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LATIM BARBARO 

Anterior ao século XII não existe nenhum documento pro- 

priamente emportuguez; mas os documentos em latim barba- 

ro, assaz numerosos a partir do começo do século IX, que nos 

conservam os cartorios e arctiivos, encerram um grande nu- 

mero de fôrmas puramente portuguezas e a sua syntaxe so- 

bretudo revela-nos com toda a clareza a syntaxe portugueza 

d'essa epocha'. É por isso que damos uma selecção de docu- 

mentos em latim barbaro e que olhamos o mais antigo docu- 

mento em que se revela a nossa lingua como remontando ao 

século VIII. 

SÉCULO VIII 

773 (?) 

In nomine domini nostri ihesu clu-isti et indiuidue 
sancte trinitatis patris et filii et spiritus sancti. Inuictis- 
simis ac triumpliatoribus sanctisque martiribus glorio- 
sis quorum baselica discernimus et íundamus loci illius 
sancti ihoannis babtiste et sancti saluatoris et sancte 
mane semper uirginis et sancti pelagil et sancti iacobi 
apostoli. Ego cagido presbiter et recacis presbiter ue- 
nit nobis punctum et metum de peccatis nostris. et ad 
timendum diem iudicii iuxtati sumus cum fratribus 
nostris et suprinis nostris iam pernominamus. indignus 
famulus dei tesulfus presbiter adefonsus presbiter froila 
presbiter et alius tesulfus presbiter seruandus presbi- 
ter gunsaluus presbiter filii recarecis. spem fiduciali- 
terque sanctis illis meritis respiciamur. non usqueqixa- 

üa^ ^^®P®^^tione deiciniur. qui uero iam teste conscien- toenti suftragium fidei supplicationum modis omni- 

serue pauesco ut nos per uos 
' Mártires reconciliari mereamxir domino deo ues- 
10 sanctonnn omnium extiti ut de paujjertate 

nos ici sancte ecclesie nostre aliquantulum et noto im- 
pioiamus pro uere scriptum est: Vouete et reddite do- 
mmo deo uestro. Et ideo omnia (?) fac et operi et  
ipsa nostra deuotione implere procurauimus atque con- 

cedimus ipsis sacris altaribus ab ea de sanguinibus aut 
e propinquis qui in uita sancta perseuerauerint lia- 
eant omnes nostras l^ereditates quantas habemus aug- 

mentare potuerímus usque ad obitum nostrum uillas 
prenominatas ipso acisterio quod fundamus cenobio 
sancti ihoannis de uilla de ualeiri et uilla de fontane- 
las et uilla canelas medietate et uilla pinopero et con- 
desindo duas partes uilla cortegaza v® et uilla sinobi- 
lani iii", et uenit ad nos arias mauriniz qui erat nepos 
de cagido presbitero qui fuit filius maurini qui fuit 
presor et adtestauit ipsam uillam que iacet ubi rio me- 
dianus discurrit. et exparte cum uilla eurobas uoso et 
leuase ad illum portum de et inde per illo aroio 
et fer in illa fonte, et exinde per illo uado qui auia ad 
illum montem et torna ad illo rio et concludit integro, 
et ego esdulfu et andeiro et gontado uenit nobis iníir- 
mitas prope obito nostro. et placuit nobis pro remedio 
animarum nosti'arum. Damus et concedimus ad locum 
illius santi ihoannis babtiste medietatis de omnibus 
nostris hereditatibus quantas habuimus. et ibi concedi- 
mus ipsam hereditatem que dicent medianas, et iacent 
inter uilla de patre et uUla canelas et uilla auelaneda. 
et de liereditate de pater donelizi iii' pro remedio ani- 
me mee. et medietatem de sancti iacobi de eurobas 
uoso quos fui de aspaio baloremoto. damus ipsas uillas 
ad locum illius sanctis. tam in uita nostra etisim et post 
obitimi nostrum. et habent iacentiam ipsas uillas sub- 
tus mons sauto rodoudo territorio portugaleusi per suis 
terminis et locis antiquis cum quanto in se continet et 
adprestitum hominis cst. Damus illas pro uictu atque 
uestitu monachorum uel pro uolumine librorimi in lo- 
cis illius ad ecclesie deseruiendum uel eleniosmas pau- 
perum. tam in uita nostra quam — • obitum nostrum 
usque in sempiternum. Et si ex propinquis noslri"^ aut 
de sanguinibus nostris uel extraneis qui contra hanc 
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seriem testamenti ad irrumpendum uenerit uel ueneri- 
mus aut iiendere aut extraneare in aliaque parte aut 
auctorizare noluerimus illas uel non potuerimus illas 
uillas et extraniamus illas de illo testamento quod fa- 
cimus ad locum illius sancti ihoannls. in primis sit 
excommunicatus et extraneatus et separatus de domi- 
ni nostri iliesu christi. et cum iuda traditore liabeat 
partiQipium et dampna seçularia amen. Et si tinus ex 
nobis uel aliquis liomo uenerit uel uenerimus hunc nos- 
truni factum ad irrumpendum pariemus post part et 
qui isto testamento tenuerit duo auri talenta. et quan- 
tum infringere in duplo et iudicatum et qui urbem ci- 
uitas imperauerit. et hunc factum nostrum liabeat íir- 
mitatem. Facta series testamenti nodum erit xiíi° ka- 
lendas magii. Era dccc^^xi^. Nos supranominati cagi- 
dus presbiter et careus presbiter Gesulfus presbiter 
adefonso presbiter Froila presbiter et alio gesulfo pres- 
biter seruandus presbiter conaluo presbiter in liac se- 
rie scripture manus nostras roboramus —1^-|—|- 
_|_ -|—I—I—1_ Et addimus sancti mametis qui est 

fundatus inter uilla palaciolo et uilella minusinde iii.^ 
Aias mauraniz conf. — Grontemii*o M. conf. — 

Salmiro M. conf. — Nebozanom conf. —Visterga conf. 
— Abba siluani conf. 

Cidi neboaaniz test. — Egareus test. — Gontado 
test. — Dono pataizi test. — Abomas diaz test. • 

Gondesindus eitor test. — Donanna niconiz test. 
—Eita baltasariz conf. — Don facame conf. — Abaca- 
tom conf. ^ 

[Diplomata et Chartae, i, p. 1 sq.) 

SÉCULO IX 

850-866 

Hordonius rex. uobis iusto abba uel fratríbus ues- 

trís. per huius nostre preceptionis iussione testamus 
atque concedimus uobis in subui-bio de coninibrie uilla 
que dicunt algazala cum quantum adprestitum ominis 
est. uineas pumares terras ruptas uel inruptas. Et alios 
uillares iuxta ribulo mondeco nomine lauredo et sau- 
telo ipsas supranominatas per suos términos anticos in 
omnique circuitu per locis suis seu uel cum omnibus 
prestationibus suis quicquid in se continent. omnia ab 
integro uobis testamus atque concedimus post parte 
nostra uel ecclesia sancti mametis pro remedio anime 
nostre et pai'entum nostrorum et in onore sancti pe- 

• Sobre a data d'este documento vid. a epigraphe d'elle na collecçáo de que o 
e*traliim';5 a onJa fal origínalmenlo publicado. 

lagiL Habeatis uos firmiter et fratres qui in uita san- 
eta perseuerauerint de nostro dato perenniter abitu- 
rum. Facta scriptura testamenti. Notum die pridie no- 
nas septembris. Era dccc"' xv. Et nullum non ordina- 
mus qui uos pro inquietare presumat pro nullaque ac- 
tione. Et si aliquis omo uenerit uel uenerimus tam nos 
quam ex p?'osapie nostre ipsas uillas que nos testa- 
mus infringex-e uoluerint. In primis sedeat excomu- 
nicatus et cum iuda domini traditore habeat partici- 
pium in eterna damnatione. Hordonius rex bane con- 
cessionem nobis manus meas r—oboro et confirmo. 

Vutierre mendiz conf. — Domnus garseanug coiif, 
— Trastemirus diaconus test.—Dagaredus presbiter 
test. — Lubanus archipresbiter test. — Songemirus 
presbiter test. — Rodoiigus presbiter test. •—. Ranemi- 
rus rex. — Gundisaliius monçonis conf.—Nepuzanus 
conf. — Sub christi nomine ouecus episcopus legio- 
nemsis sedis conf. — In christi nomine dulcidius dei 
gratia episcopus uisense conf. ^ 

(Ibidem, ii, p. 2.) 

870 

Uomnis inuictissimis ac triumphatoribus glorio- 
sissimorum martirum uirginum et confessorum sancti 
michaeli archangeli sanctorum adriani et natalie San- 
ctorum sixti episcopi Laurenti archidiaconi Sanctorum 
cosmas et damianos Sancti donati presbiteri Sancti sal- 
uatoris et relíquias eonxm corum baselica sita et fun- 
data est in villa negrelus territorio bracharensig ur- 
bium portugalensis secum sancte marie subtus mons 
cauallus prope riuulum liaue. Et ego indignus et pec- 
catores flomarico et coniugea mea Gundila. scelemon-- 
do et uxorem mea astragundia. edificauimus sub uno 
consilio et cum dei adiutorio et per sanctificationem 
Gomados dei gratia episcopus. edificauimus istius do- 
mum in nostra villa que prosimus cum cornam et al- 
bende Adefonsus principem et comitê lucidii vimara- 
ni. et sacrauimus eam cum ipsos dominos Gomadus 
episcopus. et ordinauit nobis ipse episcopus que fece- 
semus ei date et ingenuassemus eam pro remedio ani- 
mabus nostris. et dedimus ei in circuitum ipsa eccle- 
sia pro sepultura corpora secundum canonica senten- 
cia docet et pro toleradura fratrum in circuitum et 
quanto nobis tribuimus. et unus cum alios unum con- 
silium elegimus testamentum: que spontanea morte 
corporea de hoc século ad tilia uita humana transfe- 
runtur animas qualis namque illuc semper uenire con- 
sidera. quia hic ad bona ad ienera morte de hoc sé- 
culo. et enim dominus dicens. edate et dabitur uobis. 
illic omnia que in hunc mundum ad usum hominis 

' Cré-se com razão errada a data d'este documento, porque Ordonho 1 reinou 
entre 850 e 8CC. 



DA LÍNGUA POBTUGUEZA vn 

conferuntur adeo credemcia corde et corpore per ita 
domini semper in uenerationem tuam mens ista per- 
maneat pro his ut memorie sumamus pi'0 uestro su- 
frágio apud deum dominabit omnia ordinantur. praes- 
ta domine ut semper in uenerationem tuam omnium 
et desiderate e^erne uite. Istoque apostolica percur- 
rere cursum legitur iam supradictus flomaricus et Gun- 
dila. scelem^ndo et astragundia. cum omnibus ades- 
pliuit. CoD-íedimus uobis dominis nostris iam suprano- 
minato irsius locis cum suis dextros et corporalibus 
secundiTfli illum edificauimus cum integritatibus suis. 
et adifimus ibidem cruce calsa calicem libros ordinum 
ccmjítis et passio sancti christoforis casas cubos cubas 
et ^mnia edificia cum intrinsecus suis que ibidem est. 
cjncedimus ad ipsius locis et presbiteros et fratres qui 
in uita sancta perseueraueriiit tam propinquis quani ex- 
traneis que in uita monastica perseuerauerint habeant 
et possideant pro remedio animas nostras perpetuo uin- 
dicet omnia ista que in testamento resonant. et in die 
sancti micbaelis que est repromissionis noster ipso die 
memorie nostre scient in memoribus eoruni unde nier- 
cedem accipient ante. tribunal domini nosti'i ihesu chris- 
ti. et quod hunc non sciat monacus uel quelibe gene- 
ris uendendi aut donandi non ad rex non ad comitê 
non ad episcopo non a deouote non liceat uindere nec 
extraneare nisi tantummodo sacerdos uel ex generis 
noster babeant et possideant. et qui hunc factum nos- 
trum ausus fuerit irrumpere. in primis sedeat excom- 
municatus et a deo separatus et descendat suj)er illud 
qui talia conimiserit quod descendi super datan et abi- 
ron. et sodoma et gomorra uiuos terra illos absorbuit. 
et qui talia commiserit non resurgat cum iustus sed 
cum impiis et sceleratos. et insuper pariat isto que in 
testamento resonat im duplo perpetim liabiendum. Fa- 
cto series testamenti notum die quod erit iii" Idus "fe- 
bruarii. Era d®cccc®viii®. Fromaricus et gondilo scele- 
mondo et astragundia in liac series testamenti manus 
nostras roboramus. 

Ansila presbiter. test. — Viliulfus presbiter test. 
Tagius test. — Selmirus test. 

Ebreguldus test, — Selsol test. — Groualo test. 
— Tanagildus test. 

Besnace test. — Monderico test. — Amando test. 
Belmirus test. 

Palmatius presbiter notuit. 

875 

Dominis invictissimis et gloriosisimis, at trinm- 
p a ons santigqug Martiribus gloriosis Santi Salvatoris 
et Sancte Marie_ semper Virginis, et Santi Micbaelis 

rc angeli, Santi Mametis quy ibidem sunt recondi- 
e, et quorum Baselice Santi Martini Episcopi, que est 
un ata m Villa de Suylanes, subtus mons Genestaxo, 

secus rivulum de Gallina, et flumen Dorio, territorio 
Anegia. Ego Immile, et servo Dei Santom Presbitero, 
qui expontanea morte corporea de lioc século ab aligo 
humano transfertur anima, qualis nanque illic semper 
venire considera, quya hic ad bona peragenda corde 
et corpore putita monet enim nos Domine dicens, da- 
te, et dabitur vobis, licet omnia que in hunc mundum 
ad usum homnis conferuntur a Deo que creantur omnia 
ordinantur, tamen valde Deo dignum est uride hec quod 
accepimus unusquisque in hunc mundum ex hoc com-i 
place parce oblationis in instinctu ut per hec enim siv- 
quisqUe fatura cumula premia per quem presentia co 
ram Deo digna dispensa unde se ad talibus sua gens 
oberibus, dum vota atque donaria sua et populi Irhae- 
litici dedit errare dicebat tua enim sumus Domine et 
omnia que de manu tua accepimus et dedimus tibi ad eo 
isperventi oraculis pro hi mereamur Sanctorum suffra- 
gia apud Dominum, et ad cunctorum nostrorum nexi- 
bus absolvit pecaminum et desiderate eterne vite stu- 
dium placiter procurrere paxum. Ideo et Domine San- 
cte et dizimus ofterimus atque concedimus sacris san- 
tis altaribua ecclesie Martiribus sive qui ejus fratribus 
Monachorum Sororum precepto dominico perseveran- 
tes fuerint: in primis .i. ad aram Dei vella vel vesti- 
menta libros perfectus signum ad ejus medei lorum 
mirabilus casa cruce cálice adque corone vel omne 
vestimentum Monachorum: id et aicimus jumenta re- 
ctilia sive cum volucrum arietum aurum vel omne or- 
namentum domorum: idem addicimus suos dextros 
per suos términos antiquos xn. passales pro corpora 
sepelienduni et lxxii. pro tolerantia fratrum vel sovo- 
rum ut cum Dei adjuvamine ac mentare, ac ganate 
possent usque ad obitum meum : concedoque in vesti- 
mento resonat ad ipsius locius santi, ut in vita vevo 
mea serviat mi et post ovitum vero meum ad fratreg 
et sorores vel presbiteros propter quis meis qui bonus 
fuerit et in ordo sacerdotali extiterit, et in consilio bene 
viderit habeat et possideat et a parte Potestatibus et 
Episcopus, Reges, vel Comitês ad cuiquam leiga omi 
ne nec videndi nec donandi non adtribuemus licencia,- 
set de carorum nostrorum habeant et possideant et in 
perpetuum judicent. Si quis tamen quod íierit minime 
credidit et aliquis homo veneiit de genere nostro aut 
de genere omnium quy hoc factum nostrum temptare 
vel inffringere voluerit in primis sit excomunicatus et 
segregatus et cum Juda proditore habeat participatio 
et in eterna pena et imnquam íinienda, et insuper pa- 
riat post parte testamenti et ipsius loci sanctis et ad 
pieniem ipso que in testamento resonat in qua duplum 
et insuper auri talenta duo et ad partem Potestatis qui 
illa terra imperaverit alio tantum judicato coinponerem, 
et hoc factum nostrum in robore permaneat constabi- 
litate. Factum seriens testamenti quod erit iiii Idus 
Januarii Era d.ccccxiii. Santom Presbitero a mea fa- 
cta manu mea roboro. Sarrazinus testes, Asthupho tes- 
tes, Domno testes, Alffonsso testes, Plazentius testes, 
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Saturninus testes, Staveano testes, Gaton testes, Belza 
testes, Moabar testes, Renovate testes, Rezin testes, 
Ideninu testes, Daniel testes, Gitesincle testes, Ramiro 
testes, Ubeco tentes, Veulfu testes. ^ 

(Ibidem, viii, p. 5-6.) 

897 

Chrístus.—Dubium quidem nom est set pleris- 
que manet comnitum adque ordinamus eum in uerí- 
date; Heo quod ego gondesindus prolis erus et ado- 
sinda acepit mulier in coniumgio nomine enderquina 
conmento pala filia dux menemdus gutierizi et erme- 
sinda iermana de domna geluira regina que fuit mulier 
de ordonius rex mater ranemirus príncipe unde abuit 
filius nominibus suaríus ermesinda et adosinda et froilo. 
et ista froilo fuit cum infirniidate nata in nostro pecato 
quia non est pro inleigato sedere. et quando uidimus 
tale uisionem que • nobis dominus dedit in nostro pe- 
cato quintamus nostro ganato et nostras uillas et en- 
genuamos nostros serbos ut dominus sedeat propitius 
ad peccatis nostris. et facimtis monesterios in nostras 
uillas que sunt inter durio et uauga in uilla acibeto it 
est uogabulo sancti migalieli arcangeli et sociorum 
eius et in idlla sanganeto monesterio uocabulo sancti 
cristoforo et comitum eiiis et sancta eolalia que ibidem 
ab antiquis fundata est. et testauimus ad ipso acis- 
terio de aciueto uilla de fornos media et quinta de nos- 
tro ganato et de nostras ereditates de durio in uoaga 
et ipsa uilla ubi fundatum est integra pro suis an- 
tiquiores terminis et acisterio sancti christoforo ipsa 
uilla sanganeto integi-a pro suis terminis exeptis uilar 
de elderiz que dedinms ad abdelgar mauro, et inter 
dorio arcis ripa tamar fecimus monesterium in uilla uo- 
cidata dides it est uocabulo sancto petro. et testaui- 
mus ad ipso acisterio de nostras uillas de quantas 
abuimus in ipsa terra, nominibus ipsa uilla dides in- 
tegra cum aiuncionibus suis uilla salseto uilla de uan- 
zas et uilla tercolegio ipsas uillas integras, et in terri- 
tório karnota larinio integro et in nemancos uilla er- 
milli integra uilla mallis. et post liec ipsum factum de- 
dimus ipso acisterío in manus de domno desterigo aba 
et illos acisterios inter durio et uoaga aciueto et san- 
gane ad ipse abba iam nominato ut sedeat ista filia 
mea froilo in ipsos acisterios sub manus de ipse abba 
et conteneant ea et sub manus de domna geluira aba- 
tisisa. et dedit ad ipsa filia mea c de meos serbos inter 
barones et mulieres ad deseruiendum sicut in mea v® 

' Este documento foi publicado pela primeira vez por J. P. Ribeiro, Disserla- 
fões chronol., l, iv, part. ii, p. Ii7, o qual llie niodilicou a nrlhograpbia, segundo 
o seu costume. O original pertence á Sé do forto, cujos conegos náo perinittiram 
á commissáo dos monumentos hiatoricos que o copiasse de novo, razão porque elle 
foi simplesmente reproduzido dc ■!. !'• Ribeiro. É assim que em Portugal se favore- 

a scit-ncia. 

exirunt ut seruiant ad illa pro ingênuos dum uida nis- 
sceri et post ouito suo uadant ubi uolwerint illos et fi- 
lios et neptos qui de eos nati fuerint et ex proienie U- 
lorum et non abeant licentia ex genere meo acre- 
pantare illos pro a seruicio. et post bec migraui ipsa 
conpare mea enderquina de oc século et partibi cum 
ipsos filios meos iam superíus nominatcs meo ganato 
et meas uillas et mea criazom. et uenit it porcione fi- 
lias meas emiesinda et adosinda uiUa abieites in ripa 
flubio durio. et ista adosinda presit ea anstr et bem- 
frogia sine mea iusione. et migrauit ipse ansir de oc 
século et non abuit de ea filio, et fecimus monesíterium 
in ipsa uilla uocabulo sancta marina et testauimo^ ibi- 
dem ipsa uilla integra ad ipso loco. et illas uillas lue 
uenerunt in porcione de ipsa filia mea adosimda coa- 
testauit illas adcisterio de sanganeto uocíibulo sancti 
cbristofori et sancta mafa^da que in ipsa uilla sunt fun- 
datas. it sunt inter durio et mondego prenominatas de 
lulla quiaios iiii® integra cum aiuncionibus suis et me- 
diedate de eclesia uocabulo sancti mamete que in ipsa 
uilla fundata est et in ripa uauga uilla de seueri et 
mediadate de illa uarcena de caruonario et in ezebra- 
rio uilla de bigas quos fuit de froila lopo uilla de er- 
moriz que est circa lagona de auille. Et ego gondesin- 
dus cum pecatorum niolle depresus in spe que fiducia 
meritis eius respiro ut abolendis peccatis meis facerem 
testamenti sicut et facimus pro remedio auorum et pa- 
remtum meorum etiam simul et mea de monastario la- 
bra que est fundato ab antiquo in ripa maris comodo 
est conclusu de aqua in aqua et de karia antiqua us- 
que i mare pro remedio anime de ipsos ienitores meos 
simul et mea. et de illa alia uilla in® minus iiii^ sicut 
uenit ad filia mea froilo in porcione per suos términos 
et eclesia de sancta eolalia de gondomar integra et alia 
eclesia de sancto petro de kauso et uilar que est in 
monte de kauso integro et illa eclesia de sancto mar- 
tino de ualongo integro sit uenenmt ad ipsa froilo in 
porcione. et testauimus illas ad ipso logo sancti salba- 
toris et sancti clu-istofori et comitum eius martirum et 
lignum sancte crucis que in ipso acisterio labre sunt 
]-econdite et ad fi-atres et sorores que ibi sunt Auitan- 
tes uel qui ibidem dominus superduxerint et in uida 
sancta perseberaverint sub manus de ipse abba et de 
ipsa filia mea iam superius nominata. abeant et posi- 
deant isto que in testamento resonant de illos monas- 
tarios teneant illos sanos et intemeratos post parte con- 
fessionis et nec uindant nec donent ne parient de isto 
que in testamento resona neque ad rex neque a comitê 
neque ab episcopo ducense nec ad mimlo ieweris omo 
tam uos quomodo et posteritatis mee que ibi auitantes 
fuerunt numla licentia non aueant de isto que in tes- 
tamento resona in numlaque pars inde aligo extraniare 
pro numlaque actio nec uinder nec donar nec testare. 
et aliguno omine de isto que in testamento resona aligo 
inde quesieri dare in alia parte ad qualiue omine non 
aueat licentia pro illo dare de sub ista scriptura et se- 
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crifícios de todo o genero. Benevolos correspondentes de provincia, aos quaes aqui tributamos publico 

reconhecimento, teem-lhes enviado notas preciosas contendo palavras e accepções que faltam em todos os 

Diccionarios da lingua até aqui publicados e que serão incluidas ou, podendo ser, nos seus logares res- 

pectivos ou no supplemento. 

O doutissimo varão que lançou os primeiros, vastos e -solidos alicerces d'este Diccionario tencionava 

estampar á frente de sua publicação um estudo desenvolvido sobre a lingua e a litteratura d'esta nação, 

e completal-o com excerptos dos auctores das diíFerentes epochas da lingua ordenados systematicamente; 

escaceou-lhe a vida para rematar essa tarefa escabrosa, deixando para ella só informes e quasi inúteis apon- 

tamentos. A empresa, todavia, respeitando a traça primitiva d'este edifício, quer leval-o ao cabo ao gosto 

do fundador. Á frente do 1." tomo lá fícam dous trabalhos d'especialistas que sobre lingua e litteratura 

portuguezas, dão, cremos a ultima palavra a que hoje a sciencia pôde chegar. São elles as verdadeiras 

pedras angulares d'este edifício. Para não engrossar, porém, a introducção do 1." tomo, imprimimos á frente 

do segundo uma Chrestomathia histórica da lingua portugueza, por onde ao vivo se analysam as modifí- 

por que esta lingua tem passado. 

15 de Outubro de 1872. 

Os Editores. 
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DA LÍNGUA PORTUGUEZA IX 

deat excuminigatns et cum iuda tradltore abeat pai'ti- 
cipio' in eterna damnatione. et in pi-opter damna secu- 
laria parie post parte ipsius testamenti quanto indo 
dederit duplato pé insuper auri talenta et a rex au co- 
mitê alio tamto et une factum nostrum plena obtineat 
íirmidate in cumtis temporibus rouorem. Facta series 
annitio testamenti nodum die erit vim" kalendas mai- 
cias era dccccxxxv.® Grondesindus prolis erus et ado- 
sinda in anc series 4;estamenti mamim mea confirmo 
— Gor<iesindus-| Menendus menendiz confirmo — 
Suanus diagunus confirmo—Adosinda manus mea 
quos fecit confirmo Teodila gudiniz confirmo — 
Ci^udinus gundesalbiz confirmo—Rodorigus confirmo— 
Rodosindus diagunus confirmo —Tello teonanizi con- 
firmo— Froiloni manus mea confirmo-[ Ranemirus 
presbiter qui liec notuit manus mea. 

(Ibidem, xii, p. 7-8.) 

SÉCULO X 

906 

Non est enim dubium sed plerisque cognitum eo 
quod orta fuit contemptio inter partem domni nausti 
colimbriensis sedis epLscopi et domni sisnandi hiriensis 
sedis episcopi pro eclesia et uilla uocabulo sancta eu- 
lalia que seita est in silua scura in territorio brakalen- 
sis sedis ubi dicent aquas sanctas quot preliendiderunt 
homines domni nausti episcopi. id est. minizus cum 
suos filios et sua kasata. et de parte domni sisnandi 
episcopi adulfus abba. et pro id coniuncti fuimus in 
oueto et postea in sancto iacobo ad arcliis. conuenit 
inter eos bone pacis uoluntas iit roborarent placitum 
de parte domni nausti episcopi. ad uicem persone eius 
domnus fraurengus episcopus. et ad nicem persone do- 
nmi sisnandi episcopi uiliulfus presbiter ut conlunge- 
rent se in ipsa uilla prenominata et facerent inter se 

colmellos diuisionis quomodo in placitum quod inferius 
est resonat sicut et fecerunt exti-a dextros ecclesie. 

est ■ domini. colmellvs diuisionis qui factus 
nes donmi nausti episcopi et suos liomi- 
iiilla ■ sisnandi episco^íi et suos lioniines de ipsa 

supra dieta sancte eulalie. euenit in ])orcio- 
nem clornni oí^v, t - • t i ■ 

. hisnandi episcopi et de suos homines no- 
mmíbus adiilfna ni.i. i. n- • i . iius abba et suos gasallianes. id est. iiar- 
zena que est de uarzena telleli usque in sua sepe in 
oniniquc cnciutu integra, siccariolo médio, agro de i)e- 
ago^ integio. pomare teoderizi integrum. agro gundi- 

sa ui medio. pomare gundisalui et leouegildi et iiiena 
in egia. kasale salomonis cum suo portuni integrum. 

VOL. 11. 

linare médium agromiri integrum. kasale gundefreli 
médio, bustello médio, iiillare spasandi médio, kasale 
placidii per sua sepe integrum. salto de sua sepe pla- 
cidii usque in agro argirizi médio, agro de contensa 
médio, agro de manula integrum. et inde per ribulo 
usque in foui. et inde per kasa tractemiri. et inde per 
sepe qui est de agro manzi. et inde per ribulo usque 
in karraria. et indo per ipsa carraria usque in dextros 
eclesie. et per kaput de ipsos dextros usque in carra- 
ria que est inter agra argii-izi et agro ubi ansemundus 
liabitíit integro extra portionem do rruptores. agro de 
dauid integro cum suos linarelios duos. agro astrulfi 
per libolo usque per suas sepes in omnique circuitu 
integro, salto de fontano in fontanello fnedio. et de ipso 
fontano usque in domo aruetani. et per ijjsa karraria 
antiqua usque in petras natiuas et per ipsas decorias 
usque astrulfi médio, et tam saltu quam et rupto de 
sepe de agra astrulfi usque in agra tellili inedio extra 
ruptores. agro suniemiri médio, mulinos antiquos qui 
sunt in illa uilla médios. 

Euenit in porcionem domni nausti episcopi et de 
suos homines. id est. uarzena tellelli. agriim kuruianes. 
agrum uereniudi. -agrum do folgaria íntegros, sikariolo 
médio agrum qui est subtus kasa gundesalui usque in 
karraria et sepe in molino (orig. monilo) sicco médio, 
agrum de molino sicco integro, agro de figarias integro, 
pumare astrulfi de porto in porto integro, ot de illa parte 
ribulo et de illa parto rippo usque in estrata de uereda 
et sepe. et sepe de agro telleli usque in sepe de agro as- 
trulfi mediotatem. agro que disrupit urueda'' integrum. 
ot agro astrulfi ot roquerendi et gundesalui integro, de 
sepe de agro astrulfi et per ipsas decorias usque in pe- 
tras natiuas at karraria antiqua et inde usque in casa 
aruetani et per fontano per sepe astrulfi médio, de ter- 
ras et salto et de ipso fontano usque in alio fontano et 
inde usque in termino de fonte cooperta médio, et de 
ipso fontano usque in sepe manei et usque in términos 
integro extra ruptores. agro de contensa modio. uillare 
s])arsandi médio, saltos de kasa 2)lacidii usque in aqua 
(]ue discurrit per caput de rruptelas argirizi médio, 
agros ubi anssemondus habitat ot de karraria usque 
in iiiride médio, et agro ubi habitant filii sindi médio, 
bustello médio de sepe de ipso bustello et inde per pe- 
tras maiores ipso fontano in prono usque in agra de 
assaiola cum suo saltu integra, et agra de arsaiola de 
fontano usque in monte et in sepe de euorum integra 
extra portionem de ruptores. ot in agrelo ubi atanagil- 
dus habitat agro de troncosu médio, kasale ubi gun- 
debrodo habitat médio, linare sub kasa sindi médio, 
agro supei' kasa sindi integro per ubi diuiso fuit. agro 
sanimiri médio, niolinos qui sunt in ipsa uilla médios, 
ita ut ex prosonti die et tempore unusquisque quod 
acce])it inreuocabiliter obtineat. Factus colmellus diui- 
sionis iii" idus, ianuarii. Era dccccxxxxiiii. 

' iiercda? f.f. a linha que prccndft a aniwrior. 
2 



X CHRESTOMATHIA HISTÓRICA 

sub christi nomine náustiis episcopus. sub christi 
nomine sesnandus episcopns. sub christi nomine froa- 
rengus episcopus quos uidi. uiliulfus pro ad uicem 
persona domni sisnandi episcopi quos uidi et coníir- 
maui. 

Samuel abba testis —andiarius presbiter testis — 
uestremirus abba testis —ansuetus presbiter testis — 
anagildus brandiluni testis —gressonarus presbiter tes- 
tis —Roderigus presbiter testis. 

cresconius presbiter test.—manualdus presbiter 
test.—cendas kizoiz test.—lupon presbiter test.— 
aloitus test. 

{Ibidem, xiii, p. 8-9.) 

922 

In nomine patris et íilii et spiritus sancti et indi- 
uidue sancte trinitatis siue onorem sancti salbatoris 
domini nostri iliesu christi qum onniem suis martiri- 
bus qui apud eum corpus suum a pena tradiderunt et 
sanguine suo effunderuiit ut illis animas suas ante suo 
conspectu semper íiilgeant. Ego eo gotierre abba si- 
miil cum fratri meo ausindus. per quos fundabimus 
eglesia in uilla quos xiocitant eglcsiola inter mons pe- 
troso et sagitella eque contra litora maris ubi ijosos 
corum reliquiarum ponimus. pro remedio animas nos- 
tras concedimus ab ijDSum sanctum et logum jjredi- 
ctum omnem hereditas nostre. per quos auemus illa 
de auolinga siue et de parentela tan etiam siue et de 
conparadela. pro a tolerantia fratruni et sororum qui 
in ipso logo habitantes fuerint siue et sacerdos de om- 
nem genus nostre qui bônus faerit et uiam monasti- 
gam tenuerit abeant et possideant pro remedio animas 
nostras siue onmem genus omnio (sic) quicquid abi- 
tantes fuerint inde sibi elegerint abbate in illorum cre- 
ditas fiant jíotestatem et eos tamen uero discusse fir- 
miter istante ut ab omne opus laigali ipso logo siant 
separate. et nos semetipsos pro remedio animas nos- 
tras ingênua relinquimus ipsas hereditates cum omnem 
suis prestationibus que in se obtinet. pumares uineis 
sautis uel deuesis uel omnem molinarum terras ruptas 
uel barbaras pratuis uel pascualibus exitus montium et 
sesigas molinantium. aquis pro ductrbus suis siue etom- 
nia quicquid ic aprestitum ominis fuerit in ipsa uilla. 
concedinms ad ipsum 'logum et a deo deséruientium 
ministerium eglesie cruce calicis adque corone uesti- 
menta uero sacerdotalis adque diagonalis et libris ec- 
clesiasticis et signo medallis et totum et onmem orna- 

mentum ecclesie que ibi concedinms pro remedio ani- 
mas nostras. ita ut nam moneo ut nemo hominem non 
damus licentiani ad uindere nec donare sed in hoc logo 
predicto seruire. siquis tamen quod íieri non ci'edimus 
et aliquis homo ueiierit de eredibus nostris uel de pro- 
pinquis nostris quod de omnem ipsa hereditas aut de 

rebus ecclesie eius inde presume aut uindere uel do- 
nare uoluerit. et nostrum factum inrumpere. in primis 
siat excommunicatum usque in finem, et cum iuda tra- 
ditorem abeat participatio in eterna damnatione ubi 
est pena non finienda. et damna secularia fiat super 
afflictum cum diabulo penas tartareis ignis eterna et 
insuper pariet ipsum que in oc testamei.tum resona 
duplatum. et une factum nostrum in cunctii plena ro- 
bore abeat firmitate. Facta cartuLa testamenf. sub die 
quod erit xv kalendas ianuarias. Era Dcccc® lx", Ego 
gotierre et ausindus in ac cartula testamenti n^mus 
nostras confirmo robor — amus. 

Trarigu frater test. Benedictus frater test. Gratus» 
frater test. 

Legei confirmo. Dignus confirmo. Egica con- 
firmo. 

Gondesindus test. Vistraríus test. Fromarigus 
test. Ascarigus test. - 

Romarigus test. Grundisaluo test. Berenaria test. 
Gomarigo test. 

Mido test. Gotierre test. Louegildu test. Sendinu 
test. Potenzo test. 

(Ibidem, xxvi, p. 17.) 

950 

Sub christi império et indiuidue sancte trinitatis 
patris et filii' et spiritu sancti. Nos Munmiadonna si- 
niul cum filius meos Gunsaluus Didacus Ranimirus 
diaconus Oneclia a deo uota Domms niinus et Arria- 
ne. Pari etenini consilio nostro coadunati fuimus in 
loco predicto uilla uocitata Vimaranes et adnuit uo- 
luntati nostre ut mos uniuersse nationi terre fieret inter 
nos diuisio facultatum nostrarum ad confirmandas pro- 
pagines nationum et éuitandas hereses contemptio- 
num. Igitur Ego su2)radicta Mummadonna a deo dis- 
posito parentibus precectum complenda coniunta sum 
in niatriiuonio uiro meo diue meuiorie Domno Ermi- 
gildo et generans ei proles iam prefatos dicessit ipse 
uir meus incedens uiam uniuersse carnis compleuit 
dies suos funtus ofíitio. Ac deinceps remanens Ego 
aduc in hac inortali carne ut superius diximus incoau- 
uinms diuisione cum genitos a me filios. Accepi Ego 
Mummadonna villas trabelle et silvares quod iam te- 
nebant filii mei in casamento a nobis concessas. Con- 
pleto numero filiorum sex. et Ego in diuisione equali-' 
ter settima. Et quod residue fuerint ex ipsas uillas ac- 
cepi Ego quinta tam pro me quam pro uiro meo et 
filii mei illas alias quatuor portiones in hereditate pos- 
sidenda. Euenit in portione ]\Iunnnadonna in illa quin- 
ta extra iam duobus prenuncupatis idllulis quod supra 
fecimus mentionem Acamantio in ripa Vhuliae Fraxi- 
no in ripa huliolae Eorulgii Sancta eolalia in ripa Aui- 
zelle Atanes suagio et monimenta et adiuntionibus de 
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camanto slciit resonat in comellum geuitori nostro 
Donno Ermiglldo Euenit in pars Gunsalui nesperaria 
cliagra santo de anacos uasa tria et in farazone ratione 
qni fnit de donna Sarcnria. Enenit i]i ratione Didaci 
Turisi Castrellos Cliira palatio de bornem Geneceo 
Quireza Noceclio et Angorza. Euenit in 'portione Ra- 
nimii-i diaconi Laustello Ardia remedio sautum de 
mnlieres cum adiunctionibus suis terras et pumares de 
sancto petro Vanat Vilia redi Verdiüegio illa ratione 
que iiobis incartauit Ero baltariz Sanctum jVIíirtinum 
manancos spinitello et quintanella qui sunt in centum 
cortes. Euenit in parte Onecha deuota Vimaranes cum 
suis abiacentiis Lalim cum abiuntionibus suis Dorsum 
Varzena in ripa de durio Plato antile Clieresi tello in 
ripa limie sancto Martino de ebreos Mangunario in ripa 
de uarazone. Euenit in portione Nuno Cliaualiones 
cum abiuntionibus suis Fenali equo sancto cipriano 
cum abiacentiis suis Pars sanguinieto modio saucto de 
Senabregio Laratom et Pausata meliorata et fonsim. 
Euenit in pars Arriani Nouellas cum abiuntionibus suis 
Arauca Oliuaria palus Cernatella Muscosio Plazenti Ja- 
cinti de tameclia. 

Et fpd liunus ex nobis ad infringendum uenerit 
liunc culmellos diuisionis cliareat omne sua portione in 
hus villas desuper nominatas. Factos comellos diuisionis 
Nonas kalendas Agustas. Era dccco'' lxxx'' viir\ Mun- 
madonna hunc culmellus diuisionis quod fieri iussi ma- 
im mea confirmo. Gunsaluus in liunc culmellus diui- 
sionis manu mea confirmo. Didacus in liunc culmellus 
diuisionis manu mea confirmo. Ranimirus diaconus in 
lianc culmellus diuisionis manu mea confirmo. Oneclia 
deuota in lianc culmellus diuisionis manu mea confir- 
mo. Nunus in lianc culmellus diuisionis manu mea 
confirmo. Arriane in lianc culmellus diuisionis manu 
mea confirmo. Cliristus. didacus presbiter Notuit Con- 
firmauit Roborauit. 

[Ibidem, LXi, p. 35.) 

959 

Cvmctorum etenim telluris liuius nostre colonie 
non ainbigit sed plerisque nobilium ac uulgalium (var. 

'^ulgarium) didicit et notuit esse. Ego mummadomna 
idaci et onecce filia et ut mos esse solet ad annos iu- 

vientutis deduta [vav. deducta) uiro nomine Erinegildo 

1*^ ^"^^^^'lisalui et tarasia matrimonio sum coniuncta 1 emtulenqyg dum) essemus conexi ut se lia- 

. per titulum dotis genui liberos ex con- 
luntione ami^orum nominibus Gundisalbus Didacus 

Rammuus Nunus Arriane et onecce (var. Oneca). Igi- 
tur ipse uir meus dum peracto uite cursu termino per- 
uenit ad diem ultinmm ante lioram (var. horam fere) 

migrationis sue i'ecuperato sensu refucillato spiritu 
conuocauit ad se dilectissinios et crédulos sibi Pelagium 

fratrem suum Ranualdum abbatem Tello tendariz et 
arias tutenandit (var. Tutenandiz) illis quippe presen- 
tibus et multi aUii asistantibus (var. adsistentibiis) pa- 
teíecit nobis deuotionem uoluntatis sue (var. sive) or- 
dinauit milii coram omnibus presentibus ut omne (var. 
OTfinein^ quanta (var. quartaiii^ pars liereditatis nostre 
licentiam distribilendi liaberem in pauperibus et pere- 
grinis uiduis et orplianis uel sanctorum ecclesiis. At 
uir ego audito deuotionis bone adsensum prebui et 
ei LIS iussio instanter inplere procuraui ob suis obolen- 
do delictis et nieis delictis cedendo peccatis. Eatenus 
quidem per consensu sinbolum (var. soboluin) nostia- 
rum fecimus inter nos diuisionis partium prcdia íun- 
dum et facultatum. Item dum inter se alternatim ipsi 
filii mei uicissim culmellos diuisionis confirmandos ro- 
borassent. Et uenit (var. Euenit) in portione filie mec 
onece villa nuncupata vimaranes. Et quia isdem (var. 
eisdem) temporibus uitam degebat religionis nialui edi- 
ficare in ipso iam dicto prediolo cenobio sub manu 
abbatis fratruiu uel sororuin regulari normam tenen- 
tes et preceptu (var. sub preceptii) sanctorum patrum 
persistentes. Ideinque dum commune cum ceteris si- 
bi tirunculas commaneret peccato inpedrente oblita 
primeue conuersationis sanctissima documenta uersa 
est in secularia detrimenta. Sicuti ipsa ueritas ait 
— multi siint uocati pauci uero electi. Rellctoque mo- 
nasterio et suaui cliristi iugo introybit iuri império 
et carnali desiderio. Quippe dum liunc casus contin- 
geret ut a monasterio redire minime redire ualuisset 
legatos inter me et ipsa diuersa íacit ac per muitos pe- 
ne liomines bonos ei notuit ut commutaret milii ipsa 
villula iam (var. iain adicimus) sepe dieta ubi olim 
monasterium construxeram. Metuens ne post obitum 
meuin persistentibus mecuni discrimen lacerationis in- 
currerent et pro bene gestis malum adquirerent. Alio- 
quin melius in uita amitterem quam post excessu meo 
dúbia posteris rebus adquirerent. lllum uero uir suus 
Gutier roderici cum coniuge nate mee Onecce liben- 
tissime paruerunt et ultro animo ipsa fundo et etiam 
aliis villulis et incontramutationibus eorum insimul que 
eo testamento ad uoto meo distribuimus. Ne (var. Nec) 
reliquendum est qualiter fuit factum et multi manet 
propalatum'. Conatus (var. Ganatus) quidem dulcissi- 
mus mihi pignus Nunnus dum adolescentie ad annos 
efectus esset aductus (var. adultas) febre grauissima 
correptus ad diem usque extremo (var. extreniuui) est 
deductus. Postmodum tamen spiritum trahens a mul- 
tis patefecit per quos misericórdia milú innouabit (var. 
inotavit) ut para liereditatis sue pro illius anime reuie- 
dium feciíísem secundum uoluntati mee extitisset aibi- 
trium. Necnon et auctoritas legum censuerunt ut de 
(var. et) predia íilii defuncti qui superstites soboles non 
relinquerent parentibus eorum possidenda laxaient. Vt 
ibi eius corpusculum umatum (var. /niniatmii) quiescit 
in uestra liinc datur (var. data) intelligi ad seruien- 
duni terrena illius subici (var. siibjici) causa. Hinc ete- 

( 
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nim exemtis (var. exemptis) ad serie redeamus testa- 
nienti. 

Doninis iiiuitissimis ac triuniphatoribus gloriosis 
sancti saluatoris saiicteque genitricis maiie semper uir- 
ginis jjrius iii ecclesia positos saiictos apostolos Petrus 
et Andreas lacobus et Johannes Philippus et bartolo- 
meus Tliomas et Matheus Jacobus et Tadeus Simon 
et iudas canarieus cum glorioso (var. glorioso et) ultimo 
Paulo dogmate egregio (var. egregie) celesíi curie (2. 
falta) sublimatur (var. sublimatus). Pontilieum etenim 
christi electi Ci])riani Martini Cliristofori cum mitibus 
(var. condtihus) eorum(2. falta) Torquati Saturnini Au- 
gustiiii adque his felici martírio cousecratos. Nonnul- 
li confessione fioribus ormitos Sanctis dei martiribus 
Aciscli Romaui Ualeriaui Facudi (var. Facundi) et 
primitiui (var. Primitivi) iusti (var. JusH) et pastoris 
(var. Pastoris) Adriani Juliani Sebastiani Georgii (var. 
Gerorgii) Felicis Tirsi consocios (var. cmn socíos) sa- 
cro cruore perfusos. Beatissimaruni dei uirgiiuim Eo- 
lalie Leocadie Christine Victorie Basilisse iiatalie (var. 
Nathalie) Juste et ruíine (var. Uojino) Agnetis et 
emerentiane (var. Emerentiane) cum ceteris uirgini- 
bus talamo christi sociatas et eius genitrici adnexas 
quorum baselica sita est in iam- dieta villa vimara- 
nes territorio lu-bis J3racare aut (var. Brachare haud) 
procul ab alpe latito inter bis (var. his) alueis ue- 
liementibus aue et aulzella. Ego ancllla dei exígua 
omnium seruorum dei (2. falta) Mumadomna conver- 
sa cum peccatoruiu mole depressa iii spe íidutiaque 
sanctorum noii usquequaque desperatioi)i deitio (var. 
dejicio) quod sepe reata (var. rmtu) crimiiiibus iiiiqui- 
tatum itiearum sepe jjauesco ut per (var. pro) sanctis 
martiribus christi reconciliari mercar cum sanctorum 
omniiun agmina fida suppllcatione uocis onniibus im- 
ploro. et ideo deuotioni mee.extitit ut ob honorem sal- 
tiatoris et uestram placandain cleiuentiam edificarem 
in iam prefata. Fundo (var. prefata fundo) cenobio 
fratrum et sororum in uita sancta perseuerantes cas- 
te pie et sobrie uluentes sub manu abbatis degen- 
tes necnon et regulas precedentium recte custodieutes 
tamquam nobiscum consistunt (var. consistant) quam 
et-quos amor christi nobis agromauerit (var. adglome- 
raverit) quod pompa seculi abrenuntlauerit (var. ac re- 
nunciaverit) et ad hanc se humillimc suaui christo (var. 
christi) iugo debere postulauerint. Concedo hunc aule 
beatitudinis uestre iam dieta villa uimaranes que com- ^ 
mutaui cum filia mea Onece (var. Oneca) iif supra fe- 
cimus eius mentionem per quam scrqjta cartula con- 

trainutationis et idlla in eius adido (var. adjicio) cre- 
ximiri (var. Crexundr) que contramutauerunt (var. co- 

mutavi) cum rege domno Ranemiro pro lulla samota 
iuxta flumen durio quod illi dederat tius suus donus 
exemenus pro uilla laliiii. simillter et adidit nobis in- 
cartationes quos (var. qaas) habebat inter Aue et Aul- 
zella. Lt nos dedlmus ei pro hiis villa turbella quod ego 
acceperan in quinta uiri niei necnon et mea per cul- 

mellum inter filios meos et villa turisi (var. Thurisi) 
que commutavi cum fiUo nieo DIdaco pro quo accepi 
(var. accépit) a nobis villa Camantio (var. Camamtotri) 
cum omnibus adiacentiis suis quam simili modo in 
quinta acceperam uel accepi inteterime (var. integerri- 
me) huic loco sancto ac seruorum uel anclllarum dei. 
Concedo villa de fornos uilla pignarlo (var. peginario) 
Laurosa que íuit do iafori (var. Jafori) que comparaui- 
mus et commutauimus cum fiho suo Vandila in ripa 
Auizelle villa de sancta eolalla terras et pumares. In uil- 
la de asoredi quantum (var. quantas) ibidem iiabemus 
tercia de Illos sautos et de illas terras. In uilla de ce- 
cili inconmiunlcaciones de gumilanes vi" integra quo- 
modo illa Incommumauerant qjsi homines ad i'ege. Por- 
tiones in palatiolo ibidem quantum líerus ueremudiz 
obtimnt. Incommuniatos (var. Incomuniatus) de villa 
fredi (var. Frede) cum suas hereditates terras et puma- 
res. in antemlrl villa de siluares cum omnibus adiun- 
clonlbus (var. ajunctionibus) suis. Medietate (var. Me- 
dietatem) de villa elanci (var. Eleanci in) terras puma- 
res et sautos. In mortarla villa de atanes (var. Antanes) 
cum cuntis adiacentiis suis. Tercia parte in villas (var. 
villa) de subpratello (var. supratdlo) quomodo illas in- 
cartarunt ad parentes nostros. Et uilla (var. villare) 
de ataulfu In cadauo terras et pumares. hi uilla vima- 
ranes adido (var. Adjicio) etiam villa que cum supra- 
dlctls ^ fratribus et sororibus gaanaui postquam (var. 
postquam comparaid de Fratribus) cum filios meos per 
colmellos diuisionis partium que integra fuit in mo- 
nasterio. In ora maris villa quod uocitante villare Pe- 
tra fita et JohanI iohanis vlllulls quantum ibidem iia- 
bemus. Adicinms etiam ibi villa de fratres ab integro 
cum cunctis prestationibus suis. In territorio Colinbrie 
villa de alcaroubim quomodo illa obtinuit froya gun- 
tesindlz per incartationem de Gondisindo suariz cum 
omnibus prestationibus suis. terras In alauario et sali- 
nas que ibidem comparauimus. Incommuniationes (var. 
in comuniationibus) de prado aluar per suis terminis 
cum suos homines secundum in carta resonat. Inplaza- 
mus in ripa Tamice villa quod (var. qm) dicitur lusi- 
dii cum domos terras pumares et sautos que ibidem 
comparauinms et laborauimus slue et porcionem que 
ibidem habult incartata germanus noster domnus Exe- 
menus. ecclesia de .sancto felice et de sancto mamete 
que nobis incartauit erus abba et omnia que nobis in- 
cartauei'at per ipsas uillas in genestaclolo quantum no- 
bis incartauit Silimiro (var. Solimiro) et recemundo in 
ferreira (var. Ferraria), villa de colina que nobis in- 
cartauit veta forsit (var Forfiz). et porcione in monte 
duba que nobis incartavit Grodesteo ulllulfiz. In jjra- 
to antile uila que nobis suprina famula nostra per scriptis 
concessit cum omnia sua. Et alia que comparauinms de 
seglones etiam et ecclesia que fuit de parentes nostros 
uocabulos ancti ihoannis. Ideni alia ecclesia sancti sal- 
uatoris (2. falta) que nobis Incartauerant. In felgeira ru- 
beans (var. Feligaria Ruhianes) villa de mauri secun- 



DA língua POKTUGUEZA XIII 

dum illa obtinuit Grondesinde floianiz (var. Gundesinde 
Froianiz) cum adiuntionibus suis que coniparauimus de 
filia sua Gontrode pro que dedimus ei ccc"® solidos ai- 
genteos. iri ripa sause villa sautom quantum ibidein 
obtinuit Mito et, adosinda de dato de nostros parentes 
in ripa Auizella. Portionem (var. da Avizella portiunem) 
in villa atanagildi quantum ibideni com])arauimus uel 
gaanauiraus. siue e,t in uilla de pradanoso et senra de 
caneto (var. Cavento) que nobis incartauit egas (var. 
Ecdesias) siue et incommunicationes in j)enaeoua. In | 
ripa limie portionem (var. portio) in suagio siue terras j 
et pumares. In moimenta (var. ALonimenta) sub porte- 
la de uice que sunt de nostra quinta, et nostra porcio- 
ne que liabemus in villa de cersitelo (var. Ceresitdío) 
subtus castro maio. Kt in ore maris (var. Habenms ibi- 
dera alia) porcione in villa castiniaria (2. falta) secus pon- 
ti uetre. (var. uestre). Concedimus etiam liuic nionaste- 
rio secundum superius menioramur (var. memoraviurns) 
pro filio meo Nuno pro anime eiusremedio iuter ambas 
Aues villa nesperaria cum omnia que ai) (var. ad) ea per- 
tinet que commutaui cum íilio meo Gondisaluo pro quo 
accepit ex (var. a) me villa de sancto cipriano que erat 
de cobnellos eundem (var. ejusdeni) Nuni filii mei. Iu- 
ter dorio et tamega villa que commutaui cum veremu- 
do adefonsi pro quo accepi (var. que accepit) villa de 
portus. In deza (var. portm in dezza) que fuit de col- 
mello ipsius filii mei et do etiam adluic de sua lieredi- 
tate inter dorio et tamega villa varzena. In ripa minei 
porcionem in amacislitello. In g'alacla porcionem in 
pousada (var. pausata) cum domos pumares. Et in 
fonsini terras et pumares in miliarata. Has uillas filii 
mei supra memorati post parte cenobii huius (var. Mi- 
liasata. IIcc dederunt fdiis meis super; ego post par- 
tem cenobio) confirmatum pro ornamentas sacre alta- 
norum (var. ornamentis sane aliorum) sanctorum oiTe- 
rimus templum cruce (var. unum calicem) huic san- 
cto que de centum (var. centum et) quinquaginta soli- 
des ex auro et lapidibus ornatam. Capa deaurata et 
lapidibus ornata continens cc"' lx'"' solidos. Ditagos de 
octoginta (var. quadraginta) solidos. Coronas iii®" tenen- 
tes lxx'' solidos ex lapidibus ornatas. Cálices duos unum 
de Lx^ solidos (2. falta) et alium de l" solidos (var. soli- 
dorum). Cruces 1111°'" deauratas. Ditagos. Tortpies deau- 
la-tas et lapidibus ornatas (var. ornatos). Vrceolos de 

solidos. Candelabros ll°^ Lucernas idem. Lampa- 
as de c"' solidos (var. solidis centum:). Signos fusiles ex 

nietallo imor et totidem campanis. Et turificarios (var. 

^mnyera?'ios) 11°' umnn tenentem l"* solidos et alium 
c^cuiii íielis oblatis. Stolas cultas (var. scidtas) 

xn ^ capas. Duas (var. capas duas:) stolas litoneas de 
seiuicio mense in tliesaurum, Concloclearios xii™ (var. 
t lesaurum, cum coclearios duodecim:). Cifo ex auro 

et tiulios uos. In refectorig (var. refertorió) uasculos. 
aicas. concas. Duas scalas duas (var. arclias, cuncas, 
scalas^ duas,) inten-otomas et palmares. Uiginti libros 

ecclesiasticos. Amtiphonarios m®^. Orgauum. Comituiu. 

et manuale Ordinum. psalterios Duos. ])assionum et 
precum. Biblioteca, nioralium. regulas 11"®. Canonem. 
Yitas patn.nn cum gerenticon. Apocalisin (var. Apoca- 
lipsiuí). Etimologiarum. Istoria ecclesiastes. (var. Storia 
Ecclesiastica) Dedeca psalmorum uirorum illustrorum. 
(var. illustriiim) et sub una cortex regula beati paco- 
mii. passionarii Ambrosii. Benedicti. Isidori. et Fruc- 
tuosi. et regula puellarum et allium libellum quod con- 
tinet id est regulas Benedicti. Isidori. et Fructuosi. 
liber dialooforum. lustitutionum beati effrem. Libello 
quod continet uita beati niartini episcopi. et uirginitate 
beate marie uirginis. trayno (var. Trayanó). uestes ec- 
clesiasticas tres. De albas duos saibis et unum mor- 
cum. Alara una. De alueici uellus (var. alara una de 
alveici, velus,) lineas. Quatuor írontales. Palees (var. 
palas) mi'"'. Palas greciscas (var. gliziscas). duas alias 
palas de aluz. Quinque casula. Piscina (var. piscinam) 
i''. glislssíis. Tres (var. (jrisissas tres) de aluz. Quinque 
dalmaticas. Albas 11"'. Piscinia 1". Et 111®'' auectos. vno 
(var. uiiuiií) de alueci et alia tisaz (sicj. Casulas lineas. 
Decem túnicas. Decem (var. lineas decem: tônicas de- 
cein:) superlectiles inter paleas et tramisirgas. Duode- 
cim ganapes. lineas c'". Puhuacus (var. tramisirgas duo- 
decivi: ganapes lineas centwn: plumazos). simillter c'". 
Alii alii alpes. Quinque almucellas. Quatuor linulas 
pares. Sabanas xxx''. Et mantelos polemitos 1/. (var. 
alii alpes qainque: almucellas quatuor: linulas pares 
triginta: sabanos et mantelos pulimitos). Lineos nu- 
mero c'". Caualos xxx"' (var. viginti;) inter mulos et 
mulos (var. mulas) numero i/. Equas numero lxx''. 
Emissariis (var. einissarii) iii®^ Et asinos 1111°''. Vaccas 
quantas habemus in uarzena (var. Versegie,) et in sua- 
gio et alias quantas habemus cum liomines n0sti'0s in- 
conimuniatos. oues et boues et pecora promiscua (var. 
permiscua) quantas habemus per has villas que in isto 
testamento resonat. (var. resonant:) Et ipsud (var. 
idem) nionasterio quomodo de doniibus suis circumce- 
pit de omni âmbito sui obtinet deinceps non omni sui 
sata ista ut monasterii sancti sit perhenmiter confir- 
mata et seruorum uel (var. et) ancillarum dei concessa 
et luminarüs altaribus sanctorum saltim elemosinis 
(var. eleamosinis (pauperum susceptione peregrinorum 
uel (var. et) aduenatorum hospitorum nullis ex propin- 
quis nostris uel extraneis possum (var. possunt) uindi- 
cantes quos secularibus negociis fuerint occupati nisi 
quod (var. quid) in hunc locum sub manu abbatis et 
census regule fuerint domino seruientes et in pactum 
roborati. ümnla quippe supra scripta ubi est et quan- 
tum est ut dixiums in prompti loco testamento legi- 
mus. ut si quod absit aliquis ex contagione nostri dia- 
bolo instigante abbas frater conuersus ac de inonaca 
egredere a communi collegio siue benedictione uolue- 
rit nichil de quo superius (var. super) resonat aliquid 
usurpare presumpmat. (var. presiimat) Nulli homines 
pertinentes nobis filii uel nepti trinepo (var. crinepo) 
uel prosapie (vai*, prosapia) gcneiis nostris (var. 7ws- 
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tri) aneptri hunc fectuni nostvum in aliqiiam euellere 
uel infringere tenierare conauerit qiiisquis ille fucrit 
sit anatliema in çonspectu dei et sanctis apostolis ita 
ut partem non liabeant (var. haheat) in resurreccione 
prima sed iude traditoris domini particeps efectus pari 
luat pena per iudicio domini presenti euo plaga percus- 
siis a uertici capitis usque in (var. ad) uestigia pedum 
lepre corporis prouolutus (var. pervolutus) scatmire 
iiermis obtineat nec corpus nec sanguinis domini susci- 
piat et humani officia et ecclesia excomunicati uulgati 
(var. vulgatus) permaneat. Comitê iiel rege pontificibus 
uel ducibus terre iudicio adicatiir (var. abdicatus) ex 
propinquis facultatibus septies tantum componat quan- 
tum inde usurpare uoluerit. Hec series testacionis (var. 
testamenti) in robore íirmitatis permanet iugis eternis. 
Notum die vii" kalendas februarias. Era D''' cccc'' lxxxx" 
vil®. Ego quidem Mummadomna conuersa hanc con- 
cessionem quam cenobio supra dicto facere libentissi- 
me sepe procuraui et in diem dedicationis ipsius bea- 
titudinis aule própria manu (var. manu própria) con- 
firmaui ex officio j^alatini. 

Ego denique Gimdisalbus íilius gonsalui (var. 
Menendi gundisalui) et de Mummadomne (var. Mu- 
madomna) hunc uotum matris mee et salutis anime 
nostre (var. mee) confirmo. Necnon et ego frater (var. 
Fratres et) Didacus uotum parentoriim nostroi-um de- 
nota mente confirmo. Simili modo et ego Ranemirus 
idtro uoluntarie uotam salutis et ex profectn mee mer- 
cedis genitricem (var. genetricem mercedis) conf. Etianx 
et ego Ari'iane liunc íactum (var. factus) matris mee 
confirmo. 

Guterri rudiensi conf. — Similiter et ego Onece 
(var. Onecci) conf. — Nunus aloitiz conf. — Menendus 
menendi conf. — Tellus aloitiz conf.—Ueremudo uer- 
muiz (var. Vermiidu vermudiz) conf. — Fi-edenandvis 
siloniz conf. — Nunus floiaz (var. Froilanis) conf.— 
Aldefonsus gondesindiz conf. — Fromaricus espasan- 
diz conf. — Eroila onerici conf. — Sabaricus onerici 
conf. (var. conf. ex officio Palatini.) — Nunus dictus 
siloniz conf. — Guntericus loitiz diaconus. — l'ernan- 
dus guterrit — Rudesindus diaconus — Vimarani pres- 
biter — Lucidus (var. Fredenandus Guterris. Rodesin- 
dus diaconus Frater Fí-edenandi conf. — Felagius Ma- 
zugilzi — Aloitus Leouigildus Diaconus. Tizora, Frater 
Vimarani, Presbiter conf. — Lucidius) godestei frater 
et diaconus (var. Diaconus conf.) 

Sub cliristi nomine Rudesindus episcopus conf. 
— Sub império saluatoris Sesnandus pontifex riensis 
(var. Iriensis conf.) —• Sub redemptoris clementia Vi- 
liulfus presul Tudensis (var. Tadsnsis co7if.) — Sub 
aminiculo creatoris Didacus episcopus uirque sandecus 
(var. Sandetus) conf. — Sub deo (var. Divino) auxilio 
Ermegildus episcopus conf. — Sub cliristi sacri cordia 
(var. corda) Ataulfus ultro sedis sapiens episcopus con- 
firmo — Ordonius abba iubit — Aloitus cellenouensis 
prepositus conf. — Quintilla eroylgi confessus confir- 

mo— Aloitus (var. Idem Aloitus) rufus confessus con- 
firmo— Martinus confessus confirmo — Eranchimirus 
confessus confirmo—Arriane diaconus prolis pelagius 
confirmo—Adesindus frater minus confirmo — Frede- 
nandus prepositus conf. — Matlieus presbiter. Ordo- 
nio ponciani (var. Ordonius Pociani.) ^ 

(Ibidem, lxxvi, p. 44-48.) 
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Sub (var. Svb) Império Sancte et Individue Tri- 
nitatis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Dominis lu- 
victissimis, Crloriosis, atque Victores, mundique trium- 
pliatoribus, Sanctis Martiribus Celestis (var. celesti) 
Grlorie luce perfusos, et premium Beatitudinis laurea- 
tos, quorum Baselice fundate (var. basilica fundata) 
cei-nuntur in loco nuncupato Morarie fundo, inter bis 
amnes utrasque Aves, sive et inter duoruni Alpes Unio- 
ne, et Cabalorum montes, suburbio Bragarense, íiaut, 
(var. bracarense aut) procul a Termas Calidas, et 
deorsum Ponte Lapidea: id est Sancte Thecle (var. 
tecle) Virgínia, et martiris Christi, cum ceteris innu- 
merabilium Reliquie Martirum, A])ostolorum, Ponti- 
ficum, Virginum, et (var. uel) Confessorum. Ego exi- 
cuus (var. exiguus) Famulus Christi, licet indignus, 
Grundesalvus (var. Gondisalbus), ob Divali Império, 
et vestre celsitudinis Gloriamque vestrorum meritis 
respiranuis, non usquequaque desperatione dejicimur, 
(var. deicimus) sed plenam fiduciam vestris (var. ues- 
tris meritis)-conüáo, ut piaculorum meorum nexibus 
absolutis, interventu vestro tandem reconciliari merear, 
(var. domino merear) vestroque et Sanctorum omnium 
suffragio, fida su])plicatione, votis omnibus imploro. 
Ideoque Devotioni (var. deuocioni) mee extitit, ut ex 
donis, que mihi Dominus contulit, et largitionis sue 
atribuit, (var. attrihiit) Aulam clementie vestre votis 
congrui rederem, (var. congruis redderem) reminiscen- 
tem Divini Oracull, ita dicentis: Vovete et redite (var. 
reddite) Domino Deo vestro: simili quoque modo manu 
fortis ille. Divino repletus (var. aflatus) Spiritu, intonat 
dicens: Quod accepimus de manu tua. Domine, dedi- 
mi;s tibi. Ubi cum voce orationis, et Provetie subjun- 
xit (var. profecie suhiungit) dicens; Presta, Domine, 
ut semper in veneratione (var. ueneratione tua) mens 
ista permaneat. Unde et (2. falta) Ego serbus (var. ser- 
uus) Christi Gundesalvus (var. Gundisalbus) in simpli- 

' fl testamento de D. Mumniadona foi impresso na collecçâo dos Diplomata 
et Chartas, pelo coilex cliamado Livro de D. Miimmaihna, e ao fundo das pagi- 
nas da collecçâo acham-se as variantes fornecidas por uma carta apograplia do sé- 
culo XII. Essas variantes eslào aqui incluídas no texto. Muitas d'ellas são insi- 
gnificantes, e em parte meramente ortliograpiiiras. Não é difiicil restiluir um texto 
corrccto por meio das duas liçües; i&so não o fez a commissáo dos monumentos, 
segundo o seu costume de fazer meras reproducçoes e não edições criticas. Apre- 
sentamos aqui os documentos n'esta forma para sobre ella fazermos a discussão que 
se encontra em as notas flnaes d'esla chrestomatliia. 
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citate cordis mei, eruditis exempHs letus offero, atque 
concedo Altavibus glorie vestre ipsa Villa superius 
compreliensa (var. conprehensa) per omnes suos tér- 
minos, per areas (var. arcas) antiqnas, petras conca- 
vas, seu burgatas, et sculptiles, (var. scultiles) cum age- 
ris (var. agreres) terrarum, saltim íictiles petraruin hino 
atqne ultra ribus (var. riuus) in ea discurrentia, quos 
ipsi terndiii intercludunt; (var. inter concludunt) ut ab 
odierno (var. hodierno) die, et tenipore, cum vineis, 
pomejiis, harborlbus (var. arboribus), aquis, montibus, 
domíbus, atque utensilibus (var. utensibus), pascuis, pa- 
luííibus, cunctisque, ominis (var. omnibus) usibus de- 
Tetur (var. debetur), Domui Sancte Marie Virginis et 
genetricis (var. genitricis) Domini nostri, (var. seu) et 
Salvatorem Dominum nostrum, cum Apostolis Marti- 
ribus, virginum, et confessorum, quorum in cenobio 
Vimaranes sunt recondite reliquie, pro remedio anime 
mee, et indulgentiam peccatorum nieorum jugiter in- 
serviat, et quantum ad. (var. quantus a) JJomum ij^sius 
Sancte Marie, vel ipsis sanctis, cum Jieata Tliecla 
(var. tecla) offero pro mea quinta, illud concedo eandem 
fundo, seciraidnm ea comutavi (var. eam commutaui) 
cum mea cognata Adosinda, post decessu (var. discessu) 
germani mei Ranimiri, (var. ranemiri) pro quo de nos 
accepit prédio nuncupato cajide, (var. cagidi) cum cun- 
ctis ajunctionibus, (var. adiuncionibus) suisque presta- 
tionibus. Adicimus etiam huic loco Sancto Villam (var. 
uilla) de Arniiri (2. falta), que fuit de Gruntina, (var. gií- 
íina) nutricem Regis. Simili modo et pumerios, qui(var. 
que) fuerunt de Faíila, et alio de Visclario, qui sunt 
de Ecclesia prope Sancti Martini Episcopi. Et in Villa 
Cova, quantum ibidem habuit Egas, que conuitavi- 
nius (var. commutamus) cum fratres de Vimaranes, pro 
illud, quod íuit de Moabita Meffarraie (var. mafarraie) 
in^ Armiri, sive et ipsa (var. ipse) Villa Cova, quantum 
ibidem liabuit (var. abidt) Patruina, et ratione de Ado- 
smda, que comparavimus de íilio suo Mito. 

Concedimus etiam ibidem incomuniatos (var. in- 
communiatos) nostros de Barrosas, quantos ibidem lia- 
bemus, ut serviant ad ipsa casa post obitum nostrum. 
Et (2. falta) adicinuis etiam ad Aulam ipsius pumare 
in Negrellus, quos (var. negrellos quod) fuit de Segere- 
du Danielis (var. segeredo danielit), 

Concedimus ipsa villa desuper nuncupata. Mora- 
et ejus Ecclesie (var. ecclesia) Sancte Tecle cum 

omnibus liereditatibus quod in lioc testamento (var, 
es amientuni) resonant, Adsiterio (var. adsisterio) Vi- 

-^líba^tem, Fratres, Monacus, vel sorores 

■ f Vimaranes ibidem consistentium, {y-àv. per- 
sis eniani)^ vel qv;i sub Regule Institutionis ejus Do- 
mmo seivieiint, et pompa hujus secidi abrenuntiave- 

deduxerint, caste, pie, et sobrie 
VI ci (\ai. múe) subduxerint, et confesionis (var. confes- 
sionis) noimam, vel Sanctorun^ Patrum exemplis ceno- 

1 auim íueriut degentes, et sancte conversationis per- 
sis entium, sint eorum profectibus pereniter (var. pro- 
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festibm perhemniter) profuturis, et de juri nostro ab- 
stultis, eorum utilitatibus prosint perpetim babituris. 

Addimus (var. Adicimus) etiam ipsius Sancte Ec- 
clesie non solum líoc, quod literis exaratum est eis ibi- 
dem inservire; verum etiam quod adhuc augmentare 
(var. aucmentare) volumus, que presto non est, et tem- 
poris oportunitate non sinit ipsa ecclesia tribiienda, 
Deo annuente disponimus in ministeriis, scilicet, que 
Sacris Ordinibus sunt necessaria, id est, libros, cru- 
ces, cálices, signos, vela, vel turabula, (var. turibula) 
seu candelabra, necnon et cuncta, que Sanctorum Ordi- 
num sunt competentia (var. conpetencia), mente prom- 
ptissima promittimus (var. promitimus) adimplenda, et 
Sacris (var. sanctis) Altaribus offerenda inibi deser- 
vientium concedinuis profutura. Spondinms (var. Spo- 
pondimus) etiam in ipsius loci nostro in tempore fide- 
liter deservire, et eis adminiculum, quod prestare po- 
tuerimus, devota mente, et firma intemptione (var. in- 
tencione) per omnia adjuvare; ac sicut ipso loco juri 
nostro debito mansit, vel manere potuit, aut poterat 
(var. poterant), onmia cum omni voce, et persecutione 
Aule ipsius Sancte Marie Virg-inis de cenobio Vimara- 
nes, vel servos, et ancillas Dei, hic permanentes, offe- 
rimus, perpetualiter possidenda. 

Quem (var. que) tamen scripture (var. scribture) 
basilice vestre traditam et tliesauris glorie (var. eccle- 
sie) vestre reponimus, et cum omni vigore mansura de- 
crevimus, qualiter ex presenti die, ei tempore juri ves- 
tro pateant possidenda, et in perpetuum vindicanda. 
Eiliis quoque nostris, saltim neptis, aut trineplis, seu 
(var. uel suprinus seu) prosaj)ie nosti-e precipinms, ut 
sint ipsoi'um Monacliorum, (var. monacorum) ibidem 
regulari degentes, iit sint illis amodum Defensores, et 
in eorum profetibus (var. profestibus) supradicte Ec- 
clesie (var. sancte ecclesie)^ vel ibidem habitantibus scu- 
tum defensionis contra quoslibet (var. quolibet) adver- 
santibus illis in ceio Domini (var. zelo dei), et timore 
Cln-isti, per concilium, (var. consilium) et collatione 
fratrum, velservonun Dei, ubi diximus, de Vimaranes; 
non sibi ex ipso loco aliquid vindicantes, vel munus- 
culum accipere presumentes; sed in defensione eorum, 
ut dixinnis, precipinms ocursuros, et in presentia Prin- 
cipum, vel judicum, seu Pontificum vocem ipsius Ec- 
clesie, vel cultorum ejus intendant post (var. et post) 
parte confessionis de Vimaranes defendant, ut aynms, 
(var. aimus) tam íilii nostri, et nepti, seu trineti hoc 
(var. trinepti hanc) adimpleant, et compleant. Quam- 
quam etiam onmis (var. omnis etiam) Posteritas nos- 
tra, vel viscera nostra devotione et voluntate implore 
mandannis, et autorigare (var. octorgare) usque in per- 
petuum (var. sempiternum) mandamus, simulque ordi- 
nanuis mercedehi a Domino per lioc consecuturua, et 
Benedictionem (var. benedicione) ipsorum Sanctorum, 
et hic, et in eternum adepturos. Ut ttun in vita nostra, 
quam etiam post excessu nostro nuliis inibi cujus (var. 
cuius hoc) testamentuin facimus, licitum sit ipsum lo- 



XVI CHRE8T0MATHIA HISTÓRICA 

cum transmutare, vel contramutare, saltim vendere, 
(var. icenumdare) seu donare, non a Rege, non a Co- 
mitê, vel ad Episcopo, aut alia confessione, nisi in ipso 
cenobio perpetualiter habitantes, iit supra prescriptum 
est. Precipiirius tanturaodo ut (var. aut) iioster íilius, 
aut sobrinus, (var. suprinus) neptus, veltrineptus, qu^s- 
quis (var. quicquid) fuerit ex Prosapie nostre, non da- 
mus illis (var. illi) licentiam de hoc (var. hanc) opus- 
culo aliquid auferre, nec potestative, (var. ne potestati- 
hios) nec presumptive, (var. ne presumptibus) nec pro- 
qualive, (var. ne per qualihe) via, aut dicendi: Here- 
ditas Patrum meorum aut Avorum, aut de Blsauio: 
et dicendi: Mea est possidendi ista liereditas, sicut (var. 
ut) solent mtiltos talia dicere, vel facere: quisquis ilium 
voluerit facere, ut nostrum irrumpat votum: (var. mo- 
dum) si fuerit íilius, qui liec (var. hoé) talia presumat, 
(var. presumpmat) de Corpus Christi, et sanguinem 
ejus, quod est potaturus, (illi var. ad extreraum illi) 
sit extorris (var. exterros) sedis ejus liabitaculum (var. 
ahitaculuni) post excessu (var. exessu) illius, ubi satan 
obtinet ducatus (var. ducatum)^ et ille Principatus (var. 
principatum): si fuerit sobrinus extra sedeat, et expul- 
sus, et de Christi liabitaculum (var. habitaculo) Paradi- 
sus extraneus: et si fuerint nepti, aut (var. ?;e/)trinepti, 
aut ex Prosapie nostre, qui hunc (var. hanc) devotionem 
nostre temerarie immddice voluerint inrumpere (var. 
irrumpere), Deus adimpleat votum nostrum: et qui 
talia presumpserit, et (var. de) hoc opus, ut diximus, 
pena sit luitatus (var. sint luiturus) in ignem eter- 
num habitaculo ejus; non resurgant cum Sanctis, sed 
cum diabulis, nec (var. diaholis, non) resurgant cum 
Christo, sed cum demone habeant participium (var. 
participio)^ qui hunc voturn (var. factum) nostrum ir- 
rumpere voluerint (var. uoluerit) in aliquo,vel immodi- 
ce, quantum est momento. Equidem (var. monento, et 
quiderri) jure damus, et promittimus habendi, et po- 
nendi (var. possidendi), qui in ipsius loco duxerint (var. 
loci deduxerint) vitam IVÍonasticam, regulam sub pre- 
textu (var. pretexto), et regimine fratrum, vel sororum, 
servorum Dei, vel Ancillarum degentes, et normam Pa- 
trum deducentes in fundo Vimara-nes, ad ipsius conce- 
dimus loco, pro tegumento (var. tegumentum) omnium 
fratrum, uel (var. et) sororum, advene, et peregrini, 
egeni, et pauperem, qui (var. pauperum que) sub manu 
Abbatis de Vimaranes fuerint, (var. vimaranis fuerit) 
tam hospitum, quamquam (var. ospitum quemquarn) 
etiam omne gemis liomiimm habeant inde victum, et 
vestitum; habeant inde consolationem, simulque et to- 
lerationem, vel (var. uf) illis sint (vai-, sit) adtiibuta li- 
centia, et perfecta sempiterna clementia, et nos ante 
deuni merces(var. mem'.s)copiosa, et renuineratio digna 
usque in sempiterna per secula; quo (var. quod) et ju- 
rationi coníimio, per Divini Nouiinis eternitatem (var. 
trinitatem), quia fcontra hanc meam spontaneam volun- 
tatem hujus series testamenti numquam ero venturus 
ad iiTumpendum, 

kSiquis tamen hunc faotum nostrum, quod pro 
abluvicione (var. abluitionè) peccatorum meorum de- 
crevi facere, temerarius, vel presumptor (var. presmn- 
ptos) ex Prosapie mee (var. nostre), slve extra colonus 
saltim, quisquis ille fuerit, sit ab omni cetu Christia- 
norum consortio (var. consorcio) privatus, ab Ecclesia 
Catholicorum maneat excomunicatione multatus, ad 
Corpus, et Sanguis (var. sanguinis) Domiui Nostri 
lesu (var. ihesu) Christi Mediatoris Redemptoi°m non 
accedat, sed confusus permaneat: maledicant ti, qui 
(var. quia) maledicimt diei, qui (var. quia) parati nunt 
suscitare Leviatham (var. leuiatan). In presenti evo 
placa (var. plaga) divinitus percusus, amborum (var. 
percussus arborum) videns lucerne frontibus carens lu- 
niine pribetur (var. priuetur) atque lepra cortix stipa- 
tus (var. lepre cortitus stipatus et) scaturientibus ver- 
mibus sit devoratus, cumbiothenatus (var. et cum hio- 
tenatos) deputatus, et iude proditoris Domini heres ef- 
fectus, pari (var. et pari) pena sit luiturus, atque in 
synodò hujus maio, (var. sinodo uel mallo) slve conci- 
lia judicum quoactus, propter solam improbam volun- 
tatem addictus, dua (var. adictus duo) auri talenta 
conuictus (var. conuinctus) post ipsius Sancti Monas- 
terii persolvant, et hec scriptura firma permaneat, et 
integerrima cuncta per omnia. Facta series testamenti 
ir (var. f) nonas julii. E. T.xx.i.'' (var. Era M XX" l.") 

Ego denique seruus Christi Grundesalbus (var.- 
Gundisaluus) hunc series testamenti quod in honore 
Saluatoris Nostri Hiesu (var. ihesu) Christi, cum mul- 
torum sanctorum, et Acisterio S. üiecle (var. arciste- 
rio saneie tecle) Virginis fieri malui, ad Viranis decer- 
no (var. decernuo) permansurum, et manu própria, Deo 
annuente, ex voto ultroneo confirmo -|- (var. con- 
firmo). 

Sub ea tamen videlicet ratione servata: si super 
me conjux mea Ermisinda duxerit (var. hermesinda 
dum uixerit) vitam, et ab ipsius Moraria (var. mora- 
rie), et S. (var. sancte) Tecle quesierit venire moram 
faciendum, mense, aut (var. ad) duos, pro nobis ibi- 
dem .Missas facere, et pro anima nostra orare, licen- 
tiam ei damus pro isto: Et quando fuerit se, relin- 
quat eam post parte cenobio Vimaranes, (var. vimara- 
nes cenobio) ubi deincept (var. deinceps), et amodo de- 
ceniinms perpetim habendi, et possidendi juri quie- 
to. 

Osorius Ovequis (var. Osoyro ouequiz) confirmans. 
— Fafila Odaris (var. odarit) coníirmans. — Velascu 
Eneguis (var. Ualasco coníii-mans. — Pelagius 
Menendis (var. menendi conf) — Fromarigu Odoris 

' Var. Qiioil sursiim non est cxaratiini que pro nostra anima dedimus ad ipsius 
loco sancte niario ibiilem (Jescniientui pro abliiendis sccleribus mels id est corona ex 
aiiro olirizo rnni lapillis obtirno compositn opiisculo magna denique fula ex eletro 
niirabilis sobilurum nsmcro lxx» necnon et conca argentea opus perfectissimum si- 
niili quoque modo solidos numero l" planetas duas opere digníssimo palleum strami- 
nis lectus c"' solidos ut seruiat ibideni ut de deo accipiarous mercedem et digna re- 
niunerationem et de factis nostris preteritis remissioneni et indulgentiam peccalis. 
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(var. Flomarico odariz conf.) — Sanbati Alvitis (var. 
aluitiz conf.) — Lizenius Pepis. 

Suerius Grutierris (var. Stierio gutarif) conf.— 
Gundesalbus (var. Gundisalbus) Menendiz conf. — 
Froia Munius (var. Froila muni.. conf.) — 13era Mn- 
niuz (var. Ibera muniuz conf.) — Velascns Anezi (var. 
UalasGU sanchiz conf.) — Enegu Muniuzi (var. Ennegu 
muniiízi conf.) — Albura Pepizi. — Pepi Ranulfis (var. 
Pepina tinlfiz conf.) — Tellu Gruntigiz. — Flaynn Di- 
dazi. — Kintila Kintilazi. — Sandemiru Christovalizi. 
■—Lovegildu Alacicu. 

Gronta Abba conf. — Viaricus (var. üiarigus) Con- 
fessiis conf. — Sarracinu Suarii, (var. Sarrazinu sua- 
nz) conf.—Tlieuderedus (var. Teuderedas) Prepositus 
conf.—Viliaminis Confessas conf.—Lucidus Confes- 
sas coní. — Didacas Confessas conf. — Grontemiras 
Didaci filias conf. — Fagildas Redmiris (var. ramiriz) 
coní. — Árias Pelagii filias conf. 

Nanus qai notavit (var. nohiit), et pro testem 
confirmo —|— (var. confirmo.) '' 

(Jbidem, cxxxviii, p. 84.) 

SÉCULO XI 

1004 

Dvbiam enim qnidem non est sed nuiltis manet 
notissimum atqae cognitam qaod habait iatentlonem 
osoredo trultesendiz et saa mater uiiisco prolls menen- 
(u cum godesteo saper aarzena qae liabet iacentiam 
in ilpa leza qaomodo est concUisa de illo íirragio qai 

discarrit de casa de godesteo et fere in longo in illo 
pumare de domna animia et de amplo leua se de leza 
et ferit in illos uallos qui diuident cum casale de ianar- 
do et casale de donazano balderediz per ubi obtinue- 
runt illam suos auolos et snos parentes et ipse osercdo 
per plures annos. et leuauit se ipse godesteo et pre- 
suKipsit in cabo de ipsa uarzena uno pedazo et in cabo 

p ipso pedazo plantauit ibidem mazanarias super mo- 
Jiitionem de ipsa unisco una uice et alia uice et tercia 
^uanit se ipse godesteo et fuit ad rodericum pelaiz 

ipsam terram filiara qui dicebat cata- 
10 m ipsa uarzena et aula ibi tridade in precio 

pressa 
mia das Sciencias de liL, , ? '"P'' 
que n-ar,uella epocha existia 
trada. As variantes, que intel.1 „ 7 '''\ deGu.maraes, não foi encon- 
mentos historicos do Livro 'T' 7T " "'k"'"""" 

„„„ p , "■ ''i^nmadona. Valem aqui as mesmas observa- ções que fizemos em a nola a pag, xiv 

voL. n. 

de VIII boues ^ et fuit ipse roderígo ad magistrum 
euenendo qui illam teiTam mandabat sub presente co- 
mitê menendo gundisaluiz et ad magistrum godesteo 
et ad atam christoforiz edoronio cresconiz gondesindo 
iben cila et adduxit illos ad ipsam uarcenam et uenit 
ipse rodericus cum lieredes et cum suos iudices qui 
uiderent ueritatem inter ipsum roderigum et ipsum ose- 
redum et peruiderunt ipsos iudices quia erat ueritate de 
ipso oseredo et de sua matre et dedit ipse magister 
euenando et magister fafila suo sagioni frolienzo et le- 
uauit ipse godesteo ad ueritatem hic ad sanctam ma- 
riam de aquas sanctas sub die quod erit viii." idus au- 
gusti Era xxxx^ii.'' ante iudices prenominatos atam 
christouaiz ederonio cresconiz gundesindus iben izila 
magister euenando et magister fafila. causatus fuit ses- 
nandas in uoce de oseredo truitesendiz cum ipso go- 
desteo qui suam uocem obtinuit et de suos lieredes 
qualiter tenente suos auolos de oseredo ipsa uarzena 
per plures annos et post suos parentes cuius dederunt 
illam in casamento sua mater et suas tias in facie de 
auolos et de parientes de godesteo et tenuit illam ipsa 
unisco inter cum suo marito et in uiduetate XXX® an- 
nos et plantauit ipse godesteo ipso pumare suo mu- 
nitione liodie annos viu" dicente ipso godesteo in sua 
uoce et de suos heredes de cuius manu illam terram 
filiauit quia fuit ipsa uarzena de suos auolos et de suos 
parentis in fade de suos abolos et de suos parentes de 
ipso oseredo et relinquerunt illam in facie de godes- 
teo et de suos heredes et plantauit illam in facie de 
tructesindo osorediz atque munitione et intrarunt in 
placito testimoniale pro in tercio die darent testes si- 
cut et fecerunt. Dedit sesnandus testes prenominatos id 
sunt unisco menendiz sisualdo sesnandus gomadiz Lúci- 
do iben egas Vestemiro belmlro iquila Frogiulfus Trui- 
tesindus guenandiz patre tresuna sodunas in aze c et 
xxx'^. et de parte de godesteo et de rodorigo id sumus 
Censoi Cidi Gremondo patre et alio patre trasarigo trui- 
tesendo dono cresconio qui sumus heredes de ipso go- 
desteo et de ipso roderigo in ipsa uarzena fiunt sub 
una in acie c xxx^iii. et tradiderunt placitum ad le- 
gem et peruenerunt in tercio die pro ire ad legem et 
agnouit se ipse rodericus et ipse godesteo in ueritate 
et tornarunt ipsam domna unisco de lege et rogarunt 
illam que tornassent a suas testes de iura et dedissent 
ei in alio loco et in alio dia duas tanta terra pro illa 
sua quam super munitionem plantauerant et in ipsa 
uarzena et rouorauit ipso rodrico placitum que si non 
dedissent ei in alio die duas tanta terra que duplas- 
sent illum pumar ad ipsam unisco et ad suum filium. 
et quando uenerunt ad diem que fuit ipsa unisco 
utrum dedissent ei illam terram et renuabit ipso rode- 
rigo et ipso godesteo et non dederunt illam terram et 
exierunt illo placito et querelauit se oseredo et sua 

' Orig. boueues, 
■ Oriíj. munitionode. 

3 
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mater ad magistrum euenando qui erat iudex inter illos 
et ordinauit eis quod duplassent illo pumare sicut in 
placito resonauit et tornauit ipse oseredus et godesteo 
ad misericordiam et dederwíií ad oseredo suum pomar 
sengelo et rogou et dederttwí ad illum iudicem in offre- 
cione VII lenzos et aliud tomanio pumar in iudigado. 

Magister euenando conf. -|- Aluaro test. Sandino 
test. 

Atam christoforis manu mea conf. — Magister me- 
nendus manu mea conf. — Ederonio cresconiz manu 
mea conf. — Gundesindo iben izila manu mea conf. — 
Cresconius quiriaquiz test. 

Magister sandino test. — Faíila magister manu 
mea conf.—Alius magister menendus conf. —Magis- 
ter gundisaluo conf. — Magister uestremiro conf. 

{Ibidem, cxcm, p. 118-119.) 

1013 (?) 

Plerique huius eonis in casu uita degentibus que 
diuersis subiacet casibus ut diuturnior sit pro quo agit 
psalmista — Quoniam mille anni ante oculos tuos si- 
cut dies una — etsi breuior utiob loquitur—Dies mei 
uelocius transierunt quam ad texente tela subciditur 
et consumti sunt absque ulla spe.—Et álibi ^ —Vnus 
exidus ad uitam omnibus et unus egressus — Nisi quod 
creditur omni extrema felicior liac uisita incomodi du- 
ceretur deterior etsi peccati obnosius ultima calcaneo 
anguem non porrigat que ante ea se momordi minime 
senserat. Denique ego indignaque cliristi ancilla uniscu 
una cum íilius meus osoredus prolis tructesendi ante- 
quaín obtutibus diem ultimam pauesxentes et ora ex- 
trema sensus ad nos pristino reuersus recollens in cor- 
de nostro quia coníitendi latronem in se credenti in pa- 
tiuulo uicinam pi'esentiens mortens dignatus est con- 
ferre uitam eternam nobis anc non denegare quod plu- 
rimis condonaret. Idem idem dum ista agerentur ut 
instiduda docet patrum et docman pedagogorum in 
domino precedentium nicil ese religionis in stipite sub 
manum abatis uel abatise dicens tramitem inue7^^mus 
salutarem consilium cum omnem axem rerum nostra- 
rum ut de paupertatis nostre elegere deuemus arcite- 
rium in uilla nunccubata leza qui iam olim in dei re- 
bus normani educit cum siui modigo conmiso congre- 
gationis sicut et ida hacta sunt. Dum ad eandem ce- 
nouio perueniremus deseruientibus nobis uillas uel oni- 
nen rem nostram elegi fierimus testamentum ut dictum 
est omnem posesionam (sic) fundorum prediorum opi- 
dorum auri argenti palie superlectiles sirgo uestitibus 
pretiosis saltim ut quantum in uita nostra posidens 
fuimus uel iuris nostris tenere potuimus. Et quia ste- 
relis absque liueris remansimus omnia dare monaste- 
riis captiuis perecrinis orfanis uidus uel diuersis kasi- 

' Orig. alidi. 

bus occubatis ad ipso arcisterium iam nunccubatu leza 
relinquimus ec supra scriptio ut quiquit pro anime re- 
medio fiicere quieuerint uoluerint uel conauerint sit 
ilis a deo et nobis fas adtributa et potesta concesa. 
Nuli alio ex prosabie nostre linea suprestitem relin- 
quens nisi ut supra taxatum est nionasteria seruorum 
uel ancillarum dei incolle siue euionis misserimus. Dom- 
nis inuitisimis hac triumfatoribus gloriosis sancti salua- 
toris cum uirgo inclita senper genitrix apostolorum már- 
tir um pontiíicum uirginum confessorum corum ue dis- 
pares et llocis diuersis cimiteriis aule simt nuncc^ibate 
corum uee ic disscriuere prolicxior conuenit adiungere 
liomnia sánctorum niartirum que dei curie celestis su- 
blimatis Roseo cruce ^ perfusus ad oficium predica- 
tionis electos uirginitatis glorie coronatus confessorum 
floribus adornatas. Et sicque inerciam egra mens liic 
sigillatim scriuere nequiuimus iam in fragmea paradisi 
locum beatidudis a dextri ordinis tenere confidimus. 
Ego christi ancilla uniscu et filius meus serbus seruo- 
rum dei osoredus prolix tructesendi cum peccatorum 
mole depresos in spe fiduciaque sánctorum non usque- 
quaque disperationen deicimus que etiam reatum no- 
stri criminis sepe i:)aueximus ut per nos sancti mártires 
reconciliari mereamur comiinem domino hac sánctorum 
omnium cetu fida suplicationem depossimus. Et ideo 
deuotionis nostre extitit ut ex uodo proprio auolendis 
delictis parentum nostroruni nostrisque delitis en dis- 
criminibus ob lionorem celsidudinis uestre. Concedimus 
ad ipsum logum sanctum qui est sita in ipsa uilla su- 
pra tacxata leza subtus monte custodias terredorio por- 
tugalensis ipsa uilla iam prefata leza cum cumtis aia- 
centiis et prestationibus suis secundum illa obtiimit 
pater noster tructesindus et ego unisconi cum filio meo 
osoredo. villa de egilanes ab integro cum sua uarcena 
leua se ipsa uarcena de arrugio que discurit sub kasa 
de llalina et plega de longo usque in arrugio que dis- 
curit de maniulfo de suo uilar. Et illa alia uarcena que 
se lleua de arrugio maior de maniulfo et de alia parte 
iusta monasterium et fere in longo in arrugio dicurit 
de kasa de adaulfu. De ereditate de donnazanno et de 
suo iei*mano gumsaluo mediaíate ab integro. De uilla 
godemeri iiii'' integra per suis terminis secundum illa 
obtinuit auia nostra trastalo. Ereditates que iacent in 
pratocello et in salgarios tam de auolengo quam etiam 
in nostras kartas resonant. De uilla rrecaredi medietate 
et de illa alia media ii^® viii"' una de rrecemondo et alia 
de aluito. Ereditate de mala ibi in ipsa uilla. ereditate 
quos fui de domno ulifonso ab integro, ereditate de fre- 
mosindo ab intecro. de ereditate de rromano v® inte- 

gra. de ereditate de fromarigo v^ integra. Et in uilla 
keiranos ereditate quos ic abuit frater sauaricus con- 
parada. Sicque etiam concedimus ad ipsum monaste- 
rium sancti saluatoris arcisterium prenomãiado uere- 
mudi et relíquias uogabulo sancti rromani et sociorum 

' Orig. crutre. 
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eius sic concedimus ipse logum quomodo et omnen de- 
uitum eius intus que foris tam aiacentiis quam etiam 
et nos gauauimus sub ausilio dei. Et nouiina aiacentiis 
notecxere ualenuis it sunt villa uilifonsi sicut ila obti- 
mxit uiro meo tructesindo et ego cum filio meo osore- 
do. villa flumulini conmodo cum merluanes. De uil- 
la mandini de medietate v'' et de illa alia media x'^ 
per sues términos et cumtis aprestationibus suis. Et in 
id ipsa uilla iam prefacta ueremudi ereditate de saua- 
rigu et de sua nmlier quederilli. ereditate de sua ierma- 
na adosinda. De ereditate de cordoues quos fui de suo 
filio quilla v/ De ereditate de ordonio todomirizi v." Et 
alias ereditates quos in nostras cartas et in nostros in- 
uentarios resonant. Quamobrrem damus et donamus uel 
contestamus liic logos sanctos uilla de alduaricum aiun- 
tionibus sids eglesia uogalo sancti martini episcopi quos 
fui de aion ereditate que fui astrulfu ereditate de patre 
pronna ereditate de martino ereditate que fui de domna 
godo ereditate de megitu incomuniationes de gonsaluo 
muniieonis illa rrationein de uiniara ermiarizi et alias 
ereditat^ pro ipsa uilla quos in nostras cartas et in nos- 
tros inuentarios resonant. ereditate que fui de domna 
tarasia iiicesima et in uilla plana x'' de ipsa uilla per 
suis tenninis quos fui de ipsa domna. De uilla piniario 
medietate integra, et in uillar et in castrello et de illa 
parte durio uilar de uizoi quantum inde pro pretium 
nostrum tenemus de ipsos uillares et per scripturas fir- 
mitatis. In uilla sunilanes ereditate de sunilla candere- 
dizi medietate intecra et de ila alia illo pumar médio 
quen nobis dedenmt suos filios sicut in nostrum pac- 
tum resonat. Et in mitoncelli nostra ratione et alias 
ereditates pro ipsa uilla que in nostras scripturas con- 
íirmata sunt. De uilla manualdi ereditate de trastemiro 
donius terras et pumares ab intecro. Ereditate de teu- 
dila medietate exseptis suas kasas comodo aqua uer- 
tet. villa de pausatella comodo ila obtinui auia nostra 
uestregia cum uiro suo don galindo. Ereditate de pe- 
trauzus quos fui de trastemiro. Ereditate de leuegodo 
cum suo casal et suo plantato et alias quantas in no- 
stras scripturas resonat ii''® partes de eglesia sancti ma- 
metis. villa de cornado cum sua eglesia iiogabulo san- 
cti mamete cum omnibus prestationibus suis. De eredi- 
tate de uimara et de peccenna medietate intecra. ere- 
ditate de gauinius presbiter integra tam de parentela 
q,uam etiam conparada. viii'' que fiú de magister olidi 
per tota uila. et alia viii'"' que íid de abia nostra dom- 

gontilli. ereditate que fui de nausti integra ereditate 
que fui (jg sontrili. uillar de lilla cum suas aquas et 

a kasa de tauron ila uarcena media et iii* 
^ <^asul et ipsa casa intecra et in ipsas uillas quan- 

tum conpai-auinmg et in nostras cartas resonant. In 
rreíogios mlUi bona cum aiuntionibus suis villa de oso- 
mo villa de oíreiso et de brandila cum suas aquas et 
suos molinos. viu" de uilla de Maurontani cum iiii^ 
de illas eglesias sancti iacobi et sancti pelagii cum suas 
casas et suos dextrus siue pumares. Ipsas uillas iam 

supra tacxatas damus atque concedimus ad ipsius mo- 
nasterius cum cumtis aprestationibus suis. Adicimus ad 
os logus sanctos uel ad ipsius monasterius liuros egle- 
siastigos per ordinem obtimum signuin ex nietallo fa- 
urigatos cruces capsas kalices et patenas uestimenta 
sacerdotale cum diagonibus uel omnem rem nosti'am 
sicut supra dicximus quantum in uita nostra possidens 
fuimus aurum argentum paliei superlectiles sirgo ues- 
tibus preciosis equos mulas equas boues uakas pegora 
minuta uel premiscua et quantum aduc cum dei adiu- 
torium agmentare potuimus in uida nostra post pai'te 
ipsius monasterii sit traditum adque concesum ut a ser- 
uorum uel ancillarum dei aduenam pupillum ospitem et 
peregrinis uel qui in uita sancta perseuerauerit. aueant 
et posideant sicut nos docet lex et proueda — Voue- 
te et redite domino deo uestro — et iterum — Quo 
de manum tua accepinuis et dedimus tiui quia pere- 
crini et ospite sumus su2)er terrani —. Quia dicit in 
liuer iudigum ubi dicit liuer quartus et titulus secun- 
dus sententia xviui" — Vt qui íilius non relinqueriiit 
faciendi de rebus suis quod uoluerint aueat potesta- 
tem. Omnis ingenus uir adque femina siue nouilis seu 
inferior qui íilius uel nebotes aut pronebotes non re- 
linquerint faciendi de rebus suis quiquit uoluerint in- 
duuitanter licentia aueuit nec aliis quibusliuet pro- 
ximi superiori uel ex transuerso uenientibus poterit 
ordinatio eius in cocumque conuelli qui recta uinea 
discuremus non auet originem que cum successionem 
nature ereditatem posit accibere —. Exinde testamento 
autem iuxta legum ordinem deuitam siui ereditatem 
poterant iure successionem. Denique coníirmatum est 
oc dum uita uicxit íilius meus et post liouitum .eius 
ego unisconi concedo cemiterium leza cum aiacentiis 
suis a todegildus abba et a fratres de uacariza et cuius 
uoluerit ipse aba relinquere. Quate  in uita nostra 
sit nobis in nostro stipendio ospitum perecrinorum uel 
pauperum. Post ouitum uero nostrum dum compleue- 
rimus diem ultimun per une te carnis oíitium sit post 
parte ipsius cenouiis traditus atque concesus ut sit illis 
seruorum uel ancilarum dei in tolerationem et nobis 
ante dominum rredemtorem digno remunerationem. Si- 
quis tamen aliquis omo tam umilior qiumi inferior seu 
ex genere nostre Imnc factum nostrum quod pro ani- 
mas nostras remedium facere procurauimus ex uoto 
pro})rio uel modice conuellere uel usurpare tenierarie 
uel leuiter conauerit quisquis ille fuerit exter adíinis 
anathema marenata multus ab omni eglesie caílioliga 
seiunctus ad corpus et sanquinem redemtoris separa- 
tus in conspectu dei et apostolorum siue et agmina niar- 
tirum excunmwinatum ida ut partem in resurrectionem 
prima non aueat sed iuda domini proditorem eredes 
efectus baratri penam iugiter permaneat mancipatus 
et presenti euo amborum carens lucerne frontibus lu- 
mine sit priuadus et quantum indo ^ usurpare uoluerit 
settuplum conponat per seueridatis indicio et ec firma 
perpetim permaneat testauientum scripto. Notum die 
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quod erit ii"' nonas december. Era decies centena quin- 
quies dena i" inquoante ii". Vnisconi prolix meus oso- 
redus anc pie iiotum uniilitatis nostre in anc series tes- 
tameiiti donibus sanctoruni iiianiis nostras coiiíiniia- 
mus et iTouora —|—]— iiiiuus. Sceinena prolix osoredo 
et domitria in anc series testamenti quod íieri et elegi 
pro me et pro posteritas mea et progeuie mee manum 
mea confirmo. 

Et adicimus uobis iiilla francsino cum aientioni- 
bus suis sicut in nostras scriptm-as resonat et manus 
nostras ro -|—|- boramus. 

Froia osoredici et coniungia mea adosinda pro nos 
et pro posteritas et prosauie nostre anc series testa- 
menti quod fieri et elegi maiuiri nostras confirmamus. 

Donadilli cum filio meo osoredo anc series testa- 
menti manus nostras — conf. 

Grudesaluus trastemiriz confirmo — Onorigu oue- 
quiz confirmo — Oueco Onoriquiz confirmo — Tructe- 
sendo beraz confirmo—Vernmdu tetoniz confirmo — 
Pelagio louesendiz confirmo — Ero suariz confirmo. 

Veremudus rex prolix adefonso princibis lianc tes- 
tamentum conf. — Comitê uelascco ahneluce conf. — 
Comitê munnio adefonso conf. — Comitê gutierre ade- 
fonso conf. — Fafila petriz conf. — Frater raupirio (?) 
maiorinu conf. 

Adeita furtuniz iudex conf. — Fredenandus nuni- 
ci notuit. 

{Ibidem, ccxxii, p, 135-137.) 
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In eologita christi trinitas benedicta uiuideque ex 
priscarum eremitarum que pater in filio et filius in pa- 
tre promiscue etenim ex abbobus spiritus sanctus pro- 
diens infinita nunquam diuise sed semper unita cuius 
est uera unitas et inextimabilis bonitas eterna et uera 
caritas multismodis et inennarrabilis bonis uiuens et 
potens tempore seculorum neque finiendi seculi amen. 
llluminator atque sanctorum omiiium reparatur ema- 
nuel qui dixisti de tenebris lumen splendescere ad illu- 
minationem sciewtie claritatis tue et qui dimisse eximie 
tempore paras opera et qui pollicitum esse dixisti ser- 
uum uel donfini parare. Ego domine fâmulo tuo sen- 
damiro lucidi et famula tua madrona una cum filiis 
nieis quos liabui de coniugia mea nomine gontilli no- 
ininibus illis azarias cognoniento aeita et gontina. Nos 
superius nominati pro remedio animaram nostrarum 
et nos azarias et gontina pro remedio anime matris 
nostre gontili quod in lioc recolens et in lioc confidens 
et in corde suo considerans Ego domine famulus tuus 
superius dictus placuit nobis sub tuo et in tuo amore 
christi timore ut liereditas nostra in domo domini ofíe- 
re pro remedio animarum nostrai-um qui pollicitus im- 
pleuimus domino deo uotum. Ego in iionnne patris 

et filii et spiritus sancti apostolis almis uirginibus sa- 
cris sancti martini sancti petri sancte christine sancte 
eufemie et quorum inter eos principatum tenent uin- 
centi cum esse in ullla uaccariza subtus alpe mons bu- 
zACo secus anmis mondeco pro^ie ciuitas conimbrie 
adicinms ibidem domine ad ipsius sacrosanctum et 
uenerabilem templum qui sunt pro uelamine seruo- 
rum uel ancillarum dei ad istos domos dei persiste- 
rint deo de seruitio uilla nostra própria quos uocitant 
uilla cidi subtus monte petra curuella secus alueum 
ure prope ciuitas sancte rnarie territorio portugalis. 
Adicimus ibidem de ipsa uilla medietatem integram 
et liaijuimus illam de conq)arationibus nostris quas 
comparauimus de tedom gaindiz uilla de aiubando que 
pariauit ipse aiubando ad domiuuu teton et ad suam 
coniugiam donnia ielolia pro placito quando erant im- 
peratores ipsa ciuitas sancta maria et accepit de nobis 
unum nuilum in tres equas et ima adaraga preciata in 
duas equas et una pellis agnina et uims calabbazus 
crastatus et liereditatem de andrea pro qua dedinuis 
unam uaccam et una manta malfatana comparata in 
XV solidos, et de fralengo pro qua dedimus unum bo- 
iiem et de spanilli et de suo filio didaco pro qua dedi- 
mus unam uaccam et iu alio jjrecio xv modios et de 
gundisindo et de recemondo et de odrozia pro qua 
dedimus duas uaccas. istos vn nominatos sic uendide- 
runt nobis in ipsa uilla totum integrurn sic de paren- 
tela quani etiam et de comparadela. Damus atque 
concedimus medietatem de ipsa uilla integra et si ali- 
qua actio euenerit super filios uel nepotibus nostris 
per iussionem domiiú ut semen de eis profecto mori- 
turi fuerint et semen de eis non restituerit sujíer fa- 
ciem terre qui in ipso monasterio perseuauerint ipsa 
uilla et alias hereditates et omiúa nostra agmina to- 
tum iutegrum babeant et possideaut pro remedio ani- 
lue nostre et ipsius progenie nostre. damus uobis at- 
que concedimus ipsam uillarn per suis antiquis ter- 
miuis cum suos exitus ad montes uel regressus ad do- 
mos cum quanto in illa potueritis inuenirc uel ad pres- 
titum liominis est et adliue cum dei adiutorio que in 
ipsa uilla augmentare potuerimus ad sanctum uincen- 
tium ad aulam dei concedimus et uobis domno flo- 
rido abbati sub eo uidelicet ratione seruata et post 
obilum uero nostrum ad eos qui iu ipso loco sanetis- 
simo fuerint habitantes et monasticam deduxerint 
uitam habeant et possideaut et omnes indigeni et 
aduene pupilli pauperes orphani ibidem rationem ac- 
cipiant. Ita ut moneo ut nemo presumerent in alia 

parte transferre uindere uel donare sed in lioc loco 
predicto seruire et ita eos tamen firuiiter state ut illo- 
rum iure liereditas fiat potestate. Et si aliquis homo 
ex propinquis nostris suprinis germanis filiis uel ne- 
potibus aut qualibet persona hominis qui liunc nos- 
trum factum irrumpere uoluerit uel uenire temptaue- 
rint ueniat super eos ira dei et rumfea celestis et uo- 
rax inferiu baratri ad ipsius omnes qui ad istos san- 
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ctos dei persisterint in indicio domini requirant et 
tandiu lex inquiritur pariat ipso qni coiitigerit du2)lato 
et ad iudicem qui illam temuii iiiiperauerit iliud tan- 
tum. Facta series' testameuti ipsas kalendas october. 
Era Lxx^viiii'' superacta niillesima. Rcgnaiite domno 
íernaudo rege sub noniine christi noniine. menindus 
nunniz dux. Ego sendamiro et couiugia mea matrona 
et íiliis meis azarias cognomeuto aeita et gontina quod 
iioluimus ad religendum cognoiii iii lianc series testa- 
nienti manus nostras confirmauimus -j 1 j 1-. 

Lucidus íilius ipsius saudamiri manu inea con- 
firmo —. 

Árias presbiter confirmo — Dauid presbiter quos 
vidi — Vimara presbiter quos vidi — Lucidio lupelliz 
quos uidi — Adaulfus iben zaide quos vidi — Gruiide- 
sindo adulfiz quos vidi. 

Ermigio quos vidi — Aursendo quos vidi — To- 
deredo quos vidi — Selgres quos vidi — Leuite filius 
gáudio quos vidi—Ansemundus Notuit. 

{Ibidem, cccxvii,-p, 194-195.) 
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Plerumque humani generis fidelium celsitudinis 
debet lionorari cum diuine uoluntatis império capud 
regnandi sumpmat sceptrum si in ipso sue electionis 
primordio adtendit. Gratanter ergo iussa celestia am- 
plectentes modestas simul nobis et subditisileges qui- 
bus ita nostii clementia et subcedentium regnum í'ue- 
rit excellentissimum unus atque prouidens generali 
multitudini dispositio regerat quem ideo ordinaliter 
tuiic uerus diligit cum unius humane saluti discernere 
iustitiam imperat oraculis. Et quia solius tam immen- 
se dispensatione componat ordo faciendi. quem exper- 
tos uisionis ueritatis adducit et operationem facti de- 
poscit. Vnde nos melius mores eloquia ordinantes in- 
ducimus atque obtamus indagatione studiis reserantes. 
erit in aduentione deo sibique tantunmiodo consilium 
pioprior atque consequenter sit quod dixerit uel que 
pi omenda compleat quam inplenda depromat. Ut dum 
sa us competens prospicitur regnum fida ualentius ge- 

neiatur . Ego enim famulum atque seruum dei pe- 

tar^^ confessus presentis legis degreta ampu- 
coii quicquid possidere reperitur in predictis 
trium facere. Ad domnis inuictissimis liac 
saluat^ ^^'tonbus gloriosis santisque martiribus sancti ^ ' oiis sancteque tue genitrix- marie semper uirffi- 
ms sancti TnioKn/r i- , ■ • ^"^uaeiis arcangeli et sociorum eius sanctos 
apos o os petrus et paulus sancti iacobi apostoli sancti 

.olianms apostoli et euaiigeliste ct sancti ioliarmis ba- 
is e sancti tome apostoli sancti andree apostoli san- 

C l p u ippi apostoli sancti bartholomei apostoli san- 

c oium simonis et iude apostolorum sancti mai-tini 
spiscopi sancti i'omani sancti pelagii inartiris sancti 

cipriani sancti stephani sancti felicis sancti laurentii 
et comitum eius sancte eolalie uirginis sancte marine 
sancte eufemie sanctorum iuliani et baselisse sancti 
adriani et natalie sanctorum cosmas et damianus uel 
omnium sanctorum uirginum atque confessorum quo- 
rum baselice sita est in villa nuncupata vimaranes 
ten itorio portugalensis Aaut procul alpe sancti mame- 
tis inter bis alueis ueliementibus aue et auizella. Ego 
enim sepedictus petrus abba et confessus cum pecca- 
torum mole depressus in spe fiduciaque sanctorum 
non usquaque disperatione deicio que sepe reatui meo 
criminibus et iniquitatibus mearum pauesco. Ut per 
nos sauctis martiribus reconciliari merear communem 
huc sanctorum onmium agmina tida supplicatione uo- 
tis lioininibus imploro. Et ideo deuotioni mee extitit 
ut ob honorem saluatoris et nostram placibilem cle- 
menciam Concedo ad liuius aule beatitudinis uestre et 
ad locum sanctum supra taxatum uel seruorum et an- 
cillarum dei ibi persistentium id est in montelongo 
villa aminitello cum adiuntionibus et incommuniatio- 
nibus suis duas partes de illa integras per suis tenui- 
nis et locis antiquis. Ita quomodo nobis illa concessit 
rex domno adeíonso cum heredibus suis comes Nunus 
aloitiz et eius coniuge comitissa donma Ilduara etiam 
comitissa domna onnega sinml et comitissa domna 
nnunmadomna seu et comitissa domna Tuta uegilaz 
et filiis suis ermegildus et luppe per cartulam firmita- 
tis. Adicimus etiam in ipso territorio villa quod di- 
cunt villa mediana integra cum incommuniatione de 
menendo et cum alias incommumuniationes et adiun- 
tiones fora de ipsa villa hi prope sunt. in uilla cel- 
lariolo et insula siue et in aliis locis cunctisque sunt 
sicut illas dedit AdeíFonsus serenissimus princeps cum 
heredibus suis superius nominati et sicut in carta et 
in agnitione resonat. Adhuc enim concedimus atque 
contestamus ad hunc scimiterium vimaranes villa os- 
gildi integra per suis terminis et locis antiquis. Con- 
cedimus ad ipso cenobio vimaranes siue de parentum 
meorum seu ganationes et commutationes ubique po- 
tueritis illas inuenire cum cunctis prestationibus suis 
pro remedio anime mee simul et de genitores mei. 
Nunc autem ordinamus ut ipsa villa osgildi habeant 
illa in ipso arcisterio sorores in stipendio illorum in 
uictum et tolleratione per manu abbatis qui hunc ce- 
nobio ducatum habuerit et reddat ad illas fideliter illo 
fructu per curriculus annos cunctis diebus sceptis alia 
sua ratione que de hanc monasterio sunt solitas acci- 
pere. Adicimus hic in ipsa villa osgildi ex alia parte 
selio senra que dicent de gumilaes leuat se de ipso 
riuulo et plega in pena que dicent cogulata ab integro 
cum cunctis prestationibus suis Et in ripa et de alia 
parte leuat se de illa uereda et de illo mulione ubi illa 
arca stetit et figet se in porto carrario sub agro que 
dicent nouales. Isto que conclusimus cum suas aquas 
et cum omnia sua ab integro post parte de ipsa villa 
osgildi permaneat. Item uero inter selio et aue con- 
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cedo in hanc cenobio villa palatiolo sicut in nostras 
pcripturas resonat ab integro cum cunctis prestationi- 
bus suis. Et in ripa selio liereditates qnantasqne ibi- 
dem ganauimus siue de ista parte qiiomodo et de illa 
alia ab integro cum quantum in se obtinet et ad pres- 
tituni hominis est et sicut in nostras sciipturas colli- 
gatas sunt Et quoniodo detenninant cum vüla ante- 
iniri et cimi villa siluares et ciun villa asoredi et cum 
villa palatiolo et pensello et de creximir. Et in uilla 
siluares prope donms sancte marie liereditates liic ■ 
quantasque ganauimus per pretium et cartas et sicut 
illas in scri})turis nostris inueneritis. Et Inc prope in j 
villa fontanello liereditates quantasque ibidem potui- 
mus ganare uel aplicare de mídtos liomines quorum | 
nomina illorum in cartas et in placitos et aiuiuntiatio- 
nes et in aliis scripturis nostris iinieneritis. Et inter 
selio et sancta maria villa niaurelli ab integro quanta 
ibidem ganauimus de louerico martini et de menendo 
erit et de manualdo menendiz et de illorum mulieribus 
siue et de aliis suis lieredibus etiam et quomodo in 
scripturis inueneritis. Et de lianc j^arte selio hic iuxta 
illum liereditates quantas liic abuit Maruam et sua 
niulier et suos íilios. Necnon et flamulina cum liliis 
suis et ffalindo et suis lieredibus. Et tio iliereniias seu O 
de quantos ibidem gaiiauiiiuis et apiicauinms ab inte- 
gro in lianc scriptura concedimus cum cunctis presta- 
tionibus suis. Item adlmc contestamus et concedimus 
in ipso territorio villa candanoso })er se cum ecclesia 
uocabulo sancti iacobi apostoli et liic aliis villis nos- 
tris nominibus villa lauredo villa eiri/ villa uarzena et 
ecclesia uocabulo sancti christoíbri ciun suis dextvis 
et cum suis adiuntionibus et cum omnia sua mediatate 
integra et villa sauto et medietate de ecclesia uocabu- 
lo sancto mamete de monte cauallos. lias uillas et [ 
ecclesias sicut in lianc testamento et in alias nostras 
scripturas sunt colligate in unum per suos términos 
in omnique circuitu et locis antiquos leuate se de ri- 
uulo selio et ])erget infesto per termino de crexemir 
et perge pro ad uillare et prega in portela de nespe- 
raria et exinde infesto per uallo antico in directo pro 
ad jjenas agutas et torna ad monte decocto per ter- 
mino inter villa candanoso et uillar ubi modo eldosin- 
do liabitaui et exinde per cacumen montis de caual- 
los et plega in sancto mamete et conclude ipsa eccle- 
sia et torna inprono per confurco per termino inter 
villa sauto et villa palatiolo et iiule 2)er termino de 
villa louegildi et plega super illos summios in selio et 
conclude de foris ex alia parte alias lareas et torna 
cum eas infesto per ipso riuulo et íiget se in termino j 
de creximir ad illo porto de illas annias ad illa senra í 
super termino de siluares und primiter incoauimus. | 
Istas uillas et ecclesias ab integro concedimus cum | 
quantum in se obtinet et ad prestitum liominis est. 
Et sub. portela de uillela sub monte anniam villa zap- | 
pianes cum onmia sua ab integro quantum ibidem ga- i 
nauimus et sicut nostras continet scripturas. Et in ri- [ 

uulo de molinos quanto ibidem ganauimus ita sicut 
in scripturis resonat. Item adhuc concedimus in lianc 
testamenti i" lecto palleo i" almucella de cikilaton i® 
casulla grecisca i" niensurio de xxx" solidos deaurato 
ii'' concas deauratas illa i" de i/ solidos et illa alia de 
xxxv^ solidos 1^ coppa argentea deaurata numero so- 
lidi LX.® Vasos argenteos iii®® de xv™ solidos i" pi- 
nienteira scultile deaurata continet solidos xvii™ ii°® 
concos ereos et ii°® aquamaniles uno amtiplionario i° 
ordinum iii®® psalterios equas et uaccas et quantasque 
liabeo in uilla moraria montelongo et in petroselo siue 
et in aliis locis. etiam boues quantas in nostras villas 
inueneritis seu porcos et pecora premiscua que abeo 
et deinceps cum dei libamen ganare potuero. Et nian- 
damus pro nostros cauallos et nndas et qui illos de 
nos abuerint monaclios uel laicos faciant milii çum eos 
seruitium in uita mea et post obitum meum sedeant 
prosolutos cum eos a fatie dei pro remedio anime mee. 
Eatenus quod desuper scriptum est in hanc series tes- 
tamenti sit nobis in uita nostra in stipendium et in to- 
leratione et post liuius discessum anime nostre ad par- 
te scimiterii sancti et ad fratres sorores liec omnia de- 
seruiant pro remedio anime nostre euo perenni. Ita ut 
nullus ex propinquis nostris uel extraneis probrium 
uindicates .qui seculariis negotiis fuerint occcupati nisi 
qui post obitum meum abba de lioc cenobio uel qui 
census regule sancte fuerint domino seruientes pro lu- 
minaribus altariorum sanctorum saltim elemosiiiis pau- 
perum susceptione peregrinig uel aduentantum liospi- 
tum sint concesse et post scimiterii sancti coníirmate. 
Siquis denique liunc factum nostrum in post nostrum 
obitum quam uellet uel infringere temptauerit episco- 
pus abba prepositi uel decani seu deouote aut quis- 
quis ille fuerit sit anathema in conspectu dei et san- 
ctorum apostolorum ut partem non liabeat in resur- 
reccione prima sed cum iuda domini proditore parti- 
ceps luat effectus pari pena et preiuditia domini pre- 
senti euo plaga percussus ad uertice capitis usque in 
uestigia pedum eius lepre prouolutus coste scaturire 
uermibus sit multatus. ita iit ne carnes pútridas terra 
suscipiat sed ad uniuersa ecclesia excomunicatione 
multatus permaneat et coram rege pontificibus aut 
ducibus uel iudicis terrc iuditio sit abdicatus ex pro- 
priis facultatibus in quadrup/o componat quantum in- 
de usiu-pare uoluerit jDost parte scimiterii liuius et ad 
omnès ibi persistentium. et hec series testamenti in 
roboi'e permaneat iugis eonis. Eacta series testamenti 
in die quod erit viii" kalendas marcii. Era m^lxxxx^^vi." 
Petrus abba et confessus liunc uotum meum diligen- 
tissime oflferi deo debeo et quasi in cenobio supradi- 
cto facere semper procuraui atque manibus méis con- 
firmo. 

Gomize egicat manu mea conf. — Osorio telliz 
maim mea conf. — Didacus confessus manu mea conf. 
— Uestella confessus manu mea conf. — Grudesteus 
confessus manu mea conf. — Ranosindus confessus 
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manu mea conf. — Viliamirus confessus mamx mea 
conf. — Fofinus confessus manu mea conf. 

Ilduava coniitissa proliz Iljrmcgilclus st tuta conf. 
— Avi-iani prepositi conf. — Christoforus uiliamirus 
iudex prcsbitero—PeUigio cidit iudex presbitero conf. 
— Ilieremias airas presbitero conf. — Menendus pela- 
gü presbitero conf. — Pelagio airas presbitero conf. 

Froila arriani presbitero Notuit. 
{Ibidem, ccccvii, p. 248-250.) 

1064 

Árias Sisvaldiz, Ghinsalbo Alvitiz, et Gunsalho 
Frojaz, placum facimus inter nos, unus ad allios, die 
erit V. Kal. Julius, Era CII. post Millesima, pro parte 
de ipsa Eglesia, vogabulo Sancti Martini Episcopi, que 
est fundado in villa Vermudi, et ad nobis deu nostra 

; Domna Domna Pala, et Menendo Abas, qui est Ele- 
cto inAcisterio de Valeiran, sujubsio/S'^sna?^íZo Episco- 
po, que abidemus in illa Eglesia sudunus, et que quan- 
to ad nobis Dominus mandar dare, in décimas, et in 
sal espaso, et in-vestire, et in cobrire, et in calçave, et 
de jumenta, et noferto, qui est aprestamo de Monacos, 
sive de quanto venerit ad ipsa Eglesia, sive et de fora 
de Eglesia, sive de nostros filigreses, sive et de allios 
omines, de qualive causa Dominus mandare dar, que 
sortiamus illo in tertias, per singula kapita, siue nunlo 
conludio, et non andemus ad nobis con nunla arte ma- 
diga, pro nunlaque actio, et si quan subido ad uno de 
nos invenerit iníirmidate, au inkarceratione, au cega- 
tione, au inposeridate, au qualiue naufragio, que non 
posa contenere sua ratione de ipsa Eglesia, que conte- 
niant illos, que poduerint, sua ratione, sine nunla Ka- 
bmnia, et sine nunlo reproberio, et abeat sua ratio in- 
tegra : de odie que die sit faciamus con veridade, et si 
unus ex nobis isto placo exiderit, et inde alder fecerit, 
que parie duos boves de XIII. XIII. modios, post pai*- 
te de que isto placo observaberit, et judigado. Árias 
Presbiter, et Gunsalho Presbiter, et allio Gunsalho 
Presbiter, in anc placum manus nostras ro ^  
vorabimus. Qui ibidem fuerunt. Ordonio Albitiz tes- 
tis==Atan testis = Adaulfo testis = Gontualdo testis 
^Sendinu testis=Lucu testis = Grunsalbo Presbiter 

.notuit. 

(J- P. Ribeiro, Dissertações chronologicas e criti- 
<^as, tom. I, p. 220-221.) 

1066 

In nomine Domine Jesu Christi. Magnum est 
enim tituluni donationis, quod nullus liomo infringere 
potest, neque Lex foi-is proicere debet; sed quicquid 

grato animo, prona mente, et expontanea voluntate 
aliquid donaverit, vel donandi elegerit, tunc in omni- 
bus judicibus licentiam habebit. Et ideo nos nomini- 
bus Garsea Monninis, et cônjuge mea Gelvira, annuit 
nobis bona pacis, et voluntas, non pertimescentis me- 
tu, aut mortis periculum, sed mentes nostras plenibus 
letitie, sic facimus a vobis nutu dei Garsea Rex textus 
scripture, et kartula benefactis, placitus íirmitatis, de • 
omnes nostras hereditates, quicquid visi sumus liabe- 
re, de aviorum, parentorum, atque comparatorum, vel 
proíilicatorum, ab omni integritate, ut liabeamus nos 
eas in vita nostra, et j)ost obitus relinquamus ad vo- 
bis eas, cum omni integritate: prenominatas, id sunt, 
in terra de Penna Jidele, Monasterio Petri, cum omni- 
bus testamentis, et abjectionibus suis, ab integro, villa 
Zedoneses cum omnibus abjectionibus suis, et in ripa 
flunien Ahe, villa Atanagildi, et villa Olivaria, et villa 
Mazenaria, et villa Petra Fida, cum omnibus abje- 
ctionibus suis, ab integro, et in terra de Aquilar, Vil- 
la Coha, et Valonzello, cum omnibus abjectionibus, ab 
integro, et in terra Arauka, hereditate quoa fuit de 
Zoleima in Ribulo Moines rationes V, et villa Congus- 
to, et villa Cortegaza, et villa Nesperaria, cum onmi- 
bus abjectionibus suis, ab integro, et in terra de Pa- 
via, villa Gondin, et villa Soberado, et Villa Rial, et 
villa Gehnir, cum omnibus abjectionibus suis, de illo 
Saxo in Dario, et de Alarda in Pavia: et in terra de 
Benviver, medietate de Ordoni, et Ventosela, cum 
omnibus abjectionibus suis, quomodo exparte de On- 
tranbos Ribidos, usque in Alariz, et de Durio in Ta- 
mize, mea portione, ab integro, et in Sandi villa Cres- 
toval, et villa Gontisi, cum omnibus abjectionibus suis, 
ab integro, et villa Maniozellos, et de Sancta Maria 
de Ranosendi medietate, et villa Fornos mea portione, 
cum onnúbus abjectionibus suis, de Sandi in Galina 
mea portione, ab integro, et in terra de Baiam villa 
Tabulado, et villa Maskinata, et Villarelio, et villa 
Prato, et villa Pausata, et Villa Cova, et villa Cas- 
tro, et villa Ovil, subtus Penna Alba, cum omnibus 
abjectionibus suis, ab integro. ílec omnia, quod su- 
pra taxatum est, donamus vobis, ad integrum, ubique 
potueritis invenire, per suis locis, et terminis antiquis, 
et jacent ipsas villas terridorio Portugale, ripa ribulo 
Durio. Habeatis vos, et omnis posteritas vestras, aut 
cui concedere volueritis, liberain in Dei nomine habea- 
tis potestatem, pro quo adjuvetis, et faciatis nobis be- 
ne in nostra vita, et si quod absit, tam nos, aut de 
gens nostra, vel texteris, hunc nostrum factum juste, 
et ligitime infringere quesierit, aut repetitio fecerit, 
quisquis ille fuerit, pariet, post partem vestram, et 
partem Regis, quod infringere quesierit dublatum, et 
scriptura ista plenam obtineat íirmitatis roborem. No- 
tum die IX. Kal. Aprilis, Era MCIV. Garsea^ Muni- 
niz, et uxor sua Gelvira, ad vobis Garsea Rex in lianc 
scriptura bene factis manus \\o^irííB=Lugar de sinal 

I publico^^Fixo Pelaz coníirmo. = Qui hic fuerunt. Vis- 
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truarius Dei gratia Depiscopus. = ÍM^ar de sinal 
í)íjco.=Momo testis == Pelagio testis = Jolianne tes- 
tis=Vimara testis = Adí'onso testis = Col. I. Antioni 
Comes confirmo = Menindo conf. = Nimo Suariz conf. 
==Pelaio Suariz conf. =Mito Petriz conf. = Col. II. 
Armigi Roderigu = Sinal publico em Monograma = 
Suario Moninez conf.=rroyla exemeniz conf.==Ve- 
remudo Ataniz conf. = Johanne DIaz conf. = Árias 
Gontatiz conf. == Col. III. Sisnandus Portugalensis 
Aepiscopus conf. = Petro Menegas conf. ==Fredinan- 
dus Abba conf. —Vimaredo Presbiter conf. = Cipria- 
nus Vimaraz conf. = Col. IV. Gundisindus liomiquiz 
qui judex not\nt = Lugar de sinal publico.— 

{Ibidem, p. 221-223.) 

SÉCULO Xll 

1123 

Sub potentia Dei Omnipotentis. Nos omnes, qui 
sumus heredes, et possessores Monasterii, vocábulo 
Sancti Johannis Baptiste, cujus Eclesia est fundata 
termino Ordini, secus flumen Durio, et Tamice, ad 
radicem montis Aratri, teritorio et Diocesse Portuga- 
lensis Eclesie: id sumus filiis, et neptis, de Monto Ve- 
niegas, et Ermigio Veniegas, et omnibus generationi- 
bus suis, ego Pelagio Suariz, filius Suario Fromari- 
quiz, liabeo uxore, nepta de Monio Veniegas, et teneo 
ipsum Castcllum, nomine Bene vivere de manu de illa 
Regina Domna Tarsilla, e de illo Comes Domno Fer- 
nandu, convenimus cum Egas Moniz, et Menendo Mo- 
niz, et Ermigio Moniz, et alias generationes de ipsos, 
que sursum resonant, quia ego faciam oíFerendam ad 

ipsum Cimiterium idem de illa piscaria de illa Piela, 
et vadit ad ipsum terminum, per ubi ex Saneia 
Christina cum Magrelus, et inde ad Cubus, et descen- 
det ad Fontanum de mulieres, et perget per ipsa iti- 
nera de ilios Plantadizus, per ipsa Strada, et fer in 
illos be tanus, et per ipso arugio intra in Durio, 
et inde unde primitus incoavimus: et ibi convenimus 
unus cum alius, de qualibet de ista generatione, que 
ipsa terra imperaverit, que ista scrÍ2)tura observet, et 
ipsum terminum confirmet: ita ut nullus liomo ab hoc 
die, vel tempore, infra istos términos constitutos, sine 
jussione, vel voluntate Monacorum, vel Clericorum, 
ibi habitantium, causa donandi, aut inperandi, audeat 
introire, vel inde aliquid inde auferri: ut vos et omms 
successores vestri, Monaci, et Clerici, nos apud Deum 
in memória vestre orationis liabeatis in sacrificiis, et 
psalmodie, meditationibus, in imnis, et canticis spri- 
tuallbus, Deo psallentes in cordibus vestris pro nobis, 
ut partem mereamur adipisci in celestibus regnis, se- 
clis infinitis, cum Angelis Sanctis. Siquis tamen, quod 
minime credimus fieri, ex quibuscunque generis hu- 
manis, hoc factum nostrum inrumpero quefierit, cano- 
nice sententie subjaceat, et a liminibus Sancte Eccle- 
sie sit segregatus, simulque in presenti sedo lumen 
oculorum ammitat, et cum Juda, traditore Domni, pa- 
ri pena suscipiat, et desuper duo auri talenta de auro 
puro post partem ipsius Monasterii, et solvat per ma- 
nu Priori, qui rixerit ipsam Eclesiam, et hoc factum 
nostrum in perpetuum roborem obtineat. Facta carta 
firmitatis, et plazum confirmationis, notum die erit II. 
Idus Aprilis, Era MCLXI. Nos superius nominati vos 
Prior Domno Petro, in voce ipsius Monasterii Sancti 
Johannis, quod sponte Deo vovimus, scribere curavi- 
mus, et opere inplevimus, et hanc scripturam propriis 
manibus nostris roboravimus. = Pro testibus = Alvi- 
tus testis=Pelagius testis=Monius testis ==Fernan- 
dus testis = Petrus Priori ejusdem cenovii scripsit = 
et concludit ipsa Eclesia de Sancta Sabina. 

{Ibidem, p. 247-248.) 
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SÉCULO XII—XIII 

I 

1185 — 1211 

.... noticia de torto, que fecerum a Laurencius 
Fernandiz, por plazo, que fece Gonqavo ^ Ramiriz an- 
tro suos filios, e Lourenqo Ferrnandiz, quale podedes 
saber: e ove aver d'erdadej e d'aver, tanto quome uno 
de suos filios, de ^ quanto podessem aver de bona de 
seu ^ pater, e filios '' seu pater e sua mater. E depois fe- 
cerum plazo novo, e convém a saber quale: in elle seem 
taes firmamentos, quales podedes saber. Ramiro Gon- 
qalviz, e Gonqalvo Gonca, Elvira Gonçalviz, foram fia- 
dores de sua Irmana que orgase aquele plazo, come 
iUos: super isto plazo ar ferum suo pleito ® e a maior 
ajuda que illos liic conocerum, que les acanocese ® Lau- 
renço Ferrnandiz, sa irdade per preito, que a tevese o 
Abate de Santo Martino, que como vencessem outra 
que assi les desse de ista o Abade, e que nunqua illos 
leixassem M'aquella irdade, d . . . . sem sevi mandato; 
se a lexarem, intregarem ille de outra que li plaza: 
E d'aver, que overum de seu pater, nunqua le inde de- 
rum parte. Deu Dum Gunçavo a Laurenqo Fernandes, 
e Martim Gon<^alviz XII. casaes por arras de sua avoo; 
e filarumli iUos inde VI. casales cum torto; e podedes 
saber como. Mandou Dum Gunqavo a sua morte de 

' Orig. Goncavo. No original nenhum c tem cedillia. Seria Gonpavo uma forma 
viva ou erro ortliographico por Gpnsalvo ? X fôrma occorre n'outros documentos e é 
constante em quanto referindo-se ao mesmo individuo. O 1 desappareceu aqui como 

Mte doutras continuas. Um parallelo offerece-nos safo, livre, que escapou a al- 
^^cousa {d'ahi safar-se), por savo de salvus. 

Orig. da. 
^ Orig. seuo. 
^ Orig. fiolios, 

aqui para^^fô'*'^'^'''' ?''"'°8fapliia falsa fundada sobre a hypolliese de que houvesse 
e nectiis- original a mesma relac-ão phonica que existe entre peito 
n vnrnhiihrin P'eito representa o baixo latim placitum (vid. o vocabulario a csla ChreMomathia). 

Ung. aeonecerse; é muito apparenlemente erro. 

8 vencensem. O original não dobra nunca o s. Ortg. oc ra. alsa orthographia fundada sobre a hypothese de que o u de 
outro representa um c latino. 

' Orig. lecxasem. 
Orig. octra. Vid, n." 8. 

VOL. 11. 

XVI. casales de Veracin, que fructarum, e que li nun- 
qua inde derum quinhons o de VII. e médio casaes 
entre Coina e Bastuzio, unde li nunqua derum qui- 
nliom e de III. in Tefuosa, unde li nunqua ar derum 
nada; e II. in Figueredo unde li non ar derum qui- 
nhom; e duno casal de Coina, que levarum inde III. 
anos o fructo cum torto; e por istes tortos, que li fe- 
cerum, tem qua seu plazo quebrantado, e qua li o * de- 
vem porsanar. E depois overum seu mal, e meteu o 
Abade paz ^ antrc illes in no Carvalho ® de Lauredo , 
e rogouo o Abade tanto, que beisou cum illes, e de- 
rumli XIV. morabitinos, qui li filaruni. E dcpos iste 
preito prenderumli o serviçal, outro omem de sa casa, e 
trouserumíio XIX. dias por montes, e fecerum les tam 
maa prisom, porque levarum d'eles quanto poderum 
aver; e depois li disunrou ^ Gunqavo Gonçaviz sa fi- 
lha ® pequena e irmarumli XIII. casales, unde 
perdeu fructu. E isto fui depois que fiirum fiidos ant'o 
Abate, e depois que furum inflados por juizo de ilo 
rei E mmca illi feze neu mal por todo aquesto. E 
fezeles ajudas quales aqui oviredes Super sua 
ajuda fez testifiigo cum Gonqavo Cebolano, e super 
sua ajuda ar fuili a casa, e filoli quanto que li ajou 
e deu a illes. E super sa ajuda ove testifigo cum Pe- 
tro Gomez, omezio qui li ciistou maes ka cem ma- 
ravidis; e super sa ajud' ove mal cum Gonsalvo Go- 
mez, que li custou multo de aver, e muita perda; 
em sa ajuda ove mal cum Gun(^alvo Suariz; in sa 

' Orig. quinnons. nn = nh, Comp. castelhano 11 por Ih. 
2 Orig. quinion. n i = n h , 
' Orig. Figeerecdo. Comp. infra Laurecdo. 
* Orig. quaUo. Dever-se-la antes lêr qual-lKof Mas a fôrma li é constante e 

ainda hoje popular. 
6 Orig. pac. 

Orig. Carvalio. 
' Orig. Laurecdo. Conf. supra Figeerecdo. 
« Orig. disunrò. É a única fúrma de perfeito em que apparece indicado o 

accento na ultima vogai, n'este documento. 
' Orig. fili. 

Orig. pechena. Ch representando qu. 
" Orig, irmarli. Não se pôde deixar de olliar esta emenda como exjcta, pois 

irmar.... não pôde ser um infinito. 
Não seria arriscado emendar i 1 o em 1 o ou i I. 

" Orig. rec. 
" Orig. aguda. O g por j apparece ainda infra emagou, gacarum. 

Orig. ouvirecdes. Comp. Figeerecdo, Ijaurecdo. 
Orig. agou. 
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ajuda ove mal cum Ramiro Fernandiz, que li custou 
muito aver, muita perda; em sa ajuda fui II. fezes a 
Coimbra; em sa ajuda dixi mui .... vices, e ora in 
ista trégua furum a Veracim amazarumli os omens, er- 
mali (?) X. Casaes seu torto al rei ^ E super sa ajud' 
mandou ^ lidar seus omens cum Martin Johanes, que 
quii-a ^ desunrar sa irmana. E cum ille, e cum sa casa, 
e cum seu pam, e cu,m seu vino, vensestes vosa erdade, e 
cum ille existis de sua casa, in ipso die, que vola quita- 
ram; e elle teve a vosarezom; e outras ajudas multas, 
que fez; e plus li a custado vosa ajvida, qua li inde cae 
derdade; e subre beiso ^ e super íiimento se ar quiser- 
des ovir as desonras, que ante ihc furum, ouvideas. 
Venerum a Vila, e filali o porco ante seus filios, e co- 
merum-s'silo. Venerum alia vice, er filarum o trigo ante 
illes, er comerum-s'o. Venerum in alia vice, er filiaram 
una ansar ante sa filia, er comerum-se-a. In alia vice, 
ar filiarli o pane ante suos filios. In alia vice ar verum 
hic, filiarum inde o vino ante illos. E outra innc vene- 
rumli filar, ante seus filios, quanto li ajarum® in quele 
casal, e furumli ou verjar, e prenderum inde o colaço, 
unde mamou re eg arumno, o getar in 
terra polo cecar ®, e lerum delle quanto ove. In alia vice 
ar furum a Feracim, e prenderum duos omens, e ja- 
garumnose lerum deles quanto que overum. In ou- 
tra fice ar prenderum outros dous irmano, Pe- 
lagio Fernandiz, e jagarumnos; in otra verum a  
e levar IV. Pelagio Fernandiz  

(J. P. Eibeieo, Dissert, chronol. t. i, p. 273-275. 
n.° LX.) 

1192 

In Cliristi nomine amen. Hec est notitia de parti- 
çon, e de devison, que fazemos entre nos dos erdamen- 
tus, e dus Coutos, e das Onrras, e dos ® Padruadigos das 
Eygreygas, que fórum do nosso padre, e de nossa madre, 
en esta maneira: que Rodrigo Sanches ficar por sa par- 
tiçon na quinta do Couto de Viiturio, e na quinta do 

' Orig. rec. 
- Orig, mandoc. O c acha-se por u como em o c t r o . Não se deve aqu} 

pensar em formas como as provençaes da 3." pessoa do perfeito singular em c' 
não havendo em portuguez nenhuns vestígios de taes fôrmas. 

' Talvez se devesse emendar em q u e r i a. 
' Orig. becio. Crêmos justificada esta correcção. Decio parece-nos um falso 

modo d'escrever latinisado, proveniente de se suppòr, com razão, que o 1 estava an- 
tes da segunda consoante por metathese e que o e se adiava já na forma latina 
original, visto que beiso estava para essa forma na mesma relação phonica que 
feira para feria. Mas o a d'essa fôrma, que é b a s 1 u m, nmda-se em e 
por influencia do i arrastado para junto d'ella por metathese. Assim, pois, o e de 
becio suppSe necessariamente que o i se pronunciava depois d'elle, aliás soaria 
ba s i o e teria o notario posto bacio. 

® Orig. agarum. Conf. aguda, gacarum. 
" Talvez se devesse emendar cegar. 
' Orig. gacarum. O j acha-se aqui por g como em aguda, etc. 
* As formas latinas e alguns modos d'escrever que não mascaram a verda- 

deira pronuncia deixei-os intactos. 
' Orig. dous. 

Padroadigo dessa Eygreyga en todolos lierdamentus 
do Couto, e de fóra do Couto ; Vasco Sanchiz ficar por 
sa partiçon na Onrra Dulveira, e no Padroadigo dessa 
Eygreyga, en todolos lierdamentos Dolveira, e en nu 
casal de Carapezus da Vluar, e en outro casal en 
Aguiar, que cliamam Quintaa; Meen Sanchiz ficar por 
sa partiçon na Omra da Carapezus, e nus outros her- 
damentos, e nas duas partes do Padroadigo dessa Ey- 
greyga e no Padroadigo da Eygreyga de Treysemil, e 
na Onrra e no herdamento Darguiffe, e no herdamen- 
to de Lavorados, e no Padroadigo d'essa Eygreyga; 
Elvira Sanchez ficar por sa partiçon nos lierdamentos 
de Centegaus, e nas tres quartas do Padroadigo dessa 
Eygreyga, e no herdamento de Treyxemil, assi us das 
sestas, como noutro herdamento. Estas partiçons, e di- 
visões fazemos antre nos, que valiam por en secula 
seculorum amen. Facta Kaita mensse Marcii, Era 
MCCXXX. Vaasco Suariz testis= Vermuu Ordoniz 
testis = Meen Fanrripas testis = Gonsalvu Vermuiz 
testis = Gil Dias testis = Dom Minon testis = Martim 
Periz testis = Dom Stephani Suariz testis —Ego Jo- 
hanes Menendi Presbiter notavit. 

(Ibidem, p. 275-276.) 

1209 

I^oros de Gastello I^odriçjo 

LIBER SECUNDUS 

«tul raysar qalzer a alsun orne 

I Alcalde ó outro viciiio de castel Rodrigo que 
alguno quiser raygar e non poder . . el faga testigos 
aos que y foren que lie ajuden, e que le non quiser 
ajudar cada uno peyte tanto como el devia peytar. 

<|iil «iniNcr parar flol 

II Todo eme a que mostrare fiel, e o fiel dixere 
— fiel sô — e non quiser yr ant o alcalde peyte i mo- 
i'abitino e vaya o fiel ant o alcalde, e si non quiser yr 
peyte médio morabitino aaquel con que non quer yr. 

De niollcr cfiic non vaia a fiel 

III Moller non vaya a fiel nin ninguno a ela, 
salvo arreigado, mas demostre le plazo e ela a el. 

<(iii over a meter lioNtia e non metír 

IIII Qui over bestia a meter e non a metir ou- 
tro dia tome fiel e prinde peilos de morabitino, e o fiel 
tenga os fasta ix dias, e si fasta ix dias non demos- 
trare o fiel que vaya ao plazo sobre sua prinda baral- 

^ lar, a collacion comnada ô alcalde aya, mortigue sua 
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prinda e de fiador de queda: e si se alçare da vila non 
se mortiguen seos peftos, mas responda por elos. 

Uui non printiar faittn «x «lias 

V Todo orne que non prindare fasta ix dias, 
porque non vino a fiel ó por bestia que non metio ó 
plazo que non vino, non Io prinde niays por essa ca- 
loíia. E se dixere — a tua casa foy e non acliê y prin- 

finne con o fiel ó con iii testigos que alá foy 
ante dos ix dias e non acliô y prinda, e dê casa con 
pefios. 

UcMtlu »iue alKnldu luantlar Moltar 

VI Bestia ó prinda que alcalde mandar soltar c 
no Ia soltare dubre Ia, fóra bestias de heredad otorga- 
das: estas non sean soltas sinon per iuyzio de iiii al- 
caldes. 

Onicn que nntc alUalile barallnr 

VII Tod' ome que ante alcalde barallar e o al- 
calde per juyzio mandar bestia meter e non a meter 
peyte i morabitino. 

4kui buMtia over a meter cada (ercer dia 

VIII Tod' ome que bestia over a meter cada 
tercer dia meta bestia e quantas bestias non nietire 
tantos morabitinos peyte. 

<|iil liCNtia «>ver a inctei* uicta bcMtia morta 

^ IX Tod' ome que bestia over a meter meta una 
bestia morta que vala i morabitino. De bestia morta 
un capelo de íerro ó espada ó baesta con iina corda e 
con avancorda e con cinto e con saetas ó un es- 
cudo con braceyras; e estas bestias meta: bestias que 
vala I morabitino, e dende arriba meta bestias vivas 
ao foro; sinon quantas bestias non metire tantos mo- 
rabitinos peyte. 

Uui Me alxare a Ia carta e alUaldc Io vedar 

^ ^ Tod' ome que se alçare a Ia carta e o alcalde 

ter ^ G le mandar bestia meter, no a me- ' ® se bestia tover no a solte; e si 2)or aquesto Io 

niorabitl Pi^^ndarc torne Ia prinda doblada con vi 

liei «lue vea Ia carta 

que se alzare a Ia carta dê le o 
a calde fiel que vea ha carta, e poys que oviren o juy- 
5^10 da carta vaya con seo fiel unt' ei íücalde e fagan 

quanto mandare a carta e o alcalde. E si non quiser 
receber juyzio meta bestia ao foro. 

<|ui metir bCRtia win soga 

XII Tod' ome que bestia metir sin soga peyte 
I morabitino; e si ha bestia a comere dê le otra soga 
e dê uerdat que sua bestia ha comeo e de le outra so- 
ga en esse dia, e si Ia non dere peyte i morabitino, e 
seja soga de una braçada. 

<|ut vedar comer u lieotia 

XIII Tod' ome que vedar comer a ha bestia 
ante de tercer dia ó ha tover en descoberto firme com 
III testigos e dubre Ia. Qui bestia deuir meter pôs bes- 
tia morta meta bestia viva d'anguera, e si tal non me- 
tir peyte i morabitino. 

UeMtia «iue en prinda. moriro 

XIIII Toda bestia que en prinda morire venga 
seo seiíor e saque a e meta outra en esse dia, e si ou- 
tra non metire peyte i morabitino; e si a non quiser 
sacar peyte i morabitino. E aquel em cuja casa mo- 
rire saque a caloüa. 

Colledor que we alçare » vozero 

XV Ningun almonedeyro que se alçare a vo- 
zeyro no le preste por pefios que tenga da coledoria, 
mas logo comnosca ó negue, sinon meta bestia al 
foro. 

A «luales omeM non tieven parar liei 

XVI Tod' ome que estover jantando ó lavando 
sua cabeça ó calçando se ó vestendo se non le pare 
nenguno fiel, mas amostre le plazo para outro dia exi- 
da de missa matinal e ha collacion hu aya alcalde, e 
se o quyser raygar espere o, e quando vire o fiel que 
á jantado ó lavado ó vestido ó calçado, si pôde pare 
le fiel, e si non quiser ir con el ant' o alcaZde prenda 
o sin calofia. E esto mismo seja do que estever la- 
brando. 

<|ui dixer —temo pcriler mia beMtin — 

XVII Qualquer ome que a otro devir, bestia me- 
ter o dixier — temo de perder mia bestia — dê ome 
sobre que sea que non se alce con ela, e se o non 
dere no le metan bestia. E qui demostrare plazo sobre 
sua bestia que vaya a collacion hu aya alcalde e di- 
xere— outro plazo avia julgado de alcalde a outra col- 
lacion — dê uerdat e vaya a Ia collacion hu demostra 
.0 plazo. E si alá non fore solte sua prenda. E si Ia 
prinda non soltare e alá trasnoytare dê a dublada. 
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Qui prindado fore ou íiel pnrarcn 

XVIII Tod' ome que fiel pararen ó prindado 
fore si firmar poderen cpe depôs íu prindado ó fiel le 
pararon, en a vila Io testiguaron, as bestias y jazendo, 
adugan o. 

<|ui prilidnr siu «iercyto 

XIX Qualquer onie que prindar sin dereyto tor- 
ne a prinda doblada con iiii morabitinos. 

nc qui fore cii camino que iioii vaya a Ocl 

XX Tod' ome que exido fore en carrera con ar- 
mas ó con sarceno non venga a fiel si poder dar sua 
verdat que assi lie e sin mal engenio, sinon venga. 

Non pareii flel siiioii ilcpuyN de luiNNa 

XXI Ningun ome non pare fiel sinon depoys 
de missa matinal dieta fasta vesperas, salvo por rayz 
de ome. 

<|ui II vcxeM prinilar cii o illa 

XXII Ningun ome que duas vezes prindare 
en o dia ó parare fiel peyte i morabitino a son con- 
tendor. 

<|ul over qucrela de clérigo 

XXIII Qui rawcura overe de clérigo tome fiel 
de alcalde clérigo e leygo e pare le fiel e julguen le 
seo juizio alcaldes clérigos e leygos, e esso mismo faça 
o clérigo aos leygos; firmas ó juras que overen a fa- 
zer unos a outros firmen ó juren clérigos e leygos a 
foro. Vibdas e clérigos si quintos se salven por onde 
se deviren salvar, salvo por morte de ome ou por 
lision ou por moller forciada. 

<lui over (fuerelu de outro onieii 

XXIIII Qui rawcura overe de outro dê ome 
sobre que sea que se non alce, e se o non quiser dar 
tome o sin caloüa e conomne sua rancura e dê verdat 
que essa rancura á dei. E si non dierc verdat no Io 
leve sobre si e ho outi-o non o tome, e si sobre aques- 

to ho tomare peyte iiii morabitinos o parta se dei. E 
si o non quiser leyxar e o nietirc só teyto peyte le vi 
morabitinos, e si o metir en cepo ó en ferros peyte xx 
morabitinos e quantos dias alá trasnoytare tantos mo- 
rabitinos peyte médios ao quereloso e médios aaquel 
que o levava sobre si, e aquesto se o poder firmar, 
sinon jure si quinto: e si verdat quiser dar e non 
over quen o leve sobre tome o sin caloüa. 

A tfui deniandaren casa cou pcnnos 

XXV Todo ome a que demandarem casa con 
peüos nonme iii vezifios que o leven sobre si, e si en- 
tretanto lio outro o levar sobre si lexe o. E si destos 
III ninguno non o quiser levar sobre si tome o sin ca- 
loria. E si depoys que preso fore ome dere que o leve 
sobre si lexen o, e si o non quiser lexar quantas noy- 
tes alá trasnoytar tantos xx morabitinos peyte. Todo 
ome que fiador dere tal fiador dê que aya valia da pe- 
ticion dublada, lü si tal fiador non dere so fiador nol 
preste. E si por esta sobrecabadura si non prindare 
ó non parare fiel ante de un nies non le responda fas- 
ta un amio e non iiiays. 

Me peniioM de luoraliitino 

XXVI Qui ome levare sobre si jDor pefios de 
morabitino ó por mays e non prindare fasta ix dias 
no Io prinde mays, e si prindare dé os dublados. 

.tldeano cfue «ama over en vila 

XXVII Todo aldeano que casa over en vila seja 
viziiio se a tover poblada con sua moller e dê al ter- 
cero recabdo por todas suas postas en sua collacion, e 
si assi non fezere non seja viziíio. 

4|ui over plazo de corral 

XXVIII Todo ome que plazo overe de corral 
dos VI venga y, e si non venere meta suas bestias a 
foro. 

4|ui aplazado fore 

XXIX Ningun ome que enplazado fore por sua 
caloüa peytar, tanben de lunes como de vernes, si 
non dere ao prymeiro corral, duble. Vizifío de vila 
que rancura ouere de aldeano pare le fiel con un vizi- 
fío, quer de vila, quer d'aldea, que venga a sua porta ao 
terceyro dia de sol a sol, e si non venere jieyte i mo- 
rabitino. E si o da vila acliare al aldeano en a vila 
demostre le plazo con i fiel pora outro dia exida de 
missa matinal a Ia collacion liu aya alcalde, e se le y 
deniandare casa con pefios y le Ia dê. 

<lui ne alçar a vozero 

XXX Ningun ome que se alçare a vozero alce 
se per i'' octava de morabitino e non por menos. 

«lui «e alçare a corral 

XXXI Ningun ome que se alçare a corral alçe 
sse de morabitino arriba e non por menos. E qui non 
prindir juyzio de corral meta bestias de corral a cor- 
ral, e Ia primeyra morta e Ias vivas al foro. 
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<|uo ninguiio non prindo cn domingo 

XXXII Ningun orne non prinde en domingo 
nin en dia joves ni pare fiel sinon amiygado. 

Eh CMtos dias non Julgucu 

XXXIII Alcaldes non julguen en diomingo nin 
en dia joves nin en os outros dias depoys de vespe- 
ras ni aízte de missa, e si julgaren non preste seo juy- 
zio e sejan perjuros, si non fore por raygar. 

()ui dc vozero se alçnrc 

XXXIIII Tod' orne que se alçare a vozero de 
vozero outro dia exida de missa matinal a essa colla- 
cion que mandare o alcalde, e si o non dere meta 
bestias, e si o alcalde le vedar vozero sea perjuro. 

En que dia meta bCNtia c non mctirc 

XXXV Tod' ome que bestia over a meter mer- 
coles en todol dia e Ia non meter meta Ia vernes ante 
de missa. Esto mismo sea de quen over meter bestia 
en sabado em todol dia e non a meter meta Ia lu- 
nes ante de missa. Esto mismo sea de juras e de fir- 
mas, e sobresto vaya demostrar plazo al foro liu al- 
calde over, e quantas bestias non meter tantos mora- 
bitinos peyte. 

Aldeano que dcuo parar flcl a nldcano 

XXXVI Aldeano que rancura overe daldeano 
pare le fiel con un aldeano que sea a tercio dia a Ia 
fenestra de sancta maria de sol a sol, e de le casa con 
peftos que le este a dereyto, e si non venere, ó casa 
com peüosnon dere, peyte i morabitino. E si dixer — 
non me demostro fiel — firme Io con aquel que foy 
fiel e peyte i morabitino a seu contendor; e si dixer 
— non fo fiel — jure con i uizino que fu fiel e tome 
seus peiíos cabaes. E a "quen fiel demostraren e ao 
plazo non vener, el ó sua moller, ó seu cliaveiriço, pey- 
te I morabitino, e si o contendor vener ao plazo e lio 
outro non peyte médio morabitino. Et si i aldeano a 
outro en vila parare fiel outro dia vengan anbos a Ia 
fenestra de sancta maria e façan seu dereyto como de 
suso lie scripto. 

Moller aldeana ucnga a flcl 

^XXVII Moller aldeana venga a fiel ó peyte 
I morabitino. 

Aldeano .jue querela over de wiísino 

XXXVIII Aldeano que rancura ovei de vi- 
ziíio de vila pare le fiel qx;e le stê logo a dereyto, si- 
non meta bestia al foro. 

Qiii dixer a otro —avas flel — 

XXXIX Ningun ome que dixere a outro — 
avas fiel — e outro non quere ir con el, si fore valadi 
ó aldeano tome o sin caloiia; e si fore raygado en 
vila con casa poblada ^ peyte i morabitino. 

<|ui retiro parte prindar 

XXXX Tod' ome que a redro parte príndarc 
ó parare fiel si 11o poder firmar peyte i morabitino, 
e primeyramente coUa sua caloüa e vaya sua voz pri- 
meyramente. 

Omen «lue levaren por flel. <|u> juysEio 
arrancado renovare 

XXXXI Tod' ome que leuaren por fiel con 
aquel firme. Tod' ome que juyzio arrancado renova- 
re, si Uo firmar poderen peyte mi niorabitinos e per- 
da sua voz. 

4tui calonna oiier a peytar 

XXXXII Toda calofia que ome over a peitar 
dê Ia dublada con iiii morabitinos. Tod' aver mani- 
festo delante alcalde den Io a ix dias. 

4|ui a morador over a firmar 

XXXXIII Qui a morador over a firmar ou jurar 
jure ou firme con moradores ó con vizinos quaes over. 

Kollcr de vixiiío 6 flllo 

XXXXIIII Moller de viziiio, filio ou filia de 
viziüo, parente ou parenta de viziüo que con seu pa- 
rente morar sin soldar aya foro assi como de vizifto. 

<|uí arrnnrado fore por culonna 

XXXXV Tod' ome que arrancado fore per ca- 
loüa de morabitino arriba })eyte en ropa e en gana- 
do, e Ia ropa e el ganado seja de novo fasta de me- 
diado, e se ouro ó argent quiser meter meta, e apre- 
ciei! o lios alcaldes e tomen ende a décima parte e 
digan por amor de deus e essa jura que fezeren a con- 
cello que dereyto apprecen segundo seu seso, e por 
valia de ii morabitinos ii alcaldes Io digan e dende 
arriba iiii alcaldes Io digan. 

Qiii over a Urniar e «iiie ne non adobo 
com alkaldcN 

XXXXVI Tod' ome que a firmar over con iii 
firme e non menos. Qualquer ome que juyzio overe 
non se adobe con alcaldes e si se adobare seja alevo- 
so, sinon por suas caloüas. E si elos se adobaren con 

' Orig. plobada. 
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elos sean perjuros. E Ias calonas que foren feytas en 
una alcalderia si no Ia demandaren essos alcaldes de 
esse anno, lios outros alcaldes que entraren non Ias 
demanden mays, mas demande o quereloso seu de- 
reyto. 

<|ui fiel iinrar u altieano 

XXXXVIII Qui fiel parar a aldeano esse aldea- 
no le pida Ia verdat e dê verdat que rancura á dei e 
diga sua rancura, e si verdat non dere non venga a 
fiel. E se o prindare torne hos penos dublados. E si 
verdat dere e a fiel non vener peyte i morabitino si se 
Io firmar con i uizifto ó con el fiel que lie paró fiel. 

Corral flu ikm-iicm 

. XXXXIX Los VI ayan corral cada vernee e el 
que y non fore peyte i morabitino a seus companey- 
ros si se delos non espedire, e ayan en soldada lios vi 
quatro iiii morabitinos de concello e non outra caloúa. 

<)uc loí» alkal<l«M «ou CMteii en corral con Iom vk 

L Hos alcaldes non esten en corral con os vi 
sinon quando enviaren j^or elos. E si os vi viren cou- 
sa onde se deven partir alcaldes, digan les que se par- 
tan ende, e si non queseren sejam perjuros e j)eyten c 
morabitinos a concello; nin los vi nin los alcaldes non 
fagan amizada ensenbla, nin coman nin beban ensen- 
bla en dailo de concello, sinon sejan perjuros e ale- 
vosos. 

«luc loN nlKaltlew non fngan corrai 

LI Hos alcaldes non fagan en uno corral con vi, 
nin en vernes, nin en sabado, si non íore por barallar 
sus vozes. 

<|ui prlutiar nin nianilado <lc concello 

LII Tod' ome que sin mandado de concello priii- 
dar, ó de los vi, ó de losjunteyros e juyzio non queses- 
sen prender e por elo prindaren, has bestias y jazen- 
do, saquen a prinda. 

^ui vcner prindar |>or KCrmaniUat 

LHI Tod' ome que vener a esta vila e prindare 
por germanidat por aquel que prindaren e por el ha 
prinda levaren, fasta ix dias Ia saque, sinon cada ter- 
cer dia meta bestia al foro fasta que Ia saque, e non 
aya ferias nin solturas. Por todo ome por que prinda- 
ren, de qual parte quer, vaya e saque Ia prinda. 

Alkaliicnt acoten c nietan IteHliatt 

LHII Los alcaldes acoten e metan Ias bestias 
en casa do quereloso, fasta que saquen Ia 2)rinda. To- 
dos los alcaldes lio que por elos se perder elos Io pey- 
ten. 

OiuvM «iiic JiiyKío overcn façan iii alKalde»* 

LV Todos omes que juyzio ouveren fagan iii 
vizifios alcaldes e convinido. . . . julguen sou juyzio e 
preste seu juyzio tanto como de un alcalde jurado, e 
si niandare bestia meter meta Ia, e si Ia non metir to- 
me le peüos de morabitino, e si Ia mandaren soltar sol- 
te a, e si Ia non soltar e alá trasnoytare dê Ia dubla- 
da, e firmen tanto como un alcalde jurado, e alcalde 
jurado peyte x morabitinos e iii alcaldes peyten xv 
morabitinos e iiii alcaldes peyten xx morabitinos e 
dende arriba. 

CalonnaM <le alRalilCN o tic «lucrcloMOM 

LVI Todas calofias que son ditas pera los que- 
relosos ayan Ias e todas Ias outras sejan pora el al- 
calde. E los alcaldes do concello acoten por elas e to- 
nien seo dereyto e dent aos querelosos seu dereyto. 

Qui liarttllar Moiirc acotamento ile alUaldo 

LVII Tod' ome que barallare sobre acoutamen- 
to d'alcaldes peyte i morabitino, e por esto non acoute 
nin meta bestia mas pefiore. E alcalde non acote si- 
non per fonsado ou per apelido, e acotamento de fon- 
sado e de apelido tal seja: o cavaleyro iiii morabiti- 
nos, e o peon ii morabitinos. 

Qui tover pennoM alIenoM por ncu aver 

LVHI Tod' ome que peilos alleos tover por seu 
aver enprestados ou mudados, ou pefios rematados, e o 
seíior dos peíios os non quiser sacar aquel que ten os 
peiios faga le testigos con iii viziítos, e, se a tercer dia 
non los quiser sacar, venda os con i vizifio e jure que 
os vendiô sin arte e entregue se de seu aver, e, si so- 
brare, dê Io a lio dono dos peftos. E, si non conplire 
prinde por Io demays fasta que se entregue. 

LVIHI Ningun ome que aver parare fiel e ou- 
tro fore por perfia prindar Io torne essos pefios du- 
blados con x morabitinos, si Io poder firmar con iii 
vizüíos, sinon nada. 

{Leges et Consuetudines, t. i, p. 852-858.) 
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COMEÇA-SE O PROLOGO DA REGLA DE SAN BEENTO ABBADE 

K Filho, ascuyta os preceptos do meestre, e In- 
« clina a orelha do teu coraçom, e recibe de boamente 
I o amoestamento do Padre piadoso, e afficadamente 
d o comple, porque te tornes per trabalho de obedien- 
t cia aaquel do qual te partiste per priguiça de des- 
« obedicncia. 

' Poys por esto a ty hora eu digo o meu ser- 
«mom, quem quer que tu es, que queres renunciar os 
® proprios deleytos e plazeres da carne, e deste mun- 
" do, e tomas armas de obediencia miiy fortes, e no- 
« bres pera servir a Jesu Christo Senhor, e verdadei- 
< ro Rey, E primeiramente roga a el en tua oraçom 
« muyto afficadamente, que qiieyra complir qualquer 
1 cousa de ben, que começas a ftizer, que poys que el 
«já teve por ben de nos poer e receber em no conto 
« dos seus filhos, nom se haja de contristar em alguíi 
«tempo dos nossos maaos feytos. E assy certamente 
I lhe devemos seer obedientes en todo tempo por los 
« beSs, que dei recebemos, que nom tam solamente, 
«assy como Padre irado non desexerde os filhos en 
« alguü tempo, mas ainda que nen assy como Senhor 
' temeroso, e movido a sanha por los nossos peccados 
« dê a pena, e alcance en tormento pera sempre os muy 
« maaos servos, que o non quizerom seguir pera ir aa 
«sua sua gloria. 

Como nos convida a Sancta Scriptura, que nos 
convertamos, e tornemos pera Deus, e diz: 

«Pois levantemo-nos, Irmaaõs, se quer en alguü 
«tempo, do sono do peccado, ca a Escriptura nos 
«esperta, e braada a nós, dizendo: Hora lie já de 
« nos levantarmos do sono. E depoys que abrirmos 
«os olhos ao lume do conhecimento de Deus, com as 
' orelhas do nosso entendimento attentas, ouçamos 
« aquelo, que nos amoesta en cada dia a voz de Deus, 
«e diz: Hoje se ouvirdes a voz do Senhor, nom quey- 
' Idades endurentar os vossos cora(pens. E diz ainda 
• niays: Aquel, que tem orelha pera ouvir, ouqa aque- 
' o que o Spiritu diz ás Eqrejas? E que diz? Vijnde 

DÓS • t/ t/ -I- V 
« he ' ' ® ouvide-me, e ensinar-vos-hey, que cousa ^ temor de Deus; correde, e trabalhade, em 
<t quanto ha,vedes lume de vida, nem pella ventura a 
« ee ras da morte vos encalcem. E buscando o Nosso 

«Sen 101 Deus na miiltidooe do seu poboo o seu 
« ^reyio, ao cousas braada, diz mays: 
« Qlual he o homen, que quer vida perduravil, e cu- 
« hiiqa, e quer veer boOs dias? A qual cousa se a tu 
« ouvires e responderei: Eu, diz-te logo Deus: Se tu 
« queres haver verdadeira vida e pera sempre, quita e 
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í guarda a tua lingua de todo maao falar, e a tua ho- 
í ca non fale engano; parte-te de mal e faze ben, 
t busca e demanda a paz e segui-a. E quando vós es- 
I to fezerdes, os olhos da minha misericórdia esguar- 
< daram sobre vós, e as minhas orelhas seram apres- 
< tes pera ouvir as vossas prezes. E antes que me cha- 
<t medes, direy: Eis-me prestes soom. Irmaaõs muyto 
í amados, e qual cousa pode seer mais dolce a nós, 
í que esta voz do Senhor, que nos convida? Eys o 
í nosso Senhor pola sua piedade nos demostra a car- 
í reira da vida. 

De quaaes obras devemos de começar pera ir 
ao Regno de Deus 

«Primeyramente os nossos lombos já cingidos 
« con fé, e com observancia de boas obras, andemos, 
«Irmaaõs, os caminhos de Deus pelo guiamento do 
«Evangelho, pera seermos dignos e merecedores de 
« veer aquel Senhor, que nos chamou en o seu reyno. 
« En no qual regno se nós queremos viver e morar, 
« non podemos a el ir se nom per trabalho de boas 
« obras. E porem se queremos saber como podemos 
«ir morar ao seu reyno, perguntemos o Nosso Senhor 
«Deus com o Propheta, dizendo a el: Senhor, quem 
j morará no teu tabernaculo, ou quem folgará no teu 
t sancto monte? Depoys desta pergunta, irmaaõs, ou- 
i çamos o Nosso Senhor Deus, que nos responde, e 
« demostra o caminho da sua morada, e diz: Aquel, 
t que entra e vive sen magoa, e faz obras de justiça, 
« aquel, que fala verdade no seu coraçom, aquel, que 
«nom fez engano com a sua lingua, aquel, que nom 
1-j'ez mal a nenhum homem, aquel, que nom recebeo, 
« nem lhe prougue o mal, e o doesto do seu, ji^oximo. 
í Aípiel, que empuxou de ante a presença do seu 
«coraçom o diaboo malicioso, que o movia a mal 
« fazer, e trouve a nenluiã cousa el e todo seu maao 
« movimento, e reteve os começos das cuidaçooès pe- 
í quenas, e quebrantou-os em Jesu Ciikisto. » 

Os quaes tementes Nostro Seftor dos esguarda- 
mentos dessas suas boas cousas nom se tornem ergu- 
Ihosos, mas essas boas cousas in ssi non de si poder, 
mais esmantes de nostro Senhor seer feytas,mas obran- 
te in ssi nostro Senhor alegramsse, aquelo cuin o pro- 
pheta dizentes: non a nós. Senhor, non a nós, mays 
ao teu nome dá gloria. Assi como nem Paulo Apos- 
tolo da ssa pregaçom assi alguã cousa impôs, dizente: 
pela graça de Deus soom o que soom. E de cabo es- 
se diz: quem se louva, in Deus se louve. Ende nos- 
tro Senhor no avangelho diz: quem ouve aquestas 
mhas paravras, e as faz, semelharey a el o barom 
sages, que eivigou a ssa casa sobre a ped7xi, veerom 
os rrios, soprarom os veentos, e impetarom naquela 
casa, e non caeou, a certas era fundada sobre pedra. 
E nostro Senhor conqjlinte todas estas cousas esguar- 
da de cada dia aquestes seus sanctos anioestamentos 
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nós per feytos dever responder. Porende anos os dias 
da vida a induças son leixados, espoens o enmenda- 
mento dos maa.es dizente o apostolo: pela ventura non 
sabes ca a paceença de Deus te aduz a pedença? 
Ca diz o piadoso nostro Senhor: non quero a morte 
do pecador, mays que se converta e viva. 

Ergo, yrniaôs, como j'á perguntássemos da mo- 
rada do tabernaculo dei, ouçamos o encomendamento 
da morada, mays assi complamos o offizio da morada, 
que sejamos erdeyros dos ceos. Ergo aparelhar-s'on os 
nossos coraçoSs e os corpos a cavalaria dos encomen- 
damentos da sancta obedeença, e o que meos á in nós 
a natura non poder, roguemos nostro Senhor, que per 
ssa graça incommende a nós ajudoyro ministrar; e as- 
si fugintes aas penas do infferno, que a vida perdura- 
vil possamos pervir, dementre ainda espaça, e in este 
corpo somos, e per esta carreyra da luz espaça com- 
prir a correr, e aver e agora aquelo, que a nós con- 
vém por sempre. Ergo estabelecedoira é a nós a es- 
cola de nostro Senhor, do sancto serviço, no qual es- 
tabelecimento nijnte áspero, nijnte grave nós estabe- 
lecedoiros atendamos. Mais se alguã cousa streyta- 
mente demonstrante per razom d'igualdade espoens o 
emendamento dos viços, e o esguardamento da cari- 
dade sobrepegar, non logo esjiantado pelo pavor fuga 
sa carreyra da saúde, que non é senon compeço au- 
gusto conpecadoyra. Mays pelo delongamento da con- 
versaçon e da fij, dilargado o coraçom, e corruda a 
caiTeyra dos mandados de Deus, que nunqua depar- 
tintes da maestria dei, pera non recontavil dulcidoS 
perseverantes no moesteyro ataa morte seguamos aas 
paixoSes de Christo per paceença que meresçamos seer 
quinhoeyros no reyno dei. 

{Collecqão de Inéditos portuguezes dos séculos 
XIV e XV, publ. por Fr. F. de S. Boaven- 
tura, t. I, p. 249-253.) 

1252—1281 

Gemcioneiro do ID, A.ffonso, 
o seiIdío 

EPIGRAPHE DAS CANTiaAS 

Don aíFoYiso de Castela, 
De Toledo de Leon, 
Rey e ben des Compostela 
ta o reyno Daragon, 
de Cordoua de Jahen, 
de Seuilla outrossi 
e de Murça u gran ben 
lie fes deus com' aprendi, 
do Algarue, que ganou 
de mouros, e nossa ffé 

meteu y, e ar pobrou 
Badallous, que reyno é 
muit' antigu, e que tolleu 
a mouros Neul e Xeres, 
Eeger, Medina, que prendeu, 
e Alcala d'outra vês 
e que dos Romãos Rey 
e per dereit' é sefíor, 
este livro comachei 
fer a onrr' e a loor 
da virgen santa Maria, 
que est' a ^ madre de deus, 
en que ele muito fia; 
poren dos miragres seus 
fes os cantares e soes, 
saborosos de cantar, 
todos de sennas Rasões, 
com' y podedes achar. 

ESTRIVÍLLO 

Porque trobar é cousa em que jas ^ 
entendimento, poren quen o fas 
á o d'auer e de rason assas, 
perque entenda e sábia diser 
o que entend' e de diser lie pras, 
ca ben trobar assi s' a de ífaser, 

PROLOGO 

E maçar eu estas duas non ey, 
com' eu querria, pero provarei 
a mostrar ende un pouco que sei, 
confiand' en deus ond' o saber ven, 
ca per ele ^ tefto que poderei 
mostrar do que quero algSa ren. 

E o que quero é diser loor 
da uirgen madre de nostro seftor, 
santa maria, que es Ia mellor 
cousa que el fes; e por aquest' eu 
quero seer oy mais seu trobador, 
e rogo lie que me queira por seu 

Trobador, e que queira meu trobar 
reçeber; ca per el quer' eu mostrar 
dos miragres que ela fes, e ar 
querreime leixar de trobar de si 
por outra dona, e cuid' a cobrar 
por esta quant' en as outras perdi. 

' Oriíj. e. 
- Ürig. ias. 
' Oriíj. pele. No ms. ha talvez pele, ou então o copista esqueceu-se de pôr " 

signal da abreviatura de per sobre o p. 
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Ca o amor desta sefLoi- é tal 
que quen no a sempre poil mais vai. 
e poilo gaanada non lie fal, 
senon se é per sa grand' ocajon, 
querendo leixar bS e faser mal, 

ca per esto o perde e per al non. 

PorS d'ela non me quer' eu partir, 
ca sei de prã que se a ben servir 
que non poderei eu seu bC falir 
de o aver ca nuca j faliu 
quS ll'o soube cõ merçee pedir 
ca tal rogo sempr' ela ben oyiu. 

Onde lie rogo se ela quiser 
que lie prasa do que d'ela disser 
em meus cantares e se 11'aprouguer 
que me de gualardõ com' ela dá 
aos que ama e que no souber 
por ela mais de grado trobará. 

(Rodrigues de Castro, Bihliotheca espanola, 
t. II, p. 637.) 

prologo das cantigas das cinco festas "de santa 
MARIA 

Quen santa maria servir 
non pode no seu ben falir. 
E porque eu gran sabor ey 
de a servir serviFa ey, 
e quanto poder punarey 
dos seus miragres descobrir. 

Quen santa maria servir, . . 

Pero direi ant' en bon son 
das sas çinque festas que son 
mui nobres e direi razon 
que praza a quen a oyr. 

Quen santa maria servir. . . 

Santa e^eja ordenou 
çinque festas porque achou, 
çmque letras no nome sou, 
como vos quero departir. 

Quen santa maria servir. 

VOL. U 

A primeira que M. é, 
mostra de com' a nossa ffé 
naçeu d'ela, naçeu e sê 
y firm' a que no comedir. (?) 

Quen santa maria servir. . . 

A. mostra a saudacion 
D' ave que Gabriel enton 
lie disse que filho baron 
Deus e om' iria parir. 

Quen santa maria servir. . . 

R. mostra como Reynou 
ontr' as virgees u amou 
sa virgiidade e guardou 
por toda bondade comprir. 

Quen santa maria servir. . . 

I. indo de ben en mellor 
foi oíFreçer o salvador 
seu fill' a deus, con gran sabor, 
de fazer nos a çeo ir. 

Quen santa maria servir. .. 

A. ar mostrou carreira tal 
u desta vida temporal 
sobiu aa celestial 
por nos fazer ala sobir. 

Quen santa maria servir. . . 

Esta e a primeyra da nacenqa de santa maria que cae 
no mes de Setembro e começa assi: 

Beneyto foi o dia e ben aventurada 
a ora que a virgen madre de deus foi nada; 
e daquesta naçençia falou mui ysaya. 
e prophetando disse que arvor sayria 
ben de rayz de jesse e que tal fror faria 
que do sant' espirito de deus fosse morada. 

Beneyto foi o dia e ben aventurada. . . 

Outros prophetas muitos 
d'aquesto prophetaron 
e os euvangelistas 
d'esta sennor falaron 
com' era de gran guisa, 
e dos reys ar contaron 
do linag unde veyna 
esta seiior onrrada. 

Beneyto, etc. 
5 
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Mas pero de seu padre, 
que joachin chamado 
foi, e sa madre anna 
direi vos seu estado, 
quanto no mudo ouveron. 
partiron per Recado 
que de quanto avian 
non lies ficava nada. 

Beneyto, etc. 

E a joachin e anna 
tal acordo preseron 
que fezeron tres partes 
de quant' aver ouveron, 
a hüa pera pobres; 
a outra reteueron 
pera ssi; a terçeyra 
a o templ' era dada. 

Beneyto, etc. 

En quant' esta compafia 
santa assi obrava, 
deus todas Ias sas cousas 
dous (?) tant' acreçentava, 
mais nS lies dava filio 
porque coitad' andava 
muit end' el, mas ela 
era en mais coitada, 

Beneyto, etc. 

Porque os rezoavam 
por malditos as gentes; 
e poren filiou ele 
offertas e presentes, 
que levasse ao templo, 
con outros seus parentes; 
mas ruben e symeon 
vedaron Ue Ia entrada. 

Beneyto, etc. 

Que Ue disseron logo: 
— da aqui entrar es quito, 
joachin; poren vayte, 
pois de deus es maldito, 
que te nõ quis dar filio, 

ca assi e escrito. 
Porend entrar nõ deves 
en cassa tan sagrada. 

Beneyto, etc. 

El ouve dest' enbargo, 
e vergoíia tamanna 
que non foi a ssa cassa, 
nS no viu sa companna 
mais filiou seus ganados 
e foiss' aa montanna; 
assi que por gran tSpo 
non fez alli tornada. 

Beneyto, etc. 

Anna quand' esto viu, 
ouve tan gran despeito 
que, con coita chorando, 
se deitou en seu leito, 
e de grado morrera; 
mas nõ 11' ouve proveito, 
ca deus pera gran cousa 
x'a tiiüa guardada. 

Beneyto, etc. 

E ali u jazia 
gemend' e sospirando 
e sa desaventura 
a deus muit' emStãdo, 
de que era sen fillos 
de joachin chorando, 
quis deos que do seu ãgeo 
foss' ela cõfortada. 

Beneyto, etc. 

E disse lie:—non temas, 
anna, ca deus õyda. 
a ta oraçon ouve 
e poren, sen falida, 
de teu mando filia 
averas, que comprida 
será de todos bSens, 
mais douta e preçada. 

Beneyto, etc. 

E, pois IFest' ouve dito, 
foiss' o angeo logo 
a joachin, que era 
metudo no meogo 
de duas grandes mõtafias, 
e diss' el: — eu te rogo 
que tornes á ta cassa 
logo sen alongada. 

Beneyto, etc. 

* Ong* ouue. 
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El cuidando que era 
ome, respos ll'a tanto: 
— com' irei a mia terra ' 
u reçebi quebranto 
grand' entre meus veziíios, 
que eu, pelo deus santo, 
quisera que a testa 
me foss' ante tallada? 

Beneyto, etc. 

E aa porta do templo 
disseron mi os porteiros 
pois nõ avia fillos, 
como meus cõpanneiros 
non entraria dentro; 
nen aves nS cordeiros, 
nen ren de mia oíferta 
non seria filiada. 

Beneyto, etc. 

E por esta vergoüa 
e por este denosto 
fogi a esta terra, 
e ei ja assi posto 
que nunca alá torne, 
e en o mes d'agosto, 
averá ben seis meses, 
que fiz aqui estada 

Beneyto, etc. 

Entr' aquestas mõtaiias, 
que é terra esquiva, 
con estes meus ganados, 

. ca mais me vai que viva 
en logar apartado 
que vida mui cativa 
fazer entre mias gentes, 
vergoüos' e viltada. 

Beneyto, etc. 

O angeo lie disse : 
— eu soo ^ mandadeiro 
a ti de deus do ceo, 
por te fazer certeiro 
q^e de ta moller anna 
averás tal erdeiro 

que toda a terra 
sera enlumeada. 

Beneyto, etc. 

' Orig. soon. Esta fôrma é bysyllaba. 

E se esto que digo 
tees por maravilla 
certanamente (?) cree 
que te dará deus filia 
que o que perdeu eva 
per ssa gran pecadillo 
cobrar ss'a per aquesta 
que será avogada 

Beneyto, etc. 

Entre deus e as gentes, 
que foren pecadores. 
Poren uay'te ta via 
e leixa teus pastores 
que guardS teus ganados, 
ca muyto son mayores 
de deus as sas merçees 
ca ten que foss' osmada. 

Beneyto, etc. 

Quando joachin esto 
oyu, loges morido 
caeu, e jouv'en terra 
fora de seu sentido, 
ates ^ que o angeo 
foi d'ali partido, 
que seus omus o foron 
erguer sen detardada, 

Beneyto, etc. 

E que lie preguntaron, 
logo o que ouvera, 
que tal peça en terra 
esmorido j ouvera 
e el contou lies quanto 
o angeo lie dissera, 
e elles lie disseron: 
— de vos ir é guissada 

Beneyto, etc. 

Cousa e non passedes 
de deus seu mandamSto 
e id' a vossa cassa, 
logo sen tardamento, 
ca se o non fezerdes 
quizay por escarmento 
vos dará deus tal morte 
que sera muy sonada. 

Beneyto, etc. 

' Orig. alã es. 
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Tanto ll'esto mostraron 
e per tantas razões 
que lies respos chorando; 
— pois que vos praz varões ^ 
farei vosso consello; 
mais por deus companões 
guardade mios ganados 
en aquesta mallada. 

Beneyto, etc. 

E pois lies esto disse 
metesse aa carreira 
por s' ir pera sa cassa, 
veer sa companeyra, 
que o beneyto angeo 
fezera certeira 
que joachin verria 
per Ia porta dourada, 

Beneyto, etc. 

E que a el saysse 
reçebelo agina, 
ca deus en as sas coitas 
porria mSezifta 
e Ue daria filia, 
dele tal que Reyüa 
sex-ia deste mundo 
e dos çeos chamada. 

Beneyto, etc. 

Quand' aquest' oyu ãna, 
que jazia gemendo 
e sospirando, ergeusse 
e foi ala correndo, 
6 levou seus parentes. 

Como pareceu en Toledo santa Maria a sanf ilifonso, 
deulle hua alva que trouxe do Parayso, com, que 
dissesse Missa. 

Muito devemos varões ^ 
loar a sancta maria, 
que sas graças e seus does 
da a quem por ela fia. 

Sen muita de bôa maila, 
que deu a un seu prelado, 
que primado foi despaiía, 
e affonso era chamado, 

' Orig. uarones. 
' Orig, varones. 

deu ir hua tal vestidura, 
que trouxe de parayso, 
ben feita a sa meáura. 
por que metera seu siso, 
en a loar noit' e dia. 

Por en devemos varões 
loar a santa Maria. 

Ben enpregou el seus ditos 
coin achamos en verdade 
e os seus bõps escritos 
que fez da virginidade 
d'aquesta seüor mui sancta 
per que sa Loor tornada 
foy en Espanna de quanta 
a end' aviam deytada. 
Judeus e a Eregia. 

Por en devemos varões 
loar a santa Maria. 

Mayor miragre do mundo 
ir ant' est seôor mostrara, 
u con Eey Recessiundo 
en a precisson andara 
u lies pareceu sen falia 
santa Locay, e en quanto 
lie Rei tallou da mortalla 
disse-1' ay aíFonso santo : 
—per ti viva sennor mia. 

Por en devemos varões 
loar a santa Maria. 

Por que aa Groriosa 
achou mui forte sen medo 
en loar ssa preciosa 
virginidad' en Toledo 
deu lie por end' hua alva 
que nas sas festas vestise 
a virgen santa e salva 
e en dandolFa lie disse: 
—meu filio èsto ch'envia. 

Por en devemos varões 
loar a santa Maria. 

Pois ir este don tan estranyo 
ouve dad' e tan fremoso 
disse: — par deus muit en anyo. 
seria, e orgulloso 

« 
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quens en esta cadeyra, 
se tu non es, s'assentasse, 
nen que per nulla maneira 
est' alva vestir provasse, 
ca deus dei se vingaria. 

Por en devemos varões 
loar a santa Maria. 

Pois do mundo foi parado 
este Confessor de cristo, 
Don Siagrio falido 
í'oy arcebispo pos isto, 
que o filiou a seu dano, 
ca por que foi atrevudo 
en se vestir aquel pano 
foy logo mort' e perdudo 
com' a virgen dit' avia. 

Por en devemos varões 
loai- a santa Maria. 

(Ibidem, p. 361-362.) 

Como Santa Maria resocitou en Coira, una aldea 
de Sevilla, uun tnenyno de morte. 

Ontre todas Ias vertudes, 
Que aa Virgen son dadas, 
E de guardar ben as cousas, 
Que lle son acomendadas. 

Ca ela, que e guardada,' 
Pode guardar sen contenda 
Ben o que 11' a guardar deren, 
E tener en ssa comenda. 
E por end' un gran miragre 
Direi, se Deus me defenda, 
Que fez esta, que ya outros 
A feitos muitas vegadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

En Coira, cabo SeviUa, 
oi esto miragre feito, 

tempo, que Abu Juzef 
assou ben pelo estreito 

T. e a terra 
De SeviUa tod' a eito 
Correu e muitas aldeas 
Foron de Mouros queimadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

Ly eera un bon ome 
Que un filyno avia 
Pequeno, que tant' amava 
Com' a vida, que vivia. 
A este deu una feber 
E foi mort' a tercer dia, 
O padre com coita d'ele 
E sas faces deu palmadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

Depenou seus cabellos 
E fez por ele gran doo 
Dizendo: — ai, eu meu filio, 
Como fico de ti soo. 
Quisera eu que tu visses 
Min, como eu vi tu avoo, 
Meu padre, que me facia 
Muitas mercedes granadas. 

Ontre todas ias, etc. 

E aaquesto dizendo 
Os Mouros logo dutaron 
Sas algaras, e correron 
E roubaron quant' acliaron. 
E os de Coira correndo 
Todo o logar leixaron 
E fogiron, e ficaron 
As casas desamparadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

Quel ome, que seu filio 
Pera soterrar estaba, 
Quando viu correr a vila 
O filio desamparava, 
E aa virgen beenita 
Logo o acommendava, 
E tod' o quant' el avia. 
Chorando a saluçadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

Fois' o ome, e os Mouros, 
Tod' aquel logar correron. 
Mais na casa.de aquest' ome 
Non entraron nen tangeron, 
E pero todos los outros 
Quant' avian y perderon, 
Non perdeu o ome boo 
Valor de tres dyneradas. 

Ontre todas Ias, etc. 
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Ca log' en aquela casa 
Entrou a Sennora comprida 
De todo ben, e tan toste 
Deu ao minyo vida, 
E guardou as outras cousas, 
Que non achou pois falida 
O orne de ren en sa casa 
Non sol as portas vetadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

Achou seu filio vivo, 
E perguntou lie que era 
Onde como resorgira 
Ca por morto o to vera. 
E el lie disse, que huna 
Dona con el estand' era, 
Que o guardara dos Mouros, 
E ssas cousas ben guardadas. 

Ontre todas Ias, etc. 

Foran, que sol non tangeran 
En elas, nen niun dano 
Fezeran nen en o leito 
Nen na mesa, nen no scano. 
Quand' est' ovy o bon ome 
Com' era muy sen engano 
Foi chamar a seus vezynos 
E pois lies ouve mostradas 

Ontre todas Ias, etc. 

Todas estas maravillas, 
Loores por ende deron 
Aa Virgen groriosa, 
E a quantos 11o diseron, 
Beneizeiron o seu nome, 
E gran festa lie fezeron, 
E ouv' y con alegria, 
Muitas lagrimas choradas. 

Ontre todas Ias vertudes, 
Que aa Virgen son dadas, 
E de guardar ben as cousas, 
Que lie son acomendadas. 

(ZuNiGA, Annales eccles. y sec., p. 111.) 

Como Santa Maria guareceu en Onna al Rey D. 
Fernando, quando era menyno, de una grande 
enfermidade, que avia. 

Ben per esta aos Reis 
D' amar en Santa Maria, 
Ca en as muy grandes coitas 
Ela os acorre guia. 

Na muito a amar deven, 
Porque Deus nossa figura 
Filiou dela, e pres carne. 
Ar porque de sa natura 
Veno, e porque justiça 
Tenen dei e dereitura, / ' 
E Rey nome de Deus este, 
Ca el reyna todavia. 

Ben per esta, etc. 

E por ende un gran miragre 
Direi que aveno quando 
Era moço pequenino 
O muy bom Rey D. Fernando. 
Que sempre Deus e sa madre 
Amou, e foi de seu bando, 
Porque conquerou de Mouros 
O mais da Andaluzia. 

Ben por esta, etc. 

Este menin' en Castela 
Con Rey D. Alfonso era. 
Seu auvo, que do reyno 
De Galiza o fezera 
Venir, e que o amava 
A gran maravilla fera 
E ar era, e sa madre 
A que muy ende prazia. 

Ben per esta, etc. 

E sa auva y era 
Filia dei Rey de Ingraterra, 
Moller dei Rey Don Alfonso, 
Porque el passou a serra, 
E foi entrar en Gascona 
Pola ganar por guerra 
E ouve end' a mayor parte 
Ca todo ben merecia. 

Ben per esta, etc. 

E pois tornou s' a Castela, 
Des i en Burgos morava, 
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E un ospital fazia 
El, e sa moller lavrava 
O monesterio das Olgas, 
E enquant' assi estava, 
Dos seus fillos e dos netos 
Muy gran prazer recebia. 

Ben per esta, etc. 

Mais Deus non quer que o orne 
Este sempre en un estado; 
Quis qu'a Don Fernando fosse ^ 
O seu neto tan cuitado • 
D' una grand' enfermedade, 
Que foi dei desesperado 
El Rey, mas enton sa madre 
Tornou tal come s' andia. 

Ben per esta, etc. 

E oyju falar de Onna, 
U avia gran vertude. 
Disse ela: — levalo quero, ^ 
Aló, assi Deus m' ayude. 
Ca ben creo, que a Virgen 
Lie de vida e saúde—, 
E quando aquest' ouve dito 
De seu padre s' espedia. 

Ben per esta, etc. 

Quantos Ia ir assi viren, 
Gran piadad' ende avian, 
E mui mas polo menino, 
A que todos ben querian. 
E yan con ela gentes. 

Chorando muito e llangian 
Ben como se fosse morto 
Ca a tal door avia. 

Ben per esta, etc. 

Ca dormir nunca podia, 
Nen comia nen migalla, 
E vermees dei sayan 
Muitos e grandes sia falia. 
Ca a morte ja venera 
A sa vida sen batalla; 
lais chegaron log' à Onna 

teveron sa vigia. 

Ben per esta, etc. 

Ant' o altar mayor logo 
E pois ant o da Reina, 

' Orig. fesse. 

Virgen santa groriosa, 
Rrogandolle que asyna 
En tan grand' enfermedade, 
Posesse Ia meezina, 
Se servizo do menino 
En algun tempo queria. 

Ben per esta, etc. 

A virgem Santa Maria 
Logo con sa piedade 
Acorreu ao menino, 
E de sa enfermedade 
Lie deu saúde comprida, 
E de dormir voontade 
E depois que foi esperto 
Logo de comer pedia. 

Ben per esta, etc. 

E ante de quinze dias 
Foi esforçad' e guarido 
Tan ben que nunca mais fora, 
De mais deu lie bon sentido; 
E quando el Rey Don Alfonso 
Ouv' este miragr' cido. 
Logo se foi de camyno 
A Onna en romaria. 

Ben per esta aos Reis 
D' amar en Santa Maria, 
Ca en as muy grandes coitas 
Ela os acorre guia. 

Como Santa Maria guareceu a Reyna Dona Beatriz 
de grande enfermedade, porque a orou. a ssa 
omagem con grande esperança. 

Quen na Virgen groriosa 
Esperança muy grand' a 
Maçar seja muito enfermo 
Ela o mui ben guarira. 

Desto un mui gran miragre 
Vos quero dizer que oi, 
E pero era minyno 
Membrame que foi assi. 
Ca me estava eu deante, 
E todo ouvi e vy, 
Que fezo Santa Maria 
Que muito fez e fará. 

Quen na Virgen, etc. 
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Esto foi en aquel ano 
Quando o mui bon Rey ganou 
Don Fernando a Capella 
E de Christianos poblou, 
E ssa moller, a Reina 
Dona Beatriz, mandou 
Que fosse morar en Conca 
En quant' el foi acolá 

Quen na Virgén, etc. 

Con o oste, e seu mandato 
Fez ela mui volonter, 
E quando foi na cidade 
Peor enferma a moller. 
Non vistes do que foi ella, 
Ca pero de Monpiller 
Bonos físicos y eran 
Dizian, non vivera. 

Quen na Virgen, etc. 

E porque esto dizian, 
Non era mui sen razon, 
Ca d' aver ela seu filio 
Estava en a sazon. 
E avia tan gran fevre 
Que quen a via enton 
Dizia: — seguramente 
Desta non escapera. 

Quen na Virgen, etc. 

Mais Ia Reyna, que serva 
Era da que pod' e vai, 
Virgen santa groriosa , 
Reyna Espiritual, 
Fez trager huna omagen 
Muy ben feita de metal 
De Santa Maria e disse: 
— Esta cabo mi sera; 

Quen na Virgen, etc. 

Ca pois eu a ssa fegura 
Vir a tal creencia ei, 
Que de todos estes males, 
Que à tantoste guarrei. 
Por end' a mi a cliegade, 

E logo lie beisarei 
As sas manos e os pees 
Ca muy gran prol metera. 

Quen na Virgen, etc. 

E tod' est' assi foi feito, 
E logo sen otra ren 
De todos aqueles males 
Guariv' a Reyna tan ben 
Per poder da groriosa 
Que nada non sentio en. 
Poren sera de mal siso , 
O que a non loara. 

Quen na Virgen groriosa 
Esperança muy grand' a 
Maçar seja muit' enfermo 
El' o mui ben guarira. 

{Ihidem, p. 36-43.) 

EPÍLOGO 

Maçar poucos cantares 
acabei, e con son, 
virgen, dos teus miragres 
peço cli'ora perdon, 
que rogues a teu filio deus 
que el me perdon 
os pecados que fige, 
pero que muitos son, 
e do seu parayso, 
non me diga de non, 
nen en o gran juysio 
entre migu en rason, 
nen que polos meus erros 
se me mostre felon. 
E tu mia sennor 
rogalFagora e entom 
muit' afíicadamente 
por mi de coraçon 
e.por este serviço 
dam'este galardon. 

Pois a ti virgen prougue 
que dos miragres teus 
fesess' endes cantares, 
rogote que a deus 
teu filio por mi rogues, 
que os pecados meus 
me perdon e me queira 
reçebir ontr'os seus 

no santo parayso, 
u estê san matheus 
san pedr' e Santiago 
a que van os romeus, 
e que en este mundo 
queira que os encreus 
mouros destruyr possa. 
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que son dos íilisteus, 
com' a seus enemigos 
destruyu, machabeus, 
judas, que foi gran tempo 
cabdelo dos judeus. 

E alte (?) roga vida 
que lie queyras rogar 
que do diab' arteiro 
rue queira el guardar 
que puna toda via 
pera o men artar (?) 
per muitas de maneiras, 
por faselo peccar; 
e que el me dê siso 
que me poss'amparar 
dele e das sas obras, 
con que el fas obrar 
mui mal a que no cree, 
e pois sen mal acliar 
e que contra os mouros 
que terra d'ultramar 
teen e en espafla 
grant part a meu pesar, 
me dê .poder e força 
pera os en deitar. 

Outros rogos sen estes 
te quer ora faser, 
que rogues a teu filio 
que me faça viver 
per que servirlo possa, 
e que me dé poder 
contra seus enemigos 
e lies faça perder 
o que tenen forçado, 
que non deven aver 
e me guarde de morte 
per ocajon prender 
e que de meus amigos 
veja senpre praser, 
e que possa mias gentes 
en justiça tener, 
e que senpre ben sábia 
empregar meu aver, 
que os que mi o fillaren 

o sábian gradecer. 

. E ainda te roffo 
virgen bôa sefior 
que rogues a teu filio 
que mentr' eu aqui for 
en este mundo queima 
que faça o mellor 
per que dei e dos bonos 

VOL II. 

senpre aja seu amor, 
e pois Rey me fes queira 
que reyn' a seu sabor, 
e de mi e. dos Eeynos 
seja el guardador, 
que me deu e dar pode 
quando Fen- praser for, 
e que el me deíFenda 
de fals' e traedor 
e outrossi me guarde 
de mal consellador, 
e d'ome que mal serve, 
e de mui pedidor. 

E pois ei começado, 
sefior, de te pedir 
mercees que me ganes, 
se o deus per ben vir, 
rogalle que me guarde 
de quen non quer graçir 
algo que Fome faça 
nen o ar quer servir; 
outrossi de quen busca 
rason pera falir, 
non avendo vergoíla 
d'errar, nen de mentir, 
e quê dá juysio 
sen o ben departir, 
nen outro gran consello 
sen ant'i comedir, 
e d'ome mui falido, 
que outro quer cousir, 
e d'ome que mal joga 
e quer muito riir, 
outrosi por mi roga. 

Virgen do bon talan, 
que me guarde teu filio 
d'aquel que adaman 
mostra sempr' en seus feitos, 
e d'aqueles que dan 
pouco por gran vilesa 
e vergonna non an, 
e por pouco serviço 
mostran que grant affan 
prenden u quer que vaam, 
pero longe non vam; 
outrossi que me guardes 
d'ome tal parvardam, 
e d'ome que assaca, 
que é peor que can, 
e dos que lealdade 
nô preçan par quant' an 
pero que sempr' S ela 
muito faland' estan. 
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E ainda te rogo, 
seôor espiritai, 
que rogues a teu filio 
que el me dê atai 
siso, per que non caia 
en pecado mortal, 
e que non aja medo 
do gran fog' infernal, 
e me guarde meu corpo 
do cajon e de mal 
e d'amig' éncuberto, 
que a gran coita fal, 
e de quen ten en pouco 
de seer desleal, 
e daquel que se preça 
muit' e mui pouco vai, 
e de quen en seus feitos 
sempre é descomunal: 
esto por don ch'o pego 
e ar pidir ch'ei ai, 

SeÜor santa maría, 
pois que começad' ey, 
de pedir che merçee 
non me departirey; 
porende rog' e peço, 
pois que teu filio rey 
me fes, que dei me ganes 
siso que mester ey, 
con que me guardar possa 
de que non me guardey, 
per que d'oi adeante 
non comerrey, 
nen meu aver enpregue 
tani mal como empreguey ; 
en alguos logares, 
segundo que eu sey, 
perd' end' el o meu tenpo (?) 
e aos que o dey; 
mas des oi mais me guarda 
e guardado serey. 

Tantas son as merçees, 
seüor, que en ti á, 
que por ende te rogo 
que rogues o que dá 
seu ben aos que ama, 
ca sey ca o fará, 
se o tu por ben vires, 
que me dê o que já 
lie pedi muitas veses, 
que, quando for ala 
no parayso, veja 
a ti; sempre acá 
mi acorra en mias coitas 
por ti, e averá 

me bon galardon dado 
e sempre fiará 
en ti que souber este 
e mais te servirá 
por quanto me fesiste 
de ben e tomará. 

Santa maría nenbre vos de mi 
e d'aquelo pouco que vos servi. 
Non catedes a como pecador 
soo, mais catad' a vosso valor, 
e por un muy jdouco que de loar 
dixe de vós, en que t'eu non menti 

Santa maria nenbre vos de mi 

Non catedes como 
pequey assás, 
mais catad' o gran 
ben que en vos jas; 
ca vos me fesestes. 
como quen fas 
sa cousa quita 
toda; per assi 

Santa maria, etc. 

Non cUtedes como 
eu (?) pequey greu, 
mais catad' o gran 
ben que vos deus deu, 
c' outro ben se nom (?) 
vos nom ei eu, 
nen ouve nunca 
des que naci. 

Santa maria, etc. 

Non catedes en 
como fuy ei-rar, 
mas catad' o vosso 
ben, que sen par 
estê [de] como deus 
a perdonar 
nos á por vós, 
e sei que est assi. 

Santa maria, etc. 

Non catedes a como 
non sey vir, 
se non a vós por 
merçee pedir, 
u a achei 
cada que a jDedi. 

Santa maria, etc. 
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E querede que 
vos veja ali, 
u vos sodes quando 
me for d'aqui. 

(Ibidem, p. 638-641.) 

Poderá Sancta Maria 
grande os seus acorrer 
em qual logar quer que seja 
e os de mal defender. 

E desto oy un miragle, 
que aveu pouco â j 
en Chincoya, un Castelo, 
per quant' end' eu aprendi, 
que fezo Santa Maria 
e aos que o oy 
ataes homens eran 
a que devemus creer. 

Aquel Castelo está 
em o Reyno de Geen 
e un Alcayd' y avia 
que Io guardava muy ben. 
Mays de guardalo acima 
Ue mengou muyto o sen, 
assi que per pouc' un dia 
o overa de perder. 

Este gran amor avia 
con un Mouro de Belmez, 
que do castel' Alcayd' era, 
mas o treedor que fez? 
Falou con Rey de Granada, 
e disse lie: — d'esta vez 
vos darey eu o castelo 
de Chincoya en poder. 

Diss' el: — como ? respos Tele; 
avel-o? eu poder ei. 
— Mia fala com o Alcayde 
para un dia porrey, 
6 estando en a fala 
ben ali o prenderey, 
6 desta manera tenno, 
que o podedes aver. 

E diss el Rey de Granada : 
—eu por mi u ai non á 
quero alá yr contigo 
e verey o que será. 

Mays si tu me d'esto mentes 
log' hi al non averá, 
que mandarey a cabeça 
dãtr' os teus ombros toUer. 

Desta manera grã medo 
a aquel Moixro meteu 
el Rey, e da outra parte 
grand' aver lie prometeu, 
se lie désse o castelo, 
e logo con el moveu, 
e o Mouro o Alcayde 
de Chincoya foy veer. 

E disse le, que saysse 
con el seu preyto firmar, 
ante Christanos (?) e Mouros, 
dos que eran no logar, 
que o gardasse, ca ele 
queria a el gardar, 
e sobre esto fossen ambos. 
Ias juras grandes fazer. 

O Alcayde de Chincoya, 
que non cuydava que mal 
d'esto se Ue levantasse, 
foy alá logo sin al, 
e levou dous Escudeyros; 
que lie disseron atai 
que medo avian do Mouro 
que o queria trager. 

—Demays nõ levadas arma 
e ydes assi en cós 
e com' os Mouros s5 falsos 
quiçá travaran de vós; 
e por end' ao castelo 
nos queremos tornar nós. 
E tornaronse correndo, 
e forans' en el meter. 

O Alcayde por tod' esto 
sol cabeça non tornou, 
mas por chegar ao Mouro, 
log' o Rio passou. 
E pois a el foi llegado 
log' el prendelo mandou; 
desi al Rey de Granada 
fezo o preso trager, 

Que estava na cidade, 
e disse 11' esta razon: 
que lie dissess' a verdade, 
do castelo, e se non 
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escabeçalo faria. 
Diss' ell: — Se deus me perdon, 
no castel' á quinze homes, 
mais non teen que comer. 

Entõ ^ el Rey de Granada 
ssa ciada fez salir, 
e dereit' ao castelo 
logo começou se d'ii'. 
E mando ao Alcayde, 
que s' o castello pedir 
foss' aos que y leyxara, 
se non queria morrer. 

Ele con medo de morte 
log'o castelo pediu, 
e dos que dentro estavan 
a tal resposta oyu: 
que per fé non lie darian. 
Quand' el Rey aquesto viu 
fez log' a tod' a sa gente 
o castelo combater 

A pedras, e a saetas 
muy de rrig' en derredor, 
e os que dentro jasiam 
ouveron tan gran pavor 
que íillaron a omagen 
da madre do Salvador, 
que estava na capella, 
desi foron a poer 

Ontr' as ameas, dizendo : 
—pois eres madre de Deus 
defend' aqueste castelo 
e a nos que fomos teus, 
e guarda a ta capela 
que non seja dos encreos 
Mouros en poder; non faça 
a ta omagem arder. 

E leyxarõ a dizendo; 
— Veremos o que farás: 
entonz' os combatedores 
tornaron todos atrás. 
E tres Mouros qu' entrara 
cbus negros que Satanás 
no castelo, os de dentro 
os fezeran en caer 

Mortos do cima do muro. 
E diss' el Rey: — nula prol 

' ürig. E anlüt. 

non ei de mas cõbatermos, 
e teer m'ia per foi 
se contra Maria fosse 
que os seus defender sol; 
e mandô tanger as trombas 
e fez sa oste mover. 

E d'esta guisa Cliincoya 
guardou a que todos dan 
loores por sa bondade 
ca muy gran dereit' y an, 
porque os seus muy be guarda, 
e aos outros afan 
da que contra ela veyn, 
e faz vençudos seer. 

(Argote de Molina, Nohleza de Ândalucia, 
foi. 152. Sevilla, 1588. 

Geincioxieiro de 13. XDixxiz 

1280 

I 

Praz mli'a mim, senhor, de moirer 
E praz m'ende por vosso mal. 
Ca sey que sentiredes qual 
Mingua vos poys ey de fazer. 
Ca nõ perde pouco, senhor, 
Quando perde tal servidor. 
Qual perdedes en me perder. 

E com mha ^ mort' ey eu prazer, 
Porque sey que vos farey tal 
Mingua, qual fez omem leal, 
O mays que podia seer, 
A quS ama, poys morto for ; 
E fostes vós muj sabedor 
D'eu por vós a tal mort' aver. ^ 

E pero que ey de sofrer 
A morte mui descomunal, 
Co' mha ^ mort' oy mays nõ me chal. 
Por quanto vos quero dizer 
Ca meu serviç', e meu amor 

• Moura traz minha por mha, que se lá no fac-sitnile da cantiga posto á 
frente do Cancioneiro, ficando assim os dous versos errados. 

' Mour. a ver. No fac-simile vem junto a letra a a ver. 



DA LÍNGUA POETUGUEZA 
XLV 

Será vos d'escusar peyor 
Que a ^ mim d'escusar viver. 

E certo podedes saber 
Que per esso ^ meu tempo sal 
Per mort', e nõ a ja lii al 
Que me non quer' end'eu doer; 
Poys a vós farey a mayor 
Mingua que fez nostro senhor 
De vassal' a senhor prender. 

{Canc. de D, Diniz, publ. por Caetano Lopes 
de Moura, p. 1-3.) 

II 

Grave vos é de que vos ey amor, 
E par deos aquesto vej' eu muy ben, 
Mays enpero direy vos huma ren 
Per boa fé, fremosa mha ® senhor, 
Se vos grav' é de vos eu ben querer, 
Grrav est a mim; mays non poss' al fazer. 

Grave vos é, ben vej' eu qu' é assy, 
De que vos amo mays o' a mim, nem al, 
E qu' est ^ é, minha morte e meu mal, 
Mays por deus, senhor, que por meu mal vi, 
Se vos grav' é de vos eu ben querer, 
Grav' est a mim, mays non poss' al íazer. 

Grave vos est assy, deus mi perdon, 
Que non podia mays per boa íé 
De que vos am' e sey qu' assy é; 
Mays por deus, coyta do meu coraçon, 
Se vos grav' é de vos eu ben querer, 
Grav' est a mim, mays non poss' al fazer. 

Pero mays grave devia mi de seer, 
Quant' é morte mays grave ca viver. 

{Ibidem, p. 22-24.) 

•III 

Senhor, des quando vos vi, 
E que fui vosco falar, 
Sabed' agora per mi, 
Qu^e tanto fui desejar 

osso ben, e poys é sy ^ 
Qiie pouco posso durar, 

; f ^"^0 assim ficaria errado. ^ Mour. Pero esso. 

! ü""""' a""' '^'sylabo é mister fazer esta correcção. Mour. Quest C. 
» Mour. assy. Verso errado, Si por assy em Trovas e Canlares, n." 79, 

los, 197. 

E moyro m'assy de chão. 
Por que me fazedes mal, 
E de vós non avrey al. 
Mha ^ morte tenho na mão ; 

Ca tã muy to desejey 
Aver ben de vos, senhor, 
Que verdade vos direy, 
Se deus me dé voss' amor. 
Por quanto ieu crer sey 
Con cuydad' e con pavor 
Meu coraçon non é são, 
Porque mi fazedes mal, 
E de vós non avrey al. 
Mha morte tenho na mão. 

E venho vol' o dizer. 
Senhor do meu coraçon, 
Que possades entender 
Como prendi o cajon, 
Quando eu vos fui veer; 
E por aquesta razon 
Moyr' assy servind' en vão, 
Porqu' a mim fazedes mal, 
E de vós non avrey al. 
Mha morte tenho na mão. 

(Ibidem, p. 25-27.) 

IV 

■ Hun tal home sey eu, ay ben talhada! 
Que por vós ten a sa morte chegada: 
Vedes quen é, e seede nenbrada; 

Eu, minha dona. 

Hun tal homS sey eu que pouco sente 
De sy (?) CL morte certamente ^: 
Vedes quen é, venha vos en mente: 

Eu, minha dona. 

Hun homS sey eu, aquesto oyde, 
Que por vós morre, e nõ Io partide: 
Vedes quen é, e non se vos obride: 

Eu, minha dona. 

(Ibidem, p. 27-28.) 

V 

Quanfa senhor, que m'eu de vos parti, 
A' tam muy to que nunca vi prazer, 
Nen pesar, e quero vos eu dizer 

' Mour. minha. Verso errado. 
' Este verso fica, ainda assim, errado. 
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Como. . . prazer nen pesar nen er: 
Perdi o sen, e non poss' estremar 
O ben do mal, nen prazer do pesar. 

E desque m'eu, senhor, per boa fé 
De vós parti, creed' agora ben, 
Que non vi prazer, nen pesar de ren, 
E aquesto direy vos eu (?) por que 
Perdi o sen, e non poss' estremar 
O ben do mal. nen prazer do pesar 

Ca, mlia senhor, ben des aquela vez 
Que m'eu de vós parti, no coraçon 
Nunca ar ouv' eu pesar des enton, 
Nen prazer, e direy vos quen m'o fez: 
Perdi o sen, e non poss' estremar 
O ben do mal, nen prazer do pesar 

{Ihidem, p. 33.) 

VI 

Nostro senhor, ajades bon grado 
Por quanto m'oy ^ mha senhor falou; 
E tod' esto foy, por que se cuydou 
Qu' andava d'outra namorado ; 
Ca sey eu ben que mi non falara, 
Se de qual ben lh'eu quero cuydara. 

Por que mi falou oj' este dia, 
Ajades bon grado nostro senhor. 
E tod' esto foy por que mha senhor 
Cuydou qu'eu por outra morria; 
Ca sey eu ben, que me non falara, 
Se de qual ben lh'eu quero cuydara. 

Porque m'oje falou aja deos 
Bon grado, mays d'esto non fora ren, 
Senon porque mha senhor cuydou ben, 
Que d'outra eran os desejos meos; 
Ca sey eu ben, que me non falara, 
Se de qual ben lh'eu quero cuydara. 
Ca tall é que ante se matara 
Ca mi falar, se o sol cuydara. 

(Ibidem, p. 38-39.) 

VII 

Senhor fremosa, e de mui louçào 
Coraçon, querede vos doer 

De mi pecador que vos sey querer 

• As estrophes 2 e 3 d'esta cantiga não estão divididas era Moura e a se- 
gunda está demais muito estropiada. 

' Mour. oje. 

Melhor c' a mi; pero soo certão, 
Que me queredes peyor d' outra ren, 
Pero, senhor, quero vos en tal ben; 

Qual mayor poss' e o mays encuberto 
Que eu poss' e sey de branca frol, 
Que lhe non ouv' en flores tal amor, 
Qual vos eu ey; e pero soo certo ^ 
Que me queredes peyor d'outra ren, 
Pero, senhor, quero vos eu tal ben. 

Qual mayor poss' e o namorado 
Triste, sey ben que non amou Yseu 
Quant' eu vos am', esto certo sey eu, 
E cõ tod' esto sey, mao pecado, 
Que me queredes peyor d'outra ren; 
Pero, senhor, quero vos eu tal ben 
Qual mayor posso, e tod' aquesto ven 
A my coytado que perdi o sen. 

{Ibidem, p. 52-53.) 

VIII 

Pero eu dizer quyzesse, 
Creo que non saberia 
Dizer, nem er poderia. 
Per poder que eu ouvesse, 
A coyta que o coytado 
Sofre que é namorado 
Nen er sey quen m'o creesse, 

Senon aquel a quen desse 
Amor coyta todavia 
Qual a mi dá noyt' e dia: 
Este cuydo que tivesse 
Que dig' eu muyt' aguysado. 
Ca outr' omem non é nado 
Que esto creer podesse. 

E poren que ben soubesse 
Esta coyta ben diria, 
E sol non duvydaria 
Que coyta que deos fezesse, 
Nen outro mal afficado 
Non fez tal, nen é pensado 
D' omem que Ihi par posesse. 

IX 

Ay, senhor fremosa, por deos, 
E por quam boa vos el fez, 
Doede vos algunha vez 
De mi, e d'estes olhos meos, 

' Mour. certão, contra a rima e o metro. 
* Mour. o seu. Correcçâo feita por F. Wolf. 
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Que vos viron por mal de sy, 
Quando vos viron, e por my. 
E porque vos fez deos melhor 
De quantas fez, e mays valer, 
Querede vos de mi doer, 
E d'estes meos olhos, senhor, 
Que vos viron por mal de sy, 
Quando vos won, e por my. 

E porque o al non é ren, 
Senon o ben que vos deos deu, 
Querede vos doer do meu, 
E d'estes ^ meos olhos, meu ben, 
Que vos viron por mal de sy, 
Quando vos viron, e por my. 

{Ibidem, p. 59-G2.) 

X 

Senhor poys me non queredes 
Fazer ben, nen o teCdes 

Per guysado, 
Deos seja por en loado; 
Mays poys vós mui ben sabedes 
O torto que mi fazedes, 

Gram pecado 
Avedes de mi, coytado. 

E poys que vos non doedes 
De mi, e sol non avedes 

En coydado, 
En grave dia fui nado; 

. Mays por deos, senhor, seeredes 
De mi pecador, ca vedes 

Muy doado 
IMoyr' e de vós non ey grado. 

E poys mentes non metedes 
No meu mal, nen corregedes 

O estado 
A que m'avedes chegado. 
De mi matardes faredes 
Meu ben, poys m'a8sy tragedes 

Estranhado 
Do ben que ey desejado: 

senhor, sol non pensedes 
^!ue pero mi morte dedes, 

seya mays pagado. ^ 

{Ibidem, p. 76-78.) 

' Mour. dos. Verso errado 
' Mour. Aguardo ond' eu seva m,i j 

mas nem pela rima nem pelas 
syiialjas pude formar o liemislicluo que falta 

XI 

Senhor, que de grad' ieu ^ querria, 
Se a deos e a vós aprouguesse, 
Que hu vós estades estevesse 
Con vós; que por esto me terria 

Por tan ben andante, 
Que por rey, nen iífante, 
Des aly adiante, 
Non me cambharia. 

E sabendo que vos prazeria, 
Que hu vós morassedes morasse, 
E que vos eu viss' e vos fallasse, 
Terria me, senhor, todavya 

Por tan ben andante 
Que por rey, nen iífante 
Des aly adiante 
Non me cambharia. 

Ca, senhor, en gran ben vyveria, 
Se hu vós vivessedes vivesse, 
E sol que de vós est' entendesse 
Terria mi razon, faria (?) 

Por tan ben andante 
Que por rey, nen iífante 
Des aly adiante 
Non me cambharia. 

{Ibidem, p. 84-85.) 

XII 

Hunha pastor ben talhada 
Cuydava en seu amigo. 
Estava, eu ben vos digo. 
Per quant' eu vi, muj coytada; 
E diss': — Oy mays nõ é nada 
De fiai' per namorado 
Nunca molher namorada, 
Poys que mh'o meu á errado. 

Ela tragia na míío 
Hü papagay nmifremoso, 
Cantando nmy saboroso. 
Ca entrava o verão, 
E diss'—Amigo loução, 
Que faria por amores, 
Poys m'erraste8 tã en vão —; 
E caeu ^ antr' unhas ílores. 

Huna grã peça do dia 
Jouv' ali que non falava, 

' Mour. grado ieu. 
' Mour. Ca eu. 
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E a vezes acordava, 
A vezes esmorecia, 
E diss': — ay! santa Maria, 
Que será de mi agoi-a! 
E o papagay dizia: 
— Ben, per qiiant' eu sey, senhora. 

— Se [mi] queredes dar guarida, 
Diss' a pastor, de verdade, 
Papagay, por caridade. 
Ca morte m' é esta vida. 
Diss' ele ^: — senhor conprida 
De ben, e non vos queixedes; 
Ca o que vos á servida, 
Ergued'olh', e veloedes. 

[Ibidem,-ç. 86-87.) 

XIII 

Oy oj' eu cantar d'amor 
En hü fremoso virgeu, 
Hunha fremosa pastor 
Que ao parecer seu 
Jamays nunca Ihi par vi; 
E poren dixe Ih' assy: 
— Senhor por vosso vou eu. 

Tornou sanhuda enton, 
Quando m'est' oyu dizer, 
E diss': — ide vos varon; 
Quen vos foy aqui trager, 
Para m'ii'des d'estorvar 
Que (?) ^ dig' aqueste cantar, 
Que fez quen sey ben querer? 

— Poys que me mandades hir, 
Dixe Ih' eu, senhor, hir m'ey; 
Mays ja vos ey de servir. 
Sempre por voss' andarey; 
Ca voss' amor me forçou 
Assy, que por vosso m'ey, 
Cujo sempr' eu já serey. 

Diz ela: — non vos ten prol 
Esso que dizedes, nen 
Mi praz de o oyr; sol 
Ant' ey noj' e pesar en; 
Ca meu coraçon non é, 

. Nen será per boa fé, 
Senon do que (?) ^ quero ben. 

' Mour. el. 
- Mour. D'u. 
' Mour. n5. Esta palavra não dá sentido e deixa o verso errado. 

— Nen o meu, dixi Ih' eu já. 
Senhor, non se partirá 
De vós, por cujo s'el ten. 
—O meu diss' ela sei-á 
Hu foy sempre, huestá, 
E de vós non curo ren. 

Quand' eu ben meto femença 
En qual vos vej' e vos vi 
Des que vos eu conheci, 
Deos que non mente mi mença, 
Senhor, se oj' eu sey ben 
Que semelh' o voss' en ren. 

Quand' eu a beldade vossa 
Vejo, que vi por meu mal, 
Deos qu'a coytados vai 
A mi nunca valer possa, 
Senhor, se oj' eu sey ben 

Que semelh' o vosso en ren, 
E quen o assy non ten, 
Non vos vio, ou non á sen. 

{Ibidem, p. 108-111.) 

Cantigas âfamigo que o mui respeitable Dom Diniz 
Rey de Portugal, fez 

XIV 

Ben entendi, meu amigo 
Que mui gram pesar ouvestes, 
Quando falar non podestes 
Vós n'outro dia comigo; 
Mays certo seed' amigo 
Que non fuy o vosso pesar, 
Que s'ao meu podess' iguar. 

Muy ben soub' eu por verdade 
Que erades tan cuytado 
Que non avya recado; 
Mays, amigo, acá tornade, 
Sabede ben por verdade, 
Que non fuy o vosso pesar, 
Que s'ao meu podess' iguar. 

Ben soub' amigo por certo, 
Que o pesar d'aquel dia. 
Vosso, que par non avya ; 
Mas pero foy encuberto; 
E poren seede certo 
Que non fuy o vosso pesar, 
Que s' ao meu podess' iguar; 

Ca o meu non se pod' osmar 
Nen eu non o pudi negar. 

[Ibidem, p. 1 ]. 8419.) 
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XV 

Bon dia vi, amigo, 
Poys seu mandad' ey migo, 

Louçana. 

Bon dia vi, amado, 
Poys mig' ey seu mandado, 

Louçana. 

Poys seu mandad' ey migo, 
Rog' eu a deos e digo: 

Louçana. 

Poys myg' ey seu mandado, 
Rog' eu a deos de grado, 

Louçana. 

Rog' eu a deos e digo. 
Por aquel ^ meu amigo: 

Louçana. 

Por aquel ^ meu amigo 
Que o veja comigo, 

Louçana. 

Por aquel namorado 
Que fosse já chegado 

Louçana. 

{Ibidem, p. 135-136.) 

XVI 

Non^chegou, madr', o meu amigo, 
E oj' est o prazo saydo; 
Ay! madre, moyro de ^ amor. 

Non chegou, madr', o meu amado 
E oj' est o prazo passado; 
Ay! madre, moyro de ^ amor. 

E oj' est o prazo saydo. 
Por que mentio o desmentido, 
Ay! madre, moyro de^ amon 

E oj' est o prazo passado, 
or que mentio o perjurado, 

y* madre, moyro de ^ amor. 

Pp«nmentio o desmentido 

J it,, moyro de ^ amor. 

' Motir. aquele. Verso errado 
^ Mour. (famor. Verso errado. 
' Verso errado, cuja correcção não é obvia. 

VOL* II. 

Porque mentio o perjurado 
Pesa mi, poys mentio por seu grado, 
Ay! madre, moyro de ^ amor. 

(Ibidem, p. 136-137.) 

XVII 

— De que morredes, filha, a do corpo velido? 
—Madre, moyro d'amores que me deu meu amigo. 

Alva e vay liero. 

— De que morredes, filha, a do corpo louçano? 
—Madre, moyro d'amores que me deu meu amado. 

Alva e vay liero. 

Madre, moyro d'amores que mi deu meu amigo 
Quando vej' esta cinta que por seu amor trajo. 

Alva e vay liero. 

Madre, moyro d'amores que mi deu meu amado 
Quando vej' esta cinta que por seu amor trajo. 

Alva e vay liero. 

Quando vej' esta cinta que por seu amor cingo 
E me nembra, fremosa, como falou comigo. 

Alva e vay liero. 

Quando vej' esta cinta que por seu amor trago 
E me nembra, fremosa, como falamos ambos. 

Alva e vay liero. 

{Ibidem, p. 138.) 

XVIII 

Ay flores! ay flores do verde pyno, 
Se sabedes novas do meu amigo! 

Ay deos! E hu é? 

Ay flores! ay flores do verde ramo, 
Se sabedes novas do meu amado! 

Ay deos! E hu é? 

Se sabedes novas do meu amigo, 
Aquel que mentio do que mh' á jurado! 

Ay deos! E hu é ? 

Se sabedes novas do meu amado, 
Aquel que mentio do que pos comigo! 

Ay deos! E Im é? 

Vós me perguntados per ^ voss' amado? 
E eu ben vos digo qu' é viv' e sano. 

Ay deos! E hu é ? 

' Motir. d'amor. Verso errado. 
- Mour. pelo. 
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E eu ben vos digo qu' é viv' e sano 
E seera vosc' ant' o prazo saydo. 

Ay deos! E liu é? 

E eu ben vos digo qu' é viv' e sano 
E será vosc' ant' o prazo passado. 

Ay deos! E hu é ? 

(Ibidem, p. 139-141.) 

XIX 

Levantou s'a velida, 
Levantou s'alva 
E vay lavar camisas 

En o alto, 
Vay Ias lavar, alva. 

Levantou s'a louçana, 
Levantou s'alva 
E vay lavar delgades 

En o alto. 
Vay Ias lavar, alva. 

Vay lavar camisas. 
Levantou s'alva, 
O vento lhas desvia 

En o alto. 
Vay Ias lavar, alva. 

E vay lavar delgades. 
Levantou s'alva 
O vento llias levava 

En o alto. 
Vay Ias lavar, alva. 

O vento lhas desvia, 
Levantou s'alva. 
Meteu s'alva en hira 

En o alto. 
Vay Ias lavar, alva. 

O vento lhas levava. 
Levantou s'alva 
Meteu s'alva en sanha 

En o alto. 
Vay Ias lavar, alva. 

{Ibidem, p. 142-144.) 

XX 

Amigo, meu amigo. 
Valha deos, 

Vede Ia frol do pinho, 
E guisade d'andar. 

Amig' e meu amado. 
Valha deos, 

Vede Ia frol do ramo, 
E guisade d'andar. 

Vede Ia frol do pinho, 
Valha deos, 

Selad' o bayoninho, 
E guisade d'andar. 

Vede Ia frol do ramo, 
Vallia deos, 

Selad' o bel cavalo, 
E guisade d'andar. 

Selad' o bayoninho. 
Valha deos, 

Treyde vos, ay amigo, 
E guisade d'andar. 

{Ibidem, p. 144-145.) 

XXI 

Para veer meu amigo, 
Que talhou preyto comigo, 

Alá vou, madre. 

Para veer meu amado, 
Que mig' a preyto talhado, 

Alá vou, madre, 

Que talhou preyto comigo. 
E' por esto que vos digo: 

Alá vou, madre. 

Que migo preyt' a talhado, 
E por esto que vos falo: 

Alá vou, madre. 

{Ibidem, p. 173-174.) 

XXII 

Mha madr' é velyda. 
Vou m'a Ia baylia 

Do amor. 

Mha madr' é loada. 
Vou m' a Ia baylada 

Do amor, 

Vou m' a Ia baylia 
Que fazen en vila 

Do amor. 
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Que fazen en vila 
Do que eu ben queria, 

Do amor. 

Que fazen en casa 
Do qu' eu muyt' amava, 

Do amor. 

Do qu' eu ben queria. 

Chamar m'ã garrida, 
Do amor. 

Do qu' eu muyt' amava, 
Ciiamar m'ã perjurada 

Do amor. 

{Ihidem, p, 178-179.) 

SÉCULOS XIII—XIV 

Poetas 
da epocha de D. Affonso III, 

D. Diniz e D. Affonso IV 

FERNÃO VELHO 

I 

Pois deus non quer que eu ren poss' aver 
De vós Seilor se non mal e aíFan, 
E os meus ollos gran coita que an 
Por vós Seiíor, se eu veja prazer. 
Ir m' ei daqui, pero ua ren sei 
De min, Seüor, ca ensandecerei. 

E mia Seüor fremosa, de bon prez, 
ero que yQg mais ca min, nen al, 

De^^ quer que aja se non mal 
vos muito ben fez, 

m ei daqui, pero üa ren sei 

Seüor, ca ensandecerei. 

E pero Vos amo mais d' outra ren, 
SeSor de im e do meu ooraçon, 

quer que aja se mal non 
De vós Seüois assi deus me dé ben, 

Ir m ei daqm, pero üa ren sei 
De mm, Seiior, ca ensandecerei 

Por vós que eu muit' am' e amarei 
Mais de quant' al vejo, nen veerei. 

{Trovas e Cantar es, publ. por F. A. de Varnlia- 
gen, n.° 92.) 

II 

Quant' eu de vós mia Seftor receei 
Aver del-o dia en que vos vi, 
Dizen mi ora que mi o aguis' assi 
Nostro Sefíor como m' eu receei; 
De vos casaren; mais sei üa ren, 
Se assi for, que morrerei ^ por en. 

E sempr' eu mia Sefíor, esto temi 
Que m' ora dizen; de vos aveer 
Desque vos soube mui gran ben querer; 
Per boa fe, sempr' eu esto temi; 
De vos casaren; mais sei üa ren; 
Se assi for, que morrerei por en. 

E sempr' end' eu Seiior ouvi pavor 
Desque vos vi, e convusco falei, 
E vos dix' o grand' amor que vos ei 
E mia Seüor da quest' ei eu pavor; 
De vos casaren; mais sei üa ren; 
Se assi for, que morrerei por en. 

{Ihidem, n.° 93.) 

ni 

Seüor que eu por meu mal vi, 
Pois m' eu de vós a partir ei, 
Creede que non á en min 
Se non mort' ou ensandecer; 
Pois m' eu de vós a partir ei, 
E ir allur sen vós viver. 

Pois vos eu quero muy gran ben, 
E me de vós ei aquitar, 
Dizer vos quer' eu üa ren 
O que sei no meu coraçon, 
Pois me de vós ei a quitar: 

E mal dia naci Seüor; 
Pois que m' eu d' u vós sodes, vou; 
Ca mui ben soon sabedor 
Que morrerei u non jaz al; 
Pois que m' eu d' u vós sodes, vou. 

{Ibidem, n.° 94.) 

' Varnh. morrei. Verso errado. 
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IV 

A mayor coita que eu vi soflfrer 
D' amor a null' orne desque naci 
Eu mi a soíFro e ja que est assi, 
Meus amigos, assi veja prazer, 
Gradesc' a deus, que me faz a mayor 
Coita do mund' aver, por mia Seíior. 

E ben teü' eu que faço gran razon 
Da mayor coita muit' a deus gracir, 
Que m' el dá por mia Serior, que servir- 
Ei mentr' eu viver; mui de coraçon 
Gradesc' a deus, que me fez a mayor 
Coita do mund' aver, por mia Seüor. 

E por mayor ei eu per boa fé 
Aquesta coita de quantas fará 
Nostro Seiíor, e por mayor mia a dá 
De quantas fez; e pois que assi é 
Gradesc' a deus, que me faz a mayor 
Coita do mund' aver, por mia Seôor, 

Pois que mi a fez aver pola mellor 
Dona de quantas fez nostro Seüor. 

[Ibidem, n.° 95.) 

V 

Nostro Seüor que eu sempre roguei 
Pola coita que m' amor faz soffrer, 
Que mi a tollesse, e non quis toller, 
E me leixou en seu poder d' amor, 
Des oge mais sempre 11' eu rogarei, 
Pois ei gran coita que me dê mayor 

Con que moira, ca mui gran sabor ei 
Per bOa fe de mais non guarecer; 
Pois s' el nunca de mi quiso doer, 
E me faz viver sempr' a gran pavor 
De perdel-o sen, mais ja graci-ir-ei, 
Pois ei gran coita que me dé mayor 

Se 11'^ aprouguer mui cedo, ca non sei 
Oj' outra ren con que visse prazer; 
Pois m' el non quis nen quer dei defender, 

E de meu mal ouve tan gran sabor, 
Mentr' eu viver, sempre o servirei, 
Pois ei gran coita que me dê mayor 

Con que moira ca de pran al non sei, 
Que me possa toller coita d' amor. 

(Ibidem, n." 96.) 

VI 

Muitos vej' eu per mi maravillar 
Porque eu pedi a nostro Seüor 
Das coitas do mundo sempr' a mayor. 
Mais se soubessen o meu coraçon 
No me cuid' eu que o fossen provar. 
Ante terrian qiie faço razon. 

Mais por que non saben meu C0i'0ç0n 
Se van eles maravillar per nii; 
Por que das coitas a mayor pedi 
A deus qu' á de mi a dar gran poder 
Mais eu pedi-ir-a-ey toda sazon 
Ata que me dê en quant' eu viver. 

El que á de mi a dar mui gran poder 
Mi a dê; pero se maravillan en 
Os que non saben meu coraçon ben. 
Por que a peço ca m' é mui mester 
De mi a dar el que o pode fazer. 
Per boa fé se o fazer quiser. 

E se el sabe que m' é mester 
De mi a dar, el mi á dê se 11' aprouguer. 

(Ibidem, n." 97.) 

VII 

Seüor o mal que m' a min faz amor 
E a gran coita que me faz sofifrer 
A vól-o devo muit' agradecer, 
E a deus, que me vos deu jior Seüor, 
Ca ben vos faço desto sabedor 
Que por al non mi o podia fazer. 

Se non per vós, que avedes sabor 
Do mui gran mal, que mi a min faz aver, 
E pois vos praz, vós lie dades poder 
De me fazer, fremosa mia Seüor, 
O que quiser en quant' eu vosso for, 
E vos de min non quiserdes doer. 

E da gran coita de que soíFredor 
Foy, e do mal muit' a sen meu prazer 
A vós dev' en mui grad' a poer (?); 
Ca non me dê deus de vós ben Seüor 
Que me pod' amparar de seu pavor, 
Se oj' eu sei al por que o temer; 

Mais por deus, que vos foy dar o mayor 
Ben, que eu d' outra dona oy dizer, 
Que me non leixedes escaecer 
En me lie non deíFenderdes Seüor; 
Ca ben coido de com' é traedor 
Que me m' a dê cedo, e pois non querer 
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Grracir vol-o, pois que eu morto for; 
E por quanto ben vos deus fez Seüor 

Gruardade vos de tal erro prender. 

(Ibidem^ n." 98.) 

VIII 

Meus amigos muito me praz à'amor ^ 
Que entend' ora que me quer ma.tar, 
Pois mi a min deus non quis, nen mia Seiior, 
A que roguei de me d' el amparar 
E poren quanto m' el quiser matar 
Mais cedo, tanto 11' o mais gracirei 

Ca ben me pode partir de mayor 
Coita de quantos eu oy falar, 
De que eu foy muit' y á soífredor, 
Esto sabe deus, que me fuy mostrar 
Uma dona que eu vi ben falar 
E parecer por meu mal, e o sei. 

Ca muit' y á que avia pavor 
De perder o sen con mui gran pesar 
Qae vi depois, e poren gran sabor 
Ey de mia morte, se mi a quiser dar 
Amor, e a que me fez gran pesar 
Veer d'aquella ren, que mais amei. 

Mais esso pouco que eu vivo for; 
Pois assi é, no me quero queixar 
Deles, mais el seja seu traedor 
Se me non mata, pois non poss' achar 
Que me 11' ampare, e se me dei queixar 
Deus non me valia, que eu mester ei. 

Ca pois m' eles non queren amparar 
E me no seu poder queren leixar 
Nun  

{Ibidem, n." 99). 

PERO DA PONTE 

Oup Sefior Que nunca tant' amou Seflor 
Ome que fosse nado 
Pero des que fcy 
Non pud aver de vos Sefior, 

' Verso errado em Varnhagen. Correcção proposta por Die., assim como as ou- tras que se observam na estrophe comparais com a esíopeada em Varnhagen. 

Por que dissess': Ay! mia Seiior, 
En bon pont' eu fuy nado! 
Mays quen de vós fosse Seiior, 
Bon dia fora nado. 

E o dia que vos eu vi, 
Sefior, en tal ora vos vi, 
Que nunca dormi nada 
Nen desejei al nada 
Se non vosso ben, poys vos vi. 
E dig' a mi por que vos vi, 
Poys que me non A^al nada, 
Mal dia nad' eu que vos vi, 
E vós bon dia nada. 

Ca se vos eu non viss' enton, 
Quando vos vi, poderia enton 
Seer d' afan guardado; 
Mays nunc' ar fuy guardado 
De muy gran coita des enton; 
lii entendi m' eu des enton, 
Que aquel é guardado, 
Que deus guarda; ca des enton, 
E' tod' ome guardado. 

{Ibidem, n.° 112). 

II 

Se eu podesse desamar 
A que me sempre desamou, 
E podess' algun mal buscar 
A quen me senpre mal buscou, 
Assi me vingaria eu, 
Se eu podesse coita dar 
A quen me senpre coita deu. 

Mais non poss' eu enganar 
Meu coração que m' enganou; 
Por quanto me fez desejar 
A quem me nunca desejou. 
Et por esto non dórmio eu. 
Por que non posso coita dar 
A quen me senpre coita deu. 

Mais rog' a deus que desampar' 
A quen m' assi desanparou; 
Uel que podess' en destorvar 
A quen me senpre destorvou; 
E logo dormiria eu, 
Se eu podesse coita dar 
A quen me senpre coita deu. 

Uel que ousas' en preguntar 
A quen me nunca jJreguntou, 
Por que me fez en si cuidar, 
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Poys ela nunc' em mi cuidou 
E por esto lazeiro eu, 
Por que non poss' eu coita dar 
A quen me senpre coita deu. 

{Ihidera, n.° 113.) 

III 

Agora me part' eu muy sen meu grado 
De quanto ben oge no mund' avia, 
C assi quer deus e máo meu pecado. 

Ay eu! 
De mais se me non vai Santa Maria 
D' aver coita muita tefi' eu guisado, 
E rog' a deus que mais d' oj' este dia 
Non viva eu, se m' el y non dá consello. 

Non viva eu, se m' el y non dá consello 
Nen viverei, nen é cousa guisada 
Ca poys non vir meu lum' e meu espello; 

Ay eu! 
Ja por mia vida non daria nada. 
Mia Seiior, e digo vos en concello 
Que se eu moir' assi desta vegada 
Que a vól-o demande meu liüage. 

Que a vól-o demande meu liiiage 
Seôor fremosa ca vós me matades, 
Poys voss' amor en tal coyta me trage; 

Ay eu! 
E o sol non quer deus que mi o vós creades, 
E non me vai y preito nen menage, 
E ides-vos, e me desamparades, 
Desanparare-vos deus, a quen o eu digo. 

Desanpare-vos deus a quen o eu digo 
Ca mal per fie' oj' eu desanparado, 
De mais non ey parente, nen amigo; 

Ay eu! 
Que m' aconsello e desaconsellado 
Fie' eu sen vós, e non ar fie' amigo, 
Seüor se non gran coita e cuidado, 
Ay deus! valed' a omen que d' amor morre. 

(Ibidem, n." 114.) 

IV 

E mia Sefior que eu mais d' outra ren 
Desejei senpre, amei, e servi, 
Que non soya dar nada por mi 
Preyto me trage de me fazer ben. 
Ca meu ben á, deus, por ela morrer, 
Ante ca senpr' en tal coita viver. 

En qual coita me seus desejos dan 
Toda sazon mais á des agora ja; 
Por quanto mal me faz, ben me fará 
Ca morrerei e perderei afan; 
Ca meu ben é, deus, por ela morrer 
Ante ca sempr' en tal coita viver. 

E quanto mal eu por ela levei 
Ora mi o cobrarei se deus quiser; 
Ca pois eu por ela morte preser 
Non me diran que dela ben non ei 
Ca meu ben é, deus, por ela morrer, 
Ante ca senpr' en tal coita viver. 

E al sazon foi que me tev' en desden, 
Quando me mais forçava seu amor, 
E ora mal que pes' a mia Seilor 
Ben me fará, e mal grad' aja en; . 
Ca meu ben é, deus, por ela morrer. 
Ante ca senpr' en tal coita viver. 

[Ibidem, n." 115.) 

v 

Sefior do corpo delgado 
En forte pont' eu fuy nado, 
Que nunca perdi cuidado, 
Nen afan des que vos vi: 
En forte pont' eu fuy nado, 
Seilor por vós e por mi! 

Con est' afan tan longado 
En forte pont' eu fuy nado 
Que vos amo sen meu grado, 
E faço a vós pesar y; 
En forte pont' eu fuy nado, 
Seilor por vós e por mi! 

Ay eu cativ' e coitado! 
En forte pont' eu fuy nado, 
Que servi sempr' endoado, 
Ond' un ben nunca prendi; 
En forte pont' eu fuy nado 
Sefior por vós e por mi! 

(Ibidem, n.° 116.) 

VASCO RODRIGUES DE CAVELO 

I 

Vivo coitad' en tal coita d' amor 
1 Que sol non dormen estos ollos meus; 
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Et rogo muito por mia mort' a deus, 
E ua ren sei eu de mia Seiior: 
Non sabe o mal que m' ela faz aver, 
Nen a gran coyt' en que me faz viver. 

Vivo coitad' e sol non dórmio ren 
E cuido muit', e choro con pesar, 
Por que me vejo mui coytad' andar, 
Mais mia Seiior, que sabe todo ben, 
Non sabe o mal que m' ela faz aver, 
Nen a gran coyt' en que me faz viver. 

E meus amigos mal dia naci 
Con tanta coita que sempr' eu levei, 
E por que mais no mundo viverei; 
Poys mia Seiior que eu por meu mal vi, 
Non sabe o mal que m' ela faz aver, 
Nen a gran coyt' en que me faz viver. 

E meus amigos non ey poder 
Da muy gran coyt' en que vivo soffrer. 

{Ibidem, n.° 117.) 

II 

Des quando eu a mia Seiior entendi 
Que lie pesava de lie querer ben 
Ou de morar u lie dissesse ren, 
Veed' amigos como m' eu parti: 
Leyxei lUa terra por lie non fazer 
Pesar e vivo non posso viver. 

Se non coitad', e mais vos en direi; 
Pero m eu viv' en gran coyta d'amor 
De non fazer pesar a mia Sefior, 
Veed' amigos que muy ben m' eu guardei; 
Leyxei ll'a ten-a por lie non fazer 
Pesar e vivo non posso viver. 

Se non coitado no meu coraçon; 
a me guardei de lie fazer pesar; 

amigos non me soub' en guardar 
er outra ren, se per aquesta non; 
eyxei 11 a terra por elle non fazer 
esar e vivo non posso viver. 

[Ibidem, n." 118.) 

PERO SOLAZ 

Non est a de Nogueira 
A freira, que mi poder ten; 

Mays es outr' a fremosa, 
A que me quer' eu mayor ben; 
E moiro m' eu pola freira. 
Mais non pola de Nogueira. 

Non est a de Nogueira 
A freira, ond' eu ey amor; 
Mays es outra fremosa 
A que me quer' eu muy mellor; 
E moiro m' eu pola freira. 
Mais non pola de Nogueira. 

Se eu a freira visse o dia, 
O dia que eu quisesse, 
Non á coita no mundo 
Nen mingua, que ouvesse; 
E môiro m' eu pola freira. 
Mais non pola de Nogueira. 

Se m' ela mi amasse 
dereito faria. 

Ca lie quer' eu muy gran ben; 
E puü' y mais cada dia; 
E moiro m' eu pola freira. 
Mais non pola de Nogueira. 

{Ibidem, n.° 123.) 

II 

A que vi antr' as amenas 
Deus como parece ben, 
E mirei-la das arenas 
Des y penado me ten. 
Eu das arenas Ia mirei 
E des enton senpre penei. 

A que vi antr' as amenas. 
Deus! com' á bon semellar, 
E mirei-la das arenas. 
Et des enton me fez penar. 
Eu das arenas Ia mirei 
E des enton senpre penei. 

Se a non viss' aquel dia, 
Que se fezera de mi? 
Mais quis deus enton, e vi a; 
E nunca tan fremosa vi. 
Eu das arenas Ia mirei 
E des enton sempre penei. 

Se a non viss' aquel dia 
Muito me fora mellor; 
Mais quis deus enton, e vi a 
A muy fremosa mia Seftor, 
Eu das arenas Ia mirei 
E des enton senpre penei. 

(Ibidem, n.° 124.) 
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AYRES VAZ 

A dona que eu vi sempre por mal, 
E que me gran coita deu, 
E dá; poila vi, e poss' eu, 
Non me ten, nen me quer valer, 
Non á vej', e non vej' eu 
No mundo doná' eu veja prazer. 

A que me faz viver en tal 
Affan, e soífrer tanto mal, 
Que moiTerei se me non vai, 
E non quer mia coita creer 
Non á vej', e non vej' eu 
No mundo dond' eu veja prazer. 

A que eu quero mui gran ben 
E que mi assi coitado ten, 
Que non poss' eu, per niun sen. 
Partir me de lie ben querer 
Non. á vej', e non vej' eu 
No mundo dond' eu veja prazer. 

{Ihidem, n.° 187.) 

PERO BARROSO 

I 

Quand' eu mia Sefior con vosco falei, 
E vos dixe ca vos queria ben, 
Seiior, se deus me valia, fiz mal sen 
E per como m' end' eu depois achei, 
Ben entendi fremosa mia Seiior, 
Ca vos nunca poderia mayor 

Pesar dizer, mas non pud eu y ai 
Mia Sefior, se deus me valia, fazer, 
E fui vol-o con gran coita dizer; 
Mas pero m' eu depois m' ind' achei mal, 
Ben entendi fremosa mia Seüor, 
Ca vos nunca poderia mayor 

Pesar dizer, e mal dia naci. 
Por que vos vi dizer tan gran pesar, 
E por que m' end' eu non pude guardar; 
Ca por quant' eu depois por en perdi, 
Ben entendi fremosa mia Sefior, 
Ca vos nunca poderia mayor 

Pesar dizer do que vos dix enton. 
Mais se menti, ja deus non me perdon. 

(Ibidem, n." 231.) 

II 

Por deus Sefior tan gran sazon 
Non cuidei eu a desejar 
Vosso ben, a vosso pesar, 
E vedes Sefior que non: 
Ca non cuidei sen voso ben 
Tanto viver, per nulla ren. 

Non ar cuidei des que vos vi 

O que vos agora direi. 
Mui gran coita, que por vos ei, 
Soífrel-a quanto a soffri: 
Ca non cuidei sen voso ben 
Tanto viver, per nulla ren. 

Non ar cuidei depois d' amor 
A soffrer seu ben, nen seu mal, 
Nen de vós nem de deus, nen d' al, 
E direi vos por que Sefior, 
Ca non cuidei sen vosso ben 
Tanto viver, per nulla ren. 

(Ibidem, n.° 232.) 

AFFONSO LOPES BAYÃO 

I 

Sefior que gi'av' oj' a mi é 
De me aver de vós a partir; 
Ca sei de pran, pois m' eu partir 
Que mi averrá,'per boa fé: 
Averei, se deus me perdon, 
Gran coita no meu coraçon. 

E pois partir os ollos meus 
De vós, que eu quero gran ben, 
E vos non viren, sei eu ben 
Que mi averrá Sefior, par deus, 
Averei, se deus me perdon, 
Gran coita no meu coraçon. 

E se deus m' algun ben non der 
De vós, que eu por mal vi, 
Tan grave dia vos eu vi, 
Se de vós grado non ouver, 
Averei, se deus me perdon, 
Gran coita no meu coraçon. 

(Ibidem, n." 233.) 

II 

O meu Sefior me guisou 
De sempr' eu já coita soffrer 
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En quanto no mundo viver, 
U m' el a tal dona mostrou 
Que me fez filiar por Seflor, 
E non ir ouso dizer Seüor. 

E se deus ouvo gran prazer 
De me fazer coita levar, 
Que ben s' end' el soube guisar 
U me fez tal dona veer. 
Que me fez filiar por Seüor, 
E non 11' ouso dizer Sefí.or. 

Se ni' eu a deus mal mereci, 
Non vos quiz el muito tardar, 
Que se non quisese vingar 
De mi u eu tal dona vi, 
Que me fez filiar por Sefior, 
E non 11' ouso dizer Sefior. 

{Ibidem, n.° 234.) 

MEM RODRIGUES TENORIO 

I 

 coraçon, 
Gran dereito faç', e mui gran razon, 
Sefior, ca nunca outra dona vi 
Tan mansa, nen tan aposto catar, 
Nen tan fremosa, nen tan ben falar, 

Come vós, Seíior, e pois assi é. 
Mui gran dereito faç' en vos querer 
Mui gran ben, ca nunca pude veer 
Outra dona, Seüor, per boa fé, 
Tan mansa, nen tan aposto catar, 
Nen tan fremosa, nen tan ben falar, 

Come vós, por quen cedo morrerei; 

. direi vos ante ua ren: 
eieito faç' en vos querer gran ben, 
a nunca dona vi, nen veerei, 
an mansa, nen tan aposto catar 

an fremosa, nen tan ben falar. 

{Ibidem, n° 235.) 

II 

Quando m' eu mui triste de mia Seüor, 
Mui fremosa, sen meu grado quitei, 

s ela íoi, mesquiüo eu fiquei • 

VOL. II. 

Nunca me vali' a min nostro Seüor, 
Se eu cuidasse que tanto vivera, 
Sen a veer, se ante non morrera. 

Ali u eu dela quitei os meus 
Ollos, e me dela triste parti, 
Se cuidasse viver quanto vivi. 
Sen a veer, nunca me valia deus, 
Se eu cuidasse que tanto vivêra, 
Sen a veer, se ante non morréra. 

Ali u m' eu dela quitei, mas non 
Cuidei que tanto podesse viver 
Como vivi, sen a poder veer. 
Ca nostro Seüor minca me perdon 
Se eu cuidasse que tanto vivera. 
Sen a veer^ se ante non morrera. 

(Ibidem, n." 236.) 

JOÃO DE GUILHADE 

I 

Amigos, non poss' eu negar 
A gran coita que d' amor ei. 
Ca me vejo sandeu andar 
E con sandece o direi: 
Os ollos verdes que eu vi 
Me facen or' andar assi. 

Pero quem quer xe entendera 
Aquestes ollos quales son, 
E desto alguen se queixára. 
Mais eu já, quer moira, quer non, 
Os ollos verdes que eu vi 
Me facen or' andar assi. 

Pero non devia perder 
Ome que já o sen non á. 
De con sandece ren dizer, 
E con sandece dig' eu já: ' 
Os ollos verdes que eu vi 
Me facen or' andar assi. 

(Ibidem, n.° 237.) 

II 

— Seüor, veedes me morrer. 
Desejando o vosso ben, 
E vos non doêdes por en, 
Nen vos queredes en doer. 
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— Meu amig', en qnant' eu viver, 
Nunca vos eu farei amor, 
Per que faça o meu peor. 

— Mia Seftor, por deus que vos fez, 
Que me non leixedes assi 
Morrer, e vos faredes j 
Gran mesura, con nuiy bon prez 
Direi vol' amig' outra vez: 
— Meu amig', en quant' eu viver, 
Nunca vos eu farei amor. 
Per que faça o meu peor. 

—Mia Sefior, que deus vos perdon; 
Nenbre vos quant' aíFan levei 
Por vós, ca por vós morrerei, 
E forçad' esse coraçon. 
— Meu amig', ar direi que non. 

(Ibidem, n.° 238.) 

III 

U m' eu parti, d' u m' eu parti 
Log' eu parti 

Aquestes ollos ^ de veer, 
E par deus 

Quanto ben avia, perdi; 
Ca meu ben tod' era 'n veer. 
E mais vos ar quero diser: 
Pero vejo nunca ar vi. 

Ca non vej' eu, pero vej' eu 
Quanto vej' eu non m' é mal ren; 
Ca perdi o lume poren, 
Por que non veja quen me deu 
Esta coita que oj' eu ey, 
Que já mais nunca veerei, 
Se non vir o parecer seu. 

Ca ja ceguei, quando ceguei, 
De pran ceguei eu, log' enton, 
E ja deus nunca me perdon, 
Se ben vejo, nen se ben sei; 
Pero se me deus ajudar, 
E me cedo quiser tornar, 
U eu ben vi, ben veerei. 

{Ibidem, n.° 239.) 

IV 

A boa dona por que eu trobava, 
E que non dava nulla ren por mi, 
Pero s' ela de min ren non pagava, 
Soffrendo coita senpre a servi, , 
E ora já por ella 'nsandeci; 
E dá por mi ben quanto x' ante dava. 

' Vamh. meus ollos. 

E pero x' ela con bon prez estava, 
E con bon parecer que lie eu vi, 
E He sempre con meu trobar pesava, 
Trobei eu tanto, e tant' a servi, 
Que já por ela lum' e sen perdi, 
E anda x' ela por qual x' ant' andava 

Por de bon prez, e muito se presava, 
E dereit' é de sempr' andar assi, 
Ca se ir alguen na mia coita falava. 
Sol non oya, nen tornava y; 
Pero por coita grande que soíFri, 
Oy mais ey dela quanto aver coidava: 

Sandece e morte, que busquei sempre y: 
Seu amor me deu quanto eu buscava. 

[Ibidem, n.° 240.) 

V 

Amigos, quero vos dizer 
A mui gran coit' an que me ten 
Uma dona que quero ben, 
E que me faz ensandecer, 
E catando pola veer, 
Assi and' eu, assi and' eu, 
Assi and' eu, assi and' eu. 

E já meu consello non sei; 
Ca já o meu adubad' é, 
E sei mui ben, per boa fé, 
Que já sempr' assi andarei 
Catando se a veerei. 
Assi and' eu, assi and' eu, 
Assi and' eu, assi and' eu. 

E já eu non posso chorar. 
Ca já chorand' ensandeci, 
E faz rni amor andar assi, 
Como me veedes andar, 
Catando per cada logar, 
Assi and' eu, assi and' eu, 
Assi and' eu, assi and' eu. 

E já o non posso negar: 
Alguen me faz assi andar. 

[Ibidem, n," 241.) 

VI 

Quantos an gran coita d' amor 
En o mundo, qual oj' eu ei, 
Querrian morrer, eu o sei, 
E averian en sabor; 
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Mais mentr' eu vos vir mia Seiíor, 
Sempre m' eu querria viver 
E atender, e atender. 

Pero já non posso guarir, 
Ca já cegan os ollos meus 
Por vós, e non me vai y deus, 
Nen vós, mais por vos nslo mentir, 
En quant' eu vos mia Seôor vir, 
Sempre m' eu queria viver 
E atender, e atender. 

E teiio que fazen mal sen 

Quantos d' amor coitados son 
De querer sa mort', e se non 
Ouveron nunca d' amor ben 
Com' eu faço, Seftor, e poren 
Sempre m' eu querria viver 
E atender, e atender. 

{Ibidem, n.° 242.) 

vil 

Gran sazon á que eu morrera já. 
Por mia Seüor, desejando seu ben; 
Mas ar dii-ei vos o que me deten 
Que non per moir', e direi vol-o já: 
Falan me d'el', e ar vou a veer, 
Já quanto esto me faz já viver. 

E esta coit' an que eu viv' assi, 
Nunca en parte soube mia Sefior, 
E vou viyend' a grau pesar d' amor, 
E direi já por quanto viv' assi: 

Falan me dei', e ar vou a veer, 
Já quanto esto me faz já viver. 

Non viv' eu já sè per aquesto non: 
eu as gentes no seu ben falar, 

ven amor logo por me matar, 
' non guaresco, se per esto non: 
^ an me d el', e ar vou a veer 

l^anto esto me faz já viver; 

Ca íTientre poder viver, por ela me ei a morrer. 

{Ibidem, n." 243.) 

Anonymos 

Que muitos que a mi andan preguntando 
Qual es Ia dona que quero gran ben, 
Se é Joana, se Sancha, se quen, 
Se Maria, mais eu tan coitad' ando, 
Cuidand' en úa destas tres que vi, 
Polo meu mal, que sol non lies torn' y, 
Nen lies falo, se non de quand' en quando. 

E vou me d' antr' as gentes alongando 
Por tal que me non perguntei! poren, 
Per boa fé, ca non por outra ren, 
E van m' elas a meu pesar chamando, 
E preguntando m' apesar de mi 
Qual est a dona que me faz assi 
Por si andar en gran coit' an que ando. 

E faço m' eu delas maravillado, 
Pois m' y no an consello de poner, 
Por que morren tan muito por saber 
A dona por que ando coitado, 
Non lie Ia digo por esta razon 
Ca por dizer 1' assi deus me perdon, 
Non mi poran consello, mal pecado. 

Poren tod' ome devi' acordado, 
Que sen ouvesse, d' aquest' a seer. 
De nunca ir tal pregunta fazer; 
Ca per que eu seria castigado. 
Castigar s' en pelo seu corazon. 
Qual per assi non quisesse que non 
Disess' a outre nunca j^er seu grado. 

E elas van me gran pesar dizer 
No que lies nunca prol no á d' aver 
Per que destorvan min de meu coidado. 

Mail-o que vai tal pregunta fazer 
Deu-lo leixe moller gran ben querer, 
E que ar seja d' outre preguntado. 

{Ibidem, n." 213.) 

II 

De vós Seftor quema eu saber, 
Pois desejades mia mort' aver, 
E eu non moir' e querria morrer. 

Que me digades que farei eu y- 
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Cou mia morte me seria gran ben, 
Porque sei ca vos prazeria en, 
E pois non moiro vSn' a vós poreii, 
Que me digades que farei eu y. 

Por mia morte que vos vi desejar, 
Rog' eu a deus sempr', e non mi a quer dar, 
E veiío vos, mia Seiior perguntar: 
Que me digades que farei eu y. 

Por mia morte roguei deus e amor, 
E non mi a dan, por me fazer peor 
Estar convosqu', e vSn' a vós Seüor: 
Que me digades que farei eu y. 

(Ibidem, n.° 259.) 

iii 

De quantas cousas en o mundo son, 
Non vej' eu ben qual pod' ensemellar 
Al Rey de Castella e de Leon, 
Senon lia qual vos direi: o mar. 
O mar semella muit' aqueste Rey, 
E d'aqui endeante vos direi 
En quales cousas, segundo razon. 

O mar dá muit', e creede que non 
Se pod' o mundo sen el governar, 
E pode muit' e te7i (?) tal coraçon 
Que o non pode ren apoderar; 
Des y ar e (?) temudo, que non sei 
Quen o non tema, e contar vos ey 
Ainda mais; e judga me enton. ■ 

En o mar cabe quant' y quer caber 
E manten muitos, e outros y á; 
Que x' ar quebranta e que faz morrer 
Enxerdados, e outros a que dá 
Grandes lierdades e muit' outro ben. 
E tod' esto que vos cuncto aven 
Al Rey, se o soberdes conocer. 

E da mansedume vos quero dizer 
Do mar: non á cont' e nunca será 
Bravo, nen saiíudo, se 11' o fazer 
Outro non fezer, e soífrer vos á 
Toda Ias cousas; mais se en desden, 
Ou per ventura algun loco ten, 
Con gran tormenta o fará morrer. 

Estas Inaüas, segundo o meu sen, 
Que o mar á, á el Rey. E por en 
Se semellan, quen o ben entender. 

{Ibidem, n.° 286.) 

LIVRO DE LINHAGENS 

DO 

COLLEGIO DOS NOBRES 

(Seg"u.n<ia. rrxetacl© do século 3d"V) 

DESCRIPÇÃO DA BATALHA DO SALADO 

E aquel mouro alcarac, polo que já vira no ordi- 
nliamento das lides que faziam os cavaleiros ospitale- 
res que sempre faziam a az do curral, temendose que os 
cristãaos fezessem este ordinhamento da az do curral, 
ordinhou estas duas aazes de coinha pera a fenderem. 
A az de curral he redonda como moo e a sa natura lie 
de defender os que alá estam e pera saírem d'ela a li- 
dar, quando comprir. E é feita d'asperooes cliantaados 
nas astas no campo, e teem os esperoes férros de tres 
quadras; estam os férros contra os que querem entrar 
aquel corjiil, e o corral lie aborbotado d'escudos qua- 
drados. Este ordinliamento fazem os cavaleiros do espi- 
tal n'aquela conquista que eles an con os mouros, por- 
que eles levam galees e osxees em que levam seus cava- 
los en aquel logar, liu ariba fazem estes curraaes por 
guarda das galees e dos ouxees e por se colherem liy os 
cavaleiros que vam correr pela turquia, se veerem com 
grande ^ aíicamento que ache hy defensom, ca sem- 
pre eles leyxam en estes cuiraaes gram parte de cava- 
leiros, e como se lii todos juntam, os corredores, e as 
algaras, saem todos juntamente d'eles em mogotes e 
d'eles em aazes longas e d'eles em aazes de coinha e 
lidam com o poder dos turcos. E alcarac por esto 
se moveo a fazer este ordinhamento d'estas aazes. E 
fez a az do curral pera refrescar gentes aa lide e pe- 
ra se colherem hi os mal chagados e pera sairem to- 
dos a lidar juntamente, se comprisse, e os que perdes- 
sem os cavalos pera cobrarem hi outros. E assi esta- 
vam os campos e vales e montanhas cubertas d'eles 
que os mais dos christaãos que hy foram tiinham que 
tanta cavalaria de mouros nani podia aver em toda 
africa, nem en asya, e muytos pensaron que deus mos- 
trava esto aos christaãos porque Ihis quebrantasse os 
corações e Ihis acoymar os seos pecados. Outros tii- 
nham que, 25orque os mouros são grandes estrologos 
que faziam parecença de fantasmas domes de cavalo, 
e nom eram tantos como pareciam. Estavam tam fre- 
mosamente ordinhados pera lidar que bem era de pen- 
sar que, posto que todos espanhoes, francezes e alemaes 
e ingreses ali estevesem, que averiam lides pera viii 

' Ori(j. gann. Erro do copista, evidentemente, pois um sic do editor mostra que 
provém do manuscripto. 
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dias. Os Keis cristaãos ouverom seu acordo que fosem 
partidos em duas partes. El Rei de castela pela riba 
do mar, El Rei de portugal per antre as montanhas e 
o campo. E ordinharom e defenderom que nenluiuns 
nom se apartasem a pelegar nem jngasem geneta e 
que todos fosem ferir nas mayores azes a mantenen- 
te. Os Reis partiromse ali e liuum foi a destro e o ou- 
tro a seestro. E el Rei dom afomso de portugal era 
de grandes feitos, e quanto mais olhava polos mouros 
tanto Ihi mais e mais crecia e esforçava o coraçom 
como home que era de grandes dias e tiinlia que deus 
Ihi fizera gram mercee en o chegar áquel tempo hu 
podia fazer emmenda de seus pecados por salvaçom 
de sa alma e receber morte por ihesu christo. El, de 
todo boom contenente, faloua li com os seus e disselhis 
asi: — í Meus naturaes e meus vasalos sabedes bem en 
como esta terra da espanha foy perduda por Rei Ro- 
drigo 6 ganhada pelos mouros, e en como outra vez en- 
trou almonçor, e en como os vossos avoos, d'onde des- 
cendedes, por gram seu trabalho e por mortes e lazeiras 
ganharom o reino de portugal, en como el Rei dom 
afomso anrequiz, com que a eles guanharom, Ihis deu 
onras e coutos e liberdades e contias porque vivesem 
honrados, e nom tam solamente fez esto a eles, mais 
por a sua onra dava os maravedís aos filhos que ja- 
ziam nos berços e os padres serviam por eles, e en como 
os Reis que depôs el veeram aguardarem esto. Eu, de- 
pois que viini a este logo, fiz aquelo que estes Reis fe- 
zerom, e se alguma cousa hy á pera emendar eu o co- 
regerei se me deus d'aqui tira. Olhade por estes mou- 
ros que vos querem guanhar a espanha de que dizem 
que estam foi-çados e oje este dia a entendem de co- 
brar se nós nom formos vencedores. Poede en vosos 
corações de husardes do que husaroni aqueles d'onde 
viides como nom percades vosas molheres nem vosos 
filhos e o en que am de viver aqueles que depois vós 
veherem, os que hy morerem e viverem seeram salvos 
e nomeados pera sempre». Os fidalgos portugueses Ihi 

responderem:—i Senhor os que aqui estam oje este 
dia vos faram vencer ou hy todos prenderemos morte». 
El Rei foy desto muy ledo. Disse dom alvaro gonsalvez 
de pereyra prior, da ordem da cavalaria de san jhoan 
no Reino de portugal que fezesse mostrar a vera cruz 
do marmelai- que Ihi el mandara trager, e o priol dom 
alvaro de pereira mandou vestir Imum crerigo de missa 
em vestimentas alvas e a vera cruz em huma asta gran- 
de que a podesem veer de todas partes e fez o crerigo 
cava gar em huum muu muyto alvo cavallo (?), e trou- 
xe a vera cruz ant el Rei, e dixelhi o priol dom alvaro: 

benhor vedes aqui a vera cruz, oradea e poede em 
ela íeuza e pedidelhi que aquel que prendeu morte e 
payxom em ela por vos salvar, que vos faça vencedor 

destes que soin contra a sua fé. E nom dultedes que 
pela sua vertude, e por os boos fidalgos vossos natu- 
raaes que aqui teedes avedes de vencer estas lides, e 
vós avedes de vencer primero». El Rei e aqueles que 

com el estauam foram muy ledos e esforçados destas 
palavras do priol dom alvaro e dixerom:—t Assi o com- 
pra jhesu christo.» E fezerom sua oraçom á vera cruz 
iimyto omildosamente. Alcarac, o turco, vyo como se 
partiam os cristaãos; mandou dizer ali álbofaçem que 
os cristaãos eram partidos em duas partes, e ha huma 
queria entrar pela costa das montanhas pera darem 
na çaga, e que este saber que os cristaãos faziam que 
bem cuydava ordinhar que fosse a seu dano d'eles. E 
que el fezese sa lide com os que yam pela riba do 
mar ca el em pequena ora venceria aqueles christaãos 
e seeriam logo com el a ferir na çaga daqueles que 
com el lidasem. Mandou alcarac Reis e Infantes e ou- 
tros altos homees acometer os cristaãos com ametade 
dos XXXII magotes dos genetes e arqueiros mui riga- 
mente, os huuns na deanteira e os outros pelas costa- 
neiras, e os outros na çaga; ali se volveo a lide dos 
Reis christaãos e dos mouros muy danosa e muy crua 
e sem piedade. Os mouros eram muyto esforçados e 
feridores de todas as partes. Aos huuns davam aza- 
gayadas, ós outros de lançadas a niantenente e ós ou- 
tros a espadadas e ós outros de frechadas d'arcos tor- 
qides (?) que eram tam espessas que tolhiam o sol. Ali 
cayam cavalleiros e cavalos mortos da huma e da ou- 
tra parte, ali vyamse (?) cavalos sem senhores andai- sol- 
tos, e os cavaleiros que eram em terra filhavamse pelos 
lazes das capelinas e dos bacinetes e davamse das bro- 
chas que as poínham da outra parte. Os portugue- 
ses andavam per a lide ferindo e derribando e diziam 
huuns contra outros:—«Senhores este he o noso dia em 
que avemos d'escrarecer, e este he o dia da vitoria e da 
honra dos fidalgos. Este he o dia da salvaçom de nossas 
molheres e filhos e d'aqueles que de nós descenderem. 
E este he o dia em que avemos semelhar nossos avoos 
que ganharom a espanha. Este he o dia da salvaçom 
das nosas almas. Nom se perca oje per nosa fraque- 
za ; feiramolos de toda crueldade». O esforço era muy 
grande em eles, e faziam tam bem e tam ygual que todo 
home que os viesse sofrer e ferir e matar em seus 
emmiigos que os nom louvase de todo prez e honra de 
cavalaria. Os mouros nom se Ihis olvidava aquelo por- 
que ali veeram, ca eles refrescavam cada vez dos ma- 
gotes que estavam folgados e feriam os portugueeses 
a destro e a seestro assi que o aficamento era tamanho 
de todas partes que home nom poderia mostrar. Os 
portugueeses forom ferir nas iiii aazes dobradas, assi 
como Ihis fora mandado pelos reis. Esto Ihis foy grave 
de fazer pelo aficamento grande dos magotes. Ali se 
renovou a lide muy dorida de crueza e de sanha; ali 
sesmalhavam fortes lorigas e britavam e especeavam e 
talhavam escudos capilinas bacinetes per os grandes 
e duros golpes que se davam. As chagas eram muy- 
tas de que se vertia muyta sangue. Os portugueeses 
asi forom durando e sofrendo sa batalha em tal préssa 
e coita como ouvides, mais todo seu trabalho nom Ihis 
valia rem, porque hu tiinham mal treitos os mouros, 
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refrescavam-se cada vez dos que estavam folgados. 
Aquela hora foy irada de coita e de préssa aos que es- 
tavam em tal batalha, ca a sa coita dos christaãos era 
tam grande com o gram trabalho que haviam que liome 
nom o poderia contar. Con toda esta préssa seu feito d'e- 
les era averem maãos e lingua, esforçandose huuns a ou- 
tros dizendo: «Senhores nenbradevos como jhesu chris- 
to recebeu morte por nos salvar; esto devemos nós fa- 
zer por el todos: prender morte oje dia por salvar a sa 
fé. E os que morrermos oje seeremos com el no seu 
reino celestial hu ha moradas tam nobres que se nom 
podem dizer por linguas. Os que daquy sayrmos see- 
remos louvados d'onra de victoria de jirez de bondade 
de toda a cristaidade que estam em gram coyta e tor- 
menta com muytas lagrimas por sas faces, esperando 
que por nós e por os nobles cavaleiros de castella see- 
ram oje salvos». Estando em este aíicauiento qual ou- 
vides os nembros com que aviam de ferir Ihis enfra- 
queciam assi que os nom podiam reger senom muy 
gravemente. As vozes d'eles eram bayxas e tam mu- 
dadas que se non entendiam huuns a outros, como 
aqueles que começaram a lide a ora de prima e esta- 
vam passante meyo dia. Os mouros refrescavamse cada 
vez mays e mais dos que estavam folgados. E os gri- 
tos d'eles e das trombas e anaíiis e d'altancaros e ata- 
vaques e gaitas assi reteniam que parecia que as mon- 
tanhas se areygavam de todas partes. Esta hora foy 
aos cristaãos d'escoridooe, d'amargura, de gimidos. E 
diziam contra jhesu christo:—«Senhor, ])orqueehtraste 
no ventre da virgem Maria e naceste d'ella e foy vii-- 
gem ante parto e depois parto; Senhor, porque te prou- 
ve de receber morte por salvaçom dos christaãos; Se- 
nhor porque resurgiste ao tercer dia a tirar os que ja- 
ziam en trevas e em coita; Senhor, porque nos mos- 
traste caminho de salvaçom pelos sagramentos que nos 
diste; Senhor, porque nos niostraste em como fezese- 
mos egrejas em que te louvasemos e seguisemos, pois 
de todo esto oje faleces a toda a cristaidade?» Estan- 
do 08 cristaãos em esta préssa e coita e aventuira, sen 
esperança, chegarom tres cavaleiros ao priol dom alva- 
ro de pereira e disseromlhi:—«Senhor, que fazedes? os 
cristaãos estam en perdiçom, assi como veedes, si deus 
hi nom pom outra salvaçom; as azes de coinha e do 
corral e cinque mogotes estam folgados e nom he cou- 
sa que como veerem a lidar que os possades sofrer. A 
vera cruz nom teedes aqui!» O priol foi d'esto mui coi- 
tado polo que el disera a el Rey dom afomso que por 
a bem aventurada santa vera cruz avia de vencer pri- 
meiro. E disse a gram voz: — «Ai deus, podermiades 
dizer hu ficou?» E os cavaleiros Ihi disseron:—«Senhor, 
si, ca nós vimos ficar o crerigo em este vale»  

E os X mil cavaleiros d'alaraves da huma aaz da coi- 
nha que estavam folgados entrarom per antre os chris- 
taâs e fenderonnos, que os huuns partirom a huma pai'- 

te e os outros aa outra; ali se renovou a lide muyto 
aficada, assi que as muyto alvas lorigas e as ervas do 
campo eram naquel logar coloradas d'el. Os cristaãos 
eram tam fóra de força por o gram trabalho que re- 
ceberom aquel dia e por o muyto sangue que perde- 
rom que os nembros nom podiam reger; pero os seus 
corações eram tam fortes e esforçados em fazer o que 
cada huum podia que bem he d'entender os fez estre- 
mados em beldade de cavalaria, sobrelas gentes do 
mundo, pera o seu nome per eles aver de ser louva- 
do. Quem poderia contar quanto mal sofrerom e ou- 
veron aquela ora cristaãos ? Estando em esta préssa e 
esta coita chegou o cavaleiro que foy em busca da 
vera cruz com seus tres criados beni armados eles e 
seus cavalos e tragia a vera cruz antre seus braços 
em grande asta, e os tres cavaleiros ant el e hu viiam 
a mayor espessura dos mouros ali entrava com a vera 
cruz  

que estavam já muyto esmahados ])or a força que per- 
derom olharom por ela e vironna andar antre os mou- 
ros, e logo en si sentiron que a graça de deus era com 
eles porque se acharom aquela ora valentes e esforça- 
dos come eu começo da lide, e disserom a grandes vo- 
zes:— «Senhor jhesu christo louvado he o teu nome ca 
assi praz a ti. Senhor piadoso, que acorres a quem te 
praz, mantemnos em estas forças que nos déste, ca oje 
o teu nome será espargudo e nomeado antre todas as 
gentes do mundo». Ali se mudou a aventura que es- 
tava de choro e de lagrimas e de gran lastinui e 
amargura a toda a christaidade e tornôse em toda li- 
dice e em todo goyvo. Os cristaãos seguiron a vera 
cruz per hu ya. Os iiii mogotes dos iiii mil cavaleiros 
que estavam folgados pera prender os cristaãos, como 
vos já ei mostrado, virom que os cristaãos yam pera 
mal, e que a az da coynha andava destroindo em eles, 
pensarom que a lide era fiida e os cristaãos vençudos; 
veeroni ferir em eles, a lançar muyto aficadamente sas 
azagayas pera os prender, dando grandes algaridos e 
jooendo sas espadas de toda sa força, e diziam a gran- 
des vozes:—«Cativoscativos.» Mays todo esto nom Ihis 
valia rem, ca os cristaãos crecialhis mays e mais as for- 
ças ; entendiam que andavam cobertos da graça da ve- 
ra cruz, em que tragiam os olhos, e andavam per a lide 
derribando e matando e estroindo a sa voontade, como 
fidalgos que estavam muy mazelados de muyto mal 
que passarom, e andavam per a lide como leões bravos; 
as espadas que tragiam eram muyto alvas, ali se tor- 
narem vermelhas com sangue, e corria pelos manipu- 
los délas lorigas ataa os cotovelos, pelos muy grandes 
golpes que se ali faziam. Os mouros virom que seu 
feito ya pera mal de todo; disserom que seu mafomede 
nom avia poder pera os defender. Ali começarom de 
fugir e gram parte deles pera a aaz do corral que estava 
contra a ribeira do mar, que ainda estava folgada. Aqui 
se compriu o que disse o priol dom alvaro de pereira a 
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ei Rei dom afonso que el pela santa vera cruz e pelos 
nobres fidalgos avia de vençer primeiro. 

Os castellaãos oxiveram sa contenda gi-ande com 
oa mouros em passar a ribeira do salado, que era cm 
riba do mar. Esto durou gram dia antre elos porque 
as azes dos mouros se refrescavam e liy morreo gran- 
des gentes. Mais porque os castellaàos eram boôs ca- 
valeiros ouveromnos de forçar e passarom a ribeira. 
Ali foi a lide tam grande antre eles que todo liome 
que os visse, cavaleiros castellaãos, bem poderia dizer 
que melhores cavaleiros nom avia no mundo. Os mou- 
ros se refrescavam mais e mais, e porque viinham fol- 
gados feriamnos de toda força. E estando em esta 
préssa os mouros virom em como os da sa ley eram 
vençudos por os portugueeses, e em como os já se- 
guiam ; dultarom que se mais durassem na lide que os 
portugueeses llii dariam nas costas, e começarom de 
fugir; pero esto nom lhes valeo muyto, ca os portu- 

■gueeses Ihis sairom adeante. Ali foy a morte d'eles 
grande, porque os castellaãos os levavam em encalço 
e hyam ferindo e derribando em eles. EI Rei almofa^ 
cem quando vyo os seus sayr do campo disse muyto 
alta voz, os olhos contra o ceo : — «Ay deos poderoso, 
ay deos vencedor, porque desamparasti este velho, coy- 
tado de préssa, de mezquidade, coberto de mingua, de 
vergonha sobre todolos Reis do mundo? Ay velho, oje 
perdiste o teu nome que avyas em toda eyropa, em 
toda africa e em asia. » Lançaua as maãos da barva, 
que tinha muy longa e caã e mesavaa toda e dava 
grandes feridas em seu rostro. En aquel tempo che- 
gou alcarac a el e diselhi:—«Senhor esto nom vos com- 
pre, porque quando a sanha e a yra de deos vem hu 
lhe praz todolos conselhos e saberes nom valem rem. 
Ydevos á az do curral que eu mandei que vos guardas- 
sem e per ela chegaredes a aliazira em salvo e partire- 
des vossa morte, que está muyto acerca, ca poderá seer 
que desmanharam os cavaleiros que em ela estam e 
nom vos atenderam.» Dise el Rei almafacem:—«dime 
que cavaleiros teens em ela.» Respondeu-lhi alcarac:— 
«Senhor eles forom xiiii mil em começo e mandey eu 
os V mil em refrescamento das lides, quando vi que to- 
dalas algazunas eram já a lidar e tardavam que nom 
venciam e assi ficarom ix mil.» Dise el Rei:—« dime 
^ carac eses ix mil que dizes que ficarom sooni bons ca- 

f ®"'os?» —, Si senhor, dise alcarac, ca eles todos som 
'^labes.í Dise el Rei:—«Alcarac sabe que as costula- 

to^o mudam muy toste segundo o corrimen- 
d'estas pranetas, e as boõas ventuiras e as maas 

V \ ®°^tulações nacem nelo poderio que Ihis deos 
ordmhou. E ^ ^ ^ se ora ouvemos maa costalaçom avelae- 
mos ooa. Estes cristaãos veem desacaudelhados e 
eem que jt nom podemos tornar a eles; segueme al- 

çai ac e nom me desempares e tornemos aa lide. » En 
esto entrou antre estes ix mil cavaleiros e tornou o 

1 ostro contra hu viinham os cristaãos, e disse a grandes 
vozes: «Senhores nenbrevos que eu sô o vosso Rei 

almafacen, aventurado e vencedor de todalas lides que 
fiz, sabedes que eu venci e sojoguey os Reis de sojoro- 
meça e de tremecem, e as grandes gentes dos alara- 
ves e passei as montanhas e corri todalas aréas e a 
gram terra de puscoa e de almadia; sabedes que a es- 
panha foy de vosos avoos; estes cristaãos pérros que 
vola teem forçada nom parecerom oje en canpo xiii 
mil cavaleiros, e muy tos d'eles som mortos e som fóra 
de força por o gram trabalho que oje ouverom; nom 
percades as famas de bondades de cavaleria que sem- 
pre ouvestes e os filhos e as filhas e as molheres fre- 
mosas e as grandes requezas que aqui trouvestes.» E 
disse muyto alta voz:—«Mafomede, mafomede, nom 
desampares os teiis.» Deu das esporas ao cavalo muy 
rijamente contra os cristaãos, que yam por seu encal- 
ço, e disse «Marim, marim, que eu sô o Rei almofacem 
vencedor de todo o que cometi.» E indo a todo o seu 
poder pera ferir da espada, dom alcarac, o turco, e o 
Infante bazayne, seu filho d'el Rey, encalçaronno e fi- 
Iharonno pela redea do cavalo e diseromlhi:—«Senhor, 
non lie oje o dia voso, avedevos por preso, ca nom 
queremos que aqui moirades, porque se os cristaãos 
em vós topam assi, como todos veem em tropel, nom 
avedes defensom.» Alcarac entregou el Rei aaquel In- 
fante seu filho e a XX cavaleiros e mandou que se fos- 
sem indo com el em meyo da az do coral. Alcarac fi- 
cou na çaga com dous mil cavaleiros os milhores que 
achou na az do corral e colhia assi todolos mouros que 
viinham desbaratados e enviavaos adeante a aza do 
corral e yase nuiyto a passo com grande arroído d'ata- 
vaques e danafiis, e os cristaãos que yam per o encalço 
que em el topavam, afastavaos de si, fazendo sas espo- 
roadas contra eles muy fremosamente, assi que todos 
aqueles que em el topavam nom guanharom com ei 
prez. Assi foy defendendo sua çaga que todos os que 
se colherom á az do corral foron en salvo. 

Alcarac depois que entendeu que a az do corral era 
em salvo dise a el Rei albofacem: — «senhor, senhor, 
nom filhedes tresteza nem esmahedes ca tempo avere- 
des pera filhardes vingança.» Diso el Rei:—«Nom pode 
filhar vingança o que com pesar morre; eu a esta morte 
nom posso escapar por a nobre cavalaria que perdi, que 
eu aporei antre as gentes d'africa e d'a8ya, e me tu pren- 
diste em tempo que ainda eu poderá vingar e cobrar 
mea om-a. E por mais pouco talhei eu poucos dias ha 
as cabeças aos que forom com o infante abomelique 
meu filho en a lide que fez com os andaluzes porque 
nom morreram com el.» Respondeulhi alcarac: — «se- 
nhor se tu a mim talhas a cabeça, eu nom recebo gram 
perda, porque a mea vilhice he grande e tenho pouco do 
viver. E mais me pi-az da morte ca veer eu a tua que 
oje noms e poderá escusar.» Disse el Rei:—«Como sa- 
bes tu que eu recebera morte?» Disse el:—«Senhor, si, 
porque eu vi cousas estranhas e tam maravilhosas que 
por homees nom se poderia penstu'.»•—«Que cousas fo- 
rom esas tam estranhas ? disse el Rei dizedemo.» Respon- 
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deu alcarac, disse: —«Senhor, eu andando partindo e 
refrescando cavaleiros en as lides hu entendia que fa- 
ziam mester, \y iiii mil cavaleiros portugueeses fazer 
por guanhar prez e honra de cavalaria sobre todolos 
que eu vy e ouvy falar; ca a liuma meya légua das 
aazes tendudas os mandei cometer pela deanteyra e 
costaneyras e çaga ha oito mil cavaleiros de genetes 
e d'arqueiros, e bem tiinha que aqueles acabariam a 
lide a gram préssa e que como fossem vençudos que 
logo vos acorressem com todalas outras gentes que es- 
tavam antre as montanhas e o campo; e eles en lidan- 
do com estes viii mil viinham quanto jJodiron e feri- 
rom nas iiii azes tendudas. E porque estas iiit azes 
eram d'estremados cavaleiros, tirei afóra dos viir mil 
mogotes que ali veerom os v mil pera volos mandar. 
E vy estes portogueeses asi revolver a lide e ferir 
tam estranhamente que semelavam diabos do inferno. 
Estes v mil que tirei afóra, e seis mil que tinha folga- 
dos todolos mandei cometer. A lide era tam dura e 
tam espessa dos muitos que nós éramos, que parecia 
que os cristãos non podiam já reger os nembros. E 
por a lide aver de viir mais aginha ácabamento, por 
acorrer a vós, mandei a az da coinha que estava naquel 
direito que ferissem em eles. E como esta aaz da coi- 
nha entrou antre eles, partios os huuns a huma parte 
6 os outros aa outra, e com o gram aíicamento que 
Ihis fezerom vyos tam cansados, eles e os cavalos, como 
quer que Ihis os corações nom falecessem, que mandei 
por os iiii mil mogotes, que da primeira posera, pera os 
matar e cativar. E quisera-os poer com eles pera os 
estroyr e yrme pera vós com toda a outra companha. 
Estando asi desbaratados, como vos mostro, entrou per 
antre os vosos huum gram cavaleiro antresinado de 
sobresinaes vermelhos, el e o cavalo  de 
prata. E tragia em sas mãos huma muy fremosa e 
grande asta, en cima dela huma cruz, que esprandecia 
como o sol e lançava de si rayos de fogo. Esta foi 
mazelada de coita de door e de préssa d'escorodoe a 
todas vosas gentes, ca en como nos foi mostrada, essa 
ora forom os portugueeses em toda sa força, e segui- 
rom aquel cavaleiro por hu ya. Os cavaleiros eram 
tam vivos e tam esforçados e os cavalos tam ligeiros 
que hu qiieria chegar e ferir logo hi eram. Os golpes 
d'eles eram taaes que o poynham sas espadas nom 
avya hy mais mester meestre. Éramos os que lidavamos 
com eles xxxviii mil, em pequena ora nom sarom (?) 
do campo xii mil, os quaes os cristaãos yam seguindo e 
destroindo alen da gram montanha que estava en cima 
de nós, quando quiserades tornar a lidar. E, porque, se- 
nhor, eu vy estas cousas todas, temendo-me se fossedes 
lidar assi como quiserades, que veessem os portugueeses 
da outra parte a que vós nom poderades aver defensom, 
metivos em poder de vosso filho. E se eu errei aqui tee- 
des meu corpo fazede como vos prouver. » Diso el Rei 
almofacem: — «Alcarac, nom poso creer taaes cousas 
como me dizes ca som contra natura, quatro mil cava- 

leiros manteer lide a tantos e tam boos como os meus 
eram! En acabamento per huum paao averem de ven- 
cer!» Respondeu alcarac:— «Senhor, nom dovidedes 
na verdade, e ainda mais sabede que como aquel ca- 
valeiro pareceu com aquela grande asta en o cabeço 
que estava acima donde lidavades á vista dos vossos 
que logo a esa ora forom vençudos, e deus vos quis bem 
porque nom deceu a fondo, ca sy asi acontecera, fora- 
des perdudo vós e a az do coral. E ainda mais sabede 
que os cavaleiros pareciam grandes gigantes e os ca- 
valos mayoi"es que grandes camelos. E se dovidades 
desto perguntade estes cavaleiros muytos que aqui es- 
tam que passarom todo.» E os caualeiros diserom que 
aquela era a verdade. Disse el Rei albofacem:—«Alca- 
rac, asolvote esa cabeça porque veeste de longas terras 
a meu serviço com gram poder de cavalaria que oje per- 
diste. » Nembrouse el Rey albofacem de sas molheres 
e de seus filhos e da cavalaiia e donas e donzelas e 
aver sen conta que trouvera pera conquerer a espa-. 
nha. E deceu de seu cavalo e pos os geolhos en terra 
e o alcoram ante si e os ollios ao ceo, e disse a gram voz 
que o ouvyam todos:—«Senhor, deus poderoso do ceo 
e da terra, e nom ay outro sinon tu soo, Senhor deus, 
que per ti foy escrito este alcoram que deste a mafo- 
mede, teu mesejeyro, que nos mostrase por el a nossa 
vivenda e o serviço que te aviamos de fazer, porque 
desemparaste e moviste mea nobreza, mea honra que 
eu avia sobrelos Reis d'africa! Senhor, porque desem- 
paraste o meu senhorio, que era temido e guardado e 
todos meus Reinos e províncias e principados! Se- 
nhor porque desemparaste a mea boa ventura que 
sempre por ti ouve em todalas lides que fiz! E 
porque desemperasti meus filhos que me escusavam 
nas fazendas que eram já melhores que mim, e a mea 
nobre cavaleria, que eu avia provada em muytas fa- 
zendas, e partiste de mim meas molheres e meas fi- 
lhas, que eu muyto amava sobre todalas cousas! E se- 
nhor, por se esto perder por alguum pecado que tu tees 
que te eu fiz, non ouveras tu por que estroyr tam altas 
donas e donzelas de sangue e tam alta fremosura e me- 
terlas em poder dos cristaãos! Ora me farás viver em 
préssa, em coita, em tresteza, em pesar, peçote, pois eu 
tanto mal recebi, que me des conselho e esforço como eu 
esto possa vingar.» O seu doo e sa manzela e coyta era 
tam grande que todos aqueles que o virom ouverom 
por estranho como aquela ora nom morreo. E o porque 
se mais manzelava si era por a lide que Ihi partira alca- 
rac e o infante boçaynne seu filho quando o prenderom 
ca el hi quisera morrer logo em aquela hora. Ouve con- 
selho com os seus altos homees que Ihi ficarom e fo- 
rom todos em acordo que se passase alem mar a de- 
mandar cavalarias e se viir com elas outra vez sobre 
a espanha por se vingar. El fezeo assi; foisse aalem mar 
e juntou cento e xx mil cavaleiros e grande aver que 

' Orig. lemedo. 

i 
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posevom que seeria vni centos e l camelos carega- | 
dos d'oiiro. Estando em esto veeromllii mesejeiros que 
aboemar Rei de tunice e da berberia lhe filhara vi- 
lhas e castellos e que profaçava dei porque fora ven- 
çudo de tam poucos cristaãos. El filhou desto gram sa- 
nha e daqueles cavaleiros que tiinha pera vir sobrela 
espanha, apartou deles cinquoenta mil dos melhores e 
foi-se a el. E de tremecen hu el era ata hu era el Rei 
aboamar ha melhor de quatrocentas legoas, e fez com 
el sa lide e venceu e íilhoulhe o reino de tonixe e 
gram parte da berberia e moreu hy el Rey aboamar. 
E tornandose albofacem pera seus reinos com gram 
prazer pera viir conquerer a espanha e mandara iá 
gram parte dos seus pera sas terras pera os achar fol- 
gados, huum senhor dos alaraves que chamai'on anza 
a que el fezera muito deserdamento sôbe como viinha 
e ouve seu conselho com os boos daquela terra que 
estavan dei manzelados porque os tinha sojogados e 
per muytos dos seus parentes que Ihi desperccerom 
em esta gram lide de tarifa. Forom em acordo que 
lidasem com el. E juntarom gram campanha e sairom 
a el e vencerono. E ali se perderom todos os seus 
que com el viinham. El Rei albofacem viose malan- 
dante entrou no mar en tres galees e portou em huma 
vila sua que chamam almadia, en a vila estavam gen- 
tes do Infante aboanem seu filho que el leyxara en 
seu logar por guarda dos reinos. E aquelas gentes 
pelejarom com el e mataromlhy hum seu filho que 
avia nome o Infante nazar. E vyndose el Rey albo- 
facem sem ventura com companhas poucas que podo 
aver ca as outras eram já tornadas com seu filho o 
Infante boanem chegou ao Rio de marce que he no 
Reyno de sujurumeça que el guanliara. E sayo a el 
este enfante aboenem seu filho e lidou com el e o pa- 
dre foy vençudo. E colhouse aa gram montanha de 
aazayra de que era senhor cecio que el nunca poderá 
conquerer. E cecio Ihi fez hy muyta honi-a, e viose 
muy desbaratado de todo e dos Reinos e moreu com 
pesar. E asi mostra jhezu christo seus milagres contra 
os que querem yr contra a sa fe. Dos que acharom 
mortos e cativos dos mouros en os campos e serás 
destas grandes lides de tarifa forom LVii mil e trezen- 
tos. 

Aqui nom falamos dos fidalgos castellaãos portu- 
gueeses ca os feitos estremados fezerom polos corpos 

estas lides, porque todos faziam tam bem e tam 

^ cada huum perteecia, ca fea cousa se- 
aria de louvar os huuns e outros nom, e se al- 

guns ouvesem contar as maravilhas e bondades que 
aziam seeria o livro tam grande que os que o leesem 

com a giande escritura se anojariam, e os outros de 
que aqui nom falasem ficariam reprehendudos. Dês i 

hwo he de linhagees nom faz mester de en 
el falar de todo 'salvo dalgumas cousas maravilhosas 

estremadas em breve que passarom estes linhagees. 
Este priol dom alvaro de pereyra que vem deste li- 
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nhagem de que falamos ante do começo destas lides, 
foy o que pasou alem mar hu está o gran meestre da 
ordem da cavalaria de san joham do espital com cava- 
leiros e outras gentes niuytas pera a guera que os es- 
pitaleres liam com os turcos e com soriaos e barbaros e 
daleyxadria. E recebeu grande onra do gram meestre 
e de toda a cavalaria porque se ouveroni dei por bem 
servidos. El veo daló muy bem-aiidante e com gram 
louvor. Este fez muytas fortalezas e logares no Reino, 
e foy amado dos portugueses, e jaz em uma capela 
que el fez por o serviço de deos que ha nome santa 
maria de flor de rosa. Aly jazem a redor de seu moy- 
mento os tres cavaleiros que se com el criarom, e fo- 
rom com cl na busca da vera cruz por salvamento da 
fe de jhezu christo c dc toda a cristiidade asi como 
avemos mostrado. 

{Port. Mon. Histórica Scriptores, tom. i.) 

X_.ivro cio X-iinh.etgencxs 
eittrilDxaica.0 ao GoiadeU). 

TITULO XXÍ; 

Deirey Rnmiro (!'omt1c clesçcmdco a RCi-nçom «Ioh 
linoN c iiobrcN (IJnlsoH «Ic Cnr«tolln c Portusnl c 

rdtoN cfiic cllc c on «iiic dcllo iIckçciikIc- 
rnm rexcruni. 

Ouve huum rrey em Leom de grandes feitos a 
que cliamarom rrey Ramiro, o seguindo, e o porque 
lhe cliamaroni segumdo foy porque ouve hi outro rrey 
Ramiro que foy anfelle; e outro ouve lii rrey Ramiro 
o terçeiro. Este rrey Ramiro, o segumdo, desçemdeo 
da linha dereita d'elrrey dom Aífomsso o catollico que 
cobrou a terra a mouros depois que foy perdida por 
rrey Rodrigo como sse mostra no titulo iii dos rreys 
gentiis de Pérsia e dos emperadores de Roma, parrafo 
VII. Rey Ramiro o segumdo ouvyo fallar da ferniusu- 
ra e bomdades de liuuina moura e em como era d'alto 
samgue e irmãa d'Alboazer Alboçadam, filho*s de dom 
Çadam Çada bisneto de rrey Aboali, o que comquereo 
a terra no tempo de rrey Rodrigo. Este Alboazare Al- 
boçadam era senhor de toda a terra dês Gaya atáa 
Santarém, e ouve muitas batalhas com christãos e es- 
tremadamente com este rrey Ramiro, e rrey Ramiro 
fez com elle grandes amizades por cobrar aquella mou- 
ra que elle muito amava. E fez emfimta que o amava 
muyto, e mandoullie dizer que o queria veer por se 
aver de conheçer com elle por as amisades seerem 
mais finnes; c Alboazer Alboçadam mandoullie dizer 
que lhe prazia d'c]lo c que fosse a Gaya e hi se veria 
com el. E rrey Ramiro foisse lá em tres gallees com 
fidalgos c pediollie aquella moura que lh'a ddsse c fal- 
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laya cliristàa e casaria com cila: c Alboazer Alboça- 
dam lhe rrespondeo: — «tu teens,mollier e filhos d'ella 
e és christào, como podes tu casar duas vezes?» e ell 
lhe disse que verdade ei-a, mais que elle era tanto seu 
parente da rrainlia dona Aldora sa molher que a sam- 
ta egreja os parteria. E Alboazar Alboçadam juroulhe 
por sa ley de Mafomedc que lha nom daria por todo o 
rreyno que elle avia, ca a tiinha esposada com rrey 
de MaiTOCOs. Este rrey Ramiro trazia huum grande 
astrollogo que avia nome Aaman, e per suas artes ti- 
roua huuma noite d'onde estava e levoua aas galees 
que hi estavam aprestes; e emtrou rrey Ramiro com 
a moura em huuma galee, e a esto chegou Alboazer 
Alboçadam e alli íby a contemda gramde antre elles, 
e despereçerom hi dos de rrey Ramiro xxii dos boons 
que hi levava e da outra campanha muyta. E el le- 
vou a moura a Minhor, depois a Leom e batizoua e 
pôslhe nome Artiga, qxie queria tanto dizer n'aquell 
tempo castigada e ensinada e comprida de todollos 
beens. Alboazer Alboçadam têve-se por mal viltado 
d'esto e pemsou em como poderia vimgar tall desomr- 
ra; c ouuio fallar em como a rrainha dona Aldora, mo- 
lher de rrey Ramiro estava em Minhor; postou sas 
náaos e outras vellas o melhor que pode e mais encu- 
berto, e foy aaquell logar de Minhor e emtrou a villa 
c filhou a rrainha dona Aldora e meteoa nas náaos 
com donas e donizellas que hi achou e da outra com- 
panha muita, e veosse ao castello de Gaya que era 
n'aquelle tempo de grandes edifícios e de nobres paa- 
ços. A elrrey Ramiro contarom este feito, e foy em 
tamanha tristeza que foi louco huuns doze dias, e co- 
mo cobrou seu entendimento mamdou por seu filho o 
iíFamte dom Ilordonho e por alguuns de seus vassal- 
los, que emtemdeo que eram pera gram feito, e me- 
teosse com elles em çimquo galees, ca nom pode mais 
aver. El nom quis levar galiotes senom aquelles que 
emtemdeo que poderiam rreger as galees, e mamdou 
aos fidallgos que rremassem em logar dos galliotes : 
esto fez el porque as galees eram poucas e por hirem 
mais dos fidallgos e as galees hirem mais apuradas 
j)era aquelle mester por que hia. E el cubrio as ga- 
lees de panno verde e emtrou com ellas por Sam Jo- 
liane de Furado que ora chamam sam Johane da 
Foz. Aquelle logar de huma parte e da outra era a 
rribeira cuberta d'arvores, e as galees encostouas sô 
os iramos d'ellas, e porque eram cubertas de pano 
verde nom pareçiam. El deçeo de noite á terra com 
todollos seus e fallou com ho iffamte que sse dei- 
tassem a ssô as arvores o mais encubertamente que 
o fazer podesse e per nenhuma guisa nom sse aba- 
lassem atáa que ouvissem a voz do seu corno, e 
ouvimdoo que lhe acorressem a gram pressa. El 
vistiosse em panos de tacanho e sua espada e seu 
lorigom e o corno ssô ssy, e foisse sóo deitar a huuma 
fonte que estava sô o castello de Gaya; e esto fazia 
iTey Ramiro por veer a rrainha sa molher pera aver 

comsselho com ella em como poderia mais comprida- 
mente aver dereyto d'Alboazar Alboçadam e de seus 
filhos e de toda sa campanha, ca tiinha que pello con- 
sselho delia cobraria todo, ca cometemdo este feito em 
outra maneyra que poderia escapar Alboazer Alboça- 
dam e seus filhos. E porque elle era de gram coraçam 
puinha em esta guisa seu feito em gram vemtuira: mas 
as cousas que som hordenadas de Deus veem aaquello 
que a elle praz e nom assy como os homeens peem- 
sam. Aconteçeu assy que Alboazar Alboçadam fora 
correr monte comtra Alafoões, e huuma sergente que 
avia nome Perona, naturall de Framça, que levarom 
com a rrainha, servia anfela, levamtousse pella ma- 
nhaà assy como avia de custume de lhe hir poFagua 
pera as mãaos aaquella fonte; achou hi jazer rrey Ra- 
miro e nom no conheçeo, e elle pediolhe per aravia da 
agua por Deus ca sse nom podia d'alli levamtar, e ella 
deulha per huum açeter, e elle meteo huum cama- 
feo na boca, e aquell camafeu avia partido com sa mo- 
lher a rrainha per meatade, e elle densse a bever e 
deytou o camafeu no açeter, e a sergente foisse e deu 
a agua aa rrainha. E ella vio o camafeo e conheçeo 
logo, e a rrainha preguntou quem achára no caminho, 
e ella rrespondeu que nom achára nemguem, e ella 
lhe disse que mentia e que lho nom negasse e que lhe 
faria bem e merçèe; e a sergente lhe disse que achára 
hi huum mouro doemte e lazerado e lhe pedira da agua 
que bevessc por Deus e que lha déra; e a rrainha lhe 
disse que lhe fosse por elle e o trouvesse emcuberta- 
mente. E a sergente foy lá e disselhe:—«Homempobre 
a rrainha minha senhora vos mamda chamar, e esto he 
por vosso bem ca ella mandará pensar de vós:» e rrey 
Ramiro respondeo sô assy «assi o mande Deus.» Foi- 
sse com ella e emtrarom pella porta da camara, e co- 
nheçeo a rrainha e disse:—«Rrey Ramiro que te adusse 
aqui?» E elle lhe rrespondeo:— «O vosso amor» e ella 
lhe disse:—«Veeste morto:» E elle lhe disse:—«peque- 
na maravilha, pois o faço por vosso amor». E ella ri-es- 
pondeo:—«Nom me ás tu amor, pois d'aqui levaste 
Artiga que mais preças que mim, mas vayte ora pera 
essa trascamai'a e escusarmeey d'estas donas e domzellas 
e hirmey logo pera ti.» A camara era d'aboveda e como 
rrey Ramiro foy dentro fechou ella a porta com um gram 
cadeado. E elle jazendo na camara, chegou Alboazer Al- 
boçadam e foysse pera ssa camara, e a rrainha lhe dis- 
se: —■«Se tu aqui tivesses rrey Ramiro que lhe farias ?» 
O mouro rrespondeo:—«O que elle faria a mim, matalo 
com gramdes tormentos.» E rrey Ramiro ouvia tudo. E 
a rrainha disse:—«Pois senhor, aprestes o teens ca aqui 
estáa em esta trascamara fechado, e ora te podes delle 
vimgar aa tua vontade.» E elrrey Ramiro entendeo 
que era emganado per sa molher e que já d'alli nom 
podia escapar senom per arte alguma, e maginou que 
era tempo de sse ajudar de seu saber, e disse a gram 
alta voz:—«Alboazer Alboçadam, sabe que eu te errey 
mall, mostram dote amizade; levey da ta casa ta irmSa 
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que nom era da minha ley: eu me confessey este pec- 
cado a meu abade, e elle me deu em pemdemça que 
me veesse meter em teu poder o mais vilmente que 

podesse, e se me tu matar quizesses que te pedisse 
que como eu fezera tam gram peccado ante pessoa e 
ante os teus em filhar ta irmãa mostrandote boo amor, 
que bem assy me désses morte em praça vergonhosa. 
rj por quamto o peccado que eu fiz foy em gramdes 
terras soado que bem assy a minha morte fosse soada 
pei huum corno e mostrado a todos os teus. E ora te 
peço, pois de morrer ei, que faças chamar teus filhos 

o os e filhas e teus parentes e as gentes d'esta villa e 
faças hir a este curral que he de grande ouvida e 

nie ponhas em logar alto e me leixes tanjer meu corno 
que tiago jiera esto, a tanto atáa que me saya a alma 

o corpo, e em esto filharás vingança de mym, e teus 
nihos e parentes averam prazer e a minha alma será 
salva. Esto me nom deves de negar por salvamento 
de minha alma, ca sabes que per ta ley deves salvar 
se poderes as almas de todas íTs leys. » Esto dizia el 
por fazer viir alli todos seus filhos e parentes por se 
vmipar d'elles, ca em outra guisa nom os poderia achar 
em luum, e porque o curral era alto de muros e nom 
avia mais que huuma porta per hu os seus aviam d'eni- 
trai. Alboazer Alboçadam pemssou no que lhe pedia 
o filhou d'elle piedade e disse contra a rrainha«Este 
lomem rrepemdido he de seu peccado, mais ey eu er- 

rado a elle que elle a mym, gram torto faria em o ma- 
ar, pois se pooem em meu poder, j A rrainha rrespon- 

deolhe:—. Alboazer Alboçadam, fraco de coraçom! eu 
sey quem he rrey Ramiro, e sey de çerto se o salvas 

e i^or e que lhe nom podes escapar que a nom prem- 
as d elle, ca elle he arteyroso e vingador assy como 
u sa es. nom ouviste tu dizer como elle tirou os 

o los a c om Hordonho, seu irmãao, que era moor ca 
G uís, por o deserdar do rreyno? E nom te açor- 

as quamtas lides oiiveste com elle e te vemçeo e te 
lua ou e cativou muitos boos? e já te esqueceo a força 
que e ez de ta irmãa, e em como eu era sa inolher 

louveste, que he a moor desomrra que os chris- 
aaos podem aver? Nom (ís pera viver nem pera nada 

uo ^ ® ° tu fazes por tua alma por tq^^u a salvas, pois he homem d'outra ley e he em con- 

^ <iálhe a morte que te pede pois já 
Se 11 de seu abade, ca gram peccado farias 

darra" ' -A-lboazer Alboçadam olhou o dizer 
ho^^^^^ tlisse em seu coraçom: — «De máa ventura 

]jg louiem que sse fia per nenhuuma molher: esta 

quer sa ^ lídima e tem iffamtes c iffamtas delle c 

alom^í'^^^ desomrrada! eu nom ei porque d'ella fii, 
dizia de mim.» E pemssou em no que lhe '^^lamha em como rrey Ramiro era arteyroso e 

i'í"eceousse d'elle se o nom matasse, e man- 

arr todollos que eram naquelle logar, e disse 
^ "Ramiro;—«Tu veeste aqui e fezeste gram loucura, 

os teus paaços poderas filhar esta peemdemça; e 

porque sei se me tu tevesses em teu poder que nom 
escaparia aa morte, eu quero te comprir o que me pe- 
des por salvamento de tua alma.» Mamdou tirar da 
camara e levouo ao curral e poello sobre huum gram 
padrom que hi estava, e mamdou que tamgesse seu 
corno a tanto atáa que lhe sahisse o folego. E elrrey 
Ramiro lhe jjedio qne fezesse hi estar a rrainha e as 
donas e domzellas c todos seus filhos e seus parentes 
e çidadãaos n'aquell currall e Alboazer Alboçadam 
fezeo assy. E rrey Ramiro tangeo seu corno a todo 
seu poder pera o ouvirem os seus; e o iffiimte dom Or- 
donho seu filho, quamdo ouvio o corno, acorreolhe com 
seus vassallos, e meteromsse pella porta do curral; c 
rrey Ramiro deçeosse do padram d'omde estava c veo 
comtra o iíFainte c disselhe: « meu filho, vossa madre 
nom moyra nem as donas e domzellas que cora ella 
veerom, e guardadea de cajom ca outra morte mere- 
çe. » Alli tirou a espada da baynha e deu com ella 
Alboazer Alboçadam per çima da cabeça que a fem- 
deo atáa os peitos. Alli niorrerom quatro filhos c tres fi- 
lhas d Alboazer Alboçadam e todos os moui'os e mouras 
que estavam no currall, e nom ficou em essa villa de 
Gaya pedra com pedra que todo nom fosse cm terra; 
e filhou rrey Ramiro sa molher com sas donas e dom- 

zellas e quamto aver achou e meteo nas gallees. E de- 
pois que esto ouve acabado chamou o iífamte seu fi- 
lho e os seus fidallgos e contoulhes todo como lhe 
aveera com a rrainha sa molher, e el que lhe dera a 
vida por fazer delia mais crua justiça na sa terra. Esto 
ouverom todos por estranho de tamanha maldade dc 
molher, e ao iffamte dom Ordonho sayrom as lagre- 
mas pelos olhos e disse contra seu padre:—«Senhor, a 
mym nom cabe de fallar em esto porque hc minha 
madre, senam tanto que oulhees por vossa homrra. » 
Emtrarom emtom nas gallees e chegarom aa Foz 
d'Ancora e amarrarem sas gallees jjor folgarem por- 
que aviam muito trabalhado aquelles dias. Alli forom 
dizer a elrrey que a rainha siia choramdo, e elrrey dis- 
se:—«Vaamola A^eer.» Foy lá e pergumtoulhe porque 
chorava, e ella rrespomdeo:—«Porque mataste aquelle 
mouro que era melhor que ti.» E o iffamte disse con- 
tra seu padre:—«Esto he demo, que querees d'elle que 
pode ser que vos fugirá? » E elrrey mandoua emtom 
amarrar a huuma móo e lamçalla no mar, e dés aquelle 
tempo lhe chamarom Foz d'Ancora. E por este pecca- 
do que disse o iffamte dom Ordonho comtra sa madre 
disserom despois as gentes que por esso fora deserda- 
do dos jjoboos de Castella. Este deserdamento se mos- 
tra mais compridamente no titullo iii." dos rreys gen- 
tiis, e godos parrafo vii. Rey Ramiro foysse a Leom e 
fez sas cortes muy rricas e fallou com os seus de ssa 
terra e mostroulhes as maldades da rrainha Alda sa 
molher, e que elle avia por bem de casar com dona 
Artiga que era d'alto linhagem. E elles todos a huuma 
voz a louvarom e ho ouverom por bem, porque disse- 
ra por ella o gramde estrollogo Aman que ela era pe- 
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drfi preçiosa antre as molheves que n'aquelle tempo 
avia: e aimda disse mais, que tanto avia seer boa cluis- 
tãa que Deus por sua liom-ra lhe daria geeraçom de 
liomeens boos e de gramdes feitos e avemturados em 
bem. 

{Portugal. Mon. Hist. Scrijjtores, tom. i, pp. 274- 
276.) 

itaCistorisL do Testamexito 

CAPITULO I 

COMO DEUS CREOU O CEEO E A TERRA 

En o começo criou Deus o ceeo, e a terra, con- 
vém a saber, o ceeo empireo, e os angos, e a matéria 
de todolos corpos, e os quatro elementos, convém a 
saber, o fogo, e o aar, e a augiia, e a terra, c est mun- 
do, que parece, que he feito d'eles. 

Mas a terra era vaã e vazia, quer dezer, que a fei- 
tura do mundo era sem proveito e sem fruito, e des- 
apostada. 

E as treevas eram sobre a face do avisso, que lié 
a terra, e a feitura do mundo, que era profunda e es- 
cura, e confunduda. 

E o Spirito do Senhor andava sobre as auguas, 
quer dezer, que a voontade de Deus andava sobela 
matéria do mundo, asi como a voontade do meestre, 
que tem ant si a matéria, de que quer fazer a casa. 

E disse Deus, seja feita a luz, e logo foi feita a 
luz, e vio Deus a luz que era boa, e departiu a luz, e 
as treevas, e pos nome aa luz dia, e aas treevas noit, 
o foi feito vespera e manhaã liuu dia. 

CAPITULO II 

OBRA DO SEGUNDO DIA 

E no segundo dia fez Deus o íirmamento en o 
meogoo das augas, convém a saber, huã cobertura 
do mundo feita d'auguas congeladas fort asi como cris- 
tal, e luzente, que contem em si todalas cousas sensi- 
vijs, asi como a cobertura do ovo. Em este íirmamento 
estam ficadas as strelas, e hé chamado íirmamento, 
porque lie termo das augas, que estam sobre ele em 
guisa, que o nom podem traspassar. 

Est firmaniento departe as auguas, que som so- 
bre ele, das outras augas, que som só elle, e som asi 
congeladas, asi como o dicto íirmamento asi como cris- 
tal. 

E chamou Deus a est íirmamento ceeo, porque 
cobre todalas cousas, e foi feito vespera e manhaà dia 
segundo. 

CAPITLLO III 

OBRA DO TERCEIRO DIA 

E no terceiro dia ajuntou Deus as augas, que 
eram só o íirmamento, em huü logar, e asi apareceu 
a terra, e asi lhe chamou nostro Senhor, e os ajunta- 
mentos das auguas chamou mares, e viu Deus, que 
era boa cousa, adeu outra obra, e disse: Geere a ter- 
ra; e logo a terra deitou de si herba verde.com sua 
sement, e arvor de pomas com seu fruito, segundo sua 
geraçom, e viu Deus que era boa cousa, e foi feito ves- 
pera e manhaã dia terceiro. 

CAPITULO IV 

OBRA DO QUARTO DIA 

E no quarto dia fez Deus os lumieiros, convém a 
saber, o sol, e a lua, e as strellas. O sol, e a lua som 
chamados grandes lumieiros, e quis Deus, que a lua, 
e as strellas alumeassem a noit', e o sol que alumease 
o dia, e que per elles sejam os sinaes, e os tempos, e 
os dias, e os anos, e que desem lume em no íimamen- 
to do ceeo, e alumeasem a terra, e posse-as no Arma- 
mento do ceeo, que fezesem departimento antre a luz 
e as ti'evas. 

CAPITULO V 

DO QUE DEUS FEZ NO QUINTO DIA 

E no quinto dia ornamentou nostro Senhor o aar, 
e as auguas, e deu ao ar as aves, e aa augua pexes, e 
asi os pexes, como as aves, todos forom feitos das au- 
guas; e criou Deus as baleas grandes, e toda alma vi- 
vent, que se muda, que derom as auguas, segundo 
suas species, e toda cousa que vóa, segundo sua gee- 
raçom, e benzeu-os Deus, e disse: Crescede, e multi- 
plicado, e emchede as augas do mar, e as aves sejam 
nmltiplicadas sobela terra, e feito foi o dia quinto. 

CAPITULO VI 

OBRA DO SEXTO DIA 

E no sexto dia ornamentou Deus a terra. E en- 
tom deu de si a terra trres geeraçoens d'animalhas, 
convém a saber, aquelas, que som pera comer, e pera 
fazerem os homees suas obras, asi como bois, e ove- 
lhas, e asnos, e outrosi as bestas bravas, e os bischos, 
e as serpentes da terra. 
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CAPITULO VII 

COMO DEUS OKIOU O PKIMEIRO HOMEM 

Depois disse nostro Senhor: Façamos liomS aa 
nossa ymagem, e á nossa slmilidoc; e foi feito o liomè 
aa ymagem de Deus, quanto a alma. Macho e femea 
os criou Deus, e deu Deus ao homem poderio, que 
fosse sobre todalas animalhas, e beenzeu Deus o ho- 

•>» 7 
e a molher, e disse: Crecede, e multlplicade, e en- 

chede a terra, e sojugade-a; e deu Deus ao homem, e 
aas animalhas pera comer todalas hervas, e os fruitos 
das arvores; e viu Deus todalas cousas, que fezcra, e 
eram mui boas, e foi feito véspera e manhaã dia sexto. 

CAPITULO VIII 

DO SÉTIMO DIA 

Em esta guisa forem acabados os ceeos, e a terra, 
e todos seus apostamentos, e acabou, Deus en o dia 
seitimo toda sua obra que fezera, e folgou en o seiti- 
mo dia, e benzeu-o, e santificou-o, porque em ele ouve 

folgança de toda a sua obra. 

CAPITULO IX 

COMO DEUS ESPIKOU A ALMA EN O HOMEM 

Fomiou nostro Senhor o homem do limo da ter- 
ra, e inspirou en a face d'ele spiração de vida, e foi 
feito o honiu em alma vivent', e corpo do homC fez 
Deus do limo da terra, e a alma criou de nemigalha, 
e foi feito o homS em idade de barom tal, que podia 
iiom morrer, e podia morrer. 

CAPITULO X 

DO PAKAIZO TEKREAL 

Plantára nostro Senhor o pai'aizo do deleito de Io 
de criaçom do mundo com arvores, e com her- 

""ar Paraiso fez Deus en o Ouriente, e Íi<5 huiT lo- 
teiT <lGleitoso, e hé mui alongado per mar, e per 

6 mui apartado da morada dos homeSs, e hé 
^ito, chega ataa a redondeza da lua em tal 

&"isa, que as auguas do deluvio nom chegarom a ele. 

m este Paraiso posse Deus o home. E fez nacer da 
Gi"ra desvairadas arvores en o paraiso com que folga- 

o homE, e se deleitasse em veendo-as, e comesse do 
linto d'ellas pera seu mantijmento. E pos Deus en o 

paiaiso huã arvor da vida, e outra da Sciencia do be 

e do mal em meo do paraiso; e hé chamada arvor de 
vida, porque se o homC a meude comesse dela, nunca 
averia emfermidade, nem velhice, nem coita, nem mor- 
reria. Mas o lenho da sciencia do bem e do mal hé asi 
chamado, porque depois que o homC dele comeu, logo 
soube, que cousa era mal, que ant nom sabia, e que 
era o bem da obedeença, que nom sabia. IIuíí, font 
saía pelo paraiso pera regar os lenhos do paraíso, e 
partia-sse em quatro rios, huü ha nome Fisom, e o ou- 
tro Gryon, e o outro Tigris, e o quarto Eufrates. 

CAPITULO XI 

COMO DEUS POS ADAM NO PARAÍSO 

Tomou ergo Deus o homem do lugor hu fora for- 
mado, e pose-o en o paraiso, que obrasse em ele nom 
trabalhando, mas deleitando-se, e tomando prazer, e 
que o guardasse. E mandou-lhe Deus, e disse: de todo 
lenho do jDaraiso come, mas nom comerás do lenho da 
sciencia do bem e do mal, ca cm qualquer hora que o 
comeres, mort morrerás. 

CAPITULO XII 

COMO DEUS CRIOU A PRIMEIRA MOLIIER 

Disse Deus: nom he bem que o homem seja soo, 
façamo-lhe ajudoiro seiuelhavil dei; e pera nom cuidar 
Adam, que a molher era a el sobeja, teendo que en as 
animalhas da terra averia alguil semelhavil a el^ adus- 
se Deus a Adam todalas animalhas da terra, e do aar, 
pera lhes poer os nomes, c pera veer que nom avia hi 
tal, que fosse semelhavil a el; e entom lhes pos nomes 
Adam a todalas animalhas da terra, e aas aves do ceeo, 
e nom foi achado semilhavil ajudoiro a Adam. Entom 
meteu Deus sono em Adam, e dormindo Adan, tomou 
Deus huã costa d'ele, e feze d'ela molher, o pose-a ant 
Adam, e disse entom Adam: Esto he osso dos meus 
ossos, e carne da minha carne, e posse Adam a sua 
molher nome, e disse: esta será chamada Virago, quer 
dizer feita de barom; por esta leixará o homem o pa- 
dre, e a madre, c aprender-se-á a sua molher, e seram 
doas em huã carne; e entom eram ambos nuus, e nom 
aviam A^ergonça. 

{Inéditos dos séculos XIV e XV, publicados i)or 
Fr. F. de S. Boaventura, t. ii.) 
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SÉCULO XV 

Gliroiaicet do GoxadLestalDre 

Como el Rey de castdla por a grande pestelen(^a que 
era em seu arrayal, e por mays nom poder conti- 
nuar o cerco, se partio de sobre Lixhoa. 

Estando ainda Nunalvrez em palmela depoys da 
hyda d'alniada, el Rey de castella se levantou do cerco 
bonde jazia sobre Lixboõa, e foy posto fogo no arrayal 
6 quintaães d'arredor de noyte tam grande, que pare- 
cia que Lixboôa era em fogos acendida, e esto pare- 
cia assy de palmela. E d'esto foy Nunalvrez muy cuy- 
doso e muyto anojado, cuydando que era feyto alguü 
engano ou treyçam ao Meestre, que cm LixboSa esta- 
va, per alguus grades que com elle nom tinbam boa 
maneyra. E este nojo lhe durou ataa outro dia pera 
manliaã que o dia foy craro, e Lixboõa pareceo sem 
cajom de fogo e nobrecida como ante parecia. E como 
Nunalvrez soube que el Rey de castella se partya do 
arrayal, e porque lhe foy dito que levava consigo muy- 
tos mortos, e doentes, e entendeo que hyrya a alôga 
per o caminho, pos em sua vontade de lhe hir atalhar 
ao caminho, e cõ ajuda de Deos o desbaratar. E logo 
para ello mãdou pidir licença ao Meestre a Lixbõa. E 
o Mestre lhe mandou dizer que todavia o non fezesse, 
mas que lhe rogava que o aguardasse que elle, queria 
alló hir, d'esto nom prouve muyto a Nunalvrez por a 
grande vontade que logo tinha de hyr, pero foilhe for- 
çado d'aguardar. E porque o Meestre nom vinha tam 
cedo, se foy com certos escudeyros hiTa noyte a aldea 
galega. E estando pera se meter em dous batees pera 
passar a Lixboa, fallou huíí d'aquelles escudeyros as- 
saz vallente, e disse: Senhor Nunalvrez, eu sonhava 
a outra noyte passada como vos parties d'este lugar 
em batees, e que passando pera antre a frota d'el Rey 
de castella vos ^^rendião, pollo qual eu vos peço por 
mercee que nom partaes. E Nunalvrez lhe respondeo 
que elle ficasse com seu sonho. E nom no quis levar, e 
o escudeiro ficou. E Nunalvrez embarcou, e se meteo 
nos batees, e atravessou pella frota d'el Rey de castella 
que jazia d'ante Lixboõa. E em meo da frota mandou 
dar as trompetas, de guisa que fez envarilhar toda a fro- 

ta porque nom sabiam quem era. E todavia foy sua vya, 
e chegou a Lixboõa, e pousou com Joham Vaãz d'al- 
mada, e esteve hy dous dias, e fallou com o Mestre 
alguüas cousas que lhe compriam. Antre as quaes a 
primeira, e principal que o leyxasse hyr a el Rey de 
Castella, como lhe já enviara dizer. E o Meestre lhe 
nom quis dar lugar, dizendo que elle queria alló hyr. 
E por se esta cousa poer assy em trespasso, el Rey 

de Castella passou assy seu caminho per tomar. Polia 
qual razom a obra cessou, e Nunalvrez se tornou em 
seus bateSs pera palmela e de palmela se foy a Setu- 
val, hõde se para elle vierom alguils fidalgos dos que 
com o Mestre esteverom em Lixboõa no cerco. E de 
hy se foy a Évora. 

{Chronica do Condestabre de Portugal Dom Nuno 
Alvrez Pereyra, cap. xxxvi.) 

LEAL CONSELHEIRO 

DE 

13. XDXJAI=ITJS 

GAPITOLLO LXXXVII 

DO ENXENPKO DO SPELIIO, MANTA E PANDEIRO 

Pera se mostrar como per o immiigo somos ten- 
tados a filhar mayor sentido d'algüas cousas que con- 
vém, e d'outras menos que he razom, se conta huü 
enxempro per fegura, como per huü spelho, manta e 
pandeiro muytas engana. Dizem que tenta com spe- 
lho pera se filhar tam rygo sentido d'algua cousa, per 
que nos quer conduzir, quando continuadamente nos 
apresenta, posto que nora queiramos, renembrança a 
huüs de mulher que amam ou desejam, a outros ri- 
queza que cobiçom, ou de pessoa que lhe fez tal erro, 
que mostra razom de se vyngar, e de cousas que muy- 
to temem ou receam jjara enduzir a tristeza; com taes 
nembramentos se diz tentamos com spelho, porque 
sempre parece que nos traz ante os olhos ou lembran- 
ça do coraçom a figura d'aquella cousa que com dese- 
jo sentido nos faz amar, desejar, temer, ou avorrecer. 

Por quanto tal sentido errado nom se coiTege 
sem outro virtuoso, nembrondosse os malles que se 
podeni seguir das cousas mal feitas, na presente vyda 
e na que speramos, todo esto com manta se trabalha 
de cobrir, mostrando que nom ha mal, ou nom tanto 
que se deva leixar, e que se nom sabera, nem dos Se- 
nhores por ello recebera pena, e d'outros menos preço 
e vergonha, e de Nosso Senhor com myngua de fe 
nom fez conta, ou diz que he tam mysericordioso que 
por tam pouco nom perdera, e que tempo avera pera 
se emendar; e assy cego con tal cubertura lhes faz que 
nom vejam, entendam, nem syntam os malles que 
obram, e o que por ello se pode e deve seguyr. 

Com pandeiro se mostra tentar quando as cousas 
que prometia seerem muyto encobertas, com mal e 
perda dos que as fazem, faz descobrir, e os que de 
penas nom som atormentados em desperaçom de todo 
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bem os demíba, mostrandolhes que todos sabem o mal 
que fez, e posto que morem em lugar apartado os de 
todo o mundo pensam que o sabem, os quaaes solla- 
mente o reyno donde he nunca ho ouvyrom nomear. O 
qual assy faz acrecentar o sentido como ante per ma- 
gmaçom apouquentava, per tal que desesperado de 
todo bem spiritual e corporal filhe por conselho matar- 
se, ou tome algüa vyda catyva fora de todo bem e 
virtude. 

E porem com estas tres joyas se diz per razoada 
figura seermos tentados, e muytos enganados, do que 
nos devemos guardar com a graça de Nosso Senhor 
per ordem contraíra, afigurando as perfeiçoões das vir- 
tudes no spelho, que sempre seja em nosso coraçom, 
e cobrindo a folgança dos malles com a manta, despre- 
zando o soom das vozes d'aquelles que nom querem 
nem seguem as obras virtuosas, e soando continuada- 
mente nas orelhas de nosso coraçom as pallavras que 
leermos e ouviirmos, pera que do mal filhando devida 
contriçom, com satisfaçom e corregimento nos esfor- 
cemos com grande sperança pera vyvermos sempre 
bem e ledamente. 

E os sabedores, consiirando como já aquy disse 
per outras virtudes speciaes obrarmos nos feitos mais 

perfeitamente, ajudando as principaaes suso scriptas, 
screvem muytas ensynanças pera nos guardar dos fal- 
lecimentos, que som acerca d'ellas, e per afeiçom ou 
fallecimento nom som bem conhecidos, dos quaes vos 
mando aquy tralladar dous capitullos do dicto livro 
pastoral que fez sam Grregorio sobre a virtude da libe- 
laleza, no qual poderees veer maneira per que muytos 
caaS em pecados e malles pollos nom conhecerem, e 
semelhante som scriptas nom faço mençoom por mais 
so ejo nom prelongar, e no dicto livro e outros seme- 

an es muy perfeitamente o poderees veer quando vos 
prazera. ^ 

Em huu livro que se chama de officiis, que fez 
u yo, eu ly da dieta virtude esta pallavra bem de 

110 ar, scilicet: nenhua cousa he feita liberalmente se 
o nom for virtuosamente j e per tal dicto se demostra 
como as virtudes speciaes nom se podem bem praticar 

G as quatro pryncipaes suso scritas nom forem razoa- 

üamente possuydas. 

GOMES EANNES AZURARA 

dLo Gonde D. lE^edro 

CAPITULO I 

daar ^ principal parte do meu encarreguo he 
de' ® razaõ das cousas, que pasani nos tempos in la hydade, ou daquellas, que pasaram tam a 

cerca, de que eu posso aver verdadeiro conhecimento; 
ca segundo os antigos escrepvcram esto nome, a sa- 
ber, Chronica, piineipalmente ouve o seu origem, e 
fundamento de Saturno, que quer dizer Tempo, esto 
porque em Grego se chama este Planeta Chrono, ou 
Chronos, que sinifica Tempo, assy como no Latim este 
nome quer dizer Temjpus, e d'hy se deriva Chronica, 
que .quer dizer Istoria, em que se escrepvem os feitos 
temporaes. Chama-se este Planeta no Latim Saturnus, 
cuja verdadeira interpretação, quer dizer casy Satu- 
rannis, a saber, comprido, ou cheio d'annos. Porem 
he minha intençom com ajuda da Santa Trindade es- 
crepver em este volume os feitos, que se fezeram na 
Cidade de Cepta, depois que primeiramente foi toma- 
da aos Mouros por aquelle Magnanimo Príncipe ElRey 
Dom Joham. Fj porque o Filosofo diz, que toda cousa, 
que move outra, move em virtude do primeiro move- 
dor, nom ficará aquelle tam excellente Rey apartado 
de todo da gloria, e louvor, que aquelle Conde, e os 
outros nobres Cavalleiros per força de seus corpos, e 
fortaleza de seus corações naquella Cidade ganharom, 
nem averá pequena parte deste honrozo louvor, este 
Rey Dom Afí^onso o Quinto em o nome, e duodecimo 
dos Reys, que foram em Portugal, quando consirar co- 
mo aquelle auto he melhor em beneficio, perque as 
cousas sam feitas mais nobres, e as possissoens duram 
em mayor segurança. E porque os possu-idores sam 
mais honrados, e de mayor fama; e porque as pi*oprie- 
dades virtuozas, e os poderios dos obradores saõ co- 
nhecidos per as perfeiçoens dos autos, que delles pro- 
cedem: por certo o auto deste Príncipe deve ser pera 
sempre de grande louvor, tanto mayor, quanto se con- 
sirar, que elle antepôz o louvor dos outros á sua pró- 
pria fama, porque quando elle esta Istoria mandou es- 
crepver, jaa eram passados a cei-ca de vinte annos, 
que regnava, nos quaes se passaram muy grandes, e 
notáveis feytos, assy acabados por sua própria Pes- 
soa, como por seus servidores, e naturaes por sua or- 
denança, e mandado: e como quer que eu mais quize- 
ra ser, mais ocupado em dar razaõ de seus feitos, que 
dos alheios, principalmente pelas muitas virtudes, que 
sempre nelle conheci, e por ser mais obrigado a elle, que 
a outxa alguma pessoa terreal, elle nunca me em ello 
quiz leixar obrar segundo meu dezejo, ante per muitas 
vezes me requereo, e encomendou, que me trabalhasse 
d'ajuntar, e escrepver os ditos feitos principalmente 
por louvor, e gloria daquelle Conde, e dos outros no- 
bres, e virtuosos varoens, que com elle por defensão 
da Santa Fee, e honra .da Coroa de Portugal, naquella 
Cidade tam virtuosamente trabalharam. E assy que o 
bom dezejo, e vontade deste Rey D. Aff'onso foi a prin- 
cipal causa de se esta obra começar, e acabar; e des 
y requerimento de huma Filha daquelle Conde, que se 
chamava Dona Leonor de Menezes mulher por certo 
virtuosa, e de grande saber, a qual foi casada com 
Dom Fernando Bisneto d'EIHey Dom Joham, e Filho 
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primogênito do Illustre, e Virtuoso Principe Dom Fer- 
nando, que foi Duque de 13ragança, e IMarquez de Vil- 
la Viçosa, Conde de Arrayólos, e d'Oarera, e de Bar- 
cellos, e de Neiva, e Senhor de Chaves, e de Monforte. 
E porque segundo o Filosofo o recompensamento do 
ganho deve ser dado a aquelle, que he misteiroso, e o 
recompensamento da honra a aquelle, que he muito 
nobre, e excellente; devem por certo todos os que vie- 
rem de geraçom deste Conde, assy jior via direita, co- 
mo colateral, ser muito obrigados a este Rey, porque 
naõ soomente se contentou de os fazer escrepver em 
nosso proprio vulgar Portuguez, mas ainda os fez tra- 
duzir aa Lingua Latina, porque nom soomente os seus 
naturaes ouvessem conhecimento, e saber das grandes 
Cavallarias daquelle Conde, e dos outros que com elle 
concorrerem, mas que ainda fossem manifestos a todo 
conhecimento de toda a Nobreza da Christandade, per 
Mestre Matheus de Pisano, que foi Mestre deste Rey 
Dom Affonso, o qual foi Poeta Laureado, e hum dos 
suficientes Filosofos, e Oradores, que em seus dias 
concorreram na Christandade. E como Micè Chino de 
Pistoya em huma sua Cançõ Moral diga, que se nom 
pôde dar herdade de mayor riqueza, nem joya de 
mayor valor a qualquer nobre, e excellente, que a 
imagem sua pintada de virtudes, na qual como em es- 
pelho, se possa esguardar o lume de seus feitos ante a 
presença de todo-los outros, que depois vierem nos 
tempos da futura idade, nom se devem os da linhagem 
deste Conde, e de todo-los outros, que nos virtuosos 
trabalhos Cavalleirosos, de que este Livro reconta, al- 
guma parte teverem, sentir pouco obrigados aa bon- 
dade deste Rey, como jaa disse: certamente se elle 
naõ fôra, todo passára em esquecimento, e naô soo- 
mente lhe devem ser obrigados aquestes, por elle com 
tanto cuidado mandar fazer esta Obra, mas ainda todo- 
les Principes, que depois da sua idade vierem a pos- 
suir sua herança com todo-los tres Estados, que a gover- 
nam, e mantém; primeiramente o Estado líspiritual 
pelo grande enzalçamento da Santa Fee, que se pelos 
trabalhos daquelles virtuosos Varões naquella Cidade 
recreceo, e por demostraçam de muy grandes milagres, 
que o Senhor Deos por muitas vezes ante os olhos hu- 
manos quiz apresentar, em corroboraçam, e confirma- 
çam da sua Santa Fee Catholica; e os Reys, e Princi- 
pes, assy pela muy grande honra, que per todo o Mun- 
do receberaõ, com.o per o Judicial ajuntamento, que 
podem aver, avendo conhecimento de taes cousas, em 
como os feitos, e obras dos passados, sejam regra, e 
ordenança pera os que ham de vir; caa vendo-se ho- 
mens como aquelles, por vergonha poderáõ contar, 
uzarem de menos virtude que os outros; e o Estado 
Comum, porque pera sempre será gloria, e louvor an- 
tre as outras Naçoens serem possuidores da Cidade, 
em que tanta honra per tantos tempos per seus ante- 
cessores se adquiiio, e ganhou; caa como sejam mem- 
bros de Estado Real, nom podem os Grandes, e No- 

bres possuir honra, de que a elles nom venha sua par- 
te, pois todos juntamente fazem corpo, e o todo nom 
possa verdadeiramente possuir perfeiçaõ, sem suas par- 
tes; caa por qualquer pequena, que falleça, desfallece 
de seu verdadeiro comprimento. 

{Inéditos de Historia portugueza, publ. pela Aca- 
demia das Sciencias de Lisboa.) 

OPUSGULOS 

DO 

IDoxator João Claro 

MONGE DE ALCOBAÇA 

Senhor, meu Deos, pura limpeza, como reconta- 
rey mjnhas vilezas ante ti? Temo, e tremo com mídti- 
dom dellas, e a ti, mjnha saúde, non as ouso confes- 
sar; pero conheço, que de todo es sabedor, vergo- 
nha embarga mjnha palavra, e non ouso descubrir o 
que tu melhor sabes. Esforça-te pois, meu coraçom, 
e o que non temeste fazer e dizer pera teu dampna- 
mento, confessa-o pera tua salvaçom. Confesso-me a 
ti, meu Deos, que sobre todos mandas ser amado, que 
muyto menos eu a ti amey. Amores de quantos ao teu 
avancey, e por non desprezar a elles anogey a ti em 
muytas maneiras 1 A honra a ti devida dey aas cousas 
terreaes, e mais a meu corpo, que menos merecia. Com 
pouca reverença estava nos sanctos lugares, e com pou- 
co temor em tua presença. O teu sancto nome en vaaõ 
tomey tam muytas vezes, que lhe non sey conto. En 
juras mentideyras te nomehey, e em palavras vaàs por 
jogo trouxe teu nome. Os dias stremados, as tuas so- 
lemnjdades despendi em prazeres a ti nojos. Minha al- 
ma, e meu corpo em elles obrarom e fezeram obrar o 
que tu defendes. Non esguardes, Senhor, sobre tantos 
pecados com sanha, mas no sêo da tua piedade acnem 
perdoança, Glorificarei a ti Senhor, etc. 

Contra teus mandamentos, Senhor, gravemente 
errey, e a ley tua, meu Deos, nom foe de mjm guar- 
dada. 

Muytas vezes te anogey, meu Deos, com minhas 
obras, e agora me he forçado de te enfadar com a 
torpeza de mjnhas palavras. Mas aas tuas orelhas 
adoçadas de melodia dos Anjos, o arroydo de meus 
gemidos constrangido ofereço. Non foe a mjm assaz 
os mandados, que a ti pertencem, traspassar, mas 
os que guardam meus proximos, de todo desprezey* 
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Dc amav meus proxiinos, come mjm meesmo, tive 
por escarnlio, o luuylos delles nmyto dcsamey. Meu 
padre e madre iiou foram de mjm honrrados, que mu)'- 
to mereciam aver melhor íilho; mas eu coytado, eu 
que neiihuum bem cabe, por teu maudado, nem per 
sua bondade uou íuy movido a os bem servir. Dc quan- 
tos matára per obra c vontade, quem sabe o conto tam 
bem come ti? L se fuy guardado de mais non matar, 
tu, que o aazaste, mereces o louvor. Que to direy mais 
de mjnha malicia, qua me non ])csar quanto deve da 
moite dos. que muyto amo? Quem aos que ama non 
le piedoso, cruu deve ser aos que desama. Dos bens 

t este mundo mc deste assaz, e eu non leyxey de to- 
mar dos que menos tinham. Poderia pelo meu alguns 
governar, e eu a muytos tirava sua governança. Glo- 
rilicarey a ti, Senhor, etc. 

Non prezando teus mandados, obrey malicias 
contra ti, Senhor; mas com a tua grande piedade so- 
porta meus errores. 

Como me presentarey ante tua Afag-estade, meu 
Deos, o ante tua presença como parccerey? Carre- 
gado de pecados, os meus olhos non ouso a ti le- 
vantar, e ençujado de malicias envergonhado estou 
ante ti. Per auctos luxuriosos mjnlia alma ontorpi- 
ci, e de cuydados carnaes foc tau carrcda, que non 
podia tornar a ti per acorrlmento. Quantas vezes non 
requerido mo acorreste, c i)esavame, porque desaaza- 
vas os cumprimentos do mjnhas maas vontades. De 
mentiras e lalsos testemunhos mjuha boca, e mjnha 
vida muyto foram compridas. O vaaõ mentir, Senhor, 
non poderia seer contado, e ainda o malicioso e enga- 
noso mentir sempre foe em gram multidom. As mo- 

leres alheas foram de mjiu cobijçadas, e lembrando- 
me que o defendes, non cessava dc as desejar, (^uaes 
01 am as boas cousas alheas, que eu non desegey, c 

se as aver poddra; que por ti as leixáraV As que liou 
ouve contra direyto, tu as tolheste, c muyto contra 
nnnlia vontade ficaram as que eu non cobrey. Glori- 
ncarey, etc. 

lanta nuiltidam de pecados non embargue tua 
misericórdia, meu Deos, porque se julgares sem pieda- 

quem será justificado ante ti? Os erros passados 

tros^^^A sempre me guarda dc fazer ou- 
j ■ piedade, glorioso Deos, soporte meus er- 

me'b^ mjnha vida. Deos Padre todo poderoso 'íiiza, e seja semjire misericordioso. Amen. 

necess-^-'^^"^ aprendi primente seer 
pecados pecador aver lembramento de seus 
peca e^c ^ lembrados aver conhecimento quanto 
nodp'quem, o sem esto nenhuma conüssom 

cedor ,le 
as non oonldcò t?' 1"» ™ 

qua a delectaçom me trouxe usança, 

cuvI^ÜT « desprezo esquecimento, qua 
va Pm ^ ° do pecado csqucci quanto erra- peccando, pois q^g acharei a mjnhas 
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j enfermidades, se a ti, meu físico, non conto meus pa- 
decimentos. Conto e confesso antre todos, que me non 
lembro quanto devo, nem como devo, mas bem conhe- 
ço, que muyto errey, o quanto menos som lembrado, 
tanto mais entendo, que o vicioso assombramento es- 
curentpu mynha ahna que a non leixou veer em que 
te desaprouvo. Conheço ainda, que fuy desobediente 
a ti, que cs meu Senhor e Criador, ingrato a ti, meu 
bemfeytor e remijdor, c peço-te que o conhecimento, 
que a mjm falece, me outorgues pera saber (juanto a 
ti errey, e sabendoo me reprender, e arreprendido me 
guardar dos pensamentos e feitos, ([ue a ti som en 
desprezar. Senhor, amercea-te do mjm. Deo gratias. 

Non te obedeci, nem temi, meu Deos, a quem 
temem os poderios dos Angios, c obedece a simpleza 
das brutas creaturas, e com sandia fouteza, sem es- 
guardamento passey teus mandados; porém, Senhor, 
cay em esquecimento a mym muyto dampnoso, e com 
sandia fouteza sem esguardamento passey teus man- 
dados. 

Jk.slt Ciiifi.STo, nosso Salvador, beenze e ajuda a 
mjm ])ecador. Amen. 

Depois chi lembrança e conhecimento dos peca- 
dos, verdadeiro arreprendimento he mester a (juem 
peifeyta conlissoni lia dc fazer, c entoni lie perfeyta, 
quando ao desprazer dos erros lie junto firme propoi- 
meiito dc non tornar a elles, nem a outros, o o des- 
prazimento seer asi essencial, o penoso como as niaas 
obras de grande diligencia o deleytaçoni foram <!om- 
pridas, os to seendo a(!ompauhado de certa sperança 
eu ti Nosso Creador: bem sey, e tu o diseste, (juo non 
desprezas o coraçoni assy aparelhado; mas bem vejo, 
Senhor, que muyto acerca he o meu coraçom dc seer 
engeytado do ti por sua tibieza, tibio e morno he, pero 
mais chegado a congelamento de freura, qua dos pe- 
cados, cn (pie eu cay, non recebe derretiuicnto de com- 
paixam; e como te amercearás tu dc mjm, se eu non 
sento, quo liey mester mercee? Qua morto, c sem sen- 
tido som, minguado de toda a (iontriçom? Se anojo 
meu terreal amigo, mais anojado fico, porque o ano- 
gey, c anojando^ ti, non sento nojo, que sobre todos 
nojos devia sentir, pois onde chamarey acorrimento? 
Lu ti. Senhor, que non. faleces aos que te chamam, 
chamo-tc eu. Senhor, cm mjnha ajuda, o huniildosa- 
mente te peço, que me dcs a sentir tal door de meus 
pcccados, per que escape aa dorida pena eternal dos 
infernos, e a muy forte temporal do Purgatorio seja 
amansada. Senhor, amercea-te de mjm. Deo gratias. 

[Inéditos dos séculos XIV e XV, publ. por Fr. 
Fortiuiato de S. J5oaventura, tom. i, 175-179.) 
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TEXTOS COMPARADOS 

I 

I^egrrsL de S. Bento 

SÉCULO XII? 

CÓDICE DE ALCOBAÇA 

CAPITULO I 

DAS GERAÇÕES DOS MONGES 

Conliuçuda cousa, lie quatro geeraçoens seer dos 
Monges. A primeira dos cenoharcas^ aquesto 6, dos do 
moesteyro, batalhantes so regra, ou so abbade. Desen- 
de o segundo linagem 6 dos anacor&tas assi d dos er- 
niitacns, que non per fervor de noviço de conversa- 
çom, mais per probaçom perlongada do Moesteyro, 
depeenderom de companlieyros, de muytos já ensina- 
dos na lide contra o diaboo e bem insinados da ger- 
mayndade a singular batalha do ermo ja seguros sem 
conforto d'outro, de soo mão, ou de soo braço contra 
os viços da carne, ou das cuidaçoens, Deus ajudante, 
abastam lidar. Mays o terceyro linagem muyto span- 
toso dos monges Sarahaitaa, qtie de nenhua regra 
provados per provamento de maestre, assi como ouro 
na fornalha, mays moles in natura de chumbo ainda 
servintes aas obras do segre per fé, som conheçudas 
a Deus mentir por o cercylho; os quaes dous, ou tres, 
ou a certos senlheyros sem pastor, nem nos curraes de 
nostro Senhor mays nos seus, per ley a eles 6 dado a 
voontade dos dezejos, como algua cuydarem, ou esco- 
lherem, aquesto dizem Sancto, e o que non quiserem, 
aquelo non cuidam convir. Mays o quarto linagem dos 
Monges é o qual é nomeado girovago, que toda sa vi- 

da per desvairadas províncias, per tres ou quatro dias, 
per desvayradas celas son ospedados sempre vagos, e 
nunqua estavis, e sei-vintes aas próprias vontades, e 
a furteza da garganta, e per todalas cousas muy peo- 
res dos Sarabaitas. Da muy mesquina conversaçoin de 
todos estes melhor d calar ca de fallar. Ergo aquestes 
leixados ao muy forte linagem dos Cenobarcas a des- 

poer, íyudante nostro Senhor, venhamos. 
(inéditos dos séculos XIV e XV, publ. por Fr. 

Fortunato de S. Boaventura, tom. i.) 

SÉCULO XV 

CÓDICE ÜE PACO DE SOUSA t» 

CAPITULO I 

DAS GERAÇÕES, E VIDA DOS MÕGES ' 

Manifesto he seerem quatro as geeraçoões dos 
monges das quaes a primeira se chama dos cenobitas 
que som aquelles que vivem nos moesteiros sob regra 
e sob abbade. A segunda he dos heremitas. E estes 
som os heremitaães os quaaes nom ja cõ fervor de no- 
va cõverssom, mas provados no moesteiro perlonga- 
danicte, aprenderô cõ ajuda e exemplo de muytos a 
pugnar cõtra o diaboo e assy bem inssinados sentin- 
dosse abastantes passos perssy cotrai-iar aas tcptaçoòes 
se saãe dant' as aazes dos irmaíios. E se víuIío ao her- 
mo para elles soos avcrem de viver, sem outra com- 
panhia soomente cõ aajuda de deus. A terceira e muy- 
to maa geraçom de monges se chama de sarabacfas os 
quaes non vivem sub algíTa regra aprovada. E estes 
assy como o ouro metido na ibníaça som tornados mo- 
les a maneira de chumbo, qu' andando ainda as obras 
do mundo que deverc de rcnüciar per sua fd e profes- 
som, mentem a deus. E somente pella tonsura sõ co- 
idiecidos por monges. Estes taaes doos, e doos, e tres 
e tres e ainda soos soni nutridos nõ ja no curral c 
claustra do Sefíor, mas emterrarlos em seos proprios 
lugares aa sua voontade e como lhes praz sem regra, 
c sem abbade tem por ley côprir toda a delectaçom de 
sua vontade avendo ])or boõ e por santo aquello que 
lhes pi-az e que lhes bem parece. E o que nõ querein 
e llies avorrece aquello entendem que nõ he bem nC 
lhes pertence de o fazerem. A quarta geraçom de mon- 
ges he dos girovagos. Aquestes taaes nuca teu vida 
estável mas andando per desvairadas ])rovcnciaas tres 
e quatro dias e em cellas alheas se colhem sempre va- 
guejando nnulavees e nuca estavees servindo aas pró- 
prias delectações e destros da gula. Mais dissolutos o 
puros que os sarabactas de cuja nuiy mesquinha vida 
e maa cõverssaçon melhor he callar que de a contar 
mais pelo meudo. Porem todos leyxados venhamos 
cõ aajuda de deus a fallar da 2)rlraeira e mais forte 
geeração que he dos Cenobitas que vivem nos moes- 
teiros 

' A tra(lu''(;ãü da liegra tie S. ReiUo por Fr. Jüüo Alvares, aWiade coinmenda- 
tario dü mosteiro de 1'aco ilo Sonsa, no secido xv, fui por ellc mandada com va- 
rias pasloraes c oiiiras Iradiici ões de idgims sermões de ííanlo Agostinho, (|ue liidu 
se achava em ura vol. de 4.° cm pergaminho, ao precioso archivo d'aquclle mosieiro. 
O fragmento que publicamos pela primeira vez achamol-o em cópia entre vários ma- 
nuscriptos do celebre João Pedro Ribeiro. 
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SÉCULO XVI 

TllADUCÇÀO DE Fll. THOMAZ DO SOCCüRRO 

CAPITULO I 

DE QUATIiO MANEIIÍAS DE MONJE.S 

Cousa clara he, que hai quatro niaiieiras de nion- 
jes^ primeira dos Cenobitas, que quer dizer, dos que 
estão em Mosteiro, os quaes vivem debaixo de Regra, 
e Abbade. A segunda dos Aiiaclioretas, que são os er- 

niitãos, os quaes não per novo fervor de sua conver- 
são, senão por larga ex])eriecia, e como bem ensina- 
dos^ em o Mosteiro, aprcderam em a companhia de 
muitos a pelejar contra o demonio: e assi depois de 
bem^ exercitados, saem do exercito de seus irmãos, á 
paiticular batalha do ermo, e como ja seguros, sem 
íavoi de outro com só sua mão, ou braço, (ajudandoos 
Deos) podem pelejar cõtra os vicios da cavne, ou de 
seus pensamentos. A terceira maneira de mòges he 
inuy abominavel, e estes são os Sarabaitas, os quaes 
nao sendo aprovados por algua regra, nem pola expe- 
riencia, que he a verdadeira mestra como se prova o 
ouro em a fragoa, antes derretendo-se a maneira de 
c uimbo, guardando í6 ao mundo em suas obras, se 
conhece, que mente a Deos com a coroa: os quaes vi- 
vendo de dous em dous, ou de tres em tres, por ven- 
uia, soos, e sem pastor, cada hum por si, encerrados, 

nao em os CLuraes do Senhor, senão em os seus pro- 
piios, tem por ley o deleite de seus desejos, dizendo 
sei santo tudo o que elles escolhem, e tendo isso por 

om, hão que não he licito o de que não levão gosto. 
_ quaita maneira de monjes he a dos que se chamão 

guovagos, os quaes toda sua vida andão por diversas 
piovmcias, fazendose hospedes de tres, em tres dias, 
^ e quatro em quatro em diversos Mosteiros, sem- 

tos ® nunca qidetos, servindo a seus gos- 
Sar f tieleites da gula, peiores em tudo que os 

he niiseravel conversação, mi- 
a fala • falar. Deixados pois estes, tornemos 
mão benoVt?^^^ gênero de monjes, que se cha- 

a do jlurioso jyatriarcha S. Bento, tirada de 

em purtuguez, por P. Fr. Thomaz do 
. teoccorro, Coimbra, 2.' ed. 1632.) 

II 

A.ctos cios A.postolos 

SÉCULO XIV 

CAPITULO I 

DE COMO S. MATIIIAS FOY EMLEGUDO POli APOSTOLO 

15. Em um daquelles dias que foy antre acen- 
son e u pentecoste, estando tudollos dicipolos ajuntados 
em no Cenaculo, diz Savi Lucas o Evangelista no Li- 
vro do feyto dos Apostolos, que se levantou Sauí Pedro 
em nieo daquelles dicipolos, que eram chamados ir- 
maãons, e eraò per todos em aquella companha perto 
de cento e vijnte homees, e disse: 

IG. ]Jaroens Irmaãos, convém que seja comprida 
a Lscritiu-a, que ante dise o Spiritu Sancto pela boca 
de David o propheta, de Judas que foy cabedel dos 
que prenderom Jesu. 

17. E foy contado antre nós, e recebeo sorte da- 
queste noso oiicio. 

18. L aqueste manteve o canpo do galardoni da 
maldade, e enforcou-se, e quebrou per mêo, o espar- 
gerom-se as sas entradaiilias. 

19. L foy cousa conheçuda a todollos, que mo- 
ravam em Jerusalem, que chamassem a aquel campo 
em sa linguagem Acheldemach, que quer tanto dizer 
come campo de sangue. 

20. Hj sabede que deste Judas he escrito em no 
livro dos Psalmos — A sa casa seja deserta, c non seja 
nem huum dos seus que more em ela, e o seu Bispa- 
do dele receba-o outrem. 

21. e 22. Pois convém que enlegamos alguum 
outro que seja comnosco testimunha da resurecçom 
de Jesu Ciiiíisto, c ha mester que seja daquestes 
que foi-om comnosco em todo aquel tempo, que Je- 
su CiiKiSTO entrou e sayo antre nós des o começo do 
baptismo de Sam Joham ataa o dia, que sobyo aos 
Ceeos. 

23. E enlegerom dous, o huum foy Joseph, o 
que foy chamado Barsaba, e por sobre nome Justo, o 
o outro Mathias. 

24. E de si orarom todos e dlserom: Tu, Senhor, 
que conheceste os coraçoens dos homees, mostra-nos 
qual escolisti daquestes ambos. 

25. Que recebese o logar daqueste oficio dapos- 
tolo onde usou mal Judas, por tal que fosse ao infer- 
no que era o seu logar. 

26. Entonce deitarom sortes sobre aquelles am- 
bos, e caeo a sorte sobre Mathias, e foy contada em 
nos onze Apostolos. 
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CAPITULO II 

DE COMO FOE ENVIADO O SriEITU SANCTO SOBRE 
OS APOSTOLOS O DIA DE PENTECOSTE 

1. Des que se comprirom os cinqoenta dias que 
á des Paschoa de Mesurei(^om ataa Pentecoste, sijam 
todollos Apostolos chegados emsenbra cm aquel mes- 
mo logar de Jerusalem, que era chamado Cenacião. 

2. E foy liy feito muy arrevatadamente liuum 
soom do Ceo, asi come muy graude espiritu, que vi- 
nha, e encheo toda a casa hu estavam asecutados. 

3. E aparecerom-lhes Hnguas departidas assi co- 
me fogo, e pousarom sobre cada luium delles. 

4. E forom todos cheos do Spiritu Sancto, e co- 
meçarom a falar de muitas linguageens, assi como lhes 
dava a falar o Saiicto Spirito. 

5. Moravam entoncc em Jerusalem Judeos ho- 
mees boõs e de religioin, e vierorn hy dantre todalas 
geeraçoens, que som so o Ceeo. 

6. E quando foy feita aquesta voz, achegarom-se 
nmitos delles aly hu sijam os Apostolos, c.forom logo 
confundidas as sas vontades, porque ouvyam cada 
liuum dos Apostolos falar sa linguagem. 

7. E espantavam-se todos c maravilhavam-se, c 
diziam antre si: como aquestes que falam non som Ga- 
lileus, 

8. pois como ouvymos cada" hu um o linguagem 
da terra em que foy nado? 

9. Também os de Percia, como os Helemytas, 
e os que moram em Mesopotamya, e em Judêa, e em 
Capadocia, e em Ponto, e em Asia, 

10. e em Erigia e Pamfilia, e em o Egipto, e em 
nas partes de Libia, que he a par de Cirene, e Ro- 
mãos viindiços. 

11. E os Judeus esterrados, e os de Creta, e os 
darabia, e todolos ouvymos falar aos nossos as gran- 
des cousas de Deos. 

12. Espantavam-se todos, e diziam huuns aos ou- 
tros: que quer esto seer? 

13. Outros havia ahy, que faziam escarnho, e di- 
ziam : Cheos som de vinho novo. 

14. E elles que diziam aquesto, levantou-se Pe- 
dro, que estava com os outros onze Apostolos, e alçou 
a voz, e falou-lhes assi: Baroens Judeus, que morades 
em Jerusalem, sabede todos, e entendam as vosas ore- 
lhas aquestas minhas palavras, 

15. E digo-vos que nom som bevedos aquestes, 
asi como vós dizedes, ca ahynda non he ora de terça. 

16. Mais aquesto he o que foy dito pelo Prophe- 
ta Joel. Seerá em nos postrimeiros dias (disse o Se- 
nhor) ; e eu spargerei do meu Spiritu sobre toda a cai- 
ne, e prophetizarom os vossos filhos, c as vossas filhas, 
8 os vossos mancebos veeram visoeès, e os vossos ve- 
lhos sonharom sonhos, 

18. E deitarey em aquelles dias sobre los meus 
servos, e sobre Ias minhas servas do meu Spiritu, e 
prophetizarom, 

19. E daram sinaaes suso em no Ceeo, e sinaes 
juso em na terra, sangue e fogo e baffo de fumo. 

20. O ssol se tornará em em trevas, e a lha em 
sangue, ante que venha o dia do Senhor, grande e des- 
cuberto. 

21. E todo aquel, que chamar o nome do Se- 
nhor, seera salvo. 

22. Baroens de Israel, ouvyde aquestas palavras 
de Jesu Nazareno, que foy homem louvado de Deos 
antre nós, e per o que fez Deos virtudes e maravilhas, 
e sinaes aiitre nós, assi como vós sabedes, 

23. e por conselho e per saber de Deos vos foy 
traudo pelas maaÔs dos maáos, e vós tormentaste-lo, 
e mataste-lo, 

24. E resucito-o Deus soltando todalas doores do 
inferno, ca nou podia seer que o el alá tevese. 

25. Ca por ende diséra David em voz dei. Eu 
vya o Senhor ante mym Sempre, porque está aa mi- 
nha destra, que non me mova. 

2G. E por esto he grande o meu coração, e se 
alegra senqn-e a minha lingua, e a minha carne folgará 
em esperança. 

27. Ca non leyxarás a minha carne em no infer- 
no, nem darás aa minha carne veer côrompimento. 

28. Ca me fezeste conhocer as carreiras da vida, 
e encherme-ás dalegria com a ta face. 

29. E pois Baroens Irmaaõs, convém a homem 
de vos fallar esforçadamente do vosso Patriarca, ca Da- 
vid Propheta disse aquesto de Jesu, e non de ssi mes- 
mo, como o vos entendedes. Ca bem sabedes vós de 
David que morreo, e foy soterrado, e dura ainda o seu 
moymento antre vos ataa-o dia d'oje. 

30. E porque David era Propheta, c sabia que 
lhe jurara Deus pola jura, que faria do fructo dos seus 
lonbos seer sobre a sa seeda. 

31. Por ende ouvyo el pelo Spiritu Sancto, e fa- 
lou da resurrecçom de Jesu Chuisto, que nem foy 
leyxado em no Inferno, nem veo a carne a conrumpi- 
mento. 

32. Poys aqueste Jesu resucitou Deos, e nós so- 
mos todos ende testinmynhas. 

33. E el foy exalçado pela destra de Deos, e tan- 
to que recebeo do Padre o prometimento do Spiritu 
Sancto, deytou sobre nos aquesto, que vós vedes e ou- 
vydes. 

34. e 35 e que el sohisse em no Ceeo aa 
destra de Deus disse-o David—Disse o Senhor ao meu 
Senhor, aa minha destra sey, atá que ponha os teus 
inmijgos por talhoo dos teus pees. 

36. E pois sabya por certo toda a casa de Israel, 
que aqueste Jesu, que vós crucifícastee, fez Deus Se- 
nhor e Christo. 

37. E tanto que as gentes ouvirom aquestas cou- 
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sas, foram todas ficadas em no seu coraçom, e diserom 
a Sam Pedro e aos outros Apostolos: — Que faremos 

baroens irmaaons? 
38. E dise-llies Sam Pedro: Filliade pendença, e 

seja baptizado cada huy de vós em no nome de Jesu 
CiiRisTo, em perdem de a^ossos peccados, e recebere- 
des o dom do Spiritu Sancto. 

39. Qfí.perdom seera a vós e a vossos filhos, e a 
todolos que am ainda de vijr atá que os chame pera 
si Deus. 

40. E testemunhavaJhes de mais Sam Pedro o 
j'^yto de Jesu Christo, por outi^as nmytas palavras e 

fi^nioestava-os, e dizia-lhes: — Salva-nos daquesta gee- 
i"açom maa. 

41. E aquelles que receberom as sas j^alavras, 
baptizai-omse logo, e chegavomse aquel dia aa comjia- 
nha doa fiees perto de ti-es mil ou mais. 

A ^ trabalhavamse de viver em na enslnança dos Apostolos, e comungavam da hóstia e viviam em 
oraçoens, 

43. e aviam medo dentro em sas almas, e faziam 
os Apostolos iiuiytos sijnaaes, e muytas maravilhas em 
Jerusalem, e aviam todos nniy gram medo. 

44. E todos quantos creyam, viviam ensenbra, 
e todo o que aviam era do commuu. 

45. E vendiam sas eranças e sas riquezas, e dey- 
tavam endc o preí^o aos pees dos Apostolos, e partiam- 
no eles antre todos, segundo como era mester a cada 
huum. 

46. E cada dia estavam todos de huum coraçom 
em no templo, e quebrantavam o pam a par das sas 
casas, e partiam-lho os Apostolos a cada laium, e elles 

1 lavam seu comer com alegria, e com muy manso 
coraçom. o ; j 

47. E louvando a Deus, aviam amor a todo o 
po oo; e nostro Senhor acrescentava aqueles que se 
laziam salvos  ^ 

{Inéditos dos séculos XIV e XV, publ. por Fr. 

ortunato de S. Boaventura, tom. i). 

SÉCULO XVll 

TIUDUCÇÃO DO PADRE FERREIRA D'ALME1DA 

CAPITULO I 

. E levantando-se Pedro naquelles dias, em 
^lisclpulos, disse: (e era a multidíío junta co- 

® de quasi cento e vinte pessoas.) 

ORTUaUEZA LXXVII 

16 Varoens irmãos, convinha que se cumprisse 
esta Escritura, que o Espirito Santo pela boca de Da- 
vid predisse ácerca de Judas, que foi o guia daquelles 
que prendêrào a Jesus. 

17 Porque foi contado comnosco, e alcançou sor- 
te neste ministério. 

18 Este jjois adquirio o campo do galardão de 
iniqüidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e 
todas suas entranhas se derramárão. 

19 E foi notório a todos os que habitão em Je- 
rusalem; de maneira que aquelle campo se chama em 
sua própria lingua, Aceldama, isto he, campo de san- 
gue. 

20 Porque no livro dos Psahnos está escrito: Sua 
habitação se faça deserta, e não haja quem n'ella ha- 
bite; e outro tome seu bispado. 

21 lie pois necessário, que dos varoens, que com- 
nosco conversárão todo tempo em que o Senhor Jesus 
entre nósoutros entrou e sahio, 

22 Começando desde o baptismo de João, ató o 
dia em que de nós foi recebido a riba, se faça hum 
delles comnosco testenmnlia de sua resurreição. 

3 E apresentarão dous, a saber José, chamado 
liaibabiis, que tinha por sobrenome o Justo, e AXat- 
thias. 

24 E orando, disserão: Tu Senhor, Conhecedor 
dos corações de todos, mostra a qual destes dous tens 
escolhido, 

25 Para que touie a sorte d'este ministério e 
Apost(jlado, do qual Judas se desviou, para ir a seu 
propi-io lugar. 

26 E lançárão-lhes as sortes; e cahio a sorte so- 
bre Matthias. E por voto commum de todos foi conta- 
do com 03 onze Apostolos. 

CAPITULO II 

E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavão to- 
dos concordementc juntos. 

2 E de repente se fez*hum sonido do ceo como 
de hum vento vehemente e impetuoso, e cncheo toda 
a casa, onde estavão assentados. 

3 E forão delles vistas liuguas repartidas como 
de íbgo, e sobre cada hum delles se pôz. 

4 E forão todos cheios do Espirito Santo, e co- 
meçárão a íalar em outras liuguas, como o Es^jirito 
Santo lhes dava que falassem. 

5 E havia Judeos, que habitavão em Jerusalem, 
varoens religiosos, de toda a gente dos que estão de- 
baixo do ceo. 

6 E feita esta voz, ajuntou-se a multidão; e es- 
tava confusa, porque cada hum os ouvia falar em sua 
própria lingua. 

7 E todos pasmavão, e se maravilhavão, dizendo 
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huns aos outros; vedes fiqui, não são todos estes, que 
estão falando, Gallleos? 

8 Como pois os ouvimos cada lium cm nossa pró- 
pria lingua, em que somos nascidos? 

9 Parthos e Medos, e Elamitas, e os que habita- 
mos em Mesopotamia, e Judea, e Cappadocia, Ponto, 
e Asia. 

10 E Phrygia, e Pampliylia, Egypto, e partes 
de Libya, que está junto a Cyrene, e Romanos estran- 
geiros, assim Judeos como Proselytos, 

11 Cretenses e Arábios, os ouvimos em nossas 
próprias linguas falar as grandezas de Deos. 

12 E todos pasmavão, e estavão suspensos, di- 
zendo liuns jDara os outros; Que quererá isto vir a 
ser? 

13 E outros zombando, dizião: Cheios estão de 
vinho doce. 

14 Porém Pedro, pondo-se em pé com os onze, 
levantou sua voz, e falou-lhes, dizendo: Varoens Ju- 
deos, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos 
isto notorio, e ponde minhas palavras em vossos ouvi- 
dos: 

15 Poi-que estes não estão bêbados como vósou- 
tros para vós tendes, sendo ainda a hora terceira do 
dia. 

IG Mas isto he o que foi dito pelo Propheta 
Joel. 

17 E será em os últimos dias, diz Deos, que de 
meu Espirito derramarei sobre toda carne, e vossos fi- 
lhos e vossas filhas prophetizarão, e vossos mancebos 
verão visoens, e vossos velhos sonharão sonhoso 

18 E também sobre meus servos, e sobre minhas 
servas, naquelles dias derramarei de meu Espirito, e 
prophetizarão. 

19 E darei prodigios a riba, no Ceo, e sinaes 
abaixo na terra, sangue, e fogo, e vapor de fumo. 

20 O sol se converterá em trevas, e a lua em 
sangue, ai^tes que venha o dia grande e illustre do Se- 
nhor. 

21 E será, que todo aquelle que invocar o nome 
do Senhor, será salvo, 

22 Varoens Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus 
o Nazareno, varão entre vósoutros de Deos approvado 

* com maravilhas, e prodigios, e sinaes, que Deos por 
elle fez em meio de vósoutros, como também vós mes- 
mos bem sabeis. 

23 Este, sendo entregue pelo determinado conse- 
lho e presciencia de Deos, tomando-o vósoutros, por 
mãos dos injustos o crucificastes, e o matastes. 

24 Ao qual Deos resuscitou, soltas as dores da 

morte; porquanto possível não era que delia fosse re- 
tido. 

25 Porque delle diz David: Sempre diante de 
mim via ao Senhor, porque á minha mão direita está, 
para que não seja commovido. 

26 Pelo que meu coração está alegre, e minha 

lingua se goza, e ainda minha carne ha de repousar 
em esperança. 

27 Pois não deixarás minha alma no inferno, nem 
entregarás a teu Santo, para que veja corrupção. 

28 Os caminhos da vida me fizeste notorios: com 
tua face me encherás de gozo. 

29 Varoens irmãos, licito me he dizer-vos livre- 
mente ácerca do Patriarcha David, que morreo, e foi 
sepultado, e ainda sua sepultura está comnosco ató 
dia de hoje. 

30 Assim que sendo Propheta, e sabendo que 
JDeos com juramento lhe havia jurado, que do fruto 
de seus lombos, quanto á carne, levantaria ao Christo, 
para o assentar sobre seu tlu'ono: 

31 Vendo-o d'antes, falou da resurreição de Chris- 
to, que sua alma não haja sido deixada no inferno, 
nem sua carne haja visto corrupção. 

32 A este Jesus resuscitou Deos; do que todos 
nósoutros somos testemunhas. 

33 Assim que exaltado ja pela mão direita de 
Deos, e recebendo do Pai a jjromessa do Espirito San- 
to, derramou isto que agora vedes, e ouvis. ' 

34 Porque não subio David aos ceos; antes diz: 
Disse o Senhor a meu Senhor; assenta-te á minha mão 
direita: , 

35 Até que ponha a teus inimigos por escabello 
de teus pés. 

3G Saiba pois certamente toda a casa de Israel, 
que Deos o fez Senhor e Christo, a saber, a este Je- 
sus, que vósoutros crucificastes. 

37 E ouvindo elles estas cousas, forão conqjun- 
gidos de coração, e dissérão a Pedro, e aos de mais 
Apostolos: Que faremos, varoens irmãos? 

38 E Pedro lhes disse: Arrependei-vos, e bapti- 
ze-se cada hum d^ vósoutros em o nome de Jesu Chris- 
to, para perdão dos peccados'; e recebereis o dom do 
Espirito Santo. 

39 Porquês a vós vos pertence a promessa, e a 
vossos filhos, e a todos os que ainda estão longe, a 
tantos quantos Deos nosso Senhor chamar. 

40 E com outras muitas palavras testificava, e os 
exhortava, dizendo: Salvai-vos desta perversa geração. 

41 Assim que, os que de boamente receberão sua 
palavra, forão baptizados; e acrecentárão se naquelle 
dia d Igreja qiuisi tres líiil almas. 

42 E perseveravão na doutrina dos Apostolos, e 
na communhão, e no partir do pão, e nas oraçoens. 

43 E em toda alma havia temor, e muitas mara- 
vilhas e sinaes se fazião pelos Apostolos. 

44 E todos os que crião estavão juntos, e todas 
as cousas tinhão communs. 

45 E vendião suas jjossessoens fazendas, e com 
todos as repartião, segundo cada hum havia mister. 

46 E perseverando cada dia concordemente no 
Templo, e partindo o pão de casa em casa, comião 
juntos com alegria, e com singeleza de coração. 
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47 Louvando a Deos, e tendo graça para com 
todo o povo. E acrecentava o Senhor cada dia á Igre- 
Jf'' aquelles que se salvavão. 

SÉCULO XVIII 

TRADUCÇÃO do P." ANTONlO PEREIRA DE FIGUEIREDO 

CAPITULO I 

Ascensdo de Jesu Christo ao Ceo: oraccto dos Dhcipnlos 
no enacxdo: eleiqUo de Mathias em lugar de Judas 

15 Naquelles dias levnntando-se Pedro no nieio 
(e montava a nniltidfio dos que alli se acJia- 

vao juntos, a quasi cento e vinte pessoas) disse: 

Ijj Varões irmãos, he necessário que se cumpra 
a Escritura que o Espirito Santo predisse por boca de 

David ácerca de Judas, que foi o conductor daquelles 
que prenderão a Jestis: ' 

17 0 qual estava entre nós alistado no mesmo 
numero, e^a quem coube a sorte d'este ministério. 

18 E este possuio de facto linm campo do ])reco 
da iniqüidade, e depois de se pendurar rebentou pelo 
meio: e todas as suas entranlias se derranuirão. 

19 E tão notorio se fez a todos os linbitantes de 
. erusalem este successo, que se íicou cliamando aquel- 
le campo na Imgua delles, Haceldama, isto lie, campo 
cie sangue. ^ 

1 escrito está no Livro dos Sahnos: Fi- 

^ flelle, e não haja quem habite nella.^e receba outro o seu Bispado. 

, , . ^ Convém pois que d'estes varões, que tem es- 
' o jun os na nossa companliia todo o tempo em que 

entrou e síduo entre nós o Senhor Jesus, 

Começando des do baptismo de João até ao 

do^' t™ assima dentre nós, que luim 
testemunha comnosco da sua Kesurrei- 

S'io, 

Iiars-'1^ ^ pi'opuzerão dons, a José, que era chamado 
® tinlia por solirenome o Justo: e a 

os ÇQj, oi"ando disserão: Tu, Senhor, que conheces 

nnor> (le todos, mostra-nos d'estes dous hum a 

^ ^ que tome o higar d'este ministério, e 
JlJ^^^oiado, do qual pela sua prevaricação cahio Ju- 

lugar. 

Sorte ^ ^ resj^eito lançárão sortes, e cahio a 
tolos Mathias, e foi contado com os onze Apos- 

CAPITULO II 

Desce o Espirito Santo sohre os Apostolos dia de Pen- 
tecostes. Fallão todas as linguas. Os Jttdeos os ac- 
cusão de estarem tomados do vinho. Pedro os refu- 
ta, prégando-lhes a innoccncia, e liesiirreiçõo de Je- 
sus. Diz que elle he o que lhes mandou o Espirito 
Santo, e que he o Messias. Exhorta-os á peniten- 
cia, e converte a tres mil. Vendem os convertidos 
todos os seus bens, e os fazem commnns. 

E quando se completavão os dias de Pentecostes, 
estavão todos juntos n'um mesmo lugar. 

2 E de repente veio do Ceo hum estrondo, como 
de vento que assoprava com Ímpeto, e encheo toda a 
casa onde estavão assentados. 

3 10 lhes ap{)arecèrão repartidas hiunas como lin- 
guas de fogo, que repousou sobre cada hum delles. 

4 E forão todos cheios do Espirito Santo, e co- 
mcçárao a fallar cm varias linguas, conforme o Es2)irl- 
to banto^lhcs conciedia que íallassein. 

o E acliavao-se cntàc liabitando cm Jerusalem 
Judeos, varões religiosos de todas as Nações, que ha 
debaixo do Ceo. 

G E tanto que correo esta voz, acudio muita gen- 
te, e ficou i)asinada, ])or([ue os ouvia a elles foliar cada 
hum na sua própria lingua. 

7 Estavão pois todos attonitos, e se admiravão, 
dizendo: Por ventura não se está vendo que todos es- 
tes que fallão, são Galileos. 

8 E como assim os temos ouvido nós fallar cada 
hum na nossa lingua, em (pie nascemos? 

ü Parthos, e j\[édos, e Elamitas, e os que habi- 
tão a Mesopotamia, a Judéa, e a Cappadocia, o Pon- 
to, e a Asia. 

lü A Fiygia, c a Pamfylia, o Egypto, e vsu-ias 
])artes da Lybia, que he coinarcã a Cyrene, e os que 
são vindos de Roma. 

11 Tand)em Judeos, e Proselytos, Cretenses, e 
Arábios: todos os temos ouvido fallar nas nossas lin- 
guas as maravilhas de Deos. 

12 Estavão ])ois todos attonitos, e se maravilha- 
vão dizendo huns para os outros: Que quer isto di- 
zer '? 

18 Outros porém escarnecendo dizião: He por- 
que estes estão cheios de mosto. 

14 Porém Pedro cm companhia dos onze, posto 
em pé levantou a sua voz, e llies fallou assim: Va- 
rões de Judéa, e todos os que habitais em Jerusalem, 
seja-vos isto notorio, e com ouvidos attentos percebei 
as minhas palavras. 

15 Porque estes não estão tomados do vinho, 
como vós cuidais sendo a hora terceira do dia: 

16 Mas isto he o que foi dito pelo Profeta Joel: 
17 E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, 

que eu derramarei do meu Espirito sobre toda a car- 

t 
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ne: e profetizaraõ vossos fillios, c vossas filhas, e os 
vossos niancebos verão visões, c os vossos Anciãos so- 
nliaráõ sonhos. 

18 E certamente naquelles dias derramarei do 
meu Espirito sobre os meus servos, c sobre as minhas 
servas, e profetizaráo: 

19 E farei ver prodigios em sinia no Ceo, o sinaes 
em baixo na terra, sangue, e fogo, e vapor de fumo. 

20 O Sol se converterá cm trevas, e a Lua eni 
sangue, antes que venha o grande, e illustre dia do 
Senhor. 

21 E isto acontecerá; todo aquelle, que invocar■ 
o nome do Senhor, será salvo. 

22 Varões Israelitas, ouvi estas palavras: A Je- 
sus Nazareno, Varão approvado por Deos entre vós, 
com virtudes, e prodigios, e sinaes, que Deos obrou 
por elle no meio de vós, como também vós o sabeis: 

23 A este depois de vos ser entregue pelo decre- 
tado conselho e presciencia de Deos, criiciíicando-o 
por mãos de iniquos, lhe tirastes a mesma vida: 

24 Ao qual Deos resuscitou soltas as dores do 
Inferno, por quanto era impossível que por esto fosse 
elle retido. 

25 Porque David diz delle: Eu via sempre ao 
Senhor diante de mim: porque elle está á minha di- 
reita, para que eu não seja connnovido: 

26 Por amor disto se alegrou o meu cora(;aOj e 
se regozijou a minha lingua, ?lém de que também a 
minha carne repousara em esperança: 

27 Porque não deixarás a minlui alma no Infer- 
no, nem permittirás que o teu Santo experimente cor- 
rupção. 

28 Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida: 
c me encherás d'alegria, mostrando-me a tua íace. 

29 Varões irmãos, seja-me permittido dizer-vos 
ousadamente do Patriarca David, que elle morreo, e 
foi sepultado: e o seu sepulcro se vê entre nós ató o 
dia d'hoje. 

30 Sendo elle pois um Profeta, e sabendo que 
com juramento lhe havia Deos jurado, que do fruto 
dos seus lombos se assentaria hum sobre o seu Thro- 
no: 

31 Prevendo isto fallou da rcsurreição de Chris- 
to, que nem foi deixado no Inferno, nem a sua carne 
vio a comipção. 

32 A este Jesus resuscitou Deos, do que todos 
nós somos testemunhas. 

33 Assim que exaltado pela dextra de Deos, e 
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havendo, recebido do Padre a promessa do Espirito 
Santo, derramou sobre nós a este, a quem vós vedes, 
e ouvis. 

34 Porque David não subio ao Ceo: mas elle 
mesmo disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Assen- 
ta-te á minha mão direita, 

35 Ató que eu ponha a teus inimigos por esca- 
béllo de teus pés. 

3G Saiba logo toda a casa dlsrael com a maior 
certeza, que Deos o fez não só Senhor, mas também 
Christo a este Jesus, a quem vós crucificastes. 

37 Depois que elles ouvirão estas cousas, ficá- 
rão compungidos no seu coração, c disserão a. Pedro, 
c aos mais Apostolos: Que faremos nós, Varões ir- 
mãos? 

38 Pedro então lhes res])ondeo: Fazei peniten- 
cia, e cada hum de vós seja baptizado em nome de 
Jesu Cln-isto para remissão de vossos peccados: e re- 
cebereis o dom do Espirito Santo. 

39 Porque i)ara vós he a promessa, e para vos- 
sos filhos, e para todos os que estão longe, quantos 
chamar a si o Senhor nosso Deos. 

40 Oom outras muitíssimas razoes testificou ain- 
da isto, c os exhortava, dizendo: Salvai-vos desta ge- 
ração de])ravada. 

41 E os que i*ecebérão a sua palavra, forão ba- 
ptizados: c ficarão aggregadas naquelle dia perto de 
tres mil pessoas. 

42 E elles perseveravão na doutrina dos Apos- 
tolos, e na communicação da fracção do pão, c nas 
orações. 

43 E a toda a pessoa se lhe infundia temor: erão 
também obrados pelos Apostolos muitos prodigios o 
sinaes em Jerusalem, e em todos geralmente havia 
hum grande medo. 

44 E todos os que crião, estavão unidos, c tiulo 
o que cada hum tinha, era possuido em connuum por 
todos. 

45 Vendião as suas fazendas e os seus bens, e 
distribuião-os por todos, segundo a necessidade que 

cada hum tinha. 
46 E todos os dias perseveravão unanimemente 

no Templo: c partindo o pão pelas casas, tomavão a 
comida com regozijo, e simplicidade de coração. 

47 Louvatulo a Deos, e achando graça para coirt 
todo o Povo. 1-j o Senlioi' augmentava cada dia mais 
o número dos que se havião de salvar, cncamiidiaH' 
do-os á unidade da sua mesma corporação. 



DICCIONARIO 

DA 

língua portugueza 

s. m. Terceira letra do al- 

M ® segunda das coii 
M soaiites. O C tern duas pro- 

iiunciasdiílerenlesem portu- 
guez, como era todos os ou- 

tros idiomas derivados do latim (hespa- 
nhol, Italiano, valacliio, francez, proven- 
ça , etc.), no inglez, etc. Dearite das vo- 
gaes, a, o, u, o C tem o valor do k crego: 
representa a guttural forte que no alpha- 
üeto physiologico ó classificada como mo- 
mentânea ou explosiva guttural surda, ou 
orte, e que os antigos grammaticos cha- 

avam a téniie gutiural. Esse som, quo 

deante d'essas vogaes, ó 
P oduzido quando o aremiltido volunta- 

arnente dos pulmões, no acto de fallar, 

«liort glotta completamente 
® quebrar sua corrente coti- 

lii,„ '^OHlacto realisado entre a raiz da 
lato tn posterior do palato (pa- 
sonantfli produz assim o niido con- 
Physioi l^rucke, Grundzuge der 
chlaute°^^^ Systematik der Spra- 
camentp h distingue-se uni- 
gaes a ° "io 9 deante das mesmas vo- 
mompnt ' por outras palavras, da 
Suttur guttural sonante ou media 
pron ^ sonante guttural se 
a í>lr!tt"^f^'todas as sonantes, com 
Drm) ^ '^^^liada, podendo d'esta fôrma 
cas ® vibração, das cordas vocali- 
zo so^"^ ® consoante o caracter 

emquanto na pronuncia das 
VOL. u._l. 

surdas a glotta aberta obsta a essa vi- 
brarão das cordas vocalicas. Deante das 
vogaes e, i, y, o C representa o mesmo 
som que o s inicial, isto é, uma continua 
dental, de que tractaremos em sou logar, 
e esse mesmo som tem o G quando se llie 
junta por baixo o signal graphico chama- 
do cedilha, como em faça, caça, raça, 
peça, meça, estremeça, e nos modos d'es- 
crever hoje desusados, por os não defen- 
dera etymologia, çapato, çaga, çumo, etc. 
A razão por que a letra C é adoptada nas 
indicadas linguas i)ara representar sons tão 
distinctos ó-nos dada pela historia d'cs- 
sas linguas, e pela historia da linguagem 
em geral e a physiologia dos sons consti- 
tutivos da palavra humana. Na lingua 
latina, que só aqui importa immediata- 
mente, a tênue ou explosiva surda gut- 
tural, foi representada ató á época da 
re'dacção das leis decemviraes pelo signal 
k, recebido pelos latinos do kappa grego, 
quo não era mais que uma modilicaçâo 
do kaf dos plienicios; ató essa mesma 
ópoca a sonante ou média guttural era 
representada pelo signal C, mais ou me- 
nos modilicado ou mal escripto : este fa- 
cto patenteia-se em toda a sua evidencia 
na orlhographia das antigas inscripções 
latinas publicadas no Corpus inscriptio- 
niim latinarum, i, ed.Mommsen, eemlli- 
tschil, Priscas latinitatis monumentaepi- 
graphica (v. p. 111). Desde a época dos 
decemviros esse signal C começou a re- 

presentar também a momentanea surda 
guttural, o o antigo signal k, que repre- 
sentava primeiramente esta consoante, a 
cair em desuso, mas não inteiramente, 
como nos mostram inscripções ainda da 
época do império, em que se lêem Vol- 
kani, karissimo, etc. Em virtude do em- 
prego do C, para representar a momenta- 
nea surda guttural e do emprego primi- 
tivo de mesmo signal, o qual continuou 
a subsistir por algum tempo, operou-se 
uma confusão completa na representação 
graphica das duas gutturaes. Convenci- 
dos da inconveniência d'essa confusão, 
adoptaram então os romanos uma peque- 
na modificação na letra C; inventaram o 
G e empíegaram este ultimo signal para 
representarem exclusivamente a momen- 
tanea sonante guttural. A introducção do 
signal G no alphabeto latino não podo 
ser muito posterior a cerca de tres sécu- 
los antes da era christã (Corssen, Ueber 
Aiissprache, Vokalismus und Betonung 
der lateischen Sprache, i, 810 (2.® ed.) 
Em virtude da origem do signal C, d'ello 
ser substituído mesmo deante doe, i, P0- 
lo signal k, ainda no tempo do império 
em muitas inscripções, do testemunho 
dos antigos grammaticos, o d'outros fa- 
ctos de que se vale a critica do lingüis- 
ta, ostá hoje provado que o signal C nun- 
ca representava na lingua latina até á épo- 
ca da decadcncia do império o som que 
hoje representa adeanto de e, i. E' hoje 



2 G C CA 

conhecido como uma lei da linguagem, 
que se manifesta era diversas linguas em 
periodos chronologicamente muito dis- 
tinctos, que as gutturaes momentaneas 
têm tendencia para degenerarem em mo- 
mentaneas palataes e ainda em puras 
sibilantes palataes e dentaes. Essa de- 
generação deu-se no sanskrito, no an- 
tigo baktrico ou zond, nas linguas colti- 
cas, nas linguas slavas, e na lingua lati- 
na a começar d'uma época que a criti- 
ca consegue determinar. Alguns sons com 
que as gutturaes se acham erii contacto fa- 
vorecem essa degeneração; esses sons são 
e, i e j (nos grupos ja, je, jo). Na lingua 
latina, a degeneração da guttural surda, 
representada por G, a partir da época 
acima indicada, começou por operar-se 
deante d'esses grupos/a, jo (ou ia, ie, 
io), e, segundo todas as probabilidades, 
pela influencia da pronuncia viciosa dos 
povos a que Roma impoz o seu dominio. 

Os primeiros exemplos da degenera- 
ção n'essa condição especial são mera- 
mente locaes e pertencem aos dous últi- 
mos séculos do império. Os exemplos da 
degeneração da guttural surda deante de 
e, i não seguidos de vogai, são todos 
posteriores ao começo do sexto século e 
os primeiros têm egualmente um cara- 
cter local. Muitos factos nos provam com 
toda a evidencia que até ao sexto século, 
e ainda o septimo século, em os paizes que 
tinham constituído o império romano e 
aceito a lingua latina, o G representa 
deante de e, i, a guttural surda, salvo um 
ou outro caso excepcional, resultante de 
influencias locaes. Mas no oitavo século 
a degeneração do C deante d'essas vogaes 
tinha-se tornado regra (v. Diez, Gram- 
matik der romanischen Sprachen I, 232- 
234 (2.a ed.) Corssen, ob. cit., p. 43 e 
seg.; Schleicher, Zur ver gleichenden 
Sprachengeschichte, p. 149, eseg., etc). 
O signal G, continuou-se a usar para o 
caso em que a consoante, que representa- 
va no alphabeto latino, tinha conservado 
a sua primitiva qualidade, e para o caso 
em que ella tinha degenerado em tz, s. A 
orthographia das linguas romanicas, des- 
envolvida historicamente, revela aqui o 
seu caracter essencialmente etymologico. 

— «A pronunciaçã do g. he como a do 
C, cõ menos força do espirito. » Fernão 
d'01iveira, Grammatica de lingoagem 
portuguesa, cap. 13.—aEsta letra C, cõ 
outro G, debayxo de si, virado para traz 
n'esta forma ç, tem a mesmapronuncia- 
ção que z, se tião que aperta mais a lin- 
gua nos dêtes.» Ob. cit., cap. 14.— «C 
teem acerca de nós muitos officios: hum 
proprio, quando despois delle se segue, 
a, o, u, como nas primeiras syllahas des- 
tas dições: carvalho, comedia, cutello.— 
«Da qual maneira os antigos também pro- 
nunciavão o G quando depois delle se se- 
guia e, i, segundo se coUige de Quinti- 
liano, que diz o G teer igualmente sua 

força com todas as vogaes. E como se vee 
d'aquelle dicto gracioso de Marco Tullio. 
O qual querendo motejar a hum, que lhe 
pedia, que o favorecesse em huma digni- 
dade, que pedia em Roma, sendo filho de 
hum cozinheiro, lhe respondeu: Ego tibi 
quoque fauebo. Porque assi pronunciava 
coce, como quoque.» Duarte Nunes de 
Leão, Orthographia. 

—Na lingua portugueza, o C articula-se 
com l e r nas ligações cl, cr, que se pro- 
nunciam kl, kr. O grupo de letras ch 
representa ora a aspirada grega kh, que 
pronunciamos k nas palavras gregas que 
não são do fundo da lingua, ou uma si- 
bilante palatal, a mesma que os inglezes 
escrevem sh e os allemães sch, e que n'ou- 
tros casos, segundo a etymologia, repre- 
sentamos também com o signal x. 

—O «c» portuguez provém: 1.°) do c la- 
tino no maior numero dos casos, do que 
são desnecessários exemplos ; 2.») do k 
grego e na orthographia imperfeita do kh 
da mesma Ungua, como em caronica, por 
chronica; 3.°) do k dos idiomas teutoni- 
cos em geral; (vid. abaixo camarlengo, 
coifa, doca, estaca, escarpado, encima, 
escuma, marca, tascar, fresco, escote, en- 
vocar, rico, etc.; 4.°) do cafQ qtiaf ávshes; 
do caf em cafda [câfda], calibre [calib], 
alcaçarias [al-caiçariya), alcaide [alcuid], 
alcaparra [alc-cabbâr], alcatifa [al-catifa], 
etc.; do quaf em quintal [quintúr), quilate 
[quirât], requife [raquih), mesquinho [mes- 
kin). As outras origens de «c» portuguez 
não têm importancia. 

—O «ç» provém : 1.") das ligações lati- 
nas ei, ti, ce, te, quando seguidas d'uma 
das vogaes a, e, o; assim em a-me«pa de 
minada, face de fades, calço de caldo, 

jaço jacio, faço de fado, peço 
de petio por peto, preço de pretium, dif- 
ferença de differeíitia, crescença de cres- 
centia, praça de plutea, lenço de linteum, 
justiça do justitia, lençol de lenteolum, 
espaço de spatium, cubiça d'uma fôrma 
do latim vulgar cupiditia, presença do 
preioitia, março do martius, posição de 
positio, ligação de ligatio, conservação 
de conservatio; 2.°) do lat. de (seguido 
de o) em arço (Gil Vicente, Sá de Miran- 
da, Antonio Ferreira) de ardeo, etc.; 3.°) 
do pad árabe em açacalur [çaccala], etc. 
4.0) de chi, originalmente grego em braço 
de brachium, etc. 

—O «ç» é muitas vezes escripto n'ou- 
tros casos, além d'aquelles em que o som 
que representa provém d'outros sons lias 
linguas fontes, além dos indicados, mas 
n'esses casos o «ç» não ó et}'mologica- 
mente justificado. Em regra pôde estabe- 
lecer-se: escrever-se-ha «ç» (e não s ou 
ss) quando se tratarde representar um som 
proveniente d'uma momentanea guttural 
ou dental degenerada em sibilante. 

—Em a numeração romana o «c» repre- 
senta o numero cem, e com um traço ho- 
risontal por cima «c» cem mil. 

—Em Diplomatica, « o» é abreviatura 
de Christo na cabeça dos documentos. 

—G era abreviatura de cônsul; indicava 
o dia dos comicios nos calendarios roma- 
nos, e nas medalhas e inseripções acha-se 
como abreviatura de civis, calendas, cen- 
sus, etc. 

—Na Chimica, «c» designa o carbone, 
e antigamente designava o azotato de po- 
tassa. 

— No Commercio, «c» é abreviatura 
de conta. 

—Na Musica, «c» indica um compasso 
a quatro tempos, e quando está cortado 
transversalmente por uma linha, um com- 
passo a quatro tempos, mas batido a dous 
tempos. Quando está fóra da pauta signi- 
fica canto. Era na antiga musica o signal 
da prolação menor imperfeita.—G ou G- 
sol, fa, do, é a segunda das claves. — 3 
voltado e seguido de dous pontos um so- 
bre o outro, é a clave de fa; mostra que 
a nota fa se acha na linha que passa en- - 
tre os dous pontos. 

GÁ, adv. de logar. (Não do latim hac, 
como se pretende no Diccionario de Mo- 
raes, nem muito menos do grego ekei, 
que nada tem que vèr com a palavra la- 
tina, nem com a portugueza; cá vem do 
latim ecc'hac, contraljido de eccu'hac; 
d'ahi a fôrma intermedia ecac, d'onde 
pela aphorese do e, como em Merida de 
Emérita, cris (Gil Vicente) de ecrise (e 
este de ecUjpse), namorar de enamorar, 
leitos por eleitos (nas Ghronicas de Santa 
Gruz em Portugal. Monum. Histor. Scri- 
ptores I, 31), greja \)ov egreja (Actos dos 
Apost., v, 11, e nos Inéditos d'Alcobaça, 
Tom. i), Tiopios por Etyopios (Azura- 
ra, Ghronica de Guiné, cap. 2), menta por 
etnenla (Docum. em J. Pedro Ribeiro, 
Dissertações chronol., i, 308), etc., vem 
a fôrma cac, em que o c final foi apoco- 
pado como cm alli de illic. Assim se de- 
monstra inteiramente ura» etymologia, á 
primeira vista menos obvia que a absoluta- 
mente insustentável deante dos principies 
phonicos do portuguez, proposta eni Mo- 
raes. l)'este modo temos em a fôrma por- 
tugueza cá restos de difl'erentes themas 
pronorninaes latinos; de ec em ec-cu, tra- 
tar-se-ha quando se der a etymologia de, 
eis; agora deve-se fallar de hac. Hac ó 
o abiativo do singular feminino do prono- 
me demonstrativo hic; o thema ou raiz 
fundamental é ha; o c final, que se encon- 
tra em hi-c, ha-e-c, ho-c, e n'um grande 
numero d'outras fôrmas derivadas domes- ■, 
mo thema ha, modificado segundo as leis 
de variação de consoantes do latira, como 
hi-ce, hu-n-c, ho-s-ce e ainda as fôrmas de- 
rivadas d'outras raizes, como illi-ce, illi-c, 
isti-c, si-c, iu-n-c, nu-n-c, é resto do the- 
ma pronominal ce por qna ou ca, isto é, o 
thema do relativo latino r/iti, qua-e, quo-d; 
o thema ha foi identificado com uma par- 
tícula do sanskrito védico gha, ghã, por- 
que ao gh sanskrito corresponde muitas 
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vezes um h em latim, e porque o senti- 
do da particula védica pôde provir d'um 
sentido demonstrativo (gha pelo menos, 
certamente; isto que é, isto aqui]; ha-c 
significaria aproximadamente, no perío- 
do da linguagem em que a sua compo- 
sição transparecia, n'esta que, n'esta aqui, 
e d'alii aqui, n'este logar; e com eccu: 
eis aqui, aqui, cã, finalmente). No lugar 
onde se falia, d'este lado, do lado d'onde 
se falia, perto do logar onde se falia: 

Mais morte m'é de m'alongar 
vós, c hir m'alhur morar 

Mays poyg e vos uma veí cá. 
CANC. DE D. DINIZ, p. 154. 

Pero m'eu cã long'estou 
Se nom é o coraçon mea 
Mays preto delia, que o seu. 

OB. CIT., p. 28. 
Ouem Berá esfoutro cá, que o campo arrasa, 
De mortü!?, com presença furibunda? 

CAM., L.US., cant. vin, est. 5. 
Mas attenta; já cá, d'est'outra banda 
De Roçalgate e praias sempre avaras 
Começa o reino Ôrmuz  

OB..CIT., cant. X, est. 101. 
— «Por cà se atalha muyto.y> Francis- 

co Manoel do Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 153. — «Os mineiros pelas ervas, ou 
pelas flores que dá a terra ca por fora, 
conhecem logo qual tem ouro Ia dentro.d 
Idem, Carta de Guia de Casados. — Nes- 
te mundo. 

Em vos se vem da Olímpica morada 
Dos dúus Aviz as almas cá famosas. 

CAM., Lus., cant. i, est. 17. 
Que efTeitos faz! q\;e 'sp'rito nao aspira 
A deixar cá de ai claras historias, 
Movido só de fermosura tanta? 

ANTONIO FEUREmA, SONETOS, I, p, 23. 

— Emprega-se também completando a 
indicação d um logar com um comple- 
mento . cà n esta terra, cá no mundo, 
ca em Lisboa. 

Do culto antigo os ídolos Kdoi'a 
Que Ctt por estas partes se derrama. 

CAM., LUS., cant. vii, est. 32. 
Cà na 1'juropa Lisboa ingente funda. 

OB, CIT., cant. VIII, est. 5. 

Loc.: De cá, d'este lado, d'esta 
parte, d'aqui: 

Vô na globosa luz que alumiado 
semicirculo mostrava, lume de cá via eclipsado. 

Rolim de moura, novis. do homem, cant. iv. 

quanto a mim, para com- 
^ commigo em mim; sei cà, em quan- 

■vida também a du- ■ a crença d'um modo comico. 

jÍPÍ '^on Martin Marcos ; 
sèiverdade, 
^lortlVt^ morto, i torpidado. 

DE TROVAS ANTIGAS, piilil. por Vamlia 
«en, cant. 34. 

Ias it ^ formu 
mar ' que sorvem para cha- 
jj> ^ ^ttenção, já na conversação, já 

Ka-a ^ etc. = Camões empre 
eiso^ ^®^6s quasi como significando 4ue apparece ouapparecem, eis quo 

^^1-0 cã vae co'os filhos a entregar-se. 
CAM., LUS., cant. vm, est. 14. 

GÂ 

Yôl-o cá vae pintando jTesta armada. 
CAM., LUS., cant. viii, est. IG. 

Vò cá a costa do mar  
GB. CIT., cant. X, est. 9G. 

Olbacíí dous Infantes, Petlro e Henrique. 
OB. GiT., cant, VIU, est. 37. 

— De tempos a cà, de certa época 
ató hoje. — «... Dês alguns tempos a cá.» 
Ordenações Affonsinas, v, foi. 4, 40. — 
Do anno passado para cà, d'então para cà. 
— Por cà, para cà. — Anda cà, vem cá. 
— Diz-me cá, diz-me a mim. — Cá e lá 
más fadas ha. 

— Syn. : Cá, aqui. — designa po- 
sitivamente o" logar onde se falia. — Cá 
só d'um modo geral o lado ou parte 
d'onde se falia. 

CÁ, conj. ant. (De quã re, pela qual 
cousa, havendo depois a ellipse usual de 
re como em nada de res-nata, Vid. Nada, 
e outras locuções que n'este Diccionario 
se encontram explicadas). Porque. 

. . . mais non direi eu 
Ora d'aquesto, cá mo non convc^m. 

TROVAS ECANTARliii, (CANC. d'AJUDA) Cant. 21. 
Desy non o er.pode^^es enganar, 
Cá el sabe Ijcü que de coraçon 
Vos eu amé. 

CANCIONEIRO DE D. DINIZ, p. 87. 
Diss'el; senhor comprida 
De ben, e non vos queixedes; 
Cá o ai]6 vos ba servida, 
Ergedoüio, e veloedes. 

OB. CIT., p. 87. 

— «Vayf ao Egito, ca eu te farey hi 
crecer em grande gente. í> Historia do 
Testamento, nos Inéditos d'Alcobaça, 
Tom. II, p. 72.— «... Ca o rei deve de seer 
de tanta iustiça e dereito: que comprida- 
mente de as leis a execuçom.D Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Pedro I, ProL = En- 
contra-se ainda a cada passo nas Décadas 
de Bnrros, mas Rodrigues Lobo, Obras, 
foi. 68, dá-a já por antiquada. 

— C&nom, porque não. Doc.de 1330, 
em Viterbo, Eluo. 

-[-CA, conj. ant, e pop. Fôrma paral- 
lela de que, conj. de comparação, do la- 
tim quam], Do que. 

Pois vos eu amo muyto mais ca a mi, 
Senor, porque me leyxades morrer. 

trovas e cantahes, cant. 30. 
. . . s'ey por gram ben 
Lhe querer mays c'ami, nem al. 

CANCIONEIHO DE D. DINIZ, p. 14. 
E Ihi quero c'ami raellior. 

OB. CIT., p. 83. 
— «.Consirantes mais e melhor en saú- 

de das almas, cà en ganho e prol das 
causas temporaes.D Foral de Thomar em 
Port. Mon. Hist., Legas, I. O povo empre- 
ga ainda hoje esta fôrma, excluida da lin- 
guagem litteraria. — No Diccionario de 
Moraes confunde-se sem discernimento 
algum esta fôrma com cá, na significação 
de porque, sendo as duas palavras per- 
feitamente distinctas no sentido e na ety- 
mologia, o apresentando-se d'ambas evi- 
dentes provas nos monumentos da lingua. 

t CA, s. m. Primeira parte d'um cy- 
clo de dez annos entre os Cathacios. 

—Em Chimica, abreviatura de calcium. 

CABA 3 

CÃ, s. f. (Do latim canna, branca, da 
raiz can, em cândido, etc. Vid. Cândi- 
do). Cabelio branco. = Usado só na loc. : 
Lançar fóra uma cã, ter na velhice al- 
gum divertimento proprio da odade ju- 
venil; d'ahi, n'ura sentido mais geral, 
distrabir-se. Vid. Cão e Caãs. 

CAA, s. f. Termo cora que no Brasil 
se designam todas as plantas berbáceas 
e que fôrma a primeira parte de grande 
numero de denominações d'esp0cies d es- 
sas plantas. 

CAABA, s. f. (Do arabe ka'ahet, casa). 
Edifício religioso em Meca, muito vene- 
rado dos mahometanos. 

CAA-CHIYNYO, s. m. Planta do Brasil, 
de fructos comestíveis. 

CAA-ETYMAY, s. m. Arbusto do Bra- 
sil, de folhas medicinaes. 

CAAGUA-CUBA, s. m. Arvoresinha do 
Brasil, similhante á tilia. 

CAAIGONAZOU, s. m. Grande tatu ou 
armadilho do Brasil. 

f CAAIGOUATA, s. m. Especie de por- 
co. Vid. Pecari. 

CAAL, s. m. ant. Alteração de Canal, 
com a syncope do «n». = Usado em anti- 
gos documentos. 

CAAMA, s. m. Especie de antílope, 
veado do Cabo da Boa-Esperança. 

-f- CAANTIO, s. m. Peixe dasMolucas, 
da familia das rómoras. 

CAAPIA ou CAAOPIA, s. m. Arvoresi- 
nha do Brasil que dá a goinma gutta da 
America. 

CAA-POMONGA, s. m. Especie de tre- 
vo e dentelária; trepadeira do Brasil. 

CAA-PONGA, s. m. Especie do crista 
marinha ou amarantina vermicular do 
Brasil. 

CAA-RABOA, s. m. Arbusto do Brasil, 
de folhas e madeira medicinaes. 

CAA-RINA, s. m. Denominação brasí- 
lica da raiz de mandioca. 

CAASI, s. m. Antigo modo de escrever; 
por casi, quasi. = Usado por Azurara, e 
outros. Vid. Casi. 

f CAAYA, s. m. Especie de macaco, 
t CAB, s. m. Medida do cereaes entre 

os hebreus, equivalente a um litro. 
f CAB, s. m. (Do inglez cab, abrevia- 

do do cahriolet). Especie do cabriolet de 
praça; muito usado na Inglaterra. 

CABAÇA, s. f. (Esta palavra liga-so a 
cabaz, no francez cabas, no hespanhol 
capazo, que designam cousas capazes do 
conterem solidos, em quanto cabaça de- 
signa propriamente cousa capaz do con- 
ter liquido; mas a idêa fundamental das 
denominações ócommum, ainda que dif- 
ficil de conhecer no seu caracter original 
porque uma raiz (}uo signifique caber, lhe 
convém quasi tanto como uma que signi- 
fique ser cavo; a etymologia é, pois, incer- 
ta). Vaso feito da abóbora branca, de fôr- 
ma de pèra. Abóbora de quo se faz esse 
vaso; especie de abóbora de carneiro.— 
Vaso de barro, á feição do vaso feito de 



4 CAIU CABA CABA 

abóbora. — Pingente de brincos em fôr- 
ma de cabaça, afunilada n'um dos extre- 
mos. — Medida de vinho de meio almude, 
termo antigo e ainda hoje provincial. — 
(lE nos derdes Imma fogaça triga, e Imma 
cabaça de vinho.y> Docum. de 1317 em 
Viterbo, Eluc. s. v. — Cabaça rasteirada 
cucurhita plebeia dos botânicos. 

— Loc.; Chochinha das cabaças, velho 
trôpego, magro, etc. — Cara de cabaça, 
cara larga e cheia. — Tanto anda a li- 
nhaça até que vae á cabaça. — Nem no in- 
verno sem cojios, nem no verão sem ca- 
baça.— Ainda não está na cabaça, já 
he vinagre.—Muito pôde a velha com a 
sua cabaça. — Ora graças ás cabaças! 

CABACEIRA, s. f. (Der. de cabaça por 
meio do suffixo «eira», que fôrma mui- 
tos nomes de plantas em portuguez). A 
planta que dá as cabaças. = Empregado 
por Antonio Pereira de Figueiredo, na Bí- 
blia, Tom. V, p. 313. 

CABACEIRO, s. m. (Der. de cabaça, cora 
o suffixo «eiro»). O mesmo queCabaceira. 

CABACINHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
baça. 

CABACINHAS, s. f. pl. Os fruetos de 
uma planta brava, pequenos e á feição 
de cabaças. 

CABACINHO, s. m. Diminutivo de Ca- 
baço. Fructo de uma planta trepadeira, 
purgante e drástico. 

CABAÇO, s. m, (Da mesma origem que 
cabaça). Vaso de casca de abóbora de 
carneiro, secca e sem miôlo, cm que se 
guardam sementes, farinhas, liquidos, etc. 
— Abóbora cabaça, o fructo. da cucurhi- 
ta lagenaria de Liuneu.— Especie do abó- 
bora de miôlo dôce ou amargo do Brasil, 
de cujo casco se fazem as cuias. 

— Termo provincial. Marçano, prati- 
cante do balcão. 

— Termo do Brasil. A flôr da virgin- 
dade. 

— Ai)AG. : Queres bom cabaço, semeia-o 
em Março. 

CABADELLA, s. f. (Der. de cabo, como 
rábadella, de rabo). Os cabos, ou extre- 
midades o miúdos das aves, como per- 
nas, pescoço, azas, etc. — «íVaíão só- 
mente nas cabadelas, e nas tripas.n Fer- 
não Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 
97. = Esta palavra deveria escrever-se 
com dous U; vid. o suftixo «ella». 

-j- CABADURA, s. m. ant. (Do latim ca- 
put). O mesmo que Cabedal. Viterbo, 
Eluc., SC. V. 

GABAI, s. m. Animal das serras de 
Sião. = Mencionado nos Comment. d'Af- 
fonso d'Albuquerque, Liv. iii, 15. 

CABAIA, s. f. (Do arabe cabâ, ou me- 
lhor da fôrma cahaya, fornecida por Cher- 
bonneau a Bozey. Daumas, La Grande 
Kabylie, p. 400, traz akabaya, camisa 
de lã»). Tecido de sêda leve. — Vestido 
oriental de fôrma de roupeta decolada, 
algum tanto justa, aberta por um lado, 
fechada por deante, descendo até ao meio 

da perna, segundo Faria e Souza, Com- 
ment., cant. II, est. 93. 

Luzcm da íina purpura as cabalas. 
CAM.,LUS., cant. ir, est. 93. 

Cahaia de damasco rico c dino, 
Da Tyria cur, entre elles estimada. ■ 

OB. ciT., cant. II, est. 95. 

= Occorre também em Couto e Fran- 
cisco de Andrade. 

CABAL, s. m. Animal da ilha de Java, 
a cujos ossos attribuiam os indígenas a 
virtude de vedar ou estancar o sangue, 
como refere Barros na Década II, foi. 139. 

CABAL, adj. 2 gen. (Deriv. de caba, 
com o suffixo «ai»). Que chega ou vae até 
o cabo; completo, perfeito. = É de Vieira. 
— Obra cabal, obra perfeita; umjuizo ca- 
bal, um juizo categorico; homem cabal, 
homem perfeito e tarnbem capaz do sa- 
tisfazer uma obrigação que se lhe impõe, 
ou de realisar uma tarefa que emprehon- 
de; virtude cabal, virtude perfeita, sem 
mácula; conta cabal, conta justa, inteira. 

— Loc.: Fazer as. cousas pelos seus 
justos cabaes, fazel-as cora perfeição. 

CABALA, s. f. (Do hebreu kabala, re- 
cepção, tradição, doutrina tradicional; 
do verbo kabal, receber). Tradição judai- 
ca, respectiva á interpretação dos livros 
do Antigo Testamento. — Os doutores da 
cabala. — Sciencia secreta que aspirava á 
communicação com os seres sobrenatu- 
raos. — Palavras de cabala, traças secre- 
tas de pessoas que se conluim para uma 
empreza commum; n'esta ultima signifi- 
cação toma-se sempre era raáo sesitido. 
— Homem dado a cabalas. — aDeixa-te de 
cabalas, e procede como homem de bem.)) 
— «Aquelle homem foi viclima de caba- 
la, que lhe arruinou a reputação.)) 

— Syn. : Cabala, Intriga, Conspiração, 
Conluio, Conjuração.—A Cabala é uma 
intriga ou traça secreta que tem por fim, 
por meio do segredo e do mysterio, sem 
empregar a força, aproveitar aos que a 
fazem, ou arruinar ou desacreditar al- 
guém. — A Intriga tem quasi por fim 
exclusivo o descredito d'alguem ou a in- 
disposição entro algumas pessoas; nem 
tem caracter de mysterio, nem carece ab- 
solutamente do segredo.—k Conspiração 
tem principalmente um fim político e sub- 
versivo; tramada em segredo rebenta um 
dia, servindo-sô de todas as armas para 
fazer vingar a sua causa.—O Conluio é 
a ligação de ura ou mais indivíduos com 
um fim còmmura, mas não secreto, or- 
dinariamente máo. — A Conjuração tem 
em geral um fim patriotico e procedo 
corai) a conspiração, mas indica quo os 
indivíduos que a formara estão estreita- 
inonto unidos por os laços d'uma asso- 
ciação; na sua fôrma primitiva, como in- 
dica a etymologia, o juramento mutuo 
constituo a base da. conjuração. — Os je- 
suítas com suas cabalas alcançaram ira- 
raenso poder. — Nas côrtes a iiitriga faz 
cair em desagrado os validos e chega a 

produzir o descredito dos reis.—A Cons- 
piração dos Tavoras foi a causa da sua 
desgraça.—Os Conluios dos padeiros têem 
feito subir o preço do pão.—A Cunjura- 
ção de 1640 libertou Portugal do jugo 
castelhano. 

CABALAR, V. n. (Der. de cabala). Fa- 
zer cabalas, intrigar em segredo, insí- 
diar.—-((... irem clandestina, e indirè- 
ctamente cabalando, e minando a nobreza 
d'este reino.y> Deducção Chronologica e 
Analytica, Part. i, n.® 464.=:Termo ado- 
ptado no século passado, e forjado, se- 
gundo todas as probabilidados, pelo mo- 
delo do francez cahaler. 

-j- CABALETTA; s. f. (Do italiano caba- 
letta, der. de capo). Termo de Musica. 
Pensamento musical, leve e melodioso, 
de rythmo vivo e bem accentuado. = E' 
empregado na língua fallada; tem pois 
a auctoridade do uso. 

CABALISTA, s. m. (Der. de cabala, com 
o suffixo «ista»). Homem versado na ca- 
bala judaica, ou dado á cabala. — «Os 
Cabalystas, como refere Cornelio, querem 
que sejão letras symbolicas, de que se 
achão muylos exemplos, e mysterio no 
Texto Sagradi).)) Vieira, Sermões, i, 398. 

f CABALISTICAMENTE, adv. (Der. de 
cabalista, com o suffixo «mente»). De mo- 
do cabalistico, com praticas cabalisticas. 

CABALISTICO, adj. (Dor. do cabalista, 
por meio do suffixo «ico»). Que respeita 
á cabala judaica. = Secreto, obscuro, 
mysterioso; mágico, de arte magica. — 
:— Deprecação cabalistica, calculas ca- 
balisticos, combinações de palavras, for- 
mulas para ser feliz om certos jogos. 

f CABALLEROS, s. m. (Do hespanhol 
caballero). Especie de lã que vem da Hes- 
panha. , 

f CABALLEROTE, s. m. (Der. do hes- ' 
panhol caballero). Peixe comestível dos 
mares americanos. 

CABALLINA, s. f. (Do latim caballina 
fons, fonte do cavallo Pégaso). A fonte 
de Hyppocrene. = Emprega-se appellati- 
vamente. 

Cysnes do Tejo, que banhais suaves 
Os bicos de ouro em aguas cristalinas, 
Castalias imitaes, o cabaUinas. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, 1ÍV. IX, 0Ít. 95. 
CABALLINA, adj. (Do latim caballina). 

Do Pógaso.—A fonte caballina. 
CABALMENTE, adj. (Der. do cabal, 

com o suffixo «mente»). Do modo cabal. 
CABANEIRA, s. m. (Der. de cabana, 

com o suffixo «eira»). Mulher que vive 
em cabana pobremente. 

CABANEIRO, s. m. (Der. de cabana, 
com o suffixo «eiro»). O que vive em ca- 
bana ; o que faz cabanas. ^ 

CABANEIRO, adj. Que vivo pobremen- | 
te do seu trabalho manual. —Fôro ca- 
baneiro, antigo fôro que consistia em um 
capão ou gallinha, dez ovos o um alquei- 
re de trigo. — aPagavão cada huum 
anno huum foro cabaneiro, por S. Mi- 
guel.t) Doe. de 1432, era Viterbo, Eluc. 
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CABANERO, s. m. ant. O mesmo que 
Cabaneiro. Fôrma dos séculos xii e xiii, 
muito freqüento nas Inquirições de D. 
Affonso III. 

CABANA, s. f. (Os etymologistas de an- 
Uga especie, para se livrarem da difíicul- 
dade que oílerece a etymologia d'esla 
palavra, lançaram mão do vários expe- 
dientes : Moraes inventou um arabe cab- 
hana^ que nunca foi arabe ; Bescherelle 
deriva cabane, idêntica á palavra portu- 
gueza, do grego kapánê, a que da a si- 
gniiicação de estábulo, que não consta exis- 
isse nunca em grego. A palavra ó com- 

mum aos diversos idiomas roínanicos, e 
apparece já em Isidoro de Sevillia sob a 
jorma capanna ; é d'origem . celtica; em 
kymrica e gaélico ha caban, dim. de cah, 
que tem a significação da palavra portu- 
gueza. \id. Gabinete). Choupana, casa 
pequena e rústica, ordinariamente coberta 
de colmo. 

Vôs tu a mhilia cabana 
se o tempo se muda assim, 
A mudo eu, Guiomar, nem Annu, Nao dão voltas por aqui 
mais leves, que ao vento a canna. 

SÁ DE Miranda, ccl. 7. 

((Especie de sege, coberta com hum 
couro, sem caixa, d Frei João Pacheco 
Divertimento Erudito, II, 335. Usava-sê 
amda no começo d'este século.—Cabanas 
da Ribeira, pequenas tendas cobertas, em 
que se vendia peixe, hortaliça, etc., em 
Lisboa. Blutcau, Vocab.—No jogo do tru- 
que, cabana, modo de jogar em que um 
joga de dentro da barra, outro de fóra. 

— Loc.: Mudar-se com casa e cabana 

j; Cab;na. 

nc t " cabano, que tom 
bLn íür voltados para 
Ihae ,, que tem as ore- bds caídas e não as levanta bem, nem 

afilaJas. 

pnm (De camarabanda, a TJiudança do «m» e «b» como em 
usara^iha, de musaranha, mormo, de 

•^orhus, canhamo,_AQ cannahis). O mes- 
clo que Camarabanda. 

CABAZ, s. m. (Fundamentalmente iden- 
0 a cabaço, e ao francez cabas). Cesto 

Ij, ^ /vimes, mais profundo que 

trun ' j variamente da fôrma d'um cone 
tada*^*^ a parte mais estreita vol- 
Ihe ^aixo, e um arco por onde se 
var fruct' '''^P^^^^ado sobretudo para le- 

• • • 1'urri cabas do fruita. 
VICENTE, iii, 227. 

ae 'i® folha em que se mettem 
comida. 

baz Diminutivo de Ga- 
riVr» ° Agostinho da Cruz. 

CatiH 1 cabedal). Vid. P al, que é outro modo d'escrever a 
palavra. 

dei jí'' (t>o cabedel). Cou- > caudilho. Occorre esta fôrma na Or- 

denação Affonsina. —«.Quando armavam 
nãos per a guerrearem seos inimigos, j)oi- 
nhão cabdelles sobre ellas, a que chama- 
rão em ente tempo almirantes.y> i, foi. 319. 
Vid. Cabedel. 

CABE, s. m. (Üer. do verbo caber). 
Termo du jogu do aro. Designa a distan- 
cia entre as duas bolas, quando entre el- 
las pôiie caber a palhola sem tocar em ne- 
nhuma.— Bar cabe, fazer com que a 
bola do contrario, com um bom golpe, 
passe a raia do jogo, da ré do cabe. — 
Figurada mente, occasião inesperada e pró- 
pria para cofiseguir um lim. 

— Loc.: Dar cabe ou cabes, fazer ac- 
ção liabil e ardilosa, empregar trota para 
mudar repentinamente a marcha d'um 
successo. 

GàüE, prep. ant. (Originada da antiga 
locução pruporcional cabo de, abreviada). 
1 ertü de, junto a. — <iEm quanto fijo a 
tal Igreja, -no logo em que ora jaz, fixou 
cabé ei o seu Pendom, e nom ouzou de li- 
dcar.D Documento do fim do século XII 
em Viterbo, Elucidario, sc. v. 

Ben verá que ca6'ela non sou ren. 
TROVAS E CANTARES, Cant. 4't. 

CABEAR, V. n. (Der. de cabo, como 
rabiar, de rabo). Mcriear o cavallo a 
cauda quando o picam. Rego, Alveit., 
cap. 1. 

CABEÇA, s. f. (Palavra idêntica ao pro- 
vençal cabeissa, fôrma que se encontra 
ein Portugal na bôcca provincial, ao an- 
tigo, e que provém assim do baixo latim 
capitium, que também deu origem, emais 
imiiiediataujente, a cabeço; o «p» mudou- 
se em «b», como é de regra nas palavras 
do fundo da lingua (taes são cubello, de 
capillus, cabido, de capitulum, lobo de lu- 
pus, Q o ti do suffixo mudou-se em «ç» 
coino em preço de pretium; a mudança 
do «i» em «e» não tem nada de extraor- 
dinário, como mostra, entre nôs, o cita- 
do exemplo dacabello. Capiturn, formou- 
se na baixa latinidade do thema capili- 
[caput, capitis), como na antiga latinida- 
de hospiiium do thema hospit- [liospes, hos- 
pitís] por meio do sufdxo de uso frequen- 
tissimo «io». O thema capit an caput, do 
latim, corresponde, letra por letra, ao go- 
thico haubilli, cabeça, e ao anglo-saxão 
hcafud, d'on(le por contracçâo o inglez 
head; ao c latino, correspondo o gothico 
h, ao j) latino, f e no meio das palavras 
b, ao t latino, a aspirada th, ou em cer- 
tas circurnstancias d; o anglo-saxão con- 
corda com o gothico. Da mesma raiz do 
caput, cap, vem a palavra sanskrita capa- 
las, craneo, a que correspondem litteral- 
mente em grego kephalè, cabeça, e em 
anglo-saxão heafola, hafela, que tem a 
mesma significação que a palavra da mes- 
ma lingua heafud (vid. J. Griinni, Ges- 
chichte der deutschen Sprache, 400,G. 
Curtius, Grundzuege der griechischen 
Etymologie, 137 (2." ed.) Pisctet, (Origi- 

nes-indo-européennes, i, 307) apresen- 
ta das línguas celticas o irlandez capat, 
idêntico a caput. A significação primitiva 
das palavras parece ter sido casca, signi- 
ficação que se conserva na palavra san- 
skrita ao lado da supra indicada; isto 
leva-nos a buscar para a palavra uma 
raiz que signifique comprehender, conter 
dentro em si; essa raiz é a mesma d'onde 
vem cabo (vid. esta palavra). Assim a pa- 
lavra com que os portuguezes designam 
a parte mais importante do corpo, acha-se 
ligada etymologicamente ás denominações 
da mesma cousa nos antigos idiomas indo- 
germanii',os). A parle mais elevada, ou que 
se acha collocada em |)osição mais ante- 
rior, d'um corpo (rum animal, e que com- 
prehende o cerebro, os órgãos d'audição, 
da vista, do paladar, do olfato. 

A cabeça inclinando, consentis. 
CAM., Lus., cant. i, esl. 41. 

Na cabeça uma fóta guarnecida. 
OB. ciT., cant. II, est. 94. 

Sós as cabeças na agua lhe apparecem. 
ou. ciT., cant. ii, est. 2. 

Cabeças polo campo vâo saltando, 
ou. ciT., cant. m. 

Esta fôrma, que em fúrmu desusada 
(Onde sete cabeças se mostravâo) 
Kstava com dez pontas íigurada. 

UOLIM ÜK MOUilAjNOVlSS. DO ilOMEM, Cant. 
III, p. 28. 

— Figuradamente, juizo, siso, intelli- 
gencia, sciencia. —FuUar com cabeça. — 
Não tem cabeça para doutor. — Que 
grande cabeça! — Falta-lhe a cabeça, o 
chefe, o que esta á frente, commanda ou 
governa. — Cabeça de motim. — Cabeça 
do estado. — «... os que são mais valen- 
tes, e destes fazem cabeça.» Damião de 
Goes, Chronica de D. Manoel, Part. i, 
cap. 46. — (.(.Espero que os reys tenham 
grande acatamento aos seus sacerdotes e 
muito maior ás cabeças d'elles...» Barros, 
Década III, 2, 2. — «£ alem destastres ca.- 
beças, ficava a gente da terra.i Ob. cit., 
III, 4, 9.—Motores, os que promovem uma 
empreza.—yls cabeçAs da conspiração. — 
«... sendo as cabeças da guerra Carlos V. 
e Francisco í.» Diogo do Paiva, Sermões, 
serm. i, foi. 132, v. = No sentido de che- 
fe, motor, e dos que immodiatamante se 
ligam a estes, ó a palavra muitas vezes 
empregada como masculino (cp. guia, 
guarda, etc.); mas os escriptores do sé- 
culo XVI e xvii apresentam-na quasi sem- 
pre como feminina. = Capital. 

Galecuttem illustre dignidade 
Üe cabeça do império. . . . 

CAM., LU9., cant. VII, est. 22. 
Os Vandalos, na antigiia valentia 
Ainda confiados, se ajuntavam 
Da cabeça do toda a Andaluzia. • 

üB. CIT., cant. IV, est. 9. 
Tenassari, Quedá, quo é só cabeça 
Das que pimenta ali tem produzido, 

ou. CIT., caut. X, est. 123. 

— Capitulo, artigo, membro do um to- 
do. — líPor quaUiuer destas cabeças de 
lei adquirido injustamente.Vieira, Ser- 
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mões, Tom. iii, p. 340. — A parte supe- 
rior d'uma cousa: as extremiilades.— 
Cabeça de trave, da ílôr, do papel. 

Ali a cabeça a flur Cephisia inclina. 
CAM., Lus., cant. ix, est. (X). 

— A parte inferior dos sapatos e botas 
dos rústicos, que se cobre com a parte su- 
perior chamada alça. =Bluteau, Supple- 
mento. 

— Era Teclinologia in^^iana, diz-se de 
uma seda do primeira qualidade, em op- 
posição ás sedas inferiores que se chamam 
harrilhas. Os hollandezes distinguom a 
cabeça de mouro, e a cabeça ordinaria. 

— Ant. ; O capital por opjiosiçáo a on- 
zena, juros. — nD^aque os juros erão do- 
brados, fazião cabeça dai onzenas e cres- 
ccnças.D Alvará de 1.368.—Id. O assento, 
herdade, solar principal d'uin senhor, ou 
a propriedade nobre em que se consti- 
tuía o morgado.—«iVos loíjares e termos 
em que estiverem as cabeças dos ditos 
morgados.D Duarte Nunes de Leão, Col- 
lecção de leis, foi. 50. 

— Loc.: A palavra cabeça, nos diffe- 
rentes sentidos indicados, entra em um 
granJe numero de phrases technicas, lo- 
cuções populares, provérbios, etc. 

— Em Agricultura, lançar de cabeça, 
vides e outras plantas, é tornal-as a en- 
terrar sem as cortar das suas cepas, de 
modo que façam barbas na terra, que 
quando ellas estão presas, são cortadas. 
— Fructa de cabeça, aguardente de ca- 
beça, a melhor, a de primeira sorte. 

— Em Astronomia, cabeça de dragão, 
parte do zodiaco, em que a lua atravessa 
a ecliptica, passando da parte austral para 
a septentrional. 

— Em Alvenaria, cabeça de alvenaria, 
pedra grossa na parede.—Cabeça do arco, 
as pedras que vão por f(ira do arco na 
face erterior. — Cabeça do canto, pedra 
angular. 

— Nas antigas divisões administrati- 
vas, cabeça de comarca, era o lof?ar onde 
residia o seu corregedor. Heje diz-se ca- 
beça de concelho, logar onde reside o ad- 
ministrador. — Cabeça de districto, logar 
onde reside o governador civil. — Loga- 
res cabeças, eram denominados antiga- 
merrte todos os logares principaes a que 
outros estavam sujeitos, o em que resi- 
diam as auctoridades do estado, e o go- 
verno. Vid. o Regimento dos Capitães 
Móres, n.o 8. 

— Em Nautica, cabeça, ó a parte su- 
perior do todos os madeiros empregados 
na constrncção do navio. — Cabeça de 
moitão, do cadernal, da higota ou do sa- 
patillio, o lado onde so toma a cosedu,ra 
bo botão. Vid. Bigota, Cadernal, Moitão 
e Sapatilbo. — Cabeça de leme, a parte 
superior do lerne onde encaixa a canna. 
— Cabeça de aguas (ant.), as aguas vi- 
vas. — Fazer cíibeça, a maré começar a 
encher; quando começa a vasar, diz-se 

que descabeça.—Cabeça do cabo, a parte 
mais saliente ou elevada do promentorio. 
— Fazer o navio cabeça, sudir avante 
obedecendo ao governo do leme ao virar 
de i)ordo ; tomar a direcção que se lhe dá 
indo a reboque; dirigir-se por bombordo 
ou estibordo ao fazer-se a vela. — Cabeça 
do prego, do alfníete, a extremidade oppos- 
ta n ponta ou bico. D'abi a locução é òico 
ou cabeça, expressão metaphorica tirada 
do facto de se pegar n'um prego ou objecto 
perfurante ou agudo d'um lado e com 
parte não aguda do outro, de modo que 
por descuido o fere aquella parte quando 
se julgava tomar o objecto por esta. Em- 
prega-se, por exemplo, quando confiados 
n'uma pessoa, começamos a vèr que ella 
nos engana.— Cabeça de alhos, a pinha 
que é formada por vários dentes e ás ve- 
zes por um só.—Cabeça do dedo, a ponta 
do dedo. —Cabeça do sino, a parte superior 
do sino opposta á bôcca.—Cabeça de li- 
nhas, fios cortados pelos dous extremos, 
em um dos quaes se lhes dá um nó para 
os ligar; linhas preparadas para fazer 
renda. — Cabeça de comarca, no sentido 
figurado, mulher alta e grossa; cabeça 
grande. — Cabeça de casal, chefe da fa- 
mília.—Ficar cm posse e cabeça de casa, 
ficar administrando a herança como chefe 
de faniilia. — Crime de lesa magestade de 
primeira cabeça, crime contra o soberano 
em pessoa, ou contra as pessoas que o 
soberano regula a esse respeito. — Ca- 
beça de cunha, a parte grossa da cunha 
que fica do lado opposto ao córte. — Ca- 
beça de mouro, cabeça negra do cavallo. 
— Cabeça de gado, os individous que con- 
stituem o rebanho. — Cabeça do livro, o 
frontispicio. — Cabeça do rio, aS fontes. 
— Cabeça de mez (ant.), o começo do 
mez.—Apanhar uma matéria por cabe- 
ças, apresentar os pontos capitaes d'uma 
matéria. —Cabeça do leito, o lado onde 
se deita a cabeça. — Cabeça da mesa, o 
logar onde á mesa se senta a pessoa prin- 
cipal.—Cabeça do monte, o cume.—Ca- 
beça de geração, o pae ou chefe d« fa- 
milia. —Cabeça de trincheira, era forti- 
ficação, ó o primeiro trabalho de cavatura 
em linha sinuosa, feito na campanha rasa 
pelos sitiadores, para se aproximarem das 
trincheiras. — Cabeça d'achar, certo gui- 
sado.—Água de cabeça, a agua do monte 
que descendo as planicies as inunda. — 
Cabeça dura, pertinaz, teimoso. — Cabe- 
ça ôca, tolo, que não tem juízo. —• Ca- 
beça de burro, estúpido.—Cabeça de cão 
tinhoso, pessoa cheia de chagas. — Ca- 
beça de vento, pessoa falta de assento ou 
siso. — Cabeça de cabeüeira, páo de ca- 
belleira. — Cabeça de pau, onde a cabel- 
leira se molda. — Cabeça de alcatrão, ou 
de breu, cabos desfiados, formando ura 
grande novêllo na ponta de um páo, para 
so encravar na chão com a outra; com- 
bustível para fogueiras.—Por cabeça, 
individualmente, por cada indivíduo. — 

((Vierão ter com S. Pedro os cobradores 
de certo tributo imposto por Augusto em 
que cada hum por cabeça pagaua duas 
drachmas.D Antonio Vieira, Serm., Tom. 
I, p. 782. — Direito de cabeça, tributo 
que antigamente se impunha ás cabeças 
de família. — aDireyto de cabeça que 
pagavão os Mouros.-» Monarchia Lusita- 
na, Tom. VI, foi. 224. —Cabeça dècom- 
boi, corpo de tropa que marcha á frente 
d'elle, descobrindo o terreno e destruin- 
do alguns obstáculos que se oppõem á 
marcha. — Cabeça da guerra, o núcleo 
principal das forças d'um exercito belli- 
gerante. — «iVesía cidade constituião os 
Mouros a cabeça da guerra contra os 
Porluguezes.i Fernão Lopes Castanheda, 
Part. III, cap. 20.—Be cabeça para 
baixo, ou simplesmente de cabeça. — 
Por esta cabeça, por esta razão. — Sob 
pena de cabeça, sob pena capital (ant.) 
— Andar de cabeça no ar, andar distra- 
hido do que se deve fazer, sem pensar 
no que importa.—Ter ou trazer a cabe- 
ça pelos ares, andar afflicto, perturbado. 
— Não saber onde se tem a cabeça, estar 
tão opprimido, que quasi se tem perdido 
a consciência das suas idêas.— Levantar 
a cabeça, abaixar a cabeça, curvar a ca- 
beça, voltar a cabeça, menear a cabeça, 
coçar a cabeça, lavar a cabeça, endirei- 
tar a cabeça.—Levantar a cabeça, pros- 
perar.—Tornar a levantar a cabeça, re- 
adquirir uma fortuna que se tinha perdi- 
do.—Na cabeça do rol, á frente, no pri- 
meiro logar. — (íDizem despropositos, e 
quebram-nos as cabeças com se metterem 
na cabeça do rol dos discretos.)) Francis- 
co Manoel de Mello, Feira de Anexins, 
Part. I, dial. i, § 1.— Quebrar a cabeça, 
importunar continuamente. — Metter na 
cabeça, convencer, persuadir. — aFoy o 
diabo metter na cabeça aos Architetos da 
Corte que se mudasse o lielogio a parte 
donde melhor se visse e mais soasse.» 
Idem, Apolcgos Dialogaes, p. 16. — (.(Ti- 
ve tão boamanha com elle, que lhemettiem 
cábeçaí, que o servira em nhodes hunsdias.» 
Antonio Ferreira, Bristo, act. ii, sc. 5. 
— Andar com a cabeça d roda, andar es- 
tonteado.— Fazer andar ou trazer a ca- 
beça á roda a alguém, fazer andar al- 
guém tonto, sem poder fazer nada acer- 
tado, nem pensar com siso. — ((A roda 
da minha fortuna me trazia a cabeça 
d roda.» Francisco Manoel de Mello, 
Ob. cit., p. 77. — Cabeça de ferro, des- 
temivel. — nHe homem de boa renda, 
vam, gastador, denodado, cabeça de fer- 
ro.» Antonio Ferreira, Bristo, act. ii, sc. 
5. — Também se diz ser cabeça de ferro 
de alguém, de quem depende ou está 
prompto a dar o' seu sangue por outro; 
e, n'outro-sentido, derivado de quem gere 
os negocios, que é incapaz de os dirigir 
(Vid. Testa de ferro).— Vir á cabeça, 
vir á idôa. — <iE donde te veyo agord 
isso á cabeça?» Ob. cit., act. ii, sc. 4.— 
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Sem pés nem cabeça, despropositadamen- 
te. «Poys vocez cuydam que tudo o que 
>-e seguir metaphoras he saber dizer equi- 

vo^s? fie o dizer anexins sem pés nem 
cabeça.» Francisco Manoel de Mello, Fei- 
ra de Anexins, Part. i, dial. i, § 1.— 

o.hir em cabeça a alguém, convencer-sa 
ou comprehender alguém alguma cousa. 

j-ISem ás Methaphoras da moda lhes 
pode cahir em cabeça.» Ob. cit. —Em 
ca eça de morgado, nos bens de morga- 
ao. trancisco Manoel de Mello faz um 
gracioso equivoco com esta expressão: 

ornem, o entendimento não he fazenda, 
ande em cabeça de morgados.y> Ob. 

j '^om a cabeça pelas paredes, 
ciar meio doudo, andar desesperado. — 

«•aw dou com a cabeça pelas paredes de 
Ver trazer pela cabeça Anexins sem pro- 
pósito, d cit.— Trazer pela cabeça, 
razer a força. —Dar na cabeça a al- 

guém, vir uma mania a alguém. — Deu-lhe 
na cabeça ser deputado, etc. — Também 
^gniuca produzir mal para alguém. — 
J^sses actos ainda lhe hão de vir a dar 

cabeça.—({Quem nam tem cabeça sem- 
prehe mais caheçudo.n Ob. cit.— Tanto 
faz dar-lhe na cabeça, como na cabeça 
lhe dar, diz-se das cousas que, embora 
feitas de dous modos diílerentes, dão sem- 
pre o mesmo resultado. — Fazer cabeça 
de alguém, afoutar-se fiado em alguém. 
(Ant.) A cabeça, sobre a cabeça. — Trazer 
alguma cousa na cabeça, andar incuban- 
do ou ruminando algum projecto. — Ca- 
fieça de maita, o que morava ou tinha o 
seu casal ou vivenda dentro de malta ou 
couto defeso. Viterbo, Eluc. —Cabeçasaf- 
frontadas, na armaria são as que se acham 

A para a da 
cadalado^H" voltadas uma para cada lado, dizem-se em fuga. — Trazer al- 

S cabeça, 

Kociof ' ^ P próprios ne- bouos. — I or as mãos na cabeça, mos- 

aS.» r*'' capacitar-se, 
trwcíl^í rf "T 
cahB (le entender. —Andar de 

não ter nada que in- 

do K • ® ®'^'^®ci6ncia. —Dos pés á cabeça, 
pés ^ cima. — Cahir a cabeça aos 
pés) (cahir a alma aos 
de. de morteiro, cabeça gran- 
precisn a cabeça, perder o accordo 
fôra deliberar, confundir-se, estar 
ror. u da cólera ou do ter- 
desbarit mãos na cabeça, vir 
beca « • ' aÇO'^ado. — Ser leve de ca- 
Qa L '"^^'isiderado. — Cabeça em fa- 

armaria; cabeça desenhada 

bera I olhando para traz. — Ca- 
nr,.,j ^'>'^orlo, termo de historia natural, 
min '^a familia dos sopajos, si- 
ter Linneu. — Cabeça de cão, 
ilha 't o natural, serpente da «e is. Domingos. — A2)render em ca- 
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beça alheia, aprender á custa d'outro. — 
Levantar alguma cousa de sua cabeça, 
inventar alguma cousa por si. — Pôr a 
cabeça sobre alguma cousa, apostar; mos- 
trar-se convencido de alguma cousa. — 
Atirar-se de cabeça, atirar-se de cabeça 
para baixo; lig., atirar-se arrojadamente a 
uma empreza.—Rapar a cabeça com hum 
tijolo, sentido incerto. Enfermidades da 
Lingua, p. 145. — TSa cabeça de um ti- 
nhoso, Ob. cit., p. 138. 

— Adag. : «.Não sejaes forneira se ten- 
des cabeça de manteiga.y> Clut., Voe. Não 
vos mettaes em cousas para que não sois 
capazes. — aQual cabeça, nem qual ca- 
rapuça!)-) nem uma cousa nem outra. — 
«Ensaboar a cabeça do asno, perda de sa- 
bão.d Blut., Voe. Hoje diz-se mais usual- 
mente: «Quem lava a cabeça ao mouro, 
per de tempo e sabão.» — «A cabeça tio besu- 
go come o sesudo, a boga dá d sua sogra, 
Ob. cit.— «Quem pedra pa)'a cima dei- 
ta, cahe-lhe na cabeça.» Ob. cit. «Be 
queres enfermar, lava a cabeça e vai-te 
deitar.)) Ob. cit. — «O mulato sempre2)u- 
rece asno, quer na cabeça, quer no rabo.» 
Ob. cit. — «Preguiça não Ima a cabeça, 
e se a lava não a penteia.» Ob. cit. — À 
quem tem cabeça não lhe falta carapuça.» 
Ob. cit. — «Tantas cabeças, tantas cara- 
puças.» Ob. cit. — «Boa he a fazenda quan- 
donão sobe á cabeça.» Ob. cit.—«Com ca- 
beça de lobo, ganha o raposo.» — «Escar- 
mentar on cabeça alheya.» Ob.cit.—«/li/i- 
daJoão Vaz tem besta, não deixam de lhe 
dar na cabeça.» Ob. cit.—((A'ào temettas 
em contenda, não te quebrarão a cabeça.» 
Ob. cit. — «Quem não tem cabeça não ha 
mister de carapuça.» Ob. cit. — «Quebras- 
me a cabeça, untas-me o casco.» Ob.cit.  
«A dor de cabeça minha e as vaccas nos- 
sas.» Ob. cit.— «A cabeça com comer endi- 
reita.» Ob. cit. — «Tal cabeça, tal siso.» 
Ob. cit. — Tantas cabeças, quantas sen- 
tenças.» — «Queni empedra duas vezeslro- 
peça, não é muito quebrar a cabeça.» Ob. 
cit.— «Nunca lavei a cabeça, que não me 
sahisse tinhosa.» Ob. cit. — «Cabeça ion- 
ca não ha mister touca.» Bento Pereira, 
Thes., p. 218. 

CABEÇÁDA, s. f. (Üe cabeça, por meio 
dosuflixo composto «ada», como paulada, 
áe paulo (d'onde páo), palmada, de pal- 
ma, etc.) Pancada com a cabeça. — «Deu 
a náo uma grande cabeçada, com que ren- 
deu o gorupés.» Historia tragico-mariti- 
ma, Tom. ii, p. 219.—(luariii(;ão da ca- 
beça do cavallo com argoias fortes, e de 
tornei, para as cadeias se não enrolarem, 
dobrada, e estofada na focinheira o no 
alto da cabeça. — «yl primeira prisão do 
cavallo é a cabeçada.» Rego, Instrucção 
de Cavallaria de Brida, p. 25. — Fig. 
(ligando-se ao primeiro sentido), dispa- 
rate, loucura, erro, despropósito.—«Tam- 
bém elle deu a sua cabeçada, não he muito 
eu dar a minha.)) Antoiiio Ferreira, Bris- 
to, act. I, SC. 1. — «tímndes cabeçadas 
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dão os advogados á custa das partes.» — 
«Nam repara em cabeçadas.» Francisco 
Manoel de Mello, Feira de Anexins, Part. 
I, dial. I, § 1. — «Fez tantas cabeçadas 
ásua sombra.» MonarchiaLusitana, Tom. 
I, foi. 257.— Vicio do cavallo, mal em- 
bocado, que levanta a cabeça para cima. 
= Vem em Rego, Instrucção de Caval- 
laria de Brida, cap. 20. 

CABEÇAL, s. m. (De cabeça, com o 
suffixo «al»). Chumaço de panno, que se 
põe por baixo da ligadura para ella licar 
mais alta. Cabeceira, — «Sabei que mi- 
nha pena pode encher mil cabeçaes.» Ca- 
mões, Filodemo, act. iv, sc. 2. — «Por 
cabeçal a ancora, por cama as voltas 
da amarra.» Lucena, Vida de S. Francis- 
co Xavier, Liv. i, cap. 12. — O indiví- 
duo obrigado a responder ao direito se- 
nhorio por todos os direitos e foros do 
casal, que estava dividido por diversos, 
do quem tinha a cobrar as respectivas 
porções. Viterbo, Eluc. — Ponto de ca- 
beçal, termo de Alveitaria, ponto que se 
dá nas bordas da sangria com uma agu- 
lha, para as atar. — «Nem o- fluxo cõ 
costura, ne>n cõ ponto.de cabeçal.» Gal- 
vão. Tratado de Alveitaria, p. 551.— 
Cabeçaes, nos coches, quatro páos altos, 
de quatro ou cinco palmos, que susten- 
tam a caixa, cada um por meio do um 
argolão. Blut., Vocab. Fr. João Pacheco, 
Divertimento erudito, Tom. ir, p. 335. 

— Adag.: «Embora vas mal, onde te 
poem bom cabeçal.» Hhit., Voe.— «Mal so- 
bre mal, pedra sobre cabeçal.» Ob. cit. 

-[■ CABEÇALHA, s. /'. (De cabeça, ccm 
o suflixo «alha», como bandalho, do ban- 
do,. 6oyí<Z/io (por bagalho], de baga, etc.) 
Vara comprida que sahindo da frente do 
leito do carro, vae até á cabeça dos bois 
e segura o jugo. 

CABEÇALHO, s. m. O mesmo que Ca- 
beçalha. Em Typographia, os dizeres da 
cabeça de um jornal ou do um artigo. 

CABEÇÃO, s. m. (Do cabeça, com o suf- 
fixo «ão»). l'arto superior de alguns ves- 
tidos, que cinge o pescoço e cobre par- 
te do peito e costas, líspecie de cabresto, 
composto de duas rédeas de lã, grossas 
o soltas, e meia canna, com que se cinge 
o focinho dos potros para os domar. — 
«O cabeção na sella da giiieta depois dos 
potros não se deve usar, senão para ca- 
vallos soltos de rosto e descompostos.» 
Francisco Pinto Pacheco, Tratado da ca- 
vallaria, p. 65. — Termo antiquado: ca- 
pitação, imposto ás cabeças do familia. 
— «... q)ie os juristas chamão capilatio, 
e nós em Portuguez cabeção.» Coita, Ser- 
mão do Nascimento, p. 137. — «No ca- 
beção das sizas da comarca.)) Carvalho, 
Chorographia portugueza. Tom. i, p. 487. 
Froiiha. — «Cabeções com penna.» Testa- 
mento de Affonso IV. 

— Km Typ')graphia, pequena estampa, 
mais comprida que larga, que se põe, 
para ornato, na cabeça de um livro ou 
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dos capítulos. Hoje quasi se não usa, sub- 
stituindo-se pela palavra vinheta. 

— Loc.: Acolher-se aos cabeções de 
alguém, pôr-se ao abrigo da sua protec- 
çáo. — Andar debaixo dos cabeções, met- 
ter-se debaixo dos pés do alguém, fazer- 
se servil. Francisco Manoel de Mello, Fei- 
ra de Anexins, Part. i, dial. ii, § 1. 

CABECEAR, v. a. (Der. de cabeça pelo 
mesmo processo que guerrear, de guerra, 
chapear, de chapa, farpear, de farpa, 
capear, de capa, rarear, de raro, etc.) 
Fazer as cabeceiras do lombo do livro.— 
«Cabecear um livro com retroz.)) Bluteau, 
Vocabulario.—Termo de artilheria. Ca- 
becear a peça, abaixal-a da joia.=Pou- 
co usado. 

— Cabecear, v. n. Abaixar, menear, 
agitar a cabeça. — Estar cabeceando com. 
somno, diz-se de quem está deixando pen- 
der e vacillando a cabeça involuntaria- 
mente por effeito do somno. — Cabecear 
o navio, pender para um dos lados. — 
(íForão os navios cabeceando e encos- 
tando-se aos penedos.)) Couto, Décadas, 
dec. X, foi. 5, col. 7. — Cabecear, mo- 
ver a cabeça muitas vezes para manifes- 
tar approvação. — <s.E então wr cabecear o 
auditorio a estas cousas, quando devia- 
mos de dar com a cabeça pelas paredes 
de as ouvir!)) Antonio Vieira, Sermões, 
serm. i, p. 70. — Cabecear a torre, o 
campanario, um edifício.— <í... pender a 
parte superior d'elle para esta, ou aquella 
parte. D Frei João Pacheco, Divertimento 
erudito, II, p. 292. — «Tal foi o cabe- 
cear do campanario, com pendores a huma 
e outra parte.d Frei Luiz de Sousa, Hist. 
de S. Domingos, Part. t, foi. 142. 

CABECEIRA, s. f. O lo^ar ondo fica ou 
repousa ou de cujo lado fica a cabeça. — 
A cabeceira da cama, o lado da cama 
d'ondp fica a cabeça. Especie de almofa- 
da para encostar a cabeça.—A' cabe- 
ceira, junto da caboceira do leito. 

Lia Alexandre a Homero de maneira 
Que sempre se Itie sabe á cabeceira. 

CAM., Lus., cant. V, est. 96. 

— «Aij meu bom Pay, e Senhor, que 
nem para vos enterrarem, vos acharam 
um real de agua á cabeceyra.» Francis- 
co Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 135. — Cabeceira da mesa, o lado on- 
de se senta o douo da casa, o ampbitrião, 
etc. 

Ali em cadeiras ricas crystalina.s, 
Se assentam dons e dous, amante e dama; 
N'outras à cabeceira (da mesa), d'ouro finas, 
Está co'a bella deosa o claro Gama. 

CAM., LUS., cant. x, est. 3. 

— Cabeceira do rol, a frente, no primei- 
ro logar. — Cabeceira da cova, a parte da 
cova, de cujo lado fica a cabeça do ca- 
da ver.— «.Com cruzes ás cabeceiras das 
covas.)-) Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, foi 46. 

— Ant. : Chefe. — «Eram as principaes 
cabeceiras do governo deliu.)) Barros, Dé- 
cadas, I, foi. 133.— «Sam estes Cunça- 

res as cabeceiras das Aldeas.D Idem, Dé- 
cadas, II, foi. 105. — üErão ali grandes 
cabeceiras (dos mouros), os quaes forão 
tomados, pagaram grandes rendições.)) 
Inéditos de historia portugueza, foi. ni, 
p. 28. — Cabeceiras. Termo do eiicader- 
nador. Lavôr de retroz, feito em um o ou- 
tro extremo do lombo do livro. Bluteau, 
Vocabulario. 

— Ai)AG. : «Não está fóra de canceyra, 
quem os pés muda para a cabeceira.» 
Bluteau, Vocabulario. — «Em mesa re- 
donda não ha cabeceira.» Ob. cit. 

f CABECEIRO, s. m. (Corrupção de Ca- 
beceira). Termo da África portugueza, 
muito usado pelos indígenas de Dabomey. 
— Chefe. 

f CABECEL, s, m. (Der. do cabeça, suí- 
fixo «el»). O encabeçado em praso ou her- 
dade indívisa, que dava o quinhão da 
renda aos achegos, coherdeiros e com- 
parles. Víterbo, Elucidario. 

CABECINHA, s.' f. Diminutivo de. ca- 
beça. Figuradamente, extremidade, ponta 
boleada d'uma planta, pessoa de pouco 
siso. — Que cabecinha! — A farinha re- 
sultante do rolão. passado por peneira mais 
grossa e ([ue contóm a sèmea mimosa. 

— Loc.: Cabecinha de vento, pessoa 
que tem pouco siso. — «Ah moças par- 
voas, apetitosas, cabecinhas de vento.)) 
Antonio Ferreira. Liv. n, p. 1. — Cabe- 
cinha d'arroz,. cabecinha d'avelã, cabeça 
muito pequeiia. 

CABEÇO, s. m. (Der. da fôrma da baixa 
latiiiidade capitium; vid. Cabeça). O ponto 
mais alto do monte; currie..— «Serrat tão 
alias que a algumas lhe ficão as nuvens 
por debaixo dos picos e cabeços.» Lu- 
cena, Vida de Sam Francisco Xavier, fo!. 
467. —Monte pequeno, collina, baixo.— 
«/? junto a hum cabeço alto, aoiide se 
fundou a Igreja.)) Monarchia Lusitana, 
Tom. VI, foi. 64. 

f CABEÇORRO, s. m. (De cabeça, com 
o suffixo «orro»). Cabeça grande. 

CABEÇUDO, adj. (IJer. de cabeça, pelo 
mesmo processo que pontudo deriva de 
ponta). Oue tem cabeça grande. — Obsti- 
nado, pertinaz, aferrado ás suas idèas. — 
«Tratar somente com a lei escrita ê tra- 
tar com um homem cabeçudo.» Amador 
Arraes, Diálogos, dial. v, p. 4. —Rombo, 
sem pontas. — «Virotes cabeçiidos.» Iné- 
ditos de historia portugueza. Tom. iri, 
p. 486. = Emprega-se também substan- 
tivamente: Nada quero com cabeçudos. 

CABEDAL, s. m. (Alteração de Capital, 
mudando-se, como de regra, o «p» mediai 
era «b», e «t» mediai era «d»; é a fôrma 
verdadeiramente portugueza, do fundo da 
lingua, em quanto capital é apenas uma 
fôrma que veio pelo vehiculo da erudi- 
ção). O capital, "S fundos em opposíção 
ás renda.s, jurei, fructo. — «E delles que 
nem ham renda, nenhuma levam-lhes do 
cabedal.» Ordenação Affonsína, Tom. iv, 
cap. 90, p. 1. — «Applicava (a Rainha) 

para regalos das Freiras da Encarnação 
teus ganhos e cabedaes.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos. — «Cada hum mostrava a seara do 
seu cabedal e officio pretendendo colher- 
lhe o fructo.)) Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysippo, Prol. — «Tudo pedia 
hum excessivo cabedal ou industria, que 
o suprisse.)) Francisco Manoel de Mello, 
Epanaphoras, p. 15. — Generos que con- 
stituem o objecto d'um commercío espe- 
cial.—Dinheiro com que se negoceía.— 
«Basta que também a natureza he trapas- 
seyra, como Mercador tramposo, que com 
pouco cabedal vay contentando a muytos 
acredores.)) Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 135. 

— Ant. : O grosso dos dízimos, foro ou 
pensões; por exemplo: pão, azeite, por 
opposição ás direituras que eram as miun- 
ças o forragens. — «Dedes anósporpam 
e por vinho quatro moyos, e sser pela teyga 
de Martim Gonçalves; e o cabedal seer 
terso de centeo, e d'orgo e as duas partes 
de mylo, feitos em celeyro.)) Doe. de 1303. 
= Citado por Viterbo no Eluc. — Figu- 
radamente: poder, faculdade, força em 
exercício para conseguir um fim. — «Pro- 
digio tão superior aos cabedaes da natu- 
reza.)) Manoel Bernardes, Floresta, Part. 
n, p. 89.—O material para fazer uma 
obra. — «Não metteo Deos mayor cabe- 
dal em crear aos homens, que as formi- 
gas.)) Frei Thomó de Jesus, Trabalhos 
de Jesus, p. 184 (ed. 1731.) — «Iluma 
gente cõ quem metteo tão pouco cabedal a 
natureza.)) Antonio Vieira, Sermões,Tom. 
IV, p. 518. •—üs meios com que se pre- 
tendeconseguiralguma cousa.—«Averti o 
cabedal que melteu Chrislo a Judas pa- 
ra conseguir isto.)) Idem, Ibidem, Tom. 
III, p. 239. — Os bens que se possuem e 
coiu que se podem aíTrontar as diflícul- 
dades da vida. Matéria prima d'uma obra. 
Diz-so principalmente do couro com que 
os sapateiros fazem o producto da sua 
arte. Os materiaes de guerra e gente, o 
tudo o mais que ó necessário para fazer 
guerra. — «Ficava-lhe cabedal para re- 
parar a armada.)) Fernão Lopes Casta- 
nheda. Historia da índia, Part. in, cap. 
130. —O apreço em que se tem alguém 
ou alguma cousa.—Fozer cabedal, fazer 
a[)reço, ter estima.—«Fez iam pouco ca- 
bedal d'esta nova.)) Monarchia Lusitana, 
Tom. I, p. 258. — Cabedal d'engenho, 
de noticias, de talento, de sciencia, dejui- 
zo, etc., o grão ou ([uantidade à'engenho, 
de noticias, de talento, etc., que se possuo. 
— Ter grande cabedal d'engenho, etc., 
tpr muito engenho. — «Veio de fóra do 
reino carregado de cabedal de noticias cu- 
riosas.))—«Conheço o cãheial que elle tem, 
sey quanto vai, quanto peza, e o que pôde 
fazer.)) Bluteau, Vocab. — «Fulano tem 
grande cabedal t/e preguiça.)) Ob. cit. —- 
A quantidade d'agua d'ura rio, ou regato; 
grandes aguas. — «O pouco cabedal do 
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regato lhe ensinou a esconder as aguas.D 
Monarchia Lusitana, Tom. vii, p. 154. 
Vid. Cabedal, adj.—Matéria, assumpto. 
— <s.Eu ainda tinha cabedal para hir 
adiante, se as horas tornaram atraz.D 
Francisco Rodrigues Lobo, Obras, foi. 26 
(ed. in-fol.) 

— Loc.; Fazer cabedal em alguém, 
confiar na sua protecção. — «O nosso re- 
médio esteja em nos desenganar que em 
ninguém se pôde fazer cabedal senão em 
Deos.)-) Diogo de Paiva, Sermões, Tom. 
I, p- 123. — Melter resto e cabedal em al- 
gum negocio, empregar todos os meios 
que se tem ao alcance, todas as traças, 
tramas, actividade n'um negocio. 

— Cabedaes, pl. Dinheiros, proprieda- 
des, recursos, posses, materiaes. 

\ — Techn. : Cabedaes «são dous paus, 
que galgados servem para desempenar as 
táboas que os carpinteiros querem lavrar.y> 
Frei João Pacheco, Divertimento Erudi- 
to, II, p. 315. 

— Adag. ; <s.Com homem interessai, não 
juntes teu cabedal.» — Todos os San- 
tos ao Natal, perde o padeiro o cabedal.» 

CABEDÁL, adj. 2 gen. (lítymologica- 
mente, o mesmo que Cabedal; o emprego 
da palavra, como adjectivo, desenvolveu- 
se evidentemente das locuções cabedal do 
rio, rio de cabedal.) Caudal, que tora aguas 
copiosas. — líPodião esgotar hum rio, por 
cabedal que fosse.)) Barros, Década III, 
foi. 95. — íiEste rio he grande., e cabedal, 
por ser o segundo braço, de que se faz o 
Indo.)) Idem, Ibidem, Dec. iv, foi. 578. 

CABEDÉL, s. m. ant. (Alteração regu- 
lar da fôrma latina capitellum, de que 
veem também cabedeUo, capitei, chapi- 
teu, fôrmas em que o sentido fundamen- 
tal de cabeça se descobre.) Chefe, guia, 
cabeça. aJudas... /b;/cabedel, dos que 
prehtnderam Jesu...D Actos dos Aposto- 
los, I, 16, nos Inéditos d'Alcobaça. — 
<íEste Aminadab foy huum dos cabedees 
(escripto por erro cabedaes, na impressão) 
dos filhos d'Israel.)) Livros de Linhagens, 
IV, p. 232, era Portugal, monument. his- 
tor. Scriptores, I. — aEste Nasam foij 
cabedell no deserto de toda a albergada 

tribu de Judá.D Ob. cit.=Occorre ain- 
no século xv nos Opusculos de Fr. 

oão Claro (Historia chronologica critica 
^ Real Abbadia de Alcobaça, do Fr. For- 

de S. Boaventura, p. 101, c nos 
p I, publ. pelo mesmo.) 

^^ABEDELEIRO, s. m. ant. (Também 
corre a fôrma Cabedaleiro; a primeira 

l^^^ciada por cabedel; a palavra pro- 
® cabedal por meio do suffixo «ei- 

».) Devedor de cabedal, principalmente 
® umheiros; o que negoueia com cabe- 

(dinheiro ou especies) que lhe foram 
emprestados por capitalistas. — «Se tal 

Çvedor, ou cabedeleiro, nom pagar a di- 
'^'*da, ou cabedal ao tempo que prometleo 

Lei de D. Diniz na Ordenação 
lonsina, Liv. v, 39, 1. — aQue aos ca- 

bedeleiros se não contem os cabedaes 
alheyos, com que negoceão.)) Lei antiga 
na Ordenação Manuelina, Liv. v, 65, 1. 

CABEDELLA, s. f. (Outra fôrma de Ca- 
badella.) Os rniudos e cabos das aves, o 
figado, moela, azas, pescoço, pernas, etc. 
— (íPois, Senhores, coração, bofes, baço 
e toda a outra mais cabedella, não se po- 
dem comer senão em cominhos.it Cam., 
El-Rei Seleuco, Prol. — O guizado feito 
cora os cabos e miúdos das aves. — Ca- 
bedella de gaUinha.—Molho de cabedel- 
la. _ Gallinha feita de cabedella. 

— Loc. : Não está má a cabedella, 
diz-se ironicamente d'iim caso que não 
agrada. 

CABEDELLO, s. m. (Do latim capitel- 
lum.) Cabeço d'areia.=Colhid'o por Hento 
Pereira, no Thes. = Também (itifluencia- 
do talvez por cabo, por snpposta relação 
cora este) pequena língua de terra, en- 
trando ao raar ; pequeno cabo. 

CABEIRO, s. m. (Der. do cabo, por 
meio do suffixo «eiro», que entra na for- 
mação de grande numero de nomes d'ar- 
tifices.) Que faz cabos de facas, os{)a- 
das, etc. 

CABEIRO, adj. (Der. de cabo, com o 
suffixo «eiro».) Que vera ao cabo, no 
fim; extremo, ultimo, final. 

— Loc.: Dente cabeiro, o dento do 
siso, o ultirao dento que nasce depois 
dos 21 annos. Na pronuncia popular ca- 
beiro contrahiu-se em «queiro»; assim 
dente queiro por dente cabeiro.=Cabeiro 
acha-se em Ferreira, Cirurgia, p. 90. 

CABELÁDO, adj. ant. (Der. d'ura the- 
raa cabellá, de que viria um verbo cabel- 
lar que não occorre, pois a fôrraa ò, de 
natureza participai.) Felpudo. — aVeludo 
cabelado.» Doe. nas Provas da Historia 
Genealogica da Casa Real, I, 571. 

CABELHADÚRA ou CABELLADURA, s. f. 
(Der. de cabello, cora o suffixo «dura».) 
Cabelleira natural. = Colhido por Bento 
Pereira e empregado nos Inéditos de his- 
toria portuqueza, III, 304. 

CABELLEIRA, s. f. (l)or. de cabello, 
com o suffixo «eira».) O cabello natural 
comprido. — <i.Suppo)iho em primeiro lu- 
gar serem as cabelleiras, insígnias da no- 
breza, e não se permittir em Roma, nem 
nas Provi)icias sujeitas ao Império, ca- 
bello comprido, senão aos senhores e illus- 
tres como se lê nas Cartas, que Cassiodo- 
ro escrevia aos Senadores.d Crysol Puri- 
ficativo, p. 514. — Cabellos postiços, co- 
sidos o ligados, geralraente por meio de 
uma pellica, cora que se encobre a falta 
de cabelleira natural. 

— Loc.: Cabelleira solta, era a que 
levavara ao paço os cortezãos e fidalgos 
quando andavam de capa. Rluteau, Vo- 
cabulário.— Cabelleira atada, cabelleira 
com dous nôs do proprio cabello. — Ca- 
belleira de nós ou de martello, cabelleira 
quasi redonda, tendo dous flocos de ca- 
bello pendentt^s e atados era nó. — Ca- 

belleira em guingetas, fôrma de cabellei- 
ra usada no século xni, a qual tinha duas 
tranças cobertas de fita negra. 
 Cabelleira dos cometas, a cauda dos 

cometas. 
Desafiando o alto Ceo, e cstpellaa 
Com niil bombas de fogo levantadas, 
Cometas lança ao ar, vendo-se entre ellas 
As brancas cabelleiras inflammadas. 

GASTiiO, ULVSSÊA, caiit. Ul, est. 22. 
— Cabelleira das arvores, a folhagem, 

a copa das arvores. 
— Cabelleira dos cavallos, a crina. 
— Na linguagera popular e farailiar, ca- 

belleira é synonymo de bebedeira, em- 
briaguez, perua, piela, piteira.—\.c\\!^-S& 
auctorisado n'este sentido por Francisco 
Manoel do Nascimento. 

CABELLEIREIRO, s. m. (Der. de cabel- 
leira, com o suffixo «eiro», de modo que 
na palavra se acha este suffixo repetido 
duas vezes.) O que faz e compõe cabel- 
leiras; o que pentêa e corta cabello. 

CABELLINHO, s. m. Dirainiitivo de Ca- 
bello. 

— Loc.: Homem do cabellinho doce, 
o que o cria e penteia cuidadosamente. 
K' do Jorge Ferreira do Vasconcellos, Eu- 
frosina, iii, 5. — Homem, mulher de ca- 
bellinho na venta, colérico, de máo gê- 
nio, destemido. — Sem tocar tem cabel- 
linho, nem ao de leve.— alluma onda 
se me vinha outra se me hia, dever como 
se esprayava, sem que hum cabellinho 
locasse, que ondeasse, a prosametaphorica 
em que se envolveu.)) Francisco Manoel de 
Mello, Feira de Anexins, Part. i, dial. i. 

CABELLO, s. m. (Der. do latim capil- 
lus, por meio do abrandamento do «p» 
em «b» e mudança regular do «e» accen- 
tuado diante de dupla. A palavra capil- 
lus tem dado logar a_ discussões curiosas 
entro os lingüistas. E evidente que se li- 
ga a capul; mas como ? Do thema cap-it 
[c.aput, cap-it-is), do suffixo latino «ío», 
que se encontra era sig-lo, bel-lo, etc., se 
formou cap-it-lu-s, d'onde, por assimila- 
ção do «t» ao «e», ca])illus, que devia 
primeiro ter sido adjectivo e significado 
— o que pertence d cabeça. Esta etymo- 
logia, proposta por Corssen, Kritische 
Beitrage zur lateinischen Formenlehre, 
pôz termo a todas as discussões.) Pèllo 
particular á parto da pelle que cobre o 
craneo huraano. 

.... começo 03 olhos bellos 
A llie beijar, as faces, o os cahellos. 

CAM., I.US., cant. v, est. 55. 

Cahellos, que o ouro fazem liaixo o vil, 
(.om que inda o Sol mais clara luz daria, 
Do cada uma do vós minha alma ponde. 

ANTUNIO FEllHElUA, I, 25. 

— Cabello branco, — Cabello castanho. 
— Cabello preto. — Cabello louro. — Ca- 
bello ruivo, — Cabello claro. — Cabello 
escuro. 

Grinalilas manda pur de varias côrca 
.Koliro cabelloa louros á porfla. 

cam., lus., cant. iv, est. 78. 

voL. n,—2. 
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— Cabellos hellos; formosos; feios. 
.... a Aurora niarchetada 
Os fermosos cabellos espalhou. 

CAM., Lus., cant. i, cst. 59. 

— Cabellos angélicos, cabellos bellos, 
como se fossem d'uai anjo. 

Os cabellos angélicos trazia 
Pelos eburneos hombros espalhados. 

OB. ciT., cant. iii, est. 102. 

— Cabellos encarapinhados. — Cabel- 
los lisos. — Cabellos revoltos. — Cabel- 
los crespos. 

Cheios de terra e crespos os cabellos. 
OB. CIT., cant. V, est. 39. 

— Cabellos ã'éhano, cabellos negros 
como ébano. — Cabellos d'ouro, cabellos 
da côr e brilho do ouro. 

De uma os cabellos de ouro o vento leva. 
OB. ciT., cant. IX, est. 71. 

— Cabellos curtos. — Cabellos compri- 
dos.—Cabellos cortados.—Cabellos cres- 
cidos. — As pontas dos cabellos. 

Das pontas dos cabellos lho caiam 
Gottas... 

OB. ciT., cant. IV, est. 71. 

— Trança de cabellos. — Anneis dos 
cabellos. — A côr dos cabellos. 

A côr, que tinha Daphne nos cabellos. 
OB. CIT., cant. IX, est. 56. 

— Tor extensão : Cabello, o pêllo que 
nasce nas outras partes do corpo além da 
pelle que cobre o craneo. — Os cabellos 
da harba. — Os cabellos do nariz. — Os 
cabellos do peito. 

Os cabellos da barba, e os que decem 
Da cabeca nos hombros, todo orSo 
liuns limos preiihcs d'agua... 

0T3. CIT., cant. VI, cst. 17. 

— Deixar crescer o cabello. — Encres- 
par o cabello.—Cortar o cabello.—An- 
nellar o cabello. — Frisar o cabello.—■ 
Puxar o cabello, puxar pelo cabello.— 
Agarrar pelos cabellos. — Pentear os ca- 
bellos. — Empoar os cabellos. — Cabel- 
los postiços. ~~ Figuradamente: Os cabel- 
los do sol, os raios do sol. 

Lá onde o claro Tejo a praya lava 
Rica das brancas conchas aOriento, 
Já seus cabellos n'agoa o Sol molliava. 

ANTONIO FERREIRA, ecl. VIU. 

—Termo do relojoeiro. Agulha no in- 
terior do relogio, que, movida sobre o 
seu eixo, faz adiantar ou atrazar o relo- 
gio. — Termo de carpinteiro. O barban- 
te da serra. — Termo de moleiro. Vari- 
nha que a andadeira ou mó corredora 
põe em movimento, e que por esse mo- 
vimento abre e fecha successivamente o 
buraco pelo qual cáe o grão. 

— Loc.: Doer o cabello, ter receio d'al- 
gum mal. — ((.Logo me doeu o cabello.» 
Antonio Ferreira, Bristo, iii, 7. — ((Sem- 
pre me doeu o cabello dos amores de meu 
amo.)) Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina,V, S.—Fino comowmcabello, 
muito fino. — Suhtil como cabello, muito 

subtil.— «Nam sejam tão suhtis como ca- 
bellos da cabeça.)) Francisco Manoel de 
Mello, Feira d'Anexins, Part. i, Dial. t. 
— Pelos cabellos, á força. — (dde pelos 
cabellos muito contra vossa vontade.» An- 
tonio Vieira, Sermões, I, 504. — (íFica o 
triste mettido nas voltas de Andreia como 
Absalão pelos cabellos.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Ob. cit.— Ter bom cabello, 
ter cabellos abundantes e compridos. — 
Ter mão cabello, ter poucos cabellos. — 
Arripiarem-se os cabellos, levantarem-se 
sob a impressão do terror. 

Arripiam-se as carnes e o cabello 
A mi e a todos, só de ouvil-o e vel-o. 

CAM., LUS., cant. v, est. 40. 

— Arripla-cabello, a pospello, contra 
a direcção'do cabello.—Figuradamente: 
com violência, contra a tendencia natu- 
ral. — Não tocar a ponta d'um cabello, 
sem lesar em cousa nenhuma. —Não fal- 
tar um cabello, não faltar nada.—Agar- 
rar a occasião pelos cabellos, não deixar 
escapar uma occasião propicia. Ksta locu- 
ção tem a sua origem em os antigos re- 
presentarem a occasião cabelluda por dian- 
te e calva por traz, do modo que tendo 
ella passado era impossível agarral-a mais. 
—Trazer, vir um argumento, um dito, um 
equivoco pelos cabellos, á força de muito 
trabalho, mal deduzido, sem lógica ou 
graça. — «Se elles (oí equívocos) cahem 
a pelo, tem sua galnnteria; não já como 
muijtos que vem pelos cabellos.)) Francisco 
Manoel de Mello, Ob. cit. — Chegar aos 
cabellos, passar a vias de facto, vir ás 
mãos, brigar. — Arrancar os cabellos, es- 
tar desesperado. — Em cabello, com os 
cabellos soltos. Hoje está cabida em des- 
uso esta locução. — ((Qual em cabello.» 
Gam., Lus., cant. iv, est. 91.—Em ca- 
bello, locução que tem sua origem na sym- 
bolica do direito da edade media. — Mu- 
lher em cabello, era a mulher solteira, cujo 
estado de virgindade era indicado s)'mbo- 
licaraente pelos cabellos soltos, que indi- 
cavam que ainda não tinha ligado os seus 
cabellos pelo casamento. A viuva usava 
os cabellos cobertos com uma touca; a 
casada trazia os cabellos descobertos, mas 
ligados. Póde-se vêr alguma cousa, ainda 
que insufficiente, sobre isto, emViterbo, 
Eluc., s. V. Cabello, mas com maior des- 
envolvimento nos auctores que têm tra- 
tado da origem e symbolica do direito. 
A locução antiga ligar os cabellos a don- 
zella, isto ó, casar, acha-se n'uma trova 
do Cancioneiro do Vaticano: 

Por deus, coitada sigo, 
Pois non ven meu ainiço; 
Pois non ven, que farei? 
Meus cabelos comsigo, 
Eu non os liarei. 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 17. 

— Chegar aos cabellos com o inimigo, 
travar batalha. — Cabello no peito^ incha- 
ço no seio da mulher que amauienta.— 
Levar couro e cabello, levar tudo, não 
deixar nada (uma empreza, um negocio). 

deixar n'ura estado miserável de saúde 
ou de haveres. Locução metaphorica ti- 
rada dos máos barbeiros que esfolam os 
freguezes ao barbeal-os. 

— Adag. : «.Mal alheio pesa como um ca- 
bello.» Bluteau, Vocab. — ((Não quero 
gabão, se me ha-de encher de cabellos.» 
Ob. cit.—«Muitas mãos e jjottcos cabellos, 
asinha são depennados.D — Cabellos, e 
cantar não fazem bom enxoval.)') Ob. cit. 
((Mais vai velha com dinheiro, que moça 
com cabello.» —«Madrinha fazei o tope- 
te, e ullo o cabello.» Ob. cit. 

CABELLÚDO, adj. (Der. de cabello, pelo 
mesmo processo qnercabeçudo, de cabeça, 
por meio do suffixo «udo»). Que tem lon- 
gos cabellos.—«Apollo cabelludo.» Fran- 
co Barreto, Eneida, ix, 154. — Que tem 
abundantes cabellos pelo corpo.—Cometa 
cabelludo, cometa de longa cauda.—«Ap- 
pareceu um cometa cabelludo.» Leonel da 
Costa, Georgicas de Virgil., p. 37.—Cou- 
ro cabelludo, termo de medicina : a parte 
da pelle que cobre o craneo e onde nasce 
o cabello da cabeça.—'Bicho cabelludo, 
termo do Brasil; lagarto de pôllo que cau- 
sa uma dôr comparavel á da queimadura 
em quem lhe toca. 

— Obsekv. GiiAMM.: Emprega-se tam- 
bém substantivamente. Na linguagem po- 
pular, serve então de epitheto a pessoas 
que têm muito cabello, principalmente 
pelo corpo. — Oi/i« o cabelludo! —Fula- 
no, o cabelludo. 

CABER, V. a. Segundo Viterbo, Eluc., 
s. V., esta fôrma significaria cabedal em 
documentos que elle achou, mas esta si- 
gnificação parece mais que duvidosa, tan- 
to mais quanto pelo lado da etymologia 
se oíferecem sérias difliculdailes, soa sup- 
pozermos correlacionada com cabedal, ou 
proveniente d'(.'Sta. 

— Caber, v. a. ant. (Do latira capere, 
tomar.) Tomar, receber. — «Sse obrigou 
de estar e de caber toda rrem, que os ditos 
Juizes arvidros julgassem, ordinhassem.)) 
Doe. de 1289, em Viterbo, Eluc. 

— Caber, v. n. (A significação neutra ' 
ser tomado, ser comprehendido, desen- 
volveu-se aqui como em muitos outros ca- 
sos da activa.) Ser comprehendido, conti- 
do, poder ser contido n'um espaço. Qs li- i 
vros cabem na estante. A agua cabe na ! 
bacia. O publico não cabia nO theatro. Os 
doentes não cabiam nos hospitaes quan- 
do houve em Lisboa a febre amarella. Ca- 
beremos ainda no carro ?—Figuradamen- 
te: Caberem verso ou historia, poder ser 
expresso em verso ou historia. 

Feitos farão tão dignos de memória, 
Quo não caibam em verso ou larga historia. 

CAM., LUS., cant. X, est. 71, 
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— Caber parte, pertencer parte. 
A todo o Mundo, ao Mundo lodo cabe 
Parto, não he sómento ella.... 

IDEM, ecl. I. 
E vós, senhor, a que iguíil parte cabe 
IC sempre caberá d'esl'almii, e vida. 

idem, sonetos, liv. II, 21. 

Cair etn quinhão, era sorte. — aA 
todos (os homens) cabe seu trago (das 
águas das discórdias).» Francisco Manoel 
de Mello, Apol. Dial., p. 109. 

Caber em, poder pertencer a. 

Dae-mo igual canto aos feitos da famosa 
Jjente vossa, que Marte tanto ajuda; 
Que 8e espalhe e se canto no Universo, 
oe lào sublime pre(^o cabe em verso. 

CAM., Lus,, cant. i, est. 5. 

— Ser vez, vir por turno. — nAquelle a 
que cabe entrar na fortaleza para a go- 
vernar.y, Luiz Marinho d'Azevedo, Dis- 
cursos Âpologeticos, p. 102. — Vir a pro- 
posito, ser occasião. —• «Gabe-nos agora 
(^licar o que fica provado.yi Fernão do 
Queiroz, Historia da vida de Pedro Bas- 
to, foi. 445. — «Aqui cabe responder ao 
mérito de cada um.y> Brachyologia de 
Príncipes, p. 88. 

Loc. : Nàn caber em si de contente, 
cie alegre, de satisfação, etc. — «A seroá 
de Deos não cabia em si de prazer.)) Jor- 
ge Cardoso, Agiologio Lus., 9, ui.—Não 
caber na vontade, não poder ser objecto 
da vontade d'alguem. — «.Na sua vontade 
não cabe fazer mal.)) Antonio de Sousa 
de Macedo, Dominio sobre a fortuna, p. 

Não caber o coração no peito, diz- 
se de quem está muito contente. 

Nào sabe o bravo tanto l)cm se o crua; 
Que o coraçao no peito lhe nào cabe. 

CAM., LUS., cant. ví, est. 00. 

Caber com alguém, privar com al- 
guém.» Bento Pereira, Thes., p. 150.— 
Cousa em que não cabe erro, cousa que 
não é susceptível d'erro. — «Por ser cousa 
em que não pode caber erro.T) Monarcbia 
Lusitana, Tom i, foi. 125.--i\^ão caber 
no mundo, n'um logar, aspirar a muito, 
® ar o mundo ou esse logar como pe- 
queno para si. 

. em terreno 
Nào cabe o altivo peito tíio pequeno. 

CAM., LUS., cant. iii, est, ÜG. 

escud'^^'°'^^^'^ ''o/e não cabe hum pobre 
de 5i dantes cabia lun senhor gran- 
de Manoel de Mello, Carta 
sito e ^ *1® Casados. —A caber, a propo- 
niente'"^ occasião, no tempo convo-   y Isso está a caber. 

beniíi'e proveito não ca- 
Cabe '"''CO.»— «A dvertencias elisonjas 
jj, P^-yor em hum saco, que honra, e 

Francisco Manoel de Mello, 
Dialogaes, p. 61. 

Gen ('ermo aracíicano.) 
Uoo"'^® familia dos roedôres cavia- 

p.®Jl."3archadores; porco da índia. 
^abial ou^CABIAR, s, m. Vid. Caviar. 

CABÍDA, s. f. (Fôrma participai con- 
vertida em substantivo, como comida, be- 
bida, etc.) Cabimento, entrada. — Figura- 
damente: Trato, amizade, acolhimento. 
— «Pello longo conhecimento, e criação 
tenho lá essa cabida que lhe dirião sam- 
mente.D Jorge Ferreira do Vasconcellos, 
Ulysippo, act. ii, sc. 8. 

CABIDAR, s. m. ant. Outra fôrma de Ca- 
vidar, empregada por Fr. Bartholomeu 
dos Martyres, Cathecismo, I, 15. 

CABÍDE, s. m. (De capituliim, como ca- 
bido (v. Cabido), mas com o «o» final mu- 
dado em e para distinguir as fôrmas como 
se dislingut^m as significações, pelo pro- 
cesso freqüente da divergencia de fôr- 
mas. Em latim capilulum designava já 
um annel de madeira que servia para a 
suspensão d'um quadro de madeira; de- 
signava também a trave transversal da 
machina da catapulta ou balista, desi- 
gnava por consequencia peças de madeira 
que serviaiu jMra a suspensão, etc.) Braço 
de madeira lixo na parede para suspen- 
der roupas, etc.^ faboa, tendo lixos vários 
braços de madeira, e pregada na parede 
para o iniísmo fim. — Movei formado por 
uma haste central fixa sobre um pé re- 
dondo ou terminando em tres ou quatro 
pés, da qual sáem vários braços, em que 
se suspendem roupas, chapéos, etc. Algu- 
mas vezes tem este movei uma parte su- 
perior, destinada a proteger do pó os ob- 
jectos que n'elle sc collocam, o que é cha- 
mada ehapéo. — «Vio quantidade de ar- 
mas em um cabide.» Jacintho Freire, Vida 
de D. João de Castro, iv, 34.—Figura- 
damente : Homem alto o magro. — Cabi- 
de d'armns, soldado bem armado. 

CABIDÉLA ou CABIDÉLLA. Outra fôr- 
ma do Cabedella. 

CABIDO, adj. part. (De caber.) Ser ca- 
bido, ter entrada, acolhimento.—«Ile vos- 
sa mercc tão cabida em toda a parle, e tão 
conhecida per si, e pelo seu termo que 
d'aqui nace ter mais apaixonados, que co- 
nhecentes.)) Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Ulysippo, act. ii, sc. 8. 

CABIDO, s. m. (De capitulum, com 
a mesma syncopo do «ç» que se nota em 
pobo (ant.), de populus, cabo, de cajmlus, 
a mudança ordinaria de p em o de t em 
d; as fôrmas succederam se assim: capi- 
tolo (quéda da desinencia de caso no latim 
vulgar), cábidolo (fôrma que em algumas 
alterações parallelas se encontra no hes- 
panhol cabildo, o de que deriva immedia- 
tamente o portuguez cabidola), cabidoo 
(freqüente nos antigos documentos, como 
poboo, ávoo, etc.), cabido. Segundo a ma- 
nia da maior parte dos nossos etymolo- 
gistas, de quercírem tirar ás palavras de 
formação puramente portugueza a sua ori- 
ginalidade, fazendo-as vir do latim por 
intermedio das outras linguas romanicas, 
acha-se em Moraes o hespanhol cabildo, 
como origem immediata da palavra por- 
tugueza em questão.) Corpo dos conegos 

d'uma cathedral. — «Qwe mais claro se 
pôde vêr, que na historia que me contaste 
d'aquelles dois Belogios tão 2)rincipaes do 
Cabido, e da Corte.)) Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 49.—Termo pro- 
vincial. Galilé (dofacto de se fazerem anti- 
gamente debaixo das galilés os capítulos 
das congregações).—Termo ant. Capi- 
tulo de religiosos. — Id. Corporação, as- 
sociação. — «O cabido dos moedeiros.)) 
Orden. Affons., 62, 4. — aEntrou o mes- 
tre de Aviz em cabido com elles.D Fernão 
Lopes, Chron. de D. João I, part. i, c. 45. 

CABIDOÁL, adj. de 2 gen. ant. (Der. 
de cabido, no sentido fundamental de 
principal, por meio do suffixo «al».) Prin- 
cipal, real. — «Estradas cabidoaes.» Ine- 
dit. de Hist. port., iii, 486. — «Qualquer 
que achado por dentro da dita co utada, fora 
dos cami)ihos cabiduaes com beesta, e al- 
mazen; queremos que perca a dita beesta.» 
Livro vermelho deD. Affonso, n.» 39. 

CABÍDOLA, adj. e s. f. (De cabidolo, no 
sentido de o que é principal, e esta fôrma 
de capitolo; víd. a etymologia de Cabi- 
do.) Termo de impressor. — Letras ca- 
bidelas, «são as que os impressores põem 
nos frontispicios dos livros, ou no prin- 
cipio dos capilulos delles.D Frei João Pa- 
checo, Divertimento Erudito, Tom. ir, p. 
333. — «Se pozerão cartéis com letras ca- 
bidolas.» Miguel Leitão d'Andrade, Mis- 
cellanea, p. 304 (l.'* ed.) — Letras cabi- 
dolas, letras maiusculas, em geral. — «E 
como este sanctissimo nome por a celebri- 
dade, e frequencia delle seruia de figura 
tanto como de letras, como agora I H S. 
que scripto em letras cabidolas o enten- 
dem os que não sabem, os mesmos latinos 
o escreuião com as mesmas letras gregas.)) 
D. Nunes de Leão, Orthographia.regr.iii. 

CABÍLDA ou CABÍLLA, s. /". (Do arabe 
cahíla, tribu.) Tribu, associação de famí- 
lias que vivem no mesmo logar. — iludo 
são cabildas de parentellas.-» ]5arros. Dé- 
cada I, foi. 19. — «Muitas vezes entre si 
estas cabildas tem guerra sobre o pastar,)) 
Ob. cit. — «Vem em cabildas como cyga- 
nos.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, cap. 196. 

CABIMENTO, s. m. (Do thema cabe, 
em caber, com o suffixo «mento».) Logar, 
entrada.—Essa proposta não tem cabi- 
mento agora, supposto o mão estado das 
finanças. — Homem de tão mãos costumes 
não tem cabimento em casa de gente ho)i^ 
rada. — Valia, estimação. — Todos dão 
cabimento áquelle homem. — Com Deus 
as boas obras sempre tem cabimento. 
(Moraes.) Ter cabimento a tença ou juro, 
ter logar de a cobrar a pessoa a quem 
toca pela folha do renda, ou recebedo- 
ria em (}ue foi assentada, o por onde devo 
ser paga segundo a ordem dos cabimen- 
tos determinada pela lei. 

-j- CABIRAS, s. m. pl. (Do grego kábei- 
roi, que, segundo Scaligero, Grotio, Bo- 
chart, Selden c Gesenius por ultimo, vem 
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do phenicio kahirim, que significa os for- 
tes, os poderosos.) Denominação de fôr- 
mas demoníacas de genero similhante aos 
curetas, corybaiites, satyros, etc., da itiy- 
thologia grega. = üinprega-se também ad- 
jectivamente. — Os neoses cabiras. 

f CABIRIA, s. f. (Der. de cabira.) Ter- 
mo d'antiguidade. Festas em honra das di- 
vindades cabiras. 

-j- CABIRICO, adj. (Der. de cabira.) Ouo 
diz respeito aos cabiras, faliando das cou- 
sas. 

CABISÁLVA, s. f. (Palavra composta de 
cabeça e alvo, contrabindo-se as duas pa- 
lavras, como succede com frequencia nas 
palavras compostas (vid. Você, etc.) De 
cabeça-alva veio cabeç'alva, o d'i)hi ca- 
biç'-alva. Uma ortliograpbia verdadeira- 
mente conforme á etymologia exigiria que 
se esíjrevesse cabiçaíva; mas, como nas 
duas palavras seguintes uma tal ortho- 
graphia não poderia ser aceite facilmente, 
escreve-se cabisalva, para barmonisar). 
Especie de ave do rapina. — «.Outros aves 
ha de rapina, como Bilafres, Allufor- 
mas, Cabisalvas...» Diogo Fernandes Fer- 
reira, Arte da Caça, p. 6. 

CABISBÁIXO, adj. (Composto de ca- 
beça e baixo.) One traz a cabeça baixa 
por dôr, vergonha, humilhação ou desen- 
gano.— aElles cabisbaixos, ellas abati- 
das.» Monarch. Lusitana, Part. vii, foi. 
484. — (iSahirão todos cabisbaixos, e ma- 
cilentos,)) Godinho, Viagem da índia, p. 
51 (1.^ ed.)— nAndavam cabisbaixos com 
o trabalho.)) Amador Arraes, Diálogos, 
dial. II, p. 7. 

CABISCAÍDO ouCABISCAHIDO,ad/. (De 
cabeça e caído.) Que traz a cabeça incli- 
nada ; abatido, humilhado, decaído.=tm- 
pregado por Antonio Vieira, Cartas, I, p. 
128. 

CABISCÓL, s. m. ant. (Palavra d'ori- 
gem franceza, como outras do mesmo ge- 
nero (vid. Chantre, etc.); hdíncei capiscol, 
alteração de caput scholce, cabeça, chefe 
da escóla. Na baixa latinidade encon- 
tram-se as fôrmas secundarias cabiscola- 
ris, cabiscoíus, capischolus, capischolins, 
caput scholaris, caput scholista, etc. Vid. 
Ducange; mas o typo de que immediata- 
mente vem a fôrma franceza é capischo- 
loí.) Dignitario que n'alguns capítulos de 
cathedraes e collegiadas presidia ao côro, 
6 velava por que se observassem as rú- 
bricas e as ceremoiiias. Viterbo, Eluci- 
dario. 

CABISÓNDO, s. rn. (Termo asiatico). 
Sacerdote do Japão, que tem o mais alto 
gráo e dignidade entre os outros. Fernão 
Mendes Pinto, Peregrinações, c. 1C5. 

•j" CABISTORTO, s. m. (l)e cabeça e tor- 
to.) Beato fingido. 

CABO, s. m. (Do latim caput, com a 
quéda do t final como em ou de aut, e de 
et, e em todas as fôrmas da terceira pes- 
soa do singular dos verbos [ama, de amat, 
amava, de amabat, ame de amet, etc.) 

Cabeça ou ponta de terra elevada que en- 
tra pelo mar dentro. — «.Mas tanto po- 
dees aprender que pero Ia envyassem mui- 
tas vezes, e ainda homens que per expe- 
riencia de gratuies feilo-i aatre os outros 
avynm no oflicio das armas avantajado 
nome, nunca foi algo que ousasse de pas- 
sar aquelle cabo de Bojador pera saber a 
terra daalem, segundo o ijfante desejava.» 
Azurara, Chronica de Guiné, cap. vn.— 
«Item, serees auisado que Ita vossa tornada 
em boa ora depois de jinssado o Cabo de 
Booa Esperança 7iõ tnmees outro ponto nem 
façaes demora em alguma parte. «Dociwa. 
em Annaes Marit. e Colon., 1843, p. 351. 
— «E em hum pairo que teve ao cabo de 
Boa-Esperança aboca Inima grandeagua.» 
Commentarios d'Affonso d'Albuquerque, 
Part. I, p. 'i.—rlluuns se fazem aquém 
de hum cabo e outros se fazem com cem 
léguas alem deUe.y> Observações dirigi- 
das a D. João III pelo Duque de Bra- 
gança. Ms. do Archivo Nacional. 

Onde o cabo Arsinario o nome perde 
Chamando-se dos nossos Verde. 

CAM., Lus., cant. v, est. 7. 

Eu sou aciuelle occulto c gi*ande cabo, 
A quem cliamaes v(>s outro Tormentorío. 

OB. ciT., cant. V, e^t. 50. 

 minha grandíssima estatura 
N'estc remoto cabo converteram. 

OR. CiT., cant. V, est. 50. 

O cabo, qno co'o nome sc appelUda 
Da cidade Fartáque ali sabida. 

OB. CIT., cant. X, est. 100. 

— Dobrar o cabo, passar além do cabo. 
— «Menospreçando todo perigoo, dobrou 
o cabo aallem, onde achou as cousas muyto 
pelo contrario do que elle e outros ataally 
presumyrani.D Azurara, Chronica de Gui- 
né, c. XIX.—«Que o Mercador assista no 
seu porto, mole de mimoso, podre de rico, 
quando por seu dinheyro andem cem ho- 
mens [ás vezes melhores que elle) dobrando 
cabos não conhecidos, forcejando com on- 
das e com ares por lhe acquirir mais the- 
souros!)) Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 116. —Üfficial mili- 
tar. — Um valente cabo de guerra, un) va- 
lente official militar. — Cabo de esquadra, 
oflicial inferior, acima do anspeçada e 
abaixo do sargento. Antigamente o cabo 
do esquadra estava abaixo do centurio. 
— «Sobre o cabo de esquadra será o Cen- 
turio ou cabo de cento.d Vasconcellos, 
Arte militar, p. 130. — Cabo de cento, an- 
tigo official militar que commandava cera 
homens. —Cabo de marinh,eiros, o que di- 
rige um troço d'elles, debaixo das ordens 
do 2.® oflicial marinheiro. — Cabo, ant. 
Cabedal, fazenda, riqueza; capital. — 
«Este mudamento de strumentos faziam 
em tal maneyra per seus enganos^ e per 
seus rnudamentos, que se nom podia pro- 
var o primeyro cabo, que do começo fora 
feito... E que ?iom levassem ende maijs, 
que o terço daquello, que primeiro derom 

de cabo.» Alvará de 136-8, em Viterbo, 
Elucidario, s. v. 

—^Cabo, extremidade d'uma cousa. No 
cabo do corredor, da rua, da casa, da 
terra. — «Tomou-nos em ^im (ás moedas) 
e nos anafou em huma bolça cheyroza com 
mais cordoens verdes, e borlas no cabo, 
que chapeo de Bispo Armênio.)) Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
70. — Fim, extremo, termo. — «Olha no 
cabo do anno, ditosos e mofinos todos fl- 
cào iguaes.y) Ob cit., p. 3ü. — «Aquelle, 
que tem a agua, lá a bebe, lá a consome 
comsigo mesmo, e o coutado, que a não 
te)n, nem quem lha lance, dá quarenta mil 
voltas, no cabo /ica vasio.» Ob. cit., p. 
líiO. — «Nunca vi grande prazer que não 
tenha os cabos tristes.)) Cam., Amphitriões, 
act. I, SC. 4.—Cabo do cavallo, a cauda 
do cavallo. — «Passava hum coche de qua- 
tro cavallos, de fermosos csibos, e cri7ias.)) 
Francisco lUanoel de Mello, Apol. Dial., p. 
^71. — Cabos, OS extremos de fileiras, alas, 
renques. — «Quatro homens cm fieiras; e 
nos cabos dous com tochas.)) Fernão Lo- 
pes Castanheda, Historia da índia, Part. 
VI, col. 26. — Termo de sapateiro. O que 
cresce das linhas com que se coseu a sola. 
Bluteau, no Supplemento do Vocab. 

— Loc.; A palavra entra em diversas 
locuções com alguns de seus diíferentes 
sentidos.—Razões de cabo de esquadra, 
razões mas, disparatadas. —Essa é de cabo 
de esquadra, isso ó uma tolice, listas duas 
locuções provém de serem os cabos d'es- 
quadra, otficiaes de bem pouco saber, mas 
ja com fumos de commando.—No cabo 
u, no fim de.— «Isso me rnatta que nam 
tendo meolo, mettam as maõs na massa 
pondo de empada os equivocos, dando tra- 
tos ao juízo, apertando os cordéis ás me- 
thaphoras, no cabo a duas palavradas se 
estiram.D Francisco Manoel de Mello, 
Feira d'Anexins, Part. i, dial. i.—Levar 
ao cabo, concluir, terminar. — «Eu ima- 
ginava ser empreza que não levarás ao 
cabo tão faeilmerde como tu imaginas por 
ventura.-» Fernão Alvares do Oriente, Lu- 
sitania Transformada, Liv. ii, pros. 6» 
— «Já mais se ajustassem, nem levassem 
ao cabo.» F^raucisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. —cjflVào vos 
digo quanto pudera, e tinha para vos con- 
tar, por não levar tudo ao cabo...» ídem, 
Apologos Dialogaes, p. 159.—A cabo, 
no fim. — «Aveo assi, que a cabo de tres 
messes entraram em hua nave de Alexan- 
dria.» Actos dos Apostolos, cap. xxvui, 
11, nos Inéditos de Alcobaça, Part. i- 
— Dar cabo a, terminar. — «Eu quero sa- 
tisfazer a Elliey de França, e dar cabo 
a meu conto.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 104.—Dar cabo 
de, destruir, estragar, matar. O vicio deu 
cabo da saúde d'aquelle rapaz. Com suas 
extravagancias deu cabo de seus haveres. 
As doenças, as perseguições das tropas per- 
tiuaues do Bouga iam daiido cabo de tO' 
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dos os soldados portuguezes da expedi- 
ção da Zambezia.—Ant.: Em cabo, por 
íim, a final. 

E no mi á prol este pavor aver, 
Pois cada dia mi a faz mui mellor 
Querer, por mal de min. e por fazer 
JIo prender mort' en cabo. 

trovas e gantares, ed. de Varnhagen, 
eant. luo. 

— Id. Cabo de, junto de (vid. Cabé.) 

Pois me vou de Sancta Vaya 
Morarei caho da Maya, En Doir' entr' o Port' e Gaya. 

OB. CIT., p. 306. 

— <íA outra cuba que sya cabo delia.}) 
Documento de 1415, em Viterbo, Eluc. 

Id. Como de cabo, eiTectivainente. Vi- 
terbo, Eluc. — Id. De cabo, segunda vez. 
Ob. cit.—Ir ao cabo, ir ás do cabo, per- 
der a paciência completamente, exaspe- 
rar-se. — «.Não vou tanto ao cabo com as 
malicias. í> Francisco Manoel de Mollo, 
Apologos Dialogaes, p. -192.—Até o cabo, 
até ao lim.—«Ondas se me vão, ondas se 
me vem, mas milhor he já dissimular até 
o cabo.» Antonio Ferreira, Cioso, act. ii, 
se. 4.—Em cabo, em extremo. 

O capitão o abraça on cabo ledo 
Ouvindo a clara língua de Castella. 

CAM,, Lus., cant. viii, est. 29. 

— Chegar ao cabo com alguém, redu- 
zil-o ao ultimo aperto, fazer alguém deci- 
dir-se á força. —Fallar com as do cabo, 
fallar com palavras positivas, desengana- 
das e ainda grosseiras.—Chegar com tudo 
ao cabo, tratar tudo com extremo rigor. 
— Sem cabo, infindo. 

Ser madre de Deua é louvor sem cabo. 
DIOGO BERNARDES, lUMAS. 

—Faltar com o verbo no cabo, elegan- 
cia pedantesca no modo de fallar ou es- 
crever, que consiste em pôr o verbo no 
fim da oração por uma supposta imitação 
tanto mais ridícula quanto infundada, da 
phrase latina.—«São homem, a quem não 
escapa por nenhua via o verbo no cabo.» 
Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al- 
dea, p. 183. — Estar no cabo, estar a 
morrer.—Ir muito no cabo ou ao cabo. 
estar proximo da morte. — Cabo a cabo, 
•ado a lado.—Ir cabo a cabo.—De cabo 
a cabo, do primeiro ao ultimo.—«Todos 

e cabo a cabo cantavão.)) Vida de Suso, 
o . 22.—De cabo a rabo, do começo ao 

c^' extremo ao outro. — Estar ao 
der° cabo de alguma cousa, enteu- 

cousa, estar senhor de algu- 

—'^Estava no cabo dos pensa- 
P ^ honzos.» Lucena, Vida de S. 

Xavier, Part. n, cap. 13.— 
^^nho no cabo, estar em pequena 

CÁRn^'^^ fundo da pipa. 
. , ' n. (Do latim capulum, que 

ignuica, nos escriptores clássicos, manga 
6 charrua, guardas da espada, ataúde, 

laas que em Isidoro de Sevilha apre- 
enta já a significação de corda. Frede- 
'co Diez, no seu Etymologisches Wair- 

Mc/i s. v. cappio, observa que a pala- 

vra não pôde vir, como alguns preten- 
dem, do arabo habel, cabo (corda), por 
se achar ja com o indicado sentido n'um 
escriptor do sétimo século, quando as pa- 
lavras arabes entraram nos idiomas ro- 
manos só muito mais tarde. Capulum, 
etyinülogicamonte considerado, signilica 
a parte por onde se toma ou agarra al- 
guiua cousa em geral, e liga-se assim a 
mesma raiz que o latim capto, eu tomo, 
cap-ase, que toma, coraprehende, e o gre- 
go kôpê, manga, punho, guardas da es- 
pada, etc. Essa raiz é cup, e d'ella pro- 
vém também provavelmente caput.) A 
parlo por onde se pega ii'alguma cousa, 
se agarra ou toma. Uiz-se priticipaliuente 
de instrumentos. Cabo da vassoura, da 
faca, do garfo, da penua, da lança, da en- 
xada, etc. Talvez que cabo de cebolas, 
d^ulhos, resto de cebolas, d'alhos, se ligue 
antes a palavra no smitido indicado, que 
no sentido que tem (jiiando vem do latim 
caput. tí certo, porém, que a confusão 
liomonymica tem reagido sobre a signiii- 
cat;ão, e que não ó sompre possível tra(;ar 
uma linha divisória entre as locu(.'ões que 
se ligam a cabo, de caput, e as que se li- 
gam a cabo, de capulum. U üiccionario de 
Moraes apresenta n'esta parte, porém, 
uma confusão muito maior do que aquella, 
em que se corre perigo de cair com o 
discernimento que permitte a etymologia. 
—Corda grossa, amarra, corda de rebo- 
car.— «E porque o navio de Anlonio do 
Campo era pequeno, mundou-lhe que sur- 
gisse junto d'eUe e desse hum cabo d sua 
não.D Commentarios de Affonso de Albu- 
querque, Part. I, cap. 28. — «E diziam 
dtpois alguns marinheiros, que lhe corta- 
rão o cabo e não. sabiáo quem.» Ob. cit., 
Part. III, cap. 42. 

— Loc. 13 TERMOS NÁUTICOS: Largar 
cabos, soltar as amarras. — Dar cabo, 
atirar um cabo a uma embarcação para 
ella poder atracar. Dar um reboque. — 
«E logo acerca se seguiu, (pie huma Barca 
de Castella partindo de Cepta (oi levada 
da corrente, com a qual se hia direita- 
mente d Costa de Gibraltar, e o conde 
quercndo-lhe dar soccorro mandou a André 
Martin e a Martin Vasques Pestana, que 
armasse duas fustas e lhe fossem dar 
cabo.» Chronica do Conde D. Pedro, Liv. 
II, cap. 5.—Cabo de tripa, ostaga, aman- 
te. Corda que supporta n'uma das extre- 
midades o peso que deve içar, não só por 
si, mas com o auxilio de um nioutão fixo 
na outra extremidade.—Gabo do turco, 
pedaço de corda que atravessa vertical- 
mente o turco, em cuja extremidade func- 
ciona, para fazer descer a ancora, quan- 
do esta é molhada, ou ([uando a levan- 
tam para a tornar a pòr no turco. E a 
corda do turco.—Cabo caíuòroíeado, com- 
posto de cordões de tres pernas cada um, 
(ie fôrma que parece composto de gomos. 
—Cabo de massa, o que é composto do 
tres üu quatro cordões simples, seja qual 

fôr a sua grossiira.—Cabo crú ou bran- 
co, o que não é alcatroado ou embreado. 
— Cabo de ala, e larga, cabo com que se 
fôrma o apparelho do cabrestante, quando 
se suspende a ancora, engatando o cader- 
nal no dito apparelho, no estropo que se 
passa na amarra.—Cabo solteiro, o que 
tem umaextromidadii presa a alguma cou- 
sa e é puxado sem passar por algum 
gorne.—Cabo de cabeça, o que se dá no 
topo superior do rnastro, quando se rnette, 
ou na cabeça do leme, para lhe dar a di- 
recção conveniente. — Cabo de guia, o 
({ue servo <lo arinque, ao leme, (juando se 
mette. para por elle. se suspender, (juando 
succf lia rebentarem os ap))arelhos. — Ca- 
bos de laborar, braços, amanlilhos e adri- 
ças das vergas, escolas, esiingues. bolinas, 
sergideiras, boiões, o apaga-penôes das 
velas redondas; adriças, carr<'gadeiras e 
pscotas das velas latinas. — Cabo do leme, 
o que sii emprfga na manobra do leme e 
cujos chicoti-s fazem fixos na cabeça da 
caniia, vindo o seio a gornir no tambo- 
rete da roda.—Cabos de vaivéns, os quo 
se atravessam pelo navio nos grandes tem- 
porãos [)ara a g^Hite se segurar. — Cabos 
fixos, os que, sendo empreffados no aj)- 
parelho, não gomem em pane alguma, en- 
tesaiido por meio de colhedores, talhas, 
colheduras, etc. 

—l.oc. pop.: Coser a dous cabos, es- 
tar a duas amarras, ter mais que um meio 
de vida, comer a dous carrilhos. 

-j- CÀBO, s. m. (Derivado do thema cabe 
em cabe-r.) O logar cm que alguém ou 
alguma cousa cabe. Vei-o tarde, já não 
achou cabo.—«Todos em sembra, e cada 
hum em seu cabo.» Documento de 1330, 
em Viterbo, Eluc.=Comquanto esse vocá- 
bulo ando sômente no Eluc., e Moraes não 
entenda a passagem alli citada, o vocá- 
bulo é ainda hoje muito usado na lingua- 
gem quotidiana. 

CABÓCLO, s. m. (Termo do Brasil; in- 
dígena?) Tapuya; prop. o vermelho; vid. 
a palavra seguinte. 

CABÓCLO, adj. (Termo do Brasil.) De 
côr avermelhada, tirante a cobre. 

f CABOES, s. m. Genero de peixes das 
Molucas. 

CABO-LA-MAR, loc. ant. (Do francez 
cap ü Ia mer.) Para o mar, na dirocção 
do mar. Inéditos de historia portugueza, 
11, 415. = Colhido no Diccionario de 
Moraes. 

-J- CABOMBA, s. m. Planta aquatica da 
Guiana, que apresenta o aspecto do rai- 
nuncnlo aquatico. 

f CABONEGRO, s. m. Planta das Ma- 
nilhas, da família das palmeiras. O ho 
quo se extrahe d'essa planta. 

-j- CABOO, s. m. Planta medicinal de Su- 
matra, empregada algumas vezes para 
curar a sarna. 

CABORAL, s. m. ant. (Do francez ou ita- 
liano caporal, que vem do italiano capo o 
do latim caput.) O cabeça que dirige a ac- 
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ção. = Em Martins Navarro, Manual de 
Confessores, Ind. s. v. — Datnno 

GABORÉ, s. in. (Termo brasileiro.) Es- 
pecie de raocho pequeno do Brasil. 

cabotagem, s. m. (Do francez cahota- 
ge, quo deriva de caboter, cuja formação 
ó duvidosa.) Navegação costeira, de cabo 
em cabo, de porto em porto, por opposi- 
ção á grande navegação, ao uiar largo, 
de longo curso. — O termo apparece já 
n'um Alvará de 12 de agosto de 1797, 
mas é condemnado pelos puristas que o 
querem substituir pelo circumloquio na- 
vegação de costa a costa. Hoje porém, 
comquanto o seu emprego seja restricto, 
está já auctorisado pelo uso. 

CABOUCO,s. Vid. Cavouco.=Fürma 
efnpregada por Bernardes, Flor., I, 126. 

CABÓUCULO, s. m. (Outra fôrma de ca- 
boclo.) Nome insultiioso, dado no Brasil 
aos portuguezes casados com mulheres de 
raça dos indig'^nas.=Acha-sc no Alvará 
de 4 de abril de 1755, que prohibe o seu 
uso. 

-j- CABOUQUEIRO, s. m. vid. Cavou- 
queiro. 

CABÓZ, s. m. (Do francez cahot, fórraa 
parallela de chabot. derivado doc«li, cup, 
cabeça, por meio do suffixo francez ot, 
que tem força diminutiva e corresponde 
ao nosso ote, em bonitote, etc. A fôrma 
franceza pronunciada cabo daria só eni 
portuguez cahó; d'onde a sibilante final? 
E impossivBl que o povo pronunciando 
cavo, suppozesse haver na palavra alguma 
relação cora voz, e d'ahi a modificação; 
vid. Fressura, Sempre noiva. Pancadaria 
(de molho), etc., n'este diccionario. — 
Peixe á feição do enxarroco quo se pesea 
nas costas de Cezimbra.=Usado por Fr. 
João dos Santos, EthyopiaOriental,!, foi. 
39.=:Cancioneiro de Resende, I, 208. 

CABRA, .s. f. (Do latim capra; vid. Ga- 
bro.) A femea do bode, animal leve, quo 
gosta de saltar e andar por logares Íngre- 
mes.—O leite da cabra.—Saltar comouma 
cabra.—Uma cabra negra.—Uma cabra 
branca. 

Hum vaao tenlio ali do puro leito, 
I)'aquellabranca Cabra hoje inungido, 
Darto ey, o liu tarro d'Hcra, eni quo to deite. 

ANTONIO FERREinA^ CCl. Vil. 
—Cabra montez. — Guardar cabras. — 

Pés de cabra.—fartas de cabra.—Cur- 
ral de cabras. — Peixe avermelhado. — 
tNonie dado por os portuguezes a alguns 
tndios que acharam rumiando como cabras 
o betei, que sempre trazião na boca. » 
Bluteau, Vocab. — O filho ou filha de 
mãe negra e pae mulato, ou de mãe mu- 
lata o pae negro.—Cruindaste. — Instru- 
mento do carpinteiro para cortar madeira 
em fôrma de duas cruzes ligadas. — Ca- 
bra d'agua, insecto aquatico, da feição de 
aranha, que anda sempre rnovenilo-se á 
superficie da agua.—Cabra cega, jogo de 
rapazes em (jue um de olhos vendados 
anda procurando os outros, até que pondo 
a mão sobro ura, este toma o logar do 

primeiro, e assim de seguida.—Figura- 
damente: Jogar a cabra cega, estar com 
o espirito obtuso; não compreheuder cou- 
sa alguma. 

K ás vezes quando cuidamos 
Que alguma cousa entendemos, 
A cabra ctír/a jugamus. 

1'lUNClSCü DE SÁ IjE MIRANDA, CCl. I, 37. 

—Também se diz de duas pessoas que 
se buscara na escuridão e se não encon- 
tram.—Cabra saZíajite, antigo termo me- 
teorologico. — aExhaldção quente e secca 
que se injlamma ejiarece saltar.» Bluteau, 
Vocab. — Pé de cabra, especie de ala- 
vanca pequena com unha.—Camhiho de 
cabras, caminho Íngreme por onde sô as 
cabras podem andar facilmente. 

—Loc.: Ser cabra, diz-se duma mu- 
lher que berra muito.—Ser como as ca- 
bras, diz-se de quem deixa o bom cami- 
nho para seguir por atalhos Íngremes, ca- 
minhos de cabras. 

—Adag. : «Cabra manca não faz sesta.» 
Bluteau, Vocab.—«Cabra vaipcla vinha, 
onde vai a mãe vai a filha, y) —Bento Pe- 
reira, Thes., p. 219.—«Sa/íoM a cabra na 
vinha, também saltará sua jilha.» Bluteau, 
Vocab.—«A ovelha louça disse á cabra dá- 
m'a lã.y>—d Anda a cabra de roça cm roça 
como o bocejo de boca em boca.í) Ob. cit. 
— «.Cabra democha deuna outra.^ Ob. cit. 
— (.(Donde sahiu aoabra^enlrao cordeiro, d 
Ob. cit.—Quem cahra ha, bem pagará. y> 
üb cit. — « Quem tem cabra, esse a ma- 
ma.)) Ob. cit.— (íA cabra da minha visi- 
nha, mais leite dá que a minha. Ob. cit. — 
«Quem cabritos vende e cabras não tem, 
d'algurcs lhe veem.» Ob. cit.—« Toma a ca- 
bra a silva, e a porca a pocilga.yt Ob. cit. 

CABRADA, s. f. (Der. do cabra, com 
o suffixo «ada», como tia palha, palha- 
dn, etc.) Fato de cabras. 

GABRAFÍGO, s. m. ((Composto de ca- 
bra e figo.l Figueira baforoira. 

CABRAMO, s, f. (?) Pèa quo se lança 
ao boi andejo, e que sc segura n'um dos 
cornos. — «.Ficando Coimciros, ainda que 
andem peados se lhe faltar o cabràmo.» 
Doe. de 1538, em Viterbo, Eluc. 

CABRÃO , 8. m. (D'um» lôrraa capro, 
capronis, da baixa latínidade, der. de 
caper, thema capro.) Bode, macho da ca- 
bra, animal quo lança ura fétido insup- 
portavol.—Fedor de cabrão, fedor dos so- 
bacos.—Feder a xjabrão, cheirar mal co- 
mo o cabrão.—Gabrão capado.—Cabrão 
colhudo-,—Figuradamento : o que consen- 
te no adultério da esposa ou na infideli- 
dade da coiicubina. — «O oráculo do ca- 
brão t/e Juj)iter.T> Amador Arraes, Dial. IV, 
1. — «Quando Deos queria não sofria eu 
cornudagens; porém já que sou tão máo 
cabrão, que me afeiçoei sendo liure, que 
me façam tudo.)) Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulysippo, i, 5.= Sôse usa na 
linguagem chula. — O peixe cabra sendo 
grande chama-se Cabrão. 

t CABRAROLA, s. m. (Der. de cabra.) 

Termo chulo. — Cornudo, homem que 
consente no adultério da esposa ou infi- 
delidado da concubina. = Empregado na 
obra Enfermidades da lingua, p. 112. 

CABRE, s. m. (Do francez câble, que 
vem áfí capulus, como peuple, de populus, 
chapitre por chapille, de capitulus, etc.? 
Mas a palavra pôde ser também contra- 
hida de calabre.) Cabo, calabre.— «De 
maneira que hum cabre destes hem gros- 
so...t> Barros, Década III, Liv. ni, 7. 

GAbREA, s. f. (Denominação tirada da 
cabra; vid. Cabra, apparelho do levantar 
pesos.) Apparelho composto de vigas, que 
formam um angulo, em que se fixa um 
moutão, o que tem por fim levantar pe- 
sos consideráveis. — «O qual Astrolabio 
armarão em tres páos, d maneira de ca- 
brea, por melhor segurar a linha solar.)) 
Barros, Década I, foi. 4.— Adj.: Náo ca- 
brea, náo em que está armada uma ca- 
brea para emmastrear as outras. As nãos 
cabreas utilisavam-so também para guar- 
dar os presos que se haviam de enviar 
para a índia. 

f CABREADO, adj. (Der. do verbo ca- 
brear, o este de cabra, como 2)atear, de 
pata, otc.) Termo de brazão. Diz-se do 
cavallo levantado sobre os pés de traz. 

CARREIRA, s. f. (Der. de cabra, com 
o suffixo «eira»). A rapariga ou mulher 
que guarda cabras. 

CARREIRO, s. m. (Der. do cabra, com 
o suffixo «eiro»). Rapaz ou homem que 
guarda cabras. 

CARREIRO, adj. (Der. do cabra, com 
o suffixo «eiro»). Quo diz respeito ás ca- 
bras f que trata de cabras.— «Gente ca- 
breira.» (lil Vicente, ii, 228. 

CABRESTÁNTE, s. m. (Palavra que se 
encontra em outros idiomas romanicos: 
hespanhol cabrestante, cabestante, francez 
cahestan, mas cuja origem é desconheci- 
da. Propoz-se a conjectura, assaz plau- 
sível, de que a fôrma hespano-portugueza 
cabrestante seja a original, e como cabra 
é denominação de apparelho de mecha- 
nica (vid. Cabrea), a fôrma cabrestante 
seria composta de cabra o estante. Faltam, 
porém, os dados historicos para funda- 
mentar esta etymologia.) Sarilho vertical 
quo se manobra por meio do barras fixas 
e horizontaes, de modo quo no sarilho 
so vae enrolando um cabo que serve no 
navio para levar a ancora, pesos, etc., o 
passa por cadernaes, rnoutões, roldanas, 
etc. — Virar o cabrestante. — Voltar o 
cabrestante. — Volver o cabrestante, ex- 
pressões synonymas que significara todas 
fazer manobrar o cabrestante.— «Aquel- 
le cabrestante não volta.)) Eschola daS 
verdades, p. 474. 

Mas já nas Naus os bons traballiadores 
Volvem o cabrestante... 

CAM., Lus., cant. ix, est. 10. 

— Cabrestante volante, o cabrestante 
que pôde levar-se do um logar para ou- 
tro. — Chapéo ou cabeça de cabrestantfli 
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a parte superior onde estão os furos em 
faixam as barras. 

Cabrest^^'^^^' 

®' cabresto, 
PABono " O que faz cabrestos. 

S™KO, 4. iue se d.,i« Io. 

sivnm = Usa-se quasiexclu- 
do poldro 

CaTirpct Diminutivo de 
mio CO 1' ''''sias de cabrestilho, meias 
só t^rn , debaixo de outras, e que 
nliar presilha, sem pé, nem calca- niiw. = Bluteau, Vocab. 

oc.: Estar pelo cabrestilho, estar 

«Vil prompto a escapar-so. — 
npln^ Feio cabrestilho, para escapar pela malha.,, Francisco Manoel de Mello, 
íeira d Anexins, part. i, Dial. vi, 

cabeça aos pós; 
os "rah parvos até 
Prpatn ~ P®*" -^Iltonio Irestes. Autos, foi. 29, v. 

CABRLSTO, s. m. (Do latim ca^isímm^ 

t™. do r e abrandamento da r icu ação pr^ d'ahi resultante em br.) 
corda com que se prende a bosta na 

estrebaria, e com que se governa quando 
nao tem íreio, ou cabeção.—Pò;-cabres- 
to.—7 «-ar o cabresto. 

fenao de nautica. Cabrestos, cabos 
que puxam no beque e vãu atracar o gu- 
rupes, por meio de uns moutões a que cha- 
mam sapatas. 

— Termo de anatomia. Cabresto, o freio 
do prepucio. 

— Termo de boieiro. Cabrestos, bois 
mansos que guiyn os outros; giiieiros. 

— Termo chulo. Cabresto, alcovitoiro 
pri^ipalmcnte de mulher casada. 

diz-sp ^r/c' cabresto, 
pronrii o "âo têm vontade 
-PmiL V 'r' !»''« alheia. 
não oonh ^^^^®sto, diz-so de quem 
"is i'«i- 

suífito^/iV cabra, com o 
Parpítu Curral de cabras. 

suffiYn cabra, cora o 
serv? V' ^^I^rea). Machina que 
artilho?^'^^ levantar grandes pesos, o na 
nh(5po ''y" montar os morteiros e ca- 

nern*^^^ ^^"°Põe-se de tres varas 
""'or nrv U"i'las na extremidade supe- 

(icivillia, com duas 
"as etn que segur.im as duas per- 
qual se molinete, á roda do 
^ernaes passa pelos ca- 
ctc da peça, morteiro, 
Padaça-s cabreslnnte não volta, des- 
ta] Pt c ~ c^brilha, e não resiste o pon- 

CAB„?S»'> 1asV»rd,de., «4. GABRtnu íias Verdades, p. 474. 
a iiijj» I " ' f- (IHnjiiiutivo de Cabra; 
Se p1i,.v ^ O peixe a que também oaina ruivo. 

hrinVil''^ ^^stronomia popular, as sete ca- 
p ' ^''ciadas, set'eslreUü. 

^9- feruio familiar. Cabrinha, ra- 

pariga que em casa anda sempre aos sal- 
tos. 

CABRÍNS, s. m. pl. (Der. de cabra, 
com o suftixo «im», de «ino»), Pelles de 
cabra preparadas. 

CABRÍO, adj. (Der. de cabra, com o 
suffixo «io», «60»). De caitra, cabrum. 
— ({Algum gado vaccum e cabrio.» Luiz 
Marinho d'Azevedo, Comment. da Guerra 
do Aleratejo, p. 219. 

CABRIÕLA, s. f. (De capriola; vid. 
esta palavra). Salto no ar meneando os 
pés com graça, nas antigas danças. Salto 
desconcertado de quem folga ou brinca. 
Kxercio gymnastico que consiste em as- 
sentar as mãos ou cabeça no chão, e ati- 
rar então as pernas para o lado opposto 
áquelle em que tinham na primeira posi- 
ção. —Dar cabriolas.— Fttzer cabriolas. 

NAo sou t!Ío destro como o Nicohis 
Para fazer nos uros cabriolas. 

ORARÃO ACA1JEMIG.\ DE Fíllil SIMÃO,.p. 155. 

CABRIOLADO, adj. p. de Cabriolar, 
o adj. Pulado, saltado. 

CABRIOLAR, V. n. (Der. do cabriola). 
Dar ou fazer cabriolas. 

CABRIOLÉ, s. m. (Do francez cabrio- 
let, der. de cahrioler, porque a carrua- 
gem que a palavra designa, sendo muito 
leve, salta muito). Carruagem leve de duas 
rodas, puxada ordinariameute por um só 
cavallo; carrinho. 

CABRÍTA, s. f. (Der. de cabra, com o 
suflixo dim. «ita»). Cabra pequena e no- 
va. — Jogo das cabritas, jugo dos rapa- 
zes, em que se levam reciprocamente ás 
costas. — Às cabritas, ás costas. Locu- 
ção que tem sua origem em os pastores 
levarem ás costas os cabritos a que custa 
andar, ou os trazerem ás costas aos po- 
voados para os venderem. 

CABRITÍNHO, s. f. Diminutivo de Ca- 
brito. 

CABRÍTO, s. m. (Der. de cabro, com o 
o suflixo diminutivo ((itojü). O bode novo 
e pequeno. 

O que roubou os Mouros malditos, 
E a sa terra foi roubar cabritos 
Noii ven al Maio. 

CANCIONEIRINUO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnliagcn, cant. 

Nunca o clieguey ós beiços, mas comprado 
Por um tenro cabrito, assi agora, 
Inteiro o tive sempre, o bem guardado. 

ANTONlO FERREIRA, GCl. Vil. 

CABRÍTOS, s. in. pl. Duas ostrellas no 
signo de Escorpião, cuja apjjarição presa- 
gia muitos chuveiros. 

Alem d'isto de nós se hâo de observar, 
Tanto do Arcturo frigidoas ostrellas, 
E os dias dos cabritos.... 

LEONEL DA COSTA, GEORGICAS, p. 53. 

— Adag. : «O cabrito de himi mez, e o 
queijo de tres.d Padre Delicado, Adagios, 
p. 10. — (íNão hc cabrito para o mesqui- 
nho.)) Bluteau, Vocab.— «.Quem cabritos 
vende e cabras não tem, donde lhe vem?)) 

CÁBRO, s. m. (Do latim capra, tliema 
de capre, palavra a que correspondem o 

grego kap-ro-s, o úmbrico caper, o an- 
glo-saxão haifar (vid. a discussão sobre 
a etytnologia de Cabeça), o slavo-eccle- 
siast. vepri, segundo uma alteração pho- 
nica perfeitamente regular. A palavra por- 
tugueza cabro é pois uma d'aquelias que 
os povos indo-germanicos trouxeram já for- 
mada da sua liabitação commurn na Asia, 
pois se acha era aquelles mencionados 
idiomas exactamento constituída da mes- 
ma maneira. A raiz da palavra ó kap, se- 
gundo Pott, Etymologische Ferschungen 
I, p. 25C (l.a ed.), raiz que se apresenta 
nos idiomas indo-germanicos com as si- 
gnilicações desenvolvidas successivamen- 
te: expirar (o ar dos pulmões e o vapor 
do agua que se condensa no ar), fumegar, 
fazer fumo, queimar o incenso no templo, 
perfumar, cheirar mal. — Assim cabro, 
o que cheira mal, denominação que con- 
vém perfeitamente ao animal. Da raiz kap, 
vem, do latim, vapor, por kvapor; vid. 
Vapor). 0 mesmo que Cabrão. —Termo 
do Holminthologia. lliclio grande daNova- 
(lalles, que vive na madeira. 

CABROM, adj. Fôrma de Cabrão, usada 
ate ao século xv eiu que se mudou em 
cabrom, d*onde cabrão. 

•j- CABRUA, s. f. (Dor. de cabra, com o 
suflixo «ua», do suflixo «una»). Pelleteria 
do cabra ou bode. — nPidimos a Y. A., 
que non dees Alvaraes, para poderem 
carregar Cabrüa.» Doe. do 146G, em Vi- 
torho, Eluc. 

-j- CABRUÃA, adj. f. (Por cahruã; der. 
de cabrum, com o suflixo «ã», de ana). 
Cabrum. — l^elle cabruãa. = Usado por 
Bento Pereira, Thes., p. .32. 

CABRÚM, adj. 2 gen. (Der. de cabro, 
cora o suftixo «um», do suffixo «uno»). 
De cabra ou do bode. — Gado cabrum. 
— «Estes gados cabruns.» Leonel da Cos- 
ta, Eglogas de Virg., p. 75. 

f CABRUNA, fôrma f. do Cabrum, que 
n'este casa fica sendo d'um só genero.— 
(í As pelles cabrunas com que se cobrião.» 
Luiz Marinho de Azevedo, Auto de Lis- 
boa, p. 185. 

CABRUNCO, s. m (Alteração popular 
de Carbunculo). Carbunculo, nas suas 
duas significações.=Fórma que apresen- 
tam Agostinho Barbosa, Bento Pereira e 
Bluteau. O segundo apresenta tarahem 
outra fôrma, Cabruco, mas é evidentemen- 
te erro de impressão. 

•j" CABUAGO, s. m. Especio de limão 
das Philippjnas. 

CABUCHÃO,s. m. (Augmentativo. de Ca- 
bucho). Cousa que tem frtrma do capuz.= 
Pedra de fôrma cónica.—«Seu costumado 
lavar de ou como cabuchão, ou como esme- 
ralda tabola, cavado por baixo, f) Luiz Ma- 
rinho d'Azevedo, Antigüidades de Lisboa, 
p. 18.—Em cabuchão, de fôrma conica. 

CABUCHO, s. m. (Fôrma divergente de 
Capuz; vid. esta palavra). A parte coni- 
ca (em fôrma de capuz) do fundo dos 
pães de assucar.—Assucar lavado de cara. 
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e cabucho, pão de assucar lavado, sem 
mistura de mascavado. 

CABUIA, s. f. (Tertno americano). 
Planta de que os selvagens da Atnerica 
septentrional fazem liames, cordas, ro- 
des, etc. 

•j- CâBUJA, s. f. Outra fôrma de Ca- 
bula. 

-j- CABUR, s. m. Planta de Java, da 
família das persicarias. 

-j- CABURCIBA, s. /'. A arvore que pro- 
duz o baisarno do Perú. 

CABÚRO, s. m. (Termo brasileiro). Co- 
ruja de cüllar do Paraguay. 

CÁCA, s. w. (Derivado do latim cacare, 
pelo mesmo processo que estimar de tas- 
timare, etc., ou immediatamente d'um 
latira vulgar caca, parallelo ao grego ka- 
khê; em qualquer dos casos a raiz é a 
mesma; a duvida só pôde dar-se sobre 
o modo de derivação). Excremento de 
creança. — Fazer caca. 

CACABORRADA, s. f. (De caca, o bor- 
rada, evidnntemente). Não é pois neces- 
sário dar tratos á imaginação para deri- 
var a palavra de cueca borrada, como se 
faz no Diccionario de Moraes. Ha outras 
expressões chulas do mesmo gisnero — ó 
uma merda cagada, etc). Baboseira, des- 
proposito. —Acção mal dirigida, e que só 
proiiuz damno. — Cousa mal feita. 

CACABOYOS, s. ni. Especie de serpente 
amphibia do Brasil. 

CACAGÓGO, s. m. (Do grego kakhê, 
excremento, e agõ, impilloj. Termo de 
pbarmacia. Unguento que se applica ex- 
teriormente ao anus para provocar a eva- 
cuação dos excrementos. 

-}- CACAHO ou CACAJO, s. m. Especie 
de macaco da America Meridional. 

CACAHUY, s. m. (Termo americano for- 
mado por onomatopôa). Ave da America, 
cujo canto produz o nome que se Itiedá. 

•]- CACALIA, s. f. (Do grego kakalia). 
Termo de üotanica. Genero de plantas 
da fau)ilia das coiupostas. 

t CACALIANTHEMO, «, m. Termo de 
Botanica. Secção do genero kleina. 

CAGÁO, s. m. (Do mexicano kakalniatl). 
Noz oleosa, ou amêndoa de que se extra lie 
a manteiga, que c a base principal da 
composição do chocolate. 

— Na giria popular, cacáo, dinheiro.— 
Homem de cacào, homem endinheirado. 

CAGAOÁL, s. f. (Der. de cacào, por 
meio do suffixo «ai»). Logar plantado de 
cacaoeiros; 

1" ^aCAO-CARAGO, s. m. Cacáo da 
costa de Caraça. 

CACAOEIRO, s. m. (Der. de cacào, com 
o suffixo «eiro»). Arvore que dá o cacáo. 

CACáOSEIRO, s. m. (Der. de cacaoso, 
com o suffixo «eiro»). Cacaoeiro. 

-}• GAGaOSO, adj. (Der. de cacáo, com 
o suffixo «080», como de cardo, cardoso, 
de vime, Vimiosoj. Plantado de cacaoei- 
ros; logar om que crescem faciliuente os 
oacaoeiros. 

f CACAO-TELTO, s. m. Pedra do Mé- 
xico, que se suppoz explosiva. 

f CAGARA, s. m. Genero de plantas le- 
guminosas. 

CÁCARACÁ, s. m. (Imitação onomato- 
paica do canto do gallo). Empregado ape- 
nas na expressão—dc càcaracà. — Pala- 
vras, negócios, cousas de càcaracà, pa- 
lavras, etc., que nada valem. 

f CACARA-GAÇÁRA, s. m. (Palavra 
castelhana). Planta dos arredores de Car- 
ihagena. 

CAC.íiREJADOR, s. m. (Der. do thema 
cacareja em cacareja-r, com o suffixo 
«dor».) O que cacareja.—Figuradamente; 
O que divulga novidades, etc.; o que se 
gaba continuamente e por toda a parte. 
— Palrador. 

CACAREJADORA, s. f. Vid. Gacareja- 
dor. 

GAGAREJAR, v. n. (Der. de càcara, 
fôrma abreviada de càcaracà, por meio 
d(j suffixo verbal «ejar», como alvejar, 
de alvo, etc.) Soltar a voz (a gailinha) 
quando está no choco ou depois de ter 
posto o ovo. — O cacarejar das aves. 

— Cacarejar, v. a. Cantar ou repetir 
muitas vezes com um tom desagradavel. 
— «.Poetas (/ne cacarejão mais seus ver- 
sos, que gallinhas o ovo.» Sa de Miranda, 
Vilhalpandos.— O cacarejar das pessoas, 
os cumprimentos que se fazem ao encon- 
trarem-se. — Cacarejar, dizer parolas; 
apregoar novidades; pregar milongas.— 
Siibstantivamente emprega Jorge Ferreira 
de Vaiiconcellos a palavra para designar o 
fim que se pretende com gasto de muitas 
palavras, etc. — ^Todo o seu cacarejar he 
grangenr a cea.y> Ulysippo, act. iii, sc. 6. 

CACAREJO , s. m. iDer. do cacarejar). 
O cacarejar das gallinhas. — Figurada- 
mente : Pregão, gabões, palavras jactan- 
ciosas. 

GACARÉOS, s. m. pl. (Der. de caco, 
pelo mesmo processo que fogaréo, de fo- 
go.) Cacos. Trastes velhos do insignifi- 
cante valor. 

-]- CACASPISTA, s. f. Especie de ser- 
pente venenosa. 

f CAGASTOL, s. m. Ave do México á 
feição de estorninho. 

-|- CACATORIO, adj. (Der. do latim ca- 
care.) Termo pathologico. Que causa de- 
jecções alvinas. 

CACATÚ, s. TO. Papagaio branco. 
CACATULI, s. rii. Nome brahmane 

de uma planta do Malabar, similhante 
ao sésamo. 

-j- CACAVI, s. m. Termo de pharmacia. 
Synonymo de Cassava. 

CAÇA, s. f. (Der. de caçar, como es- 
tima de estimar, cestimare; vid. Caçar.) 
Acção de caçar, de perseguir osanimaes 
para os matar, já para depois os comer, 
já para ubstar a que elles façam damno. 
— Caça a ròo. — Caça a tiro. — Caça ao 
falcão. — Caça das aves. — Caça do lobo, 
da raposa.—Cão de caça.—A época da 

caça.—Ir á caça.—Vir da caça. — Par- 
tir para a caça.—Dar-se á caça. — An- 
da'^ á caça. — Gostar da caça. 

Vira Acteon na caça tão austero. 
CAM., Lus., cant. v, est. 20. 

Mas firme a fez e immobil,como vio 
Que era dos nautas vista e demandada; 
Qual ficou Deles, tanto que pario 
Latona Pliebo^ e a deosa á cara usada. 

OB. GíT., cant. IX, est. 53. 
Temia mais os montes, e as florestas, 
Onde o Rey Mouro sempre andava á caça. 

ANTONlO FERREIRA, SA.NTA. COMBA. 

— Caçada, o acto de caçar. — se 
fazia huma caça, e modo de montaria.d 
Monarchia Lusitana, Tom. n, foi. 36. — 
Os animaes que se caçam. 

.... não ha nenhum d'elles, que nào saia, 
De acharem caça agreste desejosos. 

CAM., LUS., cant. x, est. CG. 
Nào cuidam que sem laço ou redes caia 
Caça n'a(iuolles montes deleitosos. 

LOC. GIT. 

— Cair caça. — Haver caça. — Perse- 
guir a caça. — Apanhar caça. — Ven- 
der caça. — Bôa, má caça. — Viver de 
caça. — Ter caça para o jantar. — Le- 
vantar caça. 

— Loc.; Dar caça, perseguir. — tE 
a sahida das ilhas ouveram vista dc hum 
bragatim, e pensando que era fusta de 
Mouros derão-lhe caça.» Chron. do Conde 
D. Pedro, Part. ii, cap. 46. — «.Mandou 
a Affonso Lopes da Costa, Antonio do 
Campo, e D. Antonio de Noronha, que 
fossem nos hateis dando caça a humas ata- 
laias, que hiam fugindo para a terra fir- 
me.T) Comment. d'Affonso d'Albuquerque, 
Part. I, cap. 32. — «Vieram dando caça 
huns poucos de cavallos Africanos.}) Mo- 
narchia Lusitana, Tom. ii, foi. 164. 

Olha a caça apressada, que vai dando 
A cinco galeotas de Agarenos. 

Manoel tiiomaz, insulana, liv. xi, olt. 22. 

— Seguir a caça de raparigas, buscar 
seduzil-as. — «Seguindo Ãrtanecces a caça 
das moças bem assombradas, que como 
sejam aves, pouco repugnantes a reclamos 
d'ouro, juntou em breve tempo tresentas.n 
Monarchia Lusitana, Tom. i, foi. 134. 
— Levantar a caça, ser o primeiro^a des- 
cobrir alguma cousa, descobrir. — Espan- 
tar a caça, fazer algum acto inconside- 
rado que revele e mallogro um projecto, 
principalmente de seducção. —Andar com 
furão morto á caça, empregar máos meios. 
— Andar á caça com o inimigo, atirando 
a quantos inimigos se veem. — Andar à 
ou em caça de alguém, andar á busca de 
alguém. — «Andando huns em caça dos oU' 
tros.D Barros, Década II, p. 3, foi. 2. 

— AdaCt. ; « Quem quizer caça vá o, 
praça.-» Padre Delicado, Adagios, 33. 
«Bom cão de caça, até á morte dá ao rd' 
bo.» Bluteau, Suppl. — «De má moutO' 
nunca boa caça.» Bluteau, Voe. — «Porfi<^ 
mata caça, ou Quem por fia, etc.» Ob- 
cit. — «Nem moça boa -na praça, neif 
homem rico na caça.» Ob. cit.— «Caç® 
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guerra e amores, por um prazer muitas 
dores.)) Ob. cit. 

CAÇA, s. f. (Provavelmente um termo 
indiatico. A etyraologia arabe de Moraes 
não merece credito, pela simples razão 
<1© que Moraes inventava palavras arabes 
a capricho). Panno branco que vinha da 
índia, segundo Bluteau.—Tecido fino e 
transparente de algodão, geralmente todo 
branco ou com fundo branco. — Caça de 
lã, tecido muito leve de lã para vestidos 
de mulher. — d Anda jurando em altas vo- 

pelas ruas, como o moço, que vende 
e canequim.)) Francisco Manoel de 

Mello, Apologos Dialogaes, p. 169. 
■—Ons. : Também se escreve Cassa; 

sendo a fôrma orif;inal desconhecida, a 
orthographia é indifferente. 

CAÇABE, s. f. (Palavra americana). Fa- 
rinha grosseira da America, feita da raiz 
da mandioca. 

— Obs.: Também se escreve Cassava. 
CAÇADA, s. f. (Fôrma de origem par- 

ticipai; de caçar). O acto de caçar. —Ir 
a uma caçada. — Uma grande caçada. — 
Houve uma animada caçada na Tapada 
de Mafra. — Dar caçada. — Termo dVs- 
grima : esgrimir, jogar a espada. = Gil 
Vicente, i, 229. 

CAÇADOR, s. m. (Der. de caça, com o 
suffixo «dor»). O.que caça; o que sabe 
a arte de caçar. —Nemrod era bom. caça- 
dor.— Caçador de feras. — Caçador de 
leões. — Caçador de falcão. — Caçador de 
coelhos. — Caçador de furão. — Caçador 
d'aves. 

Qu.ll na montanha a fugitiva Cerva 
Dos cruéis caçadores temerosa 

® vento treme, Tal a Pastora o Mundo foge, e teme. 
ANTONIO FERBEIRA., SANTA COMBA. 

Cosmheiros occupa e caçadores. 
CAM., Lüs., cant. VI, est. 67. 

® Caçadores tenho enterrado muytos; 
wias com rayvas, que lhes hey feyto do 
Qfwe tem com madrugadas o seu proprio 

Francisco Manoel de Mello, Apo- 
gos Dialogaes, p. 22.—(íA inveja segue 

^ "^«0 pelo aplauzo como o caçador ao 
alcao, pelo guizo.i, Ob. cit., p. 164. — 

cin ^ do prin- ^ Pe, official da casa do rei que governa- 

"J^'nores e todo o apparato das ca- 

de monte e altaneria. =Damião 
'^hronica do Príncipe D. João, 

que — Figuradamente ; O 
que busca de alguma cousa, o 
um re conseguir ura fim, alcançar 
 P ®^'tado. —Caçador de vãs glorias. 
 Ç^dor de papalvos. 

anti Militar. Caçadores, dizia-se 
ros dos soldados hábeis e ligei- 
çito^'^® escolhiam n'um corpo d'exer- 

mis atacarem as patrulhas do ini- 
des"'^ reconhecimentos. =Hoje 

^^rtas tropas ligeiras deinfante- 
Ihn ^ ^'^^'^'laria.— Um regimento ou hata- 

"íe caçadores. 

— Loc.: Ter madrugada de caçador, 
levantar-se muito cedo como o caçador. 

— Adag. : uMentiras de caçador são as 
maiores.)) Padre Delicado, Adagios, p. 32. 
— «A' porta do caçador nunca grande 
monturo.)) Bluteau, Vocab. — «.Mal haja 
o caçador doudo, que gasta a vida com 
hum passaro.)) Ob. cit. — aSede de caça- 
dor, e fome de pescador.)) Ob. cit. 

CAÇADOR, adj. (Idêntico na fôrma ao 
substantivo). Que caça.—Diana caçado- 
ra, a deosa caçadora. 

Outra como acutlindo mais depressa A'vergonha da deosa caçadora, 
Esconde o corpo n'agaa. . . . 

CAM., LUS., cant. ix, est. 73. 

CAÇANÁR, s. TO. (Palavra asiatica). Sa- 
cerdote christão no iMalabar. — «Declara 
mais o Sy)iodo que nenhum Caçanar pô- 
de ter duas Igrejas curadas.)) Synodo Dio- 
cesano da Igreja e Bispado de Angama- 
le, Aoçúo VIII, dec. 3." 

— Obs. ; Também se escrevo Cassanar. 
CAÇANTE, part. do pres. ant. de Ca- 

çar, e adj. Termo de brasão. Diz-se do 
animal que nas armas está representado 
em acção de caçar. — «A Águia ha-de es- 
tar volante, e o Gavião caçante.» Villas 
Boas, Nobiliarchia Portugueza, p. 218. 

f CAÇANEIRA, s. f. (Por Caçanareira, 
que seria formado regularmente de caça- 
nar). As mulheres dos caçanares.— «Co- 
mo as ínulheres dos Sacerdotes, a que cha- 
mão Catatiares, ou Caçaneiras, não só por 
isto tinham o melhor lugar...)) Synodo 
Diocesano da Igreja e Bispado de Anga- 
male, Acção viii, dec. 18.® 

CAÇÃO, s. m. (Palavra que se encon- 
tra também no hespanhol na fôrma crtzoíi, 
mas cuja origem é desconhecida). Peixe 
de pelie vulgar, da especie do tubarão. 

— Figuradainente : Meretriz sórdida, 
do idade madura. 

CAÇAPAR, V. a. (Der. de Caçapo; si- 
gnificava, pois, propriamente, apanhar o 
coelho). Apanhar. 

— Caçapar-se, v. refl. Termo popular. 
Abaixar-se, esconder-se por detraz de 
hervas, matto, etc., como o coelho. — 
Agachar-se. 

CAÇAPINHO, s. TO. Dim. de Caçapo. 
CAÇAPO, s. TO. (Palavra que se encon- 

tra em hespanhol na fôrma gazapo, no 
catalão catxap, no sardo gacciapu. A 
fôrma fundamental ó gassapo, havendo 
na palavra portugueza uma mudança 
anormal de g cm o, era resultado da ety- 
mologia popular; pronunciou-se caçapo 
por se imaginar relação etymologica entre 
a palavra e caça; cp. cangrena, fôrma 
popular, por gangrena, em virtude da 
supposição d'uma relação com cancro. 
Phenomeno similhaate se deu na fôrma 
catalã. Gassapo vera do latim dasypus, 
com mudança do «d» inicial em «g», co- 
mo era gamo, de dama, golphinho, do 
delphinus, etc. A palavra latina é tirada 

do grego dasypyos, especie de coelho ou 
lebre com muito pêllo nos pés, fôrma com- 
posta do thema dasy, cm dasys, pelludo, 
etc., e poys (thema j)od — latim ped em 
pes, ped-is]-, assim d-asypoys, o animal 
de pés pellados. A recta orthographia da 
palavra portugueza seria, pois, casapo ou 
cassapo). Coelho, laparo.—Figuradaraen- 
te: Homem acaçapado, muito baixo, tacão. 

CAÇAR, V. a. (Palavra que se encontra 
no hespanhol cazar, antigo hespanhol 
calzar, provençal cassar, francez chasser, 
picardo cacher, italiano cacciare, fôrmas 
que levam á hypothese d'uma fôrma fun- 
damental captiare, que as explica a to- 
das. Captiarc é uma leve e normal alte- 
ração de captare. Ducange apresenta ca- 
ptare, caçar, captator, caçador, captatio, 
caça). Dar caça, perseguir para tomar.— 
Figuradamente: Apanhar.—«Ciceiaquel- 
les cruzadinhos para começo de paga.d 
Antonio Ferreira, Bristo, iii, 3. — Termo 
do Nautica: Caçar espaço, caçar uma a 
duas milhas, sair a náo do seu rumo um 
espaço, uma a duas milhas. — «A náo, 
(pie caçou hum grande espaço.)> Barros, 
Década IV, foi. 1.39. = Emprega-se tam- 
bém como V. n. n'este sentido. — «Com a 
maré rija caçava a náo.)) Fernão Lopes 
Castanlieda, Liv. 101, cap. 101.— Id. Ca- 
çar as escotas, atar as escotas para apro- 
veitar o vento. 

CÁCEA, s. f. (Der. de cacear). Estado 
do navio que vae caçando. — Ir rtcacea. 
— «Se lhe trincarão as amarras, e o ga- 
leão foi á cacea até encalhar no recife.^ 
Diogo de Couto, Década IX, 3. 

CACEAR, V. a. e n. (Forraado de caçar, 
pelo mesmo processo que captiare no la- 
tim vulgar se formou do captare, e em 
portugiiez saU<iar, de saltar, etc.) Termo 
de Nautica. Caçar.—«Começou a cacear 
o caravelão.)) Jacintho Freire, Vida de D. 
João de Castro, Liv. ir, 123. 

— Ons.: Também so encontra o modo 
dVíscrever Cassear. 

CACEMPHATO, s. m. (Do grego ka- 
kemphaton; de kakos, máo, e émphaton, 
dito). Termo de (Irammatica antiga. Pa- 
lavra que sôa mal; má consonancia. 

-j- CÃCERA, s. f. (Palavra da índia). 
Nome d'uma planta comestível de Gôa. 
— Certa raiz da índia que tem o sabor 
de castanha quando está secca. 

CACÊTA, s. f. (Da baixa latinidade ca- 
pseta, diminutivo do capsrt; a palavra de- 
via, pois, escrevor-se Casseta). Termo de 
boticário. Vaso de metal um pouco fun- 
do, ora que com a colher se misturam 
os simplices que entram na composição 
de electuarios, cordiaes, etc.-7-Id. Vaso 
de fôrma sirailhante á descripta, mas 
furado como joeira, que serve para coar 
os decoctos, etc. 

CACETADA, s. f. (Der. do cacete, pelo 
mesmo processo que paulada, do pau, 
bordoada, do bordão, etc.) Pancada com 
cacete. 
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CACÊTE, s. m. (Do francez casse-tête, 
desapparecendo a syllaba tè por dissimu- 
lação, como se dá freqüentes vezes nos 
compostos em que uma syllaba se repete). 
Páo curto com móca; cachaporra curta. 
Bolo de massa de pão comprido em rosca. 
\ CACETEIRO, s. m. (Der. de cacete, 

com o suffixo «eiroi)). O que traz cacete. 
Termo com que se designavam os merh- 
bros do partido de D. Miguel, que durante 
a guerra da successão andavam armados 
de cacetes pintados com as côres de par- 
tido, para espancarem os indivíduos do 
partido contrario que lhes parecia. 

CACHA, s. f. (Do francez cache, de ca- 
cher, que Diez faz vir de coactare, coa- 
ctus, apertar, metter apertadamente n'um 
logar. Moraes, tendo á mão a palavra 
franceza, preferiu ir como o Cardeal Sa- 
raiva atraz d'uma origem hebraica). Acto 
que se faz a occultas; acto dissimulado; 
fingimento. 

E se em querer-lhe tanto ponho tacha, 
Mostrando refrear o pensamento, 
Oh que doce fingir! que doce cacha / 

CAM., eleg. V, est. 12. 

— (íAlfim de com esta cacha mover ao 
cônsul a vir em sua busca.» Monarchia 
Lusitana, Tom. i, foi. 222. — Termo de 
jogo. Envide falso. = Diz-se fazer cacha 
quando o jogador que tem mão jogo fin- 
ge que o teríi bom, e envida, e o con- 
trario com receio não aceita o envide, 
perdendo d'essa maneira. 

CACHA, s. f. (Palavra asiatica). Certo 
panno da índia.— <s.Acharão os cachoens 
cheos de cachas.» Fr. Queiroz, Vida do 
Irmão Basto, p. 545. 

CACHAÇA, s. f. (?) Vinho das borras. = 
Empregado por Sá de Miranda.—Termo 
do Brasil. Aguardente de mel, ou borras 
de melaço; escuma grossa, que se separa 
do succo das canas do assucar na primei- 
ra fervura nas caldeiras, onde se limpa, 
antes de passar ás tachas, depois de bem 
depurado, e ajudado com decoada de cal 
ou cinzas. =Moraes. 

CACHAÇÃO, s. m. (Der. de cachaço, 
com o suffixo «ão))). Pancada no cacha- 
ço, pescoção. — Dar um cachação. 

CACHACEIRA, s. f. (Der. de cachaço, 
com o suffixo «eira»). O cachaço grande 
e grosso. 

CACHACEIRA, s. f. (Der. de cachaça). 
Logar em que se apara o junta a cacha- 
ça tirada das caldeiras em que o assucar 
se limpa da cachaca. 

CACHAÇO, s. m. (Der. de cacho, com 
o suffixo «aço»?) Pescoço largo e grosso. 
Cachaço de frade bernardo. — aOs cacha- 
ços dos Touros.)) Manoel Fernandes, Alma 
Instruída, il, 174. —Dar no cachaço. 

CACHADA, s. f. (?) Queimados mattos, 
que cobrem a terra, para que esta se con- 
serve fresca e fique limpa e estrumada com 
a cinza. Alqueive, segundo Bento Pereira. 

CACHADO, adj. part. (De cachar), üc- 
culto, coberto. — aAndão nus da cinta 

fera riba e pera baixo andão cachados 
com pannos de seda e algodão.)) Damião 
de Goes, Chronica de D. Manoel, i, 42. 

CACHAGENS, s. f. pi. (De formação 
duvidosa). Os ossos ou ventas do nariz 
por onde entra o ar que respiramos. — 
(S.FÍC0U metido entre as duas farpas das 
cachagens.» Barros, Décadas, m, foi. 53. 

CACHALOTTE, s. m. Alteração de Ca- 
cholotte. Vid. esta palavra. 

CACHAMAÇO,s. m. Provavelmente erro 
de escripta por Calhamaço, nas Provas da 
Historia Geneal. da Casa Real, ii, 476. 

CACHAMORRA, s. f. (Palavra de forma- 
ção duvidosa). Termo chulo. Cachaporra. 
= E empregado na Academia dos Sin- 
gulares, 11, 392, no sentido de clava. 

CACHAMORRÁDA, s. f. Pancada com 
cachamorra. 

f CACHANG-PORANGO, s. m. (Palavra 
asiatica). Nome da acacia trepadeira de 
Sumatra. — Especie de fava medicinal. 

CACHÃO, s. m. (Do latim coctione, mu- 
dando-se o grupo consonantal «ct» em 
«ch», como em trecho, de tractus, colcha, 
de culc'ta [culcita), hespanhol ocho, de 
octo, pecho, de pectus, derecho, de dire- 
ctus, estrecho, de strictus, portuguez e hes- 
panhol Sancho, de Sanctus (e não de San- 
cius, que daria Sanço ou Sanzo), e mudan- 
do-seo «o» não accentuado era «a» como 
em acupada (Cancioneiro de Resende, i, 
17), occupada, banança (Ob. cit.), por 
bonança, estamago, ant. e pos. de esto- 
mago, astronàmos, de astronomos (Azura- 
ra, Chronica de Guiné, cap. 62), merca- 
doria, de mercuãoria (em D. Duarte, 
Leal Conselheiro, cap. 4, etc.) Ebullição. 
Borbulhão da agua quando ferve, que se 
precipita em catadupa, onde em fonte 
corrente quebra de encontro a algum 
obstáculo. — «As caldeiras, ou lagos fer- 
ventes, com os cachoens, sempre batidos, 
e rebatidos.)) Vieira, Sermões, v, 516.— 
Logar de um rio em que elle se despenha, 
formando catadupa.—O cachão do Douro. 

CACHAPÔRRA, s. f. (O segundo elemen- 
to da palavra ó determinavel; o primeiro 
mais difficil de conhecer-se-lhe a origem. 
Tem relações com cachar)? Páo mais 
grosso n'uma das extremidades que na 
outra, e que serve de arma oíTensiva. — 
A modo de cachaporra. —Armado de 
cachaporra. =Hoje é termo cbulo. 

f CACHAPORRÁDA, s. f. (Der. de ca- 
chaporra). Pancada com cachaporra. = 
Colligido por Bluteau. 

CACHAR, v. a. (Do francez cacher. No 
Diccionario de Moraes deriva-se incohe- 
rentemente cacha do hebreu, e cachar 
do francez). Fazer cacha. 

Que quando estas damas taes 
Me cachão, então recacho. 

CAM., AMPIIITlllÜES, SC. I, act. 4. 

— Cachar na guerra, usar de ardis na 
guerra. 

— Cachar-se, v. refl. Ensoberbecer-se. 
= Palavra caída em desuso. 

-}• CACHARAMRA, s. f. (?) Termo chulo 
de significação incerta. Enfermidades da 
Lingua, p. 111. 

CACHARÍ, s. m. Vid. Caril. 
-j- CACHATIM, s. m. (Termo asiatico). 

Gomma laca proveniente de Smirna. 
-}• CACHAUL-GORING, s. m. (Termo asia- 

tico). Planta leguminosa de Sumatra. 
CACHEADO, adj. p. (De cachear). Que 

já tem cachos, espigas. Espigado. — Vi- 
nha cacheada. 

CACHEAR, V. n. (Der. de cacho, como 
rarear, de raro; ladear, de lado ; rodear, 
de roda; esfaquear, de faca, etc.) Co- 
brir-se de cachos, dar cachos como a par- 
reira. Segundo Moraes, no Brasil dizem 
que o arroz cachea, para significarem 
que espiga como a parreira. 

CACHECTICO, adj. (pr. kakético; der. 
de cachexia). Termo de Medicina. Que é 
atacado de cachexia ou pertence á cache- 
xia. 

CACHEIRA, s. f. (De formação duvido- 
sa). Páo comprido e torcido, que serve 
de arma ofTensiva e defensiva. 

CACHEIRA, s. f. (Deriv. de cacha, cousa 
que encobre, com o suffixo «eira»). Ves- 
tidura antiga e grossa.— «.Vestidos de 
huma cacheira muito felpuda.)) Fernão 
Mendes, Peregrinações, p. 141 (1.» ed.) 

— Loc. : Alvorar de cacheira, ir-se 
sem ceremonia e muito á sua vontade? 

CACHEIRÁDA, s. f. (Dor. de cacheira, 
como cachaçada, de cachaço; paulada, 
de pau, etc.) Pancada com cacheira. = E' 
de Simão Machado, foi. 137. 

CACHEIRO, s. m. Cacheira. = Gil Vi- 
cente, Obras, Part. i, p. 621, diz: 

Com meu cacheiro na mào. 

— Cacheiro de choca, vértebra, segun- 
do Bento Pereira. = Locução desusada. 

-[- CACHEIRO, adj. (Der. de cacha, com 
o suffixo «eiro»). Que se esconde. = Pa- 
rece que ó empregado unicamente na ex- 
pressão ouriço cacheiro, que tem sua ori- 
gem em o ouriço se occultar, quando 
quer, dentro de seus espinhos. 

^ CACHEMIRA, s. f. (De Caxemira, 
nome de um reino na Alta Asia). Tecido 
feito do pôllo das cabras e dos carneiros 
do pequeno Thibet.—Um chalé de cache- 
mira. — Um turba^ite de cachemira. —- 
Cachemira franceza, estofo fabricado na 
Franca, imitando a cachemira asiatica. 

f CACHENEZ, s. m. (Do francez cache- 
nez, composto de cache e nez). Termo in- 
troduzido modernamente do francez, 0 
muito usado para designar uma manta 
ou lenço em que se envolve o pescoço e 
parte do rosto. = O povo pronuncia ca- 
chiné. 

CACHÊTE, s. m. (O hespanhol tem ca' 
chele, murro; n'este caso a palavra pôde 
ligar-se ao francez cachet, sello, d'ahi pan- 
cada (jue se (lá sellando; pancada. O pro- 
cesso é todavia duvidoso por faltareC 
os dados historicos que o demonstrem)- 
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Termo usado só na expressão dar de ca- 
chete, dar pancadas successivas e sem 
cessar. 

GACHETICO, adj. (pr. kakélicó). Outro 
modo, menos rigoroso sob o ponto de vista 
etymologico, de escrever cachectico. — 
<i.Para as obstrucções grandes, que fendem 
de cruezas, como são os lii/dropicos, e ca- 
checticos.» Francisco Morato Roma, Luz 
da Medicina, p. 20. — nFaltando ao corpo 
seu verdadeiro sustento (o qual é o san- 

fica cachetico.» Frei Manoel d'Aze- 
vedo, Correição de Abusos, p. 2 5. 

d f- (Do grego kakhexia; e kakós, máo, e hexia ou kexis, estado, 
üe ekhô, ter, ser. Vid. Hectico). Termo 
de medicina. Estado em que todos os 
hábitos do corpo se apresentam manifes- 
tamente alterados.—liFaz o azougue ca- 
chexias e h\idropesias.y> Madeira, Morbo 
Gallico, Part. ii, p. 180. —Má consti- 
tuição. 

"i" CACHI, s. m. (Palavra americana). 
Pedra branca da America, similhante ao 
alabastro; contém geralmente partículas 
de chumbo. 

CACHÍA, s. f. (?) Esponja ou flôr ama- 
rella d'uiu arbusto chamado n'algumas 
partes corona Christi. 

CACHIMÁNHA, s. f. (Composto de ca- 
cha e manha). Traça occulta para enga- 
nar alguém. 

CACHIMBÁCHES, s. m. pi. (De ca- 
chimbo, com o suffixo «ache», por ac/io, 
outra fôrma de aço; cp. cambalacho, etc.) 
lermo familiar. Mercadorias miúdas; 
qumquilharias, como cachimbos, facas, 
tesouras, colheres, etc. 

f- ca- 
cnrin V ° suffixo «ada», como fa- 

mar fumo do cachimbo. — To- r>iar tma cachimbada. 

c dothema 
«Hnr \ d' cachimba-r, com o suffixo 

de cachimbo. 

Fnní. I cachimbo). 
Tr>r, —Figuradamente: v, a. grar alguém, com palavras que em- 

®pio, etc.—Está-me ca- 

ocioso'^''"' verrumas, estar 

(Palavra que só en- 
tusnp' roínanicas apparoce no por- 
de ba^' africano). Pequeno vaso 
arde o'^'t°'i escuma, era que 
Queno , , ® base sáe um pe- 
Qual e menos longo, pelo 
tica • ^ o fumo.—Termo de nau- 
vela ^ ^0 leme. — Cachimbo de 
casti ^ 611 que ella se encaixa no 
quilho ' contas de co- 

s. f. Termo da antiga 

f?ou mineral que não clie- perfeição, ou que, não sendo nem 

metal nem sal, tem todavia mais substan- 
cia metallica que outra qualquer. 

CACHIMONIA, s. f. (Cacha é alteração 
de caixa, que se ouve muitas vezes na 
bôcca do povo; ora caixa significa, na gi- 
ria popular, cabeça; mona tem egualmente 
na giria popular a significação de cabeça; 
a palavra e evidentemente formada pelo 
processo popular das duas. E uma espe- 
cie de processo de reduplicação, operado 
cora themas differentes; conferi luzeluze, 
bule bule, e outras expressões reduplica- 
tivas e pleonasticas, próprias ao portu- 
guez). Cabeça; juizo, sagacidade. 

Que o da cachimonia escura 
Nilo (iiieira apparecer lá, 
Faz bem, porque no Zenith, 
Nào tem as trovas logar. 

OllAÇAO ACADÊMICA DE FR. SIMÃO, p. 105. 
CACHIMORRA, s. f. Outra fôrma de 

Cachamorra. 
CACHINADA, s. f. (pr. kakináda; de 

cachinar). Gargalhada do escarneo. 
•j" CACHINAR, V. n. (pr. kakinar; do 

latim cachinnare). Soltar gargalhadas de 
escarneo. 

CACHÍNHO, s. m. Dim. do Cacho. 
A verde planta os montes formosea, 
As plantas a parreira entretecida, • 
A parreira os cachinhos pendurados. 

ALVAKES DO OUlENTE, LUSlTANIA TRANSF., 
liv. I, pros. V. 

Já Flora dos espinhos 
Para ti colhe a rosa branca e roxa; 
E o que nace da coxa 
Do pai, ledo te traz doces cachinhos. 

OB. ciT., liv. II, pros. IX, 

1.) CACHO, s. m. (De origem duvidosa. 
O hespanliol tem cacho, pedaço, fragmen- 
to ; mas, no sentido especial que tem em 
portuguez, só apparece n'esta lingua. De 
cacho, no sentido da palavra hespanhola, 
vem o portuguez escachar, cujas relações 
de significação esgalhar, assim como as de 
galho cora as de cacho, permittem ató certo 
ponto a connexão). Ueunião de flores ou 
de fructos dispostos em escadeas esustidos 
por um eixo commum.—Cacho de murti- 
nhos. Cacho de madresilva. Cacho de ba- 
nanas. Cacho de h«)ra.=Diz-sc principal- 
mente do fructoda vinha. Cachos de uvas, 
ou simplesmente cachos. 

Entre os braços do ulmeiro está a jucunda 
Vide, c'uns cachos roxos e outros verdes. 

CAM., Lus., cant. IX, est, 50. ' 

—Cacho de telhado, ou cacho de rato, 
hervas de folhas compridas e cobertas do 
pequenos bagos que nascem pelos telha- 
dos. 

— Cachos de trigo. — «São as espigas 
que ficão no calcadouro, depois da palha 
fóra.)) Bluteau, Vocab., o Fr. João Pache- 
co, Divertimento erudito, II, 215. 

— Loc.: Estar como um cacho, ou í^e- 
hado como um cacho, estar muito bêbado. 
— Cachos de aljofar. 

2.) CACHO, s. m. (Tera relação com 
Cacho?) Pescoço grosso. 

3.) CACHO, s. TO. O mesmo que Ca- 
chvi. — Cachos de metralha, termo d'ar- 
tilheria. Balas miúdas mettidas em um 

saquinho, trincafiado por fóra em xadrez, 
em cuja bôcca se mette um circulo de ma- 
deira do diâmetro da peça, chamado prato. 

CACHOEIRA, s. f. (Der. de cachão, por 
meio do suffixo «eira»). Torrente de agua 
que se despenha, formando cachoes. — 
Figuradamente: Cachoeiras d'inspiração, 
fontes d'inspiração, cousas que produzem 
inspiração.—A cachoeira da abundancia, 
fonte, cornucopia da abundancia. 

—Syn. : Cachoeira, Catadupa, Cascata, 
Catarata. — Cachoeira refere-se propria- 
mente á agua formando cachão ao precipi- 
tar-se.—Catadupa designa também a qué- 
da de agua, mas refere-se mais ao facto de 
ella se despenhar, de cair violentamente de 
logar elevado.—Cascata significa a agua 
que cáe de certa elevação de pedra em 
pedra, e não sem encontrar obstáculo an- 
tes de chegar á sua base, como a cata- 
dupa.—Catarata significa a quéda de um 
rio de considerável altura. 

1.) CACHÓLA, s. f. (Der. de cacho, no 
sentido de pescoço, com o suffixo «ola»). 
Toutiço, cabeça. — Figuradamente: Juí- 
zo-—Termo de nautica: páo postiço so- 
bre o topo do calcez do qualquer mas- 
tro ou mastaréo para o engrossar, e para 
que a agua se não introduza entre os en- 
caixes dos madeiros. 

2.) CACHÕLA, s. f. (O hespanhol tem 
cachuela, no mesmo sentido). Termo pro- 
vincial. Fressura de porco. 

CACHOLETA, s. f. (Der. de cachola, 
com o suffixo «ata»). Pancada na cachola, 
ou cabeça. 

-}■ CACHOLONGO, s. m. Termo de mine- 
ralogia. Variedade opalina da Calcedo- 
nia. 

CACHOLÓTE, s. m. (Também se escre- 
ve Cacholotte e Cacholotte; do francez 
cachalot, que deriva d'um thema romani- 
co queix, cach, que se encontra no portu- 
guez queixo, queixada, no catalão quei- 
xai, dente, etc. Cacholot significa pois o 
animal armado do dentes, denominação 
que lhe convém perfeitamente). Mammí- 
fera cetáceo de dimensões eguaes ás da 
baleia, mas que differe d'esta particular- 
mente em ter o queixo inferior, estreito 
e curto, guarnecido de cada lado de uma 
fileira de dentes cylindricos ou conicos, e 
no queixo superior uma sério de cavida- 
des era que entram os dentes quando a 
bôcca se fecha. 

CACHONCÉIRA, s. f. O mesmo que 
Cachonreira. 

CACHONDÉ, s. m. O mesmo quo Ca- 
choudé. 

CACHONDO, s. m. (?) No Cancioneiro 
de Resende, i, 142, lô-se: v. Quando está 
sobre cachondo.» Significa talvez — quan- 
do está com o cio, pois cachondo, em hes- 
panhol, designa a cadolla com o cio. 

CACHONREIRA, s. f. ant. (De cachor- 
reira, com nasalisaçâo do o; cp, tampa 
ao lado de tapar, trempe, de tripus, man- 
cha, de macula, inverno, áQhibernus, ren- 
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der, de reddere, lontra, de lutra, etc.) Ca- 
belleira grande. — ^Ordenou o Concilio, 
que os Clérigos não deixassem criar ce- 
saries largas, a que hoje chmnáo cachon- 
reiras.» Chrysol Purificativo, p. 514. 

-j- CACHOOBONG, s. m. Estramonio de 
Sumatra. 

f CACHÓPA, s. f. (De cachopo). Menina, 
rapariga.—íTodas as trazia em hu vivo 
enleyo, e com o própria engano com que el- 
las trazião a outras cachopas, de São João 
ás quartas feiras, e da Virgem do Monte 
ás sestas, que vão mudas á romaria, es- 
preytando o que diz a gente, que passa.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 24. 

CACHOPARRÃO, s. m. (Der. de cacho- 
parro, com o suffixo «ão»). Augmenta- 
tivo de Cachopo. — «iVào cuides somente 
n'esse cachoparrão.» Sá de Miranda, Es- 
trangeiros, act. I. 

•j" CACHOPÁRRO, s. ín. (Der. de cacho- 
po, com o sufixo «arro»). Augmentativo 
de Cachopo. 

CACHOPÍCEjS. (Der. de cachopo, com 
o sufíixo «ice», pelo mesmo processo que 
doudice, de doudo, pantomimice, ÜQpan- 
tomima, meninice, de menina, etc). = 
Colligido por Bento Pereira. 

CACHOPÍNHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
chopa. 

CACHOPÍNHO, s. m. Diminutivo de Ca- 
chopo. 

f CACHOPITO, s. m. Diminutivo de Ca- 
chopo. Enfermidades da língua, p. 112. 

CACHÓPO, s. m. (?) Menino, rapaz.— 
(íPeço-vos por mercê, que me vades cris- 
mar aquelle cachopo.» Barros, DécadaII, 
foi. 18. 

Que dizes, meu Lencastre, d'estes sábios, 
D"este3 cacliüpos velhos, que despresam 
Quantos bons Catões ouve, (luaritos Fabios? 

ANTONlO FEUUEinA, CARTA I, 5. 
CACHOPOS, s. m. pl. (Palavra peculiar 

ao portuguez. Não pôde, de modo algum, 
vir de scopuli, scopulos, como se tem pre- 
tendido ; scopulus deu em portuguez, co- 
mo só podia dar pelas leis da alteração 
phonica d'esta lingua, a fôrma escolho; 
vid. esta palavra). Rochedosá llordaagua 
em que quebram as ondas. Escolhos.— 
Parcel na barra de Lisboa. = Bluteau. 

Alli o mar em roucas ondas brada 
Nos penedos altíssimos quebrando, 
Que ruinas maritimas prcparào, 
K o nome de cachopos conservarão. 

CASTRO, ULYSSÊA, cant. X, est. 131. 
—Figuradamente; Perigo, escolho. 
CACHOPUCHO, s. m. (Palavra asiatica.) 

Certa droga do Guzarate. = Enipregado 
por Duarte Barbosa. 

cachorra, s. f. (Vid. Cachorro). Fe- 
mea do cachorro, cadella. — Por exten- 
são, cria da cadella, da loba, da leôa, e 
outros animaes da mesma familia.—Pei- 
xe similhante ao atum.—Termo popular. 
Mulher preta; mulher má. 

— Adag. : « Cachorra apressada pare 
os filhos cegos,)) Bento Pereira, Thes, 

CâCHORRÁDA, s. f. (Der. de cachorro, 

como carneirada, de carneiro). Bando do 
cães. —Fig.: Bando. — «.Se vio acossado 
o Galeuõ daquella cachorrada de Catu- 
res.y> Barros, Década IV, foi. 8, p. 14. 

—Tuciin.: Cachorrada, «são as pedras, 
ou harrolesiiüios que saltem para fóra, 
e servetn de sustentar o friso, ou outra 
parte do edifício, e cada pedra por si se 
chama cachorro.» Bluteau, Vocah., e Frei 
João Pacheco, Divertimento erudito, 
Tom., II, p. 292. 

CACHORRADO, adj. (De fôrma partici- 
pai). Que assenta ou se sustem nas es- 
coras, que se chamam cachorros. 

—Fig.: Degenerado, corrompido.—Al- 
ma cachorrada. 

CACHORRÍNHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
chorra.—v.Furou-me eíla com huma agu- 
lha aqui na borda, como quem fura as 
orelhas a cachorrinha.» Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 98. 

CACHORRÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Cachorro.—aNão sou amigo de cachorri- 
nhos enfeitados.)) Idem, Carta de guia de 
casados. 

—Loc. : Cachorrinhos abertos vivos; 
na antiga therapeutica, punham-se ca- 
chorrinhos abertos vivos na cabeça dos 
doudos.—Carecer, haver mister cachor- 
rinhos, estar doudo, endoudecer.—«i Di- 
go-te eu, se o meu amo sabe, que d mis- 
ter cachorrinhos.» Antonio Ferreira, 
Bristo, act. v, sc. 3. 

CACHORRO, s. m. (Encontra-se também 
em hespanhol cachorro; Diez pensa que 
a palavra vem de catulus, caVlus (cp. ve- 
lho, de vetulus, veVlus, selha, de situla, 
bifla, etc.); caflus daria assim uma fôr- 
ma cacho, d'onde a palavra em questão 
derivaria por meio do suflixo «orro», que 
é d'origem basca. O processo é perfeita- 
mente regular, e nada se oppõe a esta 
etymologia). O filho recem-nascido da ca- 
della; cão pequeno.—(.(Sempre as achava 
acompanhadas de cachorros, de leões, e 
de anãos.)) Francisco Manoel de Mello, 
Carta de guia de casados. — Por exten- 
são, o lilho recem-nascido dos animaes 
da familia do cão. — (.dlum leão com tres 
cachorros seus /ii/ios.» Ordenação Affon- 
sina, Liv. i, 65, 21. — Figuradamente: 
termo de despreso. Negro, escravo, pati- 
fe.—Pessoa novel n'uma empreza, n'uma 
carreira. — «.Deixemos cevar estes dous ca- 
chorros (dous mancebos novéis na luta»). 
Barros, Década II, foi. 1, p. 3.—Termo 
deatafona. — Cachorro, «/le humpáo, que 
dá na calha da atafona, para fazer correr 
o grão abaixo.)) Frei João Pacheco, Diver- 
timento erudito. Tom. ii, p. 399. = Blu- 
teau. —Termo d'alvenaria. — Cachorro, 
«cão de pedra, que sustenta alguma par- 
te do edifício, ou friso, ou varanda, ou 
sacada, etc.» Oh. cit.. Tom. ii, p. 292. 
— Termo de marinha. Escoras que sus- 
tém os navios nos estaleiros.—Certas ca- 
ronadas que se põem á prôa. Ob. cit. 

— Loc.: Cachorro de fralda, cão fral- 

deiro. Agostinho Barbosa, e Bluteau. = 
Diz-se também de homens mulherengos. 

CACHGUDÉ, s. m. Termo de Pharmacia. 
Mistura de cachú, assucar e substancias 
aromaticas, com que no Oriente se com- 
põem pastilhas para perfumar o hálito. 

CACHOULA, s. f. Outra fôrma de Ca- 
chola, pouco usada. 

f CACHRY, s. m. Termo de Botanica. 
Grão do cachryôphoro. 

-j- CACHRYDE, s. f. Termo de Botani- 
ca. Genero da familia das umbellíferas. 

-j- CACHÚ, s. m. (De catechu, palavra 
indiana que designa a arvore que produz 
o cachú). Termo de Pharmacia. Extracto 
preparado com as madeiras e os fructos 
frescos da mimosa catechu, arvore da Ín- 
dia. 

CACHUCHA, s. f. Dança hespanhola, 
dançada por um homem e uma mulher, 
e d'um movimento muito vivo. 

CACHÜCHA, s. f. (?) Peixe muito fre- 
qüente nas costas de Portugal, similhan- 
te ao goraz, mas de menores dimensões. 
— Certa planta vulgar.—Medulla das pen- 
nas. 

— Loc.: Olhos de cachucho, grandes 
olhos.— «Olhai-me cá meus olhos de ca- 
chucho.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, foi. 59. — Ter um bom ca- 
chucho no dedo, phrase da giria popu- 
lar e dos larapios : ter um bom annel. — 
O homem do cachucho, idem; certo ho- 
mem que tinha um annel. A phrase era 
já usada no século xviii, pois se acha 
em Enfermidades da Lingua, p. 149. 

CÁCIA, s. f. Outra fôrma de Cachia e 
Quacia. 

CACIFEIRO, s. m. (Der. de cacifo, com 
o suffixo «eiro»). O conegoque tem a in- 
specção ou administração da massa da 
mesa capitular da cathedral de Coimbra. 
Viterbo, Eluc. 

CACÍFO, s. m. (Do arabe cafiz, nome 
de uma medida para grãos). Cofre em 
que se guarda o dinheiro pertencente á 
mesa capitular da cathedral de Coimbra. 
Viterbo, Eluc. — Antiga medida de sóli- 
dos, e de capacidade não fixa, pois va- 
riava de logar para logar, tendo n'umas 
partes tres selamins, n'outras uma quar- 
ta e meio selamim, n'outras uma quarta, 
etc. — Um cacifo. —Cacifo e meio. — Cin- 
co cacifos constituíam n'algumas parles 
um alqueire. Vid. Viterbo, Eluc. = Hoje 
tem varias significações. 

— No jogo da bola, uma casa ou bu- 
raco que dá idôa de um nicho em que 
muitas vezes se mette o vinte. 

— Jogo de sociedade. O cestinho ou 
vaso covo em que os parceiros botam as 
suas entradas. 

— Em termo familiar, especie de ar- 
mario ou vão na parede onde se arreca- 
dam differentes objectos. 

CACIMBA, s. f. (Do ambundo quichibo, 
orvalho). Orvalhada e sereno muito forte 
que cáe nas costas e mar de África na 
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altura d'aquellas, nas ilhas de Cabo Verde, 
Serra Leôa, etc., e que produz muitas 
doenças.—Era Portugal emprega-se tam- 
bém para designar uma chuvinha miúda. 

CACÍMBA, s. f. (Do ambundo qiiiclnma, 
poço). Cova era logar humido para irella 
se ajuntar a agua que resuma. — aSaião 
por agoa ás cacimbas do Recife.d Brito, 
Guerra Brazilica, p. 186. — «Os nossos 
com o lodo dos charcos, e com as cacim- 
bas das praias.D Antonio Ferreira, Tom. 
VIII, p. 547. 

CACIMBEIRO, s. m. (Der. de cacimba, 
com o suffixo «eiro»). Ü que faz cacimbas 
(covas) nas costas, etc. 

CACIQUE, s. m. (Palavra caraiba; Go- 
fflara. Historia de Ias índias, cap. xvx, 
diz, fallando de Colombo na ilha do Haiti; 
<^Guacanagari, rei, ou como elles lá dizem 
cacique d"essa terra)->). Chefe, príncipe dos 
indígenas do Haiti, Cuba e outros paizes 
do continente americano. 

CACIS ou CACIZ, s. m. (Do arabe ca- 
Sís). Sacerdotes musulmanos na índia, PtT- 
sia, Berberia, etc. — «yl imaginada glo- 
ria, que lhe prometião os cacizes.» Jacin- 
tho Freire, Vida de Dom João de Castro, 
Liv. II, p. 147.— «E por um caciz man- 
dou o Emperador de Marrocos...y> Monar- 
chia Lusitana, Tom. iii, p. 261.—Deu-se 
também este nome aos sacerdotes chris- 
tãos na índia, etc.=Occorre também, no 
sentido de eremitas, n'alguns viajantes e 
orientalistas. 

CACO, s. m. (Do latira cacábus, corao 
em hespanhol jafifo (e port. em Santiago) 
de jacobus. Apesar d'uma etymologia tão 
simples, Moraes, e Constancio, que pare- 

im^ sabido latim, deram tratos á tnaginaçâo para derivarem a palavra já 

barrica, já do latim 

kabos' ISr do grego/ca/c- 
rofiint o"''icava propriamente vaso de 
etp 1 caldeira, marmita, frigideira 
Valo ® outra alfaia de pouco 
mpm ^"•ficação da palavra, inteira- 
g ® ^'gada á primitiva e em que ella se 

rauito na linguagem familiar 
Hluteau, e não tão exa- 

ente pelos outros lexicologos.—Fra- 

u cosinha, louça, vidro, 
trpní — Cacos, louça, frascos, 

® cosinha, trastes, etc. Fígurada- 
""eme : Caco, a cabeça. 

Quel cacos, despedaçar, 
g bom caco, ter boa cabeça, 

cah intelligencia. — Ter a ^ epa feita em cacos, ter a cabeça perdi- 

Uyn ^ corebro esvaído. — Ser caco, ser uma grande intelli- 
 Enfermidades da Lingua, p. 150. 

do nariz, denominação familiar 
viscoso das ventas, depois de 

  (Do grego kakos, máo). Pre- 
(jg entra na composição d'um gran- 

do termos technicos e scienti- 
tormados de radicaes gregas. 

f CACOCHNYA, .s. f. (Do grego hakos, 
máo, e óni)x, unha). Termo de cirurgia. 
Deformação das unhas. 

-j- CACOCHOLIA, s. f. (pr. kakokolia; do 
grego kakús, máo, e kholô, bilis, humor). 
Depravacão da bilis. = Pouco usado. 

f CACOCHONDRIQUE, adj. 9 gen. (pr. 
kakokóndrique). Termo dti historia natu- 
ral. — Diz-se da serpente venenosa que 
tem pelle granuda. 

CACOCHYLIA, s. f. (pr. kakokilia; der. 
de cacochijlo]. Termo de pathologia. Chy- 
liflcação corrompida. 

CACOCHYLO, s. m. (pr. kakokilo; do 
grego kakos, máo, e khylos, o chylo). 
Termo de pathologia. Chylo corrompido. 

CACOCHYMIA, s. f. (pr. hakokimia; der. 
de cacochymo). Termo de palhologia. Ks- 
tado doentio que atfecta principalmente a 
lympha e o sangue. 

CACOCHYMICO, adj. (pr. kakokimico; 
der. de cacochymo, com o sufíixo «ico»), 
Que diz respeito ou resulta da kakokij- 
mia. — Ajfecção cacochymica.—tigmpto- 
mas cacochymicos. 

CACOCHYMO, adj. (pr. kakokimo; do 
grego kakos, máo, e khijmos, humor). 
Termo de pathologia. Que está atacado 
de cacochymia. 

-}• CACOüEMÓNIO, s. m. (Do grego ka- 
kos, máo, e daimòn, gênio, espirito). Máo 
espirito, espirito das trevas. 

— Termo de astrologia judiciaria. Duo- 
decima casa do cóo, que só dá prognós- 
ticos sinistros. 

CACOÉTHE, s. m. (Do latim cacoethes, 
e este do grego kakos, máo, e êlhos-, cos- 
tume). Termo de Pàtliologia. Synonymo 
de cachexia. Máo habito, como odequera 
faz meneios e tregeitos ridículos ou de 
doudo. Máo costume. 

CACOÉTHICO, adj. (Der. de cacoethe, 
com o suffixo «ico»). Que tem cacoethe, 
que é de raá natureza. 

-j- CAGOGENÍA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e génos, raça). Aberração organica. 

CACOGRAPHIA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e graphò, eu escrevo). Termo de 
grammatica. Orthographia viciosa. Os mo- 
numentos da litteratura portugueza da 
edade media abundam era exemplos de 
cacographia. 

CACOGRÁPHICO, adj. (Der. de caco- 
graphia, com o suflixo «ico»). Que tem 
cacographia, ou diz respeito á cacogra- 
phia.—Exercidos cacographicos, theraas 
que se dão aos que aprendem a escrever 
com orthographia, em que ha erros typo- 
graphicos de proposito para que elles os 
corrijam. 

CACOGRAPHA, s. f. do Cacographo. 
CACOGRAPHO,s.m. (Vid. Cacographia). 

O que escerve sem bôa orthographia; o 
que emprega a cacographia como meio de 
ensinar a orthographia.—Aquelle profes- 
sor é cacographo. 

^ CACOLIM, s. m. Codorniz do México. 
^ CACOLOGlA, s. f. (Do grego kakos, 

máo, e logos, discurso, palavra). Locução 
viciosa; acto de fallar mal. A cacologia 
está para a linguagem fallada, na mes- 
ma relação que a cacographia para a lin- 
guagem escri|)ta. 

f CACOLÓGICO, adj. (Der. de cacolo- 
gia, com o suflixo «ico»). Termo de gram- 
matica. Que diz respeito á cacologia ou 
em que ha cacologia. 

f CACOLOGA, s. de Cacologo. 
CACÓLOGO, s. m. (Vid. Cacologia). Ter- 

mo de grammatica. O que falia incorre- 
ctaraente, commettendo solecismos, bar- 
barisraos, etc. 

-j- CACOLÜRA, s. f. (?) Logar aaonde se 
ajuntu <í agua para moer o moinho de 
mar.D Frei .loão Pacheco, Divertimento 
erudito, Tora. ii, p. 339. 

f CACOMÍTA, s. m. Especie de tigridia 
do Perú. 

CÁGONA, s. f. Terrao de Botanica. 
Grão do dolico cáustico. 

CACOPATHIA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e pathos, alfecção). Termo de pa- 
thologia. Doença maligna, de máos sym- 
ptomas. 

-j- CACÕPHAGO, adj. (Do grego kakos, 
máo, e phágô, eu como). Que come cou- 
sas nauseabundas, ascorosas eextraordi- 
narias. 

CACÓPHATON, s. m. (Do grego kakos, 
máo, e phaton, expresso, dito, ou phatis, 
voz, palavra, etc.) O mesmo que Caco- 
phonia. 

f CACÓPHOLIDÓPHIDO, adj. Termo de 
Zoologia. l)iz-se d'uma serpente d'esca- 
raa na pelle. 

-{• CACOFHONÍA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e photiè, voz, som). Ruído desagra- 
davel, proveniente da mistura desonsdes- 
harmonícos, fallando das vozes o dos ins- 
trumentos de musica. 

— Em Pathologia, voz viciada. — Uui- 
do confuso produzido por dílferentes pes- 
soas fallando ao mesmo tempo. 

— Era Grammatica, combinação des- 
agrada vel do palavras no discurso. Reu- 
nião de syllabas de differentes palavras, 
que se ligam de modo que formam uma 
palavras chula ou obscena. — «.Junta de 
consoantes... e lhe chamavão cacophonia.» 
Frei Luiz do Sousa, Historia de S. Do- 
mingos, Liv. III, cap. 18.=Francisco Ma- 
noel de Mello escreve cacaphonia, a não 
ser erro da copia do ms. — aNam repara 
na cacafonia do cagado.ti Feira d'Ane- 
xins, Part. II, Díal. i, § 1. 

CACOPHÓNICO, adj. (Der. de cacopho- 
nia, com o sufíixo «ico»). Que faz caco- 
phonia. 

CACOPHRAGÍA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e j)hrattd, eu obro). Termo de pa- 
thologia. Vício dos orgãos de nutrição. 

f CACORACHITE, s. f- [\>r. kakorakite; 
do grego kakos, máo, e rhakhis, columna 
vertebral). Deformação da columna ver- 
tebral. 

•j" CACORYTHIMICO, adj. (Der. de ca- 
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corythmo, com o suffixo «ico»). Que tem 
cacorythrao. 

CACORYTHMO, s. m. (pr. kakorítmo; do 
grego kakos, raáo, e rythmos, rylhmo). 
Rythmo irregular, insupportavel. 

CACOSCELIS, s. m. (Vid. Cacoscelo). 
Genero de coieópteros da America. 

CACOSCELO, s. m. (Do grego kakoske- 
lês, que tem as pernas fracas; composto 
de kakos, máo, e skelôs, perna). Termo 
de Zoologia. Genero de coieópteros de 
África. 

•j- CACOSITIA, s. f. (pr. kakozicia; do 
gregoÍía/cos^ máo, esition, alimento). Fal- 
ta de appetite, aversão pelos alimentos. 

CACOSPHYXIA, s. m. (Do grego kakos, 
máo, e osplvjxis, pulso). Termo de Pa- 
thologia. Máo estado, irregularidade con- 
tinua do pulso. 

j- CACÓSTOMO, adj. (Do grego kakos, 
máo, e stóma, bôcca). Termo de Medicina. 
Que tem a bôcca má. 

CACOTÉCHNIA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e téchnc, arte). Máo artificio, traça 
mal dirigida, falta de arte. 

CACOTHYMIA, s. /. (Do grego kakos, 
máo, e thymós, espirito). Desarranjo do 
espirito, perturbação das faculdades intel- 
lectuaes. 

CACOTRICHIA, s. f. (pr. kakotrikía; do 
grego kakos, máo, e thrix, cabello). Ter- 
mo de pathologia. Alteração dos cabellos 
ou do tecido capillar. 

CACOTROPHÍA, s. f. (Do grego kakos, 
máo, e troj)hê, alimento). Vicio de nutri- 
ção. 

f CACOTÚMBA, s. m. Nome indígena de 
uma planta annual das índias, da fami- 
lia das personneas. 

7 CACOZÉLO, s. m. (Do grego kakos, 
máo, e zelos, zelo). Zelo muito ardente e 
indiscreto. Zelo ou virtude fingida. 

f CACREL BRANCO, s. m. Certo peixe 
do mar Mediterrâneo. 

f CÁCTEAS, s. m. pl. (Der. de cacto, 
com o suffixo «ea»). Termo de botanica. 
Uma familia de plantas. 

CÁCTEO, adj. (Der. de cacto, com o 
suffixo (reo»). Semelhante ao cacto. 

CACTEIRO, s. m. (Der. de cacto, com 
o suffixo «eiro»). Termo de botanica. Ge- 
nero de plantas da familia das cacteas. 

CACTÍFLORO, adj. (Composto decacti, 
de cacto, e floro, de flor). Que tem flores 
similhantps ás do cacto. 

CACTIFÓRME, adj. 2 gen. (Composto 
de cacti, de cacto, e forme, de fôrma). 
Que tem a fôrma de cacto. 

CACTO, s. m. (Do latim cactos, ou do 
grego kaktos). Nomes das plantas da fami- 
lia das nopáleas. 

•j* CACTOIDE, adj. 2 gen. (Der. de ca- 
cto). Que lera a fôrma de cacto. 

t CACTOIDES, s. f. pl. (Der. de cacto). 
Termo de botanica. Familia de plantas. 

f CACTONITE, s. f. Pedra cujo toque 
se pretendia tornava victorioso. 

•f CACÜMINÁES, s. f.pl.eadj. De cacu- 

men). Nome com que na Europa se tra- 
duziu a denominação dada pelos gramma- 
ticos Índios a uma classe de consoantes do 
alphabeto sanskrito [múrdhanja, que vem 
do alto, do alto do céo da bocca), e pre- 
ferível ao nome de cerebraes, dado tam- 
bém na Europa ás mesmas consoantes. 

CACUME ou CACUMEN, s, m. (Do la- 
tim cacumen). O alto de tudo o que ter- 
mina etn ponta; alto. = Pouco usado. 

CAÇO, s. m. (Vid. Caçoula). Termo an- 
tigo o provincial. Frigideira com rabo. 

CAÇOADA, s. f. (Der. de caçoar). Zom- 
baria, troça, conversação ociosa. 

CAÇOÂDO, adj. part. de Caçoar, eadj. 
Que soíTreu uma caçoada. — Ficar caçoa- 
do, ficar ridícularísado e sem ter obtido 
o que se pretendia. 

CAÇOAR, V. n. (?) Fazer zombaria; ter 
uma conversação ociosa; não levar ascou- 
sas a sério.—Caçoar com alguém, fazer-lhe 
caçoada. = Também se emprega ás vezes 
em sentido activo. — Caçoar alguém. 

— Caçoar, s. f. O mesmo que Cassoar. 
— «Lhe dissera que lhe diria huma ca- 
çoar.» Inéditos de Historia portugueza, 
Tom. II, p. 252. 

CAÇOARIA, s. f. ant. (Der. de cação, 
com o suffixo «aria», como de cordão, 
cordoaria, etc.) Peixes da especie do ca- 
ção, de pouco valor. — aPaguem dizimas 
de todo o pescado, e mesmo da caçoaria.» 
Doe. de 1.331, em Viterbo, Eluc. 

CAÇÓLA, s. m. ant. O mesmo que Ca- 
çoula. Vid esta palavra. 

CAÇOLÊTA, s. f. (O hespanhol tem ca- 
zoleta, o francez cussolete; a palavra de- 
riva da fôrma caçola, por meio do suffixo 
dim. «ata»; vid. Caçoula). Vaso em que 
os ourives recozem a prata. —«Duas hari- 
ladas, recuzidas em huma caçoleta no fo- 
go.d Verdadeiro resumo do valor do ouro, 
p. 54. — O fusil da espingarda. 

CAÇOLÊTE, s. m. (Do francez casso- 
lete; vid. Caçoula). Vaso para perfumar 
a casa. 

t CAÇONETES, s. m. pl. (?) Termo de 
nautica. Páos torneados da fôrma d'uraa 
espada, presos pelo meio, que se põem 
nas levas das portínholas, para ellas es- 
tarem abertas com igualdade. 

CAÇÓTE, s. m. ant. (?) Vestido militar 
ou saio antigo de panno grosso, acolchoa- 
do e bastido, que levavam á guerra os 
soldados que não tinham armadura de 
ferro.—<( Caçote de canhamo.y> Damião de 
Goes, Chron. de D. Manoel, Part. i, 95. 

CAÇOULA, s. f. (D'uma palavra teuto- 
nica, cuja fôrma fundamental deve ter si- 
do kata, e que se encontra no scandina- 
vo kati, no antigo alto allernão chezi, veio 
uma forma kassa, de que vem o portu- 
guez caço, o hespanhol cazo, o italiano 
cazza, o francez casse, o picardo casse, 
o catalão cassa, que tem todos significa- 
ções quasi idênticas; d'esse thema kassa, 
kasse, vera o allemão moderno kassel, cas- 
serola, e das fôrmas especies das liuguas 

romanicas se originam numerosos deri- 
vados. Por meio do suffixo «olla» se for- 
mou um thema romanico cassola, de que 
não são mais que pequenas modificações 
secundarias o portuguez caçoula e o fran- 
cez cassole; il'esso thema cassole se forma- 
ram, por meio do suffixo dira. «eta» (fran- 
cez ette], as fôroias portuguezas caçide- 
ta, hespanhol cazoleta, francez cassole- 
te. A orthographia usual, segundo a qual 
estão por alphabeto as palavras n'este 
diccionario, 6 perfeitamente incoherenfe 
e contraria á etymologia. Caço, deve-se 
escrever casso; caçoleta, cassoleta; ca- 
çoula, cassôla). Vaso de barro em que se 
cozem alimentos. — Vaso em que se quei- 
mam arômas chamados caçoulas. — Ca- 
çoulas, aromas que se lançam no fogo pa- 
ra perfumar. 

CAÇOURO, s. TO. (?) Pequena roda, que 
na roca separa as partes da cana corta- 
da, em que se envolve o línho ou lã que se 
fia; o copo. — «Caçouro, he a roda das 
esporas mouriscas.yi Antonio Galvão, Tra- 
tado da Cavallaria da Gineta, foi. 67. 

CAÇURRENTO, adj. ant. (?) Immundo, 
asqueroso. —No sentido moral, depra- 
vado. 

Caçurrentos mays que pulhas, 
de seus males criminaes, 
se castygem. 

CANC. UE RESENDE, T, 187. 
CAÇURRÍA, s. f. (?) Galanteria, zom- 

baria amavel. = Empregado no Cathe- 
cismo, em Inéditos de Alcobaça, Tom. i. 

CÁDA, adj. distribuitivo invariavel. (Não 
tem nada que vôr com o grego kata, co- 
mo se pretende em Moraes, que classifi- 
ca inexactamente a palavra de adj. arti- 
cular. O critério para descobrir a ver- 
dadeira etymologia, aqui, como em ou- 
tros casos numerosos, é a comparação 
com as fôrmas correspondentes dos ou- 
tros idiomas romanicos. Partamos da li- 
gação cada um, hespanhol cada uno, 
provençal cada un (e cadun), italiano ca- 
duno, antigo francez cad-lmn, cheun; o 
antigo hespanhol ofTerecc a fôrma quis- 
cadauno, o antigo portuguez quiscadaun, 
que nos dirige ao latim quisque ad unum, 
mas o retho-romano tem s-cadin des-ca- 
duns, que nos leva ao [&timusqueadunus, 
como fôrma fundamental das indicadas 
fôrmas romanicas. O s ou es, de us, foi 
sujeito áaphérese, por se ter confundido 
com a prep. es [ex). Cada foi depois se- 
parado de cadaum (—(s) cada-uno), o em- 
pregado como adjectivo. Comp. o grego 
moderno kathénas—quisque, de kálh'he' 
nas; káthe é usado como adjectivo, por 
exemplo: káthe dendron, portuguez cada 
arvore. Apesar da coincidência entre o por- 
tuguez e o grego mod., é impossível de- 
rivar cada d'aquella fôrma káthe, por ter- 
mos que attender ás fôrmas parellelas daS 
outras línguas romanicas e á historia d'es- 
tas línguas). Palavra que exprime que 
um objecto, dito collectivãmente, deve ser 
tomado em todos os sentidos, sob todas 
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as relações. Emprega-se sempre antes da 
palavra com que concorde e que pôde ser 
ura substantivo precedido ou não prece- 
dido de adjectivo, ou o pronome qual. 
Também algumas vezes é empregado an- 
tes de um adjectivo só, mas sub-entende- 
se então necessariamente um substantivo. 
A fôrma primitiva cada um conserva-se 
também. 

— 1.° Cada, seguido de um substanti- 
vo ou adjectivo e substantivo. 

E oi'a já dircivos que mi aven: 
(-'üda dia voa quero mayor bcn. 

TROVAS E CANTARES,Cant. 40. 
Cada dia 
Ei de fallecer. 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 37. 

Dos infleis, fermosa companhia 
De grandes naus, pelo Indico Oceano 
Especiarias vem buscar cada anno. 

CAM., Lus., cant. ix, est. 3. 
Oh nivo na creas, porque eu quando a cria, 
Mil vezes cada bora me mentia. 

OB. ciT., cant. IX, est. 77. 
Nello vendo-se est{\ distinctamente 
O ([uadrado da planta, ondo a fachada 
Do cada lado os ângulos faziào 
Quatro torres, que ao Ceo subir queriao. 

nOLlM DE MOURA, NOVIS. DO HOMEM, tom. II, 
p. 38. 

— Cada/lowem. — Cada pessoa. — Cada 
mez. — Cada sciencia. —Cadadõr. — Cada 
máo dia.—Cada ruim pessoa.—Cada triste 
figura. — Cada dez (sub-entendendo-se um 
substantivo). = Nas phrases interjeccio- 
iiaes, como: — Sempre ha cada -pedaço 
d'anno! Cada, reforça a significação. 

— Auag. : «Cada hofarinheiro louva 
seus alfinetes.)) Bento Pereira, Thes., p. 
zl8. — ((Cada cousa a seu ter)ipo.i> — Ob. 

m!" ^^da cuba cheira ao vinho que tem.)) . cit.— «Cada feira vai menos como 
o urro de Vicente.-^ Ob. cit.— «Cada 

ira.D Bluteau, Vocabu- 

tert^' ^*A)ello faz sua sombra na b. cit. ^—«Cada terra com seu 
cosíwme.,, Ob. cit. = nojediz-se:-«Cada 

   ® seu uso, cada roca com seu fuso.)) 

cit* ^ owí/ia^ com sua parelha.)) Ob. 
~ ®'^^da carneiro por seu pé pende. 

porco tem seu S. Marti- 
10.j) Ob. cit. — «Cada dia, tres e quatro, 

/"O fundo do saco.)) Ob. cit.— 

Cit^ ^ peite, amarga o caldo.)) Ob. 

Cada !:?'• De cada vez, ou cada vez. — (aiit.), cada cou.sa que. Doe. de 

Para' João Pedro Ribeiro, Extractos 
gico ordenar o glossário archeoló- 

ms. — Cada que, todas as vezes 

Elii ^^51, citado por Viterbo, 
^ cada passo^ freqüentes 

panos —«Cose os ricos 
pur> ' antigos tecerão, errando-lhe 
yg " cada passo os fios, cor e o di- 

Manoel de Mello, Apo- 

— n-Pois esperay, 
Dnf tríncando-uos a cada passo 

Ob.cit., p. 75. 

ftido ° ^®da, seguido do artigo indefi- 
fazendo funcção de pronome. 

N'uns casos cada tim significa cada ho- 
mem, sem haver referencia a um substan- 
tivo precedente; n'outros um está por esse 
substantivo precedente no discurso. 
(íEntom se mostra per-pratica quanto ca- 
da huum he boom.y> Fernão Lopes, Chron. 
de D. Pedro I, Prol. — aSe a cada huum 
se desse aquillo para que he na Republi- 
ca, outro gallo nos cantara ao nosso Rey- 
no, eá nossa Cidade.'» Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 151. 

Cada hum dará juízo sobro mim. 
ANTONIO FEKBEUIA, SON., Uv. I, 10. 

Cada lium andava pola mais ornar 
Com cópia, com sentenças, e com arte, 
Com que podasse d"outras triumpliar. 

IDKM, CART., liv. I, 3. 

— «Mas das manhas, e condiçoões, e 
estado de cada huum, diremos adiante 
muyto brevemente onde convém fallar de 
seus feitos.)) Fernão Lopes, Chron. de D. 
Pedro I, cap. 1. —Cada um pôde ser se- 
guido de restrictiva. 

Logo cada um dos Deozes so partia. 
CAM., LUS., cant. I, est. 41. 

— Encontra-se também cada uns, cada 
umas, nos antigos escriptores. — aE elle 
as dava a huum escripvam qual lhe pa- 
recia, o qual ty)iha encarrego de as re- 
partir, e dar cada umas aos desembarga- 
dores a que perlenciam.)) Fernão Lopes, 
Chron. de D. Pedro I, cap. 4. 

— Aüag. : «Cada um açode, aonde lhe 
mais doe.» Bento Pereira, Thes., p. 218. 
— «Cada um chega a brasa á sua sardi- 
nha.» Oh. cit.— «Cada M/n coí/ie segundo 
semôa.» Ob. cit.— « Cada um como se ama- 
nha.» Ob. cit.— «Cada um diz (var. fal- 
ia) da feira como lhe vae n'ella.» Ob. cit. 
— «Cada um era sua casa è rei.» Ob. cit. 
— « Cada um falia como quem é.» Ob. cit. 
— «CadaMm falia do que trata.» Ob. cit. 
— «Cada um faz como quemé.» Ob. cit.— 
« Cada um folga com o seu egual.» Ob. cit. 
— « Cada um se contente com o que Deus 
lhe dá.» Ob. cit.—«Cada um sente o seu.» 
Ob. cit. — « Cada um trate de si e deixe os 
outros.» Ob. cit. — « Cada um dança como 
tem os amigos na sala.» Jiluteau, Sup- 
plemento. — Cada um canta como tem 
graça, e casa como tem ventura.» Ob.cit. 
— « Cada um sente o frio como anda ves- 
tido.» Ob. cit. — «Cada um extenda a 
perna aonde a tem cuberta.» Ob. cit. — 
«Cada Min despende como seu braço se es- 
tende.» Ob. cit.—«Cada um veja o pão que 
lhe ha de abastar.» Ob. cit. — « Cada um faz 
no que sabe.» Ob. cit.—«CadaMm falia da 
festa como lhe vae n'ella.)) Ob. cit.—<s.Cento 
de um ventre, cada um de sua mente.» 
Ob. cit. — «Cadanm buscapão de seu mas- 
tigo.» (Do Minho; colligido pela primeira 
vez).—€Onde cada um ha de ir não ha 
de mentir.» Enfermidades daLingua, p. 
341. 

— 3.'' Cada, seguido do qual, eqüivale 

a cada homem, cada um, cada uma de 
certo numero de pessoas ou cousas. 

Vae recontando o povo, (^ue se admira, 
O caso cada qual que mais notou. 

CAM., LUS., cant. v, est. 91. 

Estavâo tres o tres, e quatro e quatro. 
Bem como a cada qual coubera em sorte. 

OB. CIT., cant. VI, est, 00. 

— «Os governos Aristocráticos ou De- 
mocráticos, como se executão pelo con- 
gresso de muytas vontades, posto que pa- 
deça, como he costume, cada qual suas 
afeyçoens, entre esta copia he força se mis- 
turem talvez os dignos com os indignos.» 
Francisco Manoel do Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 152. — Não parece haver 
exemplos de cada seguido de quaes, em 
quanto apparecem taes como cada ho- 
mens, cada mezes, cada uns, etc. Hoje, 
porém, cada, pede em rigor a palavra se- 
guinte no singular. 

— Adag. : « Cada qual com seu egual.» 
Bento Pereira, Thes., p. 218. — «Cada 
qual em seu (var. com seu) oficio.» Ob. 
cit. — «Cada qual sabe para seu proveito.» 
Ob. cit.— «Cada qual sente o seu mal.» 
Ob. cit. — Cada qual tem seu pedaço de 
máo caminho.» Ob. cit. — «Cada qual sa- 
be as linhas com que se cose.» (Colligido 
pela primeira vez). 

\ CADABA, s. m. Termo de botanica. 
Genero da familia das capporidáceas da 
Asia e África. 

CADAÇO, s. m. (Fórnia que resultou 
de cadarço por assimilação, como antiga- 
mente usso do urso, etc.; vid, Cadarço. 
A verdadeira orthographia é cadasso, des- 
conhecida pelos lexicólogos anteriores que 
ignoravam a etyinologia, e, como Moraes, 
improvisavam palavras do celtico para a 
explicarem). Fita estreita de algodão ou 
linho branco ou de côr. 

CADAFALSO, s. m. (O italiano tem ca- 
tafalco, que é a fôrma mais primitiva da 
palavra que so encontra nos idiomas ro- 
manicos. A fôrma portugueza e hespa- 
nhola cadafalso, em que o s se encontra 
no logar do c italiano, explica-se pelo no- 
minativo provençalca(ia/"aícs (cs-íc), d'onde 
o s como em disse de dixi, tecer {c-ss) do 
texere, etc.) Catafalco, é, como provou 
Diez, composto de cata, thema do verbo 
hespanhol o portuguez catar (vôr), e falco, 
de balco (d'onde balcão), que não é mais 
que uma fôrma divergente de palco (vid. 
esta palavra). O elemento cata entra em 
composição também om catacumba (vid. 
esta palavra), e o italianocafaíeUo, leito 
de apparato, cujo segundo elemento é 
letto — portuguez leito, significando as- 
sim cataletto leito de vista, leito de mos- 
tra. O hespanhol tem também catalecho. 
— o italiano cataletto. Estos ffactos de- 
monstram o rigor da engenhosa etymolo- 
gia de Diez, apesar do que ella tern de 
singular; outra confirmação lhe vem ain- 
da nas antigas significações da palavra em 
portuguez, etc. Não admira que uma ety- 
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mologia, tâo difficil para quem n3o co- 
nhece os processos que emprega o espi- 
rito popular na linguagem, estivesse fóra 
do alcance dos nossos elymologistas. Mo- 
raes calou-se. Constancio e o sur. D. José 
de Lacerda, seu repetiiior, disparataram 
comicamente segundo o seu costume, fa- 
zendo vir a palavra do grego kata, de 
cima, e um, do latim j)alatus, part. <ie 
palor, ser sustentado em páos). Kstrado 
levantado do chão, tablado para se vêr 
melhor o que n'elle se executa, que ó al- 
guma acção publica, solemne, v. g. mo- 
mos, entremezes, danças, a coroação de 
um rei, a justiça de alguns réos, etc. (De- 
finição de Moraes, que confirma plena- 
mente a etymologia de Diez). — Estrado 
sobre o qual se executa a sentença de pe- 
na capital. Durante os dias sanguinolen- 
tos do Terror, o cadafalso tinha-se torna- 
do o espectaculo favorito da turba sem 
sentimento.—Figuradauiente: Morte, des- 
truição.— (( Virá o dia de Juizo. Virá o dia 
d'aquelle (jrande cadafalso do mundo.y) 
Antonio Vieira, Sermões, serm. i, p. 465. 

— Loc.: Subir ao cadaffilso, ir a pade- 
cer a pe/ia capital. — «0 dia em que su- 
biu ao cadafalso Carlos I de Inglaterra...)) 

-|- CADAMONI, s. m. Termo de Phar- 
macia. Certa droga. 

CADANÉTA, s. f. Alteração de Cade- 
neta.=Acha se em Antonio J*restes, Auto 
dos dous Irmãos. 

CADANETAS, s. f. pl. O mesmo que 
Cadenetas. 

CADÁNHO, loc. nrd. Alteração de Cada 
anno. Doe. de 1312, mencionado por Vi- 
terbo, Eluc. 

CADÁRÇO, s. w.-(l\tora(?s, Constancio, 
e coui files o snr. I). José do Lacerda, 
derivam a palavra do hespanhol cadarso, 
o que não adianta na ia, [)orque tanto 
se pôde dizer que vem a iórma portu- 
gueza da hespanhola, como que vem a 
hespanhola da portugueza; mas os dous 
últimos vão depois mais longe e acham 
a origem prima de cadarço no persa ar- 
darso, que lhe foi ministrada por Bluteau. 
Este termo, todavia, dá como correspon- 
dente em persa não ardarso, mas kenar- 
ardarso; isto, porém, não desarranjou os 
nossos elymologistas, que acharam mais 
simples pôr de lado a palavra kenar. Das 
fôrmas das linguas romanicas, a que mais 
próxima está phoneticamente de cadarço 
é a franceza cardasse; a metathese do «r», 
sendo freqüente, a palavra portugueza em 
realidade corresponde á franceza, som 
por som. Mas são ellas etymologicamcnte 
idênticas, como o são phoneticamente? 
Cardasse designa, sem duvida, o pente 
com que se carda o barbilho da seda; mas 
é também empregada para designar o bar- 
bilho. Bescherelle explica étrasse por sorte 
de bourre de soie, cardasse, apresentando 
assim cardasse como synonymo de bourre 
de soie, e o mesmo se dá em outros lexicô- 
logos francezes. Nós temos cardada, que 

designa tanto o acto de carãar uma por- 
ção lie lã, como uma porção de lã car- 
dada iriima vez. Assim se explica facil- 
mente como cardasse pôde designar a car- 
da, ou pente de cardar, ao mesmo tem- 
po a cousa cardada. Cadarço, pois, é idên- 
tico etymologicamente ao francez cardas- 
se, com(]uanto não se possa affirmar que 
provenha d'esta fôrma e não seja um pro- 
ducto independente; deriva de carda, ou 
carde, por meio do suffixo «aço» ou asse, 
fôrmas diversas das mesmas cousas). Te- 
cido feito do barbilho dos casulos e da 
seda mais grossa e enredada. — Meias de 
cadarço, luvas de cadarço, fitas de ca- 
darço. — Tem também n'alguns auctores 
a mesma significação que a fôrma Ca- 
daço. 

CADARRÃO, s. m. ant. Modificação de 
Catarrão, resultante do abrandamento do 
«t» em «d». 

K se for de caâarrào (que estiver doente), 
Comei caranquejos quentes. 

GIL VICENTE, tom. 111, p. 307. 

CADÁSTE, s. m. (Não se encontra nos 
outros idiomas romanicos, o que difficulta 
a investigação etymologica. A seguinte 
etymologiaé todavia, cremos, muito plau- 
sível; De cauda, por meio do suffixo «as- 
tro», que se altera em asto, como em pa^ 
drasto, de padre, madrasta, de madre, 
etc., se derivou caudastro, caudasto; de 
caudasto vem cadasto, como de augusto 
agosto [an-a), e de cadasto vem cadaste, 
como de cabido cabide, de cabo cabe, etc. 
A etymologia dada é confirmada ainda 
pela fôrma codaste, que se explica perfei- 
tamente por caudasto, pois temos aqui o 
proveniente de au, como em pobre, do la- 
tim pari/;er, etc.; cadaste significaria as- 
sim proftriamente cousa do lado da cauda, 
cousa que está na cauda, na parte poste- 
rior). Termo de nautica. Peça da pôpa do 
navio, onde se fixam as femeas das bisa- 
gras do leme, e que assenta sobre a qui- 
Iha e divide egualmcnte a roda da pôpa. 

-|- CADASTRAL, adj. de 2 gen. (Der. 
de cadastro, com o suffixo «al».) Que diz 
resjieito ao cadastro. — Registo cadastrai. 

CADASTRO, s. m. (Do francez cadastre, 
a que corresponde o italiano e hespanhol 
catastro. Vem do baixo latim capistra- 
tum, registo do imposto por cabeça, der. 
de caput; vid. cabeça). Medição e ava- 
liação das terras sobre que se lançam im- 
postos. — O registo em que se acham in- 
dicados o valor e extensão das terras so- 
bre que se lançam impostos. Acha-se já 
em um Alvará de 30 do junho de 1 788. 
— Apesar de D. Fr. Francisco de S.Luiz 
o condemnar como gallicismo, continua 
a ser usado, e é necessário, porque o ca- 
dastro é diffcrente do censo, do recen- 
seamento, etc., com que este acadêmico 
o quiz confundir. 

CADAVER, s. m. (Do latim cadaver, cu- 
ja formação é duvidosa). Corpo morto. 

«.Quem leva os corpos sem os coraçoens 
leva só cadaveres.» D. Fernando Corrêa 
de Lacerda, Panegyrico do Marquez de 
Marialva, p. 53. 

. . . Sem ser cadaver descarnado, 
Nem trazer dura enchada, nem tridente, 
Tem de ancia, confusão, e sentimento. 
Quantos tormentos ha n'um só tormento. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, I, 147. 
— Fig.: O que se acha desorganisado, 

incapaz de servir ao fim para que fôra 
destinado ou para que devia funccionar. 
— «Podres as... cavernas (de uma nau), 
o fundo comido do buzano, as obras mor- 
tas cadaveres.» Antonio Vieira, Sermões, 
X, p. 220. 

CADAVÉRICO, adj. (Der. de cadaver, 
com o suffixo «ico»). Que tem o aspecto 
de cadaver, lívido ou immovel como o 
cadaver. — Homem cadaverico. — Rosto 
cadaverico. — Lividez cadaverica. 

CADÁVERO, adj. (Der. de cadaver). 
Que diz respeito ou pertence ao cadaver. 
Esta fôrma e não cadavereo como escre- 
ve Moraes, se acha em Luiz Pereira Bran- 
dão, Elegiada, foi. 5G : 

Quem hua o outra magoa vai dizendo 
Cadaueros despojos reuoluendo. 

Será erro de impressão, e a fôrma que 
traz Moraes a verdadeira? Eis o que não 
é fácil decidir. 

CADAVEROSO, adj. (Do latim cadave- 
rosus, der. de cadaver, com o suffixo 
«osus»). Cadaverico, moribundo; redu- 
zido a cadaver. — «Descem promptos, 
apartão com trabalho aquelle cadaveroso 
volume (d'um dragão morto), que tantas 
vidas sepultara.D Bernardes, Floresta, 
Tom. I, p. 358. 

CADEA, s. f. (Palavra asiatica). Tecido 
do algodão que vinha da índia. = Usa- 
do no Alvará de 8 de janeiro de 1783. 

CADÊA ou CADEIA, s. f. (Do latim ca- 
tena, com a syncope do «n», em cheio, 
de plenus, veia, de ve7ia). Liame metal- 
lico formado por uma série de anneis. 
— Cadeia de ferro. — Cadeia pesada. —• 
Atar com cadeias.—Carregado de cadeias. 
— Prezo por uma cadeia. — A cadeia a 
que os condemnados corriam antigamente, 
porque, tocando-lhe antes de ser presos, 
estavam salvos. — Cadeia do relogio. 

E vi minhas cadâas tão fermosas, 
Que inveja estão fazendo ás gloriosas 
Coroas triumphaes de Palma e Louro. 

ANTONIO FEIIHEIBA, SON., 1ÍV., I, p. 40. 

— «Foge ás vezes hum libreo, que estavn 
preso; quebra as cadeas, e corre sem ella.n 
Francisco Manoel de Mello, Carta de 
Guia de Casados. —For extensão, qual- 
quer cousa com que se pôde ligar ou 
prender. = Pouco usado. 

Porem cila da capa que lhe alcança 
Cariem quer fazer a seu intento. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, part. H- 

— Cadeia, prisão, cárcere. — A cadeia 
do Limoeiro. — Levar á cadeia.—Irpard 
a cadeia.— Tirar da cadeia. —Sahir da 
cadeia. — Estar preso na cadeia. — FU' 
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gir da cadeia. — Metter na cadeia. — Ar- 
rombar a cadeia. 

Emfim nâo pódo haver culpa tno feia 
Nem traça nova d"nnimo d.imnado 
Que já n'esta infernal e grâ cadeia 
Nâo tenha seu tormento apparelhado. 

ROLIM DE MOURA, OB. CIT., part. III, p. 49. 
■—Serie. — Cadeia de desgraças, cadeia 

de acontecimentos. —Enfiada. — Cadeia 
de comprimentos. — Cadeia de mentiras. 

— Termo de Boieiro. Cadeias do carro, 
«stto huns pdos, que attravessão em cruz 
os mesas, e cabeçalho, sobre as quaes se 
pregão as táboas do leito, e estas costumão 

Çuatro.» Bluteau, Suppl., e Fr. João 
acheco, Divertimento erudito, II, 256. 

Termo de Nautica. Cadeia de rocas 
ou de rochedos, rochedos que se seguem 
no mar a pequenas distancias e têm uma 

se commum. —Cadeias das ahatocadu- 
'fa-s ou chapas, as prisões das bigotas fer- 
radas das mesas reaes. — Cadeias do le- 

as que o seguram pelos arganéos 
que tem na porta ou sairão, fazendo o 
Outro chicote fixo no navio. 

— Termo de Equitaçáo. Cadeias, uma 
das prisões do cavallo. 

— Loc.: Cadeia de forçados, a braga 
que trazem ao pé, e a corrente que os 
prende. —Pelouros de cadeia, balas en- 
cadeadas. — Annel de cadeia, annel com- 
posto de vários fusís dispostos de modo 
particular.—Cadeia de monte, segundo Vi- 
terbo, Eluc., significavam-se por esta locu- 
ção os homens rústicos do campo ou mon- 
tanhezes, que guardavam os presos, quan- 
do estes acompanhavam a correição, ou 
alçadas, que antigamente faziam os reis. 
Ou seus enviados. — «E o Carcereiro do 

orregedor ha de dar huma cadeia de mon- 

iL ■'^"onsina, Liv. i, Tit. 82, § 
•■'ew cadeia (locucão meta- 

doc dos forçados lão resigna- 
nac sorte, que os deixavam andar 
ri'i n cadeia), fazer sem violen- 
dft deveria fazer em virtude 
ecrav^d^*^ O homem que óes- ^ o e suas paixões, rema sem cadeia. 

dft i cadeia, ponto cm que o fio 
pif. /^troz, etc., forma uma espe- «le dc cadeia. 

CADEADO ouCADEIÁDO, s. m. (Fôrma 

pg participai, der. de cadeia), 
de ^ movei que se segura por meio 
Oupr*^ ^ porta, mala, etc., que se 
pin ^'"^oar. — Brincos das orelhas, sem 
só p formados em arco, fechando 
toda°'^^ '^'^a pedra, em que se penduram 
jjg. ® ®s arrecadas que não são de alfi- 

cacn" ^'^uradainente: Linha de embar- 
far ^^'■^ftíchar um porto. — «.Eralan- 'iwm cadeado n'aquelle seu porto.)') 

^0 lie Couto, Década VII, 5, 6. 

a c .• • ^oer cadeados, soffrer em si 
a '"'íiva. — Pôr um cadeado na bõcca 

tolher-lhe que falle. 

de c í ou CADEEIRO, s. m. (Der. 
mirr. O suffixo «eiro»). Carce- Vid. Cadieiro. 
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CADEÍNHA, s. f. Diminutivo de Cadeia. 
CADEIRA, s. f. (Do latim cathedra, que 

vem do grego katliedra, palavra composta 
da prep, kata, e hedra. Esta ultima pa- 
lavra está por sed-ra, tendo degenerado 
o s em espirito áspero, como tantas ve- 
zes succede em grego, o deriva portanto 
da raiz sed, sad, de que vem ser, sentar, 
sé, solio, sel-la, etc.; vid. estas palavras). 
Especie de assento. — Cadeira de pão. — 
Cadeira de verga. — Cadeira estofada. — 
Cadeira de couro. — Cadeira de braços. — 
Puxar cadeiras. — Arrojar cadeiras. — 
Apresentar uma cadeira 2)ar« alguém se 
sentar.—í/macadeira á Voltaire.—Cadei- 
ra msa. — Cadeira dc encosto. — Em geral 
cadeira designa um assento com encosto. 
— A cadeira do juiz.—A cadeira do pro- 
fessor. — Cadeira de espaldas ou d'espal- 
dar. — (íE dhuma parte tynham quinas e 
da outra figura dhomem com barbas nas 
faces e coròa na cabeça, assentado em huu- 
ma cadeira, com huuma espada na maão 
direita.D Fernão Lopes, Chron. de D. Pe- 
dro I, cap. 11. 

Já finalmente todos assentado.? 
Na grande sala, nobre e divinal, 
As deosas em riquíssimos estrados, 
Os deoses em cadeiras de crystal. 

CAM., LU^., cant. VI, est. 25. 
Alll em cadeiras ricas crystallinas, 
Se assentam dous e dous, amante e dama. 

OB. CIT.,cant. X, est. 25. 
.... Gome estô na superna 
Cadeij^a, pode mal dos apartados 
Negocios ter noticia mais inteira, 
Da que lhe der a língua conselheira. 

OB. CIT., cant. VIU, est. 5'i. 
Porém ainda assi quando apartadas 
Forem d'essa terrena vestidura 
As almas, poderão Ví^sr-se sentadas 
N'estas cadeiras cá da Summa Altura. 

ROLIM DEMOURA, NOVISS. DO HOMEM, part. IV. 

— n Levantando-se colérico (orei), lan- 
çou a cad.eyra, em que estava, pelo tliea- 
tro descomposta.j) Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 184.— 
«.Adverti, que na abundancia do Parna- 
so não se faz conto dos miroens, como em 
as casas de jogo, dos sevandijas; que 
olhão em pé por detraz das cadeyras.» Ob. 
cit.,p. 205.—Logar do professorado, da 
carreira ecclesiastica, etc.—A cadeira de 
arabe no Lyceu de Lifhoa. — Foi creada 
Mma cadeira deanataniia pathologica.— 
Fulano foi provido na cadeira de direito 
romano na Uiiiver,ndade de Coimbra. — 
A cadeira de S. Pedro de Roma, o papado. 
— A cadeira do arcebispo, o arcebispado. 
— « Oprimido de hua hijdropesia mortal, 
nenhua das cadeiras estreou, do Visorrey, 
ou de Arcebispo » (não alcançou o cargo ou 
dignidade de viso-rei, ou de arcebispo). 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, p. 14. — Séde, capital. — a ... Na 
cidade de JUder, que elegeu por cadei- 
ra, e metropole do seu reino.» IJarros, 
Década II, 5, 2. —Cadeira furada, ca- 
deira que tem dentro d'uma caixa que 
fôrma a sua base um bacio, o é furada no 
assento; especie de latrina volante.— 
Cadeiras, as nadegas. — Partes superio- 

res dos dous quartos de traz do cavallo; 
o mesmo que ancas. — Cadeira, o mesmo 
que cadeirinha (vid. esta palavra). — 
Cadeiras d'arruar, termo do Brasil: es- 
pecie de palanquim. 

— Loc.: Ir á cadeira, ter evacuação 
do ventre. — Dores de cadeiras, dores 
dos rins. — Fallar de cadeira, fallar de 
um assumptoque se conhece afundo.— 
Ler de cadeira, ser profundo n'uraa ma- 
téria, n'uma sciencia; também o mesmo 
que fallar de cadeira. — Cadeira evangé- 
lica qu cadeira da verdade, o púlpito. —• 
Cadeira de S. Pedro em Antiochia e em 
Roma, as festas que se celebram na egreja 
catholica, a primeira a 22 de fevereiro, 
cm memória da cadeira levantada a S. 
Pedro na basilica ou palacio de Theo- 
philo, em Antiochia, a segunda a 18 do 
janeiro em veneração da cadeira que S. 
Pedro assentou em Roma. — «.Etn Antio- 
chia, dia da cadeira do Rem aventurado 
Apostolo S. Pedro, aonde os discipulos se 
começarão a chamar christãos.D Marty- 
rologio em Portuguez, p. 50. 

— Adag. : «.Abaixam-se as cadeiras, 
levantam-se as tripeçasn, os pequenos so- 
bem, os grandes descem, etc. — Uá sey 
do que vem, erguerem-se as tripeças, e 
haixarem-se as cadeiras.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 9. 

CADEIRINHA, s. /'. Diminutivo de Ca- 
deira. Pequena litoira, que levam dous 
(raro mais) homens. — Moços de cadeiri- 
nha, os homens que levam a cadeirinha. 
— Pretos de cadeirinha, termo do Bra- 
sil : os que sabem levar a cadeirinha a 
commodo do quem vae n'ellas (Moraes). 
— Assento que formara do pessoas dan- 
do-se as mãos cruzadas. — Levar alguém 
de cadeirinha. —Fazer cadeirinha. — Ir 
de cadeirinha. — Cadeirinhas, jogo de ra- 
pazes, em que mutuamente se levam de 
cadeirinha. — Andar às cadeirinhas. 

CADÉIXO, s. m. (?) Termo provincial. 
Bacamarte, livro velho, cartapacio. 

-}- CADELARI, s. m. (Palavra asiatica). 
Planta do Malabar, da familia dos ama- 
rantos. 

CADÉL-AVANACÚ, s. m. Termo de Bo- 
tanica. Esp ;cie de Palma-Christi do Bra- 
sil. 

CADELLINHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
della. 

— Cadellinhas, s. f. pl. Marisco co- 
mestivel. 

'CADÉLLA, s. f. (Do latim catella). Fe- 
rnea do cão. —Termo do injuria ou des- 
prezo. Velhaca. 

Porque não me ollias direito, 
Cadella, que assim me cortas. 

CAM., A.MPIIYTniÕES. 

— Richa cadella, ppqueno réptil. 
— Ons. : orthographia com um só «I» 

não é justificada pela etymologia. 
CADELLO, s. »». (Do latim catellus). 

Termo popular. Cachorro, cãosinho. = 
Usado por Gil Vicente, Tom. ii, p. 31. 
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— Termo de Atafoneiro. Uma das pe- 
ças do moinho. 

f CADENACO , s. m. (Palavra asiatica). 
Termo de Botanica. Genero asiatico da 
família das liliáceas. 

CADENCEAR, v. a. Má orthographia de 
Cadenciar. 

CADÊNCIA, s. f. (Der. de cadente, que 
cáe, do latim cadere). Insistência da voz 
sobre as syllabas accentuadas que termi- 
nam as secções das phrases. — «/I ca- 
dência he para as palavras; porque não 
hão de ser escabrosas nem dissonantes ; 
hão de íer cadência.» Antonio Vieira, Ser- 
mões, I, 39. 

— Pelo exemplo adduzido se vê, que 
á idêa de cadência se liga ordinaria- 
mente a idêa de certa doçura no estylo, 
suavidade na phrase. 

—Termo de musica. Terminação de 
uma phrase musical n'um repouso.—Ca- 
racter da musica que dá uma impressão 
viva do compasso.—Por extensão, o tril- 
10, porque muitas vezes se faz um trillo 
sobro a ante-penultima nota d'um canto, 
para annunciar que elle vae terminar. 

Tornai, ó suavíssima sirena, 
D'essa voz ás cadências deleitosas. 

CAM,, son. 120. 

— Termo de Dança. Conformidade do 
passo do que dança com a regra devida. 
D'ahi, por extensão, regularidade no an- 
dar, nos movimentos do corpo, etc. 

— Termo d'Equitação. Regularidade 
que o cavallo observa nos seus movi- 
mentos. 

— Termo familiar. Geito, propensão, 
habilidade. 

CADENCIAR, v. a. Dar cadência, pôr 
em cadência. — Cadenciar a voz, o dis- 
curso, os versos. 

CADENCIOSO, adj. (Der. de cadência, 
com o suffixo «oso»). Que tem cadência. 

CADENÊTAS, s. m. pl. (Der. do latim 
cadena (d'onde cadea), com o suffixo dim. 
«eta»). Bordado a agulha em ponto de 
cadeia. — Objectos de adorno ou vestuá- 
rio bordados a ponto de cadeia.—«.Mob-- 
tro-lhes meus lavores, meus lenços, minhas 
cadenetas.» Antonio Ferreira, Bristo, act. 
11, SC. 2. 

CADENETILHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
deneta. Trancelira, canotilho. = Obso- 
leto. 

CADENILHA, s. m. (Derivado do latim 
cadena, com o suffixo diminutivo «ilha»). 
Bordado de ponto de cadeia; renda es- 
treita. — nlluma cadenilha, ou renda de 
seda ao parecer feita de agulha. t> Fr. Luiz 
de Souza, Historia de S. Domingos, Part. 
I, 2, 37. 

CADÊNTE, adj. de 2 gen. po latim 
cadens, cadentis, participio activo de ca- 
dere], Que cáe, que vai caindo. — Deca- 
dente.—Que tem cadência.—Sons caden- 
tes, etc. = Usado só em poesia. 

CADÉRNA, s. f. (Alteração de Quader- 
na). O mesmo que Quaderna.—Cadernas, 

termo do brasão. Reunião de quatro pe- 
ças de egual fôrma no escudo. — «Os Ta- 
bordas trazem ém campo vermelho cinco 
cadernas de meyas luas.)} Saropayo e Vil- 
las-Boas, Nobiliarchia Portugueza, p. 
333.—Termo de Jogo. Os quatros de dous 
dados, ou os lados de dous dados que 
mostrara quatro pontos. = Bluteau. 

CADERNAL, s. m. (Der. de caderno, 
dro latim quartenio, com o suffixo «al»). 
Termo do nautica. Moitão grande de dous, 
tres ou mais gomes, moldura ou cepo 
quadrado de madeira, encaixe onde jogam 
as roldanas, para levantar pesos, guin- 
dastes, etc.—Cadernal bronzeado, cader- 
nal que tom peso de ferro, o gira no cylin- 
dro de bronze que tem as rodas. — Cader- 
nal da paixão da barcaça, o que se agüen- 
ta na barcaça por meio de cavirões, quan- 
do se apparelha o navio para querenar. — 
Cadernal da cabeça do appareUw da alan- 
ta, o que encapella no calcez do mastro 
para gornir o apparelho dçi alanta na que- 
rena dos navios. — Cadernal do pé da 
alanta, o cadernal era cuja alça, enfiada 
por uma das portinholas, se atravessam 
duas barras do cabrestanto peadas aos ar- 
ganéos de artilheria, e que serve para 
gornir o apparelho da alanta no apparelho 
(Io navio. — Cadernaes das escotas das 
gaveas, os cadernaes que se cosem no 
meio da verga do modo que a cosodura 
atraque o estropo da bossa, ficando o ca- 
dernal á face da parto inferior da verga. 
— Cadernal dos brióes e cerzideiras, os 
que tendo alça dobrada de cosedura, que 
assenta sobre a das ostagas, ficam coUo- 
cados por ante-ávante dos cadernaes d'el- 
las. 

— Termo de Mechanica. Engenho pa- 
ra levantar pontes levadiças.—aNo ponto 
II arma hum cadernal de duas rodas se- 
paradas.)) Luiz Serrão Pimentel, Methodo 
Lusitano, p. 154. 

CADERNÊTA, s. f. (Der. de caderno,- 
com o suffixo «eta»). Caderno em que 
se escreve, lançam notas, etc. — Certo 
numero de folhas de uma obra que se 
vae distribuindo aos assignantes, ao passo 
que se vae fazendo a publicação. 

CADERNINHO, s, m. Diminutivo de Ca- 
derno. = Usado por Fr. Barlholorneu dos 
Jlartyres, Cathecismo, sub fine. 

CADERNO, s. m. (Do latim quaternio, 
que é derivado de quatuor, quatro; vid. 
Quatro). Quatro folhas do papel mettidas 
umas nas outras, ou cosidas juntamente. 
A mesma denominação applica-se também 
a maior numero do folhas mettidas umas 
nas outras ou cosidas.—Caderno de cinco 
folhas. — Caderno de seis folhas. — Um 
caderno de papel para cartas. — Um ca- 
derno de papel de marca. — Um caderno 
de papel da Abelheira. — Folhas de papel 
cosidas, em que se escreve. — Um cader- 
no de apontametitos. 

— Obs. : Maduroira queria que, atten- 
dendo á otymologia, se escrevesse qua- 

derno; mas o modo de escrever caderno 
está inteiramente consagrado pelo uso, e 
além d'isso escrevendo quaderno, devia- 
se escrever tambera quadernal, quader- 
neta, etc., isto ó, qua, e náo ca, em todas 
as fôrmas derivadas de quatro. 

CADETE, s. m. (Do francez cadet, que 
na edade média tinha a fôrma capdet; 
esta leva-nos a um dimiiiutivo romanico 
capit-tetum, do caput (vid. Cabeça); ca- 
det é o pequeno chefe, com diílerença do 
mais velho, que ó o chefe de familia. Lit- 
tré). Filho segundo, principalmente de 
casa nobre.—Nobre que servia como sol- 
dado, e pouco depois como official infe- 
rior, para aprender o officio da guerra, e 
que gozava do certas distincções. Os an- 
tigos cadetes forão substituídos pelos mo- 
dernos aspirantes a official. 

CADEXCO, s. m. (?) Troço de seda, re- 
troz, ou cabellos; madeixa que se aparta 
das outras. = Pouco usado. 

CADI, s. m. (Do arabo câd-hi, juiz). 
Funccionario musulmano encarregado do 
regular as contestações civis e religiosas. 

— Obs. : Apparece ás vezes escripto in- 
correctamente Cadis. 

CADIEIRO, s. m. ant. (Dor. de cadeia, 
com o suffixo «eiro»; a fôrma mais con- 
forme á derivação é cadeieiro, ou cadeei- 
ro). Carcereiro. — aCada dia fogem pre- 
sos aos cadieiros, e são-lhe relevados seus 
erros.)) Cortes d'Evora, Dom. Affonso V, 
cit. em Viterbo, Eiuc. 

-j- CADÍL, s. m. (Do francez cadil, der. 
do cade; vid. Cado). Nome d'uma medida 
que valia ura litro no systeraa métrico da 
Revolução franceza. 

f CADILSKER, s. m. (Palavra turca 
composta do arabo câd-hi, juiz, o do turco 
asker, exercito). Juiz d'exercito ou juiz 
principal entre os turcos. 

CADILHOS, s. m. pl. (Alteração de Ca- 
netilhos, d'onde Canotilho; vid. esta pa- 
lavra). Como o accento da palavra está so- 
bre o «i», a alteração é simplicissima; o 
«n» foi syncopado, como é regular entre 
vogaes (vid. Cadeia, Ceia, etc.), e d'ahi a 
fôrma caetilho, d'onde cadilho, regular- 
mente codilho. Vid. Cabedal, Seda, Vida, 
otc.) Fios em franja bordando as bordas 
das alcatifas, etc., da fôrma de canotilho. 
— allum bedem de setim preto, com gran- 
des cadilhos de ouro.)) Diogo de Couto, 
Dec. V, foi. 159.—Os primeiros fios do 
ordume, ou extremos d'ello, que não le- 
vam toagem de fios atravessados, e que 
ficam soltos quando se cortam as teias- 
— Guedelha. 

—Termo de Tanoaria. —«São douspáos 
grossos iguaes, que sustentam as barras das 
pipas, para ter mão nos fundos.)) Fr. João 
Pacheco, Divertimento erudito, n, 333. 

— Adão. : aQuem tem filhos, tem cadi- 
lhos.» Francisco Manoel de Mello, Feira 
de Anexins, Part. i, Dial. vi, § 2.=Diz-s0 
tambera:—«.Quem não tem filhos, não tein 
cadilhos», isto ó, pessoas a seu cargo. 
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CADÍMES, s. m. pl. (?) Termo de Nau- 
tica. Tábuas encurvaclas, que correndo o 
costado, dobram para o cadaste, ou fa- 
zem a volta da pròa. 

CADÍMO, adj. (Do árabe câdimo, ve- 
lho, d'ahi exercitado). Veüio no ofticio, 
exercitado, ar<üloso; que tem publicamen- 
te uma protlssão.—Poeta cadimo. — La- 
drão cadimo. — Bocca caàimA em mentir. 
— <i.E porque estas mulheres, que assi man- 
damos libertar, eram 'padeiras cadimas, 
que continuadamente amaçavam pam, e 
vendiam a Chrisptão, e a Mouro, e Ju- 
dew.» Carta d'El-Rei D. Affonso V, de 

em Viterbo, Eluc.— «Tamperitos, 
® Cadimos nestas conjiujaçoensD (falia de 
ministros ladrões). Antonio Vieira, Ser- 
ínões, III, 336. — li Lê, e escreve quanto 
quer, especialmente no rol do gasto; em 
{im he chapado official, e muito me re- 

que cadimo.» Francisco Manoel de 
Mello, Cartas, p. 523. — «Os Poetas ca- 
dimos já não necessitamos desta ajuda.d 
Ob. cit., p. 332. 

Não tem boca mais cadlma, 
E em t;il mentir de obra prima 
Não se vio engenho tal. 

IDEM, OBRAS MÉTRICAS, tOm. II, p. 205. 

— Costumailo, freqüente. —« Rel. da 
ALDÉA: Huy! Também lá chegam esses 
desmanchas?—Rei,, da cidade : Antes al- 
li são mais cadimos.» Liem,- Apologos 
Dialogaes, p. 17.—Estrada cadiraa, es- 
trada freqüentada; talvez real.—«...das 
pontes, e estradas publicas, chamadas 
cadimas.» Doe. de 1454, em Viterbo, 
E1uc.=A palavra póde-se considerar ob- 
soleta. 

CADÍNHO, s. m, Diminutivo dê Gado. 
aso de barro para fundir substancias 

roetdliicas o outras. — <iDo vaso, ou ca- 
calcinada.)) Curvo Se- 

' Polyanthêa Medicinal, p. 100. 
T GADINO. Palavra do siiínificar,ão des- 

conhecida em Enfermidades da lingua, 

i CADISCO, s. TO. (Do grego kadiskos, 
pequeno vaso). Termo de Botanica. Ge- 

trTr plantas da África aus- 

tim^ adj. (Do thema eadi, do la- 
cair, com o suffixo «ivo»). 

eíi^ir^'^ 'los fructos que cáem do maduros, 
^^radamente de outros objectos.—F^ni- 

T)o —^Julher cadiva. = Colligido " '-'Outo no Diccionario de Homonymos. 
T CÁDMEO, adj. (Do cadmo, que se- 

da'ln "arrações mythologicas passou 
let " ^ Grécia). Alphabeto cadmeo, 

, cadmeas, as dezeseis letras do al- 
1 íibeto primitivo dos gregos que são as 
^ ®stiias letras semiticas ou phenicias, e 

, derivam as letras principaes do 
Phabpto romano. 
CADMIA, s. f. (Do latim cadmia, ou do 

^•^go kadmeia). Termo da antiga Cbimica. 
^^admia natural ou ferril, mineral que 

zinco, ferro, e ás vezes também ar- 

sênico, mais raras vezes bismutho, prata 
e cobalto.—Cadmia artificial ou dos for- 
nos, tutia ou oxydo do zinco sublimado. 
— Cadmia do arsênico, o oxydo branco 
purvarento que se fôrma á superficie das 
massas do ácido arsenioso do commercio. 

— Obs. : Pronuncia-se ordinariamen- 
te cadmia, mas deve pronunciar-se cad- 
mia. 

-j- CADMIANO, adj. (De cadmio, com o 
suffixo «ano»). Que diz respeito ao cad- 
mio. 

f CADMÍFERO, adj. (De cadmio, e fero, 
de ferre, levar, supportar). Que contém 
cadmio. 

GÁDMIO, s. m. (De cadmia). Termo de 
Gliimica. Metal branco como o estanlio, 
solido, insipido; inodoro, brilhante, duc- 
til e lu.illeavel. 

GADÜ , s. m. (Do latim cadus, latinisado 
do liebraico kad). Medida hebraica, usa- 
da tainbeiu na Atlica. — Vaso grande de 
barro, eiu que os antigos costumavam 
guardar o vinho. 

ÜADÓZ, s. »w. (Dor. de cado ?) Casebre, 
casa velha, covil, buraco em que alguém 
se esconde.—Termo do jogo da pella. 
liuraco d'ondea pella, se Ia cae, não torna 
a sair. = Colligido por Bento Pereira. 

—Loc.: Cairno cadóz uma cousa, cair 
em mãos ou logar d'onde não mais sáe. 
— O negocio caiu no cadóz. — Os autos 
cairam no cadóz de fulano. 

CADÓZES, s. m. pl. (?) Genero de pei- 
xes ossosos, thoracicos, da familia dos 
plecópodes, -cujas barbatanas ventraes es- 
tão reunidas n'uma só. 

CADOZETTES, s. m, pl. (Der. de ca- 
dóz). Genero de pequenos peixes abdo- 
minaes, de agua doce, muito saborosos. 

CADÜCÁNTE, adj. 2 gen. (Part. activo 
de Caducar). Que caduca.=Usado só na 
linguagem ])oetica. 

CADUCAR, V. n. (Der. de caduco). 
Cair por velhice e falta de forças. Quan- 
do as arvores tèni as raizes corroídas, 
estão próximas a caducar.—Envelhecer, 
tornar-se decrepito. — aProceder como 
tnoço na velhice he caducar no delicio. Os 
crimes hão de caducar, não se ha de ca- 
dudar n'eUes; então caducão, quando se 
extinguem, então se caduca n^elles, quan- 
do se envelhece.)) D. Fernando Corrêa de 
Lacerda, Carta pastoral, p. 136.—Dimi- 
nuir, perder a força. — «Caducou com o 
tempo a authoridade dos Emperadores 
fora dos limites da Allemanha.» Duarte 
Nunes de Macedo, Juizo Historico, p. 94. 
— {{Como se a nossa justiça cã.ànckr a. nos 
impossíveis da contraria.» D. Rodrigo da 
Cunha, Catalogo dos Bispos de Lisboa, 
Part. I, foi. 91. 

— Termo de Jurisprudência. Caducar 
um legado, uma herdade, passar do lega- 
tario ou herdeiro instituído, por falta de 
alguma condição legal, ou para a pessoa 
substituta, ou para o íisco. —Bens que 
caducaram. 

— Loc.: Caducar um direito, perder- 
se.—Caducarem razões, deixarem de ter 
valor. 

CADUCÁRIO, adj. (Do latim caducarius, 
der. de eaducus). Leis caducarias, leis em 
virtude das quaes caducam heranças, le- 
gados, obrigações, etc. 

CADUCEADOR, s. m. (Do latim caducea- 
tor, der. de caduceus, caduceo; vid. esta 
palavra). Arauto, núncio, embaixador de 
paz. — kAquelle officio dos gregos cadu- 
ceadores...» Francisco Manoel de Mello, 
Epanaphoras, p. 539. 

CADUCEO, s. m. (Do latim caduceus). 
Vara com duas azas, que se punha nas 
mãos de Mercúrio, e levavam como insí- 
gnia os enviados de paz, os arautos, etc. 

Na mão traz por divisa um caduceo. 
MANUEL THOMAZ, INSULANA, liv. IX, est. 11. 

f CADUCIBRANCHIO, adj. (Do latim ea- 
ducus, caduco, e branchiai, branchios). 
Termo de Zoologia. Que tem os bran- 
chios caducos; diz-se dos amphibios te- 
trápodos, cujos branchios desapparecem 
quando o animal chega a edade adulta. 

CADUCIDADE, s. f. (Der. do caduco, 
com o suftixo «idade»). Estado do que 
está prompto a cair, do que cáe.—A ca- 
ducidade de uma casa. — A caducidade 
das eousas humanas. — A edade fraca e 
de decadencia irremediável do mundo, 
que, segundo alguns, se estende dos se- 
tenta aunos aos oitenta e píecede a de- 
crepitude. 

— Termo de Jurisprudência. Caduci- 
dade d'um legado, d'uma doação, a con- 
diçúó que as invalida. 

— Termo de Uotanica. Falta de per- 
sistência de uma parte da planta. — Ca- 
ducidade das llores. 

— Syn. : Caducidade, Decrepitude: — 
A Caducidade designa a decadencia, a 
ruina próxima; a Decrepitude annuncia 
a destruição, os últimos eííeitos de uma 
disíoluçãô gradual (vid. a etymologia de 
Decrepito). Decrepitude diz-se propria- 
mente do homem, e só pôde dizer-se dos 
seres animados; Caducidade diz-se mes- 
mo das cousas inanimadas. Na Caduci- 
dade o homem ainda espera alguma cousa ; 
na Decrepitude já não se sente todo o 
mal. O famoso veneziano Cornaro, cujo 
temperamento era muito fraco, sentiu os 
accidentes da Caducidade aos quarenta 
annos; mas por meio de um regimen 
frugal e do cuidados contínuos, conseguiu 
não só afastar de si a Decrepitude, mas 
ainda livrar-se da Caducidade o ter uma 
prolongada velhice. 

CADUCÍFERO, adj. (De caduceo, o fero, 
do latim ferre, levar, trazer). Que traz ca- 
duceo. 

■f CADUCÍFLORO, adj. (De caduco, e 
(loro, de flor). Tormo de IJotanica. Cuja 
corolla cáe muito cedo. 

CADUCO, adj. (Do latim caducus, de ca- 
dere, cair; vid. Cair). Que cáe, ou está 
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proximo a cair. — Casa caduca. — Por ex- 
tensão, saúde caduca, saúde que decáe. 
— Idade caduca, idade que decáe, vae 
succumbindo ao peso dos annos. — Ve- 
lho caduco, velho que vae caindo para a 
decrepitude. — aCom palavrinhas doces 
me hides deshonrando de caduco.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 39.—Que não tem permanência. 
Todas as cousas são caducas, excepto a 
virtude. Honras caducas. — «.Sendo pois 
caduco tudo o que se chama fortuna, n An- 
tonio de Sousa de Macedo, Domínio sobre 
a fortuna.— ((Miséria e engano desta ca- 
duca vida.)) Antonio das Chagas, Obras 
espirituaes, Tona. ii, p. 28.—Esperan- 
ças caducas, esperanças loucas, mal fun- 
dadas. 

Caducas esperanças, que envelhecem 
Na necia adoração de uma ventura. 

D. FRANCISCO ÜE PORTUGAL, DlVíNOS E HU- 
MANOS VEUSOS, p. I'i8. 

— Termo de Jurisprudência.—Legado 
caduco, legado annullado por vicio de 
fôrma, recusa ou incapacidade. —Linha 
caduca, aquella cujos descendentes se tor- 
nam incapazes de succeder em herança, 
0 principalmente em morgados. 

— Termo de Zoologia.— Cornos cadu- 
cos, cornos que caem espontaneamente, 
como os do veado, do alce, e animaes da 
mesma familia. 

— Termo de Botanica. Que não persis- 
te, que cáe dentro em pouco.—Corollaca- 
duca.—Folha caduca. = ,\ este emprego 
da palavra se liga a expressão fructos ca- 
ducos, fructos que estão, por assim dizer, 
a cair de maduros, ou pôdres. 

A fructa já caduca, a verde, o a dura, 
No proprio, e adoptivo ramo erece. 

CASTRO, ULYSSÊA, cant. I, est. 84. 

— Termo de Medicina. — Mal caduco, 
o que vulgarmente se chama gotta coral. 
— (dnda que alguns dizem ser mal ca- 
duco.» Miguel Letião d'Andrade, Míscel- 
lanea, p. 107 (1.^ ed.) 

CADUPRO, adj. ant. (Alteração de Qua- 
drúplo). Quádruplo. 

Pois quo cadupro cantou 
quatro por uma levando. 

CANC. DE RESENDE, fol. V. 

CADUQUÊZ, s. f. (De caduco, com o 
suffixo «ez», como pequenez, pequeno, 
etc.) Caducidade. = Usado por Brotero, 
mas Caducidade não é menos aceitavel 
e está mais reconhecido pelo uso geral. 

CAEDÍÇO, s. m. Vid. Caidiço. 
CAÉIRO, s. m. (Fôrma ant. de Caieiro). 

Provas da Historia Genealogica da Casa 
Real, iii, 365. 

CAÊNDAS, s. in. jil. ant. (De calendas, 
com o «1» syncopado). Commemoração 
por algum defunto ou defuntos no pri- 
meiro dia de cada mez. Vid. Calendas. 
—• (íEm cada hum anno XI soldos pera 
«s caendas, e tres libras pera os Domin- 

gos por minha alma.)) Documento de 1348, 
em Viterbo, Eluc. 

CAÉNTE, adj. ant. (Fôrma participai 
activa do ant. Caer). Que cáe, que não 
está íirme. — ((D. Mem Garcia foi casado 
com 1). Tareja Annes a das coxas caen- 
tes.» Livros de Linhagens, I, p. 152, em 
Portugal. Monum. histor. Scriptores, L 

CAER, V. n. ant. (Fôrma parallela de 
Cair; vid. esta palavra).—«.Casal que lhe 
caeu de seu padre.» Documento de 1312^ 
em Viterbo, Eluc. 

CAES, s. m. (O hespanhol tem com a 
mesma significação caio, o francez quai, o 
francez antigo caye, banco d'areia, o inglez 
quay, caes, o hollandez kaai (a mesma si- 
gnificação), Isidoro de Sevilha kay can- 
celli; estas fôrmas e significações levam 
a achar a origem da palavra no celtico; 
o dialecto gallez tem cae, propriamente 
cousa que fecha, d'ahi recinto, sébe, o 
bretão kaé, molhe, dique). Aterro ordi- 
nariamente revestido de pedra de canta- 
ria, levantado ao longo d'um rio.—Anda-se 
levantando um grande caes na margem 
direita do Tejo, a que se chama vulgar- 
mente Aterro da Dua Vista.—Ir passear 
ao caes.—Estar no caes á espera d'uma 
embarcação. — Logar á beira ,d'um rio, 
ou n'um porto de mar, em que se em- 
barca, e carregam mercadorias, etc. Ha 
caes, a que se desce por uma escadaria, a 
outros vae-se unicamente por um cami- 
nho aberto na praia, ou margens do rio. 
— A cacographia portugueza dá o modo 
d'escrever cayz. — «Faij ter ao cayz da 
pedra onde achey hua caravella d'Alfa- 
ma, que hiu com cavallos e fato de hum 
fidalgo paru Setuval.» Fernão Mendes 
Pinto, Peregrinações, cap. 1. 

Com elle parte ao caes, porque o arrcde 
Longe quanto poder dos regios paços. 

CAM., Lus., cant. vm, est. 70. 
lium caes da natureza fabricado 
Para sahir em terra accommodado. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, 1ÍV. IV, CSt. 4. 

— ÜBS. : Hoje caes não varia no plu- 
ral; o caes, os caes; mas Barros usou o 
plural caezes. Década IV, 4, 8. 

CAES, s. m. pl. de Cal; vid. esta pala- 
vra. 

-j- CAF ou KAF, s. m. (Também se es- 
creve Caph). Undecima letra do alphabeto 
hebraico. 

CÁFARE, s. m. (O mesmo que Cafre; 
vid. esta palavra). Nome dado pelos mu- 
sulrnanos de Surrate aos portuguezes. — 
«.Que não ([uizesse pelejar com aquelles 
cafares, que assim nos chamam elles jjor 
despreso, que tanto quer dizer como Ca- 
fres.» Diogo de Couto, Década VII, Liv. 
9, foi. 200. 

CAFARREIRO, s. m. (De caíarro, com 
o suflixo «eiro»). Cobrador do cafarro. 

CAFARRO, s. m. (Palavra de origem 
asiatica). Tributo que pagam os arabes e 
turcos na Terra Santa. = Usado por Frei 
Pantaleão d'Aveiro, Viagens, cap. 60. 

CAFATAR, s. m. (Palavra de Mascate). 
Árabes de Mascate a que se attribue o 
poder de manterem só com um olhar.—«O 
que accusou a este cafatar...» Gouvêa, 
Embaixadas da Pérsia, Liv. i, foi. 13, v. 

CAFE, s. m. (Do arabe cahiua, ou cahwé, 
que foi muito tempo um dos nomes do 
vinho. — «As etymologias dadas pelos ara- 
bes são inadmissíveis; mas quando se con- 
sidera que o verdadeiro moka é uma be- 
bida embriagante, explica-se com facili- 
dade porque lhe foi dado esse nome. De 
facto os hespanhoes [e os portuguezes tam- 
bém por consequencia), devem esse termo 
aos francezes. Teixeira, que publicou o 
seu livro etn IG10, escreve ainda kaoáh.» 
Viage de Ia índia hasta Ia Italia, p. 117. 
Dozj, Glossaire, p. 224). Grão do cafeei- 
ro.—Café do Rio.—Café de Cabo Verde. 
—Café moka ou de Moka.—Café em grão. 
—Café torrado.—Café moido, bebida feita 
pela infusão de agua a ferver em café 
moido.—Tomar café.—Café com leite.— 
Uma chavena de café.= O uso da infusão 
do café foi introduzido na Europa no co- 
meço do século XVII.—Por extensão, mas 
erroneamente, chama-se Café de chicórea 
ao pô dasraizes de chicorea torradas.—Ca- 
sa publica em que se toma café, botequim. 

— Loc. : A' hora do café, depois de 
jantar. 

•j" CAFEÁTO, s. m. Termo de Chimica. 
Sal produzido pela combinação do ácido 
cafeico cora uma base. 

CAFEEIRAL, s. m. (De cafeeiro, com o 
suffixo «ai»). Plantio de cafeeiros. 

CAFEÉIRO, s. m. (De café, cora o suf- 
fixo «eiro»). Arbusto oridinario da Ara- 
bia, levado para a America, África e In- ; 
dia, cujo fructo vermelho do tamanho do 
uma cereja, contéra os grãos que se cha- 
mam café. 

f CAFÉICO, adj. Ácido cafeico, ácido 
particular que se pretende ter sido des- 
coberto no café. 

CAFEÍNA, s. f. (De café, com o suffixo 
«ina»). Termo de Chiraica. Um dos prin- 
cípios do grão de café, que se desenvolve 
pela torrefacção, e que desapparece dei- 
xando queimar ou carbonisar o café. 

CAFELAR, V. a. O mesmo quo Aoa- 
felar; vid. esta palavra. = Colligido por 
Bento Pereira. 

-j- CAFEÓMETRO, s. m. (De café e me- 
tro). Instrumento para medir o peso es- 
pecifico do café. 

-j- CAFEOMÉTRICO, adj. (De cafeóme- 
tro, com o suffixo «ico»). Que diz res- 
peito ao cafeômetro.—Pesagrem cafeomé- j 
trica. — Operação cafeométrica. i 

CAFESAL, s. m. (De café, pela analogia 
de cacaosal, etc). O mesmo que Cafeeiral. 

CAFESEIRO, s. m. (De café, pela ana- 
logia de cacaoseiro e formações similhan- • 
tes). O mesmo que Cafeeiro. 

CAFETEIRA,s. f. (De café derivar-se-hia 
regularmente não cafeteira, por que não 
existe um suffixo «teira» em portuguez, 
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mas cafeeira; deve reconhecer-se na fór- 
tna a inlliiencia de chocolateira, islo é, a 
fórrna cafeteira, que foi produzida por 
uma falsa analogia d'aqueüa). Vaso em 
que se faz a infusão do café, ou se traz 
a bebida de café ás mesas. = Usado já 
no Decreto de 2 de abril de 17()6. 

f CAFFAR, s, m. (Palavra arabe). Ter- 
mo de Numisraatica. Moeda arabe que 
vale aproximadamente 560 reis. 

t CAFFÉ, s. m. (Palavra asiatica). Te- 
cido de Unho de côres variegadas, que 
se fabrica em Bengala. 

CÁFILA, s. f. (Do arabe câfila, bando 
ue viajantes, caravana). Companhia de 
Mercadores, ou de passageiros, que na 
Asia por segurança se juntam para irem 
» uma feira, ou um logar qualquer, em 
camelos. — (íAcharão rastos de homens, 
e camelos, como que passavam em câfi- 
la.» Barros, Dec. I, foi. 10.—Bando de 
camelos. — aAlcatea de Lobos, tropel de 
cavallos, cafila de camellos.)) Francisco 
Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial. 
III, p. 54. — Cafila de mantimentos, de 
tamaras, etc., carga de mantimentos, ta- 
maras, etc., sobre camelos ou outros ani- 
maes de carga. — aPor hua grande ca- 
fila de mantimentos.Jacintho Freire, 
Vida de D. João de Castro, foi. 108 (ed. 
de 1671),—Cafila de náos, ou só cafila, 
comboi. — íRecolher as cafilas que ha- 
vião de virdeMalaea, China, etc.)) Diogo 
de Couto, Década VIII, cap. 7. — «yl/an- 
dou Manoel de Sousa Mançias per capi- 
tão mor ao cabo de Camorij em huma 
9<^leaça e seis fustas, trazer a cafila que 

. ^^tava.)) Luiz de Oxwla, Commenta- 
rios, ms. da Bibliotheca Nacional de Pa- 

^^6, apud. Jal, Glossário Nauti- 

enüad numero.— Cafila d'auctores, 
 n l^afila de disparates, de toliciís. 

rirrS S«nte de má vida; canalha. 

oue Tecido antigo, de 
H .' ®®giindo o Regimento de Guerra, 

f,'?® feitos os gibões dos soldados, 
r.f s. f. de Cafre. Mulher da 

~ ^^sado por Diogo de Couto, 
frai ^^ALMENTE, adj. (D'um adj. ca- 
jjjp ' o sufíixo «mente»), Brutal- 

Cip Srosseiramente. 
fixo f- (t)e cafre, com o suf- 
etc ] como de barbaro, barbaria, 
oriòL. cafres, na costa da África 

—Multidão de cafres. 

incrí I 1^' '"■ arabe cãfir, infiel, 
ímpio). Iloraem sem lei, sel- 

OMtro^' barbaro. — aPer 
Q.j ^ome commum chamam também 

dizer gente sem ley: no- 

lo.tr " gentio ido- 
ca nome de cafre he já ácer- 
Zes ^ muy recebido.»—Algumas ve- 
são' ^ '^^smo que Cafatar. — «.Estes taes 
tnern^^'^ os cafres de Arábia, que co- 
9Ue olhos o coração daquelles, °lhão,y, Francisco Manoel de Mello, 

Apologos Dialogaes, p. 2 e 7 .—Habitante 
da Cafraria, na costa oriental da África. 

Ali cafres selvajíens poderão 
O que destros iniigos não puderam. 

CA.M., Lus., caiit. X, est. 38. 
— Lingua dos cafres. = Usa-se tam- 

bém como adjectivo. — /í«pa cafre.—Lin- 
gua cafre. — Terra cafre. 

CAFRÍGE, s. f. (Dt) cafre, com o suffi- 
fixo «ice», como momice, de momo, pe- 
quice, de peco, etc.) Acção própria de 
cafre. — Idèa de eafre. — Figuradameute ; 
Grande ignorancia. —Instinctos brutaes. 
— Barbarice. 

CAFRÍNO, adj. (De cafre, com o suffixo 
«ino»). Pequeno cafre.= Usado no Nau- 
fragio da Não S. João Baptista, p. 85. 

CAFTÁN, s, m. (Do turco kaftan). Vesti- 
do talar forrado de pelles, que os sobera- 
nos da Turquia costumam olferecer ás pes- 
soas de distincção, e pri/icipalmenle aos 
embaixadores das potências estrangeiras. 

CAFÚA, s. f. (De forriia i.'ão duvidi)sa). 
Termo popular. Cova escura ou outro lo- 
gar escuro como um cárcere, uma loja, 
etc. = Colligido por Bluteau. 

CAFUNÉ, s. m. (Palavra do Brasil). Ks- 
talos que se dão na cabeça com as unhas 
para chamar o somno. 

CAFURNA, s. f. (De furna? mas a syl- 
laba «ca» como se explica? A palavra é 
tão obscura na sua formação como cafua, 
apesar das relações que parece liaver en- 
tre as tres). O mesmo que Furna. 

t CÁGA, s. TO. (Do thema do verbo ca- 
gar). Termo chulo. Homem que se enco- 
lerisa com certas palavras ou um certo 
dito determinado que lhe dirigem.=Era- 
prega-se também como adjectivo com a 
sigiiilicação de apaixonado, enamorado. 
— Eütar caga, estar apaixonado. 

CAGAÇAL, s. m. (Do thema cagaço, com 
o suffixo «al»). Monturo, logar oiido se 
depositam excrementos. —Figuradamen- 
te ; Meretriz vil, prostituta da mais baixa 
escala. 

•}■ CAGAÇO, s. TO. (Do thema caga, com 
o suffixo «aço»). Termo chulo. Medo. 

CAGADA, s. (Fôrma parlipal empre- 
gada substantivamente). Acto de expel- 
lir do ventre os excrementos. — Excre- 
mento deposto n'um logar, 

CAGADELLA, s. f. (De cagada, com o 
suffixo «ella»). Excremento de insecto. 

CAGÁDO, jmrt. de Cagar, e Cober- 
to de excremento; sujo, conspurcado. 

CAGADO, s. TO. (?j Espécie de tartaru- 
ga pequena, vulgar, que se lança em tan- 
ques, poços, etc., para os lim()ar do Iodo. 
— (iNam repara na cacafonia do caga- 
do.» Francisco Manoel do Mello, Feira 
d'Anexins, Part. ii, Dial. i, § 1. — «O 
symbolo jeroghjfico da perguiça foy o 
cágado, pelo vagar, e pezo, com que se 
move.)) Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, Dial. vn, p. 148. 

So pur desgraça cariado cnaoritráríTo 
A penúltima sempre llio mudarão. 

MIGUEL DO CÜUTO ÜUERnKlUO, SATYRAS, I. 

— Termo do Nautica. Chapuz com 
dous gomes por onde passam os cabos 
do leme á coberta na praça d'armas, e a 
meia náo aonde, mudando a direcção 
vertical, passam para a horisontal, diri- 
gindo-se ás amuradas do navio. 

— Adag. : «Cágado para que queres 
botas se teus as pernas tortas?)) Bento 
Pereira, Thesouro, p. 218. 

CAGALÁR, s. m. (Do hespanhol caga- 
lar). Intestino cego. = Usado por Gil Vi- 
cente, III, 380. 

Diz que tinheis tal desmaio 
Na tripa do cagalar. 

CAGALHÃO, s. m. (Do thema cagalho, 
c(un o suffixo «ão.»). Termo baixo. Ma- 
téria fecal consistente e moldada. 

CAGÁLHO, s. m. (Do thema caga, com 
o suffixo «alho»). Nome dado pelos por- 
tuguezes a uma ave de azas largas o cur- 
tas, com malhas brancas nas pontas, que 
se encotitrou em grande numero no mar, 
porto do Cabo da Boa Esperança. Pimen- 
tel, Roteiro da índia Oriental, p. 331. 

CAGALÚME, s. to. (De caga, e lume). 
Termo chulo. Pyrilatn])o ou luze-luze. 

CAGAMÁÇO, ou, melhor. CAGAMASSO, 
s. TO. (De caga, e masso; cp. pega-masso). 
Nome dado, segundo Bluteau, nos Cou- 
tos de Alcobaça, a uma herva que se le- 
vanta pouco do chão, mas que tem folhas 
muito largas, compridas e retalhadas. 

CAGANEIRA, s. f. (De cagão, com o 
suffixo «eira»). Diarrhêa, soltura de ven- 
tre. 

f CAGANÊTA, s. f. O mesmo que Ca- 
ganita. 

—Loc. cnuLAS: Estar de caganeta, 
estar com receio. — aSim que se o ne- 
gocio sahira a fiiro eu estava de cagane- 
ta.» Francisco Manoel de Mello, Feira 
d'Anexins, Part. i. Dial. C, § 2. — <iJam 
da caganeta», um homem qualquer. En- 
fermidades da lingua, p. 132. 

CAGANITA, s. /'. (Do thema caga, pela 
analogia das fôrmas produzidas de themas 
em «ão», «no», do suffixo «ito», «ita», 
como canilo, do cão, pequenito, de pe- 
queno, etc. Em portuguez não ha suffixo 
da fôrma «nito», mas sim um suffixo 
«ito»; onde, pois, apparece um «n» que 
não pertence ao thema fundamental, de- 
ve vôr so uma formação feita pelo typo 
ou analogia d'outra regular, em que esse 
«n» se explique etymologicamente). Ex- 
cremento do gado lanígero, dos roedores, 
etc. = Colligido por Blute.tu. 

-}• CAGANÍTO, s. TO. [Formado pelo mes- 
mo processo que caganita, só com diífe- 
rença da fôrma generica). Termo chulo. 
Homem ou rapaz muito baixo. Enfermi- 
dades da lingua, p. 112.=Muito usado 
pelo povo. 

CAGÃO, s. TO. [Do ihcma caga, com o 
suffixo «ão»). O que está com diarrhêa. 
— Figurailaniente: Poltrão, homem que 
tem mèdo de tudo.—Copinho de aguar- 
dente que se bebe de uma vez.—N'algu- 
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mas partes, também, copo de vinho que 
leva a terça parte de um quartiüio. 

CAGAR, V. n. (Do latim cacare, a que 
corresponde o grego knkhaô, o lituanio 
szikü (por kikú) \ a raiz é incerta). Ter- 
mo baixo. Descarregar o vetitre. = Tam- 
bém se usa como v. a., principalmente 
no senti'lo figurado. — Cagar sentenças ou 
rhetoricas, estar com fumos de sabioaven- 
tando opiniÕHs; metti'r o bedelho em 
conversações para que se não é chama- 
do. — Cagar luraclws, dizer graçolas bai- 
xas e pesadas. — Cagar maçarocas e co- 
mer fiado. — d Bem nabemos que não quer 
cagar maçarocas, por isso come fiado.d 
Francisco Manoel de Mello, Feira d'Ane- 
xins, Part. i, Dial. 6, § 2. — Cagar o ca- 
vallo á Fonte Nova, locução chula de 
Coimbra, que significa estar dizendo pa- 
lavras ociosas, baboseiras.—Cagai 
Enfermidades da lingua, p. 111. 

— Cagar-se, v. refl. Siijar-se com o 
proprio excremento; con^jpurcar-se.—Fi- 
guradameiite; dirigir ou fazer uma obra 
de modo que esta fique estragada. — Ter 
grande niêdo. 

CAGARÓLA, s. de 2 qen. (Do thema 
caga, com o suffixo «ola», s>^fíuindo a 
analogia das fôrmas em líola», der. d'um 
thema em ora, oro). Pessoa medrosa, as- 
sustadiça. 

CAGARRÃO, s. íTí. (D'uiri thema cagar- 
ro (do thema caga, com o suffixo «arro»), 
com o suffixo «ão»). Augmentativo de 
Cagão, no sentido proprio e no figurado. 
— Termo familiar. Cadeia, prisão.—Met- 
ter no cagarrão. 

CAGARRAZ, .s. m. (Do thema cagarro, 
d'ünde cagarrão, com o suffixo «az»). 
Nome dado, pelos pescadores, ao rnergu- 
Ihão. = Bluteau, Vocab. 

CAGARRINHA, s. f. (Do thema cagar- 
ro, com o suffixo diminutivo «inhas^ No- 
me vulgar de uma especie de peixe pe- 
queno. 

-}- CAGÁSTRICO, acij. (Do cagastro, com 
o suffixo «ico»). Termo de Medicina (pou- 
co usado). Oue resulta d'um principio 
contagioso. 

f CAGASTRO ou CAGASTRUM, s. m. 
Nome inventado por Paracelso para desi- 
gnar o seu pretendido principio, e ger- 
men commum de todas as doenças. 

CAGATORIO, s. m. (Do thema caga, 
com o suffixo composto «torio», como 
palratorio, de -paira, etc.) Termo chulo. 
Latrina,_ cloaca. 

CAGIÃO, s. f. ant. Vid. Cajão. = Usado 
por Gil Vicente, i, 250. , 

CAGONA, s. f. de Cagão. Mulher baixa 
6 gorda ; rneretriz da mais baixa escala. 

CAGOSÁNGA, s. f. (Palavra brasílica). 
Nome da ip^cacuanha no Brasil. 

f CAGUEIRO, s. m. (Do thema caga, 
com o suffixo «eiro))). Termo chulo. O 
anus, o assento. 

— Loc. chulas: «.üerrear o cagueiro, 
massar o cagueiro», dar muita pancada. 

Enfermidades da lingua, p. 117 e 136. 
f CAGUETAS, s. f. pl. (Do thema ca- 

ga, com o suffixo «etas»). = Usado na 
expressão chula ; Ora, caguetas! que ex- 
prime o desprezo por uma cousa. 

CAGUi, s. m. Especie de macaco do 
Brasil. 

CAHÍDA, s. f. Vid. Caída. 
CAHIDÉIRO, adj. Vid. Caideiro. 
CAHIDIÇO, adj. Vid. Caidiço. 
CAHÍDOS, adj. p. Vid. Caídos. 
CAHIMANÁ, s. f. (Piiíavra brasileira). 

Planta itiedicinal do Brasil. 
CAHIMENTO, s. m. Vid. Caimento. 
j- CAHINCA, s. f. Termo de Botanica. 

Raiz fornecida ' pela chiococa racemora, 
de Linneo, e pela chiococca angulfuga, 
de Martius. 

CAHINCICO, adj. (De cahinca, com o 
suffixo «ico»). Termo de Chimica.—Áci- 
do cahincico, ácido descoberto na cahinca. 

C.4.HÍQUE, s. m. Vid. Caique. 
CAHÍR, V. n. Vid. Cair. 
CAHIZ ou CAFIZ, s. m. ant. (Do arabe 

cafiz). Medida de cereaes.— Cahiz gran- 
de, constava de dezeseis alqueires.—Ca- 
hiz peífueno ou menor, constava de oito 
alqueires. —« i-í buis, 5 carneiron, e seis 
cafizes e meio dé trigo, e centeo. » Doe. 
ant. em Viterbo, Eluc. 

CÁHOS, s. m. Vid. Chãos. 
CAIADEIRA, s. f. de Caiador. 
CAIADELLA, s. f. (Do thema caiado, 

com o suffixo «ella»). Uma mão de cal; 
uma pequena caiadura.—Dar tona caia- 
della. 

CAIÁDO, adj. p. de Caiar. — Figura- 
damente: Mulato caiado de branco, mu- 
lato que parece branco (Moraes). 

CAIADOR, s. m. (Do thema caia, em 
caiar, com o suffi.xo «dor»;. O que caia. 

CAIADÚRA, s. /'. (Do thema caia, em 
caiar, com o suflixo «dura»), Acção de 
caiar; a cal posta na parede. — Por ex- 
tensão, as côres arlificiaes dadas ao rosto. 
—Fif5uradamünte: Disfarce com que se 
encobre uma falsidade, uma acção vergo- 
nhosa, etc. 

— Loc.: As caiaduras do tempo, as 
cãs. — alia j)ur isso quem affirme tem 
tantos imguentos (certo clérigo), para 
cayur as barbas, como algum velho verde 
para envernisar as caiaduras do tempo.)) 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. IGl. 

CAIAR, V. a. (De cal formou-se oa- 
lear, com o suffixo «ea», como de guer- 
ra, guerrear, de raro, rarear, etc. ; de- 
pois 0 «1» syncopou-se como em véo, de 
velum, céo de coslum, etc.; d'ahi a fôrma 
de que se traia). Branquear com cal di- 
luida em agua. — Por extensão: Caiar o 
rosto, appiicar ao rosto cosméticos, côres 
artificiaes para parecer branco. — Figu- 
railamente: Encobrir, disfarçar. — Caiar 
a mentira, o aleive. — Caiar a liypocri- 
sia de virtude. — Caiar o erro com ares 
de verdade. 

CÃIBA, s. f. Vid. Caimba e Camba. 
CAIBO ou CÃIBO, s. m. Vid. Caimbo. 
CÃIBRA, s. f. (Vid. Quembra). Contrac- 

ção dos musculos das extremidades (per- 
nas e braços), que tolhe os movimentos. 
— (íD'ivão-lhe câibras nas pernas.» Vida 
de Suso, foi. 63.=Na Academia dos Sin- 
gulares, Tom. II, p. 203, occorre a fôr- 
ma Cambra. Vid. Quembra. 

CAIBRAL, adj. 2 gen. (De caibro, sing. 
de caibros, com o suffixo «al»). Que diz 
respeito aos caibros. — Pregos caibraes, 
pregos com que se pregam os caibros. 

CAIBROS, s. m. pl. (?) Páos compri- 
dos, a modo de barrotes, que se pregam 
nos quatro cantos do tecto; peças de ma- 
deira lavradas, ou varas que se estendem 
do frechal á cumieira, e sobre as quaes 
assentam em cruz as ripas que sustentam 
as telhas. 

— Termo de Boieiro. Os páos ou de- 
gráos que formam a grade ou escada do 
carro. 

f CAICA ou KÃIDA, s. m. (Palavra 
americana). Especie de papagaio da 
Guiana. 

CAIÇALHA, s. m. Vid. Caniçalha. 
f CAICHE, KEITCHou QUAICHE, s. f. 

(Do ingiez). Termo de marinha. Navio 
inglez quadrado. 

CAIÇÚ, s. m. (Palavra brasileira). Ave 
do Brasil, do tamanho de uma cotovia, 
cujas pennas superiores do corpo são par- 
das com pintas brancas, ventre cinzento, 
cabeça grande, bico grosso e aguçado.—■ 
Termo do Brasil. Cabeça grande. 

-j- CÁID, s. m. (Do árabe cáid, chefe, 
de câda, conduzir). Titulo, nos estados 
barbarescos, dos governadores do provín- 
cias ou cidades, (los chefes militares. 

f CÁIDA, s. f. Termo de Botanica. 
Espécie de planta visinha do ananás. 

CAÍDA, s. f. (Termo de origem partici- 
pai como os substantivos comida, bebi- 
da, avenida, etc.) O acto de cair. — A 
caída das aguas. —A caída do cadaver 
ao mar. — Estado de cowsa caída.—Ha- 
via n'aquelle logar wna grande caída de 
folhas. — Descida, declinação. —A caída 
dos montes, o logar em que elles descem. 
— A caída das estrellas, a sua declina- 
ção.— Figuradamente : Queda, no senti- 
do moral. — Mil cousas produzem a caí- 
da da mulher. — A caída das grandes al- 
mas deve ser xima lição para os pequenos 
orgulhos. — <í.À ultima parte deste soberbo 
argumento do demonio responde a razão 
com a causa de sua mesma cahida.» P. 
Antonio Vieira, Serm., Tom. i, p. 205. 
— Decadencia, destruição.—A caída dos 
impérios, dos reinos, das fortunas.—Per- 
da. — A caída da graça do rei. — A caí- 
da do favor publico. 

— Termo d'Astronomia. O ponto eiu 
que um astro se acha collocado em oppo- 
sição cora o ponto de sua exaltação. — 
«Õ Capriconio he exaltação de Marte, 
e cahida de Júpiter, d Fr. .4,ntonio Tei- 
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xeira, Epitome de Noticias Astrologicas, 
p. 63. = Obsoleto. 

CAÍDEIRO, adj. (De caída, com o suf- 
tixo «eiro».) Que está a cair, caduco.— 
'^•Siglo vão, ecahideiro.» Provas da His- 
toria Genealogica da Casa Real, V, 438. 

CAipíÇO, adj. (De caido, com o suf- 
iixo «iço»). Que está sujeito a cair, que 

para cair, que cáe freqüentes vezes. 
Folha caidiça. — Casa caidiça. — Caduco. 
^ Velho caidiço. = Colligido por Bento 

• • . A tanta piedade o commovia, Que, caido dus màos o raio infando, 
Tudo o clemente Padre liie concede. 

CAM., Lus., cant. ui, est. 106. 
Este Povo que é meu, por quem derramo 
As lagrimas que em vão cuhidus vejo, 
vue assaz de mal lhe quero, pois que o amo, 
oendo tu tanto contra meu desejo! 

OB. ciT., cant. II, est. 40. 

^ Prostado. — Estava caido aos pés do 
9^ão sacerdote de Isis.— Decaído. — « Va- 
Iha-me Deus, quani em huma hora, tão 
luzido e tão cahido!» Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 84. — 
Abatido, no sentido figurado. 

Huma alma tào fraca e tào cahida, 
(Quando a sorte mais alta me subisse) 
Nào tenho para mi que consentisse 
Alegria táo tarde coüsentida. 

CAM., son. XCVIII. 

— Desgraçado, que perdeu sua fortuna. 
■—Enfraquecido.—Voz caída, voz baixa.— 
Lançado por terra. — Estava caido o culto 
«o verdadeiro Deus, pois se tinha fabri- 
cado o bezerro de ouro. — Vencido; que 
® ^gou ao termo do pagamento. — Fóros 
caídos, rendas caidas. 

" ou caido, 
focns f— Estreitas caídas, os 

GatK°® e também os aerólithos. 
Dali Tia origem partici- 
ctos dtt " de um officio, ou frii- 
de um ^^í^eficio, vencidos. Os caídos 

dos caídos do 

dos Biín'' Ü' da Cunha, Hist. 

caieE P- 
com o snfp : '■ í^"themacaia, em catar, 
Ho g «eira»). Fabrica decai. For- 

P^ratu submettem a uma alta tem- 
substancias calcareas para as 

CA1Pt2° carbonico. 
^aiar tbema caia, em 
decai ^ «eiro»). Fabricante 

Catmap vende cal, o que traz cal. 
CaimÜ ou CAIMACAN, s. m. Vid. 
""n-mekam. 

asiaUc^l^^r.'"^. s. m. (Palavra 
P^s dn u 1*^^ senhores, e princi- 
^ecada T f = Usado por Barros, foi. 174. 

''rocorlil ' '"cq/ítwían, nome do 
®aire f ° c^''<ijha ; vid. Diction- 

'*• Rs^yniond 
®"ííado crocodilo. — « Sobre- 
Marinhl P. « caimaens.» Luiz 'IO d Azevedo, Antigüidades de Lis 

boa, p. 100. — «.Ilum escudo, em que es- 
tava pintado hum caimão, animal própria 
d'esta Região.}) João B.ijitista Lavanha, 
Viagem de el Rey Felipe Segundo, p. 
13, v. 

CAIMBA, s. f. Vid. Cãiba e Camba. 
CAIMBADOR, s. m. ant. Vid. Cambía- 

dor. 
CAIMBAR, V. a. ant. Vid. Cambiar. 
CAIMBEIRO,s.to. ant. Vid. Cambiador. 
CAIMBO, s. m. Vid. Cambio. 
f CAIMBRA, s. f. (?) «//e hum pedaço 

de táboa grossa. j> Fr. João Pacheco, Di- 
vertimento erudito, Tom. ii, p. 315. 

CAIMENTO, s. m, (Do thema cai, em 
cair, com o suffixo «mento»). Acção e 
eíTeito de cair. — Queda, ruina. — Figu- 
radamente: Falta, quebra, abatimento, 
frouxidão.= Usado por Fr. Luiz de Gra- 
nada. 

f CAIMIRI, s. m. (Palavra americana). 
Especie de macaco muito bonito da Ame- 
rica. 

-j- CAIMITAS s. m. pl. Seita de gnos- 
ticos que julgavam ter um poder sobre- 
natural. 

CAIMITEIRO, s. m. Arvore das An- 
tilhas, cujo fructo, do tamanho d'uma 
azeitona, não tem sabor, e cuja madeira 
passa por incorruptível. 

CAIM-MEKAM, s. m. (Do arabe câim- 
makãm, que litteralmente significa o que 
occupa o logar d'oulro. —l)ignidade emi- 
nente do império ottomano. = A palavra 
designa particularmente o substituto do 
grão vizir. 

CAINÇA, s. f. (De cão, com o suffixo 
«iça», havendo metalhese da nasal). Ter- 
mo chulo. Ajuntamento, alcatèa de cães. 

Má cainça que te coma. 
GIL VÍCENTK, III, p. 20. 

CAINÇADA, s. f. (De cainça, com o 
suffixo «ada», como de tom, toada, de 
sal, salada, do latim paulas (d'onde páo), 
paulada, etc.) O ruido causado pelos cães 
a latirem. 

Nào ouço co*a cainçada; 
Rapaz, dá-lhe uma pedrada. 

ÜB. ClT., iii, 15. 

— o mesmo que Cainça; ajuntamen- 
to, alcatèa de cães. 

CAINÇALHA, s. f. Vid. Caniçalha. 
CAINHEZA, s. f. ant. (De cainho, com 

o suffixo «eza».) Mesquinheza, avareza. 
= Usado por Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos. 

CAÍNHO, adj. (A palavra tem relação 
intima com acanhado, em primeiro logar; 
isto leva a um thema canh eu cainh, que 
achamos no picardo cagne, acagnardi (pr. 
gn como nJi), preguiçoso, provençal ca- 
gnard, mandriâo.O th^ma canh, cngn, vem 
do latim canis, cão, que os escriptores clás- 
sicos usam no sentido de [)arasita. Cão, em 
portuguez, éettipregado também no sen- 
tido de miserável. l'elo lado da fôrma não 
ha também difficuldade alguma. De canis 

viria facilmente um derivado caneo, d'on- 
de canho, cainho, o «i» da segunda frtrma 
sendo apenas um desenvolvimento da pro- 
nuncia que se nota em banho, de balneum, 
manha, na bôca do povo. Na palavra aca- 
nhado a significação adquiriu uma parti- 
cularisação fácil d'explicar, porque aca- 
nhado lambem significa mesquinho, od'es- 
ta significação se desenvolveu a mais usual 
da palavra). Mesquinho, misero, de bolsa 
apertada; tacanho. — «Som tão cainho e 
tão sofrego, que com ninguém compadeço 
companhia.!) Jorge Ferreira do Vascon- 
cellos, Ulysippo, act. ii, sc. 2. 

CAINITA, s. m. (De Cain, com o suf- 
fixo «ita»). Nome de gnosticos que hon- 
ravam Cain e Judas, e que tinham um 
evangelho sob o nome do ultimo. 

CAINITO, s. m. Termo do Botanica. 
Genero de plantas do flores monopótalas. 

j CAINO, s. m. (Do mesmo thema ca- 
neo, d'onde cainho, o que confirma mais 
a etymologia apresentada d'esta ultima 
palavra). — aPetição de miséria e pobreza 
/'fita ao príncipe, e aos seus ministros.D 
Viterbo, Eluc. 

CAIOM, s. 771. ou s. f. ant. Vid. Cajom. 
«....Outro caiom, que o de todo perde- 

ria.)) Inéditos de hist. port., III, 219. 
f CAIPA-SCHORA, s. f. Nome malabar 

d'uraa especie de planta da familia das 
bryonias. 

f CAIPÃO , s. m. Grande arvore da ilha 
de S. Domingos, cuja madeira serve para 
construcções. 

CAIPÍRA, s. m. Nome dado, durante 
a guerra da successão, em 1'ortugal, aos 
constitucionaes, pelos realistas. 

CAIPÓRA, s. f. Termo do Brasil. Fogo 
fatuo que apparece nasmattas, e o povo 
julga ser a alma d'Hlgum cabouco morto 
sofi) baptisrao. = Colligido por Moraes. 

CAIR, V. n. (Do latim cadere, com a 
syncope regular do «d» entre vogaes, co- 
mo em meio, de medius, vingar, de vindi- 
care, fiel, de fidelis, juiz, de judex, etc. A 
palavra escreve-se também cahir, mas o 
«h» não sendo etymologicamente justiTi- 
cado, o modo d'escrever cair émaisaccei- 
tavel. Na cacographia da lingua apparece 
também o modo d'escrever cayr (e caijr), 
que Moraes queria fazer reviver; o «y», 
porém, só seria admissível na fôrma caio, 
para exprimir a natureza semi-consonan- 
taldo «i» entrevogaes; vid. «I» e «J»). Di- 
rigir-se de cima para l)aixo uma cousa ou 
pessoa por ter perdido o equilíbrio. Cair 
é um acto involuntário.— Caem os muros 
arruinados, caem as aguas das catadu- 
pas, cae o cavalleiro do cavallo abaixo. 
Cair na rua, cairão rio, ao mar, cair da 
cama abaixo, cair pela escada abaixo, 
cair da janella, dotei to, do telhado. Caem 
fructos das arvores. No outomno caem as 
folhas das arvoi^es. Caem as aves feridas 
pelo caçador, caem os aerólithos da at- 
mosphera. — leis e justiça, eram taaes 
como a tea de aranha, na qual os mosqui- 
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tos pequenos caindo, som reteudos e wer- 
rem em ella.» Feriiáo Lopes, Chronica de 
D. Pedro I, ix. 

O sol lie grande, caem co'a calma as aves 
Do tempo em tal sazào, que súe ser fria. 

SÂDEMinANDA, SONETOS. 
Um rio diz que tem miraculoso, 
Que por onde elle só sem outro vae, 
Converte em pedra o pau que ri'elle cae. 

cam., lus., cant. x, est. 134. 
A companhia sancta está pintada, 
Dos Doze, tào torvados na figura, 
Como os que, só das línguas que cairam 
De fogo, varias línguas referiram, 

OB. ciT., cant. it, est. xi. 
■Relampagos medonhos não cessavam, 
Feros trovões, que vem representando 
Cair o céo dos eixos sobre a terra, 
Comsigo os elementos terem guerra. 

OB. ciT., cant. VI, est. 84. 
JA do ar caydo gera 
O cristallino orvalho hervas, e flores. 

ANTONlO FERREIRA, ODES, Uv. 11, Ode V. 
Não Pinho, Faya, Cedro, Ulmo, Era ou Cana 
Nem doce suspirar em prosa, ou rima 
O fogo apagarao, que em mim de cima 
Do terceiro Céo cae, e dos olhos mana. 

OB. CIT., SONETOS, llv. 1, SOn. 9. 
Por onde quer que passam, vão caindo 
Mil flores de qu'o chão se vai cobrindo. 

OB. CIT., ecl. I. 
— «Assi como o vento o levantou e o 

sustinha tanio que o vento parou, cahio.» 
P. Antonio Vieira, Sermões, i, 109. — 
Deixar cair, fazer cair.— aQuando n'is- 
to, eis que vemos, que retirada a Águia 
com sua presa a huma serra, não fazia 
mais que levantar o triste animal, e dei- 
xallo cahir nas pedras vivas.)) Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes.— 
«Na escrittura o morrer se chama cahir, 
e viver levantar-se.)) Antonio Vieira, Ser- 
mões, I, 109. — Figurailainente: Acon- 
tecer, succeiier, dar-se. — O S. João càe 
este anno á quinta feira.—A festa cáe 
em máo dia.—A quantos càe a Poschoa 
este anno^ — Vir a proposito, caber.— 
«Que beyn re>n cahindo neste lugar aquelle 
dito verdadeijramente Romano do vosso 
Catão.D Antonio Vieira, Sermões, i, 10, 
70. — Cair o império, a monarchia, a re- 
publica, etc., acabar a fôrma politica do 
império, da monarchia, da republica.— 
Cair Mm rei, uma fumilia, uma casa rei- 
nante, perder o poder. 

— Loc.: São numerosas as locurõfs 
em que entra o verbo cair.—Cair n'uma 
cilada, ser apanhado em uma cilada. 

Porque saindo a gente descuidada. 
Cairão facilmente na cilada. 

CAM., LUS., cant. i, est. 80. 

—Cair nas mãos d'alguem, ir ficar no 
poder d'alguem. 

Não é o outro que fica tão manhoso; 
Mas nas mãos vae cair do Lusitano. 

OB. CIT., cant. n, est. C9. 

— Caírem as entrellas, os astros, decli- 
narem. 

. ... no tempo que a luz clara 
Foge, e as estrellas nitidas, que saem, 
A repouso convidam, quando caem. 

OB. CIT., cant. IV, est. 07. 

— Cair em sorte, caber em sorte, ser 
quinhão. — aFomos ter a Setuval, onde 

me cahio em sorte lançar mão de mim lium 
fidolgo do mestre de Santiago, por mime 
Francisco de Faria.)) Fernão Mendes Pin- 
to, Peregrinações, cap. 1. 

Kntra no humido reino e vae-se á corte 
D'aquelle a quem o mar caiu em sorte. 

OB. CIT., cant. VI, est. 57. 

— Cair n'um engano, reconhecer um 
engano. 

Ku, que cahir não pude n'este engano, 
(Que é grande dos amantes a cegueira) 
Encheram-me com grandes abondanças 
O peito de desejos e esperanças. 

OB. CIT., cant. V, est. 

— Cair morto. 
Uns cáem meio mortos, e outros vao 
A ajuda convocando do Alcorão. 

OB. CIT., cant. iii, est. DO. 

E naquysto contemprando 
vay cr«>cendo desconforto, 
que dcsmayo em cuydando, 
e ccojo mil vezes morto. 

CANC. DE RESENDE, 1, p. 9. 

— Cair (tos pés, dar-se por vencido, 
ser vencido. 

Toda banhada em riso e alegria 
Cair se deixa aos pés do vencedor. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 82. 

— Cair nos ouvidos d'alguem, chegar 
aos ouvidos (ralgnera. 

Em vossos peitos sãos, limpos ouvidos 
Cayão meus versos, quaes me Phebo inspira. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, l, SOn. 43. 

— Cair em erro, em engano^ errar, en- 
ganar-se. — Cair da graça, do agrado, ou 
cahir em desagrado, incorrer í^m des- 
agrado. 

E vejo os grandes muito empobrecer 
E com proveza da grossa cair. 

CANCIONRIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ.- 
por Varnhagen, cant. 38. 

— Cair em graça, agradar. — «Mais 
vale cair em graça que ser engraçado.)) 
Adngio. — Cair no goto, ficar entalado 
nas guelas; figuradamente : agradar mui- 
to. — Cair em descuido, descuidar-se.— 
«O interesse não me deixará cair em des- 
cuido.)) Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, Üial. xvi, p. 342. — Cahir na 
razão, reconhecer a razão.— (nVeem-se 
cair, mas na razão não cahem.» Nuno 
Barreto, Vida do Evangelista, Liv. lxviii, 
est. 16. — Cair em si, rellectir; dominar 
as suas idôas e sentimentos. — Cair em 
que..., reconhecer que...— mPorque não 
acabais de cair em que sois cego.)) Anto- 
nio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 674. — 
Cair no entendimento, entender.— «iVõo 
caia no entendimento d'estas palavras.-» 
Vida de Suso, foi. 88.—Cair em desgraça, 
em infortúnio, passar a ser desgraçado. 
— Cair em pobreza, empobrecer. — Não 
deixar cair %ima palavra, aproveitar to- 
das as palavras, tudo o que se ouve para 
proveito proprio. — «Não caiu no chão a 
Colon d nova noticia.)) Simão de Vascon- 
cellos. Noticias do Brazil, p. 6.—Cairá 
conta d'alguem, pertencer .a alguém.— 
íTudo podia tecer o amor, e acabar a 
ventura; se essa caira d conta de D. Jú- 

lio, outra poderá ser peor empregada.-^ 
Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al- 
dêa, Dial. X, p. 197.—Cair sobre, diri- 
gir-se para, abrir-se na direcção de, dar 
para. — Esta janella cáe sobre o mar. 
— «A porta que passando o corredor ca- 
he sobre o Terreiro do Paço.d Conde da 
Ericeira, Portugal Restaurado, Part. i, 
p. 107. — Cair a proposito, vir a propo- 
sito. — Cair da causa, perder a deman- 
da. — nPara atalhar demandas, estabelece 
que os Authores, que cairem da causa...i 
Monarchia Lusitana, Tom. iv, p. 107.— 
Cair na conta d'alguma cousa, reconhe- 
cer alguma cousa. — <iEntam cahem mais 
na conta de seus defeitos.-» Heitor Pinto, 
Diálogos, Part. ii, p. 2. — «Cair o cora- 
ção aos pés a alguém, perder o animo, fi- 
car descoroçoado. 

Aos pés em pressa tamanha 
O coração lhe cahio. 

SÂ DE MIRANDA, SATYRA v, est. 60. 

— Cair em tentação, ceder á tentação, 
peccar. — Cair em os braços a alguém, 
desanimar. — Cair no chão, em sacco roto, 
uma palavra, conselho, advertencia, etc., 
não ser aproveitada. — Aquillo foi pedra 
que caiu em poço, diz-se d'um segredo 
que foi confiado a pessoa que nâo é ca- 
paz de o revelar a ninguém. — Cair da 
memória, esquecer. — Cair o neóphyto àa 
fé, tornar aos seus antigos erros. — Cair 
o cabello, scparar-se da raiz. — Cair o ca- 
bello sobre as costas, cair a barba sobre 
o peito, descer o cabello pelas costas, a 
barba até ao peito. 

Era Charonte velho, a que cobria 
A vista a sobrancelha carregada, 
E sobre o pardo peito lhe cahia 
A espessa barba nunca penteada. 

CASTRO, ULYSSÊA, cant. XIV, est. 27. 

—Cair em alguém, lombrar-se d'al- 
guem. — Não podia cair em quem era 
aquelle homem.—Cair a casa, arruinar-se. 
—Figuradamente: perder-se, arruinar-se 
a fortuna d'uma pessoa. — aNuma hora 
cae a casa.» Adagio.—Cair doente, cair de 
cama, adoecer. — Cair do estado, perder 
um estado prospero. —Cair da esperança, 
ficar muito áquem do que se esperava; 
perder as esperanças. — Cair de somno, 
não se poder estar em pé com somno. 
Cair de maduro, figuradamente: ser inevi- 
tável. — Deixar cair os foros, as rendas, 
não as pagar. — Cair a alma a uma ban- 
da de alguém, ficar inteiramente desani- 
mado.—Cair á perna a alguém, perseguif 
alguém.—Cairo rabo aalguem de conten- 
te, estar alguém muito contente. — Cair 
com o rabo em alguma cousa, acertar n'al' 
guma cousa. Enfermidades da lingua, p- 
113.—Cair com o rabo em quente, ser feli^ 
n'um negocio, em uma empreza. — Cair 
n'alguma parte o Carmo e a Trindade, ha- 
ver mosquitos por cordas, cousas do arco 
da velha, haver grandes ralhos.—Cair 
como um patinho, cair facilmente n'ulO 
logro. Ob. cit., p. 113. — Cair comotoi" 
dos, ser logrado facilmente, e tarabeíO 
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n'outro sentido.—Os inimigos caíam co- 
mo tardos, os inimigos morriam em grande 
numero.— Justiça de Deus te caya», 
praga colligida por Bluteau. — « Cahio o 
ceo, matou as cotoviasy>, dito popular a 
propósito de alguma cousa que faz muito 
barulho e pouco eíTeito. Enfermidades 
da língua, p. 114.—Cair narede, deixar- 
se apanhar, no proprio e no figurado.— 
Cahirna enchó^ cair no logro. Bento Perei- 
ra, Thes., p. 218.—Cair a sopa no mel a 
'^Iguem, correr a alguém um negocio per- 
feitamente. Ob. cit. — Cair no laço, na 
esparrela, ser logrado. — Cair no laço que 

armou, cair na rede que se armou, ser 
^jctirna das próprias ciladas e traições. Ob. 

—Cair o animo, descoroçoar. Ob. cit., 
p. 197.—Cair alguma cousa ás costas d'al- 
guem, ser da responsabilidade d'alguem. 

Cair n'algum logar o poder do mundo, 
reunir-se muita gente n'ura logar. — Cair 

golpe, cair subitamente.—Cair de cha- 
puz—Cairem a alguém as faces de ver- 
Qonha, córar até á menina dos olhos.— 
Cair a cara a alguém, ficar envergonhado. 
— Cair um vestido bem ou mal, (ioar bem 
ou mal ura vestido.—Cair redondamente 
ou redondo, bater cora o corpo todo no 
chão. — Cair debaixo do anuo do nasci- 
mento, cair sob a jurisdicção d'alguem, 
estar subraetlido á jurisdicção d'alguera. 
—Cair a prumo, cair perpendicularmente. 

Ao cair da tarde, á aproximação do 
crepusculo.—Ao cair da folha, no ou- 
tomno.—Cair a maldição em casa d'al- 
guém, ser alguém desgraçado, ter máo 
6iito em todas as suas emprezas. — Não 
ter onde se caia morto, estar na extrema 
Miséria.—Cair na lama, aviltar-se.—Be- 
^a cair, beber até ficar caindo de ébrio. 

aver de beber a cair, ou vinho a cair, 

ca^"^ vinho.—«.Houve de comer a 
daHpJ ^ rouito que comer. Enfermi- 
dn. ! "»gua, p. 181 .—Cair a sombra nontes, anoitecer.—Cair a maldição, 

hL ^"'."'P^°P^^ecia, verificar-se,—Cair so- 
venn atacar o inimigo.—Cair a 
bpid " mãos a alguém, faltar a cora- 
fer escrever. — Cair das mãos o 
Para" etc., faltar a coragem 
a ré ^ ^''^Sança.—Cair a ré, descair para 
Loc' para a parte oppostaáprôa. 

—Cair da bòcca uma palavra, 
ma involuntariamente algu- 

® cousa_ 

saj V. refl. O verbo cair, ape- 
tfog ®á similhança d'outros neu- 
p. ' ^D^prpgado algumas vezes com os 

reflexos, com o sentido de pre- 
dn caíu-se por aquella esca- 
««^baío^o. Vid. Estar, Descahir, Ser, etc. 

Pessn A fôrma da primeira 
cativo^H do presente do indi- 
nSo • ^erbo cair é irregular: caio e 
cadeo^V ^ ^í^^ma caio assenta sobre uma 
Wia j °cado, produzido pela ana- 
Comn moneo, etc. Vid. Pedir, etc. QiuUos outros verbos da terceira 

voL. n.—6. 

conjugação latina, o verbo cadere apre- 
senta-se no antigo portuguez seguindo 
ora a segunda conjugação portugueza, ora 
a terceira. Vid. Caer. Podemos acrescen- 
tar aqui os exemplos seguintes:—« Caeo 
a morte sobre Mathiãs.)) Actos dos Apos- 
tolos, cap. 2, v, 22, nos Inéditos de Al- 
cobaça, Tom. i. 

Senor fremosa, par deus gram sazon 
Seria já agora, se en prazer 
Vos caesse de quererdes prender 
Doo de min. 

TROVAS E CANTARES, Cant. 67. 

CAÍQUE, s. TO. (ü francez antigo tem 
cahique e cdic, o moderno calque, o ita- 
liano caie, caicchio, o maltez caich; a 
palavra vem do turco barco, batei). 
Nome que tem designado e designa ainda 
differentes especies de embarcações. O 
antigo caique peninsular era uma especie 
de navio análogo á chalupa canhoneira; 
tinha uma grande peça na prôa, ia muito 
d'escantilhão e tirava pouca agua. — 
Cahique, no Alvará de 3 de maio de 1802, 
designava uma enibarcação de pesca no 
Tejo.— Cahique designa hoje em Portu- 
gal, mais usualmente, uma pequena em- 
barcação mercante de dous mastros. 

CAIRÉL, s. m. (Moraes aponta como 
etymologia em italiano cairello, que não 
se encontra nos diccionarios; o mesmo 
fazem Constando e o acadêmico Lacerda. 
A crusca não sabe ainda d'aquelle vocá- 
bulo. A palavra é connexa com courela; 
de quadro deriva-se por meio do suffixo 
«el» [ello] o substantivo quadrei, d'onde 
pela dissolução do «d» deante do «r» em 
vogai, quairel; cp. cadeira, de cathedra, 
quarenta, por quarainta, de quadraginta 
(vid. Quarenta), etc. Üe ca por qua abun- 
dam exemplos; vid. Ca, Camanho, Cali- 
dade, Cantidade, etc. Palavras derivadas 
de quadra, quatro, designam muitas ve- 
zes cousas que não tôm fôrma rigorosa 
de quadrado ; quadradinho, por exemplo, 
designa uma tira. A fôrma Cairei, demais, 
tem differentes significações, cuja conne- 
xão descobre a idôa fundamental (jue 
apontamos). Galão ou fita estreita de de- 
bruar chapéos, capotes, etc. — Cairei do 
chapéo.—Cairei do capote.—(íPendurão o 
chapéo pela ponta do Cairei.» Francisco 
Kodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial. vi, 
p. .336. — Orla. — Ant. : O cabeça, pes- 
soeiro, ou cabecel de um cabeça ou coi- 
rela. Viterbo, Eluc. 

— Loc.: Unhas com cairei, unhas cres- 
cidas e sujas nas extremidades. 

CAIRELADO, part. pas. de Cairelar, e 
adj, Debruado ou orlado de cairei. — 
«Bedem cairelado. » Fernão Lopes Cas- 
tanheda, Part. iii, cap. 94. 

CAIRELAR, V. a. (Do Cairei). Debruar 
ou orlar de cairei. 

f CAIRÍNA, s. f. Termo de Zoologia. 
Genero de aves a que também se chama 
sarkidiornis. 

CAIRN, s. m. (Do gaelico carn ou 
cairn, monte de pedras). Montículo de 

terra e pedras levantado pelos celtas na 
Bretanha, Kscocia, Irlanda, etc. 

CÁIRO, s. m. Nome indiano dos fila- 
mentos, que ha no côco entre a tez de 
fôra e a casca interna, e de que se fa- 
zem na Asia, America, etc., cordas, amar- 
ras, etc. — <(.. . Em rasão do cairo que 
das ilhas de Maldíva se havia. » Barros, 
Década I, foi. 203. — « Cordas de fio de 
palma que chamam cairo.» Damião do 
Goes, Chron. de D. Manoel, p. 23 (l.'' 
ediç.) 

— Termo de Carpinteiro e Serrador. 
Cordel que aperta o trabelho da serra. 
= liluteau, e Fr. João Pacheco, Diverti- 
mento erudito, ii, 316. = Também se 
chama Cabello. 

CAISO, s. m. ant. Vid. Caso. 
CAIÜS, s. TO. Especie de gomma. 
CAIXA, s. m. (l>o latim capsa, que é 

formado da raiz cap (vid. Cabeça, Caber, 
Cabo), com o suffixo «xa»). Cofre de ma- 
deira, ferro, folhfl de Flandres, cartão, 
etc., para transporte de mercadorias ou 
para guardar differentes objectos. — Uma 
caixa do folha de Flandres.— Uma caixa 
de chá. — Umn caixa de assucar. — Uma 
caixa de laranjas. — Uma caixa de gar- 
rafas. — Uma caixa de papeis. — Uma 
caixa de livros, — a. Porque da mesma 
sorte quem apresentar uma rica joya não 
curará, de que a cayxa seja ou não de 
alto preço.)} Francisco Manoel de Mello, 
ApologosDialogaes, p. 54. — «Quemdeu 
hum anel de diamantes em huma caixinha 
de veludo qtie não desse também a caixa 
como deu o anellit Idem, Carta de Guia 
de Casados. — Boceta. — Caixa de ocu- 
los. — Caixa de rapé. 

— Termo de Cirurgia. Caixa de ampu- 
tação, caixa que contém os instrumentos 
necessários para a amputação. = Diz-se 
mais vulgarmente esíojo. — Caixa de me- 
dicamentos, caixa que contém medica- 
mentos, instrumentos, etc. 

— Termo de Commercio. Caixa, o co- 
fre onde se guarda o dinheiro. Metter di- 
nheiro em caixa. Ter tantos contos em 
caixa. — Os fundos que estão em caixa, 
ou de que dispõe o caixeiro. — Livro de 
caixa, o livro em que se regista o movi- 
mento do fundos. — Caixa militar, a cai- 
xa do regimento, os fundos destinados a 
pagar o soldo das tropas. — Caixa econo- 
mica, estabelecimento em que se recebera 
muito pequenas quantias, cujo juro é pago 
e capitalisado, e que tem por fim facili- 
tar as economias aos operários, e em ge- 
ral ás classes pobres. — O cylindro d'um 
tambor; o tambor. — Tocar caixa. —Bu- 
far a caixa. — Caixas destemperadas, as 
que se tocam nos funeraes e durante a 
applicação da pena capital ou de degra- 
dação a algum militar. 

—- Termo de Anatomia. Caixa do tam- 
bor, cavidade semi-espherica no fundo do 
buraco auditivo externo. 

— Termo de Impressor, Especie de ta- 
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boleiro dividido em muitos compartimen- 
tos, em cada um dos quaes se mette uma 
letra, ou um signal. 

— Caixa d'uma carruagem, o corpo 
d'uma carroagem. 

— Termo de Physica. Caixa catóptrica, 
instrumento de óptica que augmenta pe- 
quenos corpos muito aproximados. 

—Termo de Relojoeiro, O que contém 
o movimento d'uma peça de relojoaria. 

—Termo de Nautica, Caixa do moutão, 
bocado de páo, tendo em geral a fôrma 
d'um ellipsóide achatado, em que se en- 
cerra a roda do moutão. 

— Loc.: Ir á caixa a alguém, espancar 
alguém. — is.Ser hoa caixa de ocuIosd, sen- 
tido incerto. Enfermidades da lingua, p. 
128. — Caixa do rosto, as feições, o todo 
do rosto. — Caixa dos dentes (provincial), 
dentadura. — Uma hella caixa de dentes. 
— A toque de caixa, á viva força, sem 
mais nem bôas.—Pôr alguém no andar 
da rua a toque de caixa. — Fugir a toque 
de caixa.— 4ndar a toque de caixa, an- 
dar muito depressa, obrigado por alguém 
ou por um negocio. —Lançar alguém de 
casa, da conversação, etc., com caixas des- 
temperadas, com insultos, más razões, ou 
á viva força. — <iHora, mas que me re- 
prendais, e lanceis da conversação com 
cayxas destemperadas, eu não posso dey- 
xar a sandice da gente, que sem mais que, 
nem para que, nem mais tirte, nem guar- 
te,... se mate e consuma a fogo, e sangue 
com terror dos mortos, e estrago dos vi- 
vos.d Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 74. — Erro de caixa, 
erro feito pelo typographo e não prove- 
niente do original. 

CÁIXA, s. m. (De caixa, s. f.) O que 
n'uma sociedade ou casa commercial tem 
a seu cargo as operações da caixa. 

CAIXA, s. f. (Palavra asiatica). Moeda 
do reino de Tidore, etc. — «... lhes man- 
dou ElRey dar a cada hum dez caxas 
por dia, que valiam tres reaes da nossa 
moeda.T) Diogo de Couto, Década V, foi. 
219. 

CAIXAMARÍM, s. m. (De caixa e ma- 
rim, de marino ou marina, porque o gê- 
nero d'este substantivo deve ter sido pri- 
meiramente feminino). Especie de em- 
barcação. 

CAIXÃO, s. m. Augmentativo de Caixa. 
Caixa grande, oblonga, vasia, que deve 
servir para levar mercadorias, e que de- 
pois de cheia se dirá caixa de... — Ataú- 
de, féretro. — Caixa com polvora, que se 
mette nas minas. — Caixão da estante, 
cada um dos compartimentos em que se 
collocam os livros. 

—Termo de Artilheria. Caixas em que 
vão bombas, munições, etc. — Caixões da 
peça, pequenos cofres que andara aos la- 
dos da peça, em cima de seu reparo, en- 
tre o cubo e a falca. 

— Termo de Nautica. Caixão do leme, 
O intervallo comprehendido entre o logar 

onde na almeida se introduz o leme, e 
•aquelle opde a cabeça se faz saliente para 
introduzir a canna. 

CAIXÃO, s. m. Outra fôrma de Caxão. 
CAIXARÍA, s. f. (De caixa, com o suf- 

fixo «aria»). Grande numero de caixas. 
—Officio a cargo de caixeiro. — Contas 
de caixaria,os cálculos arithmeticos afóra 
as quatro operações fundamentaes. 

CAIXE, s. m. (Palavra asiatica). Moeda 
de estanho de Malaca, mencionada nos 
Commentarios d'Affonso de Albuquer- 
que, Part. III, cap. 32. 

t CAIXEIRÍA, s. f. Outra fôrma de Cai- 
xaria. 

CAIXÉIRO, s. TO. (De caixa, com o suf- 
fixo «eiro». Não é, pois, necessário ir 
com Moraes buscar ao francez o que é 
formado segundo os processos do portu- 
guez). O caixa.—Empregado de uma casa 
de commercio, companhia ou sociedade, 
que vende, cobra, ou faz a escripturação. 
— Caixeiro de balcão.—Caixeiro de co- 
brança.—Official mechanico que faz cai- 
xas. 

CAIXETA, s. f. Diminutivo de Caixa. 
Pequena caixa para doce, papeis, etc.= 
Usado por Damião de Goes. 

CAIXETÍM, s. m. Vid. Caixotim. 
CAIXÍLHO, s. TO. (De caixa, com o suf- 

fixo «ilho»). Moldura de madeira, que 
segura vidros nas portas, janellas, etc. 
— Moldura de painel, gravuras, photo- 
graphias, laminas.—Caixilhos de livros, 
as estantes. 

CAIXÍNHA, s. f. Diminutivo de Caixa. 
— « Quem deu um anel de diamantes em 
hum a caixinha de velludo, que não desse 
também a caixa como deu o anel?» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. 

CAIXOTÃO, s. TO. Augmentativo de Cai- 
xote. 

CAIXOTE, s. TO. (De caixa, com o suf- 
fixo «ote»). Caixa de mediocres dimen- 
sões. 

CAIXOTÍM, s. TO. (De caixote, com o 
suffixo «im», do suffixo sino»). Termo de 
typographia. Repartimento da caixa das 
lotrs s 

CAIXOTÍNHO, s. TO. Diminutivo de Cai- 
xote. Fundamentalmente, a mesma pala- 
vra que Caixotim. 

CAJÁ, s. TO. (Palavra brasileira). Fru- 
cto do Brasil, amarello, agridoce, aroma- 
tico, da fôrma de uma ameixa grande, de 
grande caroço, coberto de fibras e nervos 
fortes. = Recolhido por Moraes. 

CAJA, s. to. ant. (?) Especie de vesti- 
dura de homem. = Usado no Testamento 
de D. Affonso IV. 

1 CAJAÇA, s. f. Especie de embarca- 
ção pequena, usada no Egypto. 

CAJADÁDA, s. f. (De cajado, com o 
suffixo «ada», coma de cabeça, cabeçada, 
á&perna, pernada, etc). Pancada com ca- 
jado. 

— Loc.: D'uma cajadada matar dous 

coelhos, fazer duas cousas d'uma vez, a 
um tempo. 

CAJADINHO, s. TO. Diminutivo de Ca- 
jado. = Usado por Antonio Vieira, Ser- 
mões, serm. v, p. 318. 

CAJÁDO, s. m. (?) Bordão do pastor, 
cuja extremidade superior é torcida ou 
em arco para com ella segurar o pó da 
rez quando é necessário. 

— Este que vês, pastor já foi de gado, 
Viriato sabemos que se chama, 
Destro na lança mais, que no cajado. 

CAM., Lus., cant. vni, est. 6. 

— ((Vedes aquelle mancebo macilento, e 
pensativo, que roto, e quasi despido, com 
huma cometa pendente do hombro, arri- 
mado sobre hum cajado...)) Antonio Vieira, 
Sermões, Tom. i, p. 326. 

Irá, doçura o Figo sustentando 
Com mostras de pobreza no vestido, 
Açúcar polo olho distillando 
Com seu pé do cajado retorcido. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, 1ÍV. X, 0Ít. 9'l. 
— Figuradamente : Esteio, apoio. 

CAJAM, s. f. ou m. ant. Fôrma in- 
termedia entre cajom e cajão; vid. estas 
palavras. 

EUe achou 
Que era vossa salvaçam 
O morrer de tal cajam. 

CANC. DE RESENDE, fol. 169. 

f CAJÃN, s. m. Termo de Botânica. 
Genero da familia das papilionáceas, tribu 
das cajáneas. 

f CAJÁNEA, adj. Termo de Botanica. 
Que SP parece com o cajãn. 

— Cajáneas, s. f. pl. Secção da familia 
das pa[)ilionáceas. 

CAJANTE, adj. ant. (Alteração de Cam- 
biante, resultante do desapparecimento 
da labial «b)) diante do «i» palatal, que 
degenerou a sibilante palatal «j»; o pro- 
cesso phônico é o mesmo que se deu eiB 
sagres (vid. esta palavra), de sábio, loja 
(vid. estas palavras), do goth. laubja, etc. 
Cambiante. = Usado nas Constituições 
do Bispada de Coimbra, n.» 14, 2, § 2. 

CAJÃO, s. f. ou TO. ant. (De cajom, e 
este de occasiom, antiga fôrma de occa- 
sião. O «o» inicial desappareceu como eco 
relogio, de horologium, Lisboa, de Olisi' 
pone (S. Isidoro), reginal (Viterbo, Eluc.)i 
de original, etc. Occasio designava eiD 
latim, sem duvida, geralmente uma occa- 
sião propicia, mas occasus tinha na épo- 
ca archaica o sentido de occasio, na épo- 
ca classica e na post-classica unicamen- 
te o sentido de queda, ruina, desgraça, 
morte; assim este desenvolveu-se d'aquel- 
le, como se deu na palavra occasio, no 
campo da lingua portugueza). Occasião- 
= Orden. Aífonsina, Liv. i, foi. 29.—Ca- 
so accidental. Desgraça, desdita, desastre. 
— «.Dizendo que se queria porem cajõeSi 
que lhe não compriam.)) Fernão Lopes, 
Chron. de D. João I, cap. 166. — «Occm- 
pação d'amores he sujeito a cajães.)) Jor- ; 
ge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosinai 
Prol. = Usado também por Barros, De- 
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cada I, p. 27, etc., e ainda por Francisco 
Manoel de Mello, mas não como palavra 
do seu tempo: 

Orelha é forte cojão 
Que inda bem liome nom saya. 

OBUAS MÉTRICAS, part. II, p. 11. 

= Francisco José Freire põe a palavra 
na lista das antiquadas. Vid. Cajom. 

CAJASEIRO, s. m. (De caja, por analo- 
gia dos nomes das arvores em zeiro ou 
seiro, como cacaoseiro, cafeseiro, etc). A 
arvore que dá o fructo chamado cajá. = 
Usado por Simão de Vasconcellos, Noti- 
cias do Brazil, p. 2G6 (1.® ed.) 

CAJATI, s. m. (Palavra brasileira). Ar- 
busto do Brasil, de casca grossa e folha 
similhante ás do loureiro, que dá um fru- 
cto do tamanho de um abrunho. 

CAJEPUT, s. m. Arvore das Molucas, 
•Io cujas folhas se extrahe um oleo esver- 
•ieado, muito volátil, reputado em mate- 
1'ia medica como estimulante, sudorífico 
6 antispasmodico.—Termo de pharmacia. 

oltio extrahido das folhas da arvore cha- 
■^ada cajeput. 

. ^AJOAR, v. n. ant. (De cajom). Expe- 
nmentar desastre, ferir-se por desastre. 
■ <íEm aquesta seitema parte da manei- 

como dos perigos e cajoões, que per 
^yngua de hem saber cavalgar, e avisar- 
se dos que de cavallo muyto cajoam, enten- 
do screver aquelles avysameníos que me 
boos parecem pera de gram parte delles 
scerem guardados.t> D. Duarte, Livro da 
ensinança de bem cavalgar, Tart. viii. 
— «//e de saber que per estas cintiuo par- 
tes fallecemos em myngua de nos saber- 
^os das cajoões avisar: primeiro, per 
i^a testa mal nos sabertnos teer, e cayndo 
delia nos cajoarmos.» Ob. cit. 

CAJOM, s. f. e m. ant. A primitiva 
^•^rma de Cajão, usada ató ao século xv 

que se mudou em cajam, d\inde ca- 
J5o. — (iPopulou aqueste logo de grande 
^illa; o por esta cajom, desto tempo em 

houve per nome Pena-Gedeon.y> Doe. 
em Viterbo, Eluc. 

E venho voVo dizer 
Senhor do meu coraçon, 
Que possades entender 
Como prendi cajon, 
Quando vos fui ver. 

GANC. DE D. DINIZ, p, 27. 

= Também se achaescripto caion, «i» 
por «j» : 

Cá estas (estás) em tal caion 
Que sol concelho nom vos sey. 

OB. ciT., p. ICG. 

CAJÜ, s. m. (Palavra americana). Fru- 
sto da America meridional, cuja amêndoa 
® muito saborosa e se emprega em con- 
'^ições. = Usado por Simão de Vascon- 
''Sllos. 

. f CAJÚ-BARAEDAM, s. f. (Palavra asia- 
'jca). Arvore da índia, de fructos comes- 
tíveis e cobertos de espinhos. 

CAJUEIRO, s. m. (De cajü, com o suf- 
fixo «eiro»). A arvore que produz o cajü. 
i CAJU-FANGES, s. f. Arvore das Mo- 

lucas, de cuja casca sáe ura succo leitoso, 
que se emprega como verniz. 

-}- CAJUFUTI, s. m. Termo do Botanica. 
Synonymo de melaleuca. 

CAJURI, s. m. (Palavra asiatica). Espe- 
cie de palmeira, mais baixa que a usual. 
— (íAs fazendas de Damão constam de 
Varzeas de arroz, e muitos cajuris, que 
sam corno estas palmeiras de Portugal, 
mas mais baixas, do que se tira hum li- 
cor para fazer vinho. )> Padre Manoel Go- 
dinho, Relaçam do novo caminho, p. 15 
(l.a ed.) _ 

CAJUSÉIRO, s. m. (De cajü, por ana- 
logia dos nomes de plantas em «seiro»; 
vid. Cacaoseiro, etc.) O mesmo que Ca- 
jueiro. 

-j- CAKILA, s. f. Termo do Botanica. 
Pequeno genero da familia das cruciferas, 
planta carnuda cuja especie é a cakila 
das areias. 

f CAKILÍNEA, adj. (De cakila). Termo 
de Botanica. Que diz respeitos á cakila. 

CAKILÍNEAS, s. f. pl. Tribu da fami- 
lia das cruciferas, a qual tem por typo o 
genero cakila. 

CÁL, s. f. (Do latim calx, cujo thema 
calc se encontra também em calculus (vid. 
Calculo), e cuja raiz ó cal, ser duro, que 
se encontra em callo (vid. esta palavra). 
Substancia que se encontra a cada passo 
em a natureza, principalmente em com- 
binação com o ácido carbonico, no már- 
more, pedra de cantaria, etc., ou como 
ácido sulphurico no sulphato do cal, co- 
nhecido pelo nome vulgar de greíso.—Cal 
viva, a cal separada do ácido carbonico 
por meio de um fogo intenso nos fornos 
de cal.—Cal hydratada, a cal sobre que se 
lança agua fria, o que produz uma gran- 
de effervescencia, e elevação de tempera- 
tura, em resultado da qual a cal se dis- 
solve e fôrma com a agua uma pasta pura 
e branca, em que se observam qualidades 
alcalinas muito pronunciadas.—Calextin- 
cta, a cal hydratada depois de estar esfria- 
da. Com esta cal fórma-se a mais solida ar- 
gamassa.—Cal hydraulica, a cal que en- 
durece debaixo da agua.—Cal magra, a 
que náo toma maior volume quando so lhe 
lança agua.—Cal gorda, a que augmenta 
de volume quando se lhe lança agua. — 
Fazer cal.—Dar cal, caiar.—Pedra de cal. 
—Leite de cal, cal extincta, e diluida em 
quantidade sufíiciente do agua, para que 
se possa estender com um pincel. 

— Termo de Chimica. Protoxydo de 
cálcio, alcali obtido por meio da calcina- 
ção dos carbonatos calcareos naturaes.— 
Termo da antiga Chimica. Caes metalli- 
cas, todos os oxydos, de côr mais ou me- 
nos similhante á da cal, obtidos calci- 
nando os metaes. 

— Loc.: Negocio de pedra e cal, ne- 
gocio solido, que satisfaz a todas as con- 
dições de átegurança. — Cousa feita de 
cal e areia, cousa muito solida. — «Cal 
sem areia chamavão o estilo desatado, e 

solto de Seneca.T) Antonio Pinto Pereira, 
Historia da índia, Prol. 

— Obs. gramm. : O plural de cal é caes 
pela syncopa do «1» final, como em saes, 
de sal; mas a homonymia com caes, s. 
m., fez adoptar a alguns a fôrma cales, 
fundando-se em que de mal, também ex- 
cepcionalmente se faz males, etc. Mas a 
homonymia evita-se pelo facto de que caes 
é masculino o cal feminino, sem ser ne- 
cessário recorrer a maiores distincçõés na 
maioria dos casos. Aqui, como em nume- 
rosos outros casos, é simplesmente o ar- 
bítrio de cada um que decide, por isso que 
a lingua ainda não se acha lixada por 
uma cultura grammatical, séria e fundada 
sobre o conhecimento intimo da índole da 
lingua. 

CÁL, s. m. ant. (De canal, pela syn- 
copa do «n», que se dá também em soar, 
do latim sonare, moeda, do latim mone- 
ta, miúdo, do latim minutos, pessoa, do 
latim persona, boa, do latim lona, corôa, 
do latim corona, etc., seguida da con- 
tracção dos dous «aa» que se acharam 
em contacto em virtude d'essa syncopa). 
Gotteira, cano por que escôam as aguas 
do telhado. Orden. Manuelina, Liv. i, tit. 
49, § Al e 42.= Usado também como 
feminino na Ob. cit. 

CÁL, s. f. ant. (Do latim callis, e no 
hespanhol calle). O meio da rua, o espa- 
ço entre os passeios. = Usado por Fer- 
não Lopes, na Chronica de D. João I, 
Part. I, cap. 133. 

f CAL, adv. Fôrma antiga do Qual. 

 E pero nozir 
Nem me devia desamor 
Cal que no ben nò a melhor. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 15. 

CALA, s. f. (Jal propõe a etymologia 
do grego khala, fôrma dôrica de khêlê, 
lados d'um porto que figuram um forcado, 
mas os sentidos de cala, nas diversas lín- 
guas romanicas, levam-nos a uma idôa 
fundamental que nos fôrça a não acceitar 
uma tal etymologia. Em francez cale, si- 
gnifica: 1.0 O porão do navio. 2.® Apar- 
te inclinada d'um barco. 3." Plano incli- 
nado para o mar, que serve para construir 
ou reparar os navios, isto ó, estaleiro. 
4." Um castigo que consiste em deixar 
cair muitas vezes o culpado na agua. 5.° 
(antiquado), abrigo entre duas pontas de 
terra ou de rochedos. 6.° Chumbo que 
faz descer o anzol na pesca do bacalháo. 
A significação fundamental, que foi des- 
coberta em todas essas significações se- 
cundarias, é a de descida, O italiano ca- 
lata significa descida, o vem evidente- 
mente de calarç, abaixar, fazer descer, 
arruinar, que se diz propriamente das ve- 
las e corresponde por consequencia ao 
francez caler; vid. o portuguez Calar, 
abaixar. A palavra cala deriva, pois, som 
dúvida alguma, d'este verbo). Pequeno 
porto ou enseada aberta n'um recife, cos- 
ta ou entre montes. — <iLevando porém 
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assy o Bragantim arrombado até Man- 
çor, em cuja cala demonstraram de noite 
a carrega e estancaram sua fusta.n Chro- 
nica do Conde D Pedro, cau. b2.—-(.<llu- 
ma cala ou calheta, onde s-; pôde surgir 
com oinos.)) Manoel Pirueritel, Arte Pra- 
tica de Navegar. 

GALA, s. /'. (De calar, abrir, penetrar). 
Abertura que se faz no melão, melancia 
8 no queijo para conhecer a sua quali- 
dade. — Comprar ou tornar á cala, com- 
prar ou tomar com a condição de poder 
engeitar a fructa, verificamlo-se por meio 
da cala, que não é bôa. Abertura ou en- 
talhe íeito pelos pedreiros n'ura muro ou 
parede para reconhecerem a sua espessura 
e estado. Figuradamente ; Prova, reputa- 
ção. — «Martim. Ora pois, Senhor, o Aic~ 
to que tal dizem que he, porque hum Au- 
to enfadonho traz mais somno comsigo 
que huma pregação comprida? Mordomo. 
Senhor, por bem mo venderão, e eu o to- 
mei á cala de sua boa fama.7> Camões, 
£1-Rei Seleuco, Prol. 

— Loc.: Fazer cala, penetrar.—Fez 
cala a voz no peito. Estas idêas fazem 
cala no intimo do espirito.—Ter cala alta 
ou profunda, estar profundamente pene- 
trado. — Ter a cala alia, ser difficil de 
penetrar, de comprehender, de conhecer, 
de experimentar. A philosophia de Kant 
tem a cala alta. — Aquelle velho tem a 
cala alta na malícia. 

CALABAÇA, s. f. (Tratando da ety- 
mologia do cabaça démol-a por duvidosa, 
e julgamos hypotheticarnente a palavra 
connexa com cabaz, etc., rnas essa con- 
riexão não é admissível; cabaça vem de 
calabaça; mas calabaça d'oiide vem? O 
hespanhol tem calabaza, o catalão cara- 
bassa, o siciliano caravazza, o francez 
calebasse. Diez propõe corno etymologia o 
arabe kerbah, no plural kerabut, ôdre 
para agua, o que leva á noção funda- 
mental que nos fez pôr cabaça em cou- 
nexão com cabaz, etc; mas nem Dozy 
nem Kngelmann dizem uma única pa- 
lavra acerca de tal etymologia, o que 
nos faz desconfiar de que o profundo fun- 
dador da philologia rornanica se tenha 
deixado dirigir por um mão guia no cam- 
po do arabe, como lhe succedeu algumas 
vezes. A etymologia de cabaça e calabaça 
fica, pois, mysteriosa). O mesmo que Ca- 
baça. — Qual calabaça! expressão vulgar 
em que se allude, segundo Bluteau, ao 
vão da cabaça, e que eqüivale a — não 
sei para quê, etc. = Acha-se também em 
Enfermidades da Lingua, p. 144. 

CALABOÇO ou CALABOUÇO, s. m. (O 
hespanhol tem calabozo. a palavra pôde 
ser composta de cala, e bosso, por fosso; a 
mudança do «f» em «b», comquanto não 
freqüente, apresenta-se todavia a'algumas 
palavras; taes são acebo, (ant.) ucehoo, de 
aquifolium (cp. cabido, de capitulum, etc.), 
O abrego, de africo. A difiiculdade está 
em cala, que derivando de um verbo que 

significa abaixar, não se apresenta toda- 
via com o sentido de baixa, que devia 
ter na palavra, em nenhuma parte em 
que appareça independente ou em com- 
pDsição ü processo, todavia, não é impos- 
sível. Cp. Calacorda e francez basse-fosse). 
Prisão subterranea e escura em que se 
mettem os grandes criminosos.—aMetem- 
710 com Epitacio no mesmo calabouço.» — 
Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, iii, 
375. — Prisão militar. 

GALABRE, s. m. (N'esta palavra, como 
n'outras, a confusão resultante da influen- 
cia de outras fôrmas similhantes, mas de 
origem diversa, têm iníluido sobre a sua 
significação, e difflculta a etymologia. O 
francez cuble vem necessariamente do la- 
tim capulus, o portuguez cabra, cabo, 
do francez cãble; qual ó pois a origem 
de calabre? Em provençal temos caíaère, 
mas com a significação de machina de 
guerra para arremessar pedras, ou abrir 
brecha, que n'este sentido ó explicado 
de difíerentes maneiras pelos etymologis- 
tas. A questão da palavra portugueza, 
cremos, resolve-se da seguinte fôrma: De 
cobre, francez [cãble), com metatheso do 
«r», carbe; como de chronica, popular 
caronica, de farpa, esfarrapar, de cranc 
(de câncer], caranguejo (vid. esta pala- 
vra), de braço, baraço, assim de cabre, 
carbe, carabe, calabre. D'outro lado, nas 
linguas romanicas, calabre, denominação 
de uma machina de guerra, não veio pro- 
vavelmente do grego katabolê, mas muito 
melhor de cabra (vid. Cabra, termo de 
mechanica), cabre, como conjectura muito 
bem Wedgwood; assim temos cabre, ca- 
rabe, calabe, calabre (o «r» introduzido 
Ó freqüente; vid. calibre, fralda, feltro, 
estrello, etc.), um parallelo a cabre (fran- 
cez cãble), carbe, carabe, etc. Calabre, 
de cabra, por ser uma palavra designan- 
do um.a machina de guerra de uso mui- 
to espalhado na edade media, devia na- 
turalmente existir em portuguez, com- 
quanto não fosse indicada a sua exis- 
tência em nenhum documento, e d'ahi ter 
iníluido necessariamente na formação de 
calabre, de cabre (francez cãble). Alguns 
dos nossos antigos escriptoressuppunham 
que a fôrma cabre era secundaria, cala- 
bre a fundamental, por isso que segundo 
o seu costume de indicarem uma synco- 
pa por meio da vogai duplicada, escreviam 
caabre e não cabre. — «.A galee delRey 
perdera ia tres calabres com suas ancoras.» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 35). Termo de nautica. Corda grossa 
breada, amarreta para varias usos. Cabo 
com que se ata a verga ao mastro. Cabo 
em que a não se agarra em terra. — 
Calabre da amarra. — Calabre para al- 
çar. — Corda grossa de piassaba a que 
se ligam e com que giram os alcatruzes 
da nora. 

CALABREÁDA, s. f. (De calabrear, fôr- 
ma de natureza participai). O mesmo que 

Calabreadura. — Figuradamente: Troca 
de pessoa ou cousa fingida pela verdadeira; 
troca burlosa.=Usado por Sá de Miranda. 

CALABREADURA, s. f. (Do thema cala- 
brea, em calabrear, com o suffixo «dura»). 
Acção e eíTeito de calabrear. — Calabrea- 
da, no sentido figurado. 

CALABREAR, v. a. (?) Misturar, tem- 
perar, adubar. —Calabrear vinhos, mis- 
turar difíerentes especies d'elles. — Gui- 
sar. — Preparar. — Figuradamente: Ca- 
labrear a vida, tenteal-a, dirigil-a bem. 
Jorge Ferreira do Vasconcellos, Aulegra- 
phia. — Confundir. — «O tempo baralha 
tudo, e calabrea boas opinioes, mãos cos- 
tumes.d Liem, Eufrosina, act. i, sc. 3. 
— Perverter. — «.Porem sabeis vos em 
que eu aeho que consiste toda fidalguia, 
honra, riqueza, discripção, e quanto mais 
quiserdes? primeiramente em o homem se 
prezar de bom Christão  fugir de de- 
mandas, porque calabreão miiito a boa 
consciência.-» Idem, Ulysippo, act. v, sc. 
5. — Levar ao caminho da seducção, fa- 
zer prostituir a mulher. — «Hyp. Queria 
meu amigo saber de Fíorença em que tra- 
tos anda, que ha tres dias que não posso 
entender onde a bêbada da mãy a tem em 
taibo: e cuido que me faz isto por me fa- 
zer cacha. Bar. Falo-ha ella por seu pro- 
veito, que nessas meijoadas sempre ha pa- 
godes, e bom vinho, que para ella he o 
proprio recramo. Hyp. Segundo isso, ten- 
des pera vos que ma calabreou? Ob. cit., 
act. I, sc. 4. 

CALABRÊTE, s. m. (Diminutivo de Ca- 
labre). — «E estando nós neste trabalho, 
com o convez todo empachado de amarras, 
e calabretes que quusi nos não podiamos 
revolver, nos sayrão de dentro do rio dous 
juncos muito grandes, forçados de bai- 
leus postiços de popas e proas, com suas 
sobregavias de toldos de seda...)) Fernão 
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 46. 

CALABRÊZ, adj. e s. Da Calabria, na- 
tural da Calabria. 

-J- CALÁBRIGO, adj. (De Calabria, com 
o suffixo ((ico))). Termo poético. Que per- 
tence á Calabria, ou provém da Calabria. 

CALABRÓTE, s. m. (De calabre, com 
o suffixo diminutivo «ote»). Calabre pou- 
co grosso. — (íCom um calabrote forte. y> 
Jacintho Freire, Vida de Dom João de 
Castro, p. 198.—Termo de nautica. Pe- 
daço de cabo com que se castigam os 
marujos. 

f CALABURO, s. m. Termo de Botani- 
ca. Grande arvore liliacea da ilha de S. 
Domingos. 

f CALAC, s. m. Termo de Botanica. 
Genero da familia das apocyneas, que se 
encontra na índia e Arabia. 

CALAÇA, s. f. ant. (?) Termo que ena 
antigos documentos parece designar uma 
parte incerta do porco. Viterbo suppóe 
ser costa ou banda; João Pedro Ribeiro, 
talvez por causa da identidade das treS 
primeiras letras e por mais nada, suppós 
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que designava a caluga.—«Calaça e meia 
de carne.» Foral dado por D. Manoel à 
terra de Paiva. 

CALAÇÃO, s. m. Augmentativo de Ga- 
laça. 

Da volta soo sse faria 
huum fayxam, 
que cercasse o calação. 

CANC. DE RESENDE, 1,125. 
GALAÇARIA, s. f. (Do thema de cala- 

cear, com o suffixo «aria»). Acto de ca- 
lacear; vida de calaceiro; iiabito de ca- 
lacear.=Usado por Diogo de Couto, etc. 
Gulosidade, gula.—Cubiça. 

CALACEAR, v. n. (Por calaceirar, que 
se formaria regularmente de calaceiro, 
como se existisse um substantivo calaça, 
de que derivassem calaçaria, calaceiro, 
etc. N'estas e similhantes formações ha 
sempre influencia dos processos usuaes 
em que d'um thema fundamental se par- 
te para as fôrmas derivadas (como de ca- 
^eça, para caheçalho, cabeçaes, cabeceira, 
etc.), de modo que dado um derivado se 
suppoz um primitivo hypothetico de que 
os outros derivados connexos provêem 
Regularmente). Vadiar, viver como cala- 
eeiro. =:Colligido por Agostinho Barbosa. 

^ Mendigar. — «Com a qual resposta elle 
^os mandava soltar, se hum dos escrivães 
lhe não fôra á mão dizendo que o não fi- 
zesse, porque éramos vadios, e vagabun- 
dos, que gastavamos a vida em calacear 
de porta em porta comendo indevidamente 
Cís esmolas que nos davão.-» Fernão Men- 
des Pinto, Peregrinações, cap. 84. 

CALACEIRO, s. m. (Moraes por acaso 
propõe uma etymoiogia acertada para esta 
palavra, o hespanhol calabacero, que na 
B'ria popular designa o vadio, o ladrão 
^10 furta com gazua). Vadio, homem 
'^cioso. 

Fábio este exemplo vos trago, 
Para náo ser calaceiro, 
Que isso de sair a campo, 
Sempre tem cousa de Duello. 

ANTONIO DAFONSECA, ROM. A UNS ENCONTROS. 
calaceria, s. f. Outra fôrma da pa- 

®vra Calaçaria. 
CALACORDA, s. f. (De cala, abaixo, e 

®erda, «... porque aos mosquetes se dava 
'"ffo. com corda accesa ou murrão posto 

uma serpe.» = Moraes. — Termo an- 
'fÇo de Milicia. Toque especial de tambor 

se dar a descarga. 
CALADA, s. f. (De calar, fôrma de 

stureza participai como os substantivos 
^Omida, bebida, entrada, saida, etc.) O 
."encio que resulta d'estarem todos ca- 
Mos, homens o animaes.—Figuradamen- 

• Calada de ventos, cessação, falta de 
ritos. — (IDurou esta calada de ventos 

^itos dias.í) Frei Luiz de Souza, Vida 
^ Arcebispo, Liv. vi, cap. 24. — Calada 

® 1'emos, voga surda. — «£ continuando 
esta ordem seu caminho foiy dar nua 

^^^dissima quantidade de navios gran- 
® pequenos, que segundo o esmo de 

9Ms, seriam mais de duas mil vellas, e 
®8«ncio a calada do remo por entre el- 

les, chegou ao lugar, que era hua povoa- 
ção de mais de duzmil i eziiihos.y> Fernão 
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 42. 

— Loc. : Pela calada, em segredo, cau- 
telosa e occultamente.—Elle sabe fazer 
as cousas lá pela siia calada. —Pela cala- 
da da noule, no sooego e silencio ila nou- 
te.—Boa calada para coelhos, diz-se quan- 
do n'uma companhia todos se calam, al- 
ludindo ao silencio com que se esperam 
os coelhos. — Pela calada, insensivel- 
mente. = Bluteau. 

— Syn. : Calada, Silencio.—Calada re- 
fere-se unicamente a ausência da voz do 
homem e dos animaes. — Silencio desi- 
gna a ausência completa do ruido. Pela 
calada da nouto ouve-se o muriiiurio dos 
ribeiros. Nada quebra o siUncio do de- 
serto. 

CALADAMENTE, adv. (De calada, com 
o suffixo «mente». Na cac()gra|ihia por- 
tugueza apparece a palavra como todas 
as derivadas do verbo calar, escripta com 
dous «11»). Sera pronunciar palavra; si- 
lenciosamente. — «Como a maré começou 
a encher, que seria ja quasi meya noite, 
levou a amarra muito caladamente, e 
passou adiante para onde tinha viato os 
fogos.D Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, cap. 42. — FiguraHaniente : A oc- 
cultas, em segredo. — ^Fezeram callada- 
mente humma tal aveença.y> Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 30.— 
nPero Ia mandou seu recado, perque lhe 
escrepveo el liey calladamente doutra gui- 
sa que se lhe nom dessem.d Idem, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 22. 

CALADARiS, s. m. (Palavra asiatica). 
Panno de algodão com listas vermelhas 
e negras, que vem das índias orientaes, 
e particularmente do Bengala. 

-j- CALADÉNIA, s. f. (Do grego kalús, 
bello, e ádên, glandula). Termo de Bo- 
tanica. Genero de plantas da familia das 
orchídeas arethúseas, originarias da No- 
va Hollanda. 

•}• CALADIÉA, adj. Termo de Botanica. 
Similhante ao caládio. 

CALADIÉAS, s. f. pi. Tribu de plan- 
tas da familia das aroides. 

CALADIGÃO, s. m. Casa de audiência 
na China, destinada para a execução dos 
padecentes. = Usado por Fernão Mendes 
Pinto, Peregrinações, cap. 103. 

-j- CALÁDIO, s. m. Termo de Botanica. 
Genero de plantas da familia das aroides. 

CALADO, part. pas. do Calar (não fal- 
lar), e adj. Que esteve ou está sem pro- 
nunciar palavra. 

Callada um pouco, como se entre os dentes 
Se lhe impedira a falia piedosa, 
Torna a seguii-a ; e indo por diante, 
Llie atallia o poderoso e grào Tonante. 

— Que tem o habito de não fallar, ou 
fallar pouco. — Um homem calado. — «O 
parvo calado, por sábio é reputado. s> Ada- 
gio. — Estar) ficar calado, estar, ficar sem 
pronunciar palavra; sem deixar escapar 
um som. 

Em quanto o amímo, em quanto delle fio, 
Está C'Uado, e (jaedo; e em quat}to o fogo 
Lhe aquenta o brando corpo, e vence o frio. 

ANTONIÜ FtRHELHA, ecl. VII. 
— Não divulgá-lo, que anda em segre- 

do. — Trazer uma cousa calada, não fal- 
lar n'ella. — «Antes que el-Ilei dormisse 
com ella, primeiro a reçeheo por molher, 
presente sua irmãa e mitros, que esta cou- 
sa traziam calada.» Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 57. — Enco- 
berto. — «Putas caladas.» Provas da His- 
toria Geneal. da Casa Real, v, 609. — 
«Voga calada», voga surda. Fernão Lo- 
pes Castanheda, Part. iii, cap. 101. 

— Calada, part. pass. de Galar, na ac- 
cepção de abaixar, e adj. Descido, abai- 
xado. — Klrno calado. — Viseira calada. 
— «yls arvores secas, os mastareos cala- 
dos, ffl.s vergas abatidas.)) Antonio Vieira, 
Sermões, v, 323. —Baioneta calada, [los- 
ta na bòcca da espingarda e abaixada 
contra o inimigo. — As tropas de Napo- 
leão I precipitavam se á baioneta calada 
contra o inimigo. 

— Calado, part. pass. de Calar, na ac- 
cepção do penetrar, e adj. Penetrado, re- 
passailo. — «Os vestidos calados de agua,)) 
Bernardes, Floresta, v, p. 7. 

CALÁDO, s. m. (Fórina do natureza 
participai, de calar). Cala, abertura. — 
«A cruz de prata, em que está,.... he de 
dous braços, a modo primacial obrada 
com tal artificio, que pelos calados se to- 
ca o mesmo santo lenho.» Jorge Cardoso, 
Agiologio Lusitano, iii, 54. 

GALADÚRA, s. f. (De cala, com o suf- 
fixo «dura»). Acção do calar; a abertura 
que se faz calando. = Usado por Fran- 
cisco Rodrigues Lobo. 

CALAFATE, s. m. (De calafetar). Offi- 
cial que cal.ifeta navios.—«A elles ambos, 
um por ser carpitdeijro, e outro por ser 
calafate, dera a vida.» Fernão Mendes 
Pinto, Peregrinações, cap. 46. 

f CALAFE, s. m. Termo de Botanica. 
Especie do salgueiro do Kgypto. 

CALAFETAÇÃO, s. m. (Do thema cala- 
feta, em calafetar, com o suffixo «ação»). 
Acção de calafetar. —Caiafetagem. 

CALAFETADQR, s. m. (Do thema cala- 
feta, em calafetar, com o suffixo «dor»). 
Instrumento do ferro com que os tanoei- 
ros calafetam os toneis. 

CALAFETAGEM, s. (Do thema cala- 
feta,em calafetar, com o suffixo «agem»). 
A estopa mettida nas jnnturas das em- 
barcarõi^s para as calafetar. 

CALAFETAMENTO, s. m. (Do thema ca- 
lafeta, em calafetar, com o suffixo «men- 
to»). Acção de calafetar. — übradocala- 
fate; a parte calafetada. 

CALAFETAR, v. a. (Segundo Engel- 
mann, foi sem razão que se quiz derivar 
do arabe esta palavra. Eis o que nos diz 
esto sal)io; «Segundo M. Jal (Glossaire 
Nautique, ]). 388), calfater foi primeira- 
mente aquecer o navio [calefacere]; o 
aquecedor foi ao mesmo tempo um ope- 
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rario hábil em reparar o navio, um car- 
pinteiro cuja luiicção especial foi encher 
as fendas da madeira com esto|)a e co- 
brii-as com pez ou breu » A significação 
primitiva aquecer, e as fôrmas calfaicter, 
calfacter, calfecler, calefe.cter que se en- 
contram no antigo francez, parecem-mo 
pôr fóra de duvida a derivação de cakfa- 
cere, ou calefactere. E unicamente por 
acaso que o som d'essas palavras tem al- 
guma simiihança com o substantivo ara- 
be kilfa, estopa, e o verbo calafa, de que 
os turcos tiraram o sou calfat e os ver- 
bos culfat e etmek o calfallamac. O verbo 
arabe moderno djalfulta, que se encontra 
mais de uma vez em Kdrisi (cp. calfata 
em Bocthor), nada tem de oorninum com 
esse calafa, e sem duvida foi recebido 
das linguaes occidentaes. Km quanto ao 
kalaplintein dos gregos modernos, não ou- 
so dizer se veio do italiano ou do turco.» 
Eis a opinião de Eiigelmann. Dozy diz- 
nos que o verbo djalfalta, não é, como 
aquelle sábio pretende, uma palavra mo- 
derna no arabo, pois se aclia já n'uma 
carta do califa Ornar i, c que djlinfãt, 
(calafate) seria, segundo Ibn-Doraid, uma 
palavra syriaca, o quo não invalida o 
resto da argumentação de Kngolmann. 
Littré opta ainda pela etymologia arabe. 
Nós cremos que a palavra arabe kilfa, e 
seus connexos tenham reagido sobre a 
significação do romanico cnlefacere, cale- 
faclare, e que (rahi nasça a confusão quo 
torna a etymologia duvidosa). Pôr esto- 
pa o por cima cebo e alcatrão nasjuntu- 
ras, buracos e fendas J'um navio. — Ta- 
par buracos, fendas, gretas d'uii]a casa, 
para que não entre o ar. 

— Calafetar-se, v. refl. Figuradamen- 
te : precaver-sp, pôr-so ao abrigo de qual- 
quer eventualidade. — Calafetar-se al- 
guém de fingimento, armar-se de fingi- 
mento pnra que as suas intenções não 
sejam conhecidas. — Agasalhar-so, pôr-se 
ao abrigo do frio. 

CALAFETEAR, v. a. (De calafate.) O 
mesmo que Calafetar).=Usado na Rela- 
ção do descobrimento da Florida, etc. 

CALAFETO, s. m. (Do therna calafeta, 
em calafetar). Termo do Nautica. Calafe- 
tamento. Calafetagem. — Cousa com que 
se cobre ou agasalha parto do corpo. — 
«yl casca de seus troncos serve para cala- 
feto dos braços.1» Sirnão de Vasconcellos, 
Noticias do Brasil, p. 264 (1.» ed.) 

CALAFRIOS, s. m. pl. Vid. Calafrios. 
CALAÍM, s. ni. (Do arabe cala', que, ou 

vera do malaio kelang, ostanho, ou ó de- 
rivado do Cala'a, nomo (]'uma cidade na 
índia onde se extrahia o estanho). Es- 
tanho da índia.— «.Prezão muito o esta- 
nho ou calaim.» Diogo de Couto, Déca- 
da VII. foi. 78. 

CALAJUÁLA, s. f. (Palavra americana). 
Espocio do fóto, cnjí» raiz, vinda da Ame- 
rica, ó usada em pharnjacia. i 

-{■ CALALÚ, s. m. Planta da Guiana, 

da familia das cucurbitáceas. — Especie 
de sôpa das colotiias da America, que os 
crioulos comem em cada refeição. 

CALALUZ , s. m. (l'alavra asiatica). Pe- 
quena embarcação do remo, usada na ín- 
dia. — (íEsle conselho pareceo tão bom a 
el Itey, que aprovando pelo milhor e mais 
acertado, mandou aperceber uma frota 
de cento o sessenta vellas de que a maijor 
parte erão lancharas, e galeotas de remo, 
com alguns calaluzes da Java, e quinze 
navios dalto bordo.y> Fernão Mendes Pin- 
to, Peregrinações, cap. 26. 

N'estc tempo da terra para a armada, 
Baloens, e culatuzes cruzar vimos. 

SÁ. 1)K MENEZES, MAI.A.CA CONQ., Uv. III. 
CALAMAÇO, s. m. (De origem desco- 

nhecida. Será uma palavra composta do 
primeiro elemento cala, que se encontra 
no francez calamande, calmande, e no 
genovez calamandre?] Antigo tecido de 
seda. 

CALAMAR, s. m. [1\ Lula. 
CALAMAGROSTIS, 's. f. ÍDo grego ká- 

lamagrosiis, espccie de canna.) Termo de 
Botanica. Genero da familia das arundi- 
naceas. 

-j- CALAMANTHO, s. m. (Do grego ká- 
lamos, canna, e anthos, especie de pe- 
quena ave). Termo de Zoologia. Genero 
formado por duas cspecies de cestycolos 
das canoas da Nova Hollanda. 

CALAMARÍAS, s. f. pl. Termo de Bo- 
tanica. Gonoro de plantas muito analogas 
ás cannas, ou que tem tronco cm colmo 
ou canna esponjosa, triangular, sem nós. 

CALAMBA, s. f. (Palavra asiatica, que 
segundo lUuteau, significa doença da ar- 
vore). Lenho aloé, aromalico. — Usado 
por Fernão Mendes Pinto e Barros, Dé- 
cada I, foi. 17, etc. 

CALAMBÚCO , s. m. (Palavra asiatica). 
O mesmo que Calambà, segundo Blutoau, 
mas menos oleoso o .odorifero. — Contas 
de calambuco. — Rosário de calainbuco. 
.= Usado por Francisco Manoel de Mello 
o Antonio Vieira. 

CALAMENTO, s. m. ant. (De cala, cora 
o suffixo «mente»). Acçáo de calar. — 
Falta de menção ou exposição.—aLetras 
guançadas per calamento da verdade nom 
devem valer.y> Documento de 1640 em 
Viterbo, Eluc. 

CALAMIDADE, s. f. (Do latira calami- 
tas, que, segundo Corssen demonstra e 
alguns etymologistas da antiga escóla ti- 
nham já previsto, vem (](icalamo, canna. 
Calamitas, em latim significa, em primei- 
ro logar doença, damno, aílecção das ca- 
nas o colmos ; era um termo rústico ; de- 
pois designou a geada e saraivada que pro- 
duziu aquelle damno; d'ahi se desenvol- 
veu depois o sentido geral que tem a pa- 
lavra). (jualquer grande desgraça publica. 
A fome, a peste, a guerra são calamida- 
des. — «Se peryuntardes aos Grammati- 
cos, donde se deriua este nome cala-mida- 
de: Calamitas? Responder-uos-hão, que 

de Cálamo. E que quer dizer Calarao? 
Quer dizer canna, e penna; porque as 
pennas antigamente fazião-se de certas 
cannas delgadas.-»—«... Se as pennas, de 
que se serue o rey, não forem sans. des- 
tes calamos se derivarão todas as calami- 
dades publicas.t> Antônio Vieira, Ser- 
mões, I, 513-514. —Desgraça. — As ca- 
lamidades da vida. — <LEra de animo tão 
integro (Epitecto), que cada hora dezafia- 
va ao nosso Júpiter, pedindo que choves^ 
se sobre elle todas as calamidades, com que 
os outros não podião.y> Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 15C. 

f CALÁMIDE, adj. 2 gen. (Do grego 
kálamos, penna, e eidos, fôrma). Que tem 
a fôrma d'uma penna. 

CALÁMIDES, s. m. pl. Termo de Zoo- 
logia. Familia da classe dos polypos, que 
tèm o corpo em fôrmas de tubo de penna. 

CALAMINA, s. f. (Da baixa latinidade 
calamina; o francez tom calamine). Ter- 
mo da antiga Chimica. — Calamina, ou 
pedra calaminaria, oxydo de zinco car- 
bonatado nativo. — Terra betuminosa que 
serve para afinar o cobre, e empregada 
em Pharmacia. 

CALAMINAR ou CALAMINÁRU, adj. 
Vid. Calamina. — ^Cascas de ovoi quei- 
madas, pedra calaminar lavrada.)) Ma- 
deira, Morbo gallico, Part. vii, cap. 44. 

CALAMÍNTHA, s. f. (Do grego kala~ 
mintê, nome de planta). Termo do Bota- 
nica. Synonyrao o secção do genero rne- 
lissa. — Nome do varias especies de hor- 
tolã.— tíComjiosição de calamita, e ou- 
tros aromaticos.s) Idem, Ibidem, Part. i, 
cap. 35. 

CALAMISTRÁDO, part. pas. de Calamis- 
trar, eadj. Encrespado, frisado.—«iVcw 
se prezassem de madeixas cornadas de ca- 
bellos calamistrados, ondeados, e curio- 
sos.)) Chrysol Purificativo, p. 515.=Caí- 
do em desuso. 

CALAMISTRÂR, v. a. (Do latim cala- 
mistrare, que, comquanto não appareça 
nos léxicos, se deduz necessariamente de 
calamistratus, e deriva do calamister, 
ferro de frisar, àtícalamus, cálamo, canna, 
ferro, por causa da fôrma de instrumen- 
to). Encrespar, frisar ao ferro. 

1.) CALAMÍTA, s. f. (O hospanhol tem 
calamida, o provençal e catalão caramida, 
o italiano calamita; a palavra é, pois, an- 
tiga nos idiomas romanicos; ó derivada 
de calamo, canna, por meio do suffixo 
«ita.» A calamita punha-se em cima de 
uma canna ou palha para a fazer fluctuar). 
Antigo norao da pedra iman, o depois da 
bússola.—(.(A calamita, que o Norte bus- 
ca, mudando sítios, .se volta inquieta.í> 
Sebastião Varella Pacheco, Numero vo- 
cal, p. 477. 

2.) CALAMÍTA, s. f. (A mesma palavra 
que 1.) Calamita?) Uma das tres especies 
do estoraque.—«.Tomem Estoraque secco, 
que chamão calamita.» Madeira, Morbo 
gallico, Part. i, cap. 29. 
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3.) f CALAMITA, s. f. Termo de Botani- 
ca fóssil. Nome dado aos vegetaes fosseis 
que pertencem ao terreno da ulha e apre- 
sentam hastes simples, articuladas, com 
estrías longitudinaes e regalares, á feição 
de tubos reunidos. 

— Termo de Zoologia. Especie de sapo 
verde com uma linha amarella nas cos- 
tas e verrugas ruivas. 

CALAMITOSAMENTE, adv. (De csla- 
mitoso, com o suffixo «mente»). De modo 
calamitoso. 

CALAMITOSÍSSIMO, sup. de Calamito- 
so. = Usado por Fr. Luiz de Sousa. 

CALAMITÔSO, adj. (Do latim calami- 
tosus). Em que ha calamidades. — Tem- 
po calamitoso. — Terra calamitosa. = 
Usado por Amador Arraes n'estesentido; 
que padece calamidades. — «Os vassalos 
de quem ganha as victorias também são 
Calamitosos no sangue, nas vidas que per- 

nos tributos » Antonio Vieira, 
Sermões, serm. viii, p. 71. — Que pro- 

calamidades. — As novas medidas 
^'''ibutarias são verdadeiramente calami- 
tosas para o paiz. 

_ CÁLAMO, s. m. (Do latim calamus; 
^id. Colmo). A canna dos cereaes, o col- 
mo.— uNos calamos da cevada verde.y> 
^iogo Bernardes Ferreira, Arte da caça, 
foi. 85. V. — «/í que quer dizer calaraol 
quer dizer cnnna, e penna.ii Padre Aiito- 
íiio Vieira, Sermões, i, 514. — Figurada 
® poeticamente: Frauta. 

Em teu louvor empregue-se 
(Louvor com justo titulo) 
Acithara o não só o ugreste calatno. 

FERNAO ALVARES DO ORIENTE, LUS. TRANSF., 
liv. I, pros. 14. 

Do campo que o licor banha Erimantico, 
Quem tão mal como tu poz nunca o calamo 
Na boca, dize, ató o monte Atluutico? 

on. ciT., liv. III, pros, 8. 

— Càlamo aromatico, canna medicinal. 
«O calamo aromatico he quente e seco, 
Segundo grao.)) Antonio da Cruz, Re- 

®°Pilação de cirurgia, p. 270. 
calamocAda, s. f. (O segundo ele- 

®íínto é, sem duvida, mócada, iníluen- 
p'ado por esta palavra; mas o primeiro ó 
'"certo. Vid. Calmorrear). Termofamiliar. 

ancada na cabi;(;a. = Coliigido por Ben- 
? Pereira. — Damno. = Usado n'este ul- 
"ao sentido por Jorge Ferreira de Vas- 

"^oncellos. 
CALAMOCÁDO, part. pass. de Calamo- 

e adj. Que padeceu calamocada. 
^ GALaMOCAr, V. a. (Vid. Calamocada). 
, segundo elemento parece ser derivado 

® móca; vid. esta palavra). Dar panca- 
^ na cabeça. Ferir. — Damnificar. 

T CALAMODYTO, s. m. (Do grego kúla- 
.j"®? canna, e dyies, de cííjíò, escondo-me). 

6rmo de Zoologia. Genero de aves, sy- 
^Oymo do genero acrocóphalo. 
T CALAMOHERPE, s. m. (Do grego ká- 

Qherpô, escorrego). Gene- 
ue aves, que comprehende as touti- 

das cannas. 

-}• CALAMÓPORO, s. m. (Do latim cala- 
mus, canna, e perus, poro). Termo de 
Zoologia. Genero de polypos da família 
das millepóreas. 

f CALAMOSPÍZO, s. m. (Do grego ká- 
lamos, canna, e spiza, tentillião). Termo 
de Zoologia. Genero da familia das frin- 
gillas. 

f CALAMÓXYLÃO, s. m. (Do grego ká- 
lamos, canna, e xylon, madeira). Termo 
de Botanica fóssil. Genero de plantas fos- 
seis proximo das cicádeas. 

-}- GALÁMPELO, s. m. (Do grego kálos, 
belío, Q ampelos, a vinha). Genero da fa- 
milia das benónias, plantas trepadeiras 
do Chili. 

CALAMÜTE, s. m. (Palavra asiatica). 
Embarcação usada na costa do Malabar. 

CALANDAR ou CALENDAR, s. m. (Do 
persa kalandar, que se diz ter sido um 
sobre-nomeou appellido tomado porJusuf, 
fundador da ordem dos derviches que tem 
aquelle nome). Nome de uma ordem de 
derviciies. — «Os que tomam esta vida, se 
sam do genero genlio, chamão-lhe Jogues, 
e se são Mouros, Calandares.» Barros, Dé- 
cada I, foi. 100.— alluns se chamam Der- 
visios, outros calenderes; outros Ilugue- 
nales; outros l'orcules.» Padre Manoel 
Godinho, Relação do novo caminho, p. 
159 (l.a ed.) 

CALÁNDRA, s. f. (O francez tem ca- 
landre; no baixo latim ha calendra, alte- 
ração de cylindro. Segundo Littré, o «c» 
guardou o seu som guttural por se achar 
diante do «y», como do francez coing, de 
cydonium; vid. Cylindro). Machina de 
repassar sedas, drogas do linho, etc., 
para as alisar elustrar. — Machiua deas- 
setinar papel. 

f CALANDRÁGEM, s. f. (De calandra, 
com o suílixo «agem», pelo modelo do 
francez calandrage). Acto e resultado de 
calandrar. 

CALANDRAR, v. a. (De calandra). Pas- 
sar pela calandra, tecidos, papel para os 
alisar e lustrar. 

CALANDREIRO.s, m. (De calandra,com 
o suffixo «eiro»). o official que calandra. 

f CALANDRÍNIA, s. m. (De Calandrini, 
nome de um botânico italiano). Termo de 
Botanica. Genero da familia das portulá- 
ceas, plantas herbáceas da America aus- 
tral. 

f CALANDRITES, s. m. pl. Termo de 
Zoologia. Grupo dos insectos curculióni- 
des. 

f CALANO, s. m. Termo de Zoologia. 
Genero de crustáceos da familia dos mo- 
nóclos. 

CALANTAR, v. a. (Vid. Calentar). Aca- 
lentar. — «Calante-)ne com suas razões.» 
Francisco Manoel de Mello, Cartas, Part. 
I, cent. 4. 

j- CALANTHICA, s. (Do grego kalús, 
bello, e anthos, dor). Termo d'Archeolo- 
gia. Ornatü>da cabeça usado pelas damas 
romanas. 

f CALANTHICO, s. m. (Vid. Calanthi- 
ca). Termo de Botanica. Especie de co- 
gumelo. 

f CALANTHO, s. m. (Do grego kálos, 
bello, e anthos, flor). Termo de Botanica. 
Bella orchidea da ilha dn Amboine. 

CALÃO, s. m. Termo de Zoologia. Ge- 
nero de passaros syndáctyios, que se en- 
contram em todos os paizes quentes do 
antigo mundo. 

1.) CALÃO, s. m. (Palavra indiana). Vaso 
de barro da índia. — nAcharão os calões, 
em que os da terra trazião aagoa.ti Bar- 
ros, Década I, foi. 91.—Juramento de ca- 
lão, prova judicial entre os cafres que con- 
sistia em encherem uma panella (ou calão) 
muito grande do agua com certas hervas 
que a fazem amarga e obrigarem o pade- 
cente a beb(4 a toda, lançal-a immedia- 
tamente fóra para provar a sua innocencia ; 
íicamlo o crime como provado no caso de 
elle a náo poder beber. = Bluleau e Frei 
João dos Santos, Ethyopia Oriental, Part. 
I, cap. 1. 

2.) CALÃO, s. m. (?) Genero de barcos 
de pesca usados no Tejo. Embarcação 
costeira do Algarve. 

3.) -j- CALÃO, s. m. (?) Giria dos la- 
drões; geringonça. 

f CALAPITA, s. f. Concreção pétrea 
que apparece algumas vezes no interior 
dos côcos, e de que os habitantes das Mo- 
lucas fazem fetiches muito célebres entre 
elles. 

■}■ CALAPPIO, adj. (De calappo). Que 
se parece com o calappo. 

f CALAPPIOS, s. m. jjí. Tríbu de crus- 
táceos decápodos. 

j CALAPPO, s. m. Termo de Zoologia. 
Genero de crustáceos decápodos, proximo 
do genero caranguejo. 

CALAR, V. a. (A palavra calar, em to- 
das as suas accepções, tem uma o a mes- 
ma origem; isto é, não ha tres verbos 
calar, como consideram Moraes e outros 
lexicólogos. O grego kalàn explica-nos 
todas aquellas diversas accepções: kalãn 
significa: 1." afrouxar, relaxar, estender ; 
2.0 entre-abrir um pouco; abrir; 3.» rela- 
xar, deslizar, desprender, tornar livre; 
4." deixar escoar, deixar cair, fazer des- 
cer; 5.0 ceder. Os doussentidos principaes 
do verbo part. abrir e abaixar lá os te- 
mos já no verbo grego; o sentido de conter 
a voz, não soltar a voz, derivou-se do sen- 
tido de abaixar. — Calar a voz, abaixar a 
voz, conter a voz, não fallar. D'ahi se ex- 
plica o emprego de calar em muitas locu- 
ções. O sentido A&penetrar é secundário e 
desenvolveu-se do de abrir). Abaixar, fa- 
zer descer.—Calar aponte levadiça.— Ca- 
lar a viseira do elma. — Calar os mas- 
tros. — Calar as velas. — Fazer descer ao 
fundo, melter no fundo, metter a pique. 
— « Estavam tres náos grandes carrega- 
das de pedras com rombos dados pera o 
tempo da necessidade as encherem d'agoa, 
e as calarem no fundo.Barros, Década 
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III, Liv. IV, cap. 9. — Calar a artilheria, 
abaixal-a d'on(]e ella está montada, des- 
assestal-a; d'ahi a locu(;ão nautica levar 
a artilheria calada no porão. — Calar a 
haioneta, encaixal-a na bôcca da espin- 
garda, mas no sentido primitivo abaixal-a 
contra o inimigo. — Abrir, penetrar.— 
Aquellas palavras calaram-í/it' o animo, 
ou melhor, penetraram-lhe o animo; cp. 
penetrar em, ou penetrar alguma cou- 
sa. Perdida n'essa como n'outras phra- 
ses a idêa da signifiaação fundamental da 
palavra, não admira demais que a syn- 
taxe se desvie do seu verdacleiro typo. 
No espirito popular, as phrasfs calar no 
animo, calar n'alma e similhantes, são 
interpretadas como tendo n'elias calar 
a significação de ficar em silencio. — Ga- 
lar a terra com a enxada, abrir a terra 
com a enxada. — Calar o ar com frechas, 
rasgal-o, cortal-o. — Fazer cala. — Calar 
um melão, uma melancia, um queijo, fa- 
zer n'elles uma abertura ou córte para 
examinar a sua quali<ia(le. •— Calar as pi- 
pas, fazer nas pipas uma abertura para 
vèr que quantidade de liquido ellas con- 
têm. — Calar a voz, abaixal-a (no senti- 
do primário, hoje perdido), retèl-a. Ex- 
tensiva e figuradarnenle se diz calar a 
hôcca, calar a garganta, calar as guelas, 
por: calar a voz. — «.Este nosso vesinlio, 
em tomando a mão para fatiar, não calla 
a garganta.)) Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 197.—Ter em 
silencio, não divulgar, não revelar. — Ca- 
lar a dôr, a magoa, uui segredo. — aMas 
a prudente senhora calando sua magoa. y> 
MonarchiaLusitana, Tom. i. — nTãio bem 
ouso a dizer, que publicando eu o que 
callarão todos, pouso enriquecer minha 
obra dos descuydos alhetjos.» Francisco 
Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 5. — 
Fazer estar cm silencio, obrigar a não 
fallar. 0 procedimento exemplar de Só- 
crates não calou os seus calumniadores. 
Aquelle homem sabia da existencia do 
crime, mas calaram-lhe a bôcca com di- 
nheiro. 

— Calar-se, v. refl. Conserva na fôrma 
reflexa os dous sentidos principaes de 
abaixar e de conter a voz. — Calar-se, 
abaixar-se, deixar-se descer, escorregar. 
— « Secretamente calou-se pela almeida 
da não.n liarros, Década II, foi. 68.— 
Calar-se, guardar silencio, não dizer nada 
acerca d'uma pessoa, d'uma cousa. 

A.SSÍ a clara vista me ata e espanta, 
Que quando delia espero mór ajuda, 
Então a vejo em dano meu calar-se. 

antonio ferreira, son., liv. I, son. 26. 

— Nas locuções como: Gale-se a fama, 
Cale-86 d'Alexaddre e de Trajano 
A fama das victorias quo tiveram, 

gam., luS., cant. i, est. 3, 

cale-se a gloria, cale-se o feito, etc., «se» 
não é reflexo; exprime a passividade. 

— Calar, v. n. No emprego como neu- 
tro apparecem duas das significações da 

palavra, e uma ligada á segunda das prin- 
cipaes. — Calar, penetrar. — «Não calou 
n'aqueUes peitos averdade.D Antonio Viei- 
ra, Sermões, Tom. xii, p. 61. —Calar até 
aos ossos. — Calar até ao intimo d'alma. 
— Calar, descer. — Ospresos calaram da 
cadeia por lençoes torcidos e atados. — A 
ave calou das nuvens. — Cair. — Galar, 
guardar silencio. 

Poys calar me non m'é mester, 
E dizer voVo nò m'er vai. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 10. 
Por isso compre calar 
perante mim quanto for. 

CANC. DE RESENDE, I, 260. 

— Loc.: Na accepção de. fazer calar: 
— C-alal-o que é melão, vamo-nos a elle, 
etc. — Na accep(;ão de conter a voz: — 
Gala-w'isso, não digas tal. — Calar obico, 
não dizer palavra. — Calado como touci- 
nho em sacco, em profundo silencio. = 
Bento Pereira, Thes., p. 218. 

—Aüag. : Calar, na accepção de con- 
ter a voz, estarem silencio: — «Galar/le 
melhor, que mal fallar.d Bento Pereira, 
Thes., p. 218.— «Maii vale calar, que mal 
fallar.n Padre Delicado^ Adagios, p. 162. 
— « Calar, cobrar, pela terra, e pelo mar.)) 
Ob. cit., p. 159. — «Bem saber he calar, 
até ser tempo de fallar.)) Ob. cit., p. 
159. — «O parvo se é calado, por sa- 
bido he reputado.)) Ob. cit., p. 163. — 
«Calar he a sabedoria dos tolos.)> Ob. cit. 
— liTam duro he ao doudo calar, como ao 
sesudo fallar.)> Ob. cit., p. 165.— «Fal- 
lem cartas, calem barbas.)) Bluteau, Sup- 
plem. — a Ao bem calar, chamão Sa^ito.D 
Ob. cit. — ({Quem cala, consente.)) Ob. cit. 
— «A mulher de bondade, outrem falte, 
ella cale.» Ob. cit.— «Se a moça for lou- 
ca, andem as mãos, e cale a bòca.)> Ob. 
cit.— (.(Prata he o bem fallar, ouro he 
o bem calar.» Ob. cit.— aDe calar nin- 
guém se arrependeu, de fallar sempre.d 
Adagios, Provérbios, etc., p. 28. 

-l" C.4LAPIS, s. m. (üo grego halos, 
bello, e aspis, escudo). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de coleópteros tetrâmeros, da 
familia dos chrysomelinos. 

•{- GALATHÉA, s. f. (Üo grego kálathos, 
cesto, açafate). Termo de Botanica. Ge- 
nero da familia das cannáceas, plantas 
originarias da America tropical. 

-j- CALÁTHIDA, s. f. (Üo grego kála- 
thos, cesto, açafate). Termo de Botanica. 
Synonymo de capitulo e involucro, pala- 
vras que designam o modo de florescên- 
cia das synanthéreas. 

f CALATHIDÍFLORO, adj. (Decalathida 
e floro}. Termo de Botanica. Diz-se do 
involucro das flores que rodêa um clinan- 
tho coberto de flores sessís. 

CALATHÍSMO, s. f. (Do grego kala- 
thismós, kálathos, cesto). Termo de Ar- 
cheologia. Especie de dança nas festas 
que os gregos celebravam annualmente 
em honra de Ceres, e em que o cesto cheio 
de flores [calatho] era levado com honra. 

-j" CALATHITES, s. m. pl. (De càlatho). 
Termo de Entomologia. Grupo de coleó- 
pteros da tribu dos carábicos, tendo por 
typo o genero cálatho. 

-}• CÁLATHO, s. m. (Do grego kálathos, 
cesto, açafate). Termo de Archeologia. 
Cesto ou açafate de junco ou vergas del- 
gadas que tinha parte importante nas ce- 
remonias symbolicas das festas de Ceres 
na Grécia (mysterios de Eleusis). 

—Termo de Zoologia. Genero de co- 
leópteros, da familia dos coleópteros car- 
nívoros. 

GALATRÁVA, s. f. (Do nome de uma 
cidade de Hespanha). Nome de uma or- 
dem militar hespanhola, instituída por 
Sancho iii, de Castella, em 1558. — Ca- 
valleiro de Calatrava. 

f CALAWEA, s. m. Arvore da ilha de 
Sumatra. 

-[• CALAYGAGUAY, s.m. Especie de cen- 
teio das margens do Ganges. 

-{- CALBOA, s. f. Termo de Botanica. 
Planta trepadeira da familia das convul- 
vuláceas. 

CÁLCA, s. f. (De calcar, como estima, 
de estimar, vela (vigia), de velar, paga, 
de pagar, etc., e não do italiano como se 
quer no Diccionario de Moraes, por igno- 
ranoia dos processos de formação das pa- 
lavras no portuguez e mais linguas roma- 
nicas). Acção de calcar. = Usado por 
Braz Garcia de Mascarenhas, etc. 

CALCÁDA, s. f. (De calcar; fôrma de 
natureza participai). Peleja, luta.—Met- 
ler d calcada com o inimigo, entrar em 
peleja, travar peleja. = Usado por Fer- 
não Lopes Castanheda, Part. ii, cap. 
1Ü7. 

CALGADOR, s. f. (Do thema calca, em 
calcar, com o suffixo «dor»). Instrumen- 
to para calcar. 

— Termo de balistica. Instrumento de 
que usam os bombeiros, e compõe a pa- 
lamenta de ura morteiro.—Termo de Ti- 
ro. — « Calcador da vareta, a parte mais 
grossa da vareta para calcar a polvora. 

CALGADOURO, s. m. (Do thema calca, 
em calcar, com o sufíixo «douro»). Lo- 
gar era que se calca. Logar onde se cal- 
ca o trigo para o debulhar; eira. — Cal- 
cadouro de barro, nas olarias, logar onde 
cavallos ou bois giram calcando o barro. 
0 trigo que está na eira para se debu- 
lhar. — ((Antonio de Faria esforçou ale- 
gremente os seus para a peleja, e fazendo 
sinal aos juncos, e.-tperou os inimigos fóra 
do campo, parecendo-lhe que aly se qui' 
zessem averiguar com elle, segundo a fan- 
forrice das suas mostras prometlião, el- 
les tornando de novo a escaramuça, an- 
darão hum pedaço á roda, como debulha- 
vão calcadouro de trigo.)) Fernão Men- 
des Pinto, Peregrinações, cap. 65. 

CALCADÚRA, s. f. (Do thema calca, 
em calcar, com o suffixo «dura»). Acçáo 
de calcar, do andar. Exercício de andar. 
=Usado por Bernardes, Floresta, p. 15. 
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CALCAMARES, s. m. pl. (De calca, do 
verbo calcar, e mar). Nome dado por os 
portuguezes a uns passaros pretos, que 
encontraram em grande quantidade perto 
da costa e Cabo da Hoa-Ksperança, raen- 
cionados por Pimentel, no Roteiro da ín- 
dia Oriental, p. 331. 

CALÇAMENTO, s. m. ant. (Do thema 
calca, em calcar, com o suffixo «manto»). 
Acçâo de calcar.=Usado na Regra de S. 
Bento, nos Inéditos d'Alcobaça, Tora. i. 

f CALGANEÁNO, adj. (De calcáneo, 
com o suflixo «ano»). Que se refere ao 
calcaneo. 

CALCÁNEO, s. m. (Do latira calcaneum, 
calcanhar, do thema calc em calx, calcis; 
''id. Calcar). Termo de Anatomia. Osso 
curto, que fica na parte posterior e infe- 
rior do pé, e que faz parte do tarso. 
t CALCANEO. . . Prefixo usado pelos 

^natomistas, para indicarem as relações 
*^0 calcaneo. 
t CALCÁNEO-ASTRAGÁLIO, adj. Arti- 

'^^hção calcáneo-astragàlia. Termo do 
Anatomia. A dupla articulação da faco 
Superior do calcaneo com a faco inferior 

astragálo.—Ligamentos calcáneo-as- 
^^3galios, os que sustentam as relações 

calcáneo o do astragálo. 
t CALCÁNEO-CUBÓIDE, adj. 2 gen. 

icrmo do Anatomia. Articulação calcà- 
neo-cubóide, a que une as faces anterior 
'Jo calcaneo cora a posterior do cubóide, 
® que ó sustentada pelos dous ligamen- 
tos chamados calcáneo-cubóides. 

f CALCÁNEO-SCAPHÓIDE, adj. e s. m. 
Termo de Anotomia. Diz-se da articula- 
ção do caleáneo cora a scaphóide. 
t CALCÁNEO-SUB-PHALANGIO, adj. e 
»>i. Termo de Anatomia. Diz-se de dous 

■Músculos que mantêm as relações diver- 
do calcaneo, do tarso, do metatarso 

"io grande o do pequeno artelho. 
j^ T CALCÁNEO-SUB-PHALANGIO COM- 

adj. e s. m. Termo de Anatomia. 
'^"Se do musculo pedioso. 
Calcanhar, s. m. (De calcáneo, com 

® Suffixo «ar»; o «n» diante do «e» («i» 
Palatal; vid. í) abrandou em «nh»,como 

'^inho, do latira vinea, ingenho, do la- 
® ingenium, cunho, do latim cunev.m, 

^^^tanha, do latim castanea, linha, do la- 
linea, etc. Não é pois necessário re- 

orrer com Moraes, e seus ignorantes cor- 
•^tores e addicionadores, ao italiano cal- 

\ parte posterior do pé. — Cal- 
iinar da bota, do sapato, do chinello, a 

P8rte d'elles que cobre o calcanhar.do pé. 
■ Loc.: Dar aos calcanhares, dar ás 

ancas, fugir a toda a pre.ssa, metter as 
sporas ao cavallo. — A^ão chegar aos cal- 

^^nhares de alguém, ser lhe muito infe- 
ri' Roer os calcanhares a alguém, 

la'^^ d'algupm pelas costas. — «.Fa- vos que vos ouça, e responder-uos-ei, 
me estejais roendo os calcanhares.» 

act^^ '^t-rreira de Vasconcellos, Ulysippo, 

VOL. II.—6. 

CALCANHAR, v. a. (De calcanhar, sub- 
stantivo). Alcançar de perto.— «^ galé 
foi entrando a fusta, e calcanhando tanto, 
que lhe foi forçado alijar ludo.D Diogo 
de Couto, Década VII, 7, 8. 

CALCANTHO, s. m. Termo da antiga 
Chimica. 0 sulphalo de cobre. 

CALCAR, V, a. (Do latim calcare, que 
vem d'um thema calc que se encontra em 
calx, calcis, o calcanhar, calcar, etc. A 
raiz é indo-germanica kal, que encontra- 
mos em lituanio kul-ni-s (com o suffixo 
«ni», «s» signal do nominativo), o calca- 
nhar, e cora a mudança regular de «k» 
em «h» (vid. Cabeça), no antigo norsico 
ou irlandez koel-l, mesma significação, 
pois esse dialecto teutonico concorda no 
consonantisrao com o gothico. Em grego 
houve toetáthese do «1», do que resultou 
a raiz tomar n'esta lingua a fórraa kla e 
o thema kalc (—latim calc) a fôrma klak, 
mas o «k» diante de «1» foi destruído, 
como succedeu em muitas outras fôrmas, 
e o thema tomou então a fórraa kla, que 
encontramos em lak-ti-izô, bato com os 
pés, lag-dôn com os calcanhares, com os 
pés. A raiz kal é pois indo-germanica, e 
a sua significação de calcare é muito pro- 
vável [calx, calcaneum; o calcador); o 
thema kalk grego-italico. O que confirma 
que esse processo é real, é que, em grego, 
ha ura verbo kol-e-trá-õ, calcar aos pés, 
em que nos apparece a raiz kal no seu 
sentido que suppozemos primitivo, que 
ora lituanio temos kúl-ti [li 6 desinencia 
do infinito), bater. Pisar com os pés. — 
(íCaminhava e calcava-me sem advertir 
por onde.H) Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 78. 

Por tudo passa, tudo calca e pisa. 
ANTONIO FEnnEIRA, CASTRO, act. ill. 

— Calcar com os pés.—Calcar aos pés. 
— Calcar uvas. — Por extensão, pisar, 
abaixar com um calcador, masso, etc.— 
Calcar as medidas de farinha, legumes, e 
cousas similhantes, batel-as para que o 
que ellas encerram occnpe menos espaço 
do que antes de serem calcadas.—Figura- 
damente: Despresar, atropellar.—Aquel- 
le homem calca aos pés as leis, as conve- 
niências sociaes. — Nero calcava aos pés 
todos os sentimentos humanos. 

-j- CALCAR, s. m. (Do latim calcar, a 
espora). Termo de Zoologia. Genero de 
coleópteros heterómeros, da familia dos 
melásomos. 

CALCAR ou CALCÁRIO, adj. (Do la- 
tim calcarius, der. de calx, cal). Termo 
de Mineralogia. Que é da natureza da cal 
ou em que ha cal.—Terreno calcario.— 
Matéria calcaria.—S. m. Termo do Geolo- 
gia. Rocha composta essencialmente de 
carbonato de cal. Ila: 1.° O calcario pri- 
mitivo, mármore de grão egual, sem apre- 
sentar traços de seres organisados; 2.® O 
calcario antigo ou de transição, do fórraa 
composta contendo apenas alguns corpos 
marinhos; 3.® O calcario conchyliado, cu- 

jo nome lhe vem de apresentar muitas 
conchas. 

•}" CALCARÍFERO, adj. (De calcar, e 
fero, de ferre, trazer). Termo de Minera- 
logia. Carregado de matéria calcárea. 

f CALCARIFÓRME, adj. 2 gen. (Do la- 
tim calcar, a espora, e formis, que en- 
tra como segundo elemento de compostos 
significando: que tem a fórraa de). Ter- 
mo de liotanica. Que tem a fórraa d'uma 
espora. Diz-se de todos os appendices que 
nascera dos orgãos floraes, o que se pro- 
longam tornando a fórraa d'uma espora. 

-]- CALCARÍNA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Genero de molluscos cephalópodos 
foraminíferos, da familia dos helicóste- 
gos. 

j- CALCATÃO, s. m. Termo da antiga 
Chimica. Trochismo de arsênico. 

CALCATRIPA, s. f. Planta do genero 
centáureo; cardo estrellado, calcitrapa. 

CALÇA, s. f. (Do calçar, como estima, 
de estimar, préga, de pregar, calca, de 
calcar, etc.) Ant.: Meia peça do vestuário 
que cobria o pó o a parte da perna. — 
aE huma velha, a qual as ditas Clara 
Fernandez, e Maria Rodrigues em trajo 
de homens, uma noite com uma calça de 
arêa, derão tantas calçadas, de que se- 
gundo fama morreu.-» Doe. de 1458, em 
Viterbo, Eluc.—jl/eia calça, meia.—«.De- 
rão huma pedrada na cabeça ao Anjo, e 
rasgaram huma meia calça ao Eremitão; 
e agora diz o Anjo que não ha de entrar, 
até lhe não darem huma cabeça nova, nem 
o Eremitão até lhe não pôrem uma es- 
topada na calça.» Cara., El-Rei Seleuco, 
Prol. — Peça de vestuário que cobre o 
corpo da cintura para baixo e consta de 
duas partes eguaes unidas; d'ahi vem o 
dizer-se mais geralmente calças, para de- 
signar mesmo uma só d'essas peças do 
vestuário. — Um par de calças.— Vestir 
umas calças. — Despir as calças. — Usar 
calças. — Rasgar as calças. — Comprar 
umas calças. 

De botües d'ouro as mangas vem tomadas, 
Onde o sol rcluzindo a vista cega; 
As calças soldaüescas recamadas 
Do metal, que Fortuna tanto nega. 

CAM., LUS., cant. ii, est. 98. 
— aMuyto antes caminhava eu já para 

a rua nova, aonde brevemente me vi ven- 
dido, em preço das calças, e j^elote do pa- 
tife.» Erancisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 68. — «iVão haja Grã 
em Inglaterra, nem Berri em França, qae 
nos não assoalhe em bragas, ou pavelhoens, 
que não são menos as calças, e ferragoylos 
deste tempo.» Ob. cit., p. 169. — Calça, 
signal que se põe nos sancos dos gallos 
e gallinhas para os reconhecer. — Ant.: 
Especie de calções largos atados no joe- 
lho. Diogo de Couto, Década VII, Pari. i, 
cap. 1. 

— Loc.: Vôr-se alguém em calças par- 
das, estar atrapalhado, em aflHcções, em 
coilisões. — Pór calças a alguém, notar 
algueúa para se acautelarem d'elle, origi- 
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nada da calça que se põe nos sancos das 
gallinhas. — O dinheiro não tem calça, 
não tem signai de proprietário, gira coti- 
tiuuamente do mão oui mão.—Dar calças 
a alguém, obrigal-o a aiiJar muito; ga- 
nhar-lhe muito ao jogo; dar-lhe uma gran- 
de massada. — Calças de cuco, sentido 
incerto. Enfermidades da língua, p. 111. 

1.) CALÇADA, s. f. (üe calça, com o 
sufíiio «ada», como de cabeça, cabeçada, 
etc.) Pancada com uma calça ou rneia 
cheia deareia.—aCom uma calça de arêa, 
derão tantas calçadas, de que, segundo 
fama, morreu.)•> Doe. de 1458, em Viter- 
bo, Eluc. 

2.) CALÇADA, s. f. (De calçar, fôrma de 
natureza participai). Rua, caminho ou es- 
trada empedrada. — <íÁ mil dias que me 
traz apôs si quebrando calçadas.» Anto- 
nio Ferreira, Bristo, act. iv, sc. 3.—«O 
anno he esta calçada larga, e longa, e as- 
pera de passar.» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 31. 

f CALÇADEIRA, s. f. (De calçado, com 
o suffixü «eira»). Instrumento de corno, 
ferro ou tira de couro que serve para sa 
calçarem mais facilmente os sapatos. 

CALÇADO, s. f. (De calçar, fôrma de 
natureza participai). O que serve para 
calçar os pés, como botas, sapatos, ta- 
mancos, etc. 

— Loc.: Estar no calçado velho, estar 
na velhice; não servir ou prestar já para 
cousa alguma. 

CALÇADO, pari. pass. de Calçar, o adj. 
Que se calçou.—Andar calçado. 

— Loc.: Vestido e calçado, todo inteiro. 
— «.Quer Deus, que sem me fundirem, e 
assim como aqui estou vestido, e calçado, 
entrei em logar da chapa, que fallecia e 
ficou tudo feyto.T) —Estar vestido e calça- 
do no céo, ir para o céo todo inteiro e 
sem difficuldade. Enfermidades da Lín- 
gua, p. 121. — Ter os pés calçados de 
branco, de negro; diz-se principalmente 
dos cavallos que apresentam nos pés ma- 
lhas de côr diversa do pêllo das outras 
partes do corpo.—Ser calçado de alguém, 
ser dominado, governado por alguém.— 
Machado, enchó, martello calçado de aço, 
que tem o gume ou a bôcca guaruecida 
de aço. 

CALÇADOR, s. m. (De calçado, com o 
suitixo «dor»). O que faz calçadas, cal- 
ceteiro. = O mesmo que Calçadeíra. 

CALÇADURA, s. f. (De calça, com o 
suffixo «dura»). Ant. Calçado. Os mate- 
riacs para o calçado. — <LNão pagará 
cousa alguma o que comprar calçadura 
para seu uso; salvo sendo pelle inteira, 
ou ilhargada, ou lombeira.» Foral de Mon- 
ção, (1512], em Viterbo, Eluc.—O vão 
que ha entre as duas hastes da espora. 
Antonio Galvão, Tratado da Cavalleria 
de Gíneta, cap. 37. 

CALÇAMENTO, s. m. (De calça, com 
o suflixo «mento»). O calçado.—«E dis- 
se-lhe Deos: Solta o calçamento de teus 

pees.D Actos dos Apostolos, cap. vii, v, 
33, em Inéditos de Alcobaça, Tom. i. 

CALÇÃO, s. m. (De calça, com o suffi- 
xo «ão»). Peça do vestuário, que cobre o 
corpo da cintura até os joelhos. Como 
calça, calção é usado geralmente no plu- 
ral. — Uns calções.— Um par de calções. 
— Hoje calções são usados só pelos rús- 
ticos em trajes de ceremonia, e por mem- 
bros de certas corporações. Os bedeis das 
faculdades ainda usam de calções.—Cal- 
ções da gallinha, a polpa da perna. Diz- 
se também que uma ave tem calções, 
quando tem nas pernas pennas compri- 
das que as cobrem quasi até os pés. Vid. 
Calçudo. 

— Loc.: Ser um bom calção, locução 
de equitação, que significa; ser um bom 
cavalleiro, que se mantém firme nasella, 
conformando-se inteiramente com os pre- 
ceitos da arte.— No mesmo sentido diz- 
se fer um bom calção. — Dar calções, o 
mesmo que dar calças, obrigar alguém a 
andar muito; dar uma grande massada. 

CALÇAR, v. a. (Do latim calceare, de 
calceus, que vem do thema calc, em culx, 
caleis; vid. para o conhecimento da raiz, 
Calcar). Pôr as próprias meias, o proprio 
calçado. — Calçar as meias, as botas, os 
sapatos, os tamancos. 

— Termo de Equitação. Calçar as es- 
poras, pôr as esporas nas botas.—«Não... 
quunté dessa maneira me ojfereço romper 
meia dúzia de serviços alinhavados ás pan- 
deretas, que bastem assentar-me em soldo 
pelo mais fiel que nunca calçou espo- 
ras.D Camões, Filodemo, act. ii, sc. 2. 
— Por extensão, segurar alguma cousa 
nos pés; Mercúrio é pintado calçando 
azas. — Por extensão e impropriamente: 
Calçar luvas, pôr luvas nas mãos.—Cal- 
çar alguém, pôr-lhe as meias, o calçado, 
as luvas. 

— Termo antigo de Cavallaria. Calçar 
as esporas, parte do ceremonial com que 
se armava algum cavalleiro, e que con- 
sistia em lhe pôr as esporas, — Fornecer 
o calçado a alguém, ou dinheiro para o 
calçado.—Vestir e calçar alguém.—«Te- 
nho eu com outros que me vestião e calça- 
vão como uma dama.)) Ferreira, Bristo, 
act. II, sc. 1.—Absolutamente: Calçar 
bem, calçar mal, accomodar-se bem, ac- 
commodar-se mal ao pé ou ficar mal, fi- 
car bem, fallando do calçado; figurada- 
mente: Calçar bem uma cousa a uma pes- 
soa, convir-lhe, ficar-lhe bem, accommo- 
dar-se ao seu gosto. — «Um tul procedi- 
mento calça bem a uma alma tão genero- 
sa.)) — Calçar bem uma pessoa, usar cal- 
çado bom o elegante; calçar-se com gosto. 
— Aquella mulher calça e veste bem. — 
Calçar uma pessoa tatdos pontos, carecer 
de calçado tendo tantos pontos da cra- 
veira do sapateiro. 

— Termo de Agricultura. Calçar uma 
arvore, uma planta, rodear-lhe de terra o 
pé para favorecer o seu desenvolvimento. 

— Pôr calce. — Calçar a mesa. —Calçar 
um carro; calçar a roda. — Calçar uma 
rua, uma ponte, uma estrada, cobril-a ile 
pedras de face superior lisa, e de face in- 
ferior mais ou menos angulosa que se 
mette na terra, offerecendo o todo de uma 
rua ou estrada calçada, uma superfície 
egual. — Calçar um instrumento de cabo, 
metter uma ou mais cunhas entre o cabo 
e a concavidade ou buraco do instru- 
mento em que este se introduz.—Calçar 
um instrumento de aço, de ferro, acres- 
centar ou reforçar um instrumento cora 
aço ou ferro. 

— Calçar, v. n. Usa-se só na phrase 
Calçar j)or uma fôrma', por uma medida, 
isto é, carecer de calçado feito por essa 
fôrma, por essa medida.—Figuradamen- 
te : Calçar peía mesma fôrma, ter a mesma 
opinião.— «Como se todos calçassem pela 
mesma forma.)) Frei Manoel de Azevedo, 
Correcção de Abusos, p. 62. — Calçar 
mais alto, ser superior em dotes, em ta- 
lento ou nobieza. — Calçar por, subira, 
eqüivaler a, egualar a.— «Se lhe contares 
os pontos da ufania calção por vinte Her- 
cules.)) Jorge Ferreira do Vasconcellos, 
Aulegraphia, foi. 163, v. 

— Calçar-se, v. refl. Pôr as próprias 
meias, o proprio calçado. 

CALÇAS, s. f. pl. Vid. Calça. 
CALCE, s. m. (De calço, como cahide, 

de cabido, etc.) Cunha, peça que se põe 
debaixo d'um objecto para o pôr a prumo 
ou acrescentar a altura. Pôr um calce na 
perna d'uma mesa. Pôr um calce na hom- 
breira da porta. — Pedra que, n'uma la- 
deira, se põe debaixo da roda d'um carro 
ou carruagem, para não descer esponta- 
neamente. — Peça de ferro, segura por 
uma corrente, que se usa em carruagens 
de grandes dimensões, rualas-postas, dili- 
gencias, omnibus, para obstar ao movi- 
mento d'uma roda n'uma descida. 

— Obs. gramm. : As fôrmas calce, e 
calço, são empregadas indifferentemente, 
mas a segunda é por ventura mais nor- 
mal e, portanto, preferível. 

^ CALCEÁRIO, s. m. (Do latim calcea- 
rium). Termo de Botanica. Genero da fa- 
mília das orchídeas. 

CALCEDÓNIá, s. f. (Do latira calcedo- 
nius lápis, pedra calcedonia, de Khalke- 
dôn üu Kalkedõn, cidade de Bithynia, 
em cujas proximidades se encontrava es- 
ta petira). Pedra preciosa, de côr azul ou 
amarellada, sobre que Sf grava facilmen- 
te. = Usado nas Provas da Historia Ge- 
nealogica da Casa Real, Tom. i, p. 32. 

CALCEDÓNIO, adj. (De calcedonia). Que 
tem manchas ou malhas brancas, fallan- 
do das pedras preciosas. 

-j- CALCEIFÓRME,a((/. (Do latim caícews, 
sapato, e forma, fôrma). Termo de His- 
toria natural. Que tem a fôrma d'um sa- 
pato ou d'um pantufo. 

f CALCEOLA, s. f. (Do nome da flôr. 
que é assim chamada por causa da sua 
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fôrma). Termo de Zoologia. Genero de 
concha. 

-]- CALCEOLÁDO, s. m. (De calceolo). 
Termo de Zoologia. Nome da familia dos 
calcéolos. 

f CALCEOLÁRIA, s. f. (Do nome da flôr, 
que é assim chamada por causa da sua 
fôrma ; do latim calceolus, pantufo). Ter- 
mo de Botanica. Genero de plantas da 
familia das scrofularias, de que algumas 
especies se cultivam ha certo tempo na 
Europa, por causa da sua ílôr, a calceo- 
lària. 

f CALCES, s. m. Vid. Calcez. 
1.) GALCÊTA, s. f. (Do thema calça, 

em calçar, com o suffixo «eta», como va- 
feta de vara, palheta de palha, eto.) Ca- 
deia de' ferro segura na parte inferior da 
perna por uma argola. que se põe aos 
forçados das galés.—Figuradamente: cer- 
to numero ou bando de forçados das galés 
ou d'outros condemnados a serviço, mas 
sem infamia, que vem fazer serviço pelas 
ruas. 

— Calcêta, s. m. Homera que traz cal- 
ceta, o condnmnado de calceta. 

2.) GALCÊTA, s. f. ant. Diminutivo de 
Calça. (Idêntico na fôrma 1.) Calceta). 
l^iúga, meia curta. = Colligido por Mo- 
raes. 

CALCETARÍA, s. f. (De calcêta, com o 
snffixo «aria»). Bairro ou rua de calcetei- 
ros. 

CALCETEIRO, s. m. (De calcêta, com o 
suffixo «eiro»). O que faz e vende calças. 
Diogo de Couto, Década VI, Part. i, col. 
1. = Desusado hoje n'este sentido. — O 
que calça ruas, pontes, estradas. 

CALCEZ, s. m. (O hespanhol tem cal- 
cez e garcez (vid. Garcez), o italiano cal- 
cese, o francez r.alcf.t; estas fôrmas apon- 
tam todas, assim como aportugueza, para 

latim carchesirim, que vem do grego 
^drkhèaion, assim como um grande nu- 
®3ero de termos náuticos adoptados pelos 
''otnanos). Termo de Nautica. A parte 
quadrada do mastro ou rnastaréo, com- 
Prehendida entre a extremidade superior 
^'elle, e a sua romã, onde encapellam as 
6nxarcias do rnastaréo superior. 

Nam tem andado muito quando o esperto 
Gageiro, que o calcés alto vigia, 
Donde mar mais ao longe é descoberto, 
De lá brada, que ao longe terra via. 

FRANcrsco d'andrade, cerco de diu, cant. 
IV, est. 36. 

— «Estando nós nesta confusão e va- 
''"tsdade de sospeytas, com assaz de ar- 
'"'eceyo do que tínhamos diante, nos say- 
'*'^0 de toda a frota cinco galés muyto 
9'*'andes, com seus bastardos quarteados 

Verde e roxo, e muytas bandeiras per 
dos toldos, e nos calceses dos mas- 

^^os estendartes muyto compridos, que qua- 
tocavam com as pontas naagoa.)) Fernão 

"lendes Pinto, Peregrinações, cap. 7.— 
® ^^cla muita força o Mastaréo nbrio o 
^^Icez por duas partes. » Brito, Viagens 
^0 Brazil, p. 67. 

f CALCICO, adj. (Do latim calx, calcis, 
cal, com o suffixo «ico»). Termo de Chi- 
mica. One diz respeito á cal. 

f CALCICO... Prefixo de que usam os 
mineralogistas ])ara indicarem a existen- 
cio da cal n'um composto.—Calcico-6a- 
rytico, por exemplo. 

-|- CALCIDE, s. m. (Do latim calx, cal- 
cis, cal). Termo de Chimica. Nome dos 
metaes analogos ao cálcio. 

-j- CALCÍFERO, adj. (Do latim calx, cal- 
cis, cal, e ferre, levar, trazer). Termo 
de Mineralogia. Que contém cal. 

f CALCIFICAÇÃO, s. f. (De calcifica, 
thema d'uia hypothetico calcificar, com o 
suflixo «ação»; vid. Calcificado). Termo 
de Pathologia. Passagem d'um tecido 
molle á consistência e ás vezes á côr da 
cal, em resultado da deposição dos saes, 
principalmente de cal. 

f CALCIFICADO, adj. (Fôrma partici- 
pai d'um hypothetico calcificar; do latim 
calx, calcix, cal, aficare, frequentativo de 
facere, fazer, usado em composição). Ter- 
mo de Mineralogia. Que se converteu em 
carbonato de cal. 

CALCÍFREGA, s. f. Vid. Saxífraga. 
f CALCILITHO, s. m. (Do latim calx, 

calcis, cal, e do grego lithos, peilra). Ter- 
mo de Mineralogia. l'edra de cal com- 
pacta. 

CALCINAÇÃO, s. f. (Do thema calcina, 
em calcinar, com o suffixo «ação»). Re- 
dui'ção das pedras a cal pela acção d'um 
fogo fortíssimo.—Operação em que se 
submetteaum calor muito elevado uma 
substancia pouco fusivel, mas sensivel- 
mente alteravel.—nDando-lhe mais outra 
calcinação.» Madeira, Morbo gailico, 
Part. II, p. 183. 

CALCINADO, part. pass. de Calcinar. 
Ueduzido a cal ou oxydo metallico. Muito 
aquecido. - Queimado. 

CALCINÁR, V. a. (Do thema calcina, 
formado de calc (em latim calx, calcis], 
corn o suflixo «ina»). Termo de Chimica. 
Reduzir pela acção de fogo os oxydos 
metálicos, a que antigamente se dava o 
nome de caes.—Submetter a um fogo for- 
tíssimo. — Calcinar o salitre, o vitriolo. 

— Calcinar-se, v. refl. Esta pedra caI- 
cinou-se no fogo. 

CALCINATÓRIO,adj. (Do thema calcina, 
em calcinar, corn o suflixo «torio»). Que 
serve para a calcinação, em que se calci- 
na. — Vasos calcinatorios. 

CALCINÁVEL, udj. 2 gen. (Do thema 
calcina, em calcinar, com o suffixo «avel»). 
Que pôde ser calcinado. 

CÁLCIO, s. m. (Do thema calc, em la- 
tim calx, calcis, com o suffixo «io»). Ter- 
mo de Chimica. Metal que combinado cora 
o oxygeneo constitue a cal. 

f CALCIPHYRA, s. f. (Do latim calx, 
calcis, cal, e do gregophyrò, eu empasto). 
Termo de Geologia. Especie de rocha 
calcárea» empastada. 

-}• GALCÍFHYTO, s. m, (Do latim calx, 

calcis, cal, e do grego phytón). Nome 
dado a certos corpos organisados vege- 
taes, como as coralinas, certos phytôi- 
des, etc. 

-|- CALCITRÁPA, s. f. (Do francez cal- 
citrape, nome forjado jielos botânicos fran- 
cezes com o latira calx, calcis, o calca- 
nhar, e o francez trape). Termo de Bota- 
nica. Especie de centáurea. 

f GALCITRÁPIA, s. f. (De calcitrapa). 
Termo de Botanica. Familia de plantas 
de que a calcitrapa é o typo. 

CALCO... Má orthographia do elemen- 
to Chalco, que fôrma a primeira parte de 
alguns compostos. (Vid. Chalco... e as 
p.ilavras em que elle entra, escriptas com 
Ch). 

CÁLCO, s. m. (Do francez calque, ita- 
liano calco, de calquer, calcare, do latim 
calcare; vid. Calcar). Desenho copiado 
d'outro, pondo sobre elle um papel e se- 
guindo os contornos com uma ponta. — 
Papel que se ajustou sobre uma pedra 
molhada, afim de n'elle ficarem impressos 
os traços das letras gravadas n'essa pe- 
dra. = Neologismo de recente introduc- 
ção, mas assás usado na conversação. 

CALCOIDE, adj. (Do latira calx, calcis, 
o calcanhar). Diz-se dos tres ossos do 
tarso, que mais geralmente se chamam 
cuneiformes. 

CÁLÇO, s. TO. (Do latim calceus, calça- 
do, ou iramediatamente do calçar. Am- 
bos os processos são possiveis). Vid. Calce. 

CALÇÓTA, s. /'. (De calça, com o suf- 
fixo «ota»). Especie de calças. = Pouco 
usado. 

CALÇÓTAS,s .f.pl. Calçõesmuitocurtos, 
com qiv, se toma banho n'algumas partes. 

CALÇÓTE, s. m. (Da calço, com o suf- 
fixo «ote»). Vid. Calça. 

CALCULAÇÃO, s. m. (lio latim calcu- 
lalio, de calcul is; vid. Calculo). Calculo. 
— tíAté que cUcs (os astrologos) em seus 
siqnaes, e calculações, acharão bom dia. 3 
Diogo de Couto, Década X, Liv. viii, cap. 
5.—Kellexão censoria.= Usado no ulti- 
mo sentido por Bernardes. 

CALGULADAMENTE, adv. (De calcula- 
da, part. pass. de calcular, com o sufixo 
«mente»). De modo calculado.— Por cal- 
culo, com calculo. — Cora rellexão ma- 
dura. 

CALCULADOR, s. m. (Do lalim calcula- 
tor; de calcula, thema de calculare (vid. 
Calcular), com o suffixo tor). O que cal- 
cula, que sabe calcular; calculista. —Ho- 
mem que lança contas á vida, que di- 
rige bem os negocios da sua vida. 

CALCULADORA, s. /. (De calculador). 
A que calcula, etc. Vid. Calculador. 

CALCULAR, adj. 2 gen. (Do calculo, 
pedra). Quediz respeitoao calculo.—Con- 
creções calculares. 

CALCULAR, V. a. (Do latim calculare, 
der. de calcuhis; vid. Calculo). Fazer uma 
operação de calculo. — Calcular as dis- 
tancias dos astros. — Este negociante cal- 
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culou perfeitamente quanto havia de ga- 
nhar com a transacção. — Calcular um 
eclipse, determinar por meio do calculo a 
época om quo ellc ha de dar-se e as cir- 
cumstaiicias que o hão de acompanhar. 
^ <íEstá calculada pela ascendeale do 
Sol.í Barros, Década III, foi. 38,—Ab- 
solutamente: O ambicioso passa as suas 
noutes a calcular.—Figuradamente: Con- 
jecturar.—Predizer, prognosticar.—Quem 
não calcularia a sua morte? — «Aos olhos 
cerrados lhe calcularia a lenda sem errar 
ponto.D Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. n, sc. 7. — Comparar. 
— «Calculada a proporção do numero 15 
com a bemaventurança do Ceo.)) Aatonio 
"Vieira, Sermões, Tom. ix, p. 330. — Or- 
çar os meios e as despezas de uma em- 
preza. — Meditar, combinar. — Calcular 
as vantqgens da guerra e da paz. — Cal- 
cular os factos, os acontecimentos; tomar 
resoluções cuja execução depende de um 
acontecimento que deve dar-se.—Um fi- 
lho miserável calcula muitas vezes com a 
morte de seu pae. 

CALCULAR, V. n. Saber calcular, co- 
nhecer os processos do calculo. — Este 
homem calcula bem. — Este homem cal- 
cula mal. 

— Syn. : Calcular, Computar, Contar. 
Calcular ó fazer uma operação de arith- 
metica ou de algebra, para chegar a uma 
prova, a uma demonstração, á resolução 
de um problema. Contar é numerar ; con- 
tar um, dous, tres, dar números succes- 
sivos a cousas individuaes, segundo a or- 
dem em que ellas nos apparecem. Com- 
putar é servir-se do números ou outros 
documentos para chegar a uma totalidade, 
a um resultado; por exemplo: contando 
os azulejos de uma parede, póde-so com- 
putar a superfície d'ella. O calculo óscien- 
tifico, é uma sciencía; a conía aprende-se 
sem difficuldade. O calculo assenta sobre 
demonstrações; para contar bem, basta 
attenção. Não se pôde calcular sem co- 
nhecer o mechanismo do calculo; conta- 
se ignorando inteiramente o mechanismo 
dos números. O calculo ó uma operação 
abstracta, que trata de determinar as 
relações que existem entre quantidades; 
a conta é uma operação concreta, que só 
trata do achar a somma. Por meio da 
computação, de dados que se possuem, 
chega-se a uma conclusão. 

CALCULÁRIO, s. f. (De calculo, com o 
suffixo «àrio»). O mesmo quo calculo.= 
Usado por Frei Marcos de Lisboa, mas 
desnecessário, mal formado, e obsoleto. 

CALCULÁVEL, adj. 2 gen. (De calculo, 
cora o suffixo «avel»). Que so pôde cal- 
cular. 

CALCULÍFRAGO, adj. (Do latim calcu- 
lus, calculo, e franzere, quebrar). Syno- 
nymo de Lithontríptico. Vid. esta palavra. 

CALCULISTA, s. 2 gen. (De calculo, 
com o suffixo dista»). Pessoa que calcula, 
que conhece a sciencia do calculo ou a 

astrologia.—Pessoa que faz cálculos po- 
líticos ou mercantis, tentando prever os 
resultados dos acontecimentos políticos, 
das operações mercanlis. 

CALCULO, s. m. (Do latim oaícitíiís, pe- 
dra, dim. de calx, calcis, víd. Cal. Co- 
mo se contava com pedrinhas, calculus 
veio a signillcar conta, computação, cal- 
culo). Termo de Cirurgia. Concreção pé- 
trea que se fôrma em certos orgãos.—Cál- 
culos biliarios. — Cálculos da bexiga, ou 
ourinarios, etc., a doença que resulta 
d'essas concreções.—Operação por meio 
da qual se acha o resultado da combinação 
de números ou qualidades.—Um calculo 
errado. — Um calculo verdadeiro. — Um 
calculo arithmetico. — Um calculo alge- 
brico.— Um calculo mathematico.— Cal- 
culo differencial, parte da analyse trans- 
cendente em que se consideram quanti- 
dades infinitamente pequenas, que des- 
apparecem no resultado, permitindo por 
em equação grande numero de condições 
geometrícas, mechanicas e physicas. — 
Calculo integral, parte da analyse mathe- 
matica que está para o calculo difTeren- 
cial na mesma relação que a extracção 
das raízes para a formação das potências. 
— Calculo de differenças parciaes ou fi- 
nitas, calculo que trata de achar as dilTe- 
renças das quantidades dadas, e remontar, 
por meio d'essas diíTerenças, ás funcções 
de que derivam. — aPelo calculo d'este 
tacanho diz, que custam (as mangas per- 
didas) a décima parte, quando menos, do 
que custa o vestido inteiro.-» Francisco Ma- 
noel de Mello, ApologosDialogaes, p. 210 

Passava noites e dias, 
Em contas, sommas, incessantes cálculos. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFONTAINE, 1ÍV. XI, fabula III. 

— Figuradamente: Combinação, desí- 
gnio premeditado, plano. 

CALCULOSO, adj. (De calculo, com o 
suffixo «oso»). Doente de calculo. 

CALCURRIADA, s. f. (Do thema calcur- 
ria, em calcurriar, como suffixo «ada»). 
Termo familiar. Caminhada apressada fei- 
ta a pó. 

CALCURRIAR, v. n. (Do thema calca ou 
calco, em calcar, por meio do suffixo 
«orro», se formou um thema substantivai 
calcorro, derivado como cachorro, masor- 
ra, pachorra, pitorra (vid. estas palavras), 
etc., e d'ahi calcurriar ou calcurrear, 
que é a mais perfeita orthographia, ten- 
do de mais sido usada por alguns escri- 
ptores. O processo de derivação do verbo 
éo mesmo que se nota em rarear, ànraro, 
guerrear, de guerra, saltear, áe salto, etc.) 
Termo Familiar. Caminhar, correr a toda 
a pressa a pé. 

Em que se distinguira de fraco, 
Se nas pendencias fugir 
A calcorrear. 

ORAÇÃO ACADÊMICA DE FR. SIMÃO, p. 105. 
CALÇUDO, adj. (De calça, com o suffixo 

«udo»). Que tem calça.—Pombo, gallinha 
ou outra ave domestica calçuda, pombo, 

gallinha, etc., a cujo pé se atou um si- 
gnai qualquer para o proprietário os po- 
der distinguir dos alheios. — Chama-se 
tumbem calçuda a ave que tt-m uma es- 
pecie de calças de pennas, ou pennasque 
lhe cobrem a parte inferior das pernas 8 
quasi os pés. 

CALDA, s. f. (Do calida, quente; 
víd. Caldo). Dissolução de assucar em 
agua em certo ponto, empregado em con- 
feitaria.—Figuradamente : A calda e do- 
çura de suas palavras.—A calda e doçu- 
ra das suaves doutrinas. 

— Termo de Ferreiro. Operação que 
consiste em pôr o ferro á temperatura ru- 
bra ; acto de caldear.—Dar calda ao ftr- 
ro.—Dar ao ferro tantas caldas. 

CALDARIO, adj. (Do latim caldarius, 
por calidarius, de calidus; vid. Caldo e 
Quente). Que diz respeito ás cáldas. — 
Thermal.—aCella caldaria.» Amador Ar- 
raes. Dialogo II, 10. 

CALDAS, s. f. pl. (Do latim calda, agua 
quente; vid. Caldo e Quente). Águas ther- 
maes contendo princípios mineraes. D'ahi 
vem muitos nomes de logares chamados 
Caldas, como: Caldas de Vizella, Cal- 
das da Rainha, etc. = Usado por Gar- 
cia de Resende, Chron. de D. João II. 

CALDEÁDO,|)arí. pass. de Caldear. Pos- 
to em braza.— Temperado. —Figurada- 
mente : — «O que sahe tam caldeado, e ba- 
tido da forja dos Authores, que muda o 
metal, a cor, e a natureza.)) Francisco Ro- 
drigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial. i, 
p. 12. 

1.) CALDEAR, V. a. (De caldo, adj., co- 
mo rarear, de raro, saltear, de salto, etc.) 
Pôr o ferro á temperatura rubra para o 
moldar, soldar ou lavrar. — Temperar.— 
«4 agua d'este Rio he singular para cal- 
dear ferro e aço.)) Fr. Bernardo de Brito, 
Geographia da Lusitania, foi. 6.—Soldar, 
depois de ter posto em braza. —Caldear 
o ferro, soldar duas peças de ferro depois 
de as ter elevado á temperatura rubra. 

— Caldear-se, v. n. Figuradamente: 
Adquirir força e rijeza.—É mister nos cal- 
deemos contra a sorte.' 

2.) CALDEAR, v. a. (De caldo, subst.; 
vid. Caldear). Ligar dous corpos solidos 
por meio da agua, á maneira de quem 
faz um caldo. — Caldear a cal, amassara 
cal com areia. — Figuradamente: Tornar 
homogêneo, misturar cousas intimamen- 
te de modo que a sua diversidade não se 
distinga no todo. — Caldear verdades e 
mentiras. — Caldear a fraude com a hy- 
pocrisia e os favores. 

CALDEIRA, s. f. (Do latim caldaria, 
por calidaria, de calidus; vid. Caldo e 
Quente). Vaso grande de metal, em que 
se aquece, coze ou ferve. — «.á agoa di- 
gam que fugio, pipineira, joeira, gral, 
caldeira e tudo mais, que as importunas 
visinhas soem pedir, dize-lhe que o não ha 
hi, e que vierão os ladrões, que o leva- 
rão.)) Antonio Ferreira, Cioso, act. i, 
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SC. 2. — Caldeira de cisterna, o vão ou 
corpo da cisterna, do seu boccal até ao 
fundo, onde se reúne a agua. — a A cal- 
deira no fundo da cisterna.)} Luiz Sei rão 
Piinentel, Methodo Lusitano, p. 312. — 
Logar (íaonde se ajuiUa a agou du mar 
para moerem os moinlios.-» Fr. João l'a- 
checo, Divertimento erudito, ii, 339. 

— Termo d'Agricultura. Covinha á su- 
perfície da terra ao redor do pé de uma 
arvore para receber a agua com que se 
rega. = Bluteau, e Fr. João Pacheco, Di- 
vertimento erudito, ii, 215. 

— Termo deNautica. Lagamar <>u mo- 
lhe junto a ribeiras onde se mettem na- 
vios ou se põem em secco para os con- 
certar.— Entrar o navio na caldeira. — 
1-Mundou levantar o arrecife, que ficava o 
porto como huma caldeira, sem o mar 
fazer nojo aos navios por mais hravo que 
estivesse.)) Fernáo Lupes Castanheda, His- 
toria da índia, Part. vii, cap. 202. 

—Termo de Brazão. Insignia antiga dos 
Mais altos nobres ou ricos-homens de lles- 
panha e Portugal. Oj)endão o a caldeira 
^fam as duas insignias peculiares dos ri- 
cos homens; d'ahi a locução senhor de 
pendão e caldeira. O pendão symboiisa- 
^a o poder e auctoridade do alistarem 
vassallos para a guerra; a caldeira que 
"l ellc so desenhava symbolisava que o 
neo-homem linha cabedaes para poder 
sustentar os seus homens de guerra. A 
ceremonia synibolica da investidura do 
pendão e caldeira acha-se descripta em 
Villasan, Chronica de D. Affonso XII de 
Castella, cap. 64. 

O que com medo fugiu da fronteira, 
Pero ten já pendon sen caldeira. 

CANCIONEIUINHO DE TUOVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 4B. 

^ (s.D'ahi veyo, que de^iotando os anti- 
fps Ilespanhoes o poder dos Grandes, lhes 

por insignia pendão e caldey- 
'"a.j) Francisco Manoel de Mello, Apolo- 

Dialogaes, p. 65. 
. Loc. : A caldeira de Pero Botelho, o 
'nferno.=Bluteau, Enfermidades da lin- 

p. 113, etc. É desconhecida a razão 
® ser d'esta locução que os hespanhoes 
^■Dbem têm. Vid. Covarrubias, Tesoro. 

CALDEIRÁDA, s. f. (Üe caldeira, com 
® suffixQ «ada» , como abada, de aba, chu- 
'^ada, (1(3 chuva, etc.) A quantidade de 
®gua que igyjj caldeira. — Figurada- 

ente: Grande chuvada. A agua ou ou- 
*■05 liquidos que se despejam de qualquer 

Apanhar uma caldeirada.— Cozi- 
ada de peixe ordinariamente miúdo, 

H^e fazem os barqueiros, pescadores, ba- 
stantes das costas, etc. 

'Loc. : «.Lá tem mais essa caldeirada 
o outro mundoD, no outro mundo re- 

j pena por mais esse crime ou 
^satôro.Enfermidades dalingua.p. 134. 
^ uito usado pelo povo. — «.Em cada 

sa comem favas e em nossa a caldeira- 
•'> Adag. = Bluteau, Suppl. 

f CALDEIRAMSINHO.s. m. Diminutivo 
do Caldeirão. = Cülligido por Bento Pe- 
reira. 

CALDEIRÃO, s. m. Augmentativo de 
Caldeira. 

—Km Ichthyologia, peixe do mar, qua- 
si do tamanho da baleia. 

— Em musica, signal que denota clau- 
sula, suspensão O . 

— Caldeirão e malheirão, jogo de ra- 
pazes. 

— Adag.: «iVão anda a corda sem o 
caldeirão.» Bluteau, Suppl., traz a varian- 
te : «.Vá a corda traz o caldeirão.» 

CALDEIRARIA, s. f. (De caldeira, com 
o sulíixo «aria»). Bairros, arruamento de 
caldeireiros.—Ufiicina de caldeireiro,— 
Figuradametite: Logar onde se faz mui- 
to riiido, como nas ruas e ofliciiias de 
caldeireiros. , 

CALDEIRÉIRO, s.m. (De caldeira, com 
osuflixo «eiro»). O que faz caldeiras, cal- 
deirões, tachos o ein geral vasos de cobre. 
— «.Não descançurão meus inimigos até 
não darem comigo em casa deste maldito 
caldeireiro.» Francisco Manoel do Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 5. 

— Termo do Brasil, ü que trabaília 
nos engenhos de assucar, tendo por em- 
prego limpar as meladuras na caldeira. 

CALDEIRÍA, s, f. (De caldeira, com o 
suflixo «ia»). Obra de caldeir.ãro. 

CALDEIRINHA, s. /. Diminutivo do Cal- 
deira. Vaso de cobro do levar a agua 
benta. 

CALDEIRO, s. m. (De caldeira). Vaso 
de cobre com que se tira agua dos poços. 

CALDINHO, s. m. Diminutivo de Caído. 
CALDO, s. m. (Do laiim caldus, por ca- 

lidus, quente, der. do thema cali, cale, 
era caUre, por meio do suffixo «do»; vid. 
Quente). Alimento liquido que se prepa- 
ra fazendo ferver em agua substancial, 
animaes, e mais ordinariamente carne de 
vacca, ou ás vezes só hervas e legumes. 
— Caldo de vacca.—Caldo de galtinha. 
— Caldo da panella.— «Mesinhas, cal- 
dos, devoções, frades que benzem.)) Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. — Caldos medicinaes, caldos que 
so preparam com um lim therapeutico e 
em que entram substancias medicamen- 
tosas.— Caldo verde, caldo de couves com 
unto, muito usado nas províncias do nor- 
te.— Caldo amarello, antigo nome do um 
caldo que se fazia com gemmas d'üvos. 
— «.E j)agareis XX ovos para caXdiQ ama- 
rello.t> Doe. de 1365, em Viterbo, Eluc.— 
Calio esforçado, caldo em que ha grande 
porção de substancia orgânica. = Usado 
por Bento l'ereira._—Termo de Traz-os- 
Moiitps. Couve.=É duvidoso todavia que 
seja idêntico á palavra caldo nas outras 
significaç(jes, o que ainda assim não ó 
impossível. Vid. Couve. 

— Loc.: Derramar o caldo, eníornar o 
caldo, atrapalhar um negocio, deitar os 
negocios, as cousas a perder. — Temos o 

caldo entornado, tenios o negocio perdi- 
do.—Remeclier os caldos, dirigir um ne- 
gocio, ser cabeça n'uma empreza.— «Isso 
é caldo requentado », isso é cousa de pou- 
co valor, cousa que já passou por outras 
mãos. Enfermidades da lingua, p. 132. 
—Metler alguém em caldos, mettel-o em 
trabalhos, em coisas de cuidados.—Es- 
tar a caldos, estar muito doente. 

—Adag. : «Cautela e caldo de galli- 
nha nunca fizeram mal ao doente.'!)—«De 
caldo requentado nunca bom bocado.»Blu- 
teau, Vocab.— «Prova leu caldo,não|jer- 
derás teu pão». Ob cit. — «Caldo de na- 
bos, nem o queiras, nem o dês nunca a 
teus criados.)) Ob. cit.—«Caldo de raposa, 
frio, e queima.)) Ob. cit.— «Come caldo, 
% ive em alto, anda quente, viverás longa- 
mente. )) Ob. cit. 

CÁLDO, adj. (Do latim caldus, de cali- 
dus; vid. Caldo, subst.) Quente. A prova 
do ferro caldo era uína das antigas pro- 
vas judiciacs, que consistia em tomar um 
accusado um ferro em brasa, não deven- 
do queimar-se para provar a sua inno- 
cencia. 

— Loc.: Tomar o ferro caldo por al- 
guém, ou alguma cousa, crôr na inno- 
cencia ou na verdade d'ella. Metaphora 
tirada da prova do ferro caldo, hoje des- 
usada ; mas diz-se ainda pôr as mãos no 
fogo por alguém. 

CALDÓÇA, s. f. (Do caldo, com o suf- 
fixo «oça», como carroça, de carro, pa- 
lhoça, de palha, etc.) Quantidade grande 
de caldo.—Caldo pouco substancial. 

-[- CALDORRO, s. /'. (De caldo, com o 
suflixo «orro», como cac/iorro, áe cacho; 
vid. Cachorro, etc.) Caldo mal feito, cal- 
do ordinário. Enfermidades da lingua, p. 
111. 

-}• CALDUCHA, s. f. (De caldo, com o 
suflixo «ucha», como capucha, do capa; 
vid. Capucha). Caldo claro, pouco subs- 
tancial. 

-j- CÁLEA, s. f. (Do grego halós, bello). 
Termo de Botanica. Arbusto originário 
da America equinocial, da familia das 
compostas senecionideas. 

f CALEÁCTA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e actis, raio). Termo de Botanica. 
Secçâo do genero cálea, que comprehen- 
de as especies de capítulos radiados. 

f CALEANA, s. f. Termo de Botanica. 
Genero de plantas da tribu das arethú- 
seas. 

CALEÇA, s. f. (O italiano tem calesse, 
calesso, o francez calèche, o inglez calash ; 
a palavra é de origem slava; bohemio 
kolesa, polaco kolasca. A fôrma caleça 
aproxima-se mais da italiana e da origi- 
nal, que da franceza calèche, que também 
temos (vid. Caleche), o não p<^de ser por- 
tanto uma alti-ração d'esla ultima, antes 
esta ultima é uma MÍternção d'ella. A fôr- 
ma caleça não se introduziu pois no por- 
tuguez pela via do francez, mas antes 

I pela do italiano ou outra. A verdadeira 
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orthographia é calessa). Sege de estrada, 
mais forte e grosseira que as das cida- 
des. 

CALÉCEIRO, s. f. (De caleça, ou, me- 
lhor, calsGsa, cora o suffixo «eiro». A ver- 
dadeira orthographia é calésseiro; vid. 
Caléça). ü que guia a calera pela estrada. 

CALECÉIRO, s. rn. Outra fóriua de Ga- 
laceiro. Vid. esta palavra. 

CALÉCHE, s. f. (üo francez calèche; 
vid. Caleça). Carruagem de molas, de 
quatro rodas, muito leve e em geral des- 
coberta pela frente. 

— Obs. gramm. : É só por abuso que 
se diz %im caleche, e não uma caleche; to- 
davia esse abuso parece ter-se tornado 
quasi regra. 

CALÉÇO,s. m. (Fôrma mais aproximada 
ainila que caleço do italiano caíí-sso; vid. 
Caleça. A recta orthographia écalesso). O 
mesmo que caleça.=Colligido por Bento 
Pereira. 

CALECTÁSIA, s. f. (Do grego kalos, 
bello, eektasis, desenvolvimento). Termo 
de üotanica. Genero da familia das jún- 
ceas. 

CALECTASIADO, adj. (De calectasia). 
Termo de Botanica. Similhante á cale- 
ctasia. 

f CALECTASIAS, s. TO. 2^1- Grupo da 
familia das júnceas. 

CALEDONIO, adj. e s. (Do latim cale- 
donius, de Caledonia, paiz a que corres- 
ponde quasi todaa moderna Escócia). Que 
é da Caledonia. — Ursos caledonios. — 
Animaes caledonios, os ursos. 

Aqui por entro serias se levantào 
Animaes Calidonios, e os veados 
Na lugída inda inal assegurados, 
Porque do som dos proprios pés s'e.spanirio. 

CAM., CANÇÃO XVI. 

f CALEDONITE, s. f. (De caledonia; 
vid. Galedonio). Termo de Minernlogia. 
Mineral de uma còr verde tirante a azu- 
lado, que se acha na Kscocia. 

CALEFACÇÃO, s. f. (i)o latim calefa- 
ctio; átàcale, tlieraa de faíôre (vid. Quen- 
te), e faciio; vid. Facção, Feição). Acçáo 
de aquecer. — Calor causado pela ac(;ão 
do fogo. = 1'ouco usado. 

CALEFACIENTE, adj. 2 gen. (Do latim 
calefacieyis; de cale, thema de calère 
(vid. Quente), e faciens, part. activo de 
fado (vid. Fazer). Termo de Medicina. 
Que augmenta ou reanima o calor natu- 
ral. 

CALEFETAR, v. a. Vid, Calafetar. 
CALEFRIOS ou CALAFRIOS, s. m. pl. 

(Do thema cale, em latim calère; vid. 
Quente, Frio). Arripiaraento quese sente 
no corpo quando no principio de uma se- 
zão, etc., o calor retira e o frio vae cres- 
cendo. — (íTern o ferido suores, calafrios, 
tremores.:/) Ferreira, Recopilação da Ci- 
rurgia, p. 183. 

CALEIDOSCÓPIO, s. m. Vid. Kaleidos- 
cópio. 

CALEIRA, s. f. (Do ant. cal ou caal, 

cora o suffixo «eira»). Cano dos telha- 
dos. — Oiieiha. 

CALEIRO, s. m. ü mesmo que Caleira. 
CALEIRO, s. m. (De cal, com o suffi- 

xo «eiro»). 0 que faz cal. 
CALEJA, s. /'. (Dii latim calles, com o 

suflixo «eja»). lluasuiha, viella.—líAquel- 
le andará pelas calejas que não ha igual 
renda umas despezas.D Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Ulysippo, act. i, sc. 1. 

CALEJA, s. f. (Alteração de Caleça). 
Espécie de carruagem ou caleça. = Usa- 
do no Alvará de 9 de agosto de 1586. 

CALEJADO, part. pass. de Calejar, e 
adj. Endurecido.—Fortalecido contra os 
casosda sorte.— «Calejado i'ou que farte; 
iião lia mal que possa comigo.)-) Antonio 
Ferreira, Bristo, act. v, sc. 6. — Invete- 
rado. — Odio calejado. 

CALEJÃO, s. m. Vid. Callejão. 
CALEJAR, V. a. (De callo, com o suffi- 

xo «ejar», como alvejar, de alvo, bran- 
quejar, de branco. A palavra, como os de- 
rivados, deve escrever-se com dous «11»). 
Tornar calloso, fazercrear callo.—Figura- 
damente; Endurecer, fortalecer contra os 
casos da sorte, tornar insensível.—allum 
bem que tinha a continua infelicidade, e 
era calejar e endurecer os que vexa.» 
Amador Arraes, Dial. IX, cap. 1u. 

— Calejar, v.n. Vid. Calejar-se. 
— Calejar-se, v. rejl. Tornar-se callo- 

so; figuradami^nte: endurecer-se. 
CALEMBOURG ou CALEMBÚR, s. m. (Do 

francez calembourg, que, segundo Char- 
les, tem sua origem em o nome doabba- 
de Calemberg, personagem gracioso dos 
contos allemães). Jogo de palavras funda- 
do sobre palavras similhatites em (juanto 
ao som, mas dilferentes em quanto ao sen- 
tido. Assim comer fiado éuin calembur, 
porquanto a palavra liado é ou um sub- 
stantivo, ou um adjectivo que se pôde 
empregar d'um modo adverbial. 

— ÜBS.: A palavra é de introducção 
recente, e na França mesmo ainda não 
existia no século xvi, em que os calem- 
bours eram chamados equivoques; está 
todavia bastante inoculada no uso para 
que se discuta a prestão da sua orthogra- 
phia aportuguezada, que deve ser calem- 
bur, como se acha já em algumas publi- 
cações. Os puristas dizem equivoco, jogo 
de })alavrns. 

f GALÉMGO, s. m. Mammífero de pelle 
nua, como a dos cães turcos, que vivem 
nas Cordilheiras. 

f CALÉMIS, s. m. (Alteração do latim 
calamus). Direito de sello ou de penna 
cm Constantinopla. 

CALEMÚTE, s. m. (Palavra asiatica). 
Barco pequeno que na índia anda ao ser- 
viço das grandes embarcações. — allum 
calemute que levou para o sen-iço da ga- 
lé.» Diogo de Couto, Década V, Liv. vii, 
cap. 6. 

CALENDAS, s. f. pl. (Do latim calen- 
doi, no accusalivo calendas, derivado de 

calare, chamar (vid. Chamar), porque an- 
tes da publicação dos fastos um pontifico 
em Roma convocava o povo no primeiro 
dia de cada mez e dizia-lhe quaes eram 
os dias feriados). O primeiro dia do mez 
entre os romanos.— O dia das calendas. 

— Loc.: Para as calendas gregas, 
nunca, pois os gregos não tinham calen- 
das. Outras expressões equivalentes são: 
Para o dia {ou anno) de S. Cerejo, quan- 
do as gallinhas tiverem dentes, etc. — 
Calenda do natal. — Calenda do Baptista, 
o dia que precede o da festa do nasci- 
mento de Christo ou de S. João Baptista. 

CALENDÁRIO , s. TO. (Do latim calenda- 
rium, de calendas; vid. Calendas). In- 
dicação dos dias, dos raezes, das estações 
do anno, das festas dos santos, etc. — 
Antigo calendario, ou calendario juliano, 
o que se conforma á reforma feita pelas 
ordens de Júlio César e pelos cálculos do 
astronomo grego Sosigenes. — Novo ca- 
lendario, ou calendario gregoriano, o que 
se conforma á reforma feita por o papa 
Gregorio xiii e acrescenta ao anno d'es- 
sa reforma onze dias, erro entre o tempo 
verdadeiro e o tempo dado pelo calenda- 
rio ,/itiiano^ resultante de quantidades des- 
conheciilas a Sosigenes.—Calendario jijer- 
2)etuo, série de calendarios que indicam 
todos os dias em que cáe a Paschoaeas 
festas moveis. — Calendario republicano, 
calendario instituido pela Republica fran- 
ceza, o qual começava no equinoxio do 
outomno e tinha raezes de trinta dias ca- 
da ura, com cinco ou seis dias comple- 
mentares. — «Calendario de Flora, folhi- 
nha botanica, tractado sobre o tempo em 
que as plantas de um paiz rebentão, flo- 
recem, dão fructo ejierdem as suas folhas 
em cada anno.)) Avellar Brotero, Com- 
pêndio de Botanica, Tora. ii, p. 152. — 
Figuradaraente: Kjrie, enfiada, princi- 
palmente de queixas, recriminações. — 
(íEste homem rala-nos a paciência com 
o sew calendario de misérias.)) =Popular 
no ultimo sentido. 

— Syn. : Calendario, Almanach, lie- 
portorio. O objecto do Calendario é con- 
stituído unicamente pela indicação dos 
mezes, dos dias, das festas. O Almanach 
6 o Reportorio apresentam demais ob- 
servações astronômicas, tabellas das ma- 
rés, prognosticos sobre as diversas con- 
dições do ar, predicções, etc. Os Alma- 
nachs intitulam até a secção que dá ain- 
dicação dos dias, dos mezes, das festas, 
Calendario; assim o Almanach corapre- 
hende o Calendario. Sobre a diílerença 
entre Almanach e Reportorio, vid. Re- 
portorio. 

CALENDARISTA, s. to. (De calendario, 
com o suflixo «ista», como romancista, 
de romance, praxista-, de praxe, etc.) O 
que compõe calendarios. 

CALENDER, s. m. Vid. Calandar. 
CALÊNDULA, s. f. (Do latim calendu- 

la, a planta chamada maravilhas ou bem- 
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me-queres). Termo de Botanica. Planta 
offlcinal, a que se dão os nomes vulga- 
res dn maravilhas ou de hem-me-queres. 

— Termo de Zoologia, (ienero da fa- 
iiilia das cotovias. 

CALENDULADO, adj. (De. calendula). 
Termo de Botanica. Que tem o aspecto 
da calendula. 

— Termo de Pharmacia. Confecciona- 
do com calendula. = Usado por Curvo 
Semedo no ultimo sentido. 

f CALENDULÍNA, s. f. (De calendula, 
com o suffixo «ina»). Termo de botâni- 
ca. Substancia mucilaginosa, bastante si- 
Kilhanto á gomma que se extrahe das 
flôres da calendula officinal. 

f CALÊNDYMO, s. m. (Do grego 
bello, e endymo, vestido). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros pentâme- 

da familia dos malacódermes. 
t CALÉNO, s. m. (De Calenus, nome 
um adivinho etrusco, muito celebre 
antigüidade). Especie de borboleta, 

t CALENTAR, v. a. (Fôrma primitiva 
acalentar, sem o «a» prosthético; aca- 

'®ntar ó formalmente idêntico a aquen- 
Calentar deriva do thema participai 

l^ilente (latira calens, calentia), de calère 
(vid. Caldo e Quente), como contentar, 

contente (vid. esta palavra), sentar, do 
antigo seente (vid. esta palavra), ou do 
'^''•ginal sendente, em sedens, sedentis, 

act. do latim sedêre (vid. Ser). São 
fiumerosas as formações d'este genero; 

indicadas bastam para exemplo. O 
Sentido original de calentar, acalentar, 
perdeu-se, ponservando-se apenas os de- 
'''vados. Ao sentido de embalar chegou- 

por meio de uma série de desenvolvi- 
®^Pntos de significações, facilimas de re- 
•^onstruir: 1.° Aquentar; 2.» Aquentar 

creança contra o seio, tomando-a nos 
; 3.0 Trazer uma creança nos bra- 

coin carinho ; Acarinhar a crean- 
Que chora tomando-a nos braços e era- 

®lando-a ; 5." lünbalar. Como o sentido 
P''"iiitivo se conserva na fôrma parallela 

u divergente aquentar (vid. no artigo so- 
® 9 palavra Divergente, Fôrmas diver- 
^^^es), não ha duvida alguma ácerca 
6ste processo. A fôrma calentar ó de 

uso; podemos sô apresentar ura 
^^etnpio em que o seu sentido é um tan- 

indeflnido). Talvez favorecer, proteger. 

E vos que de trouador 
^alentays os trouadores. 

CANC. DE RESENDE, I, p. 13. 

e '^ALENTÚRA, s. f. (Do hespanhol 
^^''-nturas, febre, formalmente idêntico 
Yj, P^Jtuguez quentura; vid. esta pala- 
Ijj,.'" de Medicina. Especie de de- 

RaT sujeitos os nave- 
sobre a zona torrida, e que é ca- 

i-es principalmente pelo desejo ir- ' i^stivel de se lançarem ao mar. 

ra7 íi^^ENTÚRAS, s. m. (Vid. Calentu- 
'■ ^®rino de Botanica. Madeira muito 

amarga das Philippinas, empregada con- 
tra a calentura. 

CALEÓTE, s. ni. Vid. Caluete. 
CALEPÍNO, s. m. (Do italiano calepi- 

no, do francez calepin, do nome do au- 
ctor d'um vocabulário polyglotta. Ambro- 
sia Calepino, fallecido em 1511; o nome 
passou ao vocabulario, e d'aiii se desen- 
volveu a significação que segue). Collec- 
ção de notas que uma pessoa toma para 
seu uso; canhenho. 

f CALÊPO, s. m. Termo de Zoologia. 
Genero de insectos. 

-[■ CALEPTERYX, s. m. (Do grego ka- 
lós, bello, e pteryx, aza). Termo de Zoo- 
logia. Genero d'insectos. 

CÁLES, s. m. Vid. Calis. 
CALÉTE, s. m. (?) Termo familiar. 

Compleição, constituição robusta do cor- 
po.— «7'eTO bom calete.» Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Aulegraphia, foi. 44, v. 
= Colligido por Bento Pereira. 

CALÉU, s. m. (Palavra asiatica). Ani- 
mal feroz da Asia. — liChegamos ao outro 
dia a hua serra mwjto alta e de tnut/tas 
ribeyras de agoa que se chamava Botino- 
fan, em que havia muitos tigres, badas, 
iiões, caleus, onças, zeuras, e outra rnvij- 
ta diversidade de bichos, os quaes saltan- 
do e preando só pela enclinação das suas 
robustas e feras naturezas, fazião cruel 
guerra a outras sortes de bichos e ani- 
maes de natureza mais fraca.y> Fertulo 
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 73. 

CALÉXE, s. f. ou m. Vid. Caleche. 
CALHA, s. f. (Fôrma parallela ou di- 

vergente de quelha; vid. Calhar, palavra 
sob a qual se ftX[tli('a a nuidança do «e» 
accentuado de quelha em «a»). Cano por 
onde váe a agua ás línguas do rodizio do 
moitiho. — Peça sobre que encaixa ou em 
que se encaixa outra. — Notne dado pelo 
povo aos carrís do caminho de fe.rro. — 
Espaço que ha entre os páos no jogo da 
bola com páos, e no jogo do billuir, en- 
tre os páosinhos. — Levar cinco de calha, 
tio jogo da bola, locução que significa 
fazer correr a bola jxir entre os páos sem 
derribar nenhum, passando a bola para 
além d'elles por o intervallo chamado ca- 
lha.— Passar pela calha, no jogo do bi- 
lhar coin páosinhos, é fazer passar a bo- 
la por meio d'elles sem deitar nenhum 
abaixo, com o que se ganha um certo 
numero de tentos. — Calha, jogo de ra- 
pazes, descripto por Bluteau, Suppl. 

— Loc.; nQue pela calha, que pela 
malha.)), quer (Fuma maneira, querd'ou- 
tra. Enfermidades da lingua, p. 144. 

CALHABOUÇO, s. m. Outra fôrma de 
Calabóço ou Calabouço. 

CALHADOURO, s. m. (De calha, com 
o suffixo «douro»). Logar marcado no 
jogo da bola, onde os jogadores devem 
firmar os pés para atirarem. 

CALHA-LEITE, .s. m. (Alteração de Coa- 
Iha-leite (vid. esta palavra), por infiuen- 
cia de calha e calhar). Planta com que 

se faz coalhar o leite. = Fôrma auctori- 
s.tda por Avellar Urotero, Compêndio de 
Botanica, Tom. ii, p. 331. 

CALHAMAÇO, s, m. (Alteração de Ca- 
nhamaço, por influencia de calha, calhar 
e outros derivados de calha, pelos pro- 
cessos da etymologja popular; vid. Ca- 
nhamaço). Panno grosso de Unho, de que 
ha muitas variedades. — Calhamaço bar- 
rigão.—Calhamaço panarei. — Calhama- 
ço com festo. — <i.Fazem hum taleigo de 
calhamaço encerado.^ Diogo Fernandes 
Ferreira, Arte da Caça de Altaneria, foi. 
15, v.—Termo chulo. Livro de grandes 
dimensões e impresso era papel grosseiro. 

CALHAMBEQUE, s. m. (De formação 
duvidosa; comparem-se todavia as pala- 
vras que tem beque por segundo elemen- 
to; vid. Caximbeque). Especie de em- 
barcação pequena. 

CALHAMBÓLA, .s, 2 gen. (Do tupy ca- 
nhembora, o costumado a fugir). Termo 
do Brasil. O escravo ou escrava que fu- 
giu e anda amontado, vivendo em qui- 
lombos. 

CALHANDRA, s. f. (O hespanhol tom 
calandria, o italiano e O provençal caían- 
dra, O fraricez calandre; segundo todas 
as probabilidades, denominação dada á 
ave por causa da sua poupa, do latim ca- 
liendrum, bonné, que vem do grego kal- 
lynterion, ornato, palavra derivada de feaí- 
lós, bello objecto, ornato, da mesma raiz 
que kalós, bello, isto é, da raiz kal, que 
se encontrou no sanskrito kal jâna-s, bel- 
lo, excellente, perfeito, kal-ja-s, são, go- 
thico ke.il-s, são. santo, allemão moderno 
keil, slavo ecclesiastico cãlè, são, litua- 
nio ozda-s, inteiro. Vid. Bopp, Glossa- 
rium Sanskritum, s. rad. kal, Schlei- 
cher, Formenlehre der Kirchenslawis- 
cher Sprache, p. 101, Curtius, Grundzue- 
ge der Griechischen Etymologie, p. 130 
(2.® ed.), etc. Era portuguez a palavra 
não de.signa exactaraente a mesma ave 
que em francoz e italiano, porque o que 
chamamos calhandra carece exactaraen- 
te do ornato natural que motivou a sua 
denominação; o nome foi pois transferi- 
do de uma ave para outra da mesma fa- 
milia; cp. Leitugà, etc.) Especie de co- 
tovia grande, sem poupa e com uma col- 
leira de pennas negras. 

Aqui soa a calhandra na parreira, 
A rola geme; paira o estorninho. 

CAM., canç. XVI. 

— Mergulhou-se hum diabo de hum 
Italiano; e tanto se profundou, que lá 
foy dar comigo; gallou-se de repente so- 
bre mim, {que não venha cá Gavião so- 
bre Calhandra) e fdlou-me de sorte, que 
ainda vendo-se afogado por mil vezes, me 
não quiz largar a mão.d Francisco Ma- 
noel de M''llo, Apologos Dialogaes, p. 76. 
— «/l.»! Calhandras são aves inimigas da 
gente, ou morrem voando, ou escapão fu- 
gindo.)) Diogo Fernandes Ferreira, Arte 
da Caça de Altaneria, foL 14, v. 
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CALHANDREIRA, s. f. (De calhandro, 
com o suffixo «eira»). Termo popular. 
Mulher que despeja calharidros e bacios. 

1.) CALHANDRO, s. m. (Uo calhandra). 
O macho <la calhandra. 

De competir com o raelro niTo descnnça 
O garruld calhandro que enrouquece 
Por não perder caliiüo a coníiam^a. 

CAM., KLEGIÀS, VI. 
2.) CALHANDRO, s. m. (A primeira si- 

gnificação que damos da palavra leva-nos 
a vèr n'ella uma alteração, demais sim- 
plicissima, do Laixo laliiu calendra, que 
já é modificação de cylindro, por meio 
da forma intermedia calandra (vid. esta 
palavra). 0 que nos auclorisoii a apresen- 
tar esta etimologia corno verdadeira, é 
que a palavra cylindro serve de denomi- 
nação a di(rerent>'S ohjoclos de fórtna cy- 
lindrica. Vid. Cylindro). Termo popular. 
Bacio alto de fôrma cyiindrica.—Por ex- 
tensão, bacio em geral. 

CALHÁO , s. m. (Moraes forja aqui ou 
acha n'algum forjador do palavras de 
linguas estrangeiras como elle, um arabe 
calláo, a que acrrscenta em Int. silex, 
sem se saber como nem para qiiô; (]on- 
stancio e o acadêmico Lacerda vão rara 
o grego khalix. A sua ignorancia fez com 
que elles, obedecendo a seus hábitos, não 
derivassem a palavra do provençal ou de 
outra lingua romanica. Elíeí-tivamente 
em provençal hacalhau, era francez ca?í- 
lou; os dialectos oíTerecem grande nume- 
ro de fôrmas, por exemplo: herry chail- 
lon, chilon, mármores, caiau, ruchi, ca- 
liaus, etc. A vista d'('stas fôrtnas e (jue 
a palavra deve ser explicada; ora a ex- 
plicação proposta, sériamente estudada, 
se apresenta obscura. Segundo Littró, 
só se pôile admittir até ao presente que 
venha de calculus, por causa do sentido ; 
mas isto, não como facto positivo, averi- 
guado. Ue calculus, por suppressão regu- 
lar do «u» breve, viria caldus, d'ahi uma 
fôrma calho; mas nem em provençal nem 
em portuguez ha um suffixo «an»; abi 
está o busilis que a etymologia romanica 
não pôde ainda vencer. Concebe-se por 
este exemplo a differença que ha entre a 
etymologia scientifica, que nenhuma ori- 
gem pôde propôr sem a fundamentar por 
todos os lados, e a etymologia cômica, 
para rir, apresentada por Jloraes, Cons- 
tancio, o acadêmico Lacerda, e outros 
acadêmicos). Pedra muita dura, que ba- 
tida com força faz fogo. 

— Termo de Geologia. Qualquer frag- 
mento de rocha pouco volumosa. 

— Loc.: Duro como calhào, muito duro. 
— Coração de calhào, coração insensível. 
— Homem ou mulher de faca e calhào, 
homem ou mulher destemida, capaz de 
assassinar. 

CALHAR, V. n. (Por uma fôrma que- 
Ihar, de quelha, mudando-se o «e» não 
accontuado do infinito em «a», corno em 
piadoso por jnedoso (Livros de Linha- 
gens, Liv. III, p. 187, em Portug. Mon. 

Histor. Scriptores), ellamentos por elle- 
mentos (Azurara, Chronica de Guiné, cap. 
35), sahuigem por seíuugrem (Ob. cit., cap. 
32), Avange.lho \)i)V Evangelho {\). Duarte, 
Leal Conselheiro, cap. 7), etc., e influin- 
do depois esse «a» uão accentuado das 
fôrmas calho por quelho, etc. Para uma 
influencia de igual natureza vid. Sogigar, 
e as fôrmas citadas sob esta palavra. 
Também em Calha, subst., ha um resul- 
tado da mesma influencia, a não ser esta 
forma derivada de Calhar, como estima, 
de estimar, cala, de calar, etc.) Ajustar- 
se, introduzir-se facilmente n'uma calha ; 
encaixHr-se facilmente.—Figuradamente: 
dar-se, ajustar-se.—Esses actos não ca- 
lham com o meu caracter. — Seguir, abrir 
caminho como a agua pela callia.—Stic- 
cedcr, acontecer.—Calhou ir tmoccasião 
propicia. 

1.) CÁLHE, s. m. (De calle, molhando- 
se o «1» geminado como em centelha, do 
latim scintilla, tolher, do latim tollere, 
calha, do latim galhi, ant. galhinha, de 
gallinha (Viterbo, Eluc.), etc.) Rua d'uni 
jardim ; alea. 

2.] CÁLHE, .9. rn. [De calha, mudando- 
se o «a» final era «e», talvez por confu- 
são com 1.) Vid. Calha. 

CALHÊTA, s. m. (De cala, com o suf- 
fixo (iiminutivo «ata», abrandando-se o 
«1» em «Ih», como em pilha, do lalim 
pilar (vid. Pilar), solho, do lalim solum, 
etc. Como, porém, esse abrandamento do 
«1» etn «Ih» é esporádico, tornar-se-hia 
natural pensar que pelo processo da ety- 
mologia popular se suppozesse a palavra 
connexa com calhe, od'ahi a sua modifi- 
cação). Pequena angra, quebrada ou bo- 
queirão nas costas bravas e recifosas, 
onde podem entrar os navios para apor- 
tarem a terra. — <iOn<ie quebra o mar, 
faz humas calhetas para poderem des- 
embarcar.)■> Barros, Década II, foi. 79. 
— «.Chegada a porto esta embarcação, que 
era urna fermosa lancha ao remo, os que 
n'ella vinhão a atrancurão com dousproi- 
zes de popa. e de proa com a ribanceira 
que a ponta da calheta fazia, para se po- 
derem servir cum prancha.» Fernão Men- 
des Pinto, Peregrinações, cap. 44. 

CALIÁNA, s. f. (Palavra asiatica). Ins- 
trumento de cachimbar, usado pelos per- 
sas e mogores. 

CALIBRE, s. m. (O hespanhol e o fran- 
cez têm calibre, o italiano calibro; a pa- 
lavra tem dado logar a muitas discussões 
etymologicas. Littré admitte sem reflexão, 
que a palavra vera do arabe cãlab, fôr- 
ma. Mas o sábio arabista Dozy não acei- 
ta, e rebate, com argumentos importan- 
tes, essa etymologia. — «A palavra câ- 
lab, diz, elle, vem de kalapoys, om kalô- 
poys (grego); designava pois primitiva- 
mente fôrma, modelo que serve para dar 
a um sapato a fôiina que elle deve ter 
(— horma <ie zapatero em Pedro d'Alca- 

\la, Mil e uma noites, iv, 681, Liv. 16, 

ed. Macnaghten), e por extensão, fôrma, 
modelo em geral; vid. Fletscher, de Glos- 
sis Hahicth, p. 72. Mas em quanto a ca- 
libre, creio com II. Mahn (Etym. Unters., 
p. 5, 6) que se deve buscar-lhe a origem, 
não no arabe, mas no latim. O accento 
não permitte derival-o de câlab, e a si- 
gnificação d'esta ultima palavra não con- 
vém melhor. Aos argumentos dados pelo 
sábio que acabo de nomear, pode-se acreS' 
centar que, segundo M. Jal (Glossaire 
Nautique), o francez do século XVI tinha 
équalibre por calibre.» Glossaire des mots 
espagnols et portugais dérivés de Tarabe, 
p. 377. Ora Mahn, no logar citado por 
Dozy, pretende derivar calibre do latina 
quã libra, de que peso, etymologia que 
poucas analogias favorecem, e de cara- 
cter assás artificial. Por fim ha ainda ou- 
tra etymologia de Wedgwood, não mais 
fundada. A palavra, pois, pôde conside- 
rar-se ainda como d origem duvidosa). 
Capacidade d'um tubo que se mede pelo 
seu diâmetro. — Particularmente, o <liá- 
metro interior das armas de fogo. — Uma 
peça de grosso calibre. — üma peça de 
calibre 0. — «.Por proa borneava cinco 
peças deste calibre.» Padre Fernão de 
Queiroz, Historia da vida do irmão Pe- 
dro Basto, p. 345.—O diâmetro da ba- 
la, bomba, etc., determinado pelo da 
peça era que deve servir. — Instrumento 
que serve para medir o calibre. — Passar 
balas ao calibre. — Calibre dos morteiros, 
regra de palmo e meio, ou de dois pal- 
mos, dividida em pollegadas e linhas.— 
Figuradamente : O valor, e estado d'uma 
[lessoa ou cousa. —Gente de todo o cali- 
bre, gente de todas as condições.— «.Sam 
outros ladroens de maijor calibre, e de 
mais alta es fera.T) Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. III, p. 327. 

CALIÇA, s. f. (De cal, com o suffixo 
«iça»). Cal e cascalho de ruina dè pare- 
de velha. — Sujo de caliça.— Coberto de 
caliça.—Limjpar a terra da caliça. 
Desfazer-se uma casa em caliça. = Usado 
por Fr. Luiz de Souza, e colligido por 
Bento Pereira. 

CÁLICE, s. m. Vid. Calis. 
f CALICERÁDAS, s. f. pl. Familia de 

plantas que tem o calyx terminado ero 
ponta. 

t CALICERÁDO, adj. (Do latim calyx, 
calyx, e aceratus, pontudo, afiado).Terrno 
de Botanica. Que tem o calyx em ponta. 

f CALÍCERO, s. m. (Do latira calyx; 
vid. Calis). Planta vivaz do Chili, d'has- 
te fistulosa. 

-j- CALICHIRON, s. nt. Termo de Bota- 
nica. Nome dado á solandra e ao indig" 
ordinário. 

.CALICIADO, adj. (Do latim calyx, ca' 
lyx, com o suffixo «ado»]. Termo de 
tanica. Envolto em calyx. 

CALICINAL, adj. (De calicino, coro " 
suffixo «ai»). Que pertence ao calyx. 

CALÍGINO, adj. (Do latim calyx, coC 
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o suffixo «ino»). Relativo ao calyx. — 
Cercado ile um calyx. = Avellar Brotero, 
Compêndio de Botanica, ii, 153. 

CALICULÁDO, adj. (Do caliculo). Acom- 
panhado de um caliculo. = Avellar Brote- 
ro, Compêndio de Botanica, ii, 154. 

CALÍCULO, s. m. (Do latim caliculus, 
dimiimtivo de calix). Pequeno calyx. — 
O calyx accessorio collocado na based'um 
calyx maior. = Avellar Brotero, Compên- 
dio de Botanica, ii, 154. • 

CALIDÁDE, s. m. (Alteração de Quali- 
dade; vid. esta palavra). = Esta fôrma 
acha-se empregada até ao século xviii 
com mais frequencia que a fôrma quali- 
dade.— «.Segundo a calidade da pessoa 

Nuno, e serviços que tinha feito.)) 
l^arros, Década II, i, 7. — «D. Garcia 
de Noronha, que elle muyto queria por 

calidades.» Ob.cit., cap. viit, 2. — 
'^Tão benignas calidades, reconhecia o 
Anjo na luz, e tam rigorosas no Sol.D 
'^fitonio Vieira, Sermões, Tom. i, 253. 

«Ella (a virtude) goza de huma inte- 
'"'tor calidade, que secretamente moue os 
^Oí-apoens a sua obediencia.)) Francisco 
Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 1.— 
«fiesía primeira calidade de incertos par- 
^J'Cipão quasi todos.n Idem, Apologos Dia- 
'ogaes, p. 213. 

, t CALIDICTYON, s. m. (Do grego ka- 
'ós, bello, e dycton, filete). Termo de Ho- 
'■anica. Gênero do llorídeas, synonymo do 
S^nero dictyuro. 

CALÍFA, s. m. (Do arabo khalifa, suc- 
cessor, successor de Mahomet; .loão de 
oarros escrtívia calipha). Titulo dos so- 
beranos que exerceram depois de Maho- 
"5et o poder espiritual e tem[)oral sobre 

musulmanos. — «.Fugindo da tyrnnnia 
califas.» Duarte Bibeiro do Macedo, 

Ida da princeza Theodora, p. 57. 
„ califado, s. m. (De califa, com o suf- 

«ado», como principado, de princi- 
^^>_patriarchado, de patriarcha, etc.) Di- 
S^iidade de califa; o tempo que reinou 

califa.— «Também seus califados es- 
^^ram muito tempo divididos.» Padre 
.'•^rnão de Queiroz, Historia da Vida do 
""mão Pe^ro Basto, p. 425. 

CALIFICAÇÃO, s. /'. (Alteração de Qua- 
"ícação; vid. esta palavra).— «Não he 

Pequena calificação de sua vida o teste- 
''^unho de José Anchieta.)) Jorge Cardoso, 

giologio Lusitano, Torn. i. 
CALIFICADOR, s. m. Vid. Qualificador. 
CALIFICADOR, adj. Vid. Qualificativo, 

j. ^A^IFICAR, V. a. (Alteração do Quali- 
vid. esta palavra). — «Já califica- 

„ ® pelo inalteravel consentimento. ...» 
^•"ancisco Manoel de Mello, Carta de Guia 

^asados. — «Quer que assista elle co- 
0 testemunha caliiicaàa.y) Manoel de Fa- 

^*a, Promptuario Moral, p. 311.—«Pa- 
^vra com que califica grandemente sua no- 

Monarch. Lusit., Tom. iv, p. 57. 
j s. f. (Do latirn caligue, de que 

deriva o nome do imperador Caligula). 
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Especie do sandalia guarnecida de pre- 
gos, que usavam os soldados romanos. — 
Calçado baixo de mulher. = Usado no 
ultimo sentido por Antonio Pereira de 
Figueiredo, na traducção da Biblia. 

CALIGEM, s. f. (Do latim caligo, cali- 
ginis]. Termo poético. Escuridão, trevas. 

— Termo de Cirurgia. Especie de né- 
voa nos olhos. — «Caligem nos olhos, he 
huma nuvem delgada, que faz a vista es- 
cura.d Antonio da Costa, Recopilação de 
Cirurgia, Index. 

CALIGINOSO, adj. (Do latim caligino- 
sus, de caligo, da raiz kal; vid. Occul- 
tar. A orthograpliia com dous «11» é errô- 
nea). Termo didactico e poético. Escuro, 
sombrio, tenebroso.— «Traráhumremoi- 
nho de nuvens negras, escuras, e calligi- 
nosas.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
VII, p. 488, 

A luz dos olhos que do Ceo se dera 
Para chegar guiando á Summa Altura 
Hua caUifjinosa nevoa era, 
Se nevoa pôde haver tào triste e escura. 

nOLlM DE MOURA,NOVISS. DÜ HOMEM, Cant. II, 
est. 7G. 

— Figuradamente: Olhos caliginosos, 
olhos fechados á luz, no sentido physico 
e no sentido moral. 

f CALIGIO, adj. Termo de Zoologia. 
Que se parece com o caligo. 

f CALIGIOS, s. m. pl. Familia de crus- 
táceos, cujo typo é o genero caligo. 

f CALIGO, s. m. Termo do Zoologia. 
Genero de pequenos crustáceos, da ordem 
dos siphonóstomos. 

f CALÍGULA, s. f. (Do latim caligula, 
diminutivo de caligo). Termo de Zoolo- 
gia. Pelle que cobre o tarso das aves. 

CALÍM, s. m. (Alteração de Calaim; 
vid. esta palavra). Liga metallica feita na 
China, de estanho e chumbo. — Estanho 
de Sião e de Malaca, de que se fazem 
caixas para chá. 

CALIMBÉ, s. m. (Palavra americana). 
Cinta de algodão, de cerca de tres dedos 
de largura, único vestuário dos negros da 
Guiana. 

CALÍME, s. m. (?) Termo de Nautica. 
O delgado do navio comprehendido en- 
tre a linha d'agua e o gio grande. 

-]- CALÍMERIS, s. m. (Do grego kalâs, 
bello, e meris, parte). Termo do Botani- 
ca. Genero da familia das synanthóreas 
asteróideas. 

■\ CALINDA, s. f. (Palavra americana). 
Dança dos negros crioulos da America, 
que elles executam dispostos em duas fi- 
leiras em frente uns dos outros, avan- 
çando o recuando com cadência, e fazen- 
do ao mesmo tempo visagons extravagan- 
tes e gestos muito lascivos. 

f CALÍPHYLLO, s.m. (Do grego 
bello, e phyllos, folha). Termo de Bota- 
nica. Synonymo do genero porphyrio. 

CALÍPPICG, adj. 2 gen. (De Callippes, 
astrônomo grego que inventou o cyclo de 
76 annos). Diz-se d'um cyclo de setenta 
e seis annos, depois dos quaes as luas 

novas e cheias médias deviam voltar no 
mesmo dia do anno solar. 

1.) CÁLIS, CALIZ, CALIX ou CÁLICE, 
s. m. (Do latim calix, que vem do grego 
kilyx, vaso para beber, de kylô, cavida- 
de). Vaso de vidro ou de metal, de fôrma 
conica,com ampó,que serve para por elle 
se beber. O calix em que o sacerdote con- 
sagra o vinho. — Um calix de vinho do 
Porto. — N'um sentido mystico e de de- 
voção, o calix de Jesus Christo. — O ca- 
lix da amargura. —Figuradamente : Es- 
gotar até ás fezes o calix da amargura, 
passar por todas as privações. 

Beber nao queira por dourado cales, 
Por onde a todos dil veneno aquella, 
Que abate os montes e alevanta os valles. 

FERNÂO ALVARKSDO ORIENTE, LUSIT. TRANSF., 
liv. II, pros. VIII. 

— Obs. gramm.; o modo de escrever 
mais preferível é calix, pl. cálices, e não 
calises, nem calizes, conformemente á ety- 
mologia e a outros factos da lingua. 

2.) CÁLIX ou CÁLICE, s. m. (Do latim 
calyx, que vem do grego kályx, involu- 
cro, de kalyptein, occultar (vid. Occul- 
tar). Os diccionarios latinos distinguem 
calix, copo, vaso, o calyx, calyx das ílô- 
rcs. Na orthographia portugueza fôracon- 
veniente adoptar equivalente distincção, 
escrevendo asegunda palavra calyx, como 
fizeram Brotero, e outros). Termo de Bo- 
tanica. Involucro exterior da fôrma d'ura 
copo, em geral de côr herbácea, e que 
contém a corolla e os orgáos sexuaes da 
ílôr. — «O calyx e corolla são os tegumen- 
tos dos orgãos sexuaes, ou para me eospli- 
car segundo o modo de alguns sexualis- 
tas, o calyx he o thalamo nupciál das flo- 
res, e a corolla a rica armação d'elle.D 
Avellar Brotero, Compêndio de Botani- 
ca, I, p. 118. 

CÁLLA, s. f. (O mesmo que cala, mas 
escripto com dous «Ib contra a etymolo- 
gia). Aborta, pequeno porto. — «Toma- 
rão a atalaya, que era sobre a calla.» Iné- 
ditos de hist. port.. Tom. ii, p. 234. 

CALLACEAR, v. n. Má orthographia de 
Calacear, adoptada por vários escriptores. 

CALLACEIRO , s. m. Má orthographia de 
Calaceiro, usada por alguns escriptores. 

CALLAR, e derivados, escriptos erro- 
neamente com dous «Ib; vid. Calar, e 
derivados. 

CALLEJÃO, s. m. (De calleja; vid. Ca- 
leja, com o suffixo augmentativo «âo»). 
Passagem larga. = Usado pelo Conde da 
Ericeira. 

-[- CALLÉSIS, s. m. Termo de Botanica. 
Nomo dado pelos antigos a uma planta 
que se julga ser a verbena. 

-|- CALLIA, s. f. (Do grego kállos, bel- 
leza). Termo de Zoologia. Genero de co- 
leôpteros tetrâmeros, da familia dos lon- 
gicornos. 

f CALLIANASSA, s. f. (Nome mytho- 
logico d'uma noreida). Termo de Zoolo- 
gia. Genero (Io crustáceos, da familia dos 
thalássios. 
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^ CALLIÁNIDA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Genero de crustáceos, da tríbu dos 
crypto-branchidos. 

f CALLIANÍRA, s. f. (Nome mytholo- 
gico d'uma nereida). Termo de Zoologia. 
Genero de zoophytos da ordem dos acalé- 
phos livres, que se encontra nos mares 
de Madagascar. 

■f CALLIANÍRIDES,s. f. pl. Familia dos 
acaléphos ctenóphoros, que tem por typo 
o genero callianira. 

-}• CALLIANÍRIDO, adj. (De callianira). 
Termo de Zoologia. Que se parece com a 
callianira. 

-j- CALLIÁNTHEMO, s. m. (Do grego ka- 
lós, bello, e anthemon, ílôr). Termo de 
Botanica. Genero da familia das rainun- 
culáceas. 

-}• CALLIÁNTHIA, s. f. (Do grego ha- 
los, bello, e anthos, flôr). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de coleópteros pentâmeros, 
da familia dos malacodérmes. 

1 CALLIÁSPIS, s. TO. (Do grego kalós, 
bello, e aspis, escudo). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de coleópteros tetrâmeros, 
que tem por typo o calliàspis vermelho, 
de Cayenna. 

f CALLIBÓTRYS, s. m. (Do grego ka- 
lós, bello, e bitrys, cacho). Termo de Bo- 
tanica. Genero de plantas. 

f CALLIBRYÃO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e bryon, musgo). Termo cie Bota- 
nica. Genero de musgos. 

f CALLICARPO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e karpós, fructo). Termo de Bota- 
nica. Genero da familia das verbenáceas 
agiphíleas, 

f CALLICÉPHALO, s. TO. (Do grego ka- 
lós, bello, e kephalê, cabeça). Termo de 
Botanica. Nome de plantas comprehendi- 
das n'uma secção do genero centáurea. 

-j- CALLÍCERA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e kéras, corno). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de dípteros branchóceros. 

f CALLICERÁDO, s. TO. (Do grego kalós, 
bello, e kéras, kératos, corno). Termo 
de Zoologia. Genero da familia dos oxyu- 
ros. 

-}■ CALLICHLORIS, s. TO. (pr. kaliclóris; 
do grego kaUikhlôris, que tem uma bella 
côr verde). Termo de Zoologia. Genero 
de coleópteros pentâmeros, da familia 
dos lamellicórnes. 

f CALLICHNO, s. TO. (pr. kallicno; do 
grego kalós, bello, e ikhnos, pé). Termo 
de Zoologia. Genero formado na familia 
dos patos. 

-j- CALLICHROADO, s. m. (pr. kallicroá- 
do; do grego kalós, bello, e khroa, côr). 
Termo de Botanica. Genero da familia 
das compostas senecionídeas. 

f CALLICHROMO, s. m. (pr. kallicró- 
mo; do grego kalós, bello, e khrôma, côr). 
Termo de Zoologia. Genero de coleópte- 
ros, da familia dos longicórnes. 

-f CALLICHTO, s, to. (pr. kallicto). Ter- 
mo de Zoologia. Genero de peixes da fa- 
milia dos siluróides. 

f CALLICNÉMO, s. to. (Do grego kalós, 
bello, e knêmê, côxa). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de coleópteros pentâmeros, 
da familia dos lamellicórneos. 

f CALLICÓCO, s. TO. (Do grego kalós, 
bello, e kókkos, casca). Termo de Bota- 
nica. Synonymo seccionario do genero 
cephffllis. 

-j- CALLICÓDÃO, s. TO. (Do grego kalós, 
bello, e kôdón, sino, campánula). Termo 
de Botanica. Synonymo seccionario do 
genero érica. 

f CALLÍCOMO, s. w. (Do grego kalós, 
bello, e kômê, cabelleira, folhagem). Ter- 
mo de Botanica. Genero das saxífragas 
cnnomiadas. 

f CALLICÓRNIA, s. f. Termo de Bo- 
tanica. Synonymo de asteróptera. 

-j- CALLICYSTHO, s. to. (Do grego ka- 
lós, bello, e kystos, partes genitaes da mu- 
lher). Termo de Botanica. Synonymo sec- 
cionario do genero vinha. 

CALLIDADE, s. f. (Do latim calliditas, 
de callidas; vid. Callido). Astiicia, habi- 
lidade, perspicacidade. = Colligido no 
Diccionario de Moraes. 

CALLIDÍNA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e dinos, turbilhão). Termo de Zoo- 
logia. Genero de systólidas, da familia 
das philodinadas. 

GALLIDIO, s. TO. (Do grego kalós, bello, 
e idea, fôrma). Genero de coleópteros da 
familia dos longicornes. 

CÁLLIDO, adj. (Do latim callidus, de 
calleo, endurecer, criar callo.—Figurada- 
mente: ser versado, saber perfeitamente, 
de callum; vid. Callo). Astuto, perspicaz, 
exercitado. = Usado por Pedro de Mariz, 
e colligido no Diccionario de Moraes. 

-}• CALLIDRYADA, s. f. (Nome mytho- 
logico). Termo de Zoologia. Genero de 
lepidópteros, da familia das diurnas. 

t CALLIÉPIA, s. TO. (Do grego kallós, 
belleza, e épos, palavra, estylo; vid. Épi- 
co).—Termo de Grammatica. Estylo ele- 
gante, acadêmico. 

-j- CALLIGAN, s. f. (Palavra asiatica). 
Certo tecido do algodão, que vem da ín- 
dia. 

f CALLIGÉO ou CALLIGÉUM, s. m. 
(Do grego kallos, belleza, e geum, genero 
de plantas). Termo de Botanica. Synony- 
mo seccionario do genero geum. 

-j- CALLÍGONO, s. to. (Do grego kallós, 
belleza, e gonê, nó, articulação). Termo 
de Botanica. Genero da familia das poly- 
goniáceas capolygóneas. 

CALLIGRAPHIA, s. /". (De calligrapho, 
com o suflixo «ia»). A arte de formar bem 
os caracteres da escri[»ta. 

CALLIGRÁPHICO, adj.(De calligrapho, 
com o suffixo «ico»). Que diz respeito á 
calligraphia.—Exercidos calligraphicos. 
— Pautas calligraphicas, pautas em que 
ha diversas linhas que servem para guiar 
o que aprende a traçar os caracteres da 
escripta com perfeição. 

CALLÍGRAPHO, a, s. (Do grego kallós. 

belleza, e graphein, escrever). O que se 
se applica a calligraphia. 

-j- CALLIMELLISSA, s. f. (Do grego ka- 
lós, bello, e mélissa, melissa). Termo de 
Botanica. Genero seccionario do genero 
melissa. 

-j- CALLÍMENA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Synonymo de bradyporo. 

GALLÍMICRO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, emikrós, pequeno). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros pentâmeros, 
da familia dos sternóxos. i 

CALLÍMIO, s. in. Musica de dança 
dos antigos, que se executava em flautas. 

-}• CALLÍMO, s. m. Termo de Mineralo- 
gia. Especie de pedra. 

f CALLÍMONO, s. m. (Do grego kalli- j 
mos, muito bello). Termo de Zoologia. 
Genero de insectos da familia dos chalu- 
diános hymenóptPTos. 

f CALLIMÓRPHA, s. f. (Do grego kal- I 
lós, belleza, e morphê, fôrma). Termo de 
Zoologia. Gennro de coleópteros da or- 
dem dos lepidópteros. 

-j- CALLIMÓSOMO, s. to. (Do grego kál- 
limos, muito bello, e sóma, corpo). Ter- 
mo de Zoologia. Genero de insectos ca- 
rábicos. 

j- CALLINÓTO, s. TO. (Do grego kallós, 
belleza, e nôtos, costas). Termo de Zoo- 
logia. Genero do coleópteros tetrâme- 
ros, da familia dos curculiónides gonató- 
ceros. 

f CALLIÓDON, s. TO. (Do grego kallós, | 
belleza, e odôn, dente). Termo de Zoolo- | 
gia. Genero de peixes, da familia dos la- ' 
broides. > 

f CALLIÓMORO, s. to. Termo de Zoo- < 
logia. Genero de peixes, synonymo de 
platycéphalos. 

'[ CALLIONGIS, s. m. pl. Soldados da 
marinha turca. 

-j- CALLIÓNYMO, s. to. (Do grego kal- 
liônymos, que tem um bello nome). Ter- 
mo de Zoologia. Genero de peixes. 

-j- CALLÍOPE, s. f. (Do grego Kalliopê, 
que tem uma bella voz; de kallós, bel- 
leza, e ops, voz). Termo de Mythologia. 
Uma das nove musas, a que presidia á ; 
eloquencia e á poesia heróica. í 

Agora tu, Calliope^ me ensina 
O que contou ao rei o illustre Gama. 

CAM., LUS., cant. iii, est. 1. 

Oue elle, nem quem na estirpe seu se chama, 
Calliope nào tem por tào amiga. 

OB. ciT., cant. V, est. 99. 
Aqui, minha Calliope, te invoco. 

. OB. ciT., cant. X, est. 8. 

— Termo de Astronomia. Pequeno pla- 
neta, descoberto n'esles nltimos annos. 

— Termo de Zoologia. Variedade de 
antílope. Especie commum. 

f CALLIÓPSÍS, s. m. Do grego kallós, | 
bellpza, e ópsis, rosto). Genero do plan- 
tas, pouco (lillerente do coreópsis. 

CALLIPÉDIA, s. f. (Do grego kalUpai' 
dia; de kallós, belleza, e pais, paidós, 
criança). Conjuncto de conselhos dados 
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aos paes para que elles procriem crian- 
ças tão b"llas quanto possível fôr. 

f CALLIPÉDICO, adj. (De callipedia, 
com o suflixo «ico»). Que diz respeito á 
callipédia. 

•l" CALLIPELTIS, s. m. (Do grego kal- 
iós, belleza, e péltê, escudo). Termo de 
Botanica. Geiiero da família das rubiá- 
ceas estflladas. 

-]- CALLIPÉPLA, s. m. (Do grego kalli- 
peplos, que está bem vestido). Termo de 
Zoologia. Genero de aves que comprohen- 
de aS' mais bellas variadades de perdizes. 

t GALLIPÉPLO, s. m. (Vid. Gallipepla). 
Termo de Zoologia. Genero de coleópte- 
ros tetrâmeros, da família das chrysome- 
línas. 

t GALLÍPHORO, s. f. (Do grego kalló'i, 
belleza, e phorcô, trasio, levo). Te-rmo de 
Zoologia. Genero de insectos dípteros, da 
familia das calyptéreas. 

t GALLIPHYSA, s. f. (Do grego hallós, 
belleza, e physa, bexiga, follículo). Ter- 

de Botanica. Synonymo seccionario 
^0 genero callipógono. 

f GALLIPÓGONO, s. to. (Do grego kal- 
'ós, belleza, e pògòn, barba). Termo de 
Zoologia. Genero de coleó[)teros tetrâ- 
ffleros, íla família dos longicornes. 

t CALLIPfiORO, s. m. (Uo grego knl- 
belleza, ejorôm, pròa, extremidade), 

fermo de Botanica. Genero de penutos, 
familia das lilláceas agapántheas. 
t GALLIPTERIDA, s. f. (l>o grego kal- 

belleza, apteris, feto). Termo de Bo- 
^''nica. Genero de fetos, 

t CALLIRHÍPIS, s. m. (Do grego kal- 
belleza, e rhipis, leque). Termo de 

Zoologia. Genero de coleópteros, da fa- 
■^ilia dos semicornes. 
t CALLÍRHOE, s. f. (Do grego Kalli- 

'^lioe, nome mythologico). Termo de Pa- 
'^'^ntologia. Genero de molluscos fosseis. 

■~~-Termo de Botanica. Variedade de 
amaryllida. 
t CALLISÁGEA, s. f. (Do grego kallú<s, 

®lleza, e sakos, escudo; da fôrma do 
■"Ucto da planta). Termo de Botanica. 

«enero da família das umbellíferas. 
t CALLISAURO, s. TO. (Do grego kal- 

belleza, o sáicra, lagarto). Termo de 
'^ologia. Genero de sauriános. 

T CALLISEMÀIA, s. f. (Do grego kal- 
"^1 belleza^ e sêmnia, estandarte). Ter- 

'üo de Botanica. Genero de plantas da 
'^'JJilia das papillonáceas. 

1 s. f. (Do grego kallôs, bel- 
^eza). Termo de Botanica. Genero de plan- 

(la família das commelíneas. 

ló s. m. (Do grego kal- belleza, e sphyra, martello). Termo 
.?"l"8Ía- Genero de coleópteros, da 

®ilia dos longicorncs. 
T CALÍSTA, s. f. (Do grego kallistã, 

^ uito bella). Termo de Botanica. Syno- 
genero acrónia, planta parasita 

Ibas troncos das arvores ve- 

t CALLISTACHYS, s. m. (pr. kallista- 
Ms; do grego kallós, belleza, e stakhys, 
espiga), rerrno de Botanica. Genero de 
plantas, da familia das papilionaceas po- 
dalyrládas. 

— Termo de Zoologia. Genero de co- 
leópteros, da família dos carnívoros. 

j- CALLISTEMON, s. TO. (Do grego Z:aí- 
lós, belleza, e stêmon, filete). Termo de 
Botanica. Genero da familia das myrtá- 
ceas leptospérmeas. 

f CALLISTEPHO, s. to. (Do grego kal- 
lós, belleza, e stéphos, corôa). Termo de 
Botanica. Genero da familia das synan- 
théreas astht^róides. 

f GALLISTHENES, s. m. (Do grego kal- 
listhenâs, cheio do vigor; de kallós, bel- 
leza, e stliênoí, força). Termo de Botani- 
ca. Genero da família das vochysláceas. 

f GALLISTHÉNIA, s. f. (Vid. Gallis- 
thenes, na parte etymologica). Comple- 
xo de processos de gymnastica que con- 
vém na educaçao physica das raparigas. 

f CALLISTÍTES, s. f. pl. (Do grego kal- 
lislê, muito bella). Termo de Zoologia. 
Grupo de coleópteros de proporção mé- 
dia. 

f CALLISTODÉRMO, s. to. (Do grego 
kaUistóít, multo bello, e dérma, pelle). 
Termo de Zoologia. Genero de conchas. 

CALLÍSTOLA, s. f. (Do grego kallós, 
belleza, e siolô, vestido). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros tetrâmeros, 
da familia das chrysomelínas. 

CALLITERO, s. m. (Do grego kallós, 
belleza, e ierein, furar: por allusão á bel- 
leza do insecto, e porque elle, no esta- 
do de larva, faz buracos na madeira). 
Termo de Zoologia. Genero de coleópte- 
ros pentâmeros, da familia dos tereiís. 

f GALLITHÁMNIA, s. f. (Do grego kal- 
lós, belleza, e thamnion, arbusto). Ter- 
mo de Botanica. Genero de algas mari- 
nhas. 

CALLITHÁUMO, s. to. (Do grego/caZ- 
lâs, belleza, e thauma, maravilha). Ter- 
mo de Botanica. Genero da familia das 
amaryllldáceas. 

f GALLITHEA, s. f. (Do grego kallós, 
belleza, e thea, deusa). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de lepidópteros diurnos. — 
Genero de conchas. 

f CALLÍTHRIX, s. to. (Vid. Gallitri- 
cho). Termo de Botanica. Genero da fa- 
mília das coníferas cuprissíneas. 

f GALLITRIGHO, s. m. (pr. kalUtrico; 
do grego hülilrikhos; de kallós, belleza, 
e thrix, cabello). Termo de Botanica. No- 
me de um genero de fetos. 

t CALLÍTRIGHO ou GALLITHRIX, s. 
TO. (Vid. Callitricho). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de sagüis, que tem por typo 
o saiinlrí de Bouffon. O saimirí ó o mais 
elegante e inlelilgente dos macacos. 

-j- GALLÍXENO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, o xénos, estrangeiro). Termo de Bo- 
tanica. Genero da familia das smiláceas. 

f CALLIZÓNO, s. m. (Do grego kallós, 

belleza, e sônê, cinto). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de curculiónides, que se cos- 
tuma reunir ao genero prépodo. 

f 1.) GALLO, s. TO. (Do latim callum, 
que vera da raiz indo-gerrnanlca kar, ser 
duro, com mudança do «r» em «1». D'cs- 
sa raiz vem calx, cal, calculus, calculo, 
o grego karyon, noz, caroço, o sansk. 
karakas, o coco, o latim carina, com a 
mudança do «c» em «h» pela lei de Grimm 
(vid. Cabeça); a raiz toma no gothico a 
forma har, d'ahi o gothico hardus, duro, 
o antigo alto allemão harti, d'onde o al- 
lemão moderno hart, duro. Também o 
gothico hallus, pedra, rocha, vem da mes- 
ma raiz. Pictet (Origines indo-européen- 
nes, I, 131), apresenta das linguas celti- 
cas os derivados da mesma raiz, irlandez 
carraig, ersa carr, pedra). Rndurecimenr 
to da pelle resultante de fricção continua- 
da.— Tumor circumscripto que se fôrma 
nos pés. — A substancia que uno os os- 
sos fracturados. —Figuradamente; Ter 
callos 7ia paciência, não se impacientar. 
— Callo, habito, principalmente de tra- 
balhar.— Ter feito callo no vicio, estar 
habituado ao vicio, estar invicionado.—■ 
Ter callo no soffrimento, ter soíTrido mui- 
to.— Ter callo na alma, no coração, ter 
a alma, o coração muito duros.—Criar 
callo, habituar-se aos trabalhos, ás fa- 
digas da vida, tornar-se insensível ás 
mesquinhezas do mundo. 

Desfarte o peito hum callo honroso cria 
Desprezador das honras e dinheiro. 

CAM., LUs., cant. vi, est. 08. 

— Loc.: Fazer callo e cama na malda- 
de, tornar-se inteiramente máo. 

De Gaya Almançor ficou gosando 
E com ella ficou como casado, 
Assi que um peccado outro chama, 
E fazem na maldade calo e cama. 

JOXO VAZ, GAIA, p. 12 (ed. de 1868). 

2.) CALLO ou CALO, s. TO. A (etymo- 
logia proposta por Saraiva e aceita por 
Moraes, segundo a qual a palavra viria 
do hebreu khalah {placenta forsan perfo- 
rala], da tÚí khalah [perforare, confode- 
re), não se pôde aceitar, nem pelo lado 
hístorico, nem pelo lado da significação. 
A origem da palavra é incerta). Pão de 
callo, pão muito amassado e de massa 
mui testa, que partido não mostra olhos. 

-j- GALLOCÉPHALO, s. m. (Do grego 
kallós, beleza, e kephalê, cabeça). Ter- 
mo de Zoologia. Genero da familia dos 
papagaios. 

f GALLOMYA, s. f. (Do grego kallós, 
belleza, e myca, mosca). Termo do Zoo- 
logia. Genero de insectos dípteros, da 
família dos atheríceros. 

f GALLOMYÁNO, adj. (De callómys). 
Termo de Zoologia. Que se parece com 
o callómys. 

GALLOMYÁNOS, s. m. pl. Pequena fa- 
mília do roedores da America. 

-j- CALLÓMYS, s. m. (Üo grego kallós, 
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belleza, e mys, rato). Termo de Zoologia. 
Synonymo de Chinchilla, o Viscacho; 
vid. esta palavras. 

f CALLÓPHORO, s. m. (Do grego kal- 
lós, bolleza, e phoreô, levo, trago). Ter- 
mo do Botaiiica. Geuero da familia das 
compostas. 

f CALLOPILÓPHORO, s. m. (Do grep 
kallós, belleza, pilos, chapéo, e phorós, 
o que leva). Termo de Zoologia. Synony- 
mo do acetábulo do Mediterrâneo. 

f CALLOPÍSMA, s. f. (Do grego kallô- 
pisma, ornato). Termo de Botanica. Ge- 
nero da família das gentináceas cliironiá- 
das. 

-{• CALLÓPODO, s. m. (Do grego kállus, 
belleza, e poys, podos, pé). Norae com 
que Alberto Magno designou algumas an- 
tílopes. 

-}- CALLORHYNCO, s. m. (Do grego kál- 
los, belleza, e rJiynkos, bico). Termo de 
Zoologia. Genero de peixes da ordem dos 
chendropterigiános. 

CALLOSIDADE, s. f. (Do latim callosi- 
tas, de callum, callo; vid. esta palavra). 
Endurecimento da epiderme ou da pelle, 
resultante de fricção. 

— Termo d6 Cirurgia. Producção du- 
ra, indolente, que se fôrma sobre as cha- 
gas antigas e ulceras. 

— Termo de Zoologia. Dureza quo se 
desenvolve naturalmente n'algumas par- 
tes do corpo de certos animaes. 

— Termo de Botanica. Saliência árida 
e aspera que se fôrma á superfície do al- 
gumas plantas. 

— Figuradamente: Callosidade moral, 
endurecimentoda consciência, do coração. 

CALLOSO, adj. (Do latim callosus; do 
callus, callo (vid. esta palavra), com o 
suffixo «osus»). Que tem callos, que está 
callejado.—Corpo calloso. 

— Tttrmo de Anatomia. Corpo branco 
e duro, collocado debaixo da divisão do cé- 
rebro para ligar as duas partes.—aCerta 
concavidade que está debaixo do corpo 
calloso.» José Ferreira, Cirurgia, p. 35. 

-}• CALLUNA, s. f. (Do grego kallynò, 
eu varro, porque se fazem vassouras com 
as hastes da planta). Termo de Botani- 
ca. Genero da familia das ericáceas-eno- 
ríceas. 

f CALLUS, s. m. (Do latim callus, cal- 
lo; vid. esta palavra). Órgão de fôrma 
variada, que apparece na base da llôr das 
gramíneas. 

■{• CALLYNTRO, s. m. (Do grego kal- 
lyntron, ornato). Termo de Zoologia. Ge- 
nero de coleópteros heterómeros, da fa- 
milia dos melásomos. 

CALMA, s. f. (O hespanhol e italiano 
têm calma, ofrancezca/me, oinglez calms, 
o hollandez kal. Apezar d'iss() a origem 
da palavra ó incerta. A conjectura mais 
plausivel é a que deriva a palavra do 
baixo latim cauma, calor, pois calma si- 
gnifica em portuguez e hespanhol o ca- 
lor do dia. A mudança do «u» em «1», 

comquanto não freqüente, não ó extraor- 
dinaria. Em portuguez, por exemplo, te- 
mos a fôrma popular alsenlar por ausen- 
tar (vid. Accento), etc. Demais a palavra 
chegou ao francez pelas linguas do meio- 
dia, e d'alü passou ao inglez e ao hollan- 
dez, segundo se crê), ü calor do dia, cau- 
sado pelo sol. — ^Em este comeos sohre- 
veu o gram porco seguro e desacompanha- 
do de sabujos e daluãos, exudrado por a 
gram calma que fazia.% Fernão Lopes, 
Chronica de D. Fernaudo, cap. 99.—«Ca 
el j)er dias e dias e noites nunca perdia 
afam, levantandosse duas e tres horas an- 
te manhaã, aprazando de noite per inver- 
nos e calmas.» Ob. cit., cap. 98. 

O Sol a calma, o Sol a chuva faz. 
ANTONIO FKRHEIRA, EULOGA X. 

Nenhum cometimento alto e nefando, 
Por íogo, ferro, agua, calma e frio, 
Deixa intentado a liuma gei-aíjào. 

CAM., LUS., cant. VI, est. 104. 
Os crystalllnos membros e i)reclaro8 
Á calma, ao frio, ao ar verão despidos. 

OB. CIT., cant. V, est. 47. 

— (iPara todos houve verão, e inverno, 
frio, e calma; e assim ou assim jantar, 
e cea.)) Francisco Manoel de Jlello, Apó- 
logos Dialogaes, p. 30.—Dias de grande 
calma. — Sojfrer a calma. — Suar com a 
calma. — Jornadear por calmas. — Fazer 
calma.— Haver calma.—Diminuir a cal- 
ma.— Quebrar a calma. — Crescer a cal- 
ma. — A hora do dia em que o calor é 
mais intenso.—Pela calma do dia.—Ces- 
sação completa de vento. — (íApurelhou 
logo Pallenco sua fusta pera sayr a terra 
e como quer que a calma fosse muy gran- 
de todavya eram inuy grandes vagas na 
costa, as quaes nunca deram lugar que a 
fusta podesse prooar em terra.)) Azurara, 
Chronica de Guiné, p. 337.—Cessação de 
agitação no mar, resultante da cessação 
do veutü; bonança. 

Oh caso nunca visto e milagroso! 
Quo trema e ferva o mar, ein calma estando! 

CAM., LUS., cant. ii, est. ü7. 

— Figuradamente: Agitação, calôr no 
animo.—Pôr em calma. — Tranquillida- 
de, quietação do espirito. Esta opposição 
dos sentidos figurados, liga-se imrnedia- 
tamente á diflerença, que não é opposição, 
dos dous sentidos naturaes. 

— Loc.; Calma morta, ou cdXxüdí podre, 
locução nautica. Tranquillidade absoluta 
no mar, cessação completa de vento, de 
modo que não haja nem a mínima aragem. 
— Calma borralho, locução nautica. 0 
mesmo que calma morta, ou calma podre. 
— (íEmparelhudo o)ide elle participa de 
outra linha da costa transversal, acha 
[como dizem], calma borralho.)) Barros, 
Ilecada III, foi. 28á.—A calma das pai- 
xões, a tianquillidade ou braiidura d'ellas. 
— Calma dos sentidos, inacção. — Estar 
em calma, ficar em calma, cessar. 

f CALMANDA, s. /". (1'alavra que se en- 
contra em differentes dialectos, mas de 

origem desconhecida). Estôfo de lã, lus- 
trado de um lado como o setim, que vem 
da Inglaterra, França e Allemanha. 

CALMANTE, adj. 2 gen. (Fôrma parti- 
cipai, de calmar). Termo de Medicina. 
Que abranda as dores. — Remedio cal- 
mante. — Bebida calmante. 

CALMANTE, s. m. Tomar um calman- 
te. — Receitar um calmante. 

f CALMAR, s. m. (Do francez calmar, 
do latim calmarium, caixa ou estôjo em 
que se mettiam os cálamos com que os 
antigos escreviam; vid. Calamo). O mol- 
lusco foi denominado assim em razão da 
sua fôrma). Termo de Zoologia. Genero 
particular demolluscos ceplialôpodos, quo 
tem por typo o calmar vulgar ou grande 
calmar. 

CALMAR, V. a. (De calma). Acalmar; 
vid. esta palavra.—Calmar a febre, o tra- 
balho, o infortúnio. — Termo chulo. Ba- 
ter, dar golpe, pancada.—Calmar aí^íMem. 
— Calmar bordoadas a alguém.— Calmar 
taponas tesas.—Calmar murros tesos. En- 
fermidades da lingua, p. 113. 

f CALMARÊTE, •s. m. (De calmar, sttbsí., 
com o suflixo «ete»). Termo de Zoologia. 
Genero do cephalôpodos, da familia das 
pôlpas, que habita os mares austraes. 

CALMARIA, s. f. (De calma, com o suf- 
fixo «aria»). Tranquillidade do mar em 
que o navio não surde; calma. — (uNesta 
paragem teveram grandes calmarias.» 
Commentarios d'Affonso d'Albuquerque, 
Part. I, cap. 6. — (íAmanheceo o dia se- ; 
guinte em huma terrivel calmaria.» Pa- í 
dre Fernão de Queiroz, Historia da vida ' 
do irmão Pedro Basto, p. 351.—Estar o 
mar em calmaria, cair em calmaria. — 
O tempo que dura a calma.—Tiveramuma 
longa calmaria. — Calòr continuo do ar 
sem vento. = Usado no ultimo sentido 
por Lucena. 

f CALMÍ, s. m, (Palavra asiatica). Te- j 
cido pintado que se fabrica no império 
de Mogôl. 

CALMO, adj. (De calma). Que está em | 
calma, ou calmaria.—Que está sem mo- ; 
vimento.=Usado por Côrte Real. 

CALMORREAR, v. a. (Comparando esta 
palavra com calamocada, vè-se que n'el- 
las ha um elemento commum de origem 
incerta, cala, cal, e outros diversos, mas 
de significações correlacionadas; na se- 
gunda palavra ó moçada, de móca, em 
calmorrear é morrear evidentemente de- 
rivado de murro; e em consequencia 
d'isso a palavra deve oscrever-se calmor- 
rear. Nas línguas roínanicas parece exis- 
tir um certo numero de pmfixos, ou, me- 
lhor, primeiros elementos de compostos, 
das fôrmas ca, cal, cala; mas como ain- 
da estão mal estudados por falta de uma 
collecção larga d'exemplos e de compa- 
rações, a etymologia das palavras em que 
elles parecem entrar está ainda muito ob- 
scura. No francez calorgner, e seus com- 
postos, suppôz-se a existencia d'um d'es- 
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ses prefixos, pois lorgner apparece inde- 
pendente na língua, e a esse prefixo at- 
tribuiu-se a fórtna ca; egualmente Gues- 
sard vè o mesmo prefixo ca no proven- 
çai calucs, cujo segundo elemento lucs 
vem d'um radical luc, que se encontra no 
francez re-luquer; ora como essas duas 
fôrmas lorgner e luc começam por elle, 
não é nada inverosimil que o primeiro 
elemento seja não ca, mas cal, de uma 
fôrma fundamental cala, que encontra- 
dos no portuguez calamocada. O que 
confirma de certo modo esta conjectura 
é o sentido pejorativo que indubitavel- 
mente dá o prefixo ás palavras franceza 
6 provençal. O sentido pejorativo ou ri- 
•licularisador manifesta-se também evi- 
dentemente em calamocada, e calmorrear, 
formações inteiramente populares e d'uso 
chulo. Todavia, não devemos omittir a 
'^'^njectura do calmorrear derivar do the- 

calma, de calmar, por meio do suf- 
ixo ((orrea»,como do thema calca, de cal- 

deriva calcorrear. Mas calmar no 
sentido de espancar pôde a seu turno re- 
s^iltar exactamente do processo inverso. 

etymologia popular, que tão grande 
influencia tem nometamorphismo das lin- 
§*^98, assim como de calcorrear se retnon- 

sem difficuldade ao thema real calca, 
® 8 calcar, assim de calmorrear, forma- 

pela primeira supposição, de cala e 
fnurro, se remontaria, por mera analogia, 
^ nm thema hypothotico calma, e a um 
^^rbo calmar; e como na lingua se achas- 
sem fórfjias homonymas a essas hypothe- 
|)cas, fixou-se n'ellas uma significarão al- 
'âda á do fundamental calmorrear. l)'es- 

.? rnodo explica-se aquolle sentido pecu- 
de calmar, difficil de pôr em conne- 
com o fundamental da palavra. A 

'"'üa cahnurrar justifica ainda mais este 
^"^^cesso). Espancar, dar pancada. — Fi- 
oUraijgj-jjente: Enganar; canoar. = Colli- 

por Bluteau 
„ ^ALMOSO, adj. (De calma, com o suf- 
^0 «cso»). Em que ha calma, que tem 

iffla, que produz calma.—Estação cal- 
osa— calmoso. — Sol calmoso.— 

calmoso. 
(j t ^ALMUCK, s, m. Especie de estôfo 
, lâ que ge fabrica em Carcassona, To- 
, etc., na ordem do qual entra tam- 

o panno castor. 
urrado, pass, de Calmur- 

Pois ficou d'esta vez no chSo tombado, 
com seo grào Fernandes, calmurrado. 

academia dos singulares, II, 300. 
Q P^^^URRAR, V. a. (Vid. Calmorrear. 
gj. difi'ere de Calmorrear em que 

'rar derivado de calmurro (?), como 
saltear, de salto, e o pri- 

lanr '^almurra (?), como lançar, de mesmo que Calmorrear. 
J;AL0, s. m. Vid. Callo. 

'ás grego kaloha- ' que caminha sobre pernas de páo). 

Termo de Zoologia. Genero da familia dos 
cucos. 

— Era Entomologia, genero de inse- 
ctos dípteros, da familia dos phytbomi- 
dos. 

■f CALÓBOTO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e bótos, pasto). Termo de Rotani- 
ca. Synonymo seccionario do genero le- 
héckia. 

f CALOBÓTRIA, s. f. (Do grego kaUs, 
bello, e bóírys, cacho). Termo de Bota- 
nica. Synonymo do genero coreosma. 

^ CALOGALÁIS, s. m. (Do grego/íaWs^ 
bello, e calais, nome mythologico). Ter- 
mo de Botânica. Secoão do genere calais. 

CALOCAMPA, s. /. (Do grego kalós, 
bello, e kampâ, lagarta). Termo de Zoo- 
logia. Genero de lepidóptcros noturnos. 

-j- CALOCÉPHALO, adj. (Do grego kalós, 
bello, e kephalê, cabeça). Termo de Zoo- 
logia. Qui- tem uma bella cabeca. 

f CALOCÉPHALO, s. m. Teniio de Bo- 
tanica. Genero de plantas da familia das 
compostas senecionadas. 

CALÕCERO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e kóras, corno). Termo de Botani- 
ca. Genero de cogumelos. 

^ CALOCHILO, s. m. (pr. calókilo; do 
grego kalós, bello, e khilós, alimento). 
Termo do Botanica. Genero de plantas 
da familia das orchídeas neotiádas-liste- 
rídeas. 

-}- CALOCHORTO, s. m. (pr. calocórto; 
do grego kalós, bello, e kliorlos, ferra- 
gem). Termo de Botanica. Genero de 
plantas da familia das liliáceas. 

j CALOCHROA, s. f. (pr. calocrôa; do 
grego kalós, bello, o khroa, côr). Termo 
de Zoologia. Genero de coleópteros pen- 
tâmeros da familia dos carábicos. 

f CALOCHROMO, s.m. (pr. calócromo; 
do grego kalós, bello, e kliroma, côr). 
Termo de Zoologia. Genero de coleópte- 
ros da familia dos malacodérmes. 

•f CALOCLÁDIA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e klados, ramo). Termo de Botani- 
ca. Genero da familia das üorídeas, plan- 
ta exótica muito rara. 

f CALÓCOMO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e Icomô, cabelleira). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros tetrâmeros, 
da familia dos longicornes. 

CALÓDEMO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e démas, corpo). Termo de Zoolu- 
gia. Genero de coleópteros pentâmeros, 
da familia dos sternoxos. 

CALODENDRON, s. m. (Do grego 
bello, e dendron, arvore). Termo de Bota- 
nica. Genero de diósmeas, arvore do Ca- 
bo da Boa-Esperança. 

-j- CALÓDERO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e derô, pescoço). Termo de Zoolo- 
gia. Synonymo de chlamydera. 

— Em Entomologia, synonymo de car- 
dióphoro (irisecto). 

f CALODIO, s. m. (Do grego/cííofiioji, 
corda peqàena). Termo do Botanica. Sy- 
nonymo do genero chçtssyia. 

CALODÍSA, s. f. (Do grego kalós, bel- 
lo, e dha, genero de plantas). Termo de 
Botanica. Secção estabelecida no grande 
genero disa. 

CALO-DÓTICO, s. TO. Nome asiatico de 
uma especie de estramonio. 

-j- CALÓDRACO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e dracon, especie de planta). Ter- 
mo de Botanica. Synonymo seccionario 
do genero dracocéphalo. 

CALODROMO, s. m. (Do grego halós, 
bello, e dromeus, o que corre). Termo de 
Zoologia. Genero do coleópteros da famí- 
lia dos charançónites. 

f CALOÊNAS, s. m. pl. Termo de Zoo- 
logia. Genero da familia dos pombos, e 
synonyirio da raça dos nicombars. 

CALOÊTE, s. m. Vid. Caluete. 
CaLOFANE, s. f. Vid. Colophonia. = 

Usado por Pinto Alpoim, Exame de Ar- 
tilheiros, foi. 231. 

-[- CALOGNATHO, s. m. (Do grego ka- 
lós, bello, e gnatos, queixo). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros meláso- 
mos. 

f CALOGYNIA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e (jynÈ, mulher, pistillo). Termo de 
Botanica. Genero de plantas da familia 
das goodeniaceas. 

1.j CALOIRO, s. m. (Alteração de Ca- 
loyeiro; vid. esta palavra). O mesmo que 
Caloyeiro.=Usado por Frei Pantaleão de 
Aveiro. 

2.) CALOIRO , s. m. (É assaz crivei que 
esta denominação provenha de caloiro 
por caloyeiro, nome dos monges gregos 
dii ordem do S. Basilio, por isso que na 
giria as palavras adquirem significações 
assaz extravagantes, e porque a giria aca- 
dêmica é ao mesmo tempo erudita e po- 
pular, isto é, n'ella o que traz o vehicu- 
lo da erudição entra na forma do espiri- 
to popular e funde-se lá. 1'rimeiramente 
chamar-se-hiam caloirosos religiosos no- 
viços, depois da significação de noviço 
passar-se-hia facilmente á actual). Ter- 
mo do giria escolar, principalmente em 
Coimbra. Estudante noviço, que estuda 
os preparatórios para entrar na Univer- 
sidade.— O que é noviço n'alguraa cou- 
sa. — Ser caloiro na arte de amar. 

-[- CALOMÉCON, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e mf^ôn, papoula). Termo de Bo- 
tanica. Synonymo seccionario do genero 
papaver. 

f CALOMÉL, s, m. (Do grego kalós, 
bello, e meias, negro; denominação ori- 
ginada pelo facto dos chimicos que des- 
cobriram a substancia assim chamada a 
terem visto, ao preparal-a, mudar-se um 
bello pó negro cm um pó branco). Ter- 
mo de Chimica. Antigo nome do proto- 
chlorureto de mercúrio. 

CALOMELANOS, s. m. pl- (Do grego ka- 
lós, bidlo, e jwé/asv, mélanns, negro). Ter- 
mo de l'harmacia. Mercúrio misturado in- 
timamente com enxofre, e reduzido a uma 
substancia negra. — Mercúrio preparado 
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d'um modo especial. — aQuerendo dar a 
hum gnllicado liumpouco de Mercúrio cha- 
mado calomelanos.» Curvo Seniedo, Po- 
lianthêa Medicinal, p. 780. 

— Termo de Bolanica. Synonymo de 
gymnográmma. 

j CALOMÉRIA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, bom, e méris, parle; hôa parte, 
planta dedicada a Boriaparte). Termo de 
Botanica. Planta herbácea da iamilia das 
coryrabíferas. 

-[• CALÓMICRO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e mikros, pequeno). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros tetrâraeros, 
da familia das chrysomelinas. 

-j- CALÓMMATO, s. m. (Do grego/caWs, 
bello, e ómma, ommntos, vista, aspecto). 
Termo de Zoologia. Genero da familia das 
aranéidas. 

f CALONÉMA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e nêma, íio). Termo do Botanica. 
Secção do genero calademia. 

CALONHA, s. f. ant. (De calumnia, as- 
similando-se o «m» ao «n», como eru 
dono [por donno), de domno, por domno 
(latira dominus], e dando-se depois a mes- 
ma mudança de «u» accentuadoem «o», 
que se observa em holLo, do latim bullus, 
tronco, de truncus, etc., e a de «ni» em 
«nh», como em testemunho, do latim 
timonium. Galonha é a fôrma verdadeira- 
mente ()Ortiigueza da palavra, substituída 
pela fôrma erudita calumnia). O mesmo 
que calumnia. = Colligido por Vilerbo, 
Eluc. 

f CALONYGTIO, s. m. (Do grego kalós, 
bom, e nytlos, de noite; por allusâo á 
ipómea hôa noite, de Linneo). Termo de 
Botanica. Genero de plantas da familia 
das convulvulaceas. 

-j- GALOPAPPO, s. rn. (Do grego kalós, 
bello, e páppos, pennugem). Termo de 
Botanica. Genero de plantas da familia 
das synanthéreas, tribu das mutisáceas. 

f GALOPHÁCEA, s. f. (Do grego ka- 
lós, bello, e plíuké, lentilha). Termo de 
Botanica. Genero da familia das papilio- 
náceas. 

f GALOPHÁINO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e phainó, eu brilho). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros, da fa- 
milia dos carábicos. 

f GALOPHÁNA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e phanô, facho). Termo de Bota- 
nica. Genero de plantas, da familia das 
acantháceas. 

t CALOPHYLLIAS, s. m. pl. Tribu da 
familia das guttíferas. 

j- CALOPHYLLIO, adj. (De calóphyl- 
lo). Termo do Botanica. Que se parece 
com o caióphyllo. 

CALOPHYLLO, adj. (Do grego kalós, 
bello, e phijllon, folha). Termo de Bota- 
nica. Que tem bellas folhas. 

1 CALOPHYLLO, s. m. Genero de piau 
tas, da familia das guttíferas. 

t CALOPHYSA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e physa, bexiga). Termo de Bota- 

nica. Genero de plantas da familia das 
melastomáceas miconiadas. 

f CALOPHYTAS, s. írt. pl. (Do grego 
kalós, bello, e phyton, planta). Termo de 
Botanica. Classe proposta para um gran- 
de numero de plantas de bello aspecto. 

•j" CALOPO, s. m. (Do grego kalapoys, 
que tem bellos pés). Termo do Zoologia. 
Genero de coleópteros, da familia dos ta- 
xicornes. 

•}" GALÓPODO, s. f. (Do grego kalapo- 
dion, fôrma de sapato). Termo de Bota- 
nica. Nome do aspatho das aroidêas. 

-j- GALOPÓGONA, s. f. (Do grego kalós, 
bello, e pôgóa, barba). Termo de Bola- 
nica. Genero de plantas, da familia das 
arethnseas. 

f GALOPSILTA, s. m. (Do grego kalós, 
bello, o psilta, abreviação de psiUacos, 
papagaio). Termo de Zoologia. Genero 
da familia dos papagaios. 

^ GALÓPSIS, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e tqjsis, aspecto). Termo de Bota- 
nica. Genero de plantas, da familia das 
restiaceas. 

GALÓPTERO, s. m. (Do grego kalós, 
bollo, e ptéron, aza). Termo de Zoologia. 
Genero de coleópteros penldmeros, da fa- 
milia dos serricórnes. 

f GALÓPTILO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, e ptilon, aza). Termo de Botani- 
ca. Genero de plantas da famiUa das sy- 
nanthereas. 

GALÔR, s. m. (Do latim calor, da raiz 
cal, de que vem calido, caldo, quente, 
etc.; vid. estas palavras'). Qualidade do 
que esta quente; sensação que produz um 
corpo quente. — Galôr brando. — Galôr 
forte. — O calor natural. — O calôr de 
uma fogueira. — O calôr do fogo, — O 
calôr do sol. — O calôr da cama. 

Quo somente transpira, ali julgava, 
Que o calor sutrocado parecia. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant I, 
est. 115. 

Mas bem como o calor que sustentando 
Eatá sem corrupção todo o vivente... 

OB. ciT., cant. IV, est. 50. 

—Galôr animal, a temperatura própria 
a cada especie d'animal. — Galôr, a tem- 
peratura produzida pela acção do sol.— 
Galor devorador, tropical, que suíToca. 
— Sensação penosa de calôr quo acom- 
panha certos estados de doença, ou in- 
disposições. — O calôr da febre. — Sen- 
tir calôr no ventre. — Subirem calores á 
cabeça. — Figuradamento: Fogo, zêlo, ar- 
dôr, vivacidade, vehemencia. — O calôr 
da mocidade.— O calôr das paixões.—O 
calôr da discussão.—«Dar calôr á guer- 
ra.si Monarchia Lusitana, V, foi. 250.— 
(íTornou a tomar calôr a pratica.)} Ja- 
cintho Freire, Vida de D. João de Gastro, 
foi. 326 (l.a ed.) — Com calôr, anima- 
damente, com vehemencia. — Tomar ca- 
lôr, esconder-se; reviver, renovar-se. 

GALORIGIDADE, s. /'. (De calôrico, com 
o suffixo «idade»). Termo de Physiolo- 

gia. Faculdade que têm os corpos vivos 
de desenvolverem uma certa quantidade 
de calôr. 

GaLÓRIA, s. f. (De calôr, com o suf- 
flxo «ia»). Termo de Physica. Unidade 
convencional do calorímetro; quantidade 
de calôr necessário para fazer subir um 
gráo centígrado á temperatura d'um kilo- 
gramma d'agua. 

CALÓRIGO, s. m. (De calôr, com o suf- 
fixo «ico»). Termo de Physica. Principio 
de calôr, ou propriedade da matéria que 
consiste n'uma modificação particular e 
indeterminada, comrnunicavel por anti- 
güidade, que se faz sentir a distancia 
como a gravitação, de que segue as leis 
fundamentaos. —Galôrico livre, o quo a 
mão e o thermómetro podem fazer apre- 
ciar.—Galôrico especifico, quantidade re- 
lativa de calôr absorvida por os corpos 
que mudam de temperatura. — Galôrico 
latente, e opposto ao calôrico livre, o que 
é absorvido por um corpo na sua passa- 
gem do estado solido ao estado liquido, 
ou do estado liquido ao estado gazoso. 
Como esse calôrico desapparece então 
completamente, chama-so-lhe latente (vid. 
Latente). Se o corpo passar do estado li- 
quido ao solido, do estado gazozo ao liqui- 
do, esse calôrico, que estava latente, tor- 
na-se livre, apreciavel ao thermómetro, 

GALORÍFERO, adj. (Do latim calor, e 
ferre, trazer, levar). Que leva o calôr.— 
Tubo calorifero. i 

GALORÍFERO, s. m. Apparelho para ' 
produzir e distribuir o calôr. 

GALORIFIGAÇÃO, s. f. (De calorifico, 
com o suflixo «ação»). Termo de Physio- 
logia. Desenvolvimento de calôr que se dá 
nos corpos organisados em quanto vivos. I 

GALORÍFIGO, adj. (Do latim calorifi- i 
eus; de calor, e ficus, que faz). Que pro- 
duz calôr.—Raios caloriíicos.—Fóco ca- 
lorifico. I 

GALORIMETRÍA, s. f. (De calorimetro, I 
com o sufíixo «ia»). Parte da physica que 
tem por objecto a medição do calôrico 
livre. 

GALORIMÉTRIGO, adj. (De calorime- 
tria, com o suffixo «ico»). Que diz res- 
peito á calorimetría. 

CALORÍMETRO, s. m. (De calôr, e me- j 
tro, medida). Instrumento quo serve para • 
determinar a quantidade de calôrico es- 
pecífico que tem um corpo. 

f GALORIMOTOR, s. m. (Decalôr, emo- 
tor). Termo de Physica. Apparelho ele- 
ctrico que produz grande desenvolvimento 
de calôr. 

f CALÓROPHO, s. m. (Do grego kalós, 
bello, Qphoreó, eu engulo). Termo de Bo- 
tanica. Synonymo do genero réstio. 

CALOROSO, adj. (De calôr, cora o suf- 
fixo «080»). Calmôso, quo causa calôr. 
— Figuradamento: Vehemonte, ardente, ' 
energico. — Calorôso debate.—Ap^üausos 
calorosos. = Usado por Francisco Rodri- 
gues Lobo, e outros clássicos. > 



CALO CALU CALU 55 

t CALOSAURO, s. m. (Do grego halos, 
bollo , esaürn, lagarto). Termo de Zoolo- 
gia. Genero de sauriános, da família dos 
'acertianos. 

f:ALOSIDÁDE, s. f. Vid. Callosidade. 
i CALÓSIROS, s. m. Terrxio d'Antigui- 

'lade. Antigos guerreiros egypcios, que, 
cora os hcrraótybos, formavam a milícia 
particular do rei. 

CALOSO, adj. Vid. Calloso. 
t CALOSOMO, s. m. (Do grego halos, 

®®lIo, e sòma, corpo). Termo de Zoologia. 
Venero de coleópteros, da familia dos car- 
•^ívoros. 
t CALÓSTEMA, s. f. (Do grego kalós, 

®Çllo, e stémma, corôa). Termo de Bota- 
Genero de plantas, da familia das 

®iüaryllídeas. 
t CALOSTIGMO, s. m. (Do grego kalós, 

pilo, e fítigma, estigma). Termo de Bo- 
Synonymo seccionario do genero 

P'Ulo(lendro.—Genero da familia das as- 
^•'epiádeas. 
, ■■ CALÓSTOMO, s. m. (Do grego kalós, 

o, e stóma, bôcca). Termo de Bota- 
"íca. Synonymo de mitrómyco. 

CALOSTRO, s. m. Vid. Colostro. 
CALOTE, s. m. (Provavelmente decallo, 

Com o suffixo «ote», mas os dados histo- 
^•cos faltam para fundamentar esta ety- 
^•^logia; vid. Cão, no mesmo sentido). 

CfHQo Familiar. Divida que se não paga. 
calotes, ferrar calotes, contrahir 

'^idas quo não se podem pagar ou não 
® íaz tenção do pagar. 

^ALOTEAR, V. a. (De calote, como ^en- 
de pente, etc.) Pregar calotes, 

ç CALOTEIRISMO, s. m. (De caloteiro, 
om o suftixo «ismo»). Artimanhas, frau- 

dos caloteiros, 

fix A, s. (De calote, com o suf- lQj^^*'®iro))). Homem ou mulher que ca- 

bgil^ALOTHÁMNO, s. m. (Do grego A:aíós, 

tan'°' ® arbusto). Termo de Bo- 
plantas da familia das 

^taceas leptnspérmeas. 

beli '^^^OTHÉCA, s. f. (Do grego kalós, 
(j ® thêké, estojo).Termo de Botanica. 

ero ,|g plantas, da familia das gramí- 

l^r(^meas. 
Ijgl] ^^THÓRAX, s. m. (Do grego kalós, 

gia peito). Termo de Zoolo- 
bríõ de aves da familia dos coli- 

• synonymo de Lúcifer. 
beli ^^^OTHRIX, s. m. (Do grego kalós, 
(Jq n' ® cabello, filamento). Termo 
das Genero de algas, da familia 

a^iádas lyngbyeas. 
belin s. m. (üo grego kallótes, 

de Botanica. Genero de 
das compostas asterói- 

calote, com o suf- 
^ oaesmo que caloteirisrao. 

loiro 1°' 
•ie tendencia provincial uaar o diptongo «oi» em «ou». 

■{• CALOYEIRO, a, s. (Do grego kalós, 
bello, bom, respeitável, e girôn, velho. Os 
gregos modernos pronunciam o g quasi 
como y). Monge gn^go, religiosa grega, da 
ordem de S. Basilio. 

f CÁLPA, s. f. (Do grego kalpê, vaso). 
Termo de Botanica. Nome dado á urna. 
no genero fontinal, da familia dos musgos. 

-f CALPANDRÍA, s. f. (Do grego kalpê, 
vaso, urna, e andreia, andróceo ou reu- 
nião de estames em forma de urna). Ter- 
mo de Botanica. Genero da familia das 
meliáceas, arbusto de Java. 

f CALPICÁRPO, s. m. (Do grego kalpê, 
vaso, urna, e karpós, fructo). Termo de 
Botanica. Synonymo do genero cerbéro. 

-}• CÁLPIDE, adj. 2 gen. (De calpa). 
Termo de Zoologia. Quo se parece com 
a calpa. 

-]■ CALPIDES, s. f. pl. Tríbu dos lepi- 
dópteros nocturnos. 

-}- CALPIDEA, s. f. (Do grego kalpis, 
urna, da fôrma do calyx da flòr). Termo 
de Botanica. Genero de plantas, da fami- 
lia das nyctagíneas. 

-j- CALPÜRNIA, s. f. Termo de Bota- 
nica. Genero de plantas, da familia das 
papilionaceas. 

-]- CÁLSCHISTO, s. m. (De cal, e schis- 
to). Termo de Geologia. Nome dado aos 
schistos argilosos, contendo nódulos ou 
veias calcáreas. 

CALTE, fôrma interjeccional. (Abre- 
viação de cala-te, imperativo do verbo 
calar, com o pronome «te»). Silencio, não 
digas nada. — aOra calte, calte, que em 
bocca cerrada não entra mosca. » Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act. 
I, SC. 3. 

CALTHA, s. f. (Do latim caltha, syn- 
copado do grego kaláthos, cesto; deno- 
minação tirada da fórina da corólla que 
parece um cestinho). Termo de Botanica. 
Getiero de plantas, da familia das rainun- 
culáceas. — O mal-me-quer dos brejos, 
segundo Avellar Brotero. 

-}- CALTHOIDE, adj. 2 gen. (De caltha, 
e do grego eidos, fôrma). Termo de Bo- 
tanica. Synonymo do genero coróce. 

CALVDAl interj. (Do thema cala; de 
calar, com o siiflixo (uda»). Chitonl Si- 
lencio ! 

CALUETE, GALOETE ou CALVETE, s. m. 
(Palavra asiatica). Páo aüado na ponta, 
cravado no chão, com que na Asia, e 
principalmente no Malabar, se ernpala- 
vam os condem nados. — «O moço foij es- 
petado vivo em hum calvete, de arrezoa- 
da grosuura, que lhe melterão pelo sesso, 
e lhe sahio pelo toutiço.n Feriião Mendes 
Pinto, Peregrinações, cap. 177. 

-}- CALUGA ou CALLUGA, s. f. (?) O 
pescoço do porco. — «Os cuitellos da az- 
cuma entraram pellos polpões da coxa, e 
cortaram os ossos e as juntas, e. sahirom 
os cuitellos com toda a arte, pelo couto 
da azcuma ha outra parte da calluga da 
espoalda.)) Fernão Lopes, ChronicadeD. 

Fernando, cap. xcix. =Esta palavra, ain- 
da hoje usada, falta em todos os diccio- 
narios. 

CALÚMBA, s. f. (Palavra asiatica). Ter- 
mo de l'harmacia. Planta medicinal de 
raiz amarga, empregada contra as diar- 
rhêas e vômitos renitentes. 

CALÚMBI, s. m. (Palavra brasileira). 
Arvoresinha do Brasil, cujas folhas miú- 
das e pinnuladas se abrem e fecham com 
o nascer e pôr do sol. 

CALUMNIA, s. f. (pr. calúnia; do la- 
tim calumnia. A comparação d'esta pa- 
lavra com caU ere, quH no latim archáico 
significavadamnificar, frustrar, paraiysar, 
enganar, levou os lingüistas a verem nas 
duas palavras uma raiz commum; calu- 
mnia significou primeiramente damno, 
engano, etc. Como do thema de volvere, 
volc, veio a fôrma thematica que encon- 
tramos em volumen, assim do thema calv, 
de calvere, voio calv, d'on(le um thema 
participai calu-mno, formado como alu- 
mmi-s, volu-mnu-s, autu-mnu-s, colu- 
mna, etc.; e por fim d'esse thema parti- 
cipai por meio do suffixo «ia», a palavra 
em questão. A raiz é cal, por scal, ou 
skal, qtie se encontra no grego nkólokros, 
mutilado, skólytros, mutilador, skolyp- 
tein, mutilar, no gothico skilja, cortador 
de carne, carniceiro, no antigo alto alle- 
mão hi-sceltan, lacerar, dilacerar, scelta, 
dctracção, diffamaçáo, scalmo, peste. As 
significações fundaraentaes da raiz que 
n'fssas palavras se descobrem, são pois: 
mutilar, damnificar; d"ahi oílender, etc. 
Outra palavra derivada d'esta raiz é in- 
cólume (vid. esta palavra). Imputaçãoque 
se sabe ser falsa p que fere a reputação e 
a honra. — RfpHlir uma calumnia. — Af- 
frontar Mwa calumnia. — Uma negra ca- 
lumnia. — Absolutamente, os calumnia- 
dores. — Ser victima da calumnia.—Des- 
prezar a calumnia. — Desmascarar a ca- 
lumnia.— Ser alvo da calumnia. — «De- 
ram-lhe na trilha ao innocente, mas não 
ao peccador, que pondo em pés de verda- 
de suas mentiras, sem pés, nem cabeça, 
prevaleceo de tal modo, que á calumnia 
cedeu a innocencia.)^ Francisco Manoel do 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 16.—Ju- 
ramento de calumnia, ó o quo dão os li- 
tigantes, asseverando quo não demandara 
com doio ou má fé. — Ant.: Fraude com 
que se dehmga o feito ou allega falsidade 
defacto.—Multa; coima que pagavam ao 
fisco os que eram culfiailos em certos cri- 
mes graves, mencionados nos Foraes. Vi- 
terbo, Eluc. 

—ÜBS.: A palavra latina calumnia apre- 
senta-se no portuguez com varias fôrmas : 
1.0 Calonha (vii. em seu logar), 2.°Conha 
(vid. em seu logar), fôrmas produzidas 
de accordo com as leis phônicas da lingua, 
e duas outras de caracter erudito; 3." 
Calumnia, com «po inserto ; 4.0 Galum- 
nia. A ultima é a única que persiste. 

CALUMNIADO.part.pas. de Calumniar. 
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—Calumniãdo pelos seus inimigos.—«A 
Rainha... cujas acções de muito calu- 
mniadas espi:ro brevemente defender.» 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados. 

CALUMNIADOR, A, s. (De calumnia, 
com o suffixo «dor»). Homem ou mulher 
que calumnia.—Um vil calumniador. = 
Também se usa como adjectivo. 

CALUMNIAR, v. a. (Do latim calum- 
niare^ de calumnia). Empregar a calum- 
nia. — Aquelle homem calumnia vilmente 
toda a gente.—Calumniaram-no indigna- 
mente. — Calumniar as acções d'alguem^ 
as cousas d'alguem, lançar calumnia so- 
bre ellas. — (iBasta cair uma pessoa em 
má suspeita com a gente para lhe calum- 
niar todas as suas cousas. » Francisco <le 
Andrade, Chronica de D. João III, Part. 
II, cap. ult.— Imputar a alfíiiem opiniões, 
crenças que não tem. — «O calumniarão 
por Ariano.» Monarchia Lusitana, Tom. 
II, foi. 115.— Absolutamente.: Nao faz 
senão calumniar.—Este homem calumnia 
continuamente.— «.Nunca pedistes [ó jui- 
zes) milagres para crer, senão para ca- 
lumniar.» Diogo de Paiva, Sermões, t, 
foi. 116.—Condemnar. — «Não lhe ca- 
lumniarão menos a investida.d Brito, 
Guerra Brasilica, p. 400. 

CALUMNIÓSAMENTE, adv. (De calu- 
mnioso, com o suffixo «mente»). Com ca- 
lumnia ; alnivosamente. 

CALUMNIOSO, adj. (De calumnia, com 
o suffixo «oso»). Que calumnia. — Gente 
calumniosa. — Eseriptos calumniosos. — 
Palavras calumniosas. 

Pachitas por fugir do povo injusto 
Cutumnioso, dando no Senado 
Conta de Lesbos, qu'elle já mandara, 
Se tirou c'o seu ferro a vida chara. 

CAM,, EPÍSTOLA A D. CONSTANTINO. 

f CALÚMPNIA, s. f. Antigo modo de 
escrever calumnia, inserindo-se um «p» 
entre «m» e «n», como se dava n'outras 
palavras, por exemplo em dmnpno, por 
damno, comdempno, por comdemno, etc. 
Viterbo, Eluc. 

CALORÔSO, s. m. Modo errôneo d'es- 
crever caloroso, que se encontra em al- 
guns manuscriptos e antigos impressos. 

CÁLVA, s. f. (Do latirn calva, craneo, 
segundo G. Curtius, Grundzuege der Grie- 
chischen Etymologie, p. 132 (2.a ed.), fôr- 
ma substantivada de calvus; vid. Calvo). 
Falta de cabellos na cabeça, por terem 
caído. 

— Loc.: (.{Tomara occasiãopelacalvayi, 
deixar escapara occasião. Antonio Vieira, 
Sermões, vm, 390. Metáphora tirada do 
modo porque os antigos representaram a 
occasião só com cabellos adiante, de mo- 
do que urua vez passada era impossível 
agarral-a mais. — Pôr a calva d mostra 
a alguém, desmascarar alguém, descobrir 
os seus erros, crimes ou defeitos. 

CALVAR, V. a. (De calva). Fa-zer, tor- 
nar calvo. — Os annos vão-lhe calvando 
a cabeça. 

— Calvar, v. n. Tornar-se, fazer-se 
calvo. — Calvar a cabeça. 

CALVARIO, s. m. (De Calvaria, o lo- 
gar em que Jesus-Christo foi crucificado, 
assim chamado porque como os corpos 
dos condemnados, que lá se executavam, 
ficavam lá, o logar estava coberto de cra- 
neos, era latim calva; vid. Calva). Logar 
elevado em que Jesus Christo foi cruci- 
ficado. 

Lá cima ao caluario 
LA está uma cruz, 
Travesseiro e cama 
Do nosso Jesus. 

CANT. POPULAR DOS MISERKRES. 

— Elevação em que se põe uma cruz 
para figurar o calvario.— Peanha ila cruz, 
que representa em miniatura um monte 
com caveiras. — «Posto ns mãos no cal- 
vario de uma imagem de Christo crucifi- 
cado.)) Bernardo d^ Brito, Chron. de Cis- 
tér, Part. nr, cap. 14. — Moeda do tem- 
po de I). João m, do peso dos cruzados. 
— «Fez outra moeda de ouro de pezo dos 
crusados, a que chamarão calvarios, por 
terem de hua parte cruz comprida, posta 
sobre hum monte, como ordinariamente a 
pintão no Calvario.» Maneol Severim do 
Faria, Noticias de Portugal, p. 188. 

— Loo. : Subir ao calvario, buscar 
traballK)S, morlificações. — Levar a cruz 
ao calvario, ou levar uma cruz ao calvá- 
rio, levar ao cabo um trabalho duro; 
supportar com paciência os trabalhos da 
vida. — Pregar calvario, pregar peça, 
lograr.— «Bom calvario lhe pregou!)) 
Francisco Manoel de Mello, Feira d'Ane- 
xins, Dial. i. 

CALVÉIRA, s. f. Vid. Caveira. 
CALVEJ.4R, V. a. (De calvo, com o 

suffixo «ejar»). Tornar, faver calvo. = 
Usado por Francisco Uanoel do Nasci- 
mento. 

CALVÊTE, s. f. Vid. Caluete. 
CALVEZ ou CALVICIE, s. f. (Do latim 

calvities. A primeira fôrma é verdadeira- 
mente portugueza ; a segunda, a erudi- 
ta, modificada pelo typo da latina). Esta- 
do de urna cabeça calva. — Uma calvi- 
cie precoce. —Por extensão, calvicie das 
palpebras, falta de pestanas, ou pôllos 
das palpebras. 

CALVINÍSMO, s. m. (De Calvin, ou 
Chauvin, fundador do calvinismo). A 
doutrina, a egreja de Calvino que se dis- 
tingue principalmente por a negação da 
presença n-al e por o dogma da predesti- 
nação.— «Distinctos são o alcorão e o cal- 
vinismo.» Bernardes, Floresta, v, 208. 

CALVINÍSTA, s. 3. gen. (Vid. Calvi- 
nismo). O, a que segue a doutrina de 
Calvino. 

CALVO, adj. (Do latim colvus, do mes- 
mo th^'ma que se encontra no sanskrito 
khalv-ãti-s, khal-nti-s, da m^sma signifi- 
cação (jue o latim). Cujos cabellos ou na 
totalidade ou em parte cáem por elTeitoda 
edade ou da doença. — Calvo/jor deante, 

cabelludo por traz.—Cabeça calva.—Ho- 
mem calvo. — Estar calvo. — Figurada- 
mente: Descoberto, árido, nú.—Roche- 
dos calvos. 

O monte calvo, e duro. 
ANTONIO FERREIRA, ODES, Uv. I, 5. 

— Pêcego calvo, sem cotão. — Vinha 
calva, desplantada.—Que se descobre fa- 
cilmente.—Mentira calva, mentira desca- 
rada, que á primeira vista se conhece.— 
Que é pouco hábil em fingir, que impro- 
visa, que descobre facilmente o jogo. — 
«.Ilotnem nem tão calvo, que os equivocos, 
ainda que postiços, pareçam que na mesmd 
conversaçom tiveram rayses.)) Francisco 
Manoel de xMello, Feira d'Anexins, Dial. i- 
= üsa-se também substantivadamente: 
U)n calvo. 

— Loc. : Já estou calvo, já conheço o 
mundo, não me enganam.—Nem tão cal- 
vo, que lhe appareçam os miolos, nem tão 
ás cl iras, que todo o mundo conheça 8 
verdade. — Fazel-a calva, deixar o gato 
escondido com o rabo á mostra; fazer uina 
cousa com disfarce tão mal dirigido, que 
logo se conhece o manejo. 

•]- CALYBIO, s. m. (Do grego kalybion, 
peíjuena cabana). Termo de Botanica. Gê- 
nero do fructo chamado ordinariamente 
glaiide ou holota. 

f CALYBÍTA, adj. (Do grego kalibê, 
cabana). Nome dado aos santos que vive- 
ram e u cabanas, na pobreza e solidão. 

-j- CALYBO, s. m. (Nome mythologico). 
Termo de Zoologia. Genero de coleópte' 
ros pentãmeros. 

f CALYCÁDENA, s. f. (Do grego káhjx, 
calyx, e ádèn, glande). Termo de Botani- 
ca. Genero da familia das synanthéreas. 

CALYCANTHÀCEAS, s. f. pl. Termo de 
Botanica. Familia de plantas que tem po' 
typo o genero calycantho. 

f CALYCANTHACEO, adj. (De calycan- 
tho). Semelhante ao calycantho. 

f CALYCÁNTHEMO, s. m. Termo de Bo- 
tanica. Genero da familia das onágrea' 
melastómeas. 

f CALYCANTHO, .s. m. Termo de Bo' 
tanica. (ienero de rosáceas. 

f CALYCERO, s. m. (Do grego káhj^' 
calyx). Termo de Botanica. Genero 
plantas, typo da familia das calycéreaS' 

f CACYCIFLÓROS, s. m. pl. (Do greg" 
kálijx, calyx, e do genit. lat. floris, flôr)' 
Termo de Botanica. Familia de vegeta® 
polypétalos e gamópelos. 

-f CACYCÓBOLO, s. m. (Do grego 
hjx, calyx, e bolos, acção de lançar, 
allusão á precoce da corolla da planta 
parece lançar fóra o calyx). Termo de 
tanica. Nome de uma planta. 

f CALYCOGÓNIO, s. m. (Do grego /íJ 
hjx, calyx, e gônia, angulo). Termo ' 
Botanica. Genero de plantas da faii" 
das melastomáceas. ,i, 

f CALYCÓPHILLO, s. m. (Do grego 
hjx, calyx, o phyllon, folha). Term" 
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Botanica. Genero cia família das rubiá- 
ceas cinchóneas. 
t CALYCÓPTERO, s. m. (Do grego U- 

^yx, calyx, e pteris feto). Termo de Bo- 
tânica. Synonymo dos generos gethóraia 
e calycogónio. 
t GALYCOSTÉMONA, s. f. (Do grego 

kályx, calyx, e stômôn, corolla). Termo 
de Botanica. Synonymo de perigyna. 

CALYCOSTÉMONAS,s. f. pl. Classe de 
plantas que tem os estames inseridos no 
calyx. 
t CALYCÓTHRIX, s. m. (Do grego ká- 

hx, calyx, e thrix, cabello). Termo de 
Botanica. Genero de plantas da familia 
das myrtáceas cliamelanciádas. 
t CALYCÓTOMO, s. m. (Do grego ká- 

hjx, calyx, e tomê, golpe forte). Termo 
Botanica. Synonymo de melidospérme 

® de costégia. 
t CALYDÉRMOj s. m. (Do grego kályx, 

e dórma, pfille). Termo de Bota- 
IJica. Genero de compostas senecioní- 

planta do México, 
f CALYLÓPHES, s. m. (Do grego ká- 

y^! calyx, elophis, tubo). Terroo de Bo- 
'®íiica. Synonymo do genero meriólix. 
t CALYLOPHO, s. m. (Do grego kályx, 

e lúphos, crista). Tormo de Bota- 
''íca. Genero da familia das cenotherá- 
ceas. 
.t CALYMÉLLA, s. f. Termo de Bota- 

^'ca. Synonymo de platyzoma. 
t CALYMENIA, s. f. (Uo grego kályx, 

e hymên, membrana). Termo de 
'Hanica. Synonymo de oxyhapho. 
. CALYMENIANü, adj. Termo de Zoolo- 

Oue se assemelha á caliménia. 
<^ALYMENIÀN0S, s. VI. pl. Familia de 

*^''Ustáceos da classe dos trilóbitos. 
^ t CALYMMÀPHORO, s. m. (Do grego 

cobertura, ephoros, que traz). 
j, *^^0 de Zoologia. Genero de coleópte- 
., '^^terómeros, da familia dos callapte- 

'lOes. 
t CALYMMÁTION, s. f. (Do grego ka- 

^^^ation, pequeno involucro). Termo 
Aoologia. Genero de coleópteros te- 

®eros, da familia dos longicornes. 
t CALYMNO, s. m. (Nome mythologi- 

1 J' Termo de Zoologia. Genero de aca- 
ctenóphoros. 

I ^ALYMNODON, s. m. (Do grego ka- 
^ajjuz, e odons, dente). Termo de 

^ontologia. Genero de fetos fosseis. 
^^^MPÉRO, s. w. (Do grego tóíym- 

fur^ involucro, e peirô, eu 
Gen' ^trivosso). Termo de Botanica. 
'"'stóiri^ ^lísgos acrocárpos hoplope- 

Outro modo d'escre- 
esiíp ^ palavra Calipha.—liOrdenou logo nouo Calypha.» Barros, Década I, foi. 

Rrego kahjx, 

Wani ^entrelaçado). Termo'de 
CAT líifroensia. 
^ALYPogeIA, s. f. (Do grego kályx, 
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calyx, hypó, debaixo, egê, terra). Termo 
de Botanica. Genero de plantas da tribu 
das jongermanníadas trichomanoideas. 

-|- CALYPÔGIA, s. f. (Do grego kahjx, 
calyx, hyiió, debaixo, e gê, terra). Termo 
de Botanica. Synonymo de uma planta 
chamada também glocalyx. 

-j- CALYPSO, uS. f: (Nome mythologicn). 
Termo de Zoologia. Genero duvidoso de 
crustáceos. 

— Termo de Botanica. Genero de plan- 
tas, da familia das orchídeas. 

-}■ CALYPTER, s. m. (Do grego kalyptô, 
eu occulto). Nome dado por alguns mé- 
dicos a uma excrescencia da carne que 
cobre a veia hemorrhoidal. 

f CALYPTÉREAS, s. f. pl. Termo de 
Zoologia. Familia de insectos myodários. 

f CALYPTÉRIA, s. f. (Do grego kaly- 
ptra, véo). Termo de Zoologia. Nome 
por que so designam as aves chamadas 
também tcctrices caudaes. 

CALYPTÉRION, s. m. (Do grego ka- 
lypterion, tampa). Termo de Paleontolo- 
gia. Genero de fetos fosseis. 

f CALYPTÉRIS, s. f. (Do grego kaly- 
ptra, véo). Termo de Paleontologia. Plan- 
ta fóssil parasita, da familia das scitamí- 
neas. 

f CALYPTO, s. m. (Do grego kahjptós, 
coberto). Termo de Zoologia. Synonymo 
de brachista. 

CALYPTÓBIO, s. m. (Do grego kaly- 
ptos, occulto, e hios, vida). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros tetrâme- 
ros. da familia dos xyióphagos. 

f CALYPTOCÉPHALO, s. m. (Do gre- 
go kalyplô, cubro, e keplialê, cabeça). 
Termo de Zoologia. Genero de reptís ba- 
trácios.—Genero de coleópteros pentâ- 
meros, da familia dos malacodermes. 

CALYPTÓMENO, s. m. (Do grego ka- 
Ijiptos, occulto, e menô, permaneço, fico). 
Termo de Zoologia. Genero de aves for- 
mado por uma pequena especie verde de 
galio de rocha, de Java. 

-}■ CALYPTÓPS, s. m. (Do grego kahj- 
ptós, occulto, o óps, rosto). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros tetrAmeros, 
da familia dos curculiónides gonatóceros. 

f CALYPTORHYNCO, .s. m. (Do grego 
kalyptos, occulto, coberto, e rhynko^, bi- 
co). Termo de Zoologia. Genero de aves 
da familia dos papagaios. 

-]- CALYPTÓSIS, s. m. (Do grego haly- 
ptós, occulto, e opsis, vista). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros heteró- 
raeros, da familia dos coilaptéridos. 

f CALYPTRA, s. m. (Do grego kaly- 
ptra; de kalyptò, eu occulto). Termo de 
Botanica. Coifa dos musgos. 

^ CALYPTRÁCEA, adj. (De calyptra). 
Termo de Zoologia. Que se parece com 
as calyptradas. 

CALYPTRÁCEAS, s. f. pl. Familia de 
molluscos da ordem dos gasterópodos. 

f calyHrádas, s. /■ pl. Teritio de 
Zoologia. Genero de molluscos. 

f CALYPTRAdo, adj. (De calyptra). 
Termo de Botanica. Que tem uma coifa. 

-j- CALYPTREÓPSIS, s. f. (Do grego ia- 
lyptra, e ópsis, aspecto). Termo de Zoo- 
logia. Genero de molluscos estabelecido 
para uma concha da familia dos calyptro- 
ciános. 

-{- CALYPTRIDIO, s. m. (Do grego ka- 
lyptros, e ídios, especial). Termo de Bo- 
tanica. Genero da familia das portulacá- 
ceas calandriniádas. 

f CALYPTRIFORME, adj. de 2 gen. 
(Do grego kaliptra, e do latim forma). 
Termo de Botanica. ])i?;-so dos orgãos 
que têm fôrma de coifa. A corolla da vi- 
nha é calyptriforme. 

-j- CALYPTRIO, s. m. (Do grego kalyp- 
traj. Termo do Botanica. Genero de plan- 
tas, da familia das violáceas. 

-j- CALYPTROCÁLICE, s. m. (Do grego 
kalyptra, coifa, e kalyx, calyx). Termo 
de Botanica. Genero da familia das pal- 
meiras. 

-j- CALYPTROCÁRPO, s. m: (Do grego 
kalyptra, coifa, véo, e karpós, fructo). 
Termo de Botanica. Genero de compos- 
tas senecionídeas. 

CALYPTROLARYA, s. f. (Do grego 
kalyptra, e karya, nogueira). Termo de 
Botanica. Genero da familia das cype- 
ráceas. 

f CALYPTROSPERME, s. m. (Do gre- 
go kalyptra, coifa, e spêrma, grão). Ter- 
mo de Botanica. Synonymo do genero 
menódoro. 

■f GALYPTRÓSTYLO, s. m. (Do grego 
kalyptra, coifa, e stylos, estylo). Termo 
de Botanica. Genero da familia das cype- 
ráceas. 

-j- CALYPTÚRO, s. m. (Do grego fcaíyp- 
tos, occulto, e oyrà, cauda). Termo de 
Zoologia. Synonymo de maaJcin. 

-f- CALYSPHYRO, s. m. (Do grego ká- 
lyx, calyx, e sphyron, calcanhar). Ter- 
mo de Botanica. Genero de plantas ru- 
biáceas. 

-j- CALYSTÉGIA, s. f. (Do grego kahjx, 
calyx, e stegíi, tecto, cobertura). Termo 
de Botanica. Genero da familia das con- 
volvuláceas. 

f CALYTRÍPLEX, s. m. Termo do Bo- 
tanica. Synonymo do herpestes. 

t GALYXHYMÉNIA, s. m. Termo de 
Botanica. Synonymo de caliménia. 

CAM, s m. Vid, Cão. 
CAM, adj. Vid. Cão. 
CAM ou CAN, s. m. (Termo asiatico). 

Senhor, segundo Diogo do Couto, Déca- 
da V, 10, 1; nome de dignidade, como 
em Hespanha a de Duque, segundo Bar- 
ros, Década IV, 4, 16. — Fórmaosegun- 
do elemento de varioe compostos, como 
llumecan, etc. 

CAMA, s. f. (])'um verbo camar, que 
temos em acamar, lançar no chão, etc., 
como estima, de eMimar. Da idèa do lan- 
çar no cliilo se desenvolveu a de dei- 
tar, a de pôr em camada, em cama, etc. 
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Aquelle verbo camar, vem, segundo to- 
das as probabilidades, do grego khamai, 
no chão, por terra. Sobre esta palavra gre- 
ga, vid. s. m. Homem). Peça d'esteira, 
palha, colchão, etc., em que se deitam 
para dormir. — aAhi agora encayxa a 
besta, que voce onde quer se espoja, faz 
a cama sem real e meyo de esteyra.T> 
Francisco Manoel de Mello, Feira d'Ane- 
xins, Part. i, Dial. vi, § 1. — Leito.— 
Cama d'armação, a que tem cortinados, 
franjas, etc. — Cama d'estado, cama mui- 
to ricamente ornada que se tem só por 
apparato, pois não se dorme n'ella. — 
«Os quaes (alãos) amava tanto que os lan- 
çava de noite comsigo na cama, e el em 
meo delles.T) Fernáo Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 9-9.— Uasia el-Rei em 
Lixboa huuma noite na cama, e nom lhe 
vynha sono pera dormir.Idem, Chro- 
nica de D. Pedro, cap. 14. — «A cama 
era bem emparamentada, e a cubricama, 
d'um tapete preto.t Idem, Chronica de 
D. Fernando, cap. 130. 

Salta da cama, lume aos servos pede, 
Lavrando n'elle o férvido veneno. 

CAM., Lus., cant. vni, est. 51. 

E n'um portátil leito uma rica cama 
Lhe oíTerece, em que vá, (costume usado) 
Que nos íiombros dos homens ó levado. 

OB. ciT., cant. VII, est. 44. 

E n'outra parte á cama se chegava 
lium homem que virtude representa. 

ROLIM DE MOURA, NOVIS. DO HOMEM, Cant. II. 

—aTinha boa cama: jazia descança- 
do.D Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 91.— (S.Em metaphora 
de cama ninguém tem faltado mais chaã- 
mente.T) Idem, Feira d'Anexins, Part. i, 
Dial. VI, § 1. — Cama de cavallo, cama 
de cão, e d'outros animaes, palha, etc., 
que se dispõe em cama para eiles se dei- 
tarem em cima. — Fazer a cama, dispôl-a 
de modo conveniente para n'ella dormir 
commodamente. — Estar na cama, estar 
deitado n'ella.—O covil ou jazida do vea- 
do, porco, lobo, corso, gamo. — Camada. 
— Cama de sal. — Cama de cal. 

— Termo de Agricultura. Cama de me- 
lões, de pepinos, etc., pedaço de terra bem 
preparada e mais levantada que a outra 
terra, em que se semêa melões, pepinos, 
etc. 

— Termo do Jogo da Bola. O logar 
onde se põe o vinte, e os páos do jogo 
da bola. 

— Loc.; Fazer cama a alguém, denun- 
ciar alguém, intrigal-o, dar d'elle má in- 
formação.—Cama de bertão, mantas ou 
balsas de sargaço ou trombas. — alndo 
das ilhas de Tristão da Cunha, para o 
Cabo da Boa-Esperança 100 legoas se 
achárão huas manchas grandes de Trom- 
bas, e Sargaço, a que os antigos chamão 
camas de Bertão.í> Mariz, Roteiro da ín- 
dia, p. 11.—Filhos da primeira e segun- 
da cama, filhos do primeiro e segundo 
matrimonio. — Cair da cama, adoecer. — 

Estar de cama, estar doente de cama. — 
Fructos da 'primeira cama, os primeiros 
fructos que amadurecem.—Vinhos de ca- 
ma, aquelles a que se não dá cortimeiito. 
— Fazer a cama a um negocio, facilitar 
a execução d'um negocio.—Fazer calo e 
cama na maldade, tornar-se inteiramen- 
te máo, estar irremediavelmente caído no 
mal. 

De Gaya Almançor ficou gozando 
E com ella ficou como casado, 
Assi que um peccado outro chama, 
E fazem na maldade calo e cama. 

JOÃO VAZ, GAYA, p. 2. 
—Tirar a cama a alguém, tirar a al- 

guém o que lhe estava destinado. —Ter 
de cama, ter em camada. — aOlhem o sr. 
D. Francisco enfronhado em equivocos, 
presumindo de sobrado delles, que os tem 
de cama como codornos.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Feira d'Anexins, Part. i, 
Dial. v, § 1. — (iVay-te deitar na cama 
das pulgas)), praga popular. Enfermida- 
des da lingua, p. 151. 

— Adag.: «Cama de chão, cama de 
cão.» Bluteau, Suppl. — «-Se queres ter 
boa fama, não te tome o sol na cama.» 
Ob. cit. — «.Deita-te em tua cama, cuida 
em tua casa.)) Ob. cit. — «.Não haja dó 
de quem tem muita roupa, e faz má ca- 
ma.» Ob. cit.— «Na cama se quebra as 
pernas)-), em toda a parte ha perigos. — 
«Cada um faça a cama como n'ella se 
ha de deitar.))—«A frade não faças cama, 
e a tua mulher não faças ama.)) Adag., 
Prov., etc., p. 29. — «Em caiaa estreita 
deitar primeiro.yt Ob. cit. — «Quem boa 
cama fizer n'ella se deitará.)) Ob. cit. 

CAMÁDA, s. f. (De cama, com o suffi- 
xo «ada», como varada, de vara, abada, 
de aba]. Porção de uma substancia esten- 
dida em fôrma de cama. — Camada de 
cal, a porção que o alvanéo estende d'uma 
vez quando vae fazendo uma parede, mu^ 
ro, etc., e sobre a qual põe pedras que 
cobre com outra camada. — As camadas 
atmosphericas. — Uma camada de lôdo. 
— Cousas juxtapostas sobre uma super- 
fície plana.—Uma camada de sardinhas. 
— Uma camada de laranjas.—Figurada- 
mente: Camada de sarna, de lepra, de 
gallico, erupção de sarna, etc., em todo 
o corpo.—Por extensão; Camada de se- 
zões, ataque de sezões duradouro.—Ca- 
mada de catarrho, catarrho pcrtinaz. — 
Grande numero.—Camada de piolhos, de 
de jiulgas.—Camada de gente.—«E assy 
veo huma boa camada de Fidalgos e Ca- 
valleiros.)) Barres, Década III, Liv. i, cap. 
1. — Camada d'emhargos. — Camada de 
asneiras, enfiada, série d'asneiras.—Con- 
dição, classe. — As camadas sociaes. — 
Hierarchia, gráode nobreza.— «Nas quaes 
náos vinhão muitos Fidalgos e Cavallei- 
rosda camada delle Visorey.)) Barros, Dé- 
cada II, Liv. iii, cap. 10. 

CAMAFÊO ou CAMAFEU, s. m. (O hes- 
panhol tem camafeo, o italiano cammeo, 
usado por Cellini no século xvi, o inglez 

cameo, o allomáo gamaheu, o francez ca- 
mée, e camaieu, o baixo latim camateu, 
camahelus, camahutus, camaeus. Das di- 
versas conjecturas propostas, a que Lit- 
tré aceita é a mais provável: baixo grego 
kamaton, obra, trabalho ; kamômein, tra- 
balhar, kamôtikon, obra feita á mão, li- 
tholcamenos, ornado de pedrarias, kameion, 
officina de ferreiro, do grego clássicofcam- 
nein^ fazer esforço, ter trabalho. «Camée, , 
diz Littré, significando em geral cousa 
feita pela mão, tomou, o que succede mui- 
tas vezes ás palavras, um sentido parti- 
cular.» Do lado do som ha principalmen- 
te para a palavra portugueza e hespanho- 
la, difficuldades. Ü baixo latim camaeus, 
d'onde camaheus, introduzindo-se a as- 
[)iração para evitar o hiato, poderia dar 
camafeo, mudando-se o «h» em «f); ? A 
introducção da aspiração ó já de si hypo- 
thetica ; a da mudança do «h» em «f» 
excepto o «h» arabe, nas linguas penin- 
sulares egualmente sem exemplo; todavia 
a palavra não pôde separar-se das fôrmas 
do latim vulgar e das outras linguas ro- 
manicas; por isso julgamos ver aqui mais 
urn exemplo dos processos da etyniologia 
popular; vid. Camafeyo, e conferi a ul- 
tima significação de Camafeo). Pedra fina 
cortada, tendo duas camadas de diííeren- 
tes côres, d'uma das quaes se fez uma fi- 
gura em relevo, fazendo a outra o fundo. 
— «El-Rei mandou tirar d'aquella torre 
do cever, que estava no castello da çidade, 
huma coroa douro feita de machafemeas, r 
obrada com pedras de grtmde vallor, e J 
grossos graãos daljofar arredor, e religai- J 
ros, e anees de ouro, e camafeus, e outras 
jogas de grava preço.d Fernáo Lopes, 
Chronica de Dom Fernando, cap. 10. — 
«No peito um camafeo em figura de Cu- 
pido.y> Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
IV, 194. — «/ío.síin/io cie camafeo.» Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act. 
I, SC. 1.—Uosto gentil, delicado.—^Sinete 
particular ou sêllo do rei. — «Selladas do 
seu verdadeiro sello das quinas, ou do 
seo camafeu.» Orden. Affons., Tom. ii, 
p. 230.—O sello das quinas, tinha as ar- 
mas, o do camafeo, o busto do rei. — Fi- 
guradamente e popular; Cara muito feia. 

CAMAIFÊU, s. m. Outra fôrma antiga 
de Camafeo. 

CAMAFEYO, s. m. ant. Outra fôrma de | 
Camafeu, em qut>, com toda a evidencia, 
apparece a influencia da palavra feio. == 
Usado por .lorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Eufrosina, act. iii, se. 6. 

CAMAL, s. TO. ant. (O provençal tetn 
capmalh, capmail, capmal, carnal; o fran- 
cez camail, o italiano camaglio. A pri' 
meira fôrma provençal revela a etymolo- 
gia : a palavra é composta de cap (prO' 
vençal e francez), cabeça, do latim 
(vid. Cabeça, Cabo 1.), e malh, 
ra (vid. Malha), e significava-se assi"^ 
propriamente armadura de cabeça. A ft>'"' 
ma portugueza vem evidentemente da pr''' 
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vençal carnal). Malha com que so cobria 
o elmo ou bacinete.— «.Tinham arneses 
de homens d'armas, a saber: Cótas ehaci- 
netes de Carnal, e Laudees.)) Doe. do sécu- 
lo 15.0, em Viterbo, Eluc.— «Ou ter as Có- 
tas, ou peças com. bacinetes de Camaaes, 
ou de babeira.)) Doe. de 1410. Ob. cit. 
— Elmo, capacete. 

Levando camall 
que cubrn calueira. 

OANC. DE RESENDE, I, 139. 

f CAMÁLDULA, s. f. (De camaldulo). 
Uma camaldula, um convento de camal- 
dulos. Vid. Camandula. 

CAMÁLDULAS, s. f. pl. (De calmudu- 
\o, por terem sido os camaldulos que as 
inventaram). Ramal ou rosário de gros- 
sas contas ou bugalhos, de trinta e tres 
Padres Nossos. 

CAMALDULÊNSE, adj. (De camaldula, 
o sufíixo «ense»). Que pertence á 

Camaldula. — a Vestidura de frades pobres 
<^omo os camaldulenses.» Chrysol purifi- 
cativo, p. 525. 

CAMALDULO, s. m. (De Camaldoli, lo- 
calidade da Toscana em que a ordem foi 
fundada). Religioso d'uma ordem monas- 
tica fundada no fim do século x, por S. 
I^oinualdo. 

CAMALEÃO, s. m. (Do grego khamai- 
léôn, de khamai, em terra, e léõn, leão: 
'6ão terrestre). Especie de larga to a que 
se attribuía a faculdade de mudar de côr 
segundo os olijectos que o rodeavam. — 

notae bem de quantas cores teceo a 
fortuna esta mania d'Alentejo: pcrdeo-se 
^unadoso na caça, eis a casa toda envolta 
^oino rio; o pae enfadado, a irmã triste, 
" gente desgostosa; tudo, em fim, fóra do 
coitce; e o galante aposentado nos matos 
co?n trajos mudados como camaleão, dece- 
V<xdo dos pés e das mãos, por hiima ser- 
'""'^nica d'Alentejo.y> Cam., Filodemo, act. 

SC. 3, 
Mas como em se mudar de cores varias 
Sü pela vista o camaleão aspira. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, Uv. VI, est. 14. 

■— Figuradamente : O que muda indif- 
•erentemente para comprazer a quem pó- 
do servir a seus interesses. — Camaleões 
P^^liticos. — v.Esses camaleões de cortesia, 

se sustentam com os ares d'ella, não 
tão firmes, como cuidaes.t Francisco 

^wdriguesLobo, Côrte na Aldêa, Dial. 13. 
Termo de Chimica. Camaleão mine- 

permanganato de potassa, composto 
toma diflerentes côres segundo ó tra- 

ado pela agua, pelos ácidos, etc. — 
camaleão, herva que se suppunha 

^^üdava de côr segundo o terreno em que 
^plantavam. Francisco de Moraes, Pal- 
«^eirim, Part. iv, foi. 31. 

i CAMÁLHA, s. f. (De camalho; vid. 
sta palavra). Especie de capuz feito do 
®lha de lã, caindo sobre os hombros, 
sado pelas mulheres. 

CaMALHÃO, s. m. (O hespanhol tem 
^^elion, no mesmo sentido. A formação 

da palavra é clara. De cama (vid. Cama, 
termo de agricultura), com o suffixo alho 
(hespanhol alio], deriva primeiro um the- 
ma camalho, como de baga, bogalho (por 
bagalho), àebaiido, bandalho, de cão, ca- 
nalho, de gente, gentalha, etc.; d'ahi, com 
o suffixo «ão» (hespanhol on], camalhão 
(hespanhol cameíton, por camallon]-, ou 
então o suffixo composto aí/ião (part. al- 
lon, ellon), de alho, ão, foi junto imme- 
diatamente a cama, o que é um processo 
equivalente ao primeiro. Formações exa- 
ctamente idênticas á de camalhão, são a 
de facalhão, de faca (vid. Facalhão), a de 
fracalhão, de fraco (vid. Fracalhão, etc.) 
A camada de terra que fica entre dousre- 
gos na terra cultivada. — A camada ou 
porção de terra que fica na estrada não 
calcada entre os córtes fundos, que abrem 
as rodas dos carros, etc., em tempo do 
chuva. — A camada do terra que orla a 
margem d'um campo. 

CAMÁLHO, s. m. ant. (Do provençal 
camalh, fôrma parallela de carnal; vid. 
Camal). O mesmo que camal. — <iFicoua 
Gil, pelo costume do Porto, o cavallo do 
dito Vasco de Sousa, seu Padre, e huma 
espada, e huma lança, e huma loriga de 
cavallo, e duas ffalhas, e Mim elmo com 
sseu camalho.» Doe. do 1539, em Viterbo, 
Eluc. — (I.E os que eram bem armados, 
aviam de teer barvuda com seu camalho, 
e estofa, e cota, e jaque, e coxote, canel- 
leiros Françeses.)) Fernão Lopes, Chroni- 
ca de D. Fernando, cap. 87. 

-j- CAMALHOM, s. m. ant. (De camalho, 
com o suffixo augmentativo «om», d'onde 
o moderno «ão»). Camalhão ou camalho 
grande.—«As armas mandou el-Rei mudar 
a esta guisa: de cambais mandou que fe- 
zessem jaque; e da loriga, cota; e da ca- 
pellina, barvuda com camalhon.» Fernão 
Lopes, Chron. de D. Fernando, cap. 87. 

t CAMANDULA, s. m. (Fôrma alterada 
e popular do Camaldula. — «.Dê càamam 
irmam sem ser de Camandula (sem ser ir- 
mão ou monge da camandula»). Francisco 
Manoel de Mello, Feira d'Anexins, part. 
I, Dial. VI, § 1. 

CAMÁNDULAS, s. f. pl. Alteração po- 
pular de Camaldulas. = Usa-se no senti- 
do pejorativo de; rosário grosso de hy- 
pocrita. 

CAMÁNHO, adj. (Do latira quamma- 
gnus). Quão grande. 

Poys camanho temp'8 a quo guaroci, 
Seu mandado ir o a non vy. 

CANG. DE D. DINIZ, p. 49. 

— <íE os ditos Juizes hajam conheci- 
mento de todolos feitos crimes, e eiveis de 
qualquer condiçon e camanha, e quanta 
garantia seja.d Doe. de 1386, em Viter- 
bo, Eluc. 

Uede, caynanho conforto, 
tem, quem se quer lembar, 

CANC. DE RESENDE, I, 29. 
Mata-me non conhecerdes 
camanho bem vos eu quero. 

OB. CIT,, I, 123. 

— «.Quanto devo a Deus, pelo prazer que 
me mostrou oje, livrar minha fdha de in- 
famia e de hum perigo tão certo, tama- 
nho; camanho era a suspeita que o ma- 
rido tomou delia. y> Antonio Ferreira^ Cio- 
so, act. V, SC. 9. —«Camanhos desarranjos 
causa a ira e a pertinacia.T) Idem, Bristo, 
act. V, SC. 2. = Usado pela maior parte 
dos quinhentistas; caído já em desuso no 
século XVIII. 

f CAMANIÓCA, s. f. Especie de man- 
diôca que se cultiva em Cayenna e nas 
Antilhas, cuja raiz cozida é comestivel 
sem preparação prévia, como as batatas, 
ao contrario dasraizes de mandióca que 
contêm um ácido venenoso, que é neces- 
sário extrahir. 

1.) CAMÃO, s./'. Ave aquática pern'alta, 
maior que uma gallinha, de bico agudo, 
pernas azues ou verde-mar, pés verme- 
lhos espalmados como os do adem. O po- 
vo cria que o camão morria estando em 
casa cuja dona commettia adultério. 

Experimentou-se algum'hora 
D'Ave, que cliamíío camão, 
Que se da casa, onde mora, 
Ve adultera a Senhora 
Morre de para paixão. 

CAM., RIMAS. 

— Adag. : «Camão todos o querem, pou- 
cos o Mo.» Bluteau, Voe. 

2.) CAMÃO, s. m. ant. Sentido incer- 
to. Lençôes? = Usado nas Provas daHist. 
Geneal., I, 223, e colligido por Moraes. 

CÂMARA ou CAMERA, s. f. (Do latim 
camara ou camera, do grego kamára, 
abóbada, carro de bagagem, carro cober- 
to com um toldo de fôrma convexa; ozend 
tem kamara, abobada, cinto; em sans- 
krito, kmar, ser curvo, em que ha sem 
duvida a raiz, mas kmar é todavia olha- 
do como uma formação secundaria. O la- 
tim camurus, curvado, dobrado para den- 
tro, tem a mesma raiz. Vid. Camarão). 
Divisão d'uma casa, e principalmente a 
alcôva ou quarto em que se dorme, ou 
serve para uso particular d'uma pessoa, 
onde ella trabalha, etc. — «.Aconteceo-me 
já hilo espreitar huma noite á sua came- 
ra.» Antonio Ferreira, Bristo, acto ii, 
SC. 5.— «.Tomou-me, fechou-men'umacb.- 
mara.» Idem, act. iv, sc. 3. — «.Não quiz 
dormir em huma camara.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casados. 
— Moço da camara. lloje diz-so moço de 
quarto. — Quarto seguro para guardar 
cousas do valor. — Gamara real, paços 
dos reis, logar onde os reis residem.— 
Côrte. — «.Fizeram de Coimbra camara 
real, e cabeça do reino.r> Duarte Nunes 
de Leão, Chronicas, Tom. i, foi. 62.—O 
serviço pessoal do roi. — Moço, medico 
da camara real.—Catacumbas, casa reli- 
giosa em que se depositam os cadaveres 
dos reis. Em S. Vicente de Fóra ha ca- 
mara real. — Propriedade cuja renda ó 
applicavel ás despezas da casa do rei. 
— Camara do abbade, do bispo, do prior, 
terras cujos rendimentos revertiam a fa- 
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vor do abbade, do bispo, do prior. — 
«Gamara do estado», o quarto etn que 
dormia o rei. Livro Vermelho de D. Af- 
fonso V, a.o 14.—Gamara, o corpo do ve- 
readores.— A casa da camara, ou sim- 
plesmente camara, a casa em que se fa- 
zem as sessões dos vereadores e ha as re- 
partições respectivas aos negocios muni- 
cipaes. — « Venderão hum padrão de pi- 
ro da Gamara.)) Francisco Manoel de Mel- 
lo, Carta de Guia de Casados. — aPedio 
vinte mil Pardaos á Camara de Goa.» 
Jacintho Freire, Vida de D. João de Cas- 
tro, Liv. iii, cap. 29. — Camara apos- 
tólica, tribunal que tem a inspecção o 
administração das rendas da cúria roma- 
na. Casa do expediente do despacho dos 
bispos, e da só apostolica. Paço, terra 
dos bispos. Casa religiosa em que se de- 
positam os cadaveres dos bispos. — Ca- 
mara do parlamento, ou legislativa, as- 
semblêa que compõe parte do corpo le- 
gislativo no regimen monarchico consti- 
tucional. — Convocar a camara.—Dissol- 
ver a camara.—Ter assento na camara. 
—Camara electiva, camara dos deputados. 
— Camara hereditaria, camara dos pa- 
res.—As duas camaras.—Em Inglaterra, 
camara dos communs ou camara baixa, 
assemblêa dos deputados, dos condados e 
burgos, que representam a pequena no- 
breza e o corpo do povo.—Camara alta, 
ou camara dos pares, assemblêa dos pa- 
res d'ínglaterra.—Camara estreitada, em 
Inglaterra, jurisdicção tirada para as ac- 
cusações políticas da camara dos pares 
ou lords. — Camara ardente, chamava-se 
antigamente a dous tribunaes na França, 
um dos quaes sentenciava ao fogo no ca- 
so de heresia, o outro no caso d'envene- 
namento.—Camara imperial, tribunal de 
justiça que havia na Allemanha, em 
Wesler, e em que se julgavam porappel- 
laçáo todas as questões suscitadas entre 
os príncipes e as cidades do império ger- 
mânico. — Carta de camara, licença re- 
gia para citar grandes do reino ausentes 
da côrte, e que era feita pelos escrivães 
da camara d'£l-rei no desembargo do 
paço. 

— Termo de Artilheria. — Camara do 
morteiro, da peça, <ihe hum vão mais 
estreito que a alma; principia na ex- 
tremidade da alma, e acaba no ouvido.» 
Teixeira Kebello, Diccionario de termos 
respectivos à artilheria, p. 148.—Anti- 
gamente a camara atarrachava-so ao cor- 
po da peça. E a essas camaras separa- 
veis que se referem as seguintes passa- 
gens:—«.'Tanto que nosso senhor o levasse, 
tomasse o seu manto da ordem (de Chris- 
to) e lh'o vestisse, e lhe pozesse hum par 
de camaras de ferro aos pés, porque seu 
corpo se fosse logo ao fundo.» Barros, 
Década IV, p. 750.— <íResponderão os nos- 
sos navios com outra tal obra, até tira- 
rem as camaras da artilheria.» Idem, 
Década I, foi. 770,—<íO havia de mandar 

lançar ao mar com huma camara de Bom- 
barda ao pescoço.» Comment. d'Affonso 
d'Albuquerque, p. 27 (3.^ ed.)—Camara 
da mina, «.lugar onde. se collúca apolvora 
jjara produzir o cjfeito que se pretende; 
porém estando carregada chama-se forni- 
Iho.» Teixeira Rebello, Ob. cit. 

— Termo d'Optica. Camara escura, lo- 
gar em que a luz só pôde entrar por um 
buraco d'u(íia pollegada do diâmetro, a 
que se applica um vidro, que deixando 
passar os raios dos objectos exteriores 
para a parede opposta ou uni panno bran- 
co, n'elle faz vêr como ura desenho do que 
está fóra, mas ao inverso; isto é, como 
se os objectos estivessem voltados. — A 
camara escura serve na photograpliia.— 
Camara clara ou lúcida, instrumento do 
óptica que serve para desenhar, periiiittin- 
do vér ao mesmo tempo os objectos e o pa- 
pel. — Camara óptica, apparelho formado 
por uma caixa fechada em que secoilocam 
estampas, cuja imagem se vò n'um espe- 
lho através d'uma lente convergente. 

— Termo d'Anatümia. Camara anterior 
do olho, o espaço comprehendido entre a 
cornea e a parte anterior do iris. — Ca- 
mara posterior, o espaço comprehendido 
entre a parte posterior do iris, e a face 
anterior do crystallino. 

— Camara de chumbo, vasta peça, ap- 
parelho em que se fabrica o ácido sul- 
phurico.—Camara de vapor, espaço com- 
prehendido entre a caldeira e a superfí- 
cie do liquido. 

CAMARÁ, s. jn. (Palavra brasileira). 
Arbusto de capoeira, que dá uma especie 
de mal-me-queres amarellos no Brasil.= 
Moraes. 

CAMARABÁNDO, s. tn. (Palavra asia- 
tica que é composta de camara, áa fôr- 
ma radical sanskrita kmar, ser curvo, 
e banda, ou bandha, em sanskrilo liga- 
dura, laço, da mesma raiz queoallemáo 
band, portuguez banda, que veio pelas 
linguas germanicas. Em zend ha kama- 
ra, cinto). Faxa. — <s.lJum camarabando 
que tinha sobre a touca.» Diogo de Cou- 
to, Década IV, Liv. 10, cap. 8.—Cinto. 
— «Peío cingidouro que era hum cama- 
rabando de muitas voltas.» Manoel Fer- 
nandes, Alma Instruída, ii, 358. 

CAMARA-CÚBO, s. f. (De camara e cu- 
bo). Planta do Brasil. 

1.) CAMARADA,», f. (De camara, com 
o suffixo «ada»). Camaradagem. — aln- 
citou outros de sua camarada.» Monarchia 
Lusitana, Tom. ii, foi. 16. 

2.) CAMARADA, s. 2 gen. (De cama- 
rada, camamío, camaradagem, passou-se 
ao sentido de—o que está em camarada- 
gem. A palavra, é, na origem, segundo 
Littré, termo militar). Nome que se dão 
entre si os militares. D'ahi, na linguagem 
dos paisanos, camarada, militar. — Por 
extensão, o que tem os mesmos hábitos, 
as mesmas occupações que outras pes- 
soas. — Camarada d'escóla, de collegio, 

de quarto, pessoa que vive com outra na 
mesma casa e come á mesma mesa. — 
«.Quem dará termo a visitas, a merendas, 
a jogos, a romarias, a camaradas, a ami- 
gos?» Francisco Manoel de Mello, Carta 
de Guia de Casados. — Camarada do offi- 
cial, o soldado que o serve. — Figurada- 
mente; Cousa que acompanha outra. — 
«)Se isso assim fosse, só eu e meu cama- 
rada bastavamos para fazer a El-Rei muy- 
to rico.» Apologos Dialogaes, p. 209. — 
a:Bastou allegar-lhe ser cousa de Prínci- 
pes, pera que logo nesse momento nos en- 
tregasse, a mim, e a sinco camaradas nas 
mãos do mosso.» Ob. cit., p. 67. — ((Pois 
já que tomou o Sijrope das Dormideyras 
espere camarada, que lhe havemos de dar 
a purga de camarinhas.» Idem, Feira de 
Anexins, Part. i, Dial. vi, § 1. 

— Termo do Brasil. Concubina, ou ho- 
mem que vive com concubina. 

CAMARADAGEM, s. f. (De camarada, 
com o sufíixo «agem»). Familiaridade que 
existe entre camaradas. — Convivência. 
Disposição d'espirito que faz com quees- 
criptores e artistas, que têm relações, se 
favoreçam mutuamente.— Camaradagem ' 
litteraria. — Este escriptor diz bem do 
collega por espirito de camciradagem. = 
O ultimo sentido ó recente e talvez re- 
sultante do mesmo que tem a palavra 
franceza. 

CAMARA-JÁPO, s. f. Planta do Brasil. i 
Especie de raentrasto ou hortelã. ! 

CAMARA-MIRA, s. f. Planta do Brasil, 
cuja ílôr se abre durante o anno todo e 
fecha a certas horas. 

CAMARANCHÃO, s. m. ant. (Vid. Ca- 
ramanchão). Obra avançada de fortilica- 
çáo antiga ; o mesmo que Cubelo.—allum 
(tiro) derrubou tres ameas de hum cama- 
ranchão... e os Mouros parece que já ti- 
nham seu feito concertado, pois assi acer- j 
tarom aquelle cubelo.» Chronica de D. f 
Duarte de Menezes, cap. 56. 

CAMARÃO, s. m. (De um thema ca- ; 
maro, do latim camaras, curvado, volta- 
do para dentro, com o suffixo «om», «ão». 
A fôrma do crustáceo justifica inteiramen- 
te a etymologia). Pequeno animal da fa- 
milia dos crustáceos, que vive na agua e 
é comestível. 

O corpo nú e os membros genitaes, 
Por não tor ao nadar impedimento; 
Mas porém de pequenos animaes 
Do mar, todos cobertos, cento e cento. \ 
CamarõeSy t cangrejos e outros mais 
Que recebem de Plicbe crescimento. \ 

CAM., Lus., cant. vi, est. 18. | 
í 

— Vaso antigo, assim denominado, ou 
por sua fôrma ter alguma similhança com 
o crustáceo do mesmo nome, ou por n'elle 
se conservar a idêa de curvatura funda- 
mental na palavra. — «Quatro camarões 
de louça da China dourados.» Provas da 
Historia Genealogica da Casa Real, iii> 
419. 

CAMARARÍA, s. f. (De camara, com " 
sufíixo íaria»). Cargo, officio de cama' 
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reiro.=Colligido no Diccionario de Mo- 
raes. 

CAMARÁRIAMENTE.adi;. Vid. Camera- 
riaraente. 

CAMARÁRIO, adj. Vid. Camerario. 
CAMARASÍNHA, s. f. Dirniiiutivo de 

Gamara. 
CAMARÁTA s. de 2 gen. Vid. Cama- 

rada. 
f GAMARATE, s. f. (Origem incerta). 

Especie de uvas. 
CÂMARA-TINGA, s. f. Planta do Bra- 

sil. Especie de madre-silva. 
CAMARÇÃO, s. m. (?) Matta pequena e 

"ão espessa, sem silvas, nem espinheiros, 
que nasce por terras areentas. — v-A in- 
numeravel caça, que aquelle camarçam 
cna.» Monarchia Lusitana, Tom. v, foi. 
15-—Terra areentaonde crescem as ma- 

chamadas camarços. 
CAMÁRÇO, s. m. (?) Termo do Jogo dos 

C''ntos. —■ Dar camarço, fazer todas as 
^asas, deixar alguém sem fazer vasa.= 
í^iz-se também do que não faz vasa, ou 
por não [loder, ou por não lhe convir,— 

camarço, não fazer vasa por não po- 
•^^r, —Fazer-se camarço, não fazer vasa 

não convir. — N'outros jogos, diz-se 
tariibum : Dar camarço, dar geral, ou dar 
j''3pote.—Figuradamente: Doença, tra- 
balho, desgraça. — Apanhar um camar- 
ão— Estar com um camarço. — Um forte 
Camarço. — «Deus sabe, se me seria me- 
^^'■or levar agora um bom camarço, a 
t^oco de escunal-o no purgatorio.» Frei 
;^ntoniu das Chagas, Obras espirituaes, 
yffl. II, p. 16, — Série de cousas ([iie 
•aborrecem ou importunam. — (íFaltu a 
'"^ellior camada de despropositos, que atu- 

n'este camarço de Anexins. d Frati- 
Manoel de Mello, Feira d'Anexins, 
I, Dial, VI, § 1.—Ficar camarço, 

produzir nada, ficar sem produzir 
Ma; não tomar parto n'uma conversa- 

« 0 ou discussão. — «.Está a matéria do 
^^curso tão altiva, que me parece, que 

> e Pindaro ficamos esta noite camar- 
p nenhum de nós fazer postoleta.» 

5'ancisco Robrigues Lobo, Corte na Al- 
mal. 4, p. 89. 

j^íp^^AREIRA, s. f. (De camara, com o 
'ixo «eira»). Dama que serve na ca- 

da rainha, princeza, etc. — Cama- 
, ira-mó^^ a maior dignidade das damas 

palácio. 
m. (De camara, com o 

«eiro»). Criado da camara real. 
<liz-se camarista. A palavra ó só 

reir^ '^"noninação seguinte: Cama- 
o primeiro dos moços da ca- 

® despe o rei, tem 
e tty sobre outras pessoas da camara 
a fra^u, ® ""s actos solemnes leva 

opa real, e fica atraz da ca- 
reirn' ~~r Bernardo Manuel, cama- 

deZ-r-fli.» Damião de Goes, 

cap- 46. 
*^0 familiar. Bacio, bispote, penico. 

CAMARÊNTO, adj. (De camara, com o 
suffixo «ento»). Que anda doente de ca- 
maras. 

■f CAMARHYNCO, s. m. (Do grego ka- 
mára, abobada, e rhynkos, bico). Termo 
de Zoologia. Synonymo de geospizo. 

-j- CAMÁRIA, s. f. (Do grego kamára, 
abobada). Termo de Zoologia. Genero de 
coleópteros heterómetros, da familia dos 
stenelytrádos. 

CAMARÍLHA, s. f. (Do hespanhol ca- 
mariüa; de camara). A gente que vive 
mais perto do principe e cabala n'um in- 
teresse commum. 

CAMARIM, s. m. (Do latim camarins, 
com o siiflixo «im», de inus). Camara pe- 
quena. — Gabinete, retrete aceado. —O 
gabinete que cada actor tem no theatro 
para se vestir.—Segredos de camarim, se- 
gredos a respeito das actrizes, conhecidos 
pelos seus collepas de theatro. —Intrigas 
de camarim, qunsi o mesmo qu(! intrigas 
de bastidor, mas não tão ruidosas e co- 
nhecidas ; intrigas que não passam do re- 
cesso do camarim. 

1.) CAMARÍNA ou CAMARINHA, s. f 
Dimiiiutivo de Camara. 

2.) CAMARÍNA, s. f. (De Camarina, 
nome de uma cidade grega de Sicilia). 
líMover a camarina», tocar em cousa de 
que resulta alguma desgraça; metter-se 
em trabalhos. .íorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Eufrosina, act. ii, sc. v. — Ksta 
locução proverbial, ou é uma traducção 
do latim movere camarinam, trazida á 
nossa liiigua pelo vehiculo da erudição, 
ou se perpetuou na tradição popular, o 
que é menos provável. 

CAMARINHADO, adj. (De camarinha, 
com o suflixo «ado»). Que tem feição de 
camarinhas, 

CAMARINHAS, s. f. pl. (De camarinha, 
diminutivo do camara, segundo toilas as 
probabilidades, por o fructo estar contido 
n'uma pequena capsula que no espirito 
imaginoso do povo poderia ser designado 
por uma pequena camara). Fructo de 
certas urzes que nascem nos camarções, 
da fôrma de bagos pequenos, redondos, 
ordinariamente brancos, comparaveis a pé- 
rolas. — {(.Pois já que tomou o Sijrope de 
Dormideyras espere camarada, que lhe 
havemos de dar a purga de camarmhas.y) 
Francisco Manoel de Mello, Feira d'Ane- 
xins, 1'art, i, Dial. vi, § 1. 

CAMARÍNO, s. m. Diminutivo de Ca- 
marão. 

CAMARÍSTA, s. m. (De camara, cora o 
suflixo «ista»). Moço da camara real, ca- 
mareiro. — O fidalgo que tem o cargo 
de camareiro-mór.—Vereador da camara 
municipal. — O official do antigo senado 
da camara. 

CAMARLENGÁDO, s. m. (De camarlen- 
go, com o suffixo «ado», comoprincipu- 
do, de jn^ncipn, arcebispado, de arce- 
bispo, etc.) Üfiicio o dignidade de camar- 
lengo. 

CAMARLÊNGO, s. m. (O hespanhol tem 
camarlengo, o italiano camarlingo, o pro- 
vençal camarlenc, chamarlenc, o fran- 
cez chambellan, chamberlain, camerlin- 
gue, chambrelau, etc., o antigo alto alle- 
mão chamarlinc, oallemão moderno kam- 
merling. A syllaba ling [lingo, longo, etc., 
segundo as linguas espcciaes), mostra que 
a palavra veio para as linguas romanicas 
do antigo alto allemão, apesar do thema 
chamar vir do latim camara (vid. Cama- 
ra), pois as linguas romanicas não pos- 
suem um tal derivativo, mas só o deri- 
vativo ingo, engo). Cardeal que preside 
á camara apostolica, e que, quando vaga 
a sé, governa a Egreja. 

f CAMARO, s. m. (J)e camara, mudada 
na fôrma generica; do grego kamára, 
abodada). Termo de Botanica. Nome dado 
ao fructo múltiplo, como o do acónito e 
o do delphínio. 

CAMAROÉIRO, s. m. (De camarão, com 
o suflixo «eiro», como carvoeiro, àa car- 
vão, leiloeiro, de leilão). Pescador de ca- 
marões.— Covão para pescar camarões. 
=Usado por Antonio Diniz. 

CAMARÓSIS, s. m. (Do thema grego 
kamára, abobada). Termo de Cirurgia. 
Fractnra do craneo, cujos fragmentos fi- 
cam dispostos de modo que formam uma 
abobada, <íuja base assenta na dura-ma- 
ter. 

CAMAROTE, s. m. (De camara, com o 
suffixo «ote»). Pequena camara.—Ter- 
mo de Nautica. Beliche, corapartimento de 
madeira onde se dorme a bordo dos na- 
vios, e que ó feito com outros mais na 
amurada ou volantes. — Camarotes de 
vento, os que provisoriamente se peiam 
a arj<anéos dados no convez, e de ordi- 
nário á amurada, á ré do mastro grande 
ou da gata para alojar ofíiciaes ou passa- 
geiros.— Nome de cornpartimentos fe- 
chados, collocados em andares, para um 
pequeno numero d'especladores, nos thea- 
tros, circos e praças de touros. — Cama- 
rotes da primeira, da segunda, da ter- 
ceira ordem. — Alugar um camarote.—• 
Ter camarote n'um theatro (em S. Car- 
los, por exemplo), ter alugado camaro- 
te por uma época d'assignatura. — Bi- 
lhetes de camarote. — Estão os camaro- 
tes cheios.—Já não ha camarotes, alu- 
garam-se todos os camarotes. — Camaro- 
tes descobertos, camarotes sem tecto, nos 
circos, etc. 

CAMAROTEIRO, s. m: (De camarote, 
com o suflixo «eiro»). Pessoa que nos 
theatros, circos, etc., vende os bilhetes 
de camarote (e ern geral todos os bilhe- 
tes), e entrega a chave dos que estáo alu- 
gados. 

— Loc.: Adoecer o camaroteiro, não, 
haver espectaculo por não se ter vendido 
numero sufliciente de bilhetes. E'da gi- 
ria dos actoros, o d'ahi passou para a lin- 
guagem familiar. 

CAMARÓTIDE, adj. 2 gen. Termo de 
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Zoologia. Que se parece com o cama- 
roto. 

CAMARÓTIDES, s. f. pl. Divisão na fa- 
mília das curculiónidas orthóceras. 

f CAMARÓTIS, s. in. (Do grego ka- 
mára, abobada, e oys, ôtos, orelha). Ter- 
mo de Botanica. Genero da familia das 
orchídeas. 

f CAMARÓTO, s. m. (Do grego kama- 
rôtos, que tem a fôrma d'uma abobada). 
Termo de Zoologia. Genero de coleópte- 
ros tetrâmeros, da familia das curculió- 
nidas orthóceras. 

f CAMÁRRIA, s. f. Termo de Botani- 
ca. Genero de plantas da familia das li- 
liáceas, tribu dos asphodélos. 

CAMARTELLADA, s. f. (De camartello, 
com o suffixo «ada», como cajadada, de 
cajado, etc.) Paacada com o camartello. 
= Usado por Francisco Manoel de Mello. 

CAMARTELLO, s. TO. (De formação du- 
vidosa; o segundo elemento só porém é 
desconhecido; teremos aqui o enigmáti- 
co prefixo «cá»? vid. Calmorrear e Mar- 
tello). Martello de alvener, agudo de um 
lado, e redondo ou quadrado do outro, 
como a parte opposta á bôcca do martel- 
lo ordinário. 

CAMÁURO, s. m. Barrete de que usa o 
Papa, e que cobre as orelhas. 

CAMBA ou CAIMBA, s. f. (Na baixa la- 
tinidade ha camba; mas não podemos ir 
mais longe). Peça das rodas dos carros 
que fica junta ao meião e por baixo das 
caixas. — Camba das rodas da sege, as 
peças que reunindo constituem o arco, 
em que entram os raios da roda que sáem 
do cubo. — Moinho pequeno de mão, de 
preparar grãos para pão, para fazer cer- 
veja, etc. Significação duvidosa attribui- 
da á palavra como ella se acha emprega- 
da em antigos documentos. — Gambas, 
pedaços mettidos para alargar a roda da 
capa ou das fraldas, como nesgas; nes- 
gas do vestido. 

— Obs. : E possivel que na fôrma 
camba coincidam mais d'uma palavra; 
mas como falta a luz da etymologia, na- 
da se pôde discriminar a este respeito. 

CAMBÁDA, s. f. (De cambo, cora o suf- 
fixo «ada», como abada, áo aba, etc.) Sé- 
rie de cousas enfiadas n'uma vara, verga, 
ou cordel. — Í7ma cambada de peixes. — 
Uma cambada de maçãs. — Uma cambada 
de passar os mortos.— Vender peixes ás cam- 
badas.—Fig.: Grande quantidade.—Cam- 
badas de sfejtfe.=Toma-se quasi sempre 
em sentido pejorativo.— Í7ma cambada de 
ladrões. — Uma cambada de patifes. 

CAMBADÉLLA, s. f. (Do thema camba, 
de cambar, com o suffixo composto «dei- 
la», como se de camba se formasse pri- 
meiro cambada, e d'este, com o suffixo 
«ella», cambadella). O mesmo que camba- 
lhota e cambapé. —^ Quéda. 

'—Loc.: Cair de cambadella, cair de 
modo que as pernas fiquera voltadas para 
o ar.—'Lkir cambadella a alguém, privar 

alguém de cousa ou meio com que pode- 
ria remediar-se n'ura aperto. Jorge Fer- 
reira de VasconceUos, Eufrosina, act. v, 
SC. vm. 

CAMBÁDO, part. pass. de Cambar, e 
adj. Trocado, mudado. — Que troca as 
pernas, que tem as pernas tortas. 

CAMBADOR, s. TO. (Do thema cambo, 
de cambar, com o suffixo «dor»), O mesmo 
que cambiador. Fôrma usada até ao sé- 
culo XVI. — «B pera juntarem este ouro 
e prata, tyiiham este modo: em todallas 
cidades e villas do Reino que para esto 
eram aazadas tijnham os Reis seus cam- 
badores, que compravam prata e ouro 
aaquelles que o vender queriam.)) Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro, cap. xii. 

CAMBÁIO, adj. e s. (De cambalear, 
por meio da syncopa do «1», como em veo, 
do latim velum, máo, do latim malus, doer, 
do XAÚm dolerc, etc., vem uma fôrmacam- 
baiar, e d'estc se derivou cambaio, como 
cambio, do cambiar, castigo, de castigar, 
commando, de commandar, conforto, de 
confortar, erro, de errar, tempero, de 
temperar, torno, de tornar, vôo, de voar, 
etc., pelo processo da derivação sem suf- 
fixo, que tem uma extensão considerável 
nas lingaas romanicas). Que mette os joe- 
lhos paradentro, etem as pernas arquea- 
das, afastando-se os pés urn do outro. 

f CAMBÁIS, s. TO. ant. Fôrma paral- 
lela de Cambàs; vid. esta palavra. — «/Is 
armas mandou el-Rei mudar a esta guisa: 
do cambais mandou que fezessem jaque; 
e da loriga, cota.'» Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 87. 

cambAl, s. TO. (?) A farinha que os 
moleiros põem em roda da mô para não 
cair para fôra a que se váe nioendo, ou 
umas taboinhas que servem para o mes- 
mo fim. 

]• CAMBALA, s. m. Termo de Zoolo- 
gia. Genero de myriápodos chilognatos, 
da familia dos tulitos. 

cambalácha,s. f., ou cambalacho, 
s. TO. (Do thema cambai, de cambalear, 
com o suffixo «acho», c,omo pennacho, de 
penna, cachirnbaclies por cachimbachos, 
de cachimbo, etc.) Troca, barganha.— Fa- 
zer cambalacho, engano, fraude, tramóia. 
— Armar cambalacho a alguém. 

CAMBALEAR ou CAMBELÉIAR, v. n. (Do 
thema camba, de cambar, de que se de- 
rivou um adjectivo cambai, com o suffi- 
xo «ea»; todavia não nos occorrera ana- 
logias para uma tal formação d'um verbo 
em ((ear»,d'uma fôrma nominal em «al»). 
Vaciliar, tronar as pernas, tremerem as 
pernas por eíTeito de doença, embriaguez, 
ou um abalo moral. — Cambalear de bê- 
bado. — Usado por Garção, etc. 

CAMBALÊO ou CAMBALEIO, s. m. (De 
cambalear, como sorteio, de soríear). Ac- 
ção de cambalear. 

CAMBALHÓTA, s. f. (De cambalêo, 
com o suffixo «ota», mudando-se o «1» 
diante do «e» seguido de vogai, o qual 

desapparece como em valha, do latim 
valeat, palha, do latim palea, etc.) Ter- 
mo popular. Volta que se dá sobre o cos- 
tado, firmando a cabeça no chão; especie 
de cabriola. Quéda em que o corpo dá 
uma volta d'um lado para o outro. 

f CAMBANIA, s. f. Termo de Botani- 
ca. Genero demeliáceas, synonymo do ge- 
nero agiáia. 

CAMBÃO, s. TO. Augmentativo de Cam- 
bo. Gancho. — Termo do Brasil. Peça de 
páo que se junta ao cabeçalho do carro 
quando leva mais de uma junta. —Bois 
de cambão, a junta dianteira, que váe 
jungida ao cambão.—Peça de madeira que 
se liga á almanjarra, na qual se atam as 
cordas tiradeiras por detraz das bestas, 
que tiram por ellas quando as fazem mo- 
ver as moendas nos engenhos d'assucar. 

CAMBAPÉ, s. m. (Do thema camba, 
de cambar, e pé; litteralmente, troca-pé). 
Trèta de que se servo o lutador para der- 
rubar o contrario, e que consiste em en- 
tremetter as pernas pelas do ultimo. 

Não me dôs cambapé, solta-me as pernas. 
ACADEMIA DOS SING., II, 3ü3. 

— Figuradamente : «So quatro parvos 
pedintes lhe quizerão pôr o pé diante, que 
importa, se deu com elles de avesso ao pri- 
meyro cambapé!» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes. 

— Loc.: Armar cambapé a alguém ou a 
alguma cousa, obstar ásacções d'uma pes- 
soa, pôr obstáculos a uma cousa. — «Ce- 
do começais vós outros [como gente ocioza) 
a armar cambapé á minha narração.)) 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 89. — Negociar com alguém 
cousa que o deite a perder. — Armar cam- 
bapé á virtude.—Dar cambapé, deitar 
a perder com tramas. — aSeenvira, que 
o mundo queria enganar a gente, lhe ar- 
mava laços, e lhe dava cambapés, eu fo- 
ra a primeira compadecida dos que vira 
cahidos.D Oh. cit., p. 146. 

CAMBAR, V. a. (Vid. Cambiar). Ant.: 
Trocar, mudar. — Fazer trocas de mer- 
cancias. = Ainda usado n'este sentido no 
século passado. 

— Cambar, v. n. Abrir muito as per- 
nas, mettendo os joelhos para dentro ao 
andar. 

— Termo de Nautica.'Trocar, caçando 
a vela no bordo em que se acaba de bra- 
cear as vergas pelo lado opposto em qu0 
estão. 

CAMBARGAR, v. a. Erro de orthogra' 
phia ou impressão por Çambarcar, nas Or- 
denações Affonsinas, m, 60. Vid. Açaffl- 
barcar, e Sambarco. 

CAMBAS, s. f. pl. Vid. Camba. 
CAMBÁS, s. TO. Vid. Canbás. 
-j- CAMBEIRAL, s. to. (De cambar') 

Termo de Moleiro. Panno que se ach» 
adiante da mô corrcdôra, e que obsta ® 
que a corrente d'ar produzida pelo m"' 
vimento da mô, arraste a farinha. 
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—Termo chulo. Beiço.—Lamber os 
cambeiraes, lamber os beiços, no pro- 
prio e no figurado.=Usado n'esla ultima 
locução. 
^ CAMBETA, s. 2. gen. (Do thema cam- 
"3, em cambar, com o suffixo «eta»). 
Cambaio. 

CAMBETEAR, V. n. (De cambeta, como 
Tarear, de raro, saltear, de salto, etc.) 
Cambalear; andar cambaio. 

CAMBHAR, V. a. Fôrma antiga do Cam- 
biar; sobre a significação do «h» n'esta 
palavra, vid. «H». 

Por tan bon andante, 
Que por rrey, nem iffante 
Desaly adianto 
Nom me cambharia. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 84. 
CAMBHEA, s. f. ant. (De cambhar). 

I^oca, escambo, permutação. Doe. de 
'^03, em Viterbo, Eluc. 

cambiáda, part. pass. de Cambiar, e 
"'v- Dado a cambio.—Letras cambiadas, 

passadas a favor do quem entrega 
valor, para o poder reclamar d'outrein 

totiipo o logar determinado, ao cam- 
'0 convencionado. 
cambiador, s. m. (Do thema cambia, 
cambiar, com o suflixo «dor»). Han- 

íyeiro ou outra pessoa que faz opt^ra- 
wes de cambio. — (íAinda que este rapaz 
'^ndu já muito corriqueiro, e calubreado, 

íem feito dos nobres, cambiadores, e 
Cedo os fara rindeiros: e eu não sou 

p tonta mogifmada imprópria.» Jorge 
^•^rreira de Vasconcellos, Ulysippo, act. 

' SC. (j.=lísta fôrma está caída ern des- 
diz-se cambista, 

lixf cambio, com o suf- ^ «ai»), (jue pertence ou diz respoito 
g —Letras, negocio, contracto 

Pa — Transacções cambiaes. 
cj. ^®IANTE, part. act. de Cambiar, e 

tiant ^ muda de côres.— O prado cam- hi cambiantes.— Côres cam- 
P — Iriado, iriante. 

^^«^AMBIANTES, s. m. pl. (Do cambian- 
al,j J-) As varias côres que relloctetn 
aygj'^^^t"t'j«ctos, tomo tecidos, pennas de 

teg~^ ^6rmo de Pintura. Fazer cambian- 
uma roupa a duas côres ou de 

dg j " . cambiantes se fazem 

d'"^odos; hum delles he fazer os 
do f, ^ e a meia tinta de rosa- 
Arte lacra.^ 1'hiiippe Nunes, 
te;___ ®^intura, p. 59.—Figuradamen- 
tiz^ ''^''■'^Idade de Judas ante.i foy ma- 

^1'ostoi^ cambiantes á virtude dos 
''«■)) if sombra de sua clarida- 
9os Tv/f^^^isco Manoel de Mello, Apolo- 

.cAôr'p- 
,1 • baixo latim cam- 

^ latim cambire, que foi 
kámbein, kamptein, ar, dobrar). Trocar. 

cambiar Ys nem por emperador. 
1«0VAS E CANTA.UES, cant, 152. 

= Antiquado n'este primeiro sentido, 
que é o mais antigo.—Fazer operação de 
cambio. — Figuradamente : Negociar lu- 
crativamente. Lucrar. — Figura<laiuente : 
— «.Arriscar outros dous padres á conta 
de muito que se podia cambiar no bem 
d'aqueUas almas.)) Balthasar Telles, His- 
toria geral da Ethiopia, p. 229. — No 
mesmo sentido, mas absolutamente : — 
((Vos he defeso cambiar para Medina cam- 
biay pam o Ceu.D Diogo de Paiva, Ser- 
mões, vol. I, 213, V. 

— Cambiar, v. n. Fazer cambiantes, 
apresentar cambiantes. — Estes tecidos 
cambiam á luz do sol. 

CAMBÍCHO, s. m. (?) Sentido incer- 
to. =Colligido em Enfermidades da lin- 
gua, p. 112. 

CAMBIO, s. m. (De cambiar, como 
mando, de mandar, eomtnaiido, do co>n- 
mandar, castigo, de castigar, conforto, 
de confortar; viil. Coita, etc.) Troca, per- 
mutação.— Toda a negociação relativa á 
venda ou troco de matérias d'ouro ou pra- 
ta, seja conhecida, seja em barra, assim 
como os papeis quo representam valor 
metallico. — Cambio da moeda. — Pagar 
um vintém pelo cambio d'um duro hes- 
panhol, d'uma libra. — Casa de cambio. 
— Viver do cambio.—Occupar-se no cam- 
bio. — Ü preço que o cambista leva por 
uma troca de valores. Quanto é o cam- 
bio das libras italianas ? Foi grande o cam- 
bio das suas notas do banco de França. 

— Termo de Banco. Negociação pela 
qual se cede, por um preço convenciona- 
do, a um terceiro, fundos que se possuem 
ri'um logar diverso d'a(piello em que se 
faz a operação, líssa operação faz-se por 
uma letra que indica o pagamento da 
quantia que se quer mandar d'um logar 
para outro, e que se chama íie cam- 
bio. O preço que recebo o banqueiro ou 
negociante polo dinheiro que ello faz 
transmittir d'um logar para outro. — O 
cambio sobre Londres está a tanto.—Al- 
ta de cambio.— Baixa de cambio. — Es- 
tar o cambio alto. — Par do preço do 
cambio, exacta egiialdade da moeda do 
um paiz para com a d'outro paiz.—Cur- 
so do preço do cambio, variação que re- 
sultou do não haver a compensação do 
par do preço do cambio. — Cambio, casa 
de cautbio. = Obsoleto n'este sentido. 
Disse-so depois casa de permuta (Lei e 
Regulamento de 13 do Maio de 1803), 
hoje diz-se sômente casa de cambio. — 
Dar a cambio, empregar-se nas opera- 
ções do cambio. — «.Quem dd a cambio 
sempre tem o seu capital seguro, e sobre 
isso recebe as ganancias.)) Antonio Vieira, 
Sermões, xii, 224. 

CAMBISTA, s. m. (De cambio, com o 
suffixo «ista»). O que se emprega nas 
operações <le cainbio. 

1.) CAMBO, s. yn. (Do latim cambire, 
camhiare, mas no sentido primitivo do 
grego kambein, de que elle ó formado, 

isto ó, no sentido de curvar, dobrar, 
transmittiilo necessariamente pelo latim 
vulgar). Vara farpada com que se reco- 
lhe a fructa das arvores; páo com um 
ganchosinho para baixo com que se in- 
clina alguma cousa. —Vara do sacudir 
fructa. —Série de cousas enfiadas n'uma 
vara, cambada. 

2.) CAMBO, s. m. (De cambare). Cam- 
bio. 

Pelas ruas mil camboBy mil recambos 
Cargas vem, cargas váo, mil mós, mil traves, 
Ilun arranca, outro foge, e encontro entre ambos. 

ANTONIO FERREIRA, CARTAS, IÍV. II, p. 4. 

CAMBÕA, s. f. (?) Termo do Minho, 
Lago á l^eira mar, cercado de paredes 
com portas para o mar, que se abrem 
quando enche a maré para entrar a agua 
e o peixe, cerrando-se em prôa-mar, de 
modo que na baixa-mar tica n'elles o 
peixe em sêcco. Carvalho, Chorcgraphia 
Portugueza, i, 195. 

CAMBOATÚ, s. m. (Palavra brasílica). 
Peixe do Brasil, de escama preta, dos en- 
charcados o rios. 

CAMBOI, s. m. (Palavra brasílica). Fru- 
cta do Brasil, da feição de uvas. 

CAMBOLÍM ou CAMBULIM, s. m. (Pa- 
lavra asiatica). Estôfo de lã, ospecio de 
burel que se fabricava na Pérsia. — «Na 
aliDofada d cabeceira, tinhão per fronha 
hum peqiioio de áspero cambolim, que 
he o me^mo que burel.» Vergel de Plan- 
tas, p. 30.—Vestido feito d'esse burel. 
— « Vestia um cambolim muito roto, e 
remendado. y> Gouvêa, Embaixada da Pér- 
sia, foi. 12, v.—Capote largo sem man- 
gas, tecido do lã de camêlo. Manoel Go- 
dinho. Relação do Novo Caminho, etc., 
p. 106 (l.« ed.) 

CAMBONA, s. m. (Do cambo, troca, 
(volta), com o suffixo «ona»). Termo do 
Nautica. Acto de cambar as velas momen- 
taneamente.—Volta da embarcação para 
um dos lados, em consequencia da força 
do vento, por ter pouco lastro. — Fazer 
cambona. 

CAMBÓTA, s. f. (De cambo, troca, 
d'onde se desenvolveu a significação de 
volta, com o suffixo «ota»). Termo po- 
pular. Volta, reviravolta, cambalhota. — 
Dar cambóta, dar cambalhota. 

— Termo de Carpinteiro. Páo com 
meia volta, com que se armam os tectos 
o principalmente os estuques. 

— Termo de Nautica. Cambotas, ma- 
deiros que determinam a configuração da 
alineida e contr'almeida. 

— Termo de Armador. Peça em arco 
que assenta horisontalmente no alto dos 
nichos, e altares, e sobre que assentam o 
sobre-céo. 

f CÁMBRA, 3. f. Alteração popular de 
Camara. 

CAMBRA, s. m. Vid. Quembra. 
CAMBRÁI, s. f. Vid. Cambraia. 
CAMBRAIA, s. f. (Do francez cambrai, 

de Cambrai, nome da cidade em que sq 
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fabrica o tecido assim chamado). Tecido 
de linho muito claro e fino. 

— (Jbs. : «Cambrai {familiar), e não 
Cambraia, pronunciação que não se acha 
em auctores de hoa noia.yi Francisco José 
Freire, Reflexões sobre a lingua portu- 
gueza, ii, -49 (2.® ed.) Hoje, porém, era 
preceito não colhe. = Cambrai é fôrma 
inteiramente ohsoleta.—Cambraia usada. 

CAMBRAIÊTA, s. f. (De cambraia, com 
o suffixo «eta»). Cambraia de inferior 
qualidade. 

CAMBRÃO, s. m. (Do latim crabronem, 
que deu primeiramente cr-aòrom, cahrãw, 
d'onde por distincção de cabrão, de ca- 
bra, e talvez lambem por influencia do 
cambra, cambrom). Mosca grande, espé- 
cie de vespão, cujo ferrão pica muito. 
Frei João Pacheco, Divert. Erudito, i. 

f CAMBRAÓPTICA, s. m. (Corrupção 
popular de camai'a-optica). Gamara ópti- 
ca.— Figuradamente: Grupo ridiculo de 
pessoas. 

"i" CÁMBRICO, adj. (De Cambria, anti- 
go nome do paiz de (ialles).—Lingua 
cambrica, lingua fallada no paiz de Gal- 
les, chamada também o kymri, e que é 
um dialecto celtico. 

CAMBROÉIRA, s. m. (De cambrão, sin- 
gular de cambrões, com o suffixo «eira»). 
Matta de cambrões. 

CAMBRÕES, s. m. pi. (A comparação 
com camarinhas, mostra que as palavras 
têm um thema commum, camara, d'onde 
cambra; á primeira fôrma do thema jun- 
tou-se o suffixo iniia; d'ahi camarinha 
(vid. esta palavra), ao segundo o suffixo 
ão, (de om); d'ahi cambrão, no plural 
cambrões). 1'Ianta espinhosa que dá ba- 
gas ou fructos redondos, da fôrma de ca- 
marinhas. 

CAMBÚDO, adj. (De camba, com o suf- 
fixo «udo»). Que volta a ponla para bai- 
,xo, que dá volta como o cambo; adunco. 
— Nariz cambudo. 

CAMBULHÁDA, s. f. (De cambo, com o 
suffixo composto «Ihada», comosedecam- 
bo se derivasse primeiro um thema cam- 
balho, como ferrolho, de ferro, e d'esse, 
por meio do suffixo ada, camholhada, 
como lombada, de lombo, etc. A melhor 
orthographia é Cambolhada). Série de 
cousas presas, enfiadas, ou ligadas umas 
ás outras. 

— Loc.: Cambulbada de grelos, em- 
brulhada, intriga. 

CAMBULIM, s. m. Vid. Cambolim. 
-}- CAMBÚTA, s. f. (?) Sentido incerto. 

= Colligido em Enfermidades da lingua, 
p. 112. , , 

CAMBÜÜ, s. m. ant. Outra fôrma ou 
modo de escrever Cambo, Cambio. — 
<íFazemos Carta de cambúú, e de firmi- 
doy, e de. perduravel valor.y> Documento 
de 127.3, era Viterbo, Eluc. 

CAMÉDRIOS, s. m. pl. Vid. Carvalbi- 
nbo. 

CAMÈLA, s. f. (Do latira camela; vid. 

Camelo). A féraea do camelo.—«Ficando 
a camela manca de um pé.)-> Diogo de 
Couto, Década IV, l.iv. v, cap 7.—^ Fi- 
guradamente; Mulher estúpida, oucabe- 
çuda. 

CAMELÃO, s. m. (O hespanhol tem ca- 
melvte, o francez camelut, o baixo latim 
cameltiiwn, camalancu>n, came.iinwn, de 
cumelus, camiilo ; porque o estôfo era pri- 
meiramente feita do lã de camelo. A fôr- 
ma portugueza ligando-se ao mesmo the- 
ma que a franceza e as outras, não vem 
todavia da franceza, como quer Moraes, 
pois ella daria naUirahnente camclote). 
Kstôfo de pêllo ou de lã, misturado algu- 
mas vezes com seda. 

-j- CAMELÁRIO, s. m. (Do latim came- 
lariiís; de camelus, camelo). Terrao da 
Antiguida'le. O que tratava dos caraelos, 
nos exercitos romanos, nos estabulos, etc. 

CAMELÊA, s. f. (Do grego kamaileos, 
nome de uma planta). Termo de Botani- 
ca. Genero de plantas da familia das 
connaráceas. 

CAMELEÃO, s. m. Vid. Camaleão. 
CAMELEIRO, s. m. (Do latim camela- 

rius; vid. Camelario). Guarda ou condu- 
ctor de camelos. = Usado por Manoel Go- 
dinho, Relação do novo caminho, etc., 
p. 20 (1.® ecl.) 

f CAMELEONIÁNOS, s. m. pl. (De ca- 
meleão, ou camaleão!. Termo de Zoo- 
logia. Farailia de sauriános, que tem o 
camaleão por typo. 

f CAMELEONTÓIDE, s. f. (Do grego 
khamaileõn, camaleão, o eidos, fôrma). 
Termo de Botanica. Genero de plantas, 
cujas folhas tnudarn ao sol. 

f CAMELEOPÁRDO, s. m. Vid. Came- 
lo-pardal. 

CAMELETE, s. m. Dirninutivo de Ca- 
melo, peça de artilheria. — nArlilharia 
miúda, Fulcõens, e Cameletes.» Fernão 
de Queiroz, Historia da Vida do irmão 
Pedro Basto, p. 345. 

CAMÉLIA, s. f. (Do nome do jesuita 
italiano padre Camfílli,*(\\iQ a introduziu 
do Japão na Kuropa. A palavra devia, 
pois, ser escripta com dous «11»). Bello 
arbusto de ornato, da familia das theá- 
ceas [camellia japonica, Linneo). A llòr 
d'esse arbusto. 

— Loc.: Dama das Camelias, prosti- 
tuta apaixonada. — A introducção d'esta 
phrase, cujo uso ó assaz restricto entre 
nôs, é devida a ura romance de Alexan- 
dre Dumas, fillio, La Dame aux Came- 
lias, cuja heroina ó uma prostituía que 
se apaixona loucamente. 

f CAMELÍCE, s. f. (De camelo, com o 
suffixo «ice», como cafrice, de cafre). 
Estupidez, bestialidade. 

CAMELINO, ndj. (De camelo, com o 
suffixo «ino»). Que [)ertence ao camelo. 
— Côr camelina, côr siuiilhante á do 
[lêllo do carnello. = Usado por Frei Leão 
de S. Thomás, na Benedictina Lusitana. 

1.) CAMELO, s. m. (Do latim cameÍMs, 

do grego kámêlos; palavra de origem se-, 
mítica ; hebreu_9â)nctí, arabed/amoij. Qua- 
drúpede ruminante de pernas altas, pes- 
coço muito comprido, e que tem uma ou 
duas corcovas nas costas.—O camelo ba- 
ctrio, que tem duas corcovas e ó chama- 
do vulgarmente camelo, acha-se espalhado 
por toda a Bactriana, assim corno na Tar- 
taria e China. — O camelo dromedário, 
chamado vulgarmente dromedário, e que 
tem só uma corcova. 

Quem primeiro a um camelo vio, benzeu-se 
Da colla'lt.i bisarma, 

Chegou-se-lhe o segundo;—ousou terceiro 
Engenhar-lhe um cabresto. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFüNTAlNE, Uv. I, fab. X. 

2.) CAMÊLO, s. m. (Do grego kamêlos, 
ou knmilos). Termo de Nautica. — ürn 
calabre grosso.= E' nVste sentido que a 
palavra é empregada na locução do Novo 
Testamento: <i Entrar um camelo pelo fun- 
do d'uma agulha.)) 

CAMELO-PARDAL, s. m. (Do grego fca- 
■mêlo párdalis, de kamêlos, camelo, epáf' 
dalis, panthera, em razão da girafa ter 
malhas como a panthéra.) Antigo nome 
da girafa. 

— Termo d'Astronomia. Umadascon- 
stellações da parle septentrional do céo, 
a que lambem se chama girafa. 

CAMÉNAS, s. f. pl. (Do latim camos' 
na}]. Termo poético. As musas. 

Assi deixaste Nimphas, e Camcnas. 
ANTONIÜ FEKREIRA, ELEGIA VlX. 

Cantigas pastoris, ou prosa, ou rima, 
Na sua lingua cantam, concertadas 
Co'o doce Rom das rústicas avcnas, 
Imitando de Tityro as Camt:nas. 

CAM., Lus., cant. v, est. G3. 
Nem, CamenaSy também cuideis que cante 
Quem com liábito lionesto, e grave veio. 

üB. ciT., cant. vil, est. 85. 

CAMERA, s. m. e derivados Vid. Gama- 
ra, o derivados. 

CAMERARIAMENTE, udv. (De camera' 
rio, com o suffixo «mente»). Èm conselb" 
particular, junta de pessoas que privaC 
cora o rei. 

CAMERÁRIO, s. m. (D^ camera, com " 
suffixo «ario»). Antiga dignidade n'alg'J' 
mas cathedraes do Norte e de Hespanh"' 
—(íBertrando de Villa-Franca, camera' 
rio da Sé de Tarragona.)) Monarcbia LU' 
sitana, V, 61. 

CAMERARIO ou CAMARARIO, adj. (P® 
camera ou camara, cora o suffixo «ario»)' 
Que pertence ou diz respeito á camara"' 
Decisão. — Congregação cameraria, jW"' 
ta cameraria, congregação ou junta do^ 
principaes e prelados que dirigem os n0' 
gocios da igreja patriarchal do Lisboa. 

— Termo de Jurisprudência. Process" 
camerario, o que é feito em junta parf 
cular do pessoas escolhidas pelo rei, 
auctoridade supfjrior, sem observância 
formalidades judiciaes. 

CAMEHEIRÜ, s. m. Vid. Camareiro- 
CAMERIM, s. m. (Outra fôrma de 

marim; vid. esta palavra). Espécie de 
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mano. — (lAo passar por hum escaparate, 
ou camerim de varias e preciosas jóias.» 
Bernardiís, Floresta, iii, 466. 

GAMERINHAS, s. f. pl. Viil. Camari- 
nhas. 

f CAMERITELA, s. f. (Do latira camera, 
câmara, etela, leia, teia). Termo lie Zoo- 
logia. Nome dado ás araneides que tecem 
teias fechadas, em cujo interior habitam. 

CAMERLÉNGO, s. m. Vid. Camarlengo. 
f CAMERÓNIO, A, s. rn. e f. (De Ga- 

ffleron, nome proprio). Membro d'uma 
seita protestante muito rígida, da Escó- 
cia. 
j CAMERÓSTOMO, s. m. (Do grego Jca- 

'^ára, camara, e stoma, bôcca). Termo de 
Zoologia. Parte exterior do corpo das ará- 
chiiides, que fôrma uma especie de tecto 
f'!! abóbada por cima dos orgãos da mas- 
'•cação. 
t GAMÉRULA, s. f. (Do latim camerxi- 
diminulivo de camera, camara). Ter- 

*^0 do IJülanica. I'equena cavidade n'uma 
P^rte qualquer d'um vegetal. 

CAMILHÀ, s. f. (Do cama, cora o suffi- 
diiiiinutivo «ilha»). Cama pequena 

pira dormir a sésta ou descançarem os 
'^onvalescentes sem se despirem. 

Assi fallando entravam já na sala, 
Onde aqnelle potente Imperador 
N'iima cami//ia jaz, que não se iguala 
He outra algiimn no pror-o e no lavor. 

CAM., Lus., cant. vii, est. 57, 
. «.Tomava as visitas em huma cami- 
ha.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte na 

*'dêa, Dial. iv, p. 90. 
Caminha, s. f. Diminutivo de Cama. 

'~~'^Çhegou a uma caminha em que estava 
^®cítnacío.» Fernão Lopes, Chronica de D. 
oão Paft p 2Q 

g Caminhada, s. f. (De caminho, com o 
V «ada», como passada, de passo. 

Jornada de caminho longo, estirada. 
^ ^ma hôa caminhada. — Levar uma 

^inhada. — Dar uma caminhada. 
CAMINHADOR, a, adj. (Do thema ca- 

(. *^^3. de caminhar, com o suffixo «dor»). 
Caminha muito; andador. 

g CAMinhANTE, adj. part. de Caminhar, 

Ca  Gente caminhante. — illomens 
j '^''ihantes.» Barros, Clarimundo, Part. 

' = Ouasi obsoleto como adj. 
AMINHANTE, s. 2 gen. O que cami- 

cam' " ' caminiio.—Atalhar o 'nhante, embaraçar-lhe o caminho. 

Assi canto de Amor, e de brandura 
nipre aqui o caminhante estô detendo. 

ANTONIO KEIIREIRA, SONETOS, liv. I, 50. 
qJ' "Bms claras tam livres corriam, 
vuam livres caminlumtcs as bebiam. 

lüEM, eglooa I. 

o bruto e cego amante (!ia o descuidado caminhante, 
CA.M., Lus., cant. III, est. 66, 

e)7^ ; «Caminhante cansado sobe 
cavttíio.)) Bento Pe- 

ri 
zer V. n. (Do caminho). Fa- 

«'"inho, principalmente no sentido 

de que o caminho é longo, penoso, ou 
que se percorre lentamente. 

Já vinham pelas ruas cayninhando, 
Rodeados de todo o sexo e idade, 
Os prinolpaes. que o I\ei buscar mandara 
O Capitão da Armada que chegara. 

CAM., LUS., cant. vii, est. 42. 
.... eis pelo monte duro 
Apparece; e segundo ao mar caminha, 
Mais apressado, do que P()ra, vinha. 

OB. crr., cant. v, est. 31. 
Em procissão solemne a Deos orando, 
Para os bnteis viemos camwhando, 

OB. ciT., cant. iv, est. 88. 
Um d'elles a presença traz cansadn, 
Como quem de mais longe ali caminha. 

OB. crr., cant. iv, est. 72. 
D'cst'arte o Malabar, d'est'arte o Luso, 
Caminham iá para onde o Uei o espera. 

OB. ciT., cant. VIII, est. 45. 
Já todo o bello curo se apparelha 
Das Nereidas: e junto ca)iúnhava 
Em choreas gentis, usança velha, 
Para a ilha a que Venus as guiava. 

üR. CiT., cant. IX, est. 50. 
Essas sombras, irmãos, tras que assi andam, 
Como sombras se vão de nós fugindo, 
E nós também tras ellas caminhamos. 

ANTONIO FEUHEIRA, CARTAS, 1ÍV. I, 7. 
Caminhauão dous maclios carregados, 

Um com sacos d'aveiu, 
Com os ditilieirort, o outro, da alcavalla. 

FHANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FAB. DE 
LAFONTAINE, liV. I, íab. 4. 

— Por extensão, navegar. 

No piloto que leva não havia 
Falsidade, mas antes vae mostrando 
A navegação certa; e assi caminha 
Já maiá seguro do que d'antes vinha. 

CAM., LUS., cant. vi, est. 5. 

E diz-lhe assi: eGuardae-vos, gente minha, 
Do mal que se apparellia pelo imigo, 
Que pelas aguas Immidas caminha, 
Antes que e.stcis mais perto do perigo. 

OB. CIT., cant. VIII, est. 48. 

— Fig.: Dirigir-se. — «Mas aonde, di- 
reis, caminha este meu discurso?}) Antonio 
Vieira, Sermões, x, 20á. — Ir a correr. 
— Os negocios caminham bem. — Que 
tal vae caminhando a empreza ? 

— Auag. : «Caminhapetoesírada, acha- 
rás pousada.D lUuteau, Vocah. — «0 que 
caminha a cavallo vive pouco, e o que an- 
da a pé, contão por morto.)} Oh. cit.— 
«Quem caminha pov atalhos, nunca sahe 
de sobre-saltos.i) Oh. cit. 

1.) CAMINHEIRO, s. m. (De caminho, 
com o suflixo «eiro»). O que caminha, 
viandante forasteiro. — O que por ordem 
da justiça vae pelas terras cobrar execu- 
tivamente alguma divida, e cujo salario 
corre por conta da parte notificada até 
que pague, ou o que vae levar informa- 
ções, e negocios de justiça, ou o que vae 
como a passeio particular. — «E dinheiro 
que se montava, ao caminheiro.» Frei 
i.uiz do Souza, Vida do Arcebispo, foi. 
25 (l.a Cd.) 

2.) CAMINHEIRO, adj. (De caminho, 
com o suffixo «eiro»). Que caminha.— 
«Ahna caminheira.» Gil Vicente, 2, 186. 

CAMINHO, s. TO. (O liespanhol tem ctt- 
mi)'io, o italiano cammino, o francez c/ie- 
rnin, o píovencal c.ami, o picardo camin, 
o nivernez semin, o borgonhez chemi. A 

palavra, que assim está tão espalhada nas 
linguas romanicas, é d'origem celtica: 
hymri carn, passo ; camem, caminho; bai- 
xo bretão camm-, passo; gaelicocenm, pas- 
so ; iandez ceim, passo). Qualquer via que 
se pôde percorrer para ir d'um logar a ou- 
tro, rua, estrada, mar, etc. — Bom cami- 
nho.—Máo caminho.—«Pelo caminho es- 
tavam muitos homens com çirinsnasmãos, 
de tal guisa hordenados, que sempre o seu 
corpo foi per todo o caminho per antre 
çirios açesos.)) Fernão Lopes, Ghron. de 
D. Pedro I, cap. 44. —«flordenaram que 
todollos homens de pee e cnrriagem fossem 
peito caminho dereito ante a vanguarda.» 
Ghron. de D. Fernando, cap. 120. 

Elle começa: «Oh gente que a natura | 
Visinha fez do meu paterno ninho, 
Que destino tão grande ou que ventura 
Vos trouxe a commetlerdes tal caminho? 

CAM., LUS., cant. vii, est. 30. 
Poem-se a Deosa com outras cm direito 
Da prôa capitaina, e alli fechando 
O caminho da barra, estào de gcito 
Que em vào assopra o vento a véla inchando. 

OB. CIT., cant. II, est. 22, 
Mas na ponta da terra Cingapura 
Verás, onde o caminho ás naus se estreita. 

OB. CIT., cant. X, est. 125. 
Agora lhe pergunta pelas gentes 
De toda a Hesperia ultima, onde mora: 
Agora pelos povos seus visinbos, 
Agora pelos humidos caminhos. 

OB. CIT., cant. II, est. 108. 
Álvaro, quando o inverno o mundo espanta, 
E tem o caminho humido impedido, 
Abrindo-o, vence as ondas e os perigos, 
Os ventos, e despois os inimigos. 

OB. CIT., cant. X, est. 70. 
 áo caminho trabalhoso, 
Trarás a gente debii o cansada. 

OB. CIT., cant. n, est. 3. 
E como ia afFrontada do caminho, 
Táo formosa no gesto se mostrava, 
Que as estrellas, o céo e o ar visinho 
E tudo quanto a via namorava. 

OB. CIT., cant. II, est. 34. 
Aqui te ficarás dentro metido, 
Se queres comluyr em este feyto, 
E se vens do caminho afligido 
liem pi^des acostarte em este leyto. 

JOÃO VAZ, ciAYA, p. 28 (ed. 1868). 

— Fazer caminho. — Abrir caminho. 

 do seu Uei mostrando-se aggravado, 
Caminho ha de fazer ntmca cuidado. 

CAM., LUS., cant. x, est. 138. 
Pesa-lhe, que tào longe o aposentasse 
Das europòas terras abundantes 
A ventm^a, que nào no fez vLsinho 
IVonde Hercules ao mar abriu caminho. 

OB, CIT., cant. Ví, est. 1. 
Abrem caminho as ondas encurvadas, 
Do temor das Nereidas apressadas. 

OB. CIT., cant. II, est. 20. 

— Ir-se seu caminho. — «O bispo en- 
tendeu, que El-Uei num avia voontade da- 
ver paz; c espediosse delle, e foisse seu 
caminho.» Fernão Lopes, Ghron. de D. 
Fernando, cap. 69. 

E fui m'eu logo o mou caminho. 
CAN-CIONEIIIINIIO DE TROVAS ANTIGAS, p\lbl. 

por Varnliagen, cant. 3. 

— Commetter caminho, tentar utn ca- 
minho novo ou perigoso. 

Agora julga, oh Uei, sc liouvQ no mundo 
(lentes, que tnos cuynitihos commetteram. 

CAM., LUS., cant. v, est. 78. 
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Às portas o recebe, acompanhado 
Das nymplias, que se estão maravilhando 
De ver que comettendo tal caminho, 
Entre no reino d'agua o rei do vinho. 

OB. ciT., cant. VI, est. 14. 

— Caminho direito, tortuoso, longo, 
breve, cerrado, estreito, largo, pedrego- 
so, áspero, plano, calçado, escabroso, in- 
transitável, desviado. — Errar o caminho. 
— Perder o caminho.— Perder-se no ca- 
minho.—Ensinar o caminho. —Aprender- 
o caminho.—Desviar-se do caminho.— 
Seguir o caminho. — Caminho de coynmu- 
nicação, linha de communicação.—Abre- 
viar caminho. — Cortar caminho, abre- 
vial-o.—Ao voltar do caminho. — Ir, par- 
tir caminho d'um logar, dirigir-se para 
elle. — Ir caminho da morte, do patibu- 
lo. — <íO governador D. Henrique partiu 
cõ huma armada de dezasete velas cami- 
nho de Cananor.^ Barros, Década III, foi. 
259.—Caminho coberío, de ronda, vid. 
Estradas cobertas, de rondas. — Torcer 
caminhos. — Caminho de carro. — Ant.: 
^Ladrão teedor ou teedor de caminhos» 
(Orden. Affons.), ladrão que embarga os 
caminhos, detem os caminhantes para os 
roubar. 

— Fig.: O caminho da vida.—O ca- 
minho do céo. — O caminho da virtude. 

Oh caminho da vida nunca certo! 
CAM., Lus., cant. i, est. 105. 

N'ella veram dos céos novas grandezas, 
E n'ella para os céos caminho e guia. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, Uv. I, p. 1. 
Por obras valerosas que fazia, 
Pelo tral)alho immenso, que se chama 
Caminho da virtude alto e-fragoso, 
Mas no íim doce, alegre e delcitoso. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 90. 
Ah que o caminfto também me mostraste, 
Porque correste a gloriosa palma! 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, 1ÍV. II, p. 2. 

— O direito do caminho, o caminho da 
virtude, a vida virtuosa. 

Vereis em agua huns olhos consumidos 
Mensageiros de amor nSo contrafeito, 
A alma achareis lá, se do direito 
Caminho, nâo viestes mal perdidos. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, IÍV. I, p. 15. 

— Meio. — (íQuando viu que sem seu 
requerimento o mundo lhe offerecia cami- 
nho assi aazado pera cobrar tão grande 
homrra, sem mais esguardando contrai- 
ros que avijar podessem, determinou em 
toda maneira de seguir este feito e levar 
adeamte.D Fernão Lopes, Chron. de D. 
Fernando, cap. 26. — aPer fazerem pra- 
zer a elliei, aazarom como ella buscasse 
caminho de seer quite de seu marido.» 
Ob. cit., cap. 57.—(lEntão como o prêmio 
não era consequencia (qual devia ser] da 
virtude, todos os que pretendido seu au- 
mento, erão fixados a buscallo per aquel- 
les caminhos que a industria lhes punha 
diante. y> Francisco Manoel de Mello, Epa- 
naphoras, p. 8- 

— Loc. : Levar caminho, ir conforme 
á boa razão, ordem. ■— «^s conjecturas 
que apontaes levão caminho.» Amador 
Arraes, Dial. III, cap. 7. — A mesma lo- 
cução tem o sentido muito differente de 

descaminhar-se, perder-se.—Os livros le- 
varam caminho.—De caminho, em quan- 
to se faz outra cousa, de passagem.— 
(íOutra tal foij a que me recolheo e creyo, 
que fog em hum lanço, de caminho, em 
cuja ponta me atou, com duas contas de 
peyxe mulher, huma verônica ferrugenta, 
etc.» Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 92.—Estar caminho 
breve d'um logar, d'uma cousa, estar per- 
to d'ella. 

Em todos estes orbes differente 
Curso verás, n'uns grave e n'outros leve; 
Ora fogem do centro longamente. 
Ora da terra estão caminho breve. 

CAM., LUS., cant. x, est. 90. 

— Fazer caminho (figuradamente), fa- 
vorecer o êxito.—Meio caminho andado, 
metade das difUculdades vencidas.—Fa- 
zer de um caminho dous mandados, fazer 
alguma acção com que se consigam dous 
fins.—Ir fóra de caminho (íiguradamen- 
te), estar em erro moral ou inlellectual. 
— Ir cada qual por seu caminho, não 
estar d'accordo, ter diíTerentes opiniões. 
— Em toda a parte ha um pedaço de 
máo caminho, em tudo, em toda a parte 
ha que padecer. — Por uma lebre a ca- 
minho, pôr um negocio em andamento. 
Enfermidades da lingua, p. 137.—Éper- 
to e bom caminho, locução com que se 
invectiva quem diz que se retira n'uma 
questão ou ralhos. 

— Adag. : ({Cuidado anda caminho, que 
não moço fraldido,i> Bluteau, Vocab. — 
nEm caminho francez vende-se o gato por 
rez.T) Ob. cit. — «O caminho não tem pra- 
so.» Ob. cit.—(íNão vás sem borracha ca- 
minho, e quando a levares leva-a com vi- 
nho.D Ob. cit.—(kQuando fores de cami- 
nho, não digas mal do inimigo.d Ob. cit. 
— (iPão e vinho anda caminho, que não 
moço garrido.)) Ob. cit. — aTodoá os ca- 
minhos vão ter á ponte, quando rio vay 
de monte a monte.T) Ob. cit.— <iSolas, e 
vinho andam caminho.» — «.Pés, e mãos 
caminho andam.)) Ob. cit.— «.Quem em- 
bica, e não cahe, caminho adianta.)) Ob. 
cit. — ^Tornar atalhos novos e deixar ca.- 
minhos velhos.)) Ob. cit.— «Por diferen- 
tes caminhos se vae a Belem.)) —«Todos os 
caminhos vão dar a Roma.)) 

f CAMINOLOGÍA, s. f. (Uo latim cami- 
na, chaminé, e do grego logos, discurso). 
Termo de Physica. Arte ou estudo das 
chaminés,, tendo por fim pôr em pratica 
os melhores e mais economicos meios de 
aquecer as casas. 

CAMÍS, s. m. pl. (Palavra japoneza). 
Termo da Mythologia japoneza. Kspiritos 
dos antigos heroes que se suppõe ainda 
interessados pela gloria e felicidade do po- 
vo que outr'ora commandaram e governa- 
ram. = Usado por Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. 7, 7. 

CAMÍSA, s. f. (O hespanhol e o proven- 
çal têm camisa, o italiano camicia, camís- 
cia, o francez chemise, o picardo kernise, 
o borgonhez cheminze. O mais antigo 

exemplo do emprego da palavra é em la- 
tim, camisia, em S. Jeronymo. No antigo 
alto allemão ha hamidi, hemidi, d'oiide o 
allemão moderno hemd. N'aquella lingua 
o «c» podia mudar-se em «h», mas o suf- 
fixo «sia» não é explicado por ella. A ori- 
gem da palavra é difficil de determinar, e 
até agora, apesar da bella discussão de 
Diez, incerta. No antigo francez, ao lado 
de chemise ha chainue, estofo de linho, que 
suppõe uma fôrma radical cam; no kymri 
ha camse, vestido comprido, no antigo gae- 
Yico caimis, genitivo caimse (d'onde o fran- 
cez chainse), mas no celtico não parece 
existir raiz que explique essas fôrmas. Re- 
corrou-se também ao arabe que fornece a 
fôrma camlç. Engelmann suppõe que foi 
dos arabes que as linguas romanicas re- 
ceberam a palavra, e que aquelles a te- 
nham recebido do sanskrito kshumã, li- 
nho, kshaumas, feito de linho; mas como 
a palavra se encontra já no iv século, em 
S. .feronyrao (o que Dozy com razão ob- 
jecta a língelmann), não foi pelo interme- 
dia dos arabes que ella chegou ao Occi- 
dente; e a origem sanskrita, apesar da 
coincidência de fôrmas, fica pura hypo- 
these. Diez pensa que nas linguas roma- 
nicas houve uma fôrma radical cam e um 
thema ca)nis, d'onde a fôrma adjectiva 
camisia; qual, porém, seja a origem d'essa 
fôrma radical cam, éoque não pôde ainda 
ser determinado). Vestido de lençaria que 
se traz sobre a pelle.—Camisa de Unho.— 
Camisa d'algodão.—Camisa de chita.— 
/Is mangas da camisa. — A fralda da ca- 
misa.—Opeitilho da camisa.—Os punhos 
da camisa.—Camisa suja.—Camisa lava- 
da.— Fesíír camisa. 

Vay lavar camisas 
Levantou s'alva. 

CANC. DK D. DINIZ, p. 142. 
Vestida uma camisa preciosa 
Trazia de delgada baetilha 
Que o corpo crystalUno deixa vor-sc. 

CAM., LUS., cant. vi, est. 21. 
— «Ihim me dá o gravi, outro a ca- 

misa, outro o sayo, outro o dinheiro.)) 
Antonio Ferreira, Bristo, act. ir, se. 2. 
—Camisa de noute ou de dormir, a que 
se veste para dormir com ella.—Em ca- 
misa, só com a camisa vestida, sem mais 
outro vestido que cubra o corpo. —Em 
fralda de camisa, o mesmo que em ca- 
misa. — Em mangas de camisa, com oS 
vestidos que cobrem o corpo da cintura 
para baixo, mas sem nenhum que cubra 
o corpo além da camisa ou esta e o co- 
lete. — Camisa mouri^ca, espeoie de ca- 
misa larga que as mulheres vestiam por 
cima dos outros vestidos.—A alva do sa- 
cerdote. — «Iluuma camisa Mourisca U' 
vrada nos peitos, que tem botões nos pei- 
tos.)) Doe. de S. Thiago de Coimbra, de 
1480, em Viterbo, Eluc. — Camisa d'al' 
tar, antigamente, a alva. — Camisa de co- 
bra, a pelle (jue despe a cobra.—«A ca- 
misa tias cobras servida 710 vinagre.)) Fran- 
cisco Morato Roma, Luz da Medicina- 
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— Termo d'Altane-ria. Camisa do fal- 
cão, especie He saco em que se raettia o 
falcão. — nEm sendo tomada qualquer 
destas aves nobres a metterão em cami- 
sa.» Diogo Fernandes Ferreira, Arte da 
Caça, p. 94, v. 

— Termo de Fortificação. Obra de pe- 
dra e cal, ou muro pouco largo feito ao 
redor de um forte ou outra obra de for- 
tiíicação.— (íAcabar o forte pequeno com 
húma camisa de pedra e cal. d Luiz Ma- 
rinho de Azevedo, Guerra do Alemtejo, 
p. 74. 

— Tertno d'Alvenaria. Cal, argamassa 
ou taipa com que se cobre e reboca qual- 
quer obra do pedreiro. — <s.Será bom re- 
vistil-as de adobes, ou com huma camisa 
de argamassa, ou taipa, que leva cal, e 
arêu.)> Luiz Serrão Pimentel, Methodo 
Lusitano, p. 132. 

— Termo de Bombeiro. Panno grande 
como lençol cmbebido em calda de pez, 
cêbo e oleo de linliaça, que se prega nas 
portas e navios para os queimar. 

— Termo d'Agricullura. Camisa do mi- 
''ío, a palha branca que cobre a espiga. 

— Loc. : Tomar a mulher em camisa, 
receber a mulher em casamento sem dote, 
alfaias, nem enxoval.—Entradas da ca- 
misa, serviço do camareiro-mór, e direito 
de o fazer ao vestir ao rei ou ao prínci- 
pe a camisa, etc. Francisco d'Andrade, 
Chronica de D. João III, Part. iv, cap. 
38—Jogar, vender até á camisa, jogar, 
tender tudo. — Ter a camisa no prego, 
ter tudo empenhado.—v.Você sabe muito, 
dorme com a camisa.» Francisco Manoel 
de Mello, Feira d'Anexins, Part. i, Dial. 
"*'1. § 1. Locução popular para metter a 
^idiculo as pretenções a sábio d'alguem. 

Metler-se em camisa d'onze varas, met- 
em em prezas superiores ás forças 

^ie se tem, rnetter-se em negocios para 
não se ó apto. — <s.Eu me não metlo 

camisa de onze varas; sem vironos- 
amigo não queria que me apanhassem 

^ camisa, e fizessem de mim roupa de 
'"ancezes.» Ob. cit., Part. i, Dial. vi, § 
■ -Apanhar ou acharem camisa alguém, 

Apanhar, achar alguém desprevenido; vid. 
° exemplo da locução antecedente.—Ca- 

isa d'entre ambas as nadegas, cousa que 
Grve para dous fins, pessoa que attende 
^ partes contrarias.—A camisa de Nes- 

ou de Hercules, dom funesto. Locu- 
ç tomada da mythologia, da camisa do 
entauro Nessus, que dada a Hercules, o 

íHorrer.—Camisas minha e de meu ca- 
^ «'"«da, uma. Locução para exprimir que 

possue senão um dos objectos mais 
giJ^^.^^arios do vestido, e, em geral, para 

Cam' carência, pobreza. — Despir a 
etQ corpo a alguém, pôr alguém 

alguém arruinado, em 
miséria. 

sgjjj '^dag. : «yl mulher que pouco fia 
Biuteau, SuppL 

"O se fia, nem da camisa.» Ob. cit. 

— nQuem não tem mais de huma camisa, 
cada sahbado tem mau dia.)} Ob. cit.— 
((Começado e acabado coyno camisa de en- 
forcado.y> Ob. cit.—lí Saúde he a que go- 
za; que não camisa nova.yi Ob. cit. — 
(i.Mãy velha, e camisa rota não deshonra.)) 
Ob. cit.—((Mãy, e filha vestem huma ca- 
misa.» Ob. cit. 

CAMISÃO, s. m. Augmentativo de Ca- 
misa. 

f CAMISINHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
misa. 

— Loc.: Camisinha dentre ambas as 
nalgas, o mesmo que camisa d'entre am- 
bas as nadegas (vid. Camisa, loc.) Enfer- 
midades da lingua, p. 113. 

CAMISÓLA, s. f. (Ou do francez cami- 
sole, ou uma formação parallela, pois o 
portuguez tem muitas fôrmas produzidas 
pelo mesmo processo; vid. Caçarola). Es- 
pecie de vestido curto, de mangas, que se 
traz por baixo ou por cima da camisa. — 
Camisola de força, camisola guarnecida 
de ligaduras, própria para embaraçar os 
movimentos d'um doudo furioso.—Ves- 
tido de banho, de mulher. 

CAMISÓTE, s. m. (üe camisa, com o 
suftixo «ote», como barrote, de barra, 
etc.) Camisa fina, de luxo, com punhos, 
bofes, ou tira. = Pouco usado. — Arma- 
dura antiga, que cobria todo o corpo.—■ 
Viterbo, Eluc. 

CAMISSÃO, s. f. Modo de escrever a 
palavra Camisão, que se encontra nas 
Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 106. 

f CAMISSÓNIA, s. f. Termo de Bota- 
nica. Synonymo de ononuris. 

f CAMÍTA, s. f. Termo de Paleontolo- 
gia. Genero de conchas fosseis. 

"l" CÁMMARO, s. m. (Do grego kamára, 
abóbada). Termo de Botanica. Synony- 
mo de acónito. 

CAMMÚCIS, s. m. (Palavra tupy). Vaso 
grande, de barro, em que os indios do 
Brasil sepultavam os seus cacizes, pondo 
os cadaveres de cócoras. 

CAMOÈZ, A, adj. Segundo Manoel Se- 
verim de Faria (Discursos politicos, foi. 
89, V.), a denominação provém do terri- 
tório do Castello de Camões, na Galliza. 
— Pêro camoez, especie particular de 
pero. — Maçã camoeza, especie particu- 
de maçã. 

CAMOMÍLHA, s. f. (O hespanhol tem 
camomila, o provençal e o italiano camo- 
milla, o francez camomille; a palavra é 
uma antiga corrupção do latira chamce- 
melon, que vem do grego Ichamaimêlon, 
de khamai, em terra, emêlon, maçã, por 
causa das flores terem cheiro a maçã). 
Termo de Botanica. Genero do plantas 
da familia das radiadas.—Camomilha ro- 
mana (anthemis nobilis, Linneo), planta 
vivaz, cujas folhas têm um cheiro aroma- 
tico.—Camomilha fétida [anthemis catu- 
la, Linneç). — Camomilha pyrethro (an- 
themis pyrethrum, Linneo), excita a sa- 
livação e emprega-se contra as dôres de 

dentes.—Camomilha ordinaria [matrica- 
ria chamomilla, Linneo).—0/eo de camo- 
milha, oleo que se prepara para digerir 
em azeite flores seccas de camomilha; ó 
differente do oleo extrahido das sementes 
da camelina, chamado impropriamente 
oleo de camomilha. 

CAMOUÇOS, s. m. pl. (?) Em camou- 
ços, loc. adv., em grande numero, amon- 
toadamente.—«Teji/io por grande levian- 
dade a ladainha de nomes, que sanam al- 
gumas pessoas pondo em camouços huns 
sobre outros.Francisco Manoel de Mel- 
lo, Carta de Guia de Casados. 

1.) CAMPA, s. f. (De campo, segundo 
toda a apparencia ; mas o desenvolvimen- 
to de significação é obscurissimo). Lousa, 
pedra á superfície da sepultura.—Por ex- 
tensão, a sepultura. — «Kel. »a cidade. 
Lembra-me ouvir contar no meu adro a 
certo velhustro, que nelle era muyto con- 
tinuo. — IIel. da aluéa. Chamava-o a 
campa.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Diologaes, p. 34. 

2.) CÁMPA, s. f. (Do mesmo thema 
fundamental que campana). Sino peque- 
no para signaes de aviso em communi- 
dades. — aNão posso dizer mais porque 
tocão a campa.» Frei Antonio das Cha- 
gas, Obras Espirituaes, Tom. ii, p. 27. 
— A campa tangida, ao som de campa. 
— Dar de campa, loc. ant., tocar a reba- 
te; repicar o sino de vigia. 

CAMPÃA, s. f. (De campana, com o 
«n» convertido em simples nasalisação, 
como em vão, do latim vana, etc.) Cam- 
painha, sineta, sino pequeno. — <íPoem- 
do emlevado sobre a campãa de çima a 
imagem delia com coroa na cabeça.» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 44. 

CAMPAÍNHA, s. f. (De campa). Sino- 
sinho de mão; sineta.— aFarão de mim. 
campainhas (d'um relogio de torre, que 
é o interlocutor), e então lhes direy por 
cem bocas, o que não querem ouvir de 
huma.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 7. — Touro de cam- 
painhas, touro de chocalho. — Campai- 
nhas, instrumento de musica, em que ha 
numerosas campainhas fixas sobre diffe- 
rentes ramos do uma haste commum.— 
Figuradamente : Pregoeiro das qualidades 
alheias. — «Por terem Cirurgiões, e Bar- 
beiros que lhes sirvão de adelas, e cam- 
painhas, os igualão comsigo.D Azevedo, 
Correcção de Abusos, p. 455.—Campai- 
nha da garganta, appendlx carnudo que 
pende no meio da borda livre do véo pa- 
latino, á entrada da garganta.—Campai- 
nha, nome vulgar do uma planta que dá 
uma flôr azul [convolvus). 

—• Loc. : Correr a campainha, ir o 
campainheiro d'uma irmandade tocando 
campainha a convocar os irmãos. — Fi- 
guradamente ; Passar uma noticia, reve- 
lar a todos um segredo. 

CAMPAINHÃO, s. m. (Do campainha, 
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com o suffixo «ão»). O mesmo que cam- 
pdinheiro ou andador. 

CAMPAINHEIRO, s.m. (De campainha, 
com o suflixo «eiro»). Aiidacior de irman- 
dade, iiomem que corre a campainha, vae 
pelas ruas tocando a campainha para con- 
vocar os confrades, e a leva nas procis- 
sões, enterros, etc. 

CAMPÁL, udj. (Ue campo, com o suf- 
fixo «al»). Que pertence ao campo; que 
é feito em campo. — Batalha campal, ba- 
talha que se da d'ordinario em campo 
aberto, com todo o grosso dos exercitos. 
— líliomper com as forças todas em ba- 
talha campal.» Vasconcellos, Arte mili- 
tar, Part. I, 176. 

N'eUa9 estão pintadas as guerreiras 
Obras, que o íorte braço já fizera; 
Jiatalhas tem campaes, aventureiras, 
Desafios cruéis. . . 

CAM., Lus., cant. vii, est. 74. 
CAMPÁNA, s. 771. (O provençal, o hes- 

panhol, o italiano têm campana; o fran- 
cez campam, com ditferentes significa- 
ções. Santo Isidoro de Sevilha apresen- 
ta; campana [statera unius laneis) e re- 
gione Jtalia; nomen accejnt; assim a pala- 
vra designou primeiramente um genoro 
de balança inventado na Italia, e, segundo 
se deprehende das palavras d'aquelle ve- 
lho etymologista, na Campania; o nome 
teria sido transferido ao sino por assimi- 
lação d'utensilio metallico. Km francez 
campane significa, entre outras cousas, a 
caldeira de cozer o sabão, o que justifi- 
caria a idèa d'essa transferencia de deno- 
minação, se o nome não tivesse sido dado 
áquella caldeira pela sua similhança com 
um sino. A maior parte dos etymologis- 
tas crêem que a denominação provém do 
facto dos sinos tereru sido inventados ou 
primeiramente adoptados na cidaile de 
Nola, cm Camjiania. líni todo o caso pa- 
rece ser evidente que a j)alavra provém 
d'esto nome geugraphico, que deriva do 
latim campus). Sino. = Usado na Acade- 
mia dçs Singulares, 11, 422, e hoje obso- 
leto. E uma fôrma lilteraria; a fôrma po- 
pular é campãa (vid. esla palavra), tam- 
bém obsoleta. 

CAMPANÁDO, aiij. (De campana, fôr- 
ma de natureza participai). Que tem for- 
ma de sino. 

— Termo de Pharmacia. Alamhique 
campanado, que tem a cabeça da fôrma 
de um sino. 

— Termo de Botanica. Flúr campana- 
da, que tem a fôrma da campainha, caíw- 
panulata. — Uhapéo campanado, cuscu- 
zeiro. 

CAMPANÁIRO, s. m. Fôrma antiga o 
popular de Campanario. — «yls paredes 
ouvem, e as dus campanayros nunca fa- 
rão de segredo.D Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 7. 

CAMPANÁRIO, s. m. (De campana, com 
o suffixo «ario))). Torre em que estão os 
sinos. — «.Hora jjois todos somos de Cam- 
panario.» Francisco Manoel de Mello, 

Apologos Dialogaes, p. 4. — Especie de 
janella da torre, em cujos lados se enfia 
o eixo da porca do sino. 

— Loc.: Política de campanario, po- 
lítica local que sô trata de defemler os 
interesses d'uma terra insignificante. — 
Interesses de campanario, interesses lo- 
caes. 

CAMPANHA, s. /". (De uma fôrma fun- 
damental campania, do latim campus, a 
qual da o hespanhol campana, o francez 
cainpagne, o borgouhez campeigne, etc.) 
Grande extensão de planicie. — a^Acal- 
mou o vento, cahe o pó, e onde u veiUo 
parou, alii fica: ou dentro de casa, ou 
na rua, ou em cima de hum telhado, ou 
no mar, ou tio rio, oic no moide, ou na 
campanha.» Antoaio Vieira, Sermões, i, 
106. — Ilestrictamente, o campo ou pla- 
nície em que se assenta o arraial e se 
combate. —Figuradamente: yí campanha 
do mar, a vastidão do mar, a supt-rficie 
do mar.— «/Is campanhas do mar.» An- 
tonio Diniz, Pindaricas, vi, ant. 5. — 
Movimentos de tropas que começam e con- 
tinuam operações de guerra. — Assentar, 
estudar um plano de campanha. — Abrir 
a campanha. — A campanha da 1'enin- 
sula.— A campanha doEgypto.— Peças 
de campanha, peças leves para [)0..erem 
acompanhar um exercito em campaiina. 
— Carretas de campanha, as que têm 
rodas com raios como as das carruagens. 
— ü tempo que, no anuo, dura uma ex- 
pedição iniütar. — A campanha de 180!). 
— Uma longa campanha. — «.Ferdeo a 
gloria d'occupar Bruxellus, na primave- 
ra.» Duarte Ribeiro de Macedo, Juizo 
historico, p. 221. 

— Termo de Jogo. No jogo da banca, 
parolins de campanha (do francez paro- 
li de campagnej, e selle de levar campa- 
nha, são as dobras para marcar os jia- 
rolins e seites de levar, que o jogador 
irauduloso (o batoteiroj faz nas cartas sem 
ter ganhado a parada, ou avançado o di- 
nheiro d'ella ao banqueiro, sem ter ven- 
cido os parolins. 

— ÜBS.: A palavra irão é ja usada geral- 
mente na primeira significação, condem- 
nada pelos puristas api.^sar d'auclorisada 
por Vieira e outros clássicos. 

CAMPANHISTA, s. m. (De campanha, 
com o suffixo «ista», como farcista, de 
jdrça, jornalista, de jornal, etc.) Soldado 
afeito aos trabalhos das campanhas mili- 
tares. — «Soldados velhos, os melhores 
campanhistas quetinháo.» Antoaio Viei- 
ra, Sermões, xvi, 23. 

CAMPANIFÓRHE, adj. (De campana, e 
fôrma). Termo de Botanica. Que tem fôr- 
ma de campainha, campanulado. 

CAMPAHIL, s. m. (De campana, com o 
suffixo «il»). Liga de nietaes para sinos. 

CAldPANUDO, adj. (De campana, com 
o suffixo «udo»). Que tem a fôrma de 
sino. — Chapéo campaiiudo, campanado. 
— Figuradamente; Estrondoso, pomposo. 

—Palavras campanudas, palavras de mui- 
to som e pouca significação. — nCom pa- 
lavras campanudas, e relevantes.)) Curvo 
Semedo, Observações, p. 334. 

CAMPANULA, s. /'. (De campana, com 
o suffixo diminuitivo «ula»). Termo de 
Botanica. Gênero de plantas muito nu- 
meroso, da familia das campanuladas, as- 
sim chamado por as suas flôres terem a 
fôrma de campainhas. 

CAMPANULADO ou CAMPANULATO, ad/. 
(De campànula). Termo de Hotanica. Que 
t<nn a fôrma de campainha. — Corolla 
campanulada. 

CAMPÃO,s. m. Mármore de Tarbes, de 
côres variadas. 

CAMPAR, V. n. (De campo). Acampar. 
— Figuradamente; Campear; brilhar, so- 
bresHÍr. — Figurar, faz^r figura. — <íEii 
furado (o vint»'m) campey ao outro dia 
por vintém di\ S. Luiz.)) Francisco ílanoel 
de Mello, .Apologos Dialogaes, p. 98. 

CAMPARESCO, adj. (De campo; pala- 
vra mal formada). Cfiuipesiiio, campestre; 
= Usado por Gas|)ar Barreiros. 

CAMPEADOR, adj. (Do lhema campea, 
de campear, com o suffixo «dor»). (Jue 
campêa, que anda pelo campo produzin- 
do darnnos. 

CAMPEADOR, íi. 'tn. Campeão. O que 
se abalisa pelas suas façanhas. 

CAMPEÃO, s . m. (Dobaixol:itimcam;jío). 
O que combatia em campo fechado. — O 
que sustentava em campo fechado uma 
questão judiciaria por elleou poroutro. Os 
que não podiam combater com asna pessoa 
mandavam campeões. — Campeão do rei, 
na Inglaterra, homem armado com todas 
as peças, que entra a cavalio na salagran- 
de de Westminster, e desafia pela bôcca 
d'um arauto quem quer que ouse contes- 
tar o direito do rei a corôa. — Por exten- 
são, lodo o homem que combate no cam- 
po de batalha. —■ Figuradamente; Defen- 
sor.— Campeão do progresso. —Campeão 
da fé. 

CAMPEAR, V. a. (De campo, como ra- 
rear, de raro, saltear, de salto, vaguear, 
de vago, etc.) Ostentar, mostrar com or- 
gulho.—tropas campeavam as bandei- 
ras ganhas ao inimigo. — Fazer alarde. _ 
— Campeavam as suas cicratrizes. — Usa- 
do por João da Ceita. 

— Campear, v. n. Estar o exercito em 
campo com arraial assentado. — «.Acha- 
vão-se os dons exercitos campeando sobre 
a ribeira da Somma.y> Duarte Ribeiro de 
Macedo, Juizo historico, p. 177.— «.Don- 
de poderia campear com seu exercito.)) 
Monarchia Lusitana, Tom. iv, foi. 141. 
— Fazer serviço em campanha.—Mar- 
char com garbo e compostura, com so- 
lemnidade. — O cavalleiro campeava por 
entre as arvores. —Correr o campo a ca- 
valio. — Estar o cavalleiro em logar su- 
perior. — allum castello que campea so- 
bre as terras circumvisinhas.T) Monarchia 
Lusitana,IV, 141.—Figuradamente: Ser- 
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superior.—«yl titulo de Mestre de Campo 
General campeava comnosco.» Francisco 
Manoel do Mello, Cartas, p. 597. — Le- 
var vantagem ; sobresaír. — «Se sobre o 
merecimento campeya a amizade, ainda 
me he mais caro este exercido.)•> [ciem, 
Apologos Dialogaes, p. 129. — Dominar. 

Pallido o medo os ares senhorea, 
E pelas ondas o terror campea. 

MANOEL DE GALUEGOS, TEMPLÜ DA MEMÓRIA, 
liv. II, est. 117. 

— Apparecer com lustre, ostentar-se. 

E na testa estupenda lhe campea 
A coròa da planta illustre, e verde, 
Que nem os rayos teme, ou folhas perde. 

CASTRO, ULYSSÊA, cant. VIII, est. 38. 

De huma panthera a pelle traz famosa, 
Da qual os peitos arma, e traz luzida 
Ctíllada, de que a boca portentosa 
Campea de alvos dentes guarnecida. 

OB. ciT., cant. VIII, est. 123. 

— Blasonar. — Campear de rico, de fi- 
dalgo. 

CAMPÉCHE, s. f. (Do nome da bahia 
de Campeche, no México). Arvore da 
America, cuja madeira fornece uma bel- 

tinta vermelha, muito empregada eiu 
tinturaria. — Pão de campeche ou pão 
campeche, a madeira da arvore campe- 
che. 

CAMPEIRO, s. f. ant. (De campa, cora 
o snflixo «eiro»). O mesmo que campai- 
iheiro.—«Todo o confrade, que se finar, 

os çapatos ao campeiro, ou lhe dê um 
^oldo.y) Doe. de 1290, em Viterbo, Eluc. 

t CAMPÉPHAGO, s. m. (Do grego kam- 
lagarto, e phagein, comer). Termo de 

Zoologia. Genero de lagarteiras, ou aves 
lue comem lagartos, 

t CAMPÉPHILO, s. m. (Do grego kam- 
lagarto, e pldlós, amante). Termo de 

Zoologia. Genero da familia das pêgas, 
synonynio de drycope. 

CampesTRAR, V. n. (De campestre). 
polo campo, campear.=Usado por 

"freira Brandão, Elegiada, foi. 37. 
Campestre, adj. 2 gen. (Do latim 

^^mpestris; de campus, campo). Que per- 
ou diz respeito ao campo, que está 

campo, fóra da cidade. — Vida cam- 
pestre. — Log ar campestre. — Musica 
Campestre. — Trabalhos campestres. — 
"ente campestre. — Vestido campestre. 

Kem julgarás, se ha clara dilVerença, 
Hntre o canto marítimo e o campestre. 

CAM., eel. VI. 
J^e um gabào ao seu uso bem trajado, 
Sobre outras campestres vestiduras. 

MANOEL MENDES BARBUDA, VIRGINIDOS, Cant. 
XXX, est. 25. 

^ ^Gente campestre e Montanhez.y> 
«Tos, Década II, foi. 190.—Plano; não 

ontu()so.=Usado n'este ultimo sentido 
1 ^®spar Barreiros, Chorogr., p. 75. 

I CAMPETHÉRO, s. m. (Do grego kam- 
'^Sarto, e ethôra, caça). Termo de 

svn familia das pêgas, J onyruo de dendromo. 

Cam ou GAMPESÍNHO, adj. (De Po, formação realisada sobre analo- 

gias imperfeitas dos diminutivos em «si- 
nho», como homemsinho, mulhersinha, 
enlesinho, avesinha, etc.; cp. Campino). 
Campestre, rústico.=ljsad() por Francis- 
co Manoel de Mello, Cartas, ceiit. ii, 10. 
=.\ fôrma campesino foi usada por Leo- 
nel da (losta, Ecloga III. 

f CAMPHENO ou CAMPHOGENIO,s.m. 
Termo de Chitiiica.- Substancia oleosa con- 
tida na essencia do therebentina, que se 
obtém pela <lissolução da camphora arti- 
ficiai, ou chlorhydrato de camphora com 
a cal. 

-j- CAMPHüGENIO, s. m. (Do campho- 
ra, e do grego geinô, gorar). Termo de 
Chimica. Corpo composto de carbone e 
hydrogéneo. 

CAMPHORA, s. /". (A palavra encontra- 
se em todas as linguas romanicas, e no 
baixo grego kixph.o'jra; vem do arabe ca- 
far, que se crê vir do sanskrito car/nim, 
palavra que se liga a raiz kar, ser duro 
(vid. Callo), assim como outros nomes de 
arvores, taes como karpási, o algodoeiro 
[karpâsa, algodáo; cp. gri'go kárpusos, 
latim carbusus, etc.) Substancia branca, 
transparente, de sabor auiargo, quente e 
picante, do cheiro vivo e penetrante. — 
A camphora é muito empregada em me- 
dicina como anti-spasmodico. 

Olha também liorneo, onde nào faltam 
Lagriina.s, no licor coalhado e enxuto 
Das arvores, que camphora é chamado. 

CAM., LUS., cant. x, est. 133. 

— Termo de Chimica. Camphoras, no- 
me dos compostos neutros, sólidos á tem- 
peratura ordinaria, voláteis, odoríferos, 
aromaticos, análogos á caiuphora propria- 
mente dita. 

— Oiis.: Üs antigos cscriptores offero- 
cem também as fôrmas camphor, canfor 
e alcanfor. 

f CAMPHORÁDA, s. /'. Termo de Bota- 
nica. Planta que cheira a camphora. 

•j" CAMPHORÁDO, part. de Camphorar, 
G adj. Que contém camphora.—Álcool 
camphorado, que o povo diz alcanfora- 
do, álcool em que se dissolveu uma por- 
ção de camphora.—Cigarrilhas campho- 
radas. — Bebida camphorada. 

f CAMPHORAR, v. a. (Do camphora). 
Termo didactico. Impregnar de campho- 
ra. 

f CAMPHORÀTO, s. TO. (De camphora). 
Termo de Chimica. Sal formado pela com- 
binação do ácido camphórico com uma 
base salilicavel. 

f CAMPHÓREA, adj. Termo de Botâ- 
nica. Que se assemelha á camphora. 

CAMPHÓREAS, s. m. pl. Tribu da fa- 
milia das lauríneas, formada pelo genero 
camphoreiro. 

-J- CAMPHOREIRO, s. m. (De campho- 
ra, com o suffixo «eiro»). Termo de Bo- 
tanica. Arvore da China, do Japão, etc. 
[laurus camphora, l.inm o^, do que se tira a 
camphora por distillaf-ão. 

CAMPHÓRICO, adj. (De camphora). 

Termo de Chimica. Nome dado ao ácido 
que se fôrma pela acção do ácido azoti- 
co sobre a camphora, a temperatura ele- 
vada. 

CAMPHORÍDE, s. f. (Do camphora). 
Termo de Chimica. Substancia d'origem 
vegetal, cujas propriedades a fazem com- 
parar a camphora. 

f CAMPHORÓIDE, adj. 2 gen. (De cam- 
phora). Termo de Botanica. Que tem a 
fôrma do camphort-iro. 

f CAMPHORÓIDE, s. f. Termo de Chi- 
mica. Substancia que se obtém dos oleos 
esseiiciaes d'um grande numero de la- 
bia ias, e cujas propriedadt-s têm muita 
analogirt com as da cam[ihora. 

f CAMPHORÓSMEA, adj. (De campho- 
rósmo). Termo de Botanica. Similhante 
ao camfihorôsmo. 

CAMPHORÓSMEAS, s. f pl. Tribu da fa- 
milia das atriplícias. 

■f CAMPHOKÓSMO, s. m. (Do campho- 
ra, e do grego ôsmô, cheiro). Termo de 
Botânica. Genero de plantas, da familia 
das chen-ipodácoas. 

f CAMPHRONIO, s. m. (Do camphora). 
Termo d(5 Chimica. Producto volátil que 
SC obtém fazcmio passar vapor de cam- 
phora sobre cal levada á temperatura ru- 
bro-obsi'ura. 

f CAMPICHAETO, s. m. (pr. campi- 
caéto; do grego kampô, curva, e khitê, 
crina). Termo de Zoologia. Genero de dí- 
ptoros brachóceros, da familia dos athe- 
rícoros. 

-}• CAMPÍCOLA, (idj. (Do latim caínpMs, 
campo, e cola, h.ibitante). Termo de His- 
toria natural. (.)uo vive no campo. 

f CAMPIDÓCTOR, s. m. (Do latim ca>a- 
pidoctor; de campus. campo, o doctor, 
que ensina (vid. Doutor). Termo de An- 
tigüidade. Instructor ou director dos exer- 
cidos militares d'um campo romano. 

CAMPINA, .S-. f. (De campo, com o suf- 
lixo «ina»). Campo. 

Vinham outros Pastores h\ das serras 
Da neve frias, outros das catiipinas. 

ANTONlO FERREIRA, ecl. VII. 

— Fig.; As campinas do mar. 
CAMPINHO, s. m. Diminutivo de Cam- 

po. 
CAMPÍNO, s. m. (De campo, com o suf- 

üxo «iiio»). Homem do campo, o princi- 
palmente abegão. 

CAMPINO, adj. (De campo, com o suf- 
fixo «ino»). lüu fôrma de campina. — 
Terra campina. — «Deixando as serras 
asperas, passassem sua vivenda a terra 
campina, onde tivessem mòr commodida- 
de para suas criações.» Monarchia Lusi- 
tana, r, foi. 322. 

CAMPIR, V. a. (O italiano tem campi- 
re, o francez echempir, de campo). Termo 
de Pintura. Imitar o relevo, fazer sair do 
campo do quadro por tintas apropriadas. 
— ({Que se ha de guardar no campir do 
Paynel.yi Nunes, Arte de Pintura, p. 60. 

CAMPO, s. m. (Do latim campus. Se- 
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gundo Pott, a raiz da palavra grega hè- 
pos, jardim, palavra a quo correspondo 
regularmente o antigo alto allemáo kof, 
é skap (perdido o «s» inicial, como tan- 
tas vezes succedeu, kap, cavar), em gre- 
go s/cajuíô, eu cavo, slavoecclesiastico kop- 
a-ti, cavar, antigo prusso enkopts, cava- 
do, etc. Ü'este modo liga-se a essas pa- 
lavras o latim camp-u-s, e o osko Ka- 
pva (Capua), segundo todas as probabili- 
dades. Campo, o cavado, é uma desiglia- 
ção perfeitamente intelligivel, e do lado 
do som e da morphologia latina não h.a 
difficuldade que faça pôr de lado estaety- 
mologia). Rxtensão do terra baixa culti- 
vada ou cultivavel, sem arvores. —Cam- 
pos cultivados. — Campo fértil. — Um 
campo de trigo. — Os campos do Tejo. — 
Os campos da Bairrada. 

A-s estradas, e os campos mostrara as dores 
Da minha saudade, e apartamento. 

ANTONIO FERBEIllA, SON., Uv. I, Vl. 
As estrellas os céos adompanhavam, 
Qual catnpo revestido de honinas. 

c\M., LUs., cant. i, est. 58. 
Hem como quando a flamma, que ateada 
Foi nos áridos campos, assoprando 
O sibilaiíte Hóreas, animada 
Co'o vento,o secco mato vae queimando. 

OB. ciT., cant. m, est, 49. 
Com esta a forte Arrnnches sobjugatla 
Foi juntamente, e o sempre ennobrocido 
Scalabicastro, cujo campo !xmeno 
Tu, claro Tejo, regas tão sereno. 

OB. ciT , cant. III, est. 55. 
K dos rios as aguas saudosas 
Os semeados campos alagaram. 

üB. ciT., cant. iií, est. H\. 
Gente, que as frescas nguas nunca gosta, 
Nem as hervas do campo bem lhe abastam 

OB. CIT., cant. V, est. C. 
Na quarta parte nova (a America) os campos ara. 

OB. CIT., cant. Víi, est. 14. 
Do Douro e Guadiana o campo ufano, 
Já dito Elysio, tanto o contentou, 
Que alli quiz dar aos já cansados ossos 
Eterna sepultura, enome aos nossos. 

OB. CIT., cant. vui, est.3. 
NíTo andam muito, que no erguido cume 
Se acharam, onde um campo se esmaltava 
De esmeraldas, rubis taes, (jue preaume 
A vista, que divino cháo pisava. 

OB. CiT., cant. X, est. 77. 
Vès, passa por Camboja Mecom rio, 
Que capitòo das aguas se interpreta; 
Tantas recebe d'outro só no estio, 
Que alaga os campos largos, e inquieta. 

OB. CIT., cant, X, est. 127. 

— Terra fóra da cidade em geral. — 
Estar no campo. — Ir para o campo. — 
Viver no campo.— Casa de campo.— Tra- 
balho do campo. — Atravez dos campos. 

Assi vivem os Reis d'aqueUa gente 
No campo o na cidade juntamente. 

OB. CIT., cant. VII, est. 50. 
Comei todo esse grào. Os Passarinhos 

Zombarão d'ella; Que tanto sustento achavào pelos campos. 
FRANCISCO MANOEL ÜO NASCIMENTO, FABULAS 

DE LAFONTAINE, Uv. I, 8. 

— Figuradamente: 

Vôdel-os Allemàes, soberbo gado, 
Que por tão largos cnmpos se apascenta. 
De successor de Pedro rebellado. 

CAM., LUS., cant. vii, est. 4. 

— Espaço aberto e cliato. — O campo 
do Bomihn, no Porto. — O campo de Saii- 

í'^nna, em Lisboa. —Um campo de feira. 
— Campo de manobras, campo destinado 
a exercidos militares. — Campo de Marte, 
campo consagrado em Ilonia aos exercí- 
cios militares e ás reuniões po])ulares. — 
Campo de março, de maio, assemblêas que 
faziam em março ou em maio os reis fran- 
cos para regular os negocios do estado. 
— Campos Elysios ou Ebjseus, a habita- 
ção das almas dos bemaventurados, se- 
gundo os pagãos.—Campo santo, ocemite- 
rio.—Figuradamente: Asuperficie do mar. 

Torres altas se veem no campo aberto 
Da.transpai'entc massa chrystalUna. 

CAM., LUS., cant. vi, est. 9. 
Já nâo fica na aljava setta algua, 
Neni nos etiuoreos campos riympha viva. 

on. CIT., cant. ix, est. 48. 

— o logar em que se dá uma bata- 
lha. 

Já no campo de Ourique se assentava 
O arraial soberbo e beilicoso. 

OB. CIT., cant. III, est. 42. 

— Campo de batalha. —Fugir do campo 
da batalha. — Abandonar o campo da ba- 
talha. — Morrer no campo da batalha. 

Para que do mais certo se informara, 
Ao campo damasceno o perguntara. 

OB. CIT., cant. 111, cst. 0. 
De Guimarães o campo se tingia 
Co'o sangue proprio da intestina guerra. 

OB CIT., cant. 111, est. 31. 
E posto em íim que dcsd'o mar de Atlante 
Até o scytico Tauro, monte erguido. 
Já vencedor te vissem: nâo te espante 
Se o ca)fi})0 Emathio só te vio vencido. 

OB. CIT., cant. III, est. 73." 
Juntos os dous Aífonsos finalmente 
Nos campuH de Tarifa, estão defronte. 

OB. CIT., cant. III, est. 109. 
O vencedor Joanne esteve os dias 
Costumados no campo em grande gloria. 

OB. CIT., cant. IV, est. 45. 
O campo vae deixando ao vencedor. 
Contente de liie não deixar a vida. 

OB. CIT., cant. IV, est. 43. 
Este que v6s olhar, com gesto irado, 
Para o rompido alumno, mal soíTrido, 
Dizendo-llie (^ue o exercito espalhado 
Uecolha, e torne ao campo defendido.... 

OB. CIT., cant. VIII, est. 13. 
Aquelle, que nos campos Marathonios 
O grão poder de Dario estrue e rende. 

OB. CIT., cant. X, est. 21. 

— (íComo se derCio logar á fama de 
seu nome lhe deixarão o campo.)) .facin- 
tho Freire, Vida de D. João de Castro, 
Liv. IV, cap. 41. — ^Perdendo o campo se 
puserão em fugida.)) MonarchiaLusitana, 
Tom. I, foi. 22. —-Das quaes (guerras) era 
Theatro Lombardia, sobre cujos campos, 
se representarão muitos annos as lamen- 
taueis tragédias, que Espanhoes, Fran- 
cezes, e Allemàes padecerão a fim de con- 
seruar os interesses de suas Coroas.» 
Francisco Manoel de Mello, Epanaphoras, 
p. 16. — Senhor do campo, o que n'elle 
traz grandes forças. Barros, Década II, 
2, 6. — Estar, pôr-se em campo com al- 
guém, estar em campo de batalha com al- 
guém. 

Onde a mãe, qiie tão pouco o parecia, 
A seu filho negava o amor o aterra, 
Cum elle posta cm campu já se via. 

OB. CIT., cant. III, est. 31. 

— Apresentar-se em campo, sair a cam- 
po de batalha, vir combater. 

Este depois em campo se apresenta. 
Vencedor forte e intrépido, ao possante 
Rei de Cambaia, e avista lhe amedronta 
Da fera multidão quadrupedante. 

CAM., LUS., cant. X, est. 72. 
— <iDar campo franco aos soldados)), 

dar-lhes todos os despojos que pilhassem. 
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 
151. — O acampamento ou arraial mili- 
tar, as tropas de que se compõe. — Le- 
vantar o campo, partir com o seu exerci- 
to para outro logar. — «.Lhe foy necessá- 
rio levantar os dous campos com que o 
tinha de cerco.» Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, foi. 445. — Recolher o cam- 
po, reunir os soldados do exercito que 
estão espalhados. Damião de Goes, Chro- 
nica de D. Manoel, Part. i, cap. 31. — 
Descobrir campo, ir espiar o inimigo. — 
Figuradamente: Examinar o estado das 
cousas, d'um negocio, cujo resuUadose não 
prevê. — Pôr tropa em campo, levantal-a 
e pôl-a em estado de combater.—Campo 
volante, porção do exercito capitaneada 
por um major de batalha, ou mestre de 
campo general, para resistir ás correrias 
do inimigo, atalhar os comboyos, etc.— 
Campo, ou campo fechado, ou campo raso^, 
lice, logar fechado por barreiras para 
duellos judiciários ou torneios. 

E que se houver algum com lança e espada 
Que queira sustentar a parte sua, 
Que elles em campo raso, ou estacada, 
Lhe darào feia infamia, ou morte crua. 

OB. CIT., cant. VI, est.45. 

— Fazer campo, vir a campo, tomar 
campo com alguém. Phrases antigas. — 
Lidiar. — E^itrar em campo. — Matar em 
campo. 

Chega-5ie o praso e dia assignalado 
De entrar em caynpo já co'os doze inglezes, 
Quo pelo Rei já tinham segurado. 

OB. CIT., cant. VI, est. 58. 
Um Francez mata em campo, que o destino 
Lá teve de Torquato e de Corvino. 

OB. CIT., cant. VI, est. CS. 

— Dar campo, dar logar seguro para 
o repto, e também: dar rcpto, reptar.—■ 
Vencer campo, vencer no repto. — Figu- 
radamente:— Entrar em campo, pôr-se 
em campo, lutar. — Pôr-se em campo por 
alguém, defender alguém. — Todo o thea- 
tro em que se debate alguma cousa. — O 
campo da discussão. — Estas questões de- 
vem ser debatidas no campo da imprensa. 
— No campo do espirito ha muitas lutas 
de idêas. — No campo da consciência em- 
batem-se muitos sentimentos. — Espaço li- 
vre, carreira, assumpto. — O campo da 
gloria. — O campo da actividade humana. 
— Muitos passam a vida no campo da 
sciencia desinteressada.— Os estudos orien- 
taes offerecem um campo immenso aos es- 
piritas investigadores e profundos. — Es- 
tá aberto o campo ás suspeitas. 

As aguas campo deixam ás cidades, • 
Que habitam estas humidas deidades. 

OB. CIT., cant. VI, est. 8. 
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— (íNão deveis de contar ahi os vidos 
dos Arbitristas, segundo tomastes pouco 
campo ao numero.)) Francisco Manoel de 
Mello, ApologosDialogaes, p. 213.—nPo- 
fcm, outros não despresando, mas propor- 
cionando o trabalho, sem sahirem do seu 
proprio campo cultivão com louvável mo- 
deração a terra em que nascerão .d Idem, 
Epanaphoras, p. 4.—O campo da obser- 
vação. — O campo da litteratura. — O 
Campo das artes tem limites que cada o.r- 
fista deve conhecer. — A extensão que 
íbraça um apparelho d'optica, como o te- 
lescópio, o microscopio, etc. 

— Termo de Brazão. O fundo do es- 
cudo que é carregado das diversas peças 

que se compõe o brazão d'annas. — 
fundo do escudo dos cavalleiros.—«Os 
parte del-Rei Dom Pedro e do Prinçi- 

Pfi traziam todos cruzes vermelhas em cam- 
Po branco, e os del-Rei Dom Henrique le- 
^^vom esse dia vamdas.» Fernão l.opps, 
'"hron. de D. Fernando, cap. 9. — Por 
^'^tensão, o liso dos estofos sobre que ap- 
Parecera os desenhos. 

— Termo de Pintura ou Gravura. O 
'Undo d'um quadro ou lamina onde a arte 
^•uda não traçou nada. 

t CAMPOÉA, s. f. (Do grego kampê, 
®8arto). Termo de Zoologia. Genero de 

Coleópteros nocturnos, correspondente ao 
gênero metrocampo dos diurnos. 

t CAMPOICHROTOS, s. m. pl. (Do gre- 
8o kamptein, curvar, e khrôs, ôtos, cor- 
Po)- Termo de Zoologia. Ordem da classe 

reptís, comprohendendo os que têm a 
P®'le mais ou menos molle, e o corpo fle- 
*'^el como os sauriános e os batrácios. 
t CAMPOMANÉSIA.s. f. (Do nome hes- 

pohol Campomano). Termo de Botanica. 
^®nero de plantas da familia das myrtá- 

tribu das myrteas. 
Jq^.^MFONÊZ, adj. (De campo, pela ana- 

8ia dos derivados em «ez», que contém 
«n» original no thema, taes comoara- 

etc T' avinhonez, de Avitihão, "J Que pertence ou diz respeito ao cam- 
„ '^«CoOT outra semelhança lambem 
v^Poneza.» Antonio Vieira, Sermões, 

sta^" ~ Usa-se também sub- 
çg^^^^^mente. — Um camponez. — Uma 
o = Hoje o ultimo emprego é 

'^'■^quente. 

® do ' campo). Que 
Vajj, '^^Wpo.=Usa-so também substanti- 
tivo^l^^®' 86ral, no sentido pejora- 
ediin ^ ■ '^^'íiponez, ru le, estúpido, sem ^^ação, 

 era o tempo 
ellavio certo camponio, 

IWuitos reges cobrir  
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 

DE LAFÜNTAINE, I, 8. 

fórma de 
nha ^ |í^0- — « Vida montcz e camposi- 
ccnt '"ancisco Manoel <ie Mello, Cartas, 
•le irnr^' ser todavia erro 

Opressão. 

f CAMPÓSTRICHO, s. m. (pr. campós- 
trico; do grego kampsós, curvo, e thrix, 
filamento). Termo de Botanica. Genero 
de cogumélos bissóides. 

f CAMPOTE, s. f. Estofo d'algodão que 
se fabrica na Índia. 

CAMPSÁRIO, s. m. (Do latim campso). 
Termo Forense. O que pede dinheiro por 
cambio. 

-j- CÁMPSIA, s. m. (Do grego kampsio, 
caixa, estojo). Termo de Zoologia. Gene- 
ro de coleópteros heterómeros. 

•[" CAMPSIÚRA, s. f. (Do grego kam- 
psós, curvo, e oyrd, cauda). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros pentâ- 
meros, da familia dos lamellicornes. 

f CAMPSODÁCTYLO, s. m. (Do grego 
kampsós, curvo, adáktijlos, dedo). Termo 
de Zoologia. Genero da ord'Mn dos sau- 
riános, familia dos scincoidiános. 

f CAMPSOLACONTIA, s. >n. (Do grego 
kampsós, curvo, e plakoyntion, especie de 
bolo). Termo de Botanica. Synonymo de 
medinilha. 

CAMPSOR, s. m. (Do latim campso). 
Termo Forense. Cambista, banqueiro. 

f GAMPTA, s. m. (Do grego kamptós, 
curvo). Termo de Zoologia. Genero de 
coleópteros pentâmeros, da familia dos cla- 
vicornes. 

f CAMPTÁN, s. m. Ternm de Zoologia. 
Nome dado a uma especie de antilope. 

^ CAMPTERIA, s. m. Termo de Jiota- 
nico. Synonymo de pteris. 

■}• CAMPTüCERO, s. f. (Do grego kam- 
ptós, curvo, e keras, corno). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros tetrâme- 
ros, da familia dos xylóphagos. 

f GAMPTODONTE.s. m. (Do gregoÀ:am- 
ptós, curvo, eodojis, odontós, dente). Ter- 
mo de Zoologia. Genero de coleópteros 
pentAmeros, da familia dos carábioos. 

-{- CAMPTOGNATO, s. m. (Do grego kam- 
ptós, curvo, e gnathós, queixo). Termo 
de Zoologia. Genero de èoleópteros, da fa- 
milia dos xylóphagos. 

-j- CAMPTOGRAMMO, s. m. (Do grego 
kamptós, cximn, e. gramma, linha). Termo 
de Zoologia. Genero de lepidópteros, da 
familia dos nocturnos. 

f CAMPTOLÁIMA, s. m. (Do grego 
kamptós, curvo, e íatmos^ garganta). Ter- 
mo de Zoologia. Genero de aves da fa- 
milia dos patos. 

f CAMPTÓRHINA, s. f. (Do grego kam- 
ptós, cnrvo, e rhin, nariz). Termo de Zoo- 
logia. Genero de coleópteros, da familia 
dos lamellicornes. 

f CAMPTÓRHINO, s. m. (Vid.Camptó- 
rhina). Termo de Zoologia. Genero de co- 
leópteros, da familia dos curculiónides 
gonatóceros. 

f CAMPTORHYNGO, s. m. (Do grego 
kamptós, curvo, e rhynkos, bico). Termo 
do Zoologia. Synonymo do genero cam- 
ptolaima. 

f GAMPTOSGELIDA, s. f. (Do grego 
hampiós, curvo, e skelos, perna). Termo 

de Zoologia. Genero de coleópteros, da 
familia dos carábicos. 

-j- CAMPTOSÓMO, s. f. (Do grego kam- 
ptós, curvo, e sêma, estandarte). Termo 
de Botanica. Genero de plantas, da fami- 
lia das papilionáceas phaseoládas. 

-j- GAMPTOSÓRO, s. m. (Do grego kam- 
ptós, curvo, e sóros, montes de cousas). 
Termo de Botanica. Synonymo de sclo- 
popèndria. 

f CAMPTÓSPORO, s. m. (Do grego kam- 
ptós, curvo, e spôra, espora). Termo de 
Botanica. Synonymo de psilónia, 

f CAMPTOSTERNO, s. m. (Do grego 
kamptós, curvo, e stérnon, esterno). Ter- 
mo de Zoologia. Genero de coleópteros, 
da familia dos sternóxos. 

f GAMPULÉIA, s. f. Termo de Botani- 
ca. Synonymo de striga. 

-]- GAMPULÍTROPO,a(ij. (Do grego kam- 
pylos, curvo, e trepein, voltar). Termo 
de Botanica. Diz-se do grão em que o 
óvulo, desenvolvendo-se, se curva sobre 
si, de modo que a parte superior vae to- 
car na base. 

t GAMPYLANTHÉRO, s. m. (Do grego 
kampylos, o do latim anthera, anlhera). 
Termo de Botanica. Synonymo do gene- 
ro eriodêndro. 

t CAMPYLÁNTHO, s. m. (Do gregofcam- 
pylos, curvo, e anthos, llor). Termo de 
Botanica. Genero de plantas, da familia 
das scrofulariáceas. 

•j" CAMPYLÍPODO, s. m. (Do grego/cam- 
pylos, curvo, e poijs, podos, pó). Termo 
de Zoologia. Genero de coleópteros, da 
familia dos lamellicórnes. 

f GAMPYLIRHYNCO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, e rhynkos, bico). Termo 
de Zoologia. Genero de coleópteros tetrâ- 
meros, da familia dos curculiónides. 

f GAMPYLO, s. m. (Do grego hampy- 
los, curvo). Termo de Zoologia. Genero 
de coleópteros pentâmeros, da familia dos 
stornóxos. 

f CAMPYLOCARPO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, e karpós, fructo). Ter- 
mo de Botanica. Synonymo de arábide. 

■}• CAMPYLOCÁRYO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, e karyon, noz). Termo 
de Botanica. Synonymo do genero an- 
chusa. 

f CAMPYLOCÉLO, s. m. (Do grego feam- 
pylos, curvo, e koiloia). Termo de Zoolo- 
gia. Nome dado aos infusorios enteróde- 
los, cujo canal intestinal tem curvas no 
seu trajecto. 

I CAMPYLOCHÉLO, s. m. (pr. campi- 
lokélo; do grego kampylos, curvo, e khei- 
los, lebre). Termo de Zoologia. Genero 
de lepidópteros nocturnos, synonymo de 
nymphula. 

f GAMPYLOCLINIO, s. w. (Do grego 
kampylos, curvo, o klinê, leito). Termo 
de Botanica. Genero da familia das com- 
postas. 

f CAMPILODONTE, s. m. (Do grego kam- 
pylos, curvo, o odoys, odóntos, dente), 
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Termo de Botanica. Genero de plantas, 
da famiiia das bryáceas. 

f CAMPYLÓMYZO, s. m. (Do ^rego 
Jcampylots, curvo, e mysein, sugar;. Ter- 
mo de Zoologia. Gênero de dípteros, da 
família dos tipiiláres. 

f CAMPYLÜNÉMO, s. m. Termo de Bo- 
tanica. Synonymo de camp\j)temo. 

CAMPYLONÉURO, a. m. (Do grego 
kampijlos, curvo, e neuron, nervura). 'ler- 
rno do Botanica. Synonymo de polipodo. 

f CAMPYLÓPHYTO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, e phijton, planta). Ptu- 
mo de Botanica. Nome generico das plan- 
tas que têm a parte superior da corolla 
dobrada obliquamente. 

f CAMPYLOPO.s. ín. (Do grego/camjjy- 
los, curvo, e poys, podos, pé). Termo de 
üotanica. Genero de plantas, da famiiia 
das bryáceas. 

f CAMPYLÓPODO, adj. Termo de Bo- 
tanica. Oue tem relações com o genero 
campylopo. 

CAMPYLÓPODOS, s. m. pl. Termo de 
Botanica, Família de musgos, que tem o 
genero campylopo por typo. 

f CAMPYlioPES, 6-. m. (Do grego/mw- 
pylos, curvo, e óps, olbo). Termo de Zoo- 
logia. Genero de aves indeterminadas. 

•]- CAMPYLÓPTERO.uííJ. (Do grego kam- 
pylos, curvo, e pieron,, aza). Termo de 
Ornithologia. ^ue ó munido de pennas 
de vôo, (iurvadas em fôrma de sabre. 

f CAMPYLOR.iYNCO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, arhijnkos, bico). Tertno 
de Zoologia. Genero de aves da .Vme- 
rica. 

f CAMPYLORMOATO, s. m. Termo de 
Zoologia. Synonymo de campijlosotno. 

f CAMPYLORUTIDA, s. f. (Do grego 
kampylos, curvo, e rliijlh, ruga). Termo 
de líotaTiica. Synonymo do melüole. 

f CAMPYLOSÓMO,s. m. (Do grego kam- 
pylos, curvo, e soma, corpo). Termo de 
Zoologia. Genero decirrhípedes, quecom- 
prehende as especies que têm o corpo 
llexivel. 

-f CAMPYLOSPERMÂDAS, s. f. pl. Di- 
visão nas umbeliíferas, caracterísada pelo 
contortu) do grão, cuja extremidade se 
dobra e enrola do lado interno. 

f CAMPYLÜSPERMÂDO, adj. (Do grego 
kampylos, curvo, a sperma, grão). Termo 
de Botanica. Que tem a borda do grão 
dobrada. 

f CAMPYLÓSPORO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, e spora, grão). Termo 
de Botanica. Synonymo do hyperica. 

f UAMPYLOSTACHIDA, s. f. (pr. cam- 
pilostákida; do grego kampylos, curvo, 
e stakhys, espiga). Termo de Botanica. 
Genero de plantas, da família das stilbá- 
ceas. 

CAMPYLOTHÉCO, s. m. (Do grego 
kampylos, curvo, e tliêkè, caixa). Termo 
de Botanica. Gc-nero do plantas polyné- 
sias, de capitulo multilloro. 

t CAMPYLÓTROPO, s. m. (Do grego 

kampylos, curvo, etrópis, querena). Ter- 
mo de Botanica Genero de plantas, da 
famiiia das papilionáceas. 

f GAMPYNEMO, s. m. (Mal formado do 
grego kampylos, curvo, o nêma, fdeto). 
Termo de Botanica. Genero da famiiia 
das narcíseas, ou antes das melanthá- 
ceas. 

I CAMÚÇA ou CAMURÇA, s. f. (O hes- 
panhol tem camuza, gamuza; o italiano 
camozza, camosio; o francez chamois; a 
palavra vem, como essas fôrmas mos- 
tram, do antigo alto allemâo gram-z, al- 
lemão moderno gemse. Na fôrma portu- 
guesa o «r» é introduzido pelo processo 
elymologico popular, domo em usso (vid. 
esta palavra), cossario (vid. esta palavra), 
se via ter desapparecido um «r», que a 
pronuncia podantesca lá introduziu, de 
modo que essas palavras tomavam as fôr- 
mas menos alteradas, urso e corsário, 
suppoz-so que o «r» tinlia desapparecido 
tambijm antes de «s» («ç»j em outras 
palavras, e n'elle se intro luzíu na sup- 
pusição de apresentar ess.is fôrmas no seu 
verdadeiro aspecto; (Falii camurça, por 
camuça. Vid. irjais exemplos do mesmo 
processo, s. v. Nasção). Ruminante de 
cornos òcos, do tamanho de uma cabra 
grande, de pêllo castanho, cuja pelle e 
carne são muito apreciadas. — A [)elle 
preparada da camurça. — Luvas de ca- 
murça.—Côr de camurça, amare.llo-claro. 

f CAMUÇÁDO ou CAMURÇADO, adj. (De 
camurça; fôrma de natureza participai). 
O mesmo que Acamurçado. 

-j- CAMÚNIO, s. m. Termo de Botanica. 
Kspecie de moliácea, chamada também 
aglaia. 

CAMÚZ, adj. (O francez tem camm, que 
tem o nariz curto o chato, o no sentido 
figurado, embaraçado, acanhado; o ita- 
liano tem camuso, camoscio, na primeira 
significação da palavra franceza ; a segun- 
da significação de camus explica-nos a 
que a palavra adquiriu no provençal, em 
que camus, gamos, significa estúpido, idio- 
ta. Como origem da palavra indicou-se a 
fôrma radical celtica cam, mas Diez ob- 
serva que não ha nas línguas rom.inicas 
um sulTixo ?<s; por isso este sábio é le- 
vado a considerar a palavra como com- 
posta de ca, prefixo pejorativo duvidoso 
(vid. Calmorrear), e mus, que se ligaria 
ao italiano muno, francez museau. Outra 
conjectura é que a palavra provenha de 
uma fôrma da palavra camuça, nas lín- 
guas romanicas, pois da camurça, como 
da cabra, pôde dizer-se que tem o nariz 
chato, que é camus. A origem da palavra 
lica, pois, duvidosa. Nôs cremos que a 
palavra camuz, empregada por Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, .se liga a esta. A 
conjectura de Moraes, de (pie a palavra 
signitica capaz, éabsolutamente infunda- 
da; não vae além da mais superficial ap- 
paroncia. A elle, como a todos os nossos 
lexicôlogos, era inteiramente desconheci- 

do o processo de deduzir a significação 
das palavras archaicas da lingua pela 
comparação com as línguas aparentadas. 
Não ó raro vèr uma palavra por uma sé- 
rie de significações filiadas, tomar ura 
sentido inteiramente opposto áquelle que 
primeiramente tinha. Mostra-se s. v. Cal- 
ma, que esta palavra, por uma modifica- 
ção de significação muito simples, expri- 
me a idéa de tranquillidado e a de agi- 
tação. O francez camus, no sentido figu- 
rado, ó acanhado, interdicto, e também 
vergonhoso; d'ahi vae um passo á idèa 
de discreto, d'onde se passa á de atilado). 
Discreto, atilado.— a Zombais senliorasl 
pois eu vos digo que não sois camuzes de 
cair no mel da sua arte (dama cujos ta- 
lentos so louvam). Sois ca moças da villa, 
não sabeis mais que amassar, e peneirar; 
fazer jilhoos, e bollos de soborralho. » Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, 
act. I, SC. 3. — «.Não sois camuz de en- 
tender damas.-» Idem, Aulegraphia, foi- 
113. 

GAMUSÁDO, adj. Outra fôrma de Ca- 
muçado. 

CAN, s. m. Vid. Cão. 
GANA ou GANNA, s. f. (Do latim can- 

na, grego kánna, kannê). Nome de uma 
planta de haste recta, ôca, articulada de 
intervallo em intervallo, acompanhada de 
espadanas ôcas cora nós.—Ganna verde. 
— Canna sêcca. — Canna com que se vae 
á pesca. 

Não Pinho, Faya, Enzinho, Ulmo, Era ou Gana, 
Nem doco suspirar em prosa ou rima 
O fogo apagarão, qu'em mim de cima 
Do terceiro Ceo cae, e dos olhos mana. 

ANTONlO FERREIRA., SONETOS, I, 8. 
Soe na branca canna a branda Flora. 

IDEM, OBRAS, IÍV. I, 8. 
E com canas também os pescadores 
Com sedelaa, e boyas, e chumbadas, 
O poyxe quando o comer engolem 
Com que por engano do anzoes cobrem. 

JOÃO VAZ, GAYA, p. 19 (ed. de IBGS). 

— Por extensão, o nome das plantas 
o das hastes das plantas que têm simi' 
lhança com a canna propriamente dita- 
— Canna de assucar [arundo donax, Liii' 
neo), planta da famiiia das gramíneas.-^ 
Canna da índia [arundo indica, Mnneo)- 
—Canna do milho, trigo, cevada, a haste 
òca, em cuja parte superior sáe a espiga- 
— Canna da perna, a tibia. —-Canna 
braço, o osso longo do braço. — Cann® 
do bofe, a artéria aspera. — Canna pf' 
toril ou de pastor, flauta rústica, gaif' 
nha feita de canna de cevada. 

E esse teu alto esprito hum pouco enj^ana 
Co som da pastoril, e bai.Ka cana. 

ANTONIO FERREIRA, EGLOGA VI. 
Sentado Alcino vi, na destra canna 
Alegre som fazendo largo espaço, 
Com que ás vezes um triste a pena engana. 

ALVARES D'0R1ENTE, LUSlTANIA TRANSF-j 
I, pros. X. 

— Ant. : Cannas, jogo militar 
guez, em quo homens a cavallo se acow" 
tiam com cannas, especie de parodia d 
torneio.—«.Muitos outros homens iíÍMsf 
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quizeram ser admittidos n'estas festas e 
canas, e que se fizera memória d'elles con- 
forme suas qualidades.D Cam., Fragmen- 
to de uma composição satyrica descre- 
vendo uns jogos de cannas. — Tóca-las 
cannas, jogo de rapazes. 

— Termo de Nautica. Canna do leme, a 
barra de páo com que se move o leme 
para governar a embarcação. 

— Termo d'Artilheria. A porção do ca- 
no da peça por fóra, desde os munhões até 
3 bôcca. 

— Termo de Technologia. Nome de 
diíTerentes peças cylindricas. 

— Termo de Metrologia. Medida de 
extensão, usada em diversos paizes, par- 
ticularmente na Ilalia, e cujo valor não é 
constante; a de Nápoles vale dous metros 
® vinte e nove centimetros. 

— Loc.: Voz de canna rachada, voz 
•■oufenha e desafinadissima.—Haver can- 

e canetas, haver grandes questões ou 
Sfandes difficuldades. 

— Obs. : A orthographia etymologica 
que a palavra se escreva com dous 

«nu». 
CANABRAZ, s. m. Planta medicinal 

[^erocleum sphondylium, Linneo).— «//m- 
pouca de raiz de canabraz hem pisa- 

Curvo Semedo, Polyanthêa Medici- 
nal, p. 449. 

CANACÁPOLE, s. m. Procurador dos 
bens espirituaes e temporaes na Igreja do 
^alabar. = Usado por Lucena o Antonio 
"ieira. 

1.) CANADA, s. f. (Temos canna signi- 
"cando uma medida d'extensâo, nada pois 
''''ais simples do que um derivado do the- 

canna designar uma medida de capa- 
^Wade. A palavra devia por conseqnen- 

escrever-se cora duos «nn»). Medida 
Portugueza de liquidos. 
^ ^■) t CANADA ou CANNADA, s. f (De 
p como cnjadada, de cajado, etc. 
^crevendo-se canna deve escrever-se 
®nnada). Pancada cora canna. 

P CANÂDA, s. f. (De cano, cora o suf- 
«ada»), Kstrada estreita ; passagem 

? gado por estradas carreiras para não 
'Kinificar os semeados. 

, ' Termo alemtejano. A servidão que 
® o dono d'uma herdade de passar por 

^utra para levar a beber o gado, etc. — 
^^orredor de páos de parte a parte nos 

. entre os quaes nada o gado, e que 
stam a que a corrente o arraste. — O 
go que abrem nos corapos os carros e 

^ logar que nos campos cos- 
percorrer os carros e carretas, e 

rod^*^ íí^arcado pelos regos abertos pe- 

1.), com 
®comocam!;arfeíía, decam- 

soIíh' Antiga medida portugueza de 
qup-eqüivalia a tres quartos d'al- 
^on I'°uco mais ou m(nios. — «Os de "ão pagassem dous alqueires de 

«a. que fazião duas canadellas emeia; 

VOL. n.—10. 

mas sim as seis quartas, que importavam 
as duas canadellas.» Alvará de 1361, em 
Viterbo, Eluc. 

CANAFISTULA, s. f. Planta officinal 
[carria fisiula, IJnneo). 

CANAFRECHA, s. f. Nome vulgar do 
uma planta da familia das férulas [ferida 
coynmunis, Linneo).—Canafrecha da as- 
safetida, nome vulgar d'outra planta da 
familia das férulas [férula assafetida, 
Linneo). 

CANAL, s. m. (Do latim canalis. Moraes 
deriva a palavra latina do grego (?) ka- 
nos, abertura, ignorado pelos lexicólogos, 
e só, ao que parece, conhecido (Felie. 
No grego ha khanos, abysmo aborto, gran- 
de bôcca aberta no chão, palavra latina, 
porém não tom relação nem de fôrma nora 
do significação com o grego que vem da 
raiz kha, de khaino, abrir a bôcca, raiz 
que em latim se apresenta na forma hi; 
vid. Chãos e Hiato). Fosso ou vallo quo 
leva a agua.—Via natural pela qual os 
liquidos ou os gazes caminhara pela ter- 
ra. — Por extensão, qualquer ospecie de 
via para a passagem do liquidos. As aguas 
abrera na terra fundo? canaes por onde 
fazera passagera. 

— Em Anatomia, nomo de difforentos 
partes que tem a configuração de canal.^— 
O canal medullnr dos ossos, cavidade dos 
ossos que contém a medulla. —O canal 
vertebral, trajecto formado pela cavida- 
de do corpo das vortobras e em que se 
acha a espinhal raodulla. —^0 canal in- 
testinal, porção do apparelho digestivo 
que se estende do estoraago ao anus. — 
O canal da urethra, via por onde a ouri- 
na sáo para frtra da bexiga. 

— Em Hotanica, diversos orgãos por 
oride se opera a ascensão o desconsão da 
seiva, a absorpção da agua, etc. 

— Leito do rio cavado pela mão do 
homem. —O canal do Mondego.— Canal 
de derivação, canal que serve para des- 
viar as aguas do um rio. — Canal d'irri- 
gação, canal que distribuo as aguas n'um 
campo.—Corrente d'agua, estreita, com- 
prida, para orna to dos jardins. 

Mas deu fé (por seu mal) lá n'essos ermos, 
D'um canal, que reluz em clara lympha. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABUI.AS 
DE LAFONTAINE, liV. I, fulj. 11. 

— Termo de Geographia. Nome do al- 
guns estreitos.—O canal de Moçambique. 
— O canal da Mancha. — a Passava en- 
tão hum terço a Flandres, enxertou-se meu 
amo na jornada na qual cm breve nos vi- 
mos ás gadelhas com huma grande frota 
de Ilollanda no Canal de Inglaterra.ti — 
Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 74. — Nome do certos estreitos peque- 
nos ou braços de mar ora que os navios 
correm grando perigo ])elos baixios que 
n'elles ha.— nAlgmnas divisões mais pe- 
quenas, que faz o mar, entrando, e sa- 
hindo co)h vários canaes, e estreitos pela 
terra.T) Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 

vier, p. 446. — Logar balisado com alas 
de estacas n'um rio onde ha vão, para o 
gado passar pelo meio a nado, sem poder 
ser arrastado pela força da corrente. — 
Figuradamente: Via.— O canal da lei de 
Deus, a via do céo.— «O canal da Egre- 
ja.í) Diogo de Couto, Década X, 1, 7.— 
Intermediário, meio.— O amigo d'aquelle 
homem foi o canal por onde obteve a pre- 
tendida graça. 

— Termo d'Architetura. Estria ou can- 
nelura. 

CANALÉGA, s. f. ant. (?) Alteração re- 
gular de cannlícula, diminutivo do canal 
(vid. Canalicula). O «i» accentuado de ca- 
nalicula mudou-se em «e», como o «i» do 
latira scribo em escrevo, do latim pica em 
pega, etc.; o «eu em «g» como em segar, 
do latim seca, o seguro, do latim securus, 
figo, do latira ficits, lago, do latira lacus, 
vagar, do latim vacare, etc. D'ahi uma 
fórraa hypotheticacanmier/wía, d'ondepela 
syncopa do «1» como regua, do latim re- 
gula, a fôrma canalegua, d'onde com «ga» 
por «gua», canalega). —Canal do varas 
ou bslisas para segurar as rôdes de pesca 
nos rios. Palavra quo occorreu nos docu- 
mentos era latim barbaro do Portugal até 
ao século xi. = Vitorbo, Eluc., etc. 

GANALÊTE, s. m. (Palavra asiatica?) 
Embarcação pequena da costa de Mala- 
bar. = Mencionado por Diogo de Couto. 

CANALHA, s. f. (A fórraa parece ser 
d'origem italiana; todavia é possivol que 
se tenha produzido na lingua portugueza 
parallelamente. O italiano tom canaglia, 
o francez canaille, que veio do italiano, 
pois a verdadeira fórraa franceza, con- 
servada ainda no dialecto de Horry, era 
chienaille. A palavra deriva do cane (la- 
tim canis), a fórraa fundaraental do por- 
tuguez cão, francez chien, conservada no 
italiano). Populacho, gente vil. — «Juro- 
vos que a toda esta canalha fuy falsario.^ 
Francisco Manoel do Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 24. 

Com Laiximena em desigual batalha 
Vencedores tia l)arbiira canalha. 

SÀ DE MENEZES, MALACA CONQUIST., Uv. X, 
est. 90. 

— Popularmento, diz-se fallando d'ura 
homera só: éum canalha;rtf7ueííecanalha. 

CANALÍCULA, s. f. Diminutivo de Ca- 
nal. — Termo do Botanica. Pequeno rego 
longitudinal das hastes, peciolos ou folhas. 

CANALICULADO, adj. (De canaliculo). 
Termo de Historia Natural. Cavado lon- 
gitudinalmente era fôrma do canal ou got- 
teira. 

-]- CANALÍCULO, s. m. Diminutivo do 
Canal. Termo Didactico. Pequeno canal 
011 tubo. — Os canaliculos dos ossos. 

-j- CANALÍFERO, adj. (De canal, e fer- 
re, trazer). Termo do Zoologia. Que 6 
munido do canaes, de vasos. 

f CANALÍFEROS, s. m. Nome dos mol- 
luscos quo tòin um canal comprido para 
a agua. 
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•j" CANALIFÕRME, adj. (De canal, e fôr- 
ma). Termo de Eatomologia. Que tem a 
forma de canal. 

-J- CANALISAÇÃO, s. f. (Do thema ca- 
nalisa, de canalisar, com o suffixo«ação»). 
Termo d'Engenharia. Acção de canalisar 
um rio, tornando-o navegavel, de abrir 
canaes n'um paiz.—A çanalisação do rio 
Mondego é imperfeita. 

CANALISAR, v. a. (De canal, com o 
suffixo «isar»). Termo de Engenharia. 
Abrir canaes, tornar navegavel.—Canali- 
sar um paiz. — Canalisar um rio. 

f CANALISAVEL, adj. (Do thema ca- 
nalisa, de canalisar, com o suffixo «aval»). 
Termo de Engenharia. Que pôde ser ca- 
nalisado. — Rio, paiz canalisavel. 

CANALLAR, v. a. e der. Vid. Acanallar 
e derivados. 

CANAMÁIRO ou CANNAMEIRO, s. m. 
(De canamo ou canhamo, com o suffixo 
«eiroí). Terra plantada de canhamo. 

CÁNAMO ou CANHAMO, s. m. (Do latim 
cannábis, mudando-se o «b» em «m», co- 
mo em mormo, de morho. Segundo Kuhn, 
o latim cannábis, grego kánnabis, é uma 
palavra recebida pelos gregos do Oriente. 
O sanskrito tem çanam. As fôrmas do 
teutonico, antigo norsico hampar, antigo 
alto allemão hamf, etc., são alteradas da 
lei segundo as leis d'esses dialectos. O 
bohemio konopê pôde ser também d'origem 
estrangeira ; assim, pois, segundo todas as 
probabilidades, a palavra foi transmittida 
nos tempos historicos da Ásia para as 
linguas europeas. Devia escrever-se can- 
namo o náo canamo). Planta diôica que 
produz um linho grosso de que se faz 
cordoalha, etc.—Uma corda de canhamo. 

.... Ora era o tempo 
De seraear-se o canhamo. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FAB. DE 
LAFONTAINE, I, 8. 

—Obs. : A fôrma hoje usada é Canha- 
mo. 

CANÀNGO, s. m. Termo de Botanica. 
Nome generico dado a um certo numero 
de plantas exóticas, de que se distinguem 
cinco especies: 1.® Canango aromatico, 
ou pimenta da Ethiopia. 2.° Canango sar- 
mentoso. 3.® Canango monospermo. 4."Ca- 
nango de folhas compridas. 5.° Canango 
de tres pétalas. 

CANAPÉ, s. m. (Do francez canapé, que 
vem do baixo latim canapêum, corrupção 
do grego kônôpeion, leito guarnecido de 
cortinas para desviar os mosquitos, de 
kônôps, mosquito). Grande assento de 
costas em que se podem assentar umas 
poucas de pessoas, e que pôde também 
servir de leito para repousar. — Canapé 
de Bocage, canapé tornado proverbial, a 
que Bocage fez uma quadra muita conhe- 
cida. Diz-se familiarmente d'um cana- 
pé velho: Velho, como o canapé de Bo- 
cage. 

CANARÁ, adj. 2 gen. Que é do reino 
de Bisangar, na Asia. 

CANARÁ, s. m. e f. Homem ou mu- 
lher de Bisangar. O povo de Bisangar. 

Aqui se enxerga lá no mar undoso 
Hum monte alto que corre largamente. 
Servindo ao Malabar de forte muro, 
Com que do Canará vive seguro. 

CAM., Lus., cant. vii, est. 21. 
CANÁRIO, s. m. (Das ilhas Canarias, 

em latim canaria, denominação que lhe 
foi dado por se pretender ter visto lá 
muitos cães, em latim canes; vid. Cão). 
Passaro de canto harmonioso, originário 
das ilhas Canarias. 

Em quanto o pobre ninho ajunta e tece 
O sonoro canario, modulando 
Engana a grave pena que padece. 

IDEM, ELEG. VI. 

— Peça que se tocava em instrumento 
de cordas, de notas graves, mas movi- 
mento vivo. — Dança muito lasciva, hoje 
desusada.—aOnde vae mulata, com adufe 
que se derrete no canario.» Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. v, 
SC. 5. 

CANASTRA, s. m. (Do grego kanas- 
tron, em latim canistrum; do grego Jca- 
nê, canna). Cesto grande fechado e sem 
azas, feito de vimes ou páo flexivel cor- 
tado em tiras delgada se entretecidas. — 
Canastras encouradas, as que são cober- 
tas com uma pelle com cabello. — Ca- 
nastras, jogo de quatro pessoas, espe- 
ciede exercicio de forças.—Certo jogo de 
rapazes. —Andar ás canastras, jogar o 
jogo das canastras. = Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. v, sc. 5. 

— Loc.: Jejuar pelas almas das ca- 
nastras, não jejuar. = Bluteau, Suppl. 

CANASTRÃO, s. m. Augmentativo de 
Canastra. 

CANASTRÉIRO, s. m. (De canastra, 
com o suffixo «eiro»). O official que faz 
canastras. 

CANASTRÉL, s. m Vid. Canistrel. 
CANASTRÍNHA, s. f. Diminutivo de Ca- 

nastra. 
-J- CANAVÁLIA, s. f. Termo de Botani- 

ca. Genero de plantas da familia das pa- 
pilionáceas phaseoládas. 

CANAVE, s, adj. (Do latim cannabis; 
vid. Canamo). Linho canave, canhamo. 

f CANÁVE, s. f. (De canna, influen- 
ciada na fôrma por canave). Canna. — 
(íNembresse da canavee esfachada; non 
na quebrante.j) Regra de S. Bento, cap. 
64, em Inéditos de Alcobaça, Tom. i. 

CANAVEÁL ou CANNAVEÁL, s. m. (De 
canave, com o suffixo «ai»). Plantio de 
cannas. 

CANAVEÁR, V. a. Vid. Acannavear. 
CANAVÉZ, s. m. (De canave, com o 

suffixo «ez»). Plantio de canhamo. 
CANAVOURA, s. f. Termo de Botani- 

ca. Nome de uma planta que tem a folha 
como a da espadana e dá uma flôr branca. 

CANÁXA, s. f. (Planta asiatica). Ar- 
vore grande da Asia, cujo fructo ó simi- 
Ihante á amêndoa. — O fructo da arvore 
canaxa. 

CANÁZ, s. m. (De cão, ou, melhor, da 
fôrma fundamental cane d'esta palavra, 
com o suffixo «az»). Termo familiar. 
Cão grande. — Figuradamente: — «Com 
tudo, huma cousa malfeyta fez então esse 
canaz» (o grão turco). Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 64. 

CANBA, s. f. ant. (De cambar). Tro- 
co. Doe. antigo, em Viterbo, Eluc. 

CANBÁS, s. m. ant. (Do francez cane- 
vas, do baixo latim canevasium, que de- 
riva do latim cannabis, canhamo; vid. 
Canamo). Estofo grosseiro de canhamo. 
— Nome de diílerentes peças de vestuá- 
rio feitas com o estofo chamado canbás. 
— Peça da armadura, feita d'esse estofo 
e que tinha por fim embaçar os golpes o 
pôr ao abrigo o ferro. 

CANBHÁR, V. a. Antigo modo de es- 
crever a palavra Cambiar. 

CANCABORRÁDA, s. f. Fôrma nasali- 
sada de Cacaborrada. 

CANCÁNA, s. f. (Termo asiatico). Bra- 
celete de mulher. 

CANCÃO, s. m. (Palavra da lingua 
tupy alterada). Ave do Brasil, do tama- 
nho de um melro, de pennas negras e 
brancas. 

CANÇACÊNTO, s. m. (Dp cangaço, cora 
o suffixo «ento», como bolorento, de bo- 
lor, fedorento, de fedor, etc). Termo do 
Brasil. Doente de cançaço. 

CANÇÁÇO, s. m. (Do thema cança, de 
cançar, com o suffixo «aço»). Fadiga, 
falta de forças que se sente por ter feito 
muito exercicio ou por doença.—Cança- 
ço da respiração, difficuldade na respi- 
ração, dyspnéa. 

— Termo do Brasil. Hydropesia.— 
Doente de cançaço, hydrôpico. 

CANÇADAMENTE, adv, (De cançado, 
com o suffixo «mente»). Com cançaço. 

CANÇADÍNHO, adj. Diminutivo de Can- 
çado. 

CANÇADÍSSIMO, adj. sup. de Cançado. 
CANÇÁDO, part. pass. de Cançar, eadj. 

Que cançou. Lasso, cheio de fadiga cau- 
sada pelo exercicio. — «.Sou esse cançado* 
esse negro, esse maldito Relogio das Cha- 
gas de Lisboa.n Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 3. 

O capitão illustre, já cansado 
De vigiar a noite que arreceia, 
Breve repouso então aos olhos dava. 

CAM., Lus., cant. ir, est. 40. 

E porque das insidiaa do odioso 
Baccho foram na índia molestados, 
E das injurias sós do mar undoso 
Puderam mais ser mortos, que cansados. 

OB. ciT., cant. IX, est. 39. 

.... do caminho trabalhoso 
Trarás a gente débil e cansada. 

OB. ciT., cant. II, est. 3. 

Tantos muros, aspcrrimos quebranta, 
Tantas batalhas dá, nunca cansado. 

OB. CIT., cant. Viii, est. 70. 

.... aii quiz dar aos já cansados ossos 
Eterna sepultura, e nome aos nossos. 

OB. CIT., cant. viii, est. 3. 
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Mezas d'ftlto3 manjares, excellentes, 
Lhe tinha apparelhadas, que a fraqueza 
Restaurem da cansada natureza, 

CAM., LUS., cant. x, est. 2. 
Já cansado correndo lhe dizia. . . . 

OD. ciT., cant. IX, est. 7G. 

— Figuradameiite : Abatido, abranda- 
do, diminuído. 

Um delles a presença traz cansada. 
üB. CIT-, cunt. IV, est. T2. 

D'um lado e d'outro lado estào guardando 
A triste porta, que he jamais cerrada, 
As negras Fúrias, a que está abrazando 
Do Odío a vil acçâo jamais cansada. 

KOLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 
III, est. 34. 

— Que não pôde supportar por mais 
tempo; a que falta a paciência. 

Quem da cega affeiçào os passos segue, 
Bem o desculpa a ló d'um pensamento, 
Se ao duro desengano quasi entregue 
Esforí^a inda o cansado soíTrimento. 

OB. ciT., cant. I, est. 65. 

— Olhos cangados, olhos languidos.— 
^ista cangada, enfraquecida.—Acompa- 
nhado de cançaço, ou que traz cançaço 
comsigo. —Vida cangada. —Velhice can- 
Çada. 

Qual vae dizendo: — Oh filha, a quem eu tinha, 
Só para refrigerio e doce amparo 
Desta cançada já velhice minha. 

CAM., LUS.; cant. IV, est. 90. 

•—Que produz cançaço.—Estrada can- 
çada. — Escadas cangadas. — «Cangado 
°fficio temos, julgar aquelles de quem ha- 
'^ernos de ser julgados.^ Francisco Ma- 
tioel de Mollo, Apol. Dial., p. 26. 

— Torrao d'Agricultura. Terra canga- 
a que tem sido muitas vezes lavrada 

e semeada, e tem dado muito fructo. 
■— Termo de Pintura. Pintura cança- 

da. a qno foi acabada com nimio traba- 
'no, não exigido pela distancia a que 
^®ve ser vista. 

— Loc. FAMILIAR: Sôpa de cavallo can- 
sôpa de vinho. 

CANÇAMENTO, s. m. (Do thema can- 
de cangar, com o suffixo «mente»), 

^cto e o^ffeito de cançar. 
Canção, s. f. (Do latim cantio; de 

canto; vid. Canto). Composição 
yrica em verso, destinadá principalmen- 
® ser cantada, o dividida muitas vezes 

estancias eguaes chamadas copias.— 
®^Ção d'amor. — Canção imstoril. 

Canrào, se te nSo crerem 
Daquelle claro gesto quanto dizes, 
I^or o que se lhe esconde, 
Os sentidos liumanos (lhe responde) 
Nío podem dos divinos ser juizes. 

IDEM, canç. VIU. 
Canhão, neste desterro viverás 
Voz nua e descoberta, 
Até que o tempo cm echo to converta. 

IDEM, canç. VI. 

Figuradamente: 
E as aves que voavam, 
Quando saya, can^'ue8 
Todas de amor, cantavam, 
Pelos ramos d'arredor. 

CANCIONEiniNHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. C. 

CANÇÁR ou CANSÁR, V. a. (Do latim 
«ssare, quebrar (vid. Cassar), com «n» 

CANC 

inserido para distinguir as fôrmas como 
se distinguem as significações; o des- 
envolvimento da significação é fácil de 
explicar: quebrar, alquebrar, quebrar as 
forças, cançar. Cp. Alquebrar e ter o cor- 
po quebrado, ter as forças quebradas, etc. 
A palavra devia escrever-se por conse- 
qüência com «s» e não «g», assim como 
todos os derivados ; mas o primeiro modo 
d'escrever é muito usado). Fazer dimi- 
nuir as forças; produzir fadiga, cançasso. 

Não canses, que me cansas; e se queres 
Fugir-me, porque nao posso tocar-te, 
Minha ventura é tal, que inda que esperes, 
Ella fará que nao possa alcançar-te. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 78, 

— Figuradamente: Cançar o espirito, 
a paciência. 

Nfio ha cousa que cance ou que temece 
O pensamento, nem por accidente. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 
IV, est. 79. 

o matrimonio vilo, cança eafflige 
Com imaginações o pensamento. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEP., Cant. I. 

, — Importunar, molestar. 
— Cangar-se, v. rejl. Afadigar-se, em- 

penhar-se ; esmerar-se. — Cançar-se em 
estudar. — Cançar-se em catechisar. — 
Cançar-se em defender crenças, idêas.— 
«.Amigo não vos canceis, que se não pode 
já ser Ilelogio.T) Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 25.—En- 
fadar-se, aborrecer-se. 

— Loc.: Não tem que se cançar, dis- 
pensamos os seus serviços. Enfermida- 
des da língua, p. 138. 

— Cançar, v. n. Ganhar cançasso; fi- 
car cançado. 

Nito me doe dor, nem no trabalho canço, 
Ali meus dias lódo estou contando. 

ANTONIO FERREIRA, SON., 1ÍV. I, GSt. 39. 
Cresce o fogo no peito, cresce-m'agoa 
Nos olhos; a voz cança, o sp'rito voa, 
Apoz quem traz cm só fugir-mo o trato. 

OB. CIT., cant. I, est. 28. 
— Figuradamente: Cessar.—Não can- 

ça de pensar.—Não cança de ser doudo. 
—Enfadar-se.—(íGalaiuos doudas, que eu 
sei quão sois preguiçosas; calome eu, por 
que em fim sou mãi, e também canço.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, 
act. I, SC. 2. 

CANÇ ATIVO, adj. (Do thema cança, 
de cançar, pela analogia dos adjectivos 
latinos em «ivo», derivados de part. em 
«ato» como aclivus, de actus, etc.) Que 
cança. = Usado por Fr. Luiz do Souza. 

CANCÉIRA, s. f. (Do thema cança, de 
cançar, com o suffixo «eira»). Cançasso. 

.TA n'isto punha a noite o usado atalho 
A's humanas cangeiras, porque cevp 
Do doce somno os membros tral)alhados, 
Os olhos occupando ao ocio dados. 

CAM., LUS., cant. va, eat. 05, 
— Figuradamente: Cousa que produz 

cançasso ou enfado. — Ser uma cousa 
canceira d'uma pessoa. 

— AüÀO.: (lA quem tem mulher fer- 
mosa, castello em fronteiras, vinha na 
carreira, não lhe falta canceira.» 
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CANCÉLLA, s. f. (Do latim cancellus.) 
Porta de grades de páo.—Bardo de pas- 
tores.— Logar do curro em que se met- 
tem os touros para serem corridos. = 
Usado no ultimo sentido por Garcia de 
Resende, Chronica de D. João II, cap. 78. 

CANCELLÁDO, part. pass. de Cancellar. 
CANCELLADURAS, s. f. pl. (Do thema 

cancella, de cancellar, com o suffixo «du- 
ra»). Os traços de penna com que se 
cancellam as escripturas. 

CANCELLAR, v. a. (Do latim cancella- 
re; de cancellus, cancella). Cruzar, bor- 
rar a escriptura publica com certos ris- 
cos, de modo que ella fica inutilisada.— 
Rodear com um traço de penna uma parte 
da escriptura. — Cancellar o processo, os 
autos, fechal-os, acabal-os.—Cruzar, pôr 
em cruz. — «.Jacob cancellou e remudou 
as maãos, e pose a maão destra sobre 
Efraym.i) Historia do Testamento, ii, 
nos Inéditos d'Alcobaça. 

CANCELLARIO, s. m. (Do latim can- 
cellarius, escriba, official d'um tribunal, 
assim chamado por elle estar ad cancel- 
lus, isto é, junto da grado que separava 
os juizes dos assistentes). Antigo digni- 
tario na Universidade de Coimbra, que 
dava os grãos de licenceado, doutor, etc. 
— «O Cancellario será obrigado a dizer 
per si a missa do prestito.» Estatutos an- 
tigos da Universidade, p. 66. — O can- 
cellario foi substituido pelo reitor. 

CANCELLO, s. m. (Do latim cancellus). 
Cancella, porta de grades de madeira.— 
Bardo de pastores. 

Nâo sei so o vA buscar 
Cíijuso ao nosso canceUo. 

GIL VICENTE, I, 31. 
CÂNCER, s. m. (Do latim câncer, pro- 

priamente caranguejo. O thema da pala- 
vra ó cancro por carco, com metathese 
do «r» e nasalisação. Esse thema encon- 
tra-se em grego kark-inos, caranguejo, 
sanskrito karkas, mesma significação, bo- 
hemio rak (por krak), idem. Pictet (Ori- 
gines indo-européennes, i, 517) conje- 
ctura com razão que a palavra é connexa 
com o sanskrito karkaras, duro, da raiz 
har, ser duro; vid. Callo. A fôrma port. 
câncer assenta sobre o nominativo lati- 
no ; a fôrma parallela cancro sobro o the- 
ma cancro). Termo d'Astronomia. Nome 
d'uraa das constellações zodiacaes, que se 
figura na fôrma d'um caranguejo.—O si- 
gno do zodiaco que, em resultado da re- 
volução annual da terra, parece ter sido 
percorrido pelo sol pouco mais ou menos 
de 20 de junho a 20 de julho. O nome 
foi-lhe dado porque no tempo d'IIippar- 
co esse signo coincidia exactamente com 
a constellaçáo do câncer. Actualmente, 
em consequencia da precessSo dos equi- 
noxios, está muito afastado d'essa cons- 
tellaçáo, sendo necessário estender o si- 
gnal d'esta, e entender pelo signal do cân- 
cer o arco de trinta ^ráos percorridos na 
ecliptica a partir do solsticio d'estio.—O 
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tropico de câncer, ou septentrional, tro- 
pico que passa pelo primeiro ponto do 
câncer, e veiu portanto a ser o que é per- 
corrido de 20 de junho a 20 de julho. 
Yid. Cancro. 

— Termo de Medicina. Tumor que pô- 
de desenvolver-se em todos os tecidos do 
corpo, excepto a epiderme, que se ulce- 
ra e róe as partes, e que muitas vezes de- 
pois de extrahido ou destruído torna a ap- 
parecer. Cré-se que os antigos lhe deram 
o nome ou por imaginarem que um ani- 
mal da especie do caranguejo roía os te- 
cidos, ou porque os vasos engorgitados 
pelo tumor lhe dessem a idêa d'um ca- 
ranguejo.— <íTentou-o (o diabo a Job) na 
fazenda, tirandolha toda em um momen- 
to; tentou-o nos filhos, mattando-lhos to- 
dos de hiim (jolpe: tentou-o na própria 
carne, cobrindo-o de lepra, e câncer, e 
fazendo-o todo huma chaga.^ Antonio 
Vieira, Sermões, i, 823.—Figuradamen- 
te : O luxo é um câncer da sociedade.— 
uNam cortando estes canceres da Repu- 
blica, nam pode estimar-se o Rey por bom 
Medico.)) Monarchia Lusitana, Tom. vi, 
foi. 465. — <íA dor que sentia dos tres 
canceres, que lhe roião as entranhas, das 
duas Julias, filha e n,eta, e do neto Agrip- 
pa.i) Antonio de Sousa de Macedo, Do- 
mínio sobre a Fortuna, p. 35. 

— Oüs.: Segundo Francisco José Frei- 
re (Reflexões sobre a lingua), devia di- 
zer-se câncer, tumor, mas cancro, signo 
do zodiaco. ü que é facto é que se no 
uso da lingua muitos tem confundido ou 
usado indifíerentemente as duas fôrmas 
para uma das significações, outros têm 
tido certo cuidado em as discriminar. 
Antonio Vieira, por exemplo, fundamen- 
ta a observação de Cândido Lusitano, e 
s. V. Cancro se vè que esta fôrma é a 
mais auctorisada por bons escriptores co- 
mo termo astronomico. Hoje todavia na 
lingua inverteu-se essa ordem de usos, 
de modo que câncer é mais empregado 
como termo astronomico, e cancro como 
termo de medicina. Vid. Cancro. 

CANCERADO, part. pass. de Cancerar, 
6 adj. Que degenerou em cancro.—Cha- 
ga cancerada, em que ha cancro.—Peito 
cancerado. — Figuradamente: 

Olha, que applica a saudavel cura 
Ao corpo do peccado cancerado. 

Manoel thomaz, insulana, liv. vi, oit. 127. 

CANCERAR, v. a, (De câncer). Termo 
de Medicina. Fazer degenerar em cancro. 

— Cancerar, v. n. Degenerar em can- 
cro. — A chaga cancerou. 

— Cancerar-se, v. refl. Formar-se em 
cancro. — Figuradamente: Cancerar-se 
na culpa, no erro, no rnal, inveterar-se 
ua culpa, etc. 

"i" CANCERÍDE, s. m. (Do latim câncer^ 
caranguejo). Termo de Zoologia. Nome 
d'uma familia de caranguejos, 

t CANCERIFÓRME, adj. (De câncer, e 

forma). Termo de Pathologia. Que tem a 
fôrma de cancro. 

CANCEROSO, adj. (De câncer, com o 
suflixo «080»). Termo de Medicina. Que é 
da natureza do cancro, que tem similhan- 
ça com o cancro. — Ulcera cancerosa. 

CANCHÍ, s. rn. Arvoro do Japão, cuja 
casca serve para n'ella se escrever. 

f CANC10NEIRINHO,s. m. Diminutivo 
de Cancioneiro. — Varnhagen publicou 
um Cancioneirinho de atdigas trovas por- 
tuguezas. 

CANCIONEIRO, s. m. (Do latim cantio, 
canção; vid. esta palavra). Livro de can- 
ções, e, em geral, antigamente: Collecção 
de toda a especie do poesia lyrica, saty- 
rica, etc.—«.lium Cancioneiro em louvor 
de Nossa Senhora.D Monarchia Lusitana, 
Tom. V, foi. G.—«Cancioneiro de trovas 
imprimidas,)) João de Barros, Década 
III, foi. 04. 

CANCIONISTA, s. m. (Do latim cantio, 
canção (vid. esta palavra), com o suflixo 
«ista»). Compositor de canções. 

CANÇONETA, s. f. (De canção, com o 
suflixo diminutivo «eta»). Pequena can- 
ção com musica. 

CANCRESCÊNTE, adj. 2 gen. (Do thema 
cancro, de câncer (vid. Câncer), se for- 
mou um verbo cancrescer, de que can- 
crescente seria o part. «c£ivo.=Palavra 
de formação erudita). Que tende a dege- 
nerar em cancro, que é da natureza do 
cancro. 

f CANCRESCER, v. n. (Do latim cân- 
cer ; vid. Câncer). Degenerar, tornar-se em 
cancro. 

-[■ CANCRÉVORO, adj. (Do latira câncer, 
caranguejo, e voro, eu como.) Termo de 
flistoria natural. Que come caranguejos. 

-j- CANCRINÍTE, s. f. (Do nome do con- 
de de Cancrine). Termo de Mineralogia. 
Substancia vítrea de côr azul escura, 
translúcida e do textura laminosa. 

^ CANCRÍTE, s. rn. (Do latim cancro, 
thema de câncer, caranguejo). Termo de 
Paleontologia. Nome dado aos crustáceos 
fosseis. 

CANCRO, s. m. (Do latim cancro, the- 
ma de câncer; vid. Câncer). Termo com 
que os clássicos do século xvi e xvii de- 
signavam a constellação ou signo do zo- 
diaco, que hoje se diz geralmente can- 
cro. Vid. Câncer. 

Assi aquella, que ao fervente Cancro, 
Como aqueiroutra, que á fria múr Ursa 
Estão sogeitas  

ANTONIO FEIIREIRA, CASTRO, act. IV. 

— (íQuiz Deos que o sol andasse dentro 
dos tropicos de Cancro e Capricornio.)) 
Antonio Vieira, Sermões, I, p. 265. — 
Fôrma com que hoje se designa geral- 
mente o tumor que os clássicos dos sécu- 
los XVI e xvir, particularmente, diziam 
câncer (vid. esta palavra). Com este sen- 
tido já se acha porém a fôrma em Anto- 
nio da Cruz.—aFaz-se o cancro de melan- 
colia tostada.s) Rec. de Cirurgia, p. 145. 

— Termo de Technologia. Peça de 
ferro de ligar difTerentes partes d'uma 
construcção.—Cancro de espiga, peça de 
ferro com uma parte chata e com uns bu- 
racos para pregos, para segurar grades 
das portas ou outras partes compridas, 
que se prega na parede junto á hombrei- 
ra da porta.—Cancro de chumbar, peça 
de ferro mais curta que o cancro d'espi- 
ga, sem espiga, que serve para ligar pe- 
dras, ou peça similhante ao leme da por- 
ta que se chumba n'esta.=Frei João Pa- 
checo, Divertimento erudito, II, p. 316. 

CANCRÓIDE, adj. 2 gen. (De cancro). 
Termo de Pathologia. Que se assemelha 
ao cancro. —Affecção cancroide. — Tu- 
mor cancroide. 

CANCRÓIDE, s. m. Especie de tumor 
canceroso. 

CANCRÓMA, s. m. Ave pern'alta. Vid. 
Tamatia. 

CANCRÔSO, adj. (De cancro, com o 
suffixo «080»). O mesmo que Canceroso. 

CANCRÓPHAGO, adj. (Do latim câncer, I 
caranguejo, e do phagô, eu como). 
Termo de Historia natural. Que come 
caranguejos; que se sustenta de caran- 
guejos. 

CANDÁDO, s. m. (?) Parte do casco do 
cavallo entre o mais delegado da tapa e 
a ramilha.=Pinto, Tratado da Gavalla- 
ria de Gineta, p. 102. 

CANDÁR, s. f. e adj. (De Candahar, ( 
cidade da índia). Pedra candar, pedra 
quadrada, da côr e densidade do ferro, 
a que se attribue a virtude de expellir as 
páreas e provocar a ourina.—uNem Ilyp- 
pocrates, nem Galeno tiverão noticia da : 
pedra Candar.» Curvo Semedo, Polyan- 
thêa Medicinal, p. 789.—A mesma pe- 
dra era chamada, segundo Bluteau, mira 
e pedra do Porto. 

CÁNDE ou CÁNDI, adj. m. (Do arabe- i 
persa cand, que vem do sanskrito khan- 
da, nome da segunda preparação do as- 
sucar na índia, em resultado da qual elle 
se crystallisa; Icanda significa primitiva- 
mente fragmento, bocado, e vem da raiz 
khand, dividir, partir). Assucar candi, as- 
sucar depurado e crjstallisado. 

CANDÊA, s. f. Vid. Candeia. 
CANDEARÍA, s. f. (De candeia, com o i 

suflixo «aria»). As velas e candieiros que 
servem em uma casa. — «.A candearia, | 
que serve de cote á camara.» Inéditos de ■ 
historia portugueza, iii, 508. 

CANDEEIRO, s. m. Vid. Candieiro. 
CANDEIA ou CANDÊA, s. f. (Do latim | 

candeia, vela, facho decebo, cera ou pez, ! 
do thema candê, do candêre; vid. Cân- 
dido). Vela. j 

t 
E nossas madres, pois Ia queren ir, ; 
Queimen candeas per nós e per si. J 

CANCIONEiniNHO DE TPOVAS ANTIGAS, pU^^* { 
por Varnhagen, cant. 40. 

— (íE assi tereis accesas as noue caB' 
deas que voa dei também de cera virgem-'^ 
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Sá de Miranda, Vilhalpandos.act. i, sc. 2. 
— «Devoções de tantos dias, com tantas 
candeas e de tal côr.» Francisco Manoel 
de Mello, Carta de Guia de Casados. = 
Anliquado hoje n'este sentido. — Pequena 
lâmpada de folha de Flandres, de ferro, 
etc., ordinariamente só com um bico por 
onde sáe a torcida, que se suspende por 
a sua haste, que termina em gancho, e 
em cuja parte inferior se acha o corpo 
d'e]la. — (íNão, em sua casa hasta-lhe 
Uma candea, que não nacerão para nego- 
ciar fóra.y) Antonio Ferreira, Cioso, act. 
I. sc. 2. — Candeia de garavato, candeia 
pequena sem pó. — A luz da candeia.— 
Apagar a candeia. — Accender a candeia. 
—■ Á candeia. — Á luz da candeia. — Ao 
Calor da candeia. — «iVão venha cá ou- 
'*■0, que frigindo os ovos em papel d can- 
dea, dissri, que o Diabo o atentara.)) Fran- 
(íiscü Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
9aes, p. 209. —Ler á candeia.—Candeia 

castanheiro, os fios, e llôr de que se 
fóruia o ouriço. — «As espigas das pal- 
'"^ciras em flòr, que são a modo de can- 
deas dos nossos castanheiros.)» Manoel 
Godinho, Relação do novo Caminho, etc., 
P- 84 (1," ed.) — Candeia de caramelo, 
fiadas, rauiadas, que ficam pendendo das 
arvores, telhados, etc., quando cáe neve. 
'—Arbusto do Brasil, de tronco tortuoso 
® esgalhado, cujo páo secco serve para 
'achos que dão uma bella luz.—Nome 
julgar de uma planta, synonymo de jarro 
{<irum maculatum, Linneo). —Festa das 
Candeias, vid. Candelaria. 

— Loc.: Estar de candeias no nariz, 
ter a candeia no nariz, ter pendente 

"O nariz o humor viscoso que elle segre- 
ga..— Estar de candeia na mão, ir de 
®,®iideia na mão, ir morrer. Metáphora 
"^ada do facto de ás pessoas que esta- 
^ain para morrer se lhe pôr uma vela na 

e os condemnados caminharem pa- 
o patibulo com vela accesa na mão. — 

^sta (carta) vai com a candeia na mão 
'"''■orrer nas de i;. m.» Camões, Carta II. 

candeias ás avessas, em contradic- 
em opposição, mal avindo. — «.Ando 

® candeias ás avessas com a gente, que 
sg costuma.» Francisco Manoel de 

Apologos Dialogaes, p. 146. 
, Adag.: íDe pequetia candeia, gran- 
^ fogueira.)) Bluteau, Voe. As pequenas 
^ lisas produzem grandes eíTeitos. — «0 
yj^orante e a candeia, a si queima e a ou- 

'^himea.)) Ob. cit. A ruina dos im- 
r icientes aproveita a outros. — aAlegria 

candea morta.)) Ob. cit. — As 
andes alegrias matam. Candeia aqui si- 

íca a vida. — ^Meya vida he a can- 
Q e o vinho he outra meya.)) Ob. cit. 

''an'? ^ cousas que mais 
sanr passar a vida. — «.Não ha 
Vel candea.» Não ha santos sem 
Prov^' A®^^'^doria popular exprime n'este 
Sg t ^maior merecimento quo 

elle não vale de nada, se náo 

merecer a consagração publica, se não ti- 
ver applausos.— «Quem pede paru a can- 
dea, nunca se deita seyn ceia.)) Ob. cit. 
Originado dos sachristães (|ue pedem para 
a luz dos santos, mas que se sustentam 
cora as esmolas que lhe dão paraella.— 
«Abafou-se na Ahnotolia de noite a can- 
dea.» Ob. cit. Sentido incerto. — «O tri- 
go, e a tea, á candea.» Ob. cit.— «De 
noite á candea a burra parece donzella.)) 
A escuridão favorece a lealdade. 

CANDEIÁDA, s. /'. (De candeia, cora o 
suffixo «ada», como abada, de aba, etc.) 
A porção de oleo que leva uma candeia. 
— Entornar uma candeiada. 

CANDEINHA, s. f. Dirairiutivo de Can- 
deia. — Luzinha. — «Afipareceu senteimo 
em candeinha.» .lorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act. ii, sc. 5. — 
Trazer candeinhas nos olhos, ou fazerem 
os olhos candeinhas, vèr luzes multiplica- 
das, por eífeito de embriaguez, pancada 
na cabeça, ou doença. Ü'ahi a locução 
fazer vèr candeinhas, fazer ver as entrei- 
las ao meio dia, dar pancada forte ou cau- 
sar dòr aguda. 

f CANDEÍNA, s. f. Termo de Zoologia. 
Genero de conchas livres. 

CANDEIO, s. m. (De candeia). Facho 
que serve para pescar ou caçar de noute. 
— Caçar perdizes ao candeio. = Usado 
por Uernardes, etc. 

candelabro, s. m. (Do latim candè- 
labriim, de candeia, candeia; vid. Can- 
deia). Castiçal grande com muitos ramos. 
— «Aquelle fa\noso candelabro, que de- 
fronte dos paens da proposição alumiava 
o SancíttSaíicíoríím.» Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tora. V, p. 30. — Figuradamente: 

Candi'labro com luz preciosa, o rica 
Senl na vida este l{eul Prelado. 

MA-NUKLTIIOMAZ, INSULANA, lív. VII, üit. 110. 

— Castiçal ou candieiro grande feito á 
antiga. 

CANDELÁRIA, s. f. (Do latim candeia, 
candeia, com o suffixo «aria» (vid. Can- 
deia). Nome de uma planta [verbascum 
álbum hjchimitis). — A festa ou procis- 
são chamada vulgarmente das Candeias, 
celebrada no dia de Nossa Senhora da 
Purificação, a 2 do fevereiro, assim cha- 
mada porque n'ella os assistentes estão de 
velas na mão, que são benzidas. 

-]- CANDELÍÇA, s. m. ant. (Do latim 
candeia, com o suffixo «iça?» Vid. Can- 
deia). Termo deNautica. Adriça singela, 
que serve para içar os toldos e outros ob- 
joctos. 

CANDELÍNHAS, s. m. pl. (Do latim 
candeia (vid. Candea). Termo de Phar- 
macia. Pequenos rolos de fôrma quasi cy- 
lyndrica, susceptíveis de se introduzirem 
na uréthra. 

CANDÈNCIA, s. f. (Do latira candentia, 
de candente, theraa participai do candòre; 
vid. Cândido). Termo do Physica. Esta- 
do d'um corpo levado á temperatura ru- 
bro-branca. 

CANDÊNTE, adj. (Do latim candens, 
candentis, part. act. do candêre; vid. 
Cândido). Que está á temperatura rubra; 
em brasa. — Ferro candente. 

t CANDENTÍSSIMO, adj. sup. de Can- 
dente. 

1.) CANDÉU, s. m. ant. (Outra forma 
de Candeio; vid. esta palavra). Candeia, 
luz. — «Asinou cada ano ao Espital per 
esse casal pera obrada, e pera Candeu 
dous mores e meyo, e dous puçaes de vi- 
nho pela Reguenga, que faz um puçal 
pela da Ponte.)) Doe. de 1310, em Yiter- 
bo, Eluc. 

2.) CANDÉU, adj. Occorre esta palavra 
na Academia dos Singulares, II, 204: 

Vô como com ella corres, 
lias de pôr o pé candm, 
Como puo 09 mariolas. 

= O sentido é incerto. 
CÁNDI, adj. m. Vid. Cande. 
CANDIÁL, adj. (De candi, com o suf- 

fixo «al»). — Trigo candial; vid. Trigo 
candil, s. v. Candil 3. 

CANDIDAMÊNTE,a(/v. (Decândido, com 
o suflixo «mente»). De modo cândido; 
cora candura. — «As noticias que candi- 
damente me communicou.)> Padre Fer- 
não de Queiroz, Historia da vida do Ir- 
mão Pedro Basto, p. 1. 

CANDIDATO , s. m. (Do latim candida- 
tus, vestido de branco, de candidus; vid. 
Cândido). O que era lloiua aspirava a al- 
gum cargo ou dignidade, e que para o 
indicar se vestia de branco. — «Os Ro- 
manos elegendo só dos candidatos, qxie era 
eleger só dus pretendentes.)) Luiz Mendes 
de Vasconcellos, Arte Militar, p. 91. 

CANDIDÊZ, s. f. (De cândido, com o 
suflixo «ez»). O mesmo que Candideza. 

CANDIDÊZA, s. /'. (De cândido, com o 
suffixo «eza», de que «ez» ó outra fôr- 
ma). Qualidade moral que faz quo uma 
alraa pura se mostro tal como é, serades- 
confianra. 

CANDIDÍSSIMO, adj. sup. de Cândido. 
CÂNDIDO, adj. (Do latim candidus, 

d'urna formal thematica cando, que ap- 
parece em candòre, etc., e da mesraa raiz 
can, que se encontra em canus (vid. Cão, 
branco, o Cans), cancre (vid. Encane- 
cer), etc. Essa raiz encontra-se em san- 
skrito fean (brilhar). Alvo, branco em ex- 
tremo. 

A candida cecem, das matutinas 
Líigrimas rociada, o a maiigeroiia. 

CAM., Lus., cant. ix, est. 30. 
Assi como a boiiina, que cortada 
Antes do tempo foi, candida e bella, 
Sendo das mãos lascivus maltratada 
Da menina, que a trouxe na capella, 
O cheiro trazperdido, o acòrmurciiada. 

OD. CIT., cant. III, est. 134. 
Alli tinha em retrato afíigurada 
Do alto e Santo Espirito a pintura; 
A candida Pombinha debuxada, 
Sobre a única Phenix, Virgem Pura. 

Oü. CIT., cant. n, ost. 11. 
Defronto achou da grà cuncavidado 
D'hum cândido veatido bem ornada 
llua Mulher do llegia iMagestade. 

KOLIM UE mqUIU, NOVISS» do lIOMLaí, CilUt. 11, 
eat, 31. 
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— Figuradamente: Cheio de candidez. 
— üm homem cândido. 

Olho-me entjlo, e vejo o descngrvno, 
Afronta a alma candida, e por valer-me 
Desabafa desfeito em fogo, e cmagoa. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, llv. I, 50. 

CANDIEIRÁDA, s. f. (De candieiro,com 
o suflixo «ada», covao candeiada, de cají- 
deia, etc). A porção d'oleo que leva ucu 
candieiro. 

1.) CANDIEIRO, s. m. (Por candeeiro; 
de candeia, com o suffixo «eiro»). Espe- 
cie de lampada com bicos. — Candieiro 
d'azeite. — Candieiro de gaz. — Pé do 
candieiro. — Braços do candieiro.— Bico 
do candieiro. — «ils dições que chama- 
mos primeiras chamam os latinos primi- 
tiuas: estas são cujo naçimento não pro- 
çede doutra parte mais que da võtade 
liure daquelle que as primeiro pos, como: 
roupa. mãta. esteira, cadeyra. e ma- 
tula. e candieiro. ainda que cãdieiro al- 
ghiim a que parecera que ora muito pode 
dizer que uem de cãdeo, cãdes, verbo la- 
tino que quer dizer resplãdfcer: porque o 
candieiro resplandece.)) Fenião d'ülivoi- 
ra, Grammaticade Lingoagem Portugue- 
sa, cap. 39. 

— Candieiros, no jogo da sortilha, de 
frangos, patos, etc., dous postes largos 
e pesados, não enterrados, com tres ou 
quatro buracos, a diíTerentes alturas, em 
que se mette a corda com o flol, a sor- 
tilha, etc. — ((.Estando no ultimo terço da 
carreira postos os candieiros.» Rego, In- 
strucção da Cavallaria de Brida, p. 133. 
— ü mesmo que Candeia de caramelo 
(vid. s. V. Candeia),. 

— Termo de Fortificação. Parapeito 
da altura de um pé, de madeira, coberto 
de fachina e terra, que servo para pôr 
ao abrigo do fogo os que trabalham nas 
galerias ou minas. — Fogaréo de que se 
usava no ataque das praças. 

2.) CANDIEIRO, s. ni. ant. Formado 
como Candieiro 1). Official que fazia pa- 
vios, ou segundo outra conjectura, o que 
fabricava vélas de cebo. = Usado em an- 
tigos documentos. Viterbo, Eluc. 

1.) CANDIL, s. m. (Palavra asiatica). 
Termo de Metrologia. Medida de capaci- 
dade usada na índia. Bengala, etc. — 
«.Tresentos candis de trigo.d Diogo de 
Couto, Década III, foi. 29. — ((Chegando 
o candil de arroz a mais de 1000 cruza- 
dos.!) Padre Fernão de Queiroz, Historia 
da Vida do Irmão Pedro Basto, p. 372. 

2.) CANDÍL, s. m. (Palavra asiatica). 
Moeda de Ormuz, das quaes dez valiam 
meio xarafim. — aAzar, Candil, e Dinar- 
quehemoeda.D Barros, Década II, foi. 235. 

3.) CANDÍL, adj. (Outra fôrma de can- 
di, em que ha um «1» por analogia do 
candil com as outras significagões e dos 
nomes cm «il»). candil, trigo cuja 
farinha é muito pura e de que se faz o 
pão alvo. E' incerto se esta palavra can- 
dil se liga a candil, candi. 

4.) CANDÍL, s. m. (Do candil. (?) 
Mas o latim candeia, poderia dar candi- 
la, d'onde vem candil. E' possível que 
houvesse influencia da palavra arabe). 
Lampada, candeia. 

Ao abrir a minha porta 
So apagou o meu candil. 

ROMANCE DO OERNAL-FRANCEZ, ROMANCEIRO 
GERAL, p. C. 

CANDILAR, V. a. (De candil). Vid. En- 
Candilar. 

CANDÍM, s. m. Vid. Candil 1). 
1.) CANDO, s. m. (?) A ponjão do cas- 

co do cavallo entre a parte mais delgada 
da tapa, e as ramilhas. 

2.) CANDO, s. m. (Palavra asiatica). 
Nome de uma medida de tecidos, de que 
se faz uso nas índias, e principalmente 
era (lôa. 

f CANDÓLLEA, s. f. (Do nome do bo- 
tânico de Candolle). Termo de Botanica. 
Genero de plantas da familia das ditte- 
niaceas. 

CANDONGA, s. f. (?) Termo familiar. 
Lisonjaenganosa. — Carinho traiçoeiro. 

CANDONGUEIRO, s. m. (De candonga, 
com o suflixo «eiro»). Lisongeiro falso, 
o que trata de captar a benevolência 
com Ungidas provas do respeito e aífeição. 

-f CANDONGUÍCE, s. f. (De candonga, 
com o suflixo «ice»). O mesmo que Can- 
donga. 

CANDÕR, s. m. (Do latim candor; do 
thema ca?ido^ da candidus, etc. Vid. Cân- 
dido). A alvura perfeita o brilhante. — 
O candor da pérola. — O candor da via 
lactea. — O candor do alabaslro.—Figu- 
radamente : — «Com o candor da pureza.si 
D. Fernando Corrêa de Lacerda, Carta 
Pastoral, p. 225. = Pouco usado. 

CANDÜM, s. m. Palavra indiana deri- 
vada da raiz sanskrita khand, quebrar, 
partir, thema Idanda, qucbradella, ru- 
ptura). Termo da índia portugueza. Ru- 
ptura no vallado ou dique. 

CANDURA, s. f. (Do thema cando, de can- 
dor, candidus; etc., com o suflixo «ura»; 
vid. Cândido). O mesmo que Candor. 

CANECA, s. f. (De cano, com o suffixo 
«eca»; cp. folheca, etc.) Vaso de barro 
ou madeira com aza, de bico largo oude- 
fórma cylíndrica com aza e sem bico, pa- 
ra liquidos potáveis. 

CANECO, s. m. (De caneca). Caneca de 
madeira. Calhandro, bispote de madeira. 
— Figuradamente e popular; Chapéo do 
copa alta, principalmente no sentido pe- 
jorativo; e por extensão qualquer chapéo 
de homem ou mulher em máo estado. — 
Ir ao caneco a alguém, amolgar-lhe o 
chapéo. 

CANÉGA, s. f. Vid, Caneja. 
CANEIRO, s, m. (De cano, com o suf- 

fixo «eiro»). Cano por onde corro a agua : 
bueiro, — Canal estreito e sujo por onde 
corre um riacho ou descem aguas de des- 
pejo. — Estacada que com cannas e ramos 
de pinheiro se faz n'uia com riouma aber- 

tura pela qual entra o peixe que se apanha 
com tresmalhos eoutras especiesde redes. 
— nDés o nosso caneiro real da Villa de 
Áhrantes.D Inéditos de Historia Portu- 
gueza, iii, 457, — «O Abbade de Salzeda 
possue hum caneiro no rio Douro.)) Mo- 
narchia Lusitana, Tom. v, p. 126. ■— Ca- 
minho estreito n'um rio atalhado cora 
tranqueira por defeza. — ((Porquequando 
as nãos subissem pelo rio acima fosse per 
caneiros muito estreitos e de jíassagem 
perigosa,)) Barros, DécadaIII, 3, 2. — Di- 
que. — ((Catadupas, a que o China chanxa 
Cha, os Framengos Diques, os Portuguezes 
Caneiros, os quaes no mei/o tem suas portas 
de grandes egrossos madeiros, quede noite 
fechão e de dia abrem, para passarem as 
barcas.)) Frei Jacintho de Deus, Vergai 
de Plantas, p. 196. 

— Termo de Fortificação antiga. Pas- 
sagem abrigada do fogo entre parnpeitos. 
— Caminho estreito que se enchia de |>ol- 
vora jiara levar fogo á mina que se fazia 
debaixo dos muros. 

CANÉJA, s. f. (De canna, com o suffi- 
xo «eja» (?). Nome vulgar do um peixe 
siuiiihante ao cação, com muitas pintas. 
N'alguns documentos antigos acha-se es- 
criplo canega, mas o «g» está aqui por 
«j», como é freqüente na cacographia 
portugueza. 

CANÉJO, adj. (De cana, com o suffi- 
xo «ejo»). Biista caneja, a bêsta cujas 
mãos ou pernas são delgadas o quasi co- 
mo cannas. = Definição do Bluteau. A de 
Moraes é errônea. 

CANELA ouCANELLA,s. f. (De canna, 
com o suffixo «ella»). Casca despida do 
sua e|)iderme do laurus cinnamomum 
(Linneu), arvore originaria dos paizes 
orientaes da Asia. 

E, se buscando vaes mercadoria, 
Que produz o aurifero I^evaute, 
CunelUi, cravo, ardente especiaria... 

CAM., LUS., cant. x, est. 138. 
A secca fl('ír da Banda nâo íicoti, 
A noz e o negro cravo; que faz clara 
A nova ilha Maluco, Cü'a catiella, 
Com (pie Ceylào ú rica, illustre e bella. 

on. ciT., cant. v, est. 50. 
— Canella de Ceilão, canella a mais es- 

timada. — Canella mac/íct, variedade mais 
vulgar da canella de Ceilão, que se tira 
dos ramos mais grossos. — Canella 
Cayenna, a mais estimada abaixo da do 
Ceylão. — Canella da china, a menos es- 
timada, d'um cheiro mais forte e sabôr 
menos agradavel. — Canella branca, cas- 
ca que se encontra no comrnercio e qu6 
se attribuo mais geralmente a um veg0' 
tal chamado canella alba. — Canella da 
Cochinchina, canella de Malabar, a cas- 
ca do laurus cassia. — Canella cravo> 
que tem um cheiro analogo ao da noí 
muscada e do cravo da índia, e que pf''' 
vém do mijrto canella [myrtus caryophi^' 
latus, Linneo). A canna da perna, tibia.-T' 
(( Vierão ao Caluario os executores de P*' 
latos, para quebrar as oanellas aos cir^ 
cificados, e assi o fizerão a Dymas, ^ 
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Gestas com as grandes dores daquelle tor- 
tnento.T) Antonio Vieira, Sermões,i, 1114. 

— Termo de Tecelão. Cannasinha em 
que se põe o fiado na lançadeira para te- 
cer. 

— Loc.: Tirado das canellas, diz-se, 
no sentido proprio, das pessoas altas; no 
figurado, das que não tem nenhum aca- 
nhamento ou são atrevidas. — «//e bem 
tirado das canellas; fie-se n'isso e venha 
para a rua.)) Francisco Manoel de Mello, 
Feira d'Anexins, Part. i, Dial. G, § 2. 

— Obs. : A rccta orthographia é can- 
lella; mas escrevendo-se cana deve-se 
por coherencia escrever canella, ou, me- 
lhor, canela. Similhante observação se ap- 
plica aos derivados. Alguns pretendem 
que se deve distinguir canella, casca do 
^urus cinnamomum, de canella, tibia, 
escrevendo no primeiro caso cannella o 
Io segundo cannela. São subtilidades quo 
Qada justifica, apesar de serem muito ve- 
rbas e renitentes. 

CANELADA ou CANNELLADA, s. f. (De 
®anella, com o suffixo «ada», como cahe- 

de cabeça). Pancada que seda com 
® canella da perna. 

CANELÃO ou GANNELLÃO, s. m. (De 
Canella, com o suffixo «ão»). Aipo silves- 
tre.—Pancada na cannela da perna, dada 
Por descuido, ou que so recebe d'outra pes- 
soa.—Especio de confeito de cannella, co- 
J'f;rto de assucar como as amêndoas con- 
sultadas. 

Sào tuo alvas vossas mSos 
Quo por brancas eu dissera, 
Quo nellas vos poz por dedos 
Ca>inelões a natureza. 

ACADICMIA DOS SINGULARES, 11, 222. 
Termo de Tecelão. Fio mais grosso 

todo ou parte que os outros da teia. 
~~"^djectiva e figuradamento : Grosseiro, 

oírende.=Prestes, Autos, foi. 32. 
„ ^^NELAR ou CANNELLAR, V. a. Vid. 
i^atialiar. 

caneleira ou CANNELLEIRA, s. f. 
Cannella, com o suffixo «eira»). Arvo- 

í^e produz a cannella, o laurus cinna- 
^ Linneo. — Ant. : Peça da arma- 

nlr^ quo cobria a cannella da perna. — ^uns coixotes, e caneleiras velhas de 
1 e huum escudo, e çapatos de ferro 

Doe. de 1359, em Viterbo, Eluc. 

íee • eram bem armados^ avião de 
g ^arviida com sen camalho, e estofa, 

^ ^ coxotes, e cannelleiras '^pezas, e luvas, e estoque, e grave.-» 
Lopes, Chronica de D. Fernando, ^ap. 87. 

qJJJÉLLA, s. f. Vid. Canela. 

Ixo ('ío canna, com o suf- 
parte da ferradura. — 

los leves e curtas de canel- 
^5o weZ/iorawenío.» Antonio Gal- 
45 ' ^L^^^do da Cavallaria de Gineta, p. 
tiptí.) íerradura quebrada ou 

Canít n = üluteau. 
8a Ho í canela). Casca amar- ' ® cor parda, que vem do Chili. 

CÁNEMO s. m. Vid. Cànamo. 
CANEPETEIRA, s. f. Termo de Zoologia. 

Kspecie de pO(|uena abetanla, (jue se en- 
contra nos logares áridos o, descobertos, 
na Hespanha, Italia, Turquia, etc. 

f CANEPHÓRIAS, s. f. pl. (Vid. Cané- 
phora). Termo de Antigüidade. Festas 
sol -mnos em honra de Geres e Baccho, em 
que virgens consagradas levavam açafa- 
tes cora fruclos, ílôres e outros objectos 
para o sacrificio. 

y CANÉPHORA, s. f. (Do grego kanc- 
plwros; do Icanê, açafate, e phorô, eu le- 
vo). Termo de Archeologia. Nome que 
nas ceremonias religiosas dos antigos se 
dava a raparigas que levavam açafates 
em que iam diversos objectos para sacri- 
fícios. 

f CANÉPHORO, s. TO. (Vid. Canépho- 
ra). Termo de Botanica. Genero de plan- 
tas, da familia das rubiáceas gardenía- 
das. 

— Termo do Architectura. Estatua do 
rapaz ou rapariga, com um açafate á ca- 
beça, empregada na architectura moderna 
como cariatide. 

CANEPÍNO , s. m. (Do italiano canape, 
do latim cannabis; vid. Cànamo). Nome 
dado á casca d'algumas arvores em quo 
os antigos escreviam. 

CANEQUÍM, s. f. (Palavra asiatica). 
Especie de tecido de algodão fino que se 
fabrica na Itidia. — nAnda jurando em 
altas vozes pelas ruas, como o moço, que 
vende caça, e canequim.» Francisco Ma- 
noel do Mello, Apol. Dial., p. 179. 

Gib.no do canequim fmo, 
Que dVnfiado confessa, 
Aqui jaz em neve urn fogo, 
Que o meu branco em branco deixa. 

D. FUANC. DE PORTUGAL, DIVINOS F. IIÜMANÜS 
VERSOS, p. 78. 

CANÊTA ou CANNÊTA, s. f. Diminuti- 
vo do Canna. Tubo metallico em que se 
encaixa o lápis para desenhar ou a pen- 
na para escrever, e quo no segundo ca- 
so é muitas vezes terminado por uma 
haste de madeira, osso, marfim, etc. 

— Loc.; Haver cannas e cannetas, ha- 
ver grandes questões, etc. 

CANEVE, adj. Outra fôrma deCanave; 
vid. est. palavra.= Ordenação Affonsina, 
IV, 63, Prol. 

CANFOR, s. m. Vid. Camphor. 
CÁNFORÁ, s. f. Vid. Camphora. 
CANFORÂDA, s. f. Vid. Camphorada. 
CANFORÁDO, adj. p. Vid. Camphorado. 
CANFORÁTO, s. m. Viil. Gamphorato. 
CANFÓRICO, adj. Vid. Camphorico. 
1.) CANGA, s. f. (Palavra d'origem 

asiatica. Canga, ern diíTerentes paizes da 
Asia, mas principalmente na China, de- 
signa duas peças de madeira muito pesa- 
das, com uma chanfradura ao centro, que 
se reúnem depois de ter mettido entre 
ellas o pescoço do coudemnado). O jugo 
com quo se jungem os bois ao carro ou 
para a lavoura. — Varas do que usam os 
carregadores ou mariolas para levar sus- 

pensas no meio era cordas as cargas pe- 
sadas. 

2.) CANGA, s. f. Alteração popular de 
Ganga, por influencia do Canga 1). 

CANGAÇAES, s. f. pl. (Moraes suppõe 
esta palavra alteração de bagançaes ou 
derivada de bangaço; mas bagançal éum 
termo da índia que significa cousa mui 
diversa (vid. Bagançal), o baganço não 
se encontra no Dicc. (i'esse auctor nem 
era nenhum outro portuguez, E' pois 
mais um producto da imaginação d'a- 
quelle lexicólogo. A palavra pôde deri- 
var do thema cangaço, com o suffixo «ab. 
Cp. Cangalhada). No Brasil, raobilia de 
pobre e escravo. 

CANGÂÇO, s. m. (De canga, com o suf- 
fixo «aço», pois o engaço ó uma reunião 
ou ligação de bagos. A idéa de jungir, 
ligar, não pôde separar-so da de canga). 
O mesmo que Engaço. 

CANGÁDO, part. pass. do Cangar.— 
Figuradamento: Dar-se por cangado, dar- 
se por vencido, n'um sentido ridiculari- 
sador. 

-J- CANGALHÁDA, s. f. pl. (De canga- 
lha (vid. Cangalhas), com o suffixo «ada», 
couio cambada, de cambo, etc.) Série, re- 
união do moveis, cangalhos. 

CANGÁLHAS, s. f, pl. (De canga, cora 
o suffixo «alha»). Armadilha de páos que 
formara uma especie do grade em que se 
sustentam barris em que so transporta 
agua. 

— Termo do Brasil. Armação de páos 
com suadouros, ou esteirões, que assen- 
tam no selladouro de cavallos de carga. 

— Termo I'opular. Óculos do encaixar 
no nariz. 

— Termo de Atafoneiro. Dous páos es- 
treitos e compridos em que descança a 
moega. 

— Loc.: Cair do cangalhas, cair de- 
sastradamente cora o corpo todo no chão. 
Locução tirada das bestas, quo levando 
cangalhas, cáom, ficando ajoujadas sob o 
pêso d'ellas. 

1.) CANGALHÉIRO, A, adj. (De canga- 
lho (vid. Cangalhas), com o suffixo «eiro»). 
Quo pertence a cangalhas, quo so traz 
em cangalhas.—Barrií cangalheiro. 

2.) CANGALHÉIRO, s. to. O que con- 
duz besta quo leva cangalhas. — Homem 
que fornece os objectos necessários para 
enterros o trata d'ostes. 

CANGALHO, s. to. (De canga, cora o 
suffixo «alho»). Nome quo so dá a dous 
páos da carga entre os quaes se raettem 
os pescoços dos bois. — Galho de arvore 
em quo estão pendentes alguns fructos. 

~ Termo Pofiular. Traste velho.—Fi- 
guradamente : Homera vdho, atorraenta- 
(io, abatido. — Este homem está um can- 
galho. 

CANGAMBÁ, .s. m. (Palavra brasileira). 
P(íqueno quadrupodo do Brasil, especio 
do fuinha. 

CANGAR, V. a. (De canga. A etymolo- 
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gia proposta do latim conjugare, não se 
póíle aceitar, porqne não ha exemplo de 
alteração phonica, similhanto á que se 
daria no caso de essa etymologia dever 
aceitar-se). Pôr a canga.—Cangar os bois. 
— Cangar a casa da palha, atravessar-lhe 
páos por cima do colmo, para obstar a 
que o vento a descubra. — Figuradamen- 
te: Dominar o espirito de alguém. 

— Termo chulo. Enganar alguém, pre- 
gar-lhe mentiras. 

-}- CANGAREJAR, v. n. Alteração popu- 
lar de cacarejar, por influencia de can- 
5res?=Enfermidades da lingua, p. 112. 

CANGARILHÁDA, s. f. (De cangar, no 
sentido de enganar; palavra do formação 
irregular). Termo chulo. Engano, intriga, 
grande trapalhada. 

CANGE, s. m. ant. Outra fôrma de 
Cambio, proveniente do provençal camge. 
— «Ajustar o cange oii troco dos prisio- 
neiros.d Provas da Historia Genealogica 
da Casa Real, vi, 263. 

CANGÍCA, s. f. (De canga, com o suffi- 
xo diminutivo «ica», como Marica, de 
Maria, morenica, de morena, etc.) Ter- 
mo do Brasil. Papas espessas de farinha 
de milho ou do polme do milho espre- 
mido.—Milho pilado comido com leite e 
assucar, ou em agiia e sal. = Moraes. 

CANGIRÃO, s. m. (O hespanhol e o ita- 
liano {Qmcangilon; do \Si\\vacangius, uma 
medida para liqiiidos, com o suftixo com- 
posto ilon). Vaso grande de bôcca lar- 
ga com um bico pequeno e sem pé, para 
beber vinho. 

CANGOÉRA, s. f. (Palavra da lingua 
tupy). Especie de flauta que os indios do 
Brasil faziam dos ossos dos finados. — 
(íHuns fazem seus instrumentos Musicaes 
de ossos de finados, a que chamão can- 
goeira.» Simão de Vasconcellos, Noticias 
do Brasil, p. 144 (1.^» ed.) 

CANGOSTA, s. f. Vid. Congosta. 
CANGRÉJO , s. m. Fôrma mais primiti- 

va que Caranguejo; vid. esta palavra. 

O corpo nü e os membras pçenitais, 
Por não ter ao nadar impedimento; 
Mas porém de pequenos animais, 
Do mar todos cobertos, cento c cento. 
Camarões, e cangrejos, e outros mais, 
Que recebem de I'hebe crescimento. 

CAM., i>us., cant. vi, est. 18. 

-J- CANGRÊNA, s. f. Alteração popular 
de Gangrena, por influencia de Cancro. 

CÁNGRO, s. m. Alteração de Cancro. 
= Usado por Amador Arraes, etc. 

CANGUÇÚ, s. m. (Palavra brasileira). 
Especie de onça do Brasil, cuja peile tem 
malhas maiores que as da onça propria- 
mente dita. 

CANGUÍNHAS, s. m. (De canga, com o 
suffixo «inhas»; cp. Cangalho). Homem 
magro, acannaviado. — Sovina. 

CÁNHA, s. f. Vid. Canho. 
CANHAMÁÇO, .s. ni. (De canhamo, com 

o suffixo «aço;)). Estopa do canhamo ou 
estopa grossa do linho gallego.—Tecido 
muito grosseiro feito da estopa a que se 

dá o mesmo nome.—«.Htimns túnicas de 
estopa grossa, ou canhamaço.» Frei Luiz 
de Souza, Vida do Arcebispo, p. ISR 
(1.® ed.) 

CANHAMBOLA, s. m. Vid. Calhambola. 
CANHAMEIRA ou CANHAMETRA, .s. f. 

Nome vulgar de uma plat)ta; synonymo 
de allhèn.—Canhametra brava, a malva 
alcea. — Brotero. 

CANHAMEIRÁL, s. f. (De canhamo). 
Plantio de canhamo. 

CANHAMÍÇA, s. e adj. (De canhamo, 
com o suffixo «iça»), — Palha canhamiça, 
a palha do linho canhamo. 

CANHAMO, s. m. Vid. Canamo. 
CANHAO, s. m. (Era provençal, canon, 

significa tubo: o nome foi dado por assi- 
milação de fôrma á peça. Não se pôde 
dizer ao certo de qual das iinguas roma- 
nicas provém a designação; hoje encon- 
tra-se orn quasi tndas. Cannon, a fôrma 
fundamental do portuguez canhão, é idên- 
tica á francpza e um augmfutativo de 
canna). Peça d'artilheria para atirar ba- 
las.—Canhão de ferro fundido, de bron- 
ze.— Canhão de bater, canhão de grosso 
calibre.—A cnUtra do canhão.—A al- 
ma dn canhão. — A carreta do canhão.— 
Meio canhão bastardo, peça que atirava 
de dezoseis a vinte libras de bala. 

—Termo de Alta volateria. Penna gros- 
sa da ave de rapina C.ida ave de rapina 
tem seis canhões em cada aza, ednze na 
cauda. — ((Outros gnvioens rem já boni- 
tos. que lhe apontam os canhões.» Diogo 
Fernar des Ferrfira, Arte da Caça, p. 7. 
—Figuradamente : — «7/e de ayiimos alti- 
vos tomar títulos e nppellidos arrogan- 
tes, que sãohuns pennacbos, cujos canhões 
estão arraigados na vaidade de seu eere- 
hro.T) Bernardes, Floresta, iii, 384. — 
A extremidade da manga do vestido, far- 
da. etc., que desce até á mão, principal- 
mente quando ó dobrada para fôra ou 
tem uma tira de difí^rente côr. — O cano 
da bota, desde o tornozêllo até ao alto da 
bota. — Botas de canhão, as que têm no 
cano uma volta que desce do alto, forma- 
da por 4 ou 5 pollegadas de couro claro. 
— Peça de freio, de que lia quatro es- 
peoies. Vid. Cascões, Escarchas, Pé de 
gato, Galvão. 

GANHAS, s. f. pl. (De canho).—Ã ca- 
nha, locução familiar, a modo de canhôto, 
ao contrario do uso vulgar. — Embuçado 
ás canhas, embuçado com a ponta da capa 
ou capoto lançada da esquerda para a di- 
reita. 

CANHÉNHO, s. m. (Do formação incer- 
ta). Caderno de apontamentos, livro de 
lembranças. —Escrever no seu canhenho, 
não se esquecer.—Lá tem escripto no seu 
canhenho, não se esquece, etc. 

CANHO, adj. (Do radical cam, que se 
encontra em latim camera, camurus, etc. 
Vid. Gamara. O «m» mudou-se em «n», 
como em nespera, do latim mespilum, 
nembrar, do latim memorare, nembro, do 

latimmember, etc.; esse «n» depois abran- 
dou em «nh», como em gallinha, do latim 
gallina, rainha, do latim regina, visinho, 
do latim vicinus, etc.) A palavra deve ser 
muito antiga, e talvez decorra já do latim 
vulgar, ou do celtico peninsular). Esquer- 
do.—A mão canha.— O brafo canho.— 
O que se serve da mão esquerda mais 
vezes que da direita, e especialmente que 
se serve da mão exclusivamente esquerda 
para certos usos, como para escrever, co- 
ser, etc.—Substantivamente, a canha, a 
mão esquerda.—Figiiradamente: Que não 
tem destreza, habilidade. 

CANHONEAR, V. a. (De canhão). Ata- 
car com canhão.— «Canhoneando tão fu- 
riosamente a cidade.'» Brito, Guerra Bra- 
zilica, p. 157. 

CANHONEIRA, s. f. (De canhão,como 
suffixo «eira»).Termo de Artilheria. Aber- 
tura no muro por onde atiram os canhões. 
— <íCom as balas inimigas embaçando a 
canhoneira.» Luiz Serrão Pimentel, Me- 
thodo Lusitano, p. 132. 

CANHONEIRA, adj. f. Que é própria 
para levar canhões. — Barca, lancha ca- 
nhoneira, barca, lancha munida de arti- 
lheria para formar bateria no mar, rio, 
etc. — Substantivamente, uma canhonei- 
ra, uma barca ou lancha canhoneira. 

1.) CANHOTO, A,ad/. (Decanho). O mes- 
mo que canho.—Substantivamente, ca- 
nhoto, o que é canho. — € De continuo os 
bayxos pagam os encontros dos altos, que 
he justiça de canhotos, ou esquerda justi- 
ça.t> Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 4. 

2.) CANHOTO , s. m. (A mesma palavra 
qxie Canhoto 1). Troço do páo nodoso e 
irregular. 

CANIBÁL, s. m. Vid. Cannibal. 
CANÍCA, s. f. (De canna). Especiaria 

similhante á canella, de que se faz uso 
freqüente na ilha de Cuba. 

CANIÇADA ou CANNIÇÁDA, s. f. (De 
canniço, com o suffixo «ada»), Cannas 
cruzadas que se usam nos jardins, etc., 
para por ellas subirem certas plantas.— 
Balsa de canniços para pôr fogo a navios. 

CANIÇÁL ou CANNIÇÁL, s. m. (De can- 
niço, com o suffixo «ai»). Logar onde 
nascem canniços. . 

CANIÇALHA, s. f. (Do thema cane, do 
latis canis (vid. Cão), com o suffixo com- 
posto «içalha», do iça, o alha). Multi- 
dão, alcatèa de cães. 

CANÍCIA, s. f. (De canicie). A alvura 
das cans, as cans. — «iVâo respeitou « 
Real canicia dehum pay.i> Monarchia Lu- 
sitana, Tom. VII, foi. 152.—Figura- 
damcnte; Velhice, ancianidade. — <iVe' 
nernnda ancianidade ou canicia.» Mi- 
guel Leitão de Andrade, Miscellanea, p- 
618. 

CANICIE, s. f. (Do latim canities, d^ 
canus; vid. Cans). Fôrma mais aproxi' 
mada do latim que Canicia (vid. esta p8' 
lavra). 
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CANÍÇO ou CANNÍÇO, s. m. (De can- 
na, com o suffixo «iço»). Canna delgada. 

Estando a terra larga e espaçosa 
De cani8808 coberUi, e occupadá, 
Canas delgadas sáo, em que a formosa 
Syringa no Ladào foi transformada. 

MANOEL THOMAZ, INSULANA, 1ÍV. V, OÍt. 88. 

— Armação de verga ou cannas que 
assenta nas ilhargas e cabeceiras dos car- 
ros, fechando-os, para n'elles irem cou- 
sas miúdas, como palha, fructas, etc. — 
Carro de caniços.— Antigamente: Balsa 
de pôr fogo a navios, canniçada.—Cani- 
Ço de mastros, jangada feita de mastros. 
— «.Amarrado o caniço de mastros com 
^sis ancoras, tres a montante, e tres a ju- 
dante.» Fernão Lopes Castanheda, Histo- 
ria da índia, Part. i, cap. 83. 

CANIÇOSO, adj. (He caniço, cora o suf- 
fixo «oso»). Coberto de cannas. = Usado 
por Francisco Manoel do Nascimento. 

CANÍCULA, s. f. (Do latim canicula, 
cadellinha, diniinulivo de canis (vid. 
^ão). A mais brilhante das estrellas fixas, 
''hamada também Sirio e estrella du cão, 
porque faz parte do cão maior.—ü tem- 
Po durante o qual a canicula se levanta 

põe com o sol, o que succede, segun- 
'ío a opinião vulgar, de 24 de julho a 24 
'^6 agosto. Como essa época é aquella em 
lie no anno ha maior calor, attribne-se 
•'stft a constcllação de que fôrma parte 
® canicula; por isso canicula toma-se 
tombem no sentido de calor abrasador do 
^erão. 

Sem temer da Canicula fogosa 
O ardor, que á secura mais incita. 

MANOEL THOMAZ, INSULANA, 1ÍV. IX, 0Ít. 63. 

.CANICULÁR, adj. S gcn. Do latim ca- 
'^'ans, de canicula). Que pertence á 
^'iicula.—Dias caniculares, dias em que 

'^aiiicula se levanta e põe com o sol, e 
são contados do dia 24 de julho a 

."íe agosto. — Figuradamentd; Dias 
l^"''o quentes. — Calor canicular, o ca- 

r que lia durante a canicula, ou que é 
lorte como o da canicula. — Sol ca- 

o sol abrazador do tempo da ca- 

'—Quadra canicular, a canicula. ^ '^'guradamente : Tempos caniculares, 
canicular, etc., tempos, quadra 

nue se agitam as paixões, a loucura. 
^NIFRAZ, adj. 2 gen. (Provavelmente 

de um composto popular cani- 
thema cani (vid. Cão), e face; 

can aspecto de cão. Cp. Es- 
Termo popular. Magro 

Gani''ôo faminto ; que só tem ossos. 
"il í IV' canna, com o suffixo 
Can** l*!® se dá a dous páos da 
Ço os quaes se mette o pesco- 

também Cangalho e 
bestas cavallares. 

flxn rf canna, com o suf- 
lào J"'"»utivo «ilha»), Termo de Tece- 
envJ '«"'.'«'ieira em que se des- "^olve o lio. 

VOL. II. _U, 

CANÍNA, s. f. Termo de Zoologia. Ser- 
pente inoffensiva da America, que segue 
os homens como um cão. 

CANINHA, s. f. Diminutivo de Canna. 
= Colligido por Bento Pereira. 

— Loc. : Estar com a caninha na agua, 
estar ocioso. =Enfermidades da lingua, 
p. 122. Esta locução corresponde apro- 
ximadamente á francpza : Vivre Ia canne 
à Ia main. 

CANÍNO, adj. (Do latim caninus, de 
canis (Vid. Cão). De cão. 

Outra fronte canina tem do fóra, 
Qual Anubis Memphitico sc adora. 

CAM., Lus., cant. vii, est. 48. 

Vem num ceto disforme com canino 
Aspecto o vellio Glauco. . . . 

CASTRO, ULYSSÊA, cant. II, est. 54. 

— Fome canina, fome insaciavel. — 
((Naquelles, que comem demasiadamente, 
e não se refazem, ou seja por intemperan- 
ça do estomago, como lie na fome cani- 
na.» Francisco Morato Roma, Luz da Me- 
dicina, p. 17.— Figuradamente : Eloqüên- 
cia canina, maligna, de cão que ladra e 
morde.—Olhos caninos, olhos impudicos. 

CANIPÉ, s. m. Alteração popular de 
Canapé. 

CANIPRÊTO, adj. (De canna, e preto). 
Cavallo, poldro, etc., canipreto, cavallo, 
poldro que tem as canellas pretas até ás 
coxas. 

CANISTÉL ou CANISTRÉL, s. m. (Do 
latim canistellum, de canistrum; vid. Ca- 
nastra). Cabaz ou cesta pequena com ar- 
co por cima da bôcca. = Usado por Frei 
Luiz lie Souza. 

CANIVETE, s. m. Termo do Zoologia. 
Papagaio muito grande e bello, da Ame- 
rica. 

CANIVETE, s. m. (Do provençal cani- 
vete, diminutivo do uma fôrma canif, que 
se encontra em francez, e que é uma sim.- 
ples alteração do anglo-saxão knif, faca, 
d'onde o inglez hiife. O allemão moder- 
no tem kneif, e uma fôrma mais primi- 
tiva apparece no antigo norsico hnlfr). 
Navalha pequena para aparar pennas e 
lápis. — Termo do Cirurgia. Bistorí. 

— Loc.: Espirra canivetes, diz-se do 
que facilmente se lança em ameaças por 
o agastarem.—Pagar os canivetes, diz-se 
da velha que se enamora do rapazes a 
quem dá para seu sustento. 

f 1.) CÁNJA, s. m. Pequeno navio de 
quilha curva, usado em o Nilo. 

2.) CÁNJA, s. f. (Palavra asiatica). Cal- 
do grosso de arroz cozido.—nJIiim canu- 
do porque se lhe bota na hocca alguma 
canja que he agoa de arroz.n Padre Ma- 
noel Godinho, Relação do Novo Caminho, 
etc., ]). 29 (1." ed.)=ltoje era Portugal 
ó muito usado para designar o caldo de 
gallinha com arroz. 

CANJÁNTE, part. act. do Canjar, o adj. 
Cambiante, catasol. 

CANJAR, V. n. (De camhiare). Termo | 

de Nautica. Surdir ávante. = Usado por 
Balthazar Telles. 

CANNA, s. f., e todos os seus deriva- 
vados e compostos em que entra, pro- 
curem-se com um «n» só. 

CANNIBÁL, s. m. (De canniba, palavra 
com que os insulares antropóphagos eram 
denominados pelos primeiros americanos 
encontrados por Colombo.) Nome com 
que se designara os antropóphagos da 
America, e, era geral, todos os antropó- 
phagos.— Figuradamente: Homem cruel 
e feroz.=Usa-se também adjectivamente. 

f CANNIBALISMO, s. m. (De cannibal, 
com o suffixo «ismo»). Antropophagia. 
— Figuradamente : Ferocidade, cruelda- 
de. — Scenas de cannibalismo. 

CANO, s. m. (De canna, com mudança 
da fôrma generica; por assimilação de 
fôrma ou de canal, remontando-se d'este 
a cano, como se esta palavra fosse um 
priraitivo?) Canal coberto para a conduc- 
ção das aguas ou outros liquidos, des- 
pejos, etc. 

Por ventura seram mais graciosas 
As agoas, que cá os canos vào rompendo, 
Qu'a.s que entre seixos correm sauuosas? 

ANTONIO FERREIRA, CARTAS, 1ÍV. II, 4. 
— «A verdade na lingua dos que anão 

fallão, he como agoa do chafariz de El- 
Rey, que por correr canos de enxofre sem- 
pre faz mal ao fígado, d Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 8. — 
Cano real, o que dá despejo ás immundi- 
cies d'uma cidade e ás aguas da chuva. 
— Tubo por onde se conduzem liquidos 
e gazes. — Um cano para canalisação da 
agua.—Cano do telhado, biqueira.—Cano 
da espingarda, ou de outra arma de fogo, 
o tubo mettallico da arma em que se 
mette a carga. — Cano da fornalha, cha- 
miné, ou fogão, canudo grosso, tubo por 
onde sáo o fumo.—'Cano do orgão, o tu- 
bo de chumbo ou de madeira por onde 
sáem os sons e o ar que lançam os folies. 
— Cano do tinteiro, o buraco onde se met- 
tem as pennas.—Cano da chave, a parte 
cylindrica entre o annel e o palhetão.— 
Cano do relogio, cylindro vasado, em cuja 
extremidade está seguro o ponteiro das 
horas. — Cano da bota, a parte da bota, 
que cobre a parte inferior da perna. — 
Cano da penna, a parte ôca, quando es- 
tá secca, que se apara para escrever.— 
(íMetcrás humas poucas de sedas de sapa- 
teiro em hum cano de huma penna. T) Ma- 
noel Leitão, Pratica de Barbeiros, p. 46. 
— Cano de alambique, o tubo que leva o 
liquido da cucúrbita ao apparelho resfria- 
torio. — Ant.: Canhão ou espingarda.— 
«Desparou um cano.» Inéditos de Histo- 
ria portugueza, iii, 210. — Os canos da 
garganta, o esôphago e a traquêa-arte- 
ria.—Por extensão, o que tem aspecto de 
cano. — O cano da tromba, a parte que 
desce até á superlieie da terra ou do mar. 

Milagre, e cousa certa do alto espanto, 
Ver as nuvens do mar, com largo cano 
Sorver as altas aguas do Oceano. 

CAM., LUS., cant. v, est. 18. 
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De aqui levado um cano ao pólo fsummo 
Se via, tâo delgado, que enxergar-se 
Dos ollios facilmente nào podia: 
Da matéria das nuvens parecia. 

CAM., LUS., cant. v, est. 19. 

— Passagem, via. — Cano surdo, via 
occulta por onde se dá passagem a con- 
trabando ou a alguma cousa furtada a 
vigilancia. — «Por este cano surdo dava 
saida ás suas especiarias. t> Carros, Déca- 
da IV, 4, 7.—Figuradamente: Meio por 
que se obtém um fim, uma graça.— Ca- 
minho, via por onde nos chega um bem, 
etc. — «Canos espirituaes por onde corre 
a nós a virtude do sangue de Christo.D 
Frei Bartholomeu dos Martyres, Cathe- 
cismo. 

CANO, adj. (Do latim canus; vid. Cans). 
Alvo, branco. — Que tem cabellos bran- 
cos. = Pouco usado. 

CANOA, s. f. (0 hespanhol e o italia- 
no têm canoa, o inglez canoe, o francez 
canot). Segundo Littré, a similhança de 
esta palavra com o allemão kahn, dina- 
marquez kane, sueco kana, de que alguns 
têm pretendido que vem, é inteiramente 
fortuita. A palavra allemã não poderia 
dar nunca a fôrma portugueza, hespanho- 
la e italiana canoa; além d'isso a pala- 
vra é moderna nas línguas romanicas. 
Sabe-se demais, com toda a certeza, que 
esta ultima é d'origem americana, por 
Colombo, e os primeiros navegadores). 
Pequena embarcação muito ligeira, sem 
ponte, nem velas, que se faz andar a re- 
mos. — ilnsistiram outra vez os padres 
com segundos correios, e indo estes pas- 
sando o rio Temona em uma canôa pe- 
quena, que levavam para as passagens, 
acommetteu-os um tubarão de tão estra- 
nha grandeza e fereza, que perseguidos 
houveram de encalhar em terra, e foi en- 
tre umas pedras, onde a canôa se fez em 
pedaços.)) Padre Antonio Vieira, Relação 
da Missão da Serra de Ibiapaba, cap. 13. 

CANÕCULO, s. TO. (De cano, e oculo). 
Óculo do longamira. — (íAquelle muito 
que, os mais perspicazes com o canoculo 
das sciencias descobrirão.}) Antonio Al- 
vares da Cunha, Eschola de Verdades, 
p. 29. 

CANON, s. TO. (Do grego kanôn, regra). 
Regra, decreto, fallando das decisões dos 
concilios sobre a fé e a disciplina. — «O 
rigor dos santos cânones poem deffesa e 
interdito sobre a copulla do matrimonial 
aiuntamento, que se nom faça amtre aquel- 
les que per algum divedo do partmtesco 
som conjuntos.)) Fernâo Lopes, Chronica 
de D. Pedro I, cap. 28. — Catalogo dos 
santos reconhecidos e canonizados pela 
Egreja catholica.—-Cânones, ou faculda- 
de de cânones, antiga faculdade do direi- 
to canonico na Universidade de Coimbra, 
que acabou em 1834.—Doutor em câno- 
nes.— O todo dos livros admittidos como 
tendo sido inspirados por Deus. — A par- 
te da missa que o sacerdote diz imme- 

diatamente depois do prefacio, e que con- 
tém as palavras sacramentaes e orações 
até ao Pater exclusive.— Canon da missa, 
quadro impresso ou escripto em que se 
acham as palavras sacramentaes, e toda 
a parte do canon da missa que o sacerdo- 
te lê durante a consagração, em que a 
sua posição não lhe permilte servir-se do 
missal. 

— Termo de Grammatica antiga. Lis- 
ta de auctores considerados como modê- 
los pelos grammaticos d'Alexandria, e, 
em geral, a lista d'obras dadas como au- 
thenticas, d'um auctor, sobre cuja au- 
thenticidade houve controvérsias.-—Os 
grammaticos empregam também canon 
no sentido de regra; — Ilerodoto é o ca- 
non do dialecto jonico. 

— Termo de Chronologia. Canon pas- 
cal, táboa das festas moveis, feita para 
servir muitos annos. Vid. Calendario ^jer- 
petuo. 

— Termo de Musica. Especie de fuga 
que se chama perpetua, em que as vozes 
partindo uma depois da outra, repetem, 
sem ser preciso cessar o mesmo canto.— 
«O canon mostra d'onde principia outra 
voz em fuga.)) Nunes, Tratado das Ex- 
planações, p. 86. 

CÂNONE, s. TO. Antigo modo de escre- 
ver a palavra Canon. 

CANONICAL, adj. (De canonico; vid. 
Conego). Que pertence ou diz respeito a 
conegos. — Que pertence ou diz respeito 
ao canonicato.—Casa canonica, casa que 
entra no beneficio de um conego. 

CANONICALMENTE, adv. (De canonical, 
com o suffixo «mente»), Canonicamente. 

CANÓNICAMENTE, adv. (De canonico, 
com o suffixo «mente»). Segundo os câ- 
nones, em conformidade com os cânones. 
—nEste Dom Bertolameu aviam emlegido 
e criado canonicamente em Papa.d Fer- 
nâo Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 109. 

CANONICÁTO, s. m. (Da baixa latinida- 
de canonicatus, de canonicus; y\.i. Cone- 
go). Dignidade, beneficio de conego. 

CANONIGIDADE, s. f. (De canonico, 
com o suffixo «idade»). A qualidade do 
ser canonico, ou de ser considerado pela 
Egreja como inspirado por Deus.—A ca- 
nonicidade dos livros do Antigo Testa- 
mento. 

CANONICO, adj. (Do latim canonicus, 
de canon). Que se conforma aos cânones 
da Egreja catholica.—Quo diz respeito 
aos cânones, ou regras da Egreja catho- 
lica.—Queé reputado inspirado por Deus, 
pela Egreja catholica; diz-se dos livros 
da Escriptura.—Auctor canonico, auctor 
approvado pela Egreja. —Direito canoni- 
co, direito ecclesiastico, fundado sobre 
os cânones da Egreja, as decretaes, etc. 
— aSáberaa vossa mercee, que os direitos 
canonicos e civees, e isso mesmo as leis 
do regno defendem muyto.j) Fernáo Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 173. 

— Que é regulado pelo canon. — Horas 
canonicas, as pequenas horas do brevia- 
rio, que são laudos, prima, terça, sexta, 
nona, vesperas, o completas, assim cha- 
madas porque antigamente so chamava 
canon o officio ecclesiastico.—((.Assim ve- 
mos cada dia n'e.lla (na Egreja) sete horas 
canonicas.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 43. 

CANONÍGA, s. f. (De canonica, com 
mudança do accento, como em cantiga, 
de cántica). O mesmo que Canoniza. = 
Usado por Bernardes, Floresta, ii, 84. 

CANONÍSTA, s. to. (Do canon, com o 
suffixo «ista»). O que está ou sabe o di- 
reito canonico; doutor em cânones. 

— Adag.: «Canonista sem leis, lavra- 
dor sem bois.)) 

CANONÍZA,s./". (Por canonicissa, ou ca- 
nonicisa, quo serim as fôrmas produzidas 
regularmente do canonicus [v\á. Conego), 
com o suffixo «iza»). Titulo antigo de 
mulheres vivendo em comraunidade sob 
uma especie de regra, mas das quaes só 
a abbadessa ou superiora fazia votos, e 
cuja funcção principal era cantar no côro 
officio divino como os conegos.— ((Outro 
convento de canonizas, ou reclusas da 
mesma ordem de Santa Cruz.)) Monar- 
chia Lusitana, Tom. vi, foi. 361. 

CANONIZAÇÃO, s. f. (Do thema cano- 
niza, de canonizar, com o suffixo «ação»). 
Declaração pela qual o Papa põe no ca- 
talogo dos santos uma pessoa morta em 
cheiro de santidade.—Processo verbal de 
canonização. — /Is festas da canonização 
de Santa Isabel. 

CANONIZADO, part. pass. de Canoni- 
zar. Posto no numero dos santos.—Posto 
no canon.—Livro canonizado. — Figura- 
damente: Reputado por bom.—Opiniões 
canonizadas. — Reconhecido, declarado. 
— ((Quem cuida que em tudo acerta, he 
necio canonizado.» Fr. Jacintho de Doos, 
Brachyologia de Principes, p. 109. 

canonizar, v. a. (Do baixo latim ca- 
nonizare, do grego kanonizein, do Tcanon, 
canon, regra, catalogo). Pôr no catalogo 
dos santos, segundo as regras e com aS 
ceremonias praticadas pela Egreja.—De- 
clarar canonico. — O papa canonizou tal 
livro.—Figuradamente; Louvar, appro- 
var, consagrar.—«Os achaques que a adii' 
lação canonizava por excellenles.)) Bar- 
tholomeu Paixão, Fabula dos Planetas, 
p. 47.—«Canonizando a sua ignorancii^ 
com os seus applausos.)) Barreto, Pratica 
entre Heraclito e Democrito, p. 45. 
«Canonizastes hoje os Soldados, e engran' 
decestes sobre todos a vossa profissão-^ 
Francisco Rodrigues Lobo, Côrte na A'' 
dêa, Dial. 15, p. 319. 

— Canonizar-se, v. refl. FiguradameO' 
te : Gabar-se, vangloriar-se. — Canoniza';' 
se por um amigo, gabar-se de ser anfl>' 
go.=Tempos d'Agora, Dial. i. 

CANONIZÁVEL, adj. 2 gen. (Do the- 
ma canoniza, de canonizar, com o suffi^" 
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«avel»), Que merece ser canonizado. — 
Figuradamente: Louvável, justificável. 

CANOPÉA, s. f. Vid. Canópo. 
CANÓPO, s. m. (Do latim canopiis, no 

poema sobre a Astronomia, de Manilius, 
que viveu no fim do século d'Augusto). 
Termo d'Astronomia." Estrella de primei- 
ra grandeza que faz parte da constella- 
ção Argus. 

CANÓRO, adj. (Do latim canorus, da 
raiz can, de cano; vid. Canto). Sonoro, 
suave e harmonioso. 

Mas, para o céo Vulcâno fusilando, 
A frota Cü'as bombardas o festeja; 
E as trombetas canoras lhe tangiam. 

CAM., LUS,, cant. ii, est. lOü, 
A voz grande canora foi ouvida 
Perto cio mar, que longe rotumbava. 

OB. CiT., cant. VI, est. 19. 
A canora trombeta embandeirada, 
Os corações á paz acostumados 
Vae ás fulgentes armas incitando, 
Pelas concavidades retumbando. 

OB. CIT., cant. iii, est. 107. 
Mas n'este passo a Nymplia o som canoro 
Abaixando, fez ronco e entristecido, 
Cantando em baixa voz, envolta em choro. 

OB. ciT., cant. X, est. 22. 
Com verdes pavilhões antros suaves 
Vertem frescas estancias, onde ao vento 
Espalham queixas namoradas aves 
Enchendo o ar de seu canoro alento. 

GABRIEL TEREIUA. DE CASTRO, ULYSSÊA, Cant. I, 
est. 70. 

— Que produz som musical, som suave 
® harmonioso, que canta. — Uma ave ca- 
nora. 
. CAnotÍLHO ou CANNOTÍLHO, s. m. (O 
jtsliano tem canotiglia, o francez cannetil- 

Não se pôde do modo algum affirmar 
a fôrma portugueza provenha do ita- 

hano ou do francez, pois ella poderia mui- 
produzir-se no campo da nossa lingua, 
canneta, diminutivo de canna, com o 

«ilho»), d'onde primeiramente Ca- 
stilho, o depois, por influencia de cano, 
?iHiotilho. Em todo o caso a palavra de- 

j. indubitavelmente do latim canna (ita- 
®no e portuguez canna, francez canne, 

Pio ou lamina delgada de latão, pra- 
í.' ®tc., enrolado em espiral, de modo que 

•■^a um canudo estreito. 
s. f. (?) Tremonha de moi- 

^ ÇAns, s. f. pl. (Do latim canus, cana, 

doi"' ser branco (vid. Candi- 
ba h brancos da cabeça ou da 
jjj ■—-ás cans da velhice. — Figurada- 

"íte: Os velhos. — <íPonde Ia vossa hon- 

gás ^ ® cabeça de rapari- 
■ 4, he, que cans nunca del- 

ia senão afronta, hua idade deman- 
lo„ Jorge Ferreira de Vasconcel- 
cia' y®^PPOi act. V, SC. 1. — A pruden- 

dá a velhice. 
cans, encanecer. 

enímm em cans senão depois de 

^oti^ " ^dade.^ Simão de Vasconcellos, 
Brazil, p. 139 (1." ed.) — 

(Ia cans, cans de velho que cáe ain- 
cídgj ® verduras e imprudências da mo- 

® Pentear cans de discreto, de 

sábio, de noticioso, etc., ter muita discri- 
ção, sabedoria, noticias como os velhos. 
— «.Certo que hade pentear cans de no- 
ticioso quem houver de despiolhar antiguos 
adagios, e anexins, sobre qualquer alle- 
goria; senom será vir por laam de discre- 
to, e ir tosquiado.)) Francisco Manoel do 
Mello, Feira d'Anexins, Part. i, Dial. i. 

— Adag. ; cans honradas não ha 
portas fechadas.)) Padre Delicado, Ada- 
gios, p. 20. 

CANSANCÃO, s. m. (Termo do Brasil). 
— Ortigão grande, todo verde, que dá 
fiorinhas brancas. 

CANSAR, v. a. e derivados. Vid. Can- 
gar e derivados. 

CÁNTA, aní. epop. Contracção de Quan- 
to a.— « Canta i'os, mana, hereis mártir 
com seus achaques.d Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Aulegraphia, act. ii, sc. 2. 

CANTADÉIRA, s. f. (De canta, thema de 
cantar, com osuffixo composto «deira», 
como brincadeira, de brinca, thema de 
brincar). Mulher que canta por officio. — 
Adjectivamente: —«.Mulheres cantadei- 
ras da terra que vivem por este officio.y> 
Barros, Década II, Tom. 6. — Quecanta. 
— Gallinha cantadeira. 

CANTADÉLLAjS. f. (Do thema canta, de 
cantar, com osuffixo composto «delia», 
como molhadella, do thema molha, de mo- 
lhar, etc.) Termo popular. Cantiga. = 
Usado por Gil Vicente. 

CANTÁDO, part. pass. de Cantar. 

Vô, que já teve o Indo sobjugado, 
E nunc.a lhe tirou Fortuna, ou Caso, 
Por vencedor da Índia ser cantado, 
De quantos bebem a aguado Parnaso. 

CAM., LUS., cant. I, est. 32. 

— Missa cantada, missa em que uma 
parte é recitada com canto, e muitas ve- 
zes taiubem com acompanhamento de mu- 
sica instrumental. 

CANTADOR, A, adj. (Do thema canta, 
de cantar, com o suffixo «dor»). Que 
canta. = Usado por Gil Vicente. —Sub- 
stantivamente: Cantor, cantora. 

CANTÁNTE, part. act. do Cantar, e 
adj. 2 gen. Que canta. — Que é proprio 
paxa se cantar, que se canta facilmente. 
— Em que se canta. — Saráo cantante. 
■— Sonoro, harmonioso. — Versos cantan- 
tes. — No theatro, declamação cantante, 
declamação fastidiosa que se aproxima 
do canto. 

— Termo de Musica. Composição can- 
tante, composição em que o cantor deu 
principalmente importancia aos eíTeitos 
da melodia.—Parte cantante, a par- 
to melódjca d'uraa composição musical. 

CANTÃO, s. m. (Do francez canton, do 
antigo francez cant; vid. Canto 2). Por- 
ção de territorio comprehendido dentro 
de certos limites. Na França os departa- 
mentos estão divididos em districtos que 
se chainan^ arrondissements, estes cm can- 
tões, e os cantões cm communas. — Os 
cantões siiissos, os diversos estados que 

compõem o corpo helvético. — Em Por- 
tugal, cantão é um neologismo que desi- 
gna uma divisão feita nas estradas ma- 
cadamisadas, que um homem ou mais se 
emprega em reparar, limpar, etc. 

CANTÂR, v. n. (Do latim cantare; de 
cantus, part. pass. de canere; vid. Can- 
to). Fazer ouvir um canto. — Cantar òem. 
— Cantar mal. — Cantar ao piano. — 
Cantar por solfa.—Cantar ao som da vio- 
la.— Cantar alto. — Cantar baixo. — 
Cantar á estante. 

Todas tres cantavam mui ben 
Como moças namoradas. 

CANCIONEmiNIIO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 39. 

E chorava e estava cantaiido. 
OB. ciT., cant. C. 

— «.E mandou El-Rei em seu testamento, 
que lhe tevessem em cada huum ano pera 
sempre no dito mosteiro, seis capellaens, 
que cantassem por ei.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro, cap. 44. 

Nam ha quem ledo cante, ou de amor conte. 
ANTONlO FERREIRA, ECLOGA 11. 

Cantava a bella Nympha, e co'os accentos 
Que pelos altos passos vâo soando, 
Em consonancia igual os instrumentos 
Suaves vem a um tempo conformando. 

CAM., LUS., cant. X, est. 6. 

Mas os Anjos do céo, cantando e rindo, 
Te recebem na gloria que ganhaste. 

OB. CIT., cant. X, est. 118, 

— Soar harmoniosamente. — Versos 
que cantam. 

— Diz-se também das aves, da cigar- 
ra, do grillo, e d'outros insectos. 

Ela tragiana mào 
lium papagay mui fermoso 
Cantando muy saboroso. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 80. 

Que muito m'eu pago deste verão, 
Por estes ramos e por estas frores, 
E polas aves que cantan d'amores. 

CANCIONEmiNHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 4. 

Ao longo da agua o niveo cisne canta, 
Responde-lhe do ramo a pliilomela. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 03. 

Nào foy desazada a may, 
O pay /oi moço de bico, 
Que voou sempre com galla, 
Que sempre cantou com pico. 

JERONYMO BAHIA, ROMANCE A UM TINTASILGO 
MORTO POR UM GATO. 

A cigarra, a cantar passára o Estio. 
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 

DE LAFONTAINE, Uv. I, fab. 1. 

= Diz-se também de certos ruidos que 
tem alguma especie de harmonia.—A 
agua cantava entre as pedrinhas. — Com 
a prep. de, celebrar, princii)almente em 
verso. 

Cantaua d'um, que tem nos Málabares 
Do summo sacerdocio a dignidade. 

CAM., LUS., cant. x, est 11. 

A minha já estimada e leda Musa, 
Fico que em todo o mundo de vós cantc. 

00. CIT., cant. x, est. IDO. 
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Este milagre fez um tal espanto, 
Que o Rei se banha logo na agua santa, 
E muitos após elle: um beija o manto, 
Outro louvor do Deos de Thomé canta. 

OB. ciT., cant. X, est. 116. 

— Recitar, declamar de modo que se 
aproxima do canto. Diz-se dos actores 
que cantam muito, quando a sua decla- 
mação está n'aqueUe caso. — Familiar- 
mente, dar dinheiro, pagar bem um ser- 
viço. 

— Loc.: Cantar dinheiro na algibeira, 
têl-o, possuil-o. — Fazer cantar alguém, 
alcançar dinheiro d'alguem. —Já canta? 
já se dá por sentido. —Cantar outro gallo, 
correrem as cousas de modo melhor, ter 
melhor sorte. — «Se a cada humse desse 
aquillo para que he na Republica, outro 
gallo nos cantara ao nosso Reyno, e á 
nossa Cidade.» Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 151. 

— Adag. : aQuem canta seus males es- 
panta.D Bluteau, Vocab. — «.Quem mal 
canta bemrezoa.D Ob. cit.— aComo can- 
ta o abbade, assim responde o saehristão.» 
Ob. cit. Ouer dizer que cada um serve 
segundo lhe pagam. — «Cantar maí epor- 
fiar.T) Bento Pereira, Thesouro, p. 219. 
— «Canta Marta, depois de farta.)) Blu- 
teau, Vocab. -— iiConhecerás a loucura em 
cantar, e jogar, e correr amula.Ji Ob. cit. 
— (íBens de sacristão, cantando vem, can- 
tando vão.)) Ob. cit. 

— Cantar, v. a. Executar uma peça de 
canto. — Cantar uma aria, um hymno, 
a missa. — Cantar cantigas, cantar ver- 
sos. 

Mais estanças cantára esta Sirena 
Em louvor do illustrissimo Albuquerque, 
Mas alembrou-lhe uma ira que o condemna, 
Posto que a fama sua o mundo cerque. 

CAM., LUS., cant. x, est. 45. 

Cantigas pastoris, ou prosa, ou rima, 
Na sua língua cantam, concertadas. 

OB. CIT., cant. V, est. 63. 

— Celebrar, principalmente em verso. 

Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 

OB. CIT., cant. I, est. 3. 

Olhae, que ha tanto tempo que cantando 
O vosso Tejo e os vossos Lusitanos, 
A Fortuna mo traz peregrinando. 

OB. CIT, cant. VII, est. 79. 

Nenhum ambicioso, que quizesse 
Subir a grandes cargos, cantarei. 

OB. CIT., cant. VII, est 84. 

Ainda, Nymphas minhas, náo bastava 
Que tamanhas misérias me cercasssem; 
Senuo que aquelles, que eu cantando andava, 
Tal prêmio de meus versos me tornassem. 

OB. CIT., cant. VII, est. 81. 

Nâo tinha em tanto os feitos gloriosos 
De Achilles Alexandre na peleja, 
Quanto, de quem o canta, os numerosos 
Versos; isso só louva, isso deseja. 

OB. CIT., cant. V, est. 93. 

Trabalha por mostrar Vasco da Gama, 
Que essas navegações, que o mundo canta, 
Nâo merecem tamanha gloria e fama, 
Como a sua, que o céo e a terra espanta. 

OB. ciT., cant, V, est. 94. 

A vós só canto spritos bem nascidos, 
A vós, e ás Musas offereço a Lira. 

ANTONIO FERREIRA, tom. I, p. 43 (ed. de 1771). 

— Annunciar, predizer cantando; 

Cantava a bella deosa, que viriam 
Do Tejo pelo mar, que o Gama abriru, 
Armadas que as ribeiras venceriam. 
Por onde o Oceano Indico suspira. 

CAM., LUS., cant. x, est. 10. 

Que tornará a vez septima, cantava, 
Pelejar com o invicto e forte Luso. 

OB. CIT., cant. X, est. 18. 

E canta, como lá se embarcaria 
Em Belem o remedio d'este dano. 

OB. CiT., cant. X, est. 12. 

— Loc.: Cantar a palinodia, retra- 
tar-se, dizer o contrario do que se tinha 
dito anteriormente (latira, palinodiam ca- 
neré). — Cantar a moliana, lastimar-se, 
chorar-se. 

CANTAR, s. m. (Decantar, v.) Cântico, 
cantiga, canção. 

Quer'eu en mnneyra de proençal 
Fazer agora um cavtar d'amor. 

CANO. DE D. DINIZ, p. 64. 

Vós que vos en vossos can tares meu 
Amigo chamades, crede ben 
Que non dou eu por tal infinta ren. 

OB. OIT., p.109. 

Meus amigos que saber haveria 
Da mui gran coifan que vivo dizer 
En un cantar que queria ora fazer. 

TROV. E CANTARES, cant. 3. 

E ascondi-me pela ascuitar; 
E dezia mui ben este cantar. 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 3. 

Quen vos foi aqui trazer 
Para m'irdes destorvar 
D'ú dig'aqueste cantar 
Que fez quen sei bem querer? 

OB. CIT., cant. 1. 

E log'assi d'amores vou trobando, 
E faço cantares em mil maneiras. 

OB. CIT., cant. 4. 

— Um dos raros nomes de composi- 
ções poéticas que occorrem era os nos- 
sos mais antigos Cancioneiros; os outros 
são cançon, cantiga, trova, tenzon, — 
(iCom dor da sua opressão conuerterão a 
inuenção dos homens indose de noite á 
cidade, e em cantares, segundo cá os vos- 
sos romances, e porquês, puhlicauão o 
dano que recebião, nomeando o Autor.d 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip- 
po, Prol.— Cantares, o livro do Cânti- 
co dos Cânticos de Solomão. = Bluteau. 

— Loc.; Dizer alguém nos seus can- 
tares, ter para si, pensar, ser d'opinião 
que. 

CANTAR, s. m. (Do arabe quintâr; vid. 
Quintal). Quintal turco, usado na Grécia 
e em todo o Levante; vale 50 kilogram- 
mas. 

CÂNTARA, s. f. (De cantaro). Cantaro 
de pequenas dimensões. 

CANTAREIRA, s. f. (De cantaro, cora 
o suffixo «eira»). Poial, banco de pedra 
ou madeira, armario em que se põem 

cantaros e outros vasos de agua. — «.Fi- 
cando mais cayado gzíe cantareira de Al- 
farna.)) Francisco Rodrigues Lobo, Cor- 
te na Aldêa, Dial. v, p. 113. 

CANTARÉJO, s. m. (De cantar, com o 
sufíixo «ejo»). Canto, n'um sentido pe- 
jorativo. 

— Loc.; Fazer abalos por cantarejos 
de gallos, dar importaucia, ou fazer mui- 
to barulho por cousas insignificantes. 

CANTARIA, s. f. (De canto, com o suf- 
fixo «aria»). Pedra rija, lavrada regular- 
mente, empregada em construcção, prin- 
cipalmente nos ângulos dos edilicios. — 
(sPilastroens feitos de boa cantaria.» Fr. 
Luiz de Souza, Historia de S. Domingos, 
Part. n, foi. 56 (1.® ed.) — «Cidade mu- 
rada com cerca de cantaria.» Monarchia 
Lusitana, Tom. iv, foi. 48. 

CANTARIDA, s. f. Vid. Cantharida. 
CANTARÍNHA, s. /'. Diminutivo de Can- 

tara ou Cantaro. 
CANTARÍNHO, s. m. Diminutivo de 

Cantaro. 
CÂNTARO, s. m. (Do latim cantharus, 

do grego kántharos, vaso cora aza). Vaso 
de bojo largo, de barro ou folha deFlan- 
dres, para líquidos. — «A qual indo bus- 
car agua a huma fonte e deixando o can- 
taro.» Martyrologio em Portuguez. 

— Loc.: Aiwa de cantaro, simplorio, 
estúpido. — (íAchão-me alma de cantaro, 
e então arde o seco polo verde.)) Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i. 
sc. 2. — Chover a cantaros, chover forte- 
mente. — Cair agua a cantaros, o mesmo 
que a precedente. — Figuradaraente: 

Chovem luz a cantaros os vossos olhos. 
D. FRANCISCO DE PORTUGAL, PRESO E SOLTO, 

p. IC. 

— Adag. : nMuito trigo tem meu PaiJ 
em hum cantaro.» Bluteau, Voc. — «Po- 
rém huma ora cae a casa, e tantas vezes 
vay o cantaro á fonte té que quebra.)» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. I, SC. 2. 

CANTAROLA, s. f. ^De cantar, com o 
suffixo «ola»). Termo Popular. Canto 
desentoado; cantiga em voz baixa. 

CANTAROLAR, v. n. (De cantarola)- 
Cantar desentoadamente; cantar em voZ 
baixa e repetidas vezes. 

CANTÁTA, s. f. (Do italiano cantata, 
de cantare; vid. Cantar). Peça de verso 
destinada a ser posta em musica, e qu® 
é escripta alternativamente em versos de 
diversos metros para o recitativo e erfl 
versos rimados regularmente para as arias* 
— A cantata de Dido. 

CANTATRÍZ, s. f. (Do latim cantatrixi 
de cantare, vid. Cantar). O mesmo qu® 
Cantora.— «Cantatrices do Paço.^ 
Jacintho de Deus, Vergel de Plantas, P' 
194. 

CANTÂVEL, adj. (Do thema canta, d® 
cantar, com o suffixo «aval»). Que pó^'' 
ser cantado; digno de ser cantado.— Vt"" 
SOS cantaveis. — Feitos cantaveis. 
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CANTÉIRA, s. f. (De Canto 2), com o 
suffixo «eira»). Pedreira <le que se tira pe- 
dra de cantaria. — A pedra que se põe irns 
cantos ou ângulos das paredes. — a Pela 
copia de formosas canteiras de Jaspps, de 
Por fidos finíssimos. yi Monarchia Lusita- 
na, Tom. VII, foi. 6. 

CANTEIRÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Canteiro). Pequeno espaço de terra. 

1.) CANTEIRO, s. m. (De Canto 2), com 
o suffixo «eiro»). Official que lavra pedras 
de cantaria; lavrante. — Porção de terra 
lavrada e separada da outra onde se cul- 
tivam flôres, hortaliça, etc. —Ant.; O ser- 
viço de eucanteirar, ou a paga porque elle 
se remia. — «.Vinte saldos de canteiro, e 
XX de Unho.)) Doe. de 1419, em Viter- 
l>o, Eluc. 

2 ) CANTEIRO,», m. (Do latim canlhe- 
''ws, da canthus; vid. Canto 2.) Traves 
assentes sobre cães de pedra em que se 
firmam as pipas; malhai de pedra em que 
assentam as cubas, pipas, dornas, etc. 

CANTÉS, ant. e pop. Corrupção de 
Quanto é.— «Os rogos ainda que sejão 
''e reis tem valia de mandado com vasa- 

cantés a meu ver.)) Provas da Histo- 
ria Genealogica, vi, 41. 

CANT'EU, ant. o pop. Contracçáo de 
Quanto a eu, por Quanto a mim. — «Can- 
teu não te ouvia.)) Jorge Ferreira do Vas- 
Concellos, Eufrosina, act. iit, sc. 5. 

f CANTHARÉLLA, s. f. (Do grego kán- 
i^iaros, nome de um coleóptero). Termo 

Botanica. Gênero do cogumélos co- 
•^estiveis. 

CANTHÁRIDA, s. f. (Do grego/caní/m- 
cantharida). Insecto coleóptero da 

Jnbu das cantharidiánas ou vesicantes 
['-ytta vesicatoria). Fazem-se vesicalorios 
Jono o pó das oantharidas. Applicado in- 
^''namerito, esse pó irriía os orgãos uri- 

Suppõe-se que seja nphrodisíaco. 
cantharidas tem virtude de quei- 

e fazer bexigas.)) Antonio da Cruz, 
®copilação de Cirurgia, p. 270. 
"ANTHARIDÁDO, part. pass. de Can- 
aridar. Polvilhado cora cantharidas.— 
''^lastro cantharidado. 

d V canthari- Polvilhar cora cantharidas. 
, T CANTHARIDIÁNO, s. m. (Do grego 
^^^tharidis^ cantharida). Tíirmo de Zoo- 

lia^'t cantharidianos, tríbu da fami- 
^""achélides (insectos). 

Prin •' Tormo de Chirnica. 
sy ^'P'"'i_que as cantharidas devora as 

propriedades epispáticas. 

(Do ^^'^HRÓPOS ou CANTRÓPO, s. m. 
'íánt/iaros, canto, e o^js, olho). 

Pán-tt canto do olho. 
Çãosat cântico). Can- 
^arin • * Sempre ha montes, zom- 
Chrn^® '^^"ticas.» Duarte Nunes do Leão, 
to ou AffonsoV, cap. 50.—Can- 
/■«wioso poema. poeta Dante na sua primeira can- 

tica.)) Inéditos de Historia Portuqueza, 
II, 466. 

CÂNTICO, s. m. (Do latira canticum, 
de caníMs; vid. Canto), lírilre os hobreus, 
cant» d'acção de graç<is consagr;ido á 
gloria de Deus. — O cântico de Moi/sét^, 
o cântico de Débora, o cântico de Si- 
meão. — Cântico dos cânticos, livro de 
Salomão, um dos do Antigo Testamento. 
=Hoje, canto da egreja em lingua vulgar. 

('arregjido um jumento com relíquias 
Se encasquetou que a elle é que adoravao; 
Ei-lo, que assi cuiditndo, se espaneja, 
Tendo por seus os CaíííifüS e o Incenso. 

FnANCISCÜ MANOEL OO NASCIMENTO, FAB. DE 
LAFONTAINE, II, 3G. 

— Termo de Liturgia. Cânticos, os 
15 psalmos fjradnaes que se acham no 
fim do livro dos Psalmos do David. An- 
tigamente esses ps.ulmos eram chamados 
Cântico gráo. — (.(Santo Hei era David, e 
pedia que o livrassem das línguas inorda- 
zes, como se escreve no 1.° l'salmo do 
Cântico grão.)) Chronica de D. Duarte 
de Menezes, cap. 1. 

CANTIDÁDE, s. f. Alteração de Quanti- 
dade (vid. esta palavra). — «E lhe outor- 
gamos, que possa vender, ou e-tcambar o 
Casal com pessoa de maior cantidade que 
elle.» Doe. do século xv, cm Viterbo, 
Eluc. = Usado ainda por Lucena, etc. 

CANTIGA, s. f. (De càntica, abranda- 
do o «c» era «g», como emdo la- 
tim pacare, gato, do latim catus, etc. — 
Nos Cancioneiros do século de D. Diniz, 
a palavra é accontuada na primeira syl- 
laba; foi, assim, depois d'essa época que 
o accento so deslocou). Canção, trovas; 
copias do arie menor para se cantarem. 

Fez Ima cantuja d'amor, 
Ora o meu amigo por mi. 

CANCIONKIIUNIIO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 35, 

Cantifias pastoris, ou prosa, ou rima 
Na sua lingua cantam, concertadas. 

CAM., Lus., cant. v, cst. 03. 
Seus versos, e cantigas todos eram 
Louvar o seu bom Rey, que os Céos lhes deram. 

ANTONÍO FEUWEIUA, EC.LOGA I. 
— «.Quando se vay por trovas, mais a 

proposito faliou a cantiga: isto não he 
vida para soffrer-se.)) Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 97. 

— Loc.: Pé de cantiga, pretexto dis- 
farçado com quo se pretende chegara di- 
zer ou fazer alguma cousa. = Enfermida- 
des da lingua, p. 143. 

CANTIGUÍNHA, s. f. Diminutivo do Can- 
tiga. 

1.) CANTÍL, s. f. (De Canto 2), com o 
suffixo «11»; Cp. Gomil, etc.) Instrumento 
de alisar pedras. — Figuradamente ; La- 
vrado a cantil, talhailo planamente, sem 
ladeira a {)ique, alcantilado. — « Serras 
lavradas a cantil.» Bernardes, Relação 
da Ethyopia, foi. 70. — Instrumento de 
carpinteiro para abrir nos taboados ân- 
gulos rectos, quo so chamam de meio fio 
ou machíj. 

2.) CANTÍL, s. m. Nome do uma me- 
dida para líquidos. 

CANTILÊNA, s. f. (Do latim caniilena, 
de cantus; vid. Canto). A menor e mais 
simples [jhrase musical, que pôde inven- 
tar, por exemplo, um pastor, uma ama ao 
acalentar a creaiiça no berço; d'ahi, me- 
lodia ou cantiga simples d'um genero me- 
lancólico e sentimental. 

Passarinhos chocari-eiros 
Pintados de varias pennas, 
Com suaves cantilenas 
A festejào... 

RODRIGUES LOBO, O DESENGANADO, p, 223. 
CANTIMPLÓRA, s. f. (Do francoz chan- 

tepleure, funil comprido com um tubo 
cheio de orifícios para fazer correr os lí- 
quidos n'uma pipa sem os turbar; de 
ckante, canta, epleure, por causa do mur- 
murio quo faz ouvir o liquido escoando-se 
(vid. Cantar o Chorar). A palavra foi ne- 
cessariamente introduzida do fraiicez, por 
que o portuguez não possuo a fôrma pio- 
rar, senão em compostos (vid. Deplorar, 
Implorar). Existo eguairaonte em hespa- 
nhol o italiano). Siplião ou bomba de va- 
zar liquidos era pipas. —Tubos commu- 
nicantes p ir omle passa a agua de uns 
repuxos para outros nos jardins. — Ap- 
parelho para resfriar o vinho ou agua com 
neve. 

f CANTIMPRÓSA, s. f. Alteração do 
Cantimplora. — (íN'este bosque estarão pos- 
tas tres mesas muyto compridas ao longo 
de huas latadas de rnurta, com que todo o 
terreiro estava cercado, onde avia muy- 
tos esguichos de agoa que por cantimpro- 
sas corria de huns aos outros.n Fernão 
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 70. 

C.\NTÍNA, s. (Do francez cantine ou 
do italiano cantina, d'onde vem o fran- 
cez. Segundo Diez, do mesmo radical que 
Canto 2); mas, segundo Tardiou, do latim 
guintana, logar n'ura campo romano em 
quo se vendia toda a especio de cousas. 
Dar-se-ía n'est0 caso uma inversão de 
vogaes som outro exemplo, o que torna 
a etyraologia duvidosa. A de Diez 6 a 
mais aceitavel). Taverna de arraial; fras- 
queira. 

CANTINÉIRO, s. m. (De cantina, com 
o suffixo «eiro»). Noologismo. O quo ven- 
de era cantina. 

CANTÍNHO, s. m. Diminutivo do Can- 
to 2). 

1.) CÁNTO.s. m. (Do latira cantus, da raiz 
can, ora canere, cantar. Essa raiz na sua 
fórraa indo-germanica é kvan, que so en- 
contra em sanskritoA:i'(m, soar; kan-kan-i, 
sino; em grego kanazein, soar, etc.) Mo- 
dificação especial da voz humana, pela 
qual so formam sons variados, apreciá- 
veis o submettidos a intorvallos regulares. 

Cantem, louvem, e escrevam sempre extremos 
l)'esse8 seus semideoses o encareçam, 
Fingindo Magas, Circes, polyphemos, 
Sirenas, que co*o canto os adormeçam. 

CAM., LUS., cant. v, est. 88. 

— Sério do sons formando phrasos ou 
periodos inusicaos, a que se dá a expres- 
são exigida pelo assumpto.—Canto triste. 
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— Canto alegre. 
Canto lúgubre. - 

- Canto harmonioso. — 
■ Cantos nacionaes. 

Já nâo fugia a bella nympha, tanto 
Por se dar cara ao triste que a seguia, 
Como por ir ouvindo o doce canto, 
As namoradas magoas que dizia. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 82. 
—o gorgeio das aves, o grito do gallo, 

o ruido causado pelas azas de certos in- 
sectos, como a cigarra, o griilo, etc. 

A redea larga (Venus) ás aves, cujo canto 
A Phaetontea morte chorou tanto. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 43. 
As Halcyóneas aves triste canto 
Junto da costa brava levantaram. 

OB. ciT., cant. VI, est. 77. 

■— Por ironia, o zurrar do burro. 
Mal vio vir ledo o Dono, alçou o (burro) sem garbo 

O desunhado casco, 
E com meiguice lh'o impingio no rosto; 

Juntando a seu descòco 
A do seu zurro airosa melodia. 
DONO. — Que canto! e que meiguice! 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFÜNTAINE, 1ÍV. 11, fab. 5. 

— Musica que se executa com a voz. — 
Estudar canto.—Aprender piano e canto. 
—Canto-chão, canto gregoriano, canto da 
egreja, o cantar ordinário da egreja, cuja 
regularisaçáo é attribuida a S. Gregorio. 
— Canto de orgão, ou canto figurado, por 
opposiçáo a canto-c/ião, porque as phra- 
ses musicaes e suas secções, o compasso, 
o tom, são obrigados a uma marcha e têm 
um valor determinado que lhe dão uma 
figura particular e distincta. — Figurada 
mente: Canto-chão, doutrina vulgar e re 
petida; doutrina simples e segura, fallar 
singelo e sincero.—Parte melódica da 
musica, a que resulta da duração e suc- 
cessão dos sons, e da qual depende em 
grande parte a expressão, e á qual tudo 
o mais se subordina.—Musica vocal.— 
Partes de canto, as que executam as vo- 
zes. — Por extensão, poesia que se can- 
ta ou se pôde cantar. 

Mas, proseguindo a Nympha o longo canto, 
De Soares cantava, que as bandeiras 
Faria tremular, e pòr espanto 
Pelas roxas arabicas ribeiras. 

CAM., LUS., cant. x, est. 50. 
Agora tu, Calliope, me ensina 
O que contou ao Rei o iUustre Gama; 
Inspira immortal canto e voz divina 
N'este peito mortal que tanto te ama. 

OB. CIT. cant. líi, est. 1. 
E emquanto eu estes canto, e a vós não posso, 
Sublime Rei, que nâo me atrevo a tanto, 
Tomae as redea» vós do Reino vosso, 
Dareis matéria a nunca ouvido canto. 

OB. CiT., cant. I, est. 15. 
Nem lhe peço da lyra o som suave, 
Nem que o meu canto faça sonoroso. 

COUTE REAL, NAUFR. DE SEI'., Cant. I. 
Levantarey em teu nome alegre canto. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, IÍV. I, 34. 

— Divisão d'um poema. — Os Lusíadas 
têm dez cantos.—A Eneada tem doze can- 
tos. 

Este receberá plácido e brando, 
No seu regaço o canto, quo molhado 
Vem do naufragio triste e miserando. 

CAM., LUS., cant. x, est. 128. 
— Loc.: O canto do cysne, o ultimo 

poema d'um poeta. Locução que tem sua 
origem em os antigos supporem que o 

cysne cantava quando estava para mor- 
rer.— O canto da sereia, palavras enga- 
nadoras. 

2.) CÁNTO , s. TO. (A palavra acha-se 
muito espalhada. O hespanhol tem canto, 
com a mesma significação que o portu- 
guez, o italiano canto, canto, lado, parte, 
o inglez cant, superfície cortada; okim- 
ri cant, borda, circulo d'uma roda ; o la- 
tim caní/ms, circulo d'uma roda, que Quin 
tiliano julgava d'origem africana ou hispa 
nica; o grego kanthos, canto do olho e cir- 
culo de roda; o allemão Icante, o anglo 
saxão cant, borda, borda aguda, canto 
etc. Diez encadèa assim as significações 
kymri, borda e canto, romanico canto 
Qual seja, poróm, a origem primitiva da 
palavra, é o que não é fácil de determinar 
O manterem-se as consoantes «k» e ' 
inalteráveis no teutonico sem terem pas 
sado pela modificação a que as submette 
a lei de Grimm, mostra que ella foi intro 
duzida nas linguas teutonicas em época 
comparativamente moderna. Que a pala- 
vra, porém, é indo-germanica e não afri 
cana ou ibérica, parece provar o lituanio 
kampas, canto, região. Nas línguas slavas 
não é raro o desapparecimento de um «t» 
final depois de «m», entrando em seu Io 
gar uma consoante analoga a essa liqui- 
da, isto é, uma labial). Angulo reentran- 
te ou saliente, formado pelo encontro de 
duas ou tres linhas, de duas ou tres su- 
perficies. Os cantos de uma sala, d'um 
quarto. — Os cantos da casa. — Os cantos 
do livro, da estante, da mesa, da rua.- 
Os quatro cantos do mundo, o mundo in- 
teiro. — Os cantos todos d'uma cidade, 
toda a cidade.—^ Figuradamente: Logar 
retirado. —N'um canto da província.— 
a Suspirava sempre pelo canto da sua cel 
Ia.)-) Frei Luiz de Souza, Vida do Arce- 
bispo, Liv. I, 4.—Os cantos da conscien 
cta. Pedra angular. — Figuradamente: O 
canto da egreja, a pedra angular, a base 
da egreja, o papado. 

Ali se hiío de provar da espada os fios 
Km quem quer reprovar da egreja o canto. 

CAM., LUS., cant. vii, est. 7. 

—Cabeça de canto, a pedra fundamen- 
tal d'um edificio. — Figuradamente: 

Quem com elles logo der 
Na pedra do furor santo, 
E ba,tendo os desfizer 
Na pedra, que veio a ser 
Em fim cabeça de canto. 

CAM., SOBOLOS llIO^ QUE VÃO. 

= Camões designa com essa expressão 
a S. Pedro. — Pedra em geral. 

Tomou como pasmado 
Todo o Estygio Reino co' o teu canto, 
E quasi descançado 
De seu eterno pranto, 
Cessou de alçar Sisypho o grave canto, 

CAM., ODE III. 

—Pedra grande por esquadria.—«.Der- 
ribavão sobre os que subiam grandes pe- 
dras e cantos.» Diogo de Couto, Década 
V. 4, 2. 

Fugindo, a setta o Mouro vae tirando 
Sem força, de covarde e de apressado, 
A pedra, o páo e o canto arremessando; 

• Dá-lhe armas o furor desatinado. 
CAM., LUS., cant. i, est. 91. 

— o canto da bôcca, o angulo forma- 
do de cada lado pelo encontro dos lábios. 
—O canto do olho, o angulo formado do 
cada lado pelo encontro das palpebras. 
—Olhar com o canto, olhar de lado, dis- 
farçadamente, fingindo que não se olha. 
— Jogo dos cantos, jogo em que quatro 
pessoas occupam os quatro cantos (l'uma 
casa, e uma quinta collocada no meio 
da casa trata de ganhar um d'esses can- 
tos, logo que o occupante o abandona, 
para o trocar com outra pessoa collocada 
n'outro canto. 

— Loc.: Estar a um, ou posto a um 
canto, estar desprezado, considerado co- 
mo inútil.—Pôr alguém ou alguma cou- 
sa a um canto, mostral-o, fazel-o consi- 
derar inferior. 

CANTO-CHÃO, s. m. Vid. Canto 1). 
CANTOÉIRA, s. f. (De Canto 2), com 

o suffixo «eira»). Peça de ferro com que 
se prendem e fixam os cantos dos edifi- 
cios. 

CANTONÁL, adj. (De cantão, cora o 
suffixo «ai»). Que pertence ou diz res- 
peito a um cantão. 

CANTONEIRA, adj. (Fôrma de nature- 
za participai de Canto 2). Termo de Bra- 
zão. Que tem alguma peça nos cantos.— 
Escudo cantonado. 

CANTONEIRA, s. f. (De Canto 2), com 
o suffixo «eira», como se a palavra de- 
rivasse de Cantão, pela analogia dos de- 
rivados em «eira», d'um thema em «ão»). 
Instrumento de ferro de tres cantos, que 
os encadernadores applicam nos lombos 
dos livros para os dourar. = Frei João 
Pacheco, Divertimento erudito, ii, 343, 
e Bluteau, Suppl. — Estante pequena, 
movei, com pratelleiros, que se põe no 
canto d'uma casa e em que se guardam 
louças.— Prostituta que anda pelos can- 
tos das ruas, ou que vive em cantos ou 
logares retirados. 

Rliodope foy huma famosa Cantoneira. 
LEONEL DA COSTA, ECLOGAS DK VIRGÍLIO. 

1.) CANTOR, A, s. (Do latira cantof)' 
de canere; vid. Canto 1.) O, a que can- 
ta, que faz officio de cantar. 

Eis públicos theatros ó Cantores. 
ANTONIO FERREIRA, cart. II, 10. 

Aonio Alvorotador 
Quasi esteve arrojado 
A interromper ligeiro 
Dos amantes cantores 
Os músicos amores. 

ANTONIO BACELLAR, SAUDADES D'A0NI0. 
— O poeta, a poetisa, e principalmen- 

te o poeta épico.— Camões foi o grande 
cantor dos portuguezes. 

-j- 2.) CANTOR, s. m. Terrao da índia 
)ortugueza. Nome que se dá ao sapal co- 
)erto de salgueiros, ou ao sapal pequeno 

de que se cortaram os salgueiros. =Blií" 
teau. 

CANTORÍA, s. f. (De cantor, com " 
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suffixo «ia»). Acçáo de cantar; canto.— 
Concerto de vozes.—«Com grande solem- 
nidade e cantoria de vozes.n Jorge Car- 
doso, Agiologio Lusitano, iii, 802. 

f CANTÓRLA, s. f. Termo da índia 
portugueza. iNome que se dá ao sapa! 
grande de que se cortaram os salgueiros. 
== Bluteau. 

CANTOS-REDONDOS, s. m. pl. (De Can- 
to 2), e redondo). Especie de limas de 
luo usam os ferreiros e espingardeiros 
para arredondar os cantos das peças. 

CANTUNLÍA, s. f. (Palavra asiatica). 
Antigo imposto que se pagava em Gôa. 
= Barros, Década II, 5, 2. 

CaNUDÍNHO, s. m. Diminutivo de Ca- 
nudo. 

CANÚDO , s. m. (De cano, com o suffixo 
"Udo», como bicudo, de bico, etc. Tem fór- 
''la adjcctiva). Tubo delgado de madeira, 
"letal, papel, vidro, etc.—Canudo de la- 

páo de lacro. = Fernão Mendes l'in- 
'o Peregrinações, cap. 163. 

CÁNULA, s. f. (Do latim canula, dimi- 
'lutivo de canna (vid. Cana). Devia-se es- 
(írever Cannula). Tubo mais ou menos 
comprido, de diâmetro variavel recto ou 
''urvo, aberto nas duas extremidades, de 
"^uiio uso nas operações cirúrgicas. 

CANULÁDO, adj. (Do cánula). Que tem 
de canula ou de canudo. 

CANUTÍLHO, s. m. Vid. Canotilho. 
CANYBO, s. m. (Alterado doarabefcin- 

Catiliamo. — (lAvia o que se chama 
^o.ndomj, cantulia, a praça, panos, bete- 

especiaria, canybo, boticas, ortaliça, 
"Pas, feyneos.í) Barros, Década II, 5. 2. 
^ 'Alguns suppõem que é erro por cãybo, 
•Cambio, mas sem -fundamento algum, 

t CANZÃO, s. m. Vid. Cãozão. 
CANZARRÃO, s. m. Augmentativo de 

— Cão muito grande. 
^^CanzOÁDA, s. f. (De canzão ou con- 

ou, melhor, do uma antiga fôrma 
, 'izon, com o suffixo «ada», syncopan- 
/^"Se o «n» adiante d'este suffixo). Ajun- 
''üenio de cães. — Figuradarnente; Ca- 

gente vil e berradora como cães. 
^^GANZOÁL ou CANZUÁL, adj. (De can- 

ou cãozão, ou, melhor, de uma antiga 
■■fila canzon, com o suffixo «al»). De 

„"le cães. — Matilha canzoal. — Fi- 
■^adaraente: Plebe canzoal, a mais vil. 
ANZiS, s. m, pl. (Talvez do cão; vid. 

®'8"iftcações technicas d'esta palavra), 

les ^ «'tafona que puxam pelos tiran- 
que faz andar a pedra.—Páos 

Ij-i niettem na cabeça dos bois para 
q£- = Bluteau. 

Prim ■' latiui canis, que deu 
)ie no latim vulgar uma fôrma ca- 
sos confundiram todos os ca- 
'taliit? e que se encontra em 
(Iq depois caindo o «e» final depois 
^eio é regular em portuguez, 
pois n d'ondedo- 
vid oi " «'í^lição do «o» prosthético, cão 

)• A palavra cão é uma das que 

os povos indo-germanicos trouxeram j 
formada da sua habitação primitiva na 
alta Asia central, como mostram as fôr- 
mas das linguas antigas: sanskrito vó- 
dico çvam (por kvan, com palatalisação 
da guttural primitiva (vid. Palatalisação), 
o sanskrito clássico çvâ, o grego kyôn, 
o gothico hun-d-s [h, por k regularmente 
pela lei de Grimm; vid. Cabeça), com 
«d» accessorio, o lituanio szu, thema 
szum {sz por k). A raiz da palavra é ob- 
scura, o que ainda nos faz crêr mais na 
sua alta antigüidade, que remonta a mui- 
tos milhares de annos). Quadrúpede do- 
méstico, maisfielao homem, que íheguar- 
da a casa, os rebanhos e o auxilia na ca- 
ça.—Cão de caça. — Cão de gado ou pas- 
tor. — Cão de quinta. — Cão d'agua. — 
Cão de busca. — Cão de mostra. — Cão 
rateiro. — Cão de Malta. — Cão da Ter- 
ra Nova, cão grande de pêllo comprido 
que gosta muito de nadar e pôde salvar 
um homem da agua. — Cão de lebre, 
galgo. — Cão de S. Bernardo, grande es- 
pecie de cão dos Alpes. — Cão de busca, 
o que se lança a buscar caça ou cousa 
que se perdeu. — Cão de fdhar (antiga- 
mente), cão de fila. — Cão fraldeiro, es- 
pecie pequena que as damas tôni a seus 
pés. — Cão de regaço, especie pequena 
que as damas trazem no collo ou têm 
no regaço. — Cão de manga, de raça pe- 
queníssima.— «.Quando el-Rei hia aa co- 
ça todallas maneiras daves, e caaes, que 
se cuidar podem pera tal desenfadamen- 
lo, todas hiam em su companhia.d Fer- 
não Lopes, Chron. de D. Fernando, Proi. 
— <iFoi sempre grande caçador (D. Pe- 
dro 1), e monteiro em seeiido Iffante, e 
depois que foi Rei, trazendo gram casa 
de caçadores, e moços de monte, e daves, 
caaens de todas as maneiras que pera taaes 
jogos eram pertençentes.» Fernão Lopes, 
Chron. de D. Pedro I, cap. 1. — a.Anda- 
vam com ellas as Vaquas dos nossos Igua- 
riços, e os caães que as guardavam.y» 
Carta de D. João I, de 18 de Novembro 
de 1409. 

Esse dormia coma c<?o, 
Quo mijava onrle jazia. 

r.lL VICKNTE, YOl. IIT, p. 184. 

Olha o reino ArracSo, olha o assento 
Do Pegn, que ]A monstros povoiirnm; 
Monstros filhos do feio ajuntamento 
I)'uma mulher e um cào que sos se acharam. 

CAM.,T.us.,cant. x, est. 122. 

Muitos também do vulgo vil sem nome 
Vão, e também dos nobres, ao profundo, 
Onde o trifauce cão perpétua forno 
Tem das almas que passam d'c.ste mundo, 

on. ciT.,cant. iv, est. 'it. 

Acompanhado vem de caçadores, 
De monteiros de pe, e cavalleyros, 
E de cães como clles filhadores. 

JoXo VAZ, GAYA, p. 28 (ed. de 1868). 

— Figuradamente, individuo que se 
maltrata, que se despreza, miserável. Os 
portuguezas davam antigamente este no- 
me de desprezo aos mouros, etc. — aAh 
cão de mi, que se me foi, que a vida lhe 

ouvera de tirar.d Antonio Ferreira, Bris 
to, act. IV, SC. 5. 

Porque tantas batalhas sustentadas 
Com muito pouco mais de cem soldados, 
Com tantas manhas, e artes inventadas, 
Tantos cães não imbellea profligados. 

CAM., Lus., cant. x, est. 20. 
Acceso de ira o Câo (o Samorim), nao vendo laesos 
Aquelles. que as cidades fazem rasas, 
Fará que os seus, de vida poucos escassos 
Commctam o Pacheco que tem azas. 

OB. ciT., cant. X, est. 16. 
Andam pela ribeira, alva, arenosa, 
Os belUcosos Mouros acenando 
Com a adarga, o co'a haste perigosa, 
Os fortes Portuguezes incitando. 
Não solTre muito a gente generosa 
Andar-lhe os cães os dentes amostrando. 

OB. ciT., cant. I, est. 87. 

— Popularmente, uma pessoa rude e 
severa. — Que cão! uma pessoa que men- 
te, falsêa, ou faz actos disfarçados para 
seu interesse. — Divida que não se paga 
ou não se tem tençfio de pagar. — Pre- 
gar um cão. —Apanhar um cão.—Le- 
var um cão. — Ter cães. 

— Termo do Zoologia. Genero do mam- 
míferos, a que pertence o cão. O lobo, o 
chacal são cães. 

— Termo de Astronomia. Cão maior e 
cão menor, constellações do hemispherio 
austral. 

Vè de Cassiopèa a formosura, 
E de Orionte o gesto turbulento; 
Olha o Cysne morrendo, que suspira, 
A Lebre, os Cães, a Nau, e a doce Lyra. 

OB. CIT., cant. X, est. 88. 

— Cão de espingarda, de pistola, etc., 
peça dos fechos em que está a pedra, que 
se levanta e abaixa para fazer fogo, ou 
que, nas armas de capsula, bate contra 
o fulminante. — ^Levantando os cães ás 
pistolas.D Padre Manoel Godinho, Rela- 
ção do Novo Caminho, p. 186 (l.a ed.) 
— Cães da chaminé, ferros que sustêm a 
lenha no ar. 

— Termo de Architectura. Cão de pe- 
dra, peça de pedra saliente que nas pa- 
redes sustenta as bacias de sacadas, etc. 

— Termo de Artilheria antiga. Nome 
de uma peça. — lAcharão-se também na 
armada cento e sessenta espingardas, e 
quarenta peças d'artilheria de bronze, em 
que estavão doze falcões, dous camelos, 
huma espera, e cinco roqueiros que tira- 
vão pilouros de pedreyros, e os mais ber- 
ços, com dous cães como meyas espe- 
ras.y> Fernáo Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, cap. 58. 

— Loc.: Tratar alguém como um cão, 
tratar mal. — Ser cão de alguém, se- 
guil-o por toda a parte e em tudo, com 
servilismo.—Mulher abocanhada dos cães, 
mulher que se tem prostituído á gente 
mais vil.—Comida abocanhada dos 
comida que tem um máo aspecto. — Ser 
o cão e o gato, ou como o cão com o ga- 
to, andar sempre em questões, em diver- 
gências. — Ir a alguma parte o cão e o 
gato, ir toda a gente. — Morrer como um 
cão, morrer no desprezo e no abandono. 
— Trinta cães a um osso, muitos preten- 
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dentes á mesma cousa. — Espertar o cão 
dormindo, ou que dorme, estimular o ini- 
migo que estava quieto, ou tocar em cou- 
sas perigosas. — Entre o cão e o lobo, en- 
tre o dia e a noute, au lusco-fusco. — 
Andar entre o lobo e o cão, com a vista e 
as idêas perturbadas. 

Entre o doente, entre o sam 
Mente a cada passo a espia, 
E ás oras do ineyo dia 
Andais entre o lobo, e o cão. 

SÀ DE MIRANDA, ESPARSAS, CSt. VI. 

— Aborrecer como a cão morto, abor- 
recer muito. — Cheirar a cães mortos, 
cheirar muito mal, a materins em putre- 
facçâo. — Cão de arame, homem que pa- 
rece um boneco. — Cara de cão de pedra, 
cara de poucos amigos, antipalhica. En- 
fermidades da língua, p. 141. —Ser co- 
nhecido como cão ruivo, ser muito conhe- 
cido, ter manhas muito conhecidas. Ob. 
cit., p. 128. — Frio como um cão, muito 
frio. Ob. cit., p. 124. — O cão que roeu 
o maríello, um certo negocio, ou então 
cousa nenhuma. — Que ha de novo acer- 
ca do cão que roeu o martello? — Vergo- 
nha de cão, impudicícia, descaramento. 
— Oh cães de Carnide, cadellas do Lu- 
miar, acudi ás de Bem fica que se querem 
afogar! Antiga invectiva da gente de 
Carnide e Lumiar á de Bemfica, que de- 
pois se tornou proverbial e é empregada 
para ridicularisar uma afílicção cômica, 
etc. — <íTirur dos cães da rua jmra pôr 
a alguemí), dar a alguém uma cousa des- 
prezível, um epítheto insultuoso, etc. = 
Enfermidades da língua, p. 149. 

— Adag. : (íQuem seu cam quer matar, 
raiva lhe poem nome.)) Fernão Lopes, 
Chronica de D. Fernando, cap. 101. — 
Corresponde ao francez: Quant on veut 
noyer son cliien, on dit qu'il a Ia rage, 
e que significa que nunca falta pretexto 
para se desembaraçar ou fazer desappa- 
recer uma pessoa ou cousa que não agra- 
da. — «Cão que muito ladra, nunca bom 
para caça.d Bento Pereira, Thesouro. As 
pessoas que apregoam muito, que se van- 
gloriam e promettem fazer grandes cou- 
sas, nada realisam. — «Cão que ladra, 
não morde.!) Pessoa que aprcgôa valen- 
tias, não deve causar receio.—«.Quem ac- 
corda o cão dormindo, vende a paz e 
compra ruido.» Bluteau, Vocab. Não se 
devem inquietar os inimigos, ou metter 
mãos em negocios perigosos.—nA grande 
cão, grande osso.T) Ob. cit. Os grandes só 
com muito se contentam.— «^ hora má, 
não ladrão cães.» Ob. cit.—«.Cão que não 
ladra, guarda d'elle.)) Ob. cit. Diz-se tam- 
bém : (.(.Livra-te do cão que não ladra, e 
do homem, que não falia.d — «Cão que 
muito lambe tira sangue.!) Bento Pereira, 
Thesouro. Os aduladores tiram sempre 
lucro das suas lisonjas, ou causam sem- 
pre <lamno aos que adulam. —■ «A'a boca 
do cão não busques o pão, nem no foçinho 
da cadella a manteiga.)) Ob. cit. Não se 
deveu) buscar as cousas onde ha quem 

as consuma. — «.Segredo em boca de mu- 
lher, é manteiga em nariz de cão.» Col- 
ligido (Ia tradição. — «Amor de mulher, 
e festa de cão, só atteniam para a mão.)) 
IMuteau, Vocab. O amor da mulher só 
tuira ao interesse. — «Ladre-me o cão, 
não me morda.)) Ob. cit. Fallem de nós 
embora os maldizentes, comtantoque nos 
não damniíiquem ou maltratem.— «Mal 
ladra o cão, quando ladra de medo.)) Ob. 
cit. — «Nunca falta um cão que vos la- 
dre.T) Ob. cit. Nunca faltam invejosos ou 
calumniadores.—«Metes os cães na mouta 
e arredas-le para fóra.)) Ob. cit. Tratas 
de alcançar teu fim só com o perigo 
alheio.— «O cão com raiva, de seu dono 
se trava.)) Ob. cit. — «O cão no osso, a 
cadella no lombo.)) Ob. cit. «Qual é o 
cão, tal é o dono.)) Ob. cit.— «Quem com 
cães se lança, com pulgas se levanta.)) 
Ob. cit. Quem se mette com vilões, sem- 
pre se conspurca ou fica lesado.— «Bom 
cão de caça, até á morte dá órabo.)) Ob. 
cit. O que é bom, ou quem ó bom, sem- 
pre conserva as suas qualidades. —«Cão 
azeiteiro, nunca bom coelheiro.)) Ob. cit. 
— «Não crie cão, que lhe não sobeja pão.)) 
Ob. cit. Não se metta em despezas quem 
as não pôde fazer. — «Bole o rabo o cão, 
não por ti, senão pelo pão.)) Ob. cit. O 
lisongeiro com suas lisonjas só mira ao 
interresse. — «Casa em que não ha, cão 
nem gato, he casa de velhaco.)) Ob. cit. 
— «Perdido he o gado onde não ha bom 
cão que ladre.» Ob. cit. Perdem-se os ne- 
gocios quando não ha queiu vele por el- 
ies ou os advogue. — «Ou para homem 
ou para cão, leva a tua espada na mão. d 
Ob. cit. — «A cão mordido todos o mor- 
dem.» Ob. cit. Ataca-se os que já estão 
feridos, ou os fracos. — «Muitos cãesen- 
trão no moinho, mal pelo que acham den- 
tro.» Ob. cit. — «Cão que lobos mata, 
lobos o malão.» Hluteau, Suppl. Vem-se 
a morrer ás mãos do iniiuigo. — «üous 
lobos a um cão, bem o comerão.» Ob. cit. 
— «Quarto de cão prc^o e de moço g alie- 
go.» Ob. cit. — (!.Ao cão, e ao pulreiro, 
deixa-os no sendeiro.» Ob. cit. — «O cão 
velho qua)ido ladra dá conselho.» Padre 
Delicado, Adagios, p. 23. 

CÃO, adj. m., CÃ, CÃA. ou CAN, f. (Do 
latim canus, c.ma; vid. Cândido). Que 
tem cans. = Pouco usado. 

CÁOS, s. TO. Vid. Chãos. 
CÃOSINHO, s. m. Diminutivo de Cão. 

— IVça de musica que se toca na viola. 
CAOÉ ou CAHUÉ, s. m. Vid. Café. = 

A primeira fôrma acha-se em Padre Ma- 
noel Godinho, Relação do Novo Caminho, 
cap. 22. 

CAOUP, s. m. (Palavra da língua tupy). 
Nome de uma arvore do Maranhão, que 
dá um fructo de aspecto e sabor sími- 
Ihantes aos da laranja. 

CAOUTCHOUC, s. m. (Do nome india- 
no da substancia, cahuchu). Vulgarmente 
gomma elastica, succo coagulado áaja- 

tropha elastica (Línneo), arvore da famí- 
lia das euphorbiáceas tithymalas, e d'ou- 
tras plantas, como a figueira da índia, 
etc. Essa substancia acha-se no commer- 
cio sob a fórrna de garrafinhas.—Cauot- 
chouc volcanisado ou enxofrado, especie 
de combinação de caoutchouc com enxo- 
fre, preparada com o sulphureto de car- 
bone e o chlorureto de enxofre.—Caout- 
chouc mineral, substancia hydrocarbona- 
da, a que se chama também betume elas- 
tica ou elaterite, que tem elasticidade ana- 
loga á do caoutchouc. 

— Obs. : A fôrma caoutchouc, é, na or- 
thogra pli ia e pronuncia, inteiramente fran- 
ceza. Mais d'accordo com a orthographía 
e phonica da nossa lingua ficaria a pala- 
vra se se escrevesse e pronunciasse ca- 
huchu. 

CAPA, s. f. (O hespanhol e provençal 
têm capa, o italiano cappa, o francez cape 
e chape, o íngiez cape, etc. A palavra é 
muito antiga, e, segundo a opinião de Diez, 
existia provavelmente já no latim vulgar. 
Em Isidoro de Sevilha ha: capa, quia 
quasi totum capiat hominem; assim do 
latim capere, tomar; vid. Caber). Vesti- 
dura alta que desce dos hombros e vae 
por cima de todo o fato.—Capa curta, a 
que desce só até á cintura. — Capa com- 
prida, a que desce até aos joelhos.— Capa 
talar, a que desce até aos calcanhares. 
— Capa aguadeira, a que pôde obstar á 
entrada da agua. — Diz-se hoje capa de 
agua, capa impermeável.—Capa de pan- 
no, de seda, de palha, de esparto, etc.— 
Capa de rojar.—Capa de pelles, capa for- 
rada de pelles.—Capa de asperges, a capa 
que usam os sacerdotes em varias cere- 
monias da Egn>ja. — Capa de capello, a 
que tem um ca[te]lo curto. 

Porem cila da capa que lhe alcança 
Cadeia quer fazer a seu intento, 
Na mão lhe fica, e foge-lhe a esperança, 
Como fugia o moço da aposento. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. Ih 
est. 47. 

—: Antigamente os fidalgos, homens da 
côrte, que cingiarn espada, usavam urna 
capa de fôrma especial. D'ahi, moço co)^ 
capa, servir com capa na côrte. Os bur- 
guezes usavam cafia preta; d'ahí, home^ 
de capa preta, burguez; os homens do 
campo usavam capa parda; d'ahi, home^ 
de capa parda, camponez. N'essas deno- 
minações tem origem a locução: Ir ® 
busca do homem da capa preta, iste é, ^ 
busca do que se não pôde distinguir p""" 
falta de sígnaes, havendo só uma indica' 
ção tão equivoca como a da côr da capa- 
— Homem de capa e espada, denomio®' 
ção dos seculares que não usavam beca 
nem tinham offioio, dos que não cingia"^ 
espada. — «Debaixo dos hábitos comp^^' 
dos pôde dar liçoens a muitos de cap^i ^ 
espada.» Francisco Rodrigues Lobo, CC' 
te na Aldêa, p. 162.— «liem humaC^V^ 
toda de ouro cham com sua sobreporia 
esmaltes verdes no cano,)) Doe. de 1'^'' ' 



CAPA CAPA CAPA 89 

Corpo diplomático portuguez, Tom. i, p. 
290, publ. pelo Visconde de Santarém. 

A capa e gorra são cia côr da neve. 
CORTE BEAL, NAUFR. DE SEP., caot. Ví. 

— Por extensão, cousa que envolve, 
cobre ou forra. — Capa de livro, fardo, 
etc. — Figuradaraente; Pretexto; appa- 
rencia. — «.Hum homem chamado Rey de- 
baixo da capa de hum escrupulo, e esse 
fingido.y> Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
IX, p. 81. — a Vem m,uitas vezes a ser o 
licito capa, e manta do illicito.)) Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. — (íSempre a malicia se vai da 
Capa da virtude para acreditar suas obras.» 
Idem, Epanaphoras, p. 21. — Cousa que 
occulta. — «Noite escura he capa de ju- 
deus e de envergonhados.-» Camões, Filo- 
demo, act. v, sc. 2. 

— Termo de Pintura. Capa de tinta, 
uma demão. 

— Loc.: Tomar, puxar, tirar alguém 
pela capa, rogal-o, instal-o, ou obrigal-o 
® fazer alguma cousa. — «^ssi como se 
^lles forom tomados pelas capas forçosa- 
'>^ente, e com prema, epor gram medo os 
^^ouxessem a tal cuidaçon.» Fernão Lo- 
pfs, Chronica de D. Fernando, cap. 109. 
— Ser capa d'alguem, encobrir as suas 
®cções.—Capa de velhacos, o que os en- 
cobre,— Por baixo da capa, para si, a 
occultas.— «Para elles não corre o tem- 
po, nem as horas fazem seu officio, só 
porque não ouvem o Relogio da vesinhdn- 
P®!) e ella lá por bayxo da capa lhes vay 
fo^zendo as culpas summarias.d Francisco 
'Wanoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
■^1.—Fazer capa para brigar, enrolar a 
•^apa no braço, de modo conveniente para 
'írigar. =3 Bento Pereira, Thes.—Má ca- 
P^i máo trajo, máo vestido. — Não dei- 
^o.r a outrem. a capa no terreiro, não ce- 

o campo, não deixar vantagem ao 
Competidor. = Jorge Ferreira do Vascon- 
•^^llos, Eufrosina, act. i, sc. 6.—Andar 

capa caída, estar em decadencia, ir 
Perdendo a fortuna.=Bluteau.—Trazer a 
'^apa ao hombro, ser homem de pouca for- 
'•^na ou de inferior classe, caminheiro ou 
'fabalhador. = Bluteau.—Homem de ca- 

em collo, miserável, pobretão. 
Loc. NAUTicAS; Pôr-se o navio á 

®®Pa, estar á capa, atravessar o panno de 
Janeira que não prosiga, ou faça muito 
pouco caminho pela linha mais próxima 
,0 vento, tendo o panno braceado todo 
^ "olina, e ojeme de ló, e isto quando 

uo convém navegar, por causa da força 
^ vento, ou pela sua má direcção. A ori- 

d'esta locução está em que antiga- 
, ®nte capa era um nome da vela grande 

mastro grande, como ainda o é em 
®ncez.-—Ü'ahi, pôr-se á capa, figurada- 

j, esperar occasião favoravel para fa- 
alguma cousa.—Capa do íeme, ence- 

que se prega na abertura que ha na 
Pa para a passagem do leme, a fim de 

VOL. II,—12, 

obstar á entrada da agua por aquelle la- 
do.— Capas dos mastros, guarnição de 
lona alcatroada, que, pregada á roda do pé 
do mastro, e pela aresta da ancora, evita 
a entrada <la agua para as cobertas e po- 
rão. —- Capas das encapelladuras, guar- 
nição do lona pintada, que reserva as en- 
capelladuras de serem deterioradas pela 
agua. 

— Adag.: ((Nem no inverno sem capa, 
nem no verão sem cabaça.»—((Quem tem 
capa, sempre escapa, quem tem gabão es- 
capará ou não.» — ((Vaes-te feira, e eu sem 
capa.» Diz-se quando se deixou perder 
uma occasião própria para obter alguma 
cousa. — ((Corpo bem feito não ha mister 
capa.» — ((Aonde perdestea capa, ahi a ca- 
ta.»—((Do soldado que não tem capa, guar- 
da a tua arca.» — « Viva El-Rei e dá cá a 
capa.»—((Debaixo de má capa,/az bom be- 
bedor, ou debaixo deruim capa se encontra 
um bom bebedor.» Diz-se também joj/ador 
cm logar de bebedor. 

CAPACÊTE, s. m.. (Da mesma fôrma 
fundamental de que vem cabeça (vid. esta 
palavra), com o suffixo «ete», conservan- 
do-se porém o «p» primitivo sem altera- 
ção; assim de capitia vem capeça, d'ahi 
capacete, capacete. No francez antigo ha 
cabasset, evidentemente a mesma palavra 
que a portugueza, mas para que Littré 
propõe outra etymologia, talvez por não 
attender para as formas portuguezas, ety- 
mologia segundo a qual cabasset deriva- 
ria de cabas, cabaz. Sem duvida o sen- 
tido não faz difficuldade á etymologia de 
Littré, mas a que damos ó muito mais 
provável pelas fôrmas especiaes da nossa 
lingua). Arma defensiva com que se co- 
bria a cabeça. 

Capacetes estofam, peitos provam, 
Arma-se cada um como convinlia. 

CAM., LUS., cant. IV, est. 22. 

— Capacete ou tejadilho do moinho, o 
tecto de fôrma ordinariamente cônica que 
o cobre e gira para pôr as azas na direc- 
ção do vento. 

CAPACHO, s. to. (Fundamentalmente o 
mesmo que Cabaz, proveniente, como es- 
te, d'uma fôrma capacius (baixo latim 
cabacius, derivado, segundo todas as pro- 
babilidades, do adjectivo latino capax; 
vid. Capaz). Especie de ceirão felpudo de 
esparto, em que se mettem os pés para 
os aquecer. — Cesto para cal. — Por ex- 
tensão, pequeno tapeto de esparto, ordi- 
nariamente bordado, sobre quo se põe os 
pés ou em que se limpam. — Figurada- 
mente: Pessoa servil, que se metto, por 
assim dizer, debaixo dos pés d'outra. — 
Padres capachos, nome que dava o povo 
aos padres de S. João de Deus, porque 
elles traziam alcofas para receberem es- 
molas, e alcofa, em castelhano, é cha- 
mada capacha. 

CAPACIDADE, s. f. (Do latim capaci- 
tas, de capax; vid. Capaz). A quantida- 

de que uma cousa pôde conter. — Faso 
de grande capacidade. 

Emfim tens visto a gríí capacidade 
Quo entre as fozes se oceupa tão sómente 
Sem que esta descripçào nada comprehenda 
De quanto o largo mundo mais se estenda. 

ROUM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, cant. 
I, est. 42. 

— A capacidade do espirito.—A ca- 
pacidade do coração.—Medidas de capa- 
cidade, as que servem para medir os lí- 
quidos ou os grãos. 

—■ Termo de Physica. Capacidade para 
o calorico, faculdade que tem os corpos 
d'exigir quantidades difíerentes de calo- 
rico para variar, sob o mesmo peso, ura 
mesmo numero de grãos da escala ther- 
mometrica. 

— Termo de Chimica. Capacidade de 
saturação, quantidade ponderável d'aci- 
do necessário para saturar uma base, ou 
d'uma base para saturar um ácido. 

—Por extensão: dimensões; grandes 
dimensões, largura. — «Como se jra ca- 
pacidade dos hombros estivesse a capaci- 
dade!» Francico Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. IGl. — Figuradamente; Qualida- 
de do espirito que é capaz ou apto para 
adniittir uma cousa, que é bem disposto, 
bem dotado para umfim, e principalmente 
para o saber.—Prova de capacidade.— 
Segundo a minha capacidade. — Homem 
de grande capacidade. — Capacidade do 
espirito, a faculdade que elle tem de com- 
prehender e abraçar as cousas. 

— Termo de Direito. Faculdade legal. 
— Um homem que tem capacidade para 
fazer testamento. — Titulo de capacida- 
de, titulo certificando que um individuo 
é capaz de dar o ensino primário ou se- 
cundário. 

— Termo de Metaphysica. Estado pas- 
sivo e primitivo da alma; aptidão para 
receber todas as impressões. 

— Obs. : Diz-se também; fulano é uma 
grande capacidade; isto é, tem uma gran- 
de capacidade. 

— SvN.: Capacidade, habilidade. A ca- 
pacidade refere-se á extensão dos acon- 
tecimentos o das aptidões, a habilidade 
á applicação, á pratica. Um homem pô- 
de ter habilidade para uma arte, uma 
profissão, mas não ter capacidade. 

CAPACÍSSIMO, adj. sup. de Capaz. = 
Usado por Bernardes, etc. 

CAPACITAR, V. a. (De capaz, com o 
suffixo «ita», de uso raro para formar 
immediatamente themas verbaes, mas que 
se encontra no hespanhol balitar, de ba- 
lar, escarvitar, de escarbar, peditar, do 
pedir, etc., pela analogia dos frequenti- 
vos latinos, como agitare, de agere, fa- 
ctitare, de facere, etc.) Comprehender no 
espirito, no entendimento. — «.Tudo isto, 
que muitos não entendem nem capacitão.» 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. iv, p. 
155.—Fazer capaz, dar capacidade, no 
sentido moral.—Fazer crer, persuadir.— 
«Capacita p(xra esse fm aos naturaes da- 
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quellas terras.d Sebastião Pacheco Va- 
rella, Numero Vocal, p. 545. 

— Capacitar-se, v, refl. Convencer-se; 
persuadir-se. 

CAPADA, s. f. (Do francez capade; de 
cap, cabeça). Termo de Chapeleiro. Cer- 
ta quantidade de pêllo ou lã arcada, for- 
mando camada. =Kecolhido no Dicoio- 
nario de Moraes. 

CAPADEIRA, s. f. (Do thema capa, de 
capar, cora o suffixo composto «deira»). 
Navalha de capar. 

CAPADEIRO , s. m, (Do thema capa, de 
capar, cora o suffixo composto «deiro»). 
O que capa, capador. 

1.) CAPADO, adj. (De capa; fôrma de 
natureza participai). Que tem capa. 

2.) CAPADO, part. pass. de Capar. = 
Usa-se substantivamente para designar o 
porco, o bode capados.—Musico castrado. 

CAPADOR, s. m. (Do thema capa, de 
capar, cora o suffixo «dor»). O que capa. 

CAPADÚRA, s. f. (Do theraa capa, de 
capar, com o suffixo «dura»). A acção ou 
eíTeito de capar. — Capaduras, testículos 
cortados. — uMantimento de muita sub- 
stancia, como são gemas de ovos frescos, 
figados de galinha, e as capaduras dos 
frangãos.)) Francisco Morato Roma, Luz 
da Medicina, p. 11. 

CAPAGORJA, s. f. (De capa, e gorja). 
Vestidura antiga, talvez especie de capa 
apertada na garganta. 

Traga cynta de verdugo, 
pejada com capagorja, 

CANC. DE RESENDE, tOm. I, p. 120. 

f CAPAHAR, s. m. (Palavra turca). Di- 
reito que os turcos faziam pagar aos ne- 
gociantes christãos que levavam merca- 
dorias de Alep a Jerusalem, e a outras 
cidades da Syria. 

f CAPANDÚA, adj. Maçã capandua, es- 
fiecie de maçã que tem a casca verme- 
ha. = Fr. João Pacheco, Divertimento 

erudito, II, p. 216. 
CAPÃO, s. m. (Do thema capa, de ca- 

par, com o suffixo «ão»). Gallo capado. 
— Capão afoucinhado (ant.), capão com 
azas compridas e voltadas á maneira de 
fouce. Viterbo, Eluc. — Cavallo capado. 
— Mata que se corta para lenhas, roça- 
da, por opposiçáo a mata virgem. 

— Adag. : «Do capão a perna, da gal- 
linha a titela.j) — «Capão de oito mezes, 
para a mesa de reis.y>—«A viuva e o ca- 
pão quanto comem assim o dão.ti 

CAPAPÉLLE, s. m. (De capa, e pelle). 
— (lEn tenpo de Rey dõ Afonso Anrri- 
quez capapelle era o nome de hua vestia 
dura.D Fernão d'01iveira, Grammatica 
de lingoagem portuguesa, cap. 36. 

CAPÁR, V. a. (?) Cortar os testículos 
ou os ovarios, castrar.—Capar um gallo, 
um touro, um bode. 

—Termo d'Agricultura. Cortar os olhos 
ou as ílôres supérfluas. 

— Termo Popular. Capar um sino, 
uma sineta, etc., fazer voltar um sino, 

etc., de modo que o badalo assente na bor- 
da do bronze sem produzir o minimo som. 

CAPARAÇÃO, s. m. Vid. Caparazão. 
CAPARÃO, s. m. (Do baixo latim cape- 

rare, caparo, de capa, d'oijde o -fraiicez 
chaperon, o provençal capairos, ele. Vid. 
Chapeirão). Termo de Alta volateria. Es- 
pecie de carapuça de couro que se põe 
ao falcão, para elle ficar quedo onde o 
deixa o caçador. — «Êm quanto o caça- 
dor abaixa o rosto, para abrir os cerra- 
douros do caparão.» Diogo Fernandes 
Ferreira, Arte da Caça, p. 23. 

— Loc. ANT. : Tirar o caparão, sol- 
tar, deixar ir contra o inimigo. Garcia de 
Resende, Chronica de D. João II, cap. 108. 

CAPARAZÃO üu CAPRAZÃO, s. m. (Do 
hespanhol caparazon, augmentativo do 
baixo latim capero; vid. Caparão). Espe- 
cie de gualdrapa, que tem as roupas qua- 
dradas, com cantos eguaes, e ferro forte. 
— «As cinco peças com os cortes de ca- 
prazão.» Antonio Galvão, Tratado da ca- 
vallaria de Gineta, p. 140. 

CAPAROÉIRO, adj. (De caparão, com 
o suffixo «eiro»). Falcão caparoeiro, o 
que recebe bem o caparão, e começa a 
amansar-se. — Figuradamente: Doraado, 
amansado. — nEssa arisca eu vol-a fa- 
rei caparoeira.» Jorge Ferreira do Vas- 
concellos, Aulegraphia, foi. 55. 

CAPARRÓSA, s. f. (O hespanhol tem 
caparrosa, o italiano copparrosa, o fran- 
cez coiiperose, o inglez copperas. A fôr- 
ma ingleza levou Littré a vêr a origem da 
palavra n'um allemão kupfer-asche, cinza 
de cobre, cal de cobro, de kupfer, cobre, 
e asche, cinza; nos diccionarios não se 
acha sem duvida kupferasche, mas acha- 
se n'elle bleiasche, cal do chumbo, era 
consequencia do que o etyraologista al- 
ludido suppõe que a palavra passasse 
para França d'um dialecto dos paizes li- 
raitrophes. Era fácil que d'ahi ella pas- 
sasse para as outras linguas roraanicas, 
e as alterações que irella se deram po- 
diam resultar todas do processo da etimo- 
logia popular. Todavia foi proposta uma 
outra otymologia, segundo a qual a pala- 
vra vera do latim cupri rosa, litteral men- 
te rosa de cobre, e esta etyraologia põe de 
lado, a nosso vêr, a de íittré, apesar de 
ser tão engenhosa e de ter tanto a seu 
favor, e põe-na de lado porque o nome 
da caparrosa, em grego, é formado exa- 
ctamente pelo mesmo processo que cupri 
rosa; esse norae é khaíkanthos, litteral- 
mente flôr de cobre. A perda do «r» em 
caparosa por cupri rosa, é devida, era 
parte, á dissimulação, pois na palavra 
existe outro «r», em parte á etjmologia 
popular que por fim quiz na primeira 
parte do composto a palavra capa). Norae 
antigo do diversos sulphatos: caparrosa 
verde, sulphato do ferro ; caparrosa azul, 
sulphato de cobre; caparrosa branca, 
sulphato de zinco. Era Portugal, no cora- 
raercio, caparrosa designa o sulphato de 

ferro. — «Três onças de galhas e duas de 
caparrosa.» PhilippeNunes, Arte de Pin- 
tura, p. 74. 

f CAPÁS-ANTÚ, s. m. (Do raalaio ca- 
pas-antu, lilteralmente algodão do demo- 
nio). Terrao de Botânica. Planta da ín- 
dia, especie de kétmia. 

CAPATAÇO, s. rn. (Evidentemente com- 
posto de pataço; derivado de pata, com 
um prefixo «ca», talvez alteração de com, 
ou o enigmático prefixo «ca» (vid. Cal- 
morrear e Com). Pancadas que a besta 
dá com as patas, com que se lhe atrôam 
os cascos. 

CAPATÃO, s. m. (De capitão, peixe, 
mudando o «i» não accentuado em «a», 
por assimilação ao primeiro «a»). Peixe 
cherne pequt'no. 

CAPATAZ, s. m. (D'ura baixo latim 
capitaceus, formado de capito, com o suf- 
fixo aceus (vid. Capitão); o «i» não ac- 
centuado mudou-se em «a», por assimi- 
lação ao primeiro «a»;. Chefe dos raes- 
teres ou do alguma compatihia de scrvi- 
çaes da alfandega, de aguadeiros, etc.— 
Fig. e de 2 gen. Principal, chefe. 

CAPATAZAR, v. a. (Ue capataz). Ter- 
mo chulo. Governar, dirigir como capataz. 

CAPATAZÍA, s. f. (De capataz, com o 
suffixo «ia»). Officio de capataz. — Certo 
numero de homens de serviço, reunidos 
sob a direcção d'um capataz. 

-}- CAPATÁZIO, adj. (Ue capataz, com 
o suffixo «io»). Termo popular. Que per- 
tence a uma capatazia.—Figuradamente : 
Que convive em harmonia com outro, 
que ó aífeiçoado.—Fulano é muito teu ca- 
patazio. 

CAPÁZ, adj. 2 gen. (Do latim capax, 
da raiz cap; vid. Cabo). Que pôde con- 
ter em si, no proprio o no figurado. —■ 
Logar capaz de tantas pessoas. — Pouco 
usado n'este sentido. 

... que gesto de um gosto pôde ter-se 
Cuja esporanç.i fur do qualidade, 
Que seja capaz delia tal rejeito. 

ROl.IM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cailt. 
IV, est. 13. 

— Fallando das pessoas ou cousas per- 
sonificadas, que póiie admittir uma cousa, 
que é apto o proprio ou disposto, que 
pôde fazer uma cousa. — Capaz d'umci 
boa ou má acção. — Com «de» e um in- 
finito, no mesrao sentido que com um sub- 
stantivo.— Todo o homem é capaz de men- 
tir.— Capaz de saber tudo.— aCom esses 
vou eu mal encabeludo, em os ouvindo 
tudo vay em huma poeijra. Sou capaz de 
andar com elles ás guedelhas.» FraiiciS' 
CO Manoel de Mello, Feira de Anexins» 
Part. i, Dial. 4. — aMuyto me alegrast^ 
com tão alto discurso; certo, que não sa- 
bia, que éramos capazes de fiar tão dei' 
gado.T) Idera, Apologos Dialogaes, p. 44. 
—Capaz de, com um infinito fallando daS | 
cousas, que pôde.—Uma pedra caindo ^ 
capaz de matar um homem.=:9oncoViS!iào 
e pouco auclorisado !t'este sentido.— 
tem capacidade, hábil; douto, instruído* 
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—Honrado, digno de confiança.— Homem 
capaz, "pessoa capaz. — DeceiitP, decoro- 
so, fallando das cousas. — Casa capaz. 

CAPAZMÊNTE, adv. (De capaz, com o 
sufíixo ((mente»). De modo caj)az. 

CAPCIOSO, adj. (Do latim capciosus, 
por captioüus, de captare, frequentativo 
de capere; vid. Caber), (jue tende a to- 
mar, a surprohender, a dirigir a um sen- 
tido errôneo.—Palavras capciosas.— 
Sophismas capciosos. —Sop/wsía capcio- 
SO. — Raciocinador capcioso. 

CAPDAL, s. m. Outra fôrma de Cabe- 
dal. = Yiterbo, Eluc. 

CAPEADAMÊNTE, adv, (De capeado, 
com o suffixo «mente»). Encobertamen- 
te, sob um pretexto dissimulado. — (í^s 
mesmas injustiças que capeadamente que- 
dem encobrir.-» Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. XV, 98. 

CAPEADÒR, s. m. (De capea, thema 
de capear, com o suffixo «dor»). O que 
furta capas, ou capotes. = Usado na Arte 
de Furtar. 

CAPEÁR, V. a. (De capa, como saltear, 
de salto, rarear, de raro, falsear, de fal- 
^0, etc.) Cobrir com capa. — Figurada- 
iDente: Disfarçar, encobrir. — «Capear 
wwi engano com outro engano.t> Castrioto 
Lusitano, p. 26. — «O/i valhame Deos, e 
quanto me meteu por dentro aquelle modo 
de capear!» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 71. — Enganar, 
illudir. — «.Como está piedosa, e dobrada 
®obre o innocente. Ella o capearà com suas 
'''neiçjuices: ou eu sei pouco de suas ar- 

Jorge Ferreira de Vasconcollos, Uly- 
®ippo, act. I, sc. 5. — Correr á capa; vid. 
Correr. — Capear íouros, chamar o touro 
*^001 a capa e livrar o corpo quando olle 
®''remette. 

^Capear, v. n. Darsignal com capa, 
bandeira, ou cousa similhante. — «//wm 
^ouro, capeando com uma bandeira.-» 
"arros, Década I, foi. 163. — Furtar ca- 
P®s ou capotes. 

ÇAPÊBA, s. m. (Palavra brasileira). 
'*aiz amarga, usada contra a hydropesia, 
no Brasil. 

"7- Termo chulo do Brasil. Camarada, 
®D3igo, collega. 

CaPEIRÊTE, s. m, ant. Fôrma paral- 
de Capirote. — «Este meu tabardo, e 

® capeirete.» Doe. de 1278, em Viterbo, 
**1110. 

CAPÉIRO, s. TO. (Do capa, com o suffi- 
«eiro»), O que traz a capa ou pluvial 

procissões e colebração dos officios 
'vin(3s. — Cabide, guarda -roupa, logar 

ç paro arrecadar capas, etc. — Mo- 
de guarda-roupa. 

cq s. m. ant. (Do baixo latim 
vid. Caparão). • Capa grande. = 

n'um documento em latim barba- 
is® 1246, em Viterbo, Eluc. 

Su^P^^^LHAR, s. to. (De capello, com o 
«ar», abrandando-se os «11» em 

)• Vestidura mourisca que se trazia 

Xo 

sobre a vestidura chamada marlota, e que 
de ordinário se vestia para sair a jogos 
de cannas. — «E a elle deu hum capelhar 
de gram.» Barrns, Década I, foi. 67. 

Dc damasco encarnado os capelhares, 
CÕ cadilhos de prata, huns trazen, e outros 
Do azul com guarniçào, e vivos de ouro, 
E nas cabeças todos fotas brancas. 

CORTE RKAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. IV. 
CAPÉLLA, s. f. (O hespanhol tem ca- 

pilla, o italiano e provençal capella, o 
francez chapelle, no dialecto de Berry 
chapelle, repositorio, etc. Littré explica, 
seguindo os passos de Diez, em parte, 
mas desviando d'elle n'outra parte, mas 
com mais clareza, a etymologia curiosa 
d'esta palavra: diminutivo de capa; pe- 
quena capa, capella, conservada no pala- 
cio dos reis e sobre a qual se prestavam 
juramentos; depois o logar em que, no 
palacio, essa capa era guardada (d'onde 
Aix-la-chapelle, d'uma capella d'esse ge- 
nero que havia no palaeio de Carlos Ma- 
gno, e por fim todo o edificio em que 
havia reliquias. Na significação de gri- 
nalda, conserva-se a palavra mais próxi- 
ma do seu sentido primitivo de diminu- 
tivo, e correlaciona-se com chapéo (vid. 
esta palavra), de que não é mais que a 
fôrma feminina. Boccacio diz: Capello 
ghirlanda secondo il volgare francesa. Os 
derivados de capa vieram em muitos ca- 
sos a designar um objecto de cobrir ou 
de enfeitar a cabeça; vid. Caparão, Cha- 
péo, etc.) Grinalda de folhas ou flôres. 

Aqui as capellas dá tecidas de ouro, 
Do baccharo, c do sempre verde louro, 

CAM., LUS., cant. iii, est. 97. 
A troco dos descansos quo esperava, 
Das capellas de louro que me honrassem, 
Trabalhos nunca ousados me inventaram. 

OB. ciT., cant. VII, est. 81. 
D'esta arte em fim conformes já as formosas 
Nymphas co'os seus amados navegantes, 
Os ornam dc capellas deleitosas, 
Dc louro e de ouro, flores abundantes. 

OB. ciT., cant. IX, est. 84. 
Suas capellas, seu cabello d'ouro 
Arrancam, e desfazem, tu as guias, 
Dizendo perdeo o Mundo o seu thesouro. 

ANTONIO FERUEIBA, ELEGIA I. 
De que vem tanta insígnia em armas dada, 
Tantas capellas cheias de letreiros? 

IDEM, CARTAS, liv. II, 2. 

— A palpebra, como cobertura ou capa 
do olho. 

Ciosos olhos, pois essas meninas 
Escondeis no mais alto das capellas. 

ANTONIO BACELLAR, ROMANCE A HUNS OLHOS 
TORTOS. 

— Logar consagrado ao culto nos pala- 
cios, certas casas particulares, hospitaes, 
collegios, prisões, etc. — Os presos ouvem 
missa na capella da prisão. — Estava 
muita gente 9ia capella do palacio. — Pe- 
quena Pgreja que não ó parochia o que 
subsiste por si mesmo. — Ila muitas ca- 
pellas nos campos. — A capella de N. S. 
da Encarnação, em Buarcos. = Diz-se 
também das diversas partes ou divisões 
da egreja eip que estáo os altares. —A 
capella do Santissimo Sacramento.—A 
capella de Santo Antonio, — aOs mesmos 

Santos do Altar se não encontrão com 
bom demandador, que com elles, e para 
elles pessa com tom alegre, e com clausu- 
las elegantes, bem se podem elles deyxar 
estar em seus Altares, que nem alampada, 
nem vassoura conhecerá sua capella.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 164. — Capella dos reis, a ca- 
pella em que se depositavam os cadave- 
res dos reis. — «£ feitas suas exequias 
muy honradamente, foi posto o seu corpo 
na capella dos Reis d çerqua Del Rei Dom 
Affonso seu marido onde ora iaz.D Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 
2. — Capella do conclave, a capella em 
que em lloma se faziam os conclaves. — 
(LCuidando oscardeaes que vynha para os 
constranger que fezessem Papa contra sua 
voontade, apartaromse na capella do con- 
clavj.)) Idem, Chronica de D. Fernando, 
cap. 108. — Capella reaí, a egreja ou ca- 
pella em que o rei ouve os officios divi- 
nos. — Os músicos que cantam n'uma ca- 
pella ou egreja. 

O simplez pintasilgo, 
A rude fllomena 
Co'a capella destrissima das aves 
Em requebros suaves 
Altcruão a suave cantilcna. 

ANTONIO BACELLAR, SAUDADES DE AONIO. 

— Capella real, os músicos que cantam 
na capella real. — Mestre de capella, o 
que dirige a musica, quer na capella real, 
quer n'uma egreja. — Capella pontificai, 
reunião, em Roma, das três ordens de 
cantores, oscapellães cantores, os canto- 
res apostolicos, e os cantores pontificaes. 
— Por extensão, o cálice, os castiçaes, e 
os outros objectos d'uma capella. — <iMan- 
dou hir diante toda a sua capella.» Doe. 
do século XV, em Viterbo, Eluc. — Ter 
capella, diz-se do Papa, do imperador 
d'Austria, e do rei de Hespanha assis- 
tindo com pompa ao officio divino.—Ca- 
pella ardente, as luzes com quo se cerca 
um cadafalso. 

— Termo Forense. Bens vinculados em 
herdeiro do instituidor com prohibição de 
alienação, pensionados com obrigações de 
missas o outros officios pela alma d'este. 
— Lojas de capella, lojas de quinquilhe- 
rias, objectos miúdos de vestuário de mu- 
lher, linhas, retroz, etc., assim chamadas, 
segundo se crô, por serem antigamente 
junto da capella real, nos paços da Ri- 
beira. 

CAPELLÃDA, s, f, (O hespanhol tem 
capellada. Origem incerta). Nome que se 
dá ás duas correias de couro do alto do 
chapim. —Nome dado ás peças do couro 
ou velludo, etc., quo forram os boccaes 
dos coldres das pistolas. — Manteadella. 

CAPELLÃO, s. TO. (Do baixo latim ca- 
pellanus, d'onde o italiano capellano, o 
francez c/iapeíain. Não ó mister recorrer, 
como fez Moraes, ao italiano, para achar 
a etymologia da palavra). Beneficiado ti- 
tular d'uma capella. — «£ mandou el-Rei 
em seu testamento, que lhe tivessem em 
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cada huum ano jiera semjwe no dito mos- 
teiro, seis capellaaens, que cantassem por 
el.y> Fernãü Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. 44.—Capellão-mór, dignida- 
de na capella real, concedida actualmen- 
te ao patriarcha.—Sacerdote que vae di- 
zer missa nas capellas dos principes ou 
dos particulares. — Capellães do Papa, 
auditores ou juizes do sagrado palacio ; 
assim chamado porque o papa antigamen- 
te lhes dava audiência na sua capella para 
julgar as questões sobre que o consulta- 
vam.— Ura dos dignitarios da ordem de 
Malta.—Capellão d'um convento, o padre 
que diz n'elle missa, confessa as freiras, 
etc.—Capellães dos judeus, os sacerdotes 
dos judeus nas synagogas.= Ordenações 
Affonsinas, Tom. ii, p. 483. 

— Auag. : «A máo capellão, múo sa- 
cristão.» 

CAPELLANÍA, s. /'. (De capellão, ou 
melhor, da fôrma fundamental capellano, 
com o suffixo «ia»). Beneficio de capel- 
lão. —Elle tinha uma rendosa capellania. 

CAPELLÉIRA, s. f. (De capella, com o 
suffixo «eira»). Mulher que vende capel- 
las de ílôres, ou se occupa em fazôl-as.= 
Usado na Academia dos Singulares, ii, 
404. 

CAPELLÉIRO, s. m. ant. (De capello, 
com o suffixo «eiro»). Touca ou adorno 
da cabeça.—«Capelleiro d'ouro.y> Provas 
da Historia Genealogica, i, p. 570. 

CAPELLÊTA, s. f. Diminutivo de Ca- 
pella.=Caído em desuso. 

CAPELLÍÇO, s. m. (De capello, com o 
suffixo «iço»). Vestidura com capuz. = 
Colligido por Bento Pereira, Thesouro. 

CAPELLÍNA, s. f. (De capello, com o 
suffixo «ina»). Antiga peça do armadura 
defensiva da cabeça, uma das muitas va- 
riedades do capacete ou elmo.—«As ar- 
mas mandou eiliei mudar a esta guisa: 
do camhais mandou que fezessem jaque; e 
da loriga, cota; e da capellina harvuda 
com camalhom.T) fernão Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. 87. — aOs caualei- 
ros que eram crn terra fdliauam-se pelos 
lazes das capellinas e, dos bacinetes e da- 
uam~se das brochas que as poinham da ou- 
tra parte.^ Livros de Linhagens, III, p. 
186, em Portugal. Mon. Histórica, Scri- 
ptores I. 

CAPELLÍNHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
pella. 

CAPELLÍNHO, s. f. Diminutivo de Ca- 
pello. 

CAPELLÍSTA, s. 2 gen. (De capella, com 
o suffixo «istaí). Pessoa que vende em 
lojas de capella. 

CAPÊLLO, s. m. (Diminutivo de Capa; 
vid. Chapéo). Parte do habito de alguns 
religiosos, com que cobriam a cabeça.— 
Especie de carapuça. 

Eu llie trazia das bodas 
Sempre o capello atestado 
Do íigos, de cai-ne e pào. 

GIL VIGENTE, UI, 184, 

— Capello de viuva, especie de touca, 
ordinariamente com bico, que lhe cobria 
a cabeça e parte da tosta. — Especie de 
capirote, insignia de doutor, da còr da fa- 
culdade, que lançam aos hombros e lhes 
cobre parte do peito e costas. — Peça da 
armadura antiga que defendia a cabeça. 
— Capello de cardeal, o chapéo, distin- 
ctivo de que usa o cardeal. — Figurada- 
mente : A dignidade cardinalicia. — O 
pavilhão ou sobre-céo da tenda de guer- 
ra.— Cobra capello, nome de uma cobra 
venenosa do Brasil. — Figuradamente: 
Reprehensão. 

— Loc.: Levar em capello, desculpar. 
Tudo vos lovo em capello, 
Jii ciu'estais tanto em agraço. 

CAM., AMPÍIYTUIÒES, act. I, SC. 3. 

CAPELLÚDO, adj. (De capello, com o 
suffixo «udo», como pontudo, da ponta, 
etc.) Que tem capello ou capelliço.—Ap- 
plicava-se aos franciscanos, com epítheto 
injurioso. = Usava-se também substanti- 
vamente. 

CAPENDÚA, s. f. e adj. Vid. Capandúa. 
7 CAPERÓNIA, s. f. Termo de Botani- 

ca. Genero de plantas, da familia das eu- 
phorbiáceas. 

CAPEROTÁDA, s. f. (O francez tem ca- 
püotade, o italiano cupperottato. Littré, 
com muita razão não julga diflicil imagi- 
nar que a palavra venha de capirote, at- 
tendendo aos nomes singulares que tem 
sido dados aos diversos pratos). Guisado de 
aves assadas, partidas em bocados, as- 
sentadas na frigideira sobre fatias. 

CAPERUTÁDA, s. f. Outro modo de es- 
crever Capirotada. 

7 CAPHÍSOS, s. TO. Medida de capaci- 
dade para solidos e líquidos, usada na 
Asia, no Egypto e Judèa, e que eqüivale 
a um hectólitro e oitenta e seis liuos. 

f CAPHOPICRÍTA, s. /'. Termo do Cbi- 
mica. Substancia amarga que se extrahe 
do rhuibarbo. 

-j- CAPHYRA, s. f. Termo de Zoologia. 
Genero de crustáceos da ordem dos de- 
cápodos brachyuros. 

f CAPIA, s. f. Termo de Botanica. No- 
me de uma planta do Perú. Synonymo de 
phalesia. ' 

CAPÍ-ÁGA ou CAPI-AGASSÍ, s. m. Go- 
vernador das portas do serralho em Con- 
stantinopla. 

f CAPIÁR, s. m. (Palavra asiatica). Ser- 
vente da egreja malabárica. — «... senão 
só o Capiar ou Sanchrístão deitava nella 
(agua) hum pouco de barro...» Synodo 
Diocesano da Igreja e Bispado deAnga- 
male, acç. viii, dec. 17.° 

CAPIBÁRA, s. f. Vid. Capybara. 
CAPI-CATINGA, s. (Palavra tupy). 

Planta do Brasil que se julga ser o áco- 
mo odorifero. 

f CAPlCHA, s. f. (Palavra asiatica). 
Medida de capacidade para solidos, usada 
n'algumas partes da Asia. 

CAPIDJÍ, s. m. (Do turco capidji, guar- 

da da porta). Nome que se dá aos quatro 
porteiros do serralho. 

CAPIDJÍ-BASCHÍ, s. rn. Nome dos ca- 
maristas do Sultão. 

CAPIGORRÃO,s. TO. (De capa, e gorrão, 
augmentativo de gorro). Estudante mino- 
rista que usa mantéo e barrete. — «As- 
sim fora se fosse Poeta o offendído, ma- 
triculado nos livros da cozinha de minha 
caza, mas de capigorrões vadios, e mente- 
captos (cume era este) não fazemos lá caso 
na Corte de Helicona.)} Francisco Manoel 
de Mello, Apol. Dial., p. 258. — aAgora 
por essa copia me veyo á lembrança, o que 
ácerca delia disse em Madrid hum certo 
domine da minha patria, a outro Capi- 
gorrão espantadiço.i Ob. cit., p. 327. 

CAPIGÜARÁ, s. m. Termo de Zoologia. 
Quadrupede do Brasil, do tamauho de um 
leitão. 

f CAPIKULY, s. m. (Palavra turca que 
significa escravo da Porta). Nome generi- 
co das tropas regulares na Turquia. 

CAPILÉ, s. TO. (Corrupção do francez 
capillaire, a avenca). Bebida com xarope 
de avenca, e, em geral, com xarope sim- 
ples. 

CAPÍLHAS, s. f.pl. Diminutivo de Capa. 
Termo de Imprensa. Capilhas, certo nu- 
mero de exemplares de um livro, que ó 
costume nas typographias dar de propina 
aos compositores, impressores, etc. 

CAPILLÁCEO, adj. (Do latim capilla- 
ceus, de capiUus; vid. Cabello). Termo 
Didactico. Que ó tão delgado como um ca- 
bello. 

— Termo do Botanica. Que tem fila- 
mentos capiliares. 

t CAPILLAMÊNTO, s. to. (Do latim ca- 
pillamentum, de capillus; vid. Cabello). 
Termo Didactico. Fibra muito tênue, fila- 
mentosa. 

CAPILLÁR, adj. 2 gen. (Do latim ca- 
pillaris, de capillus; vid. Cabello). Del- 
gado como cabellos.—Tmíjo capillar, tubo 
cujo canal interior foi comparado a um 
cabello. 

— Termo de Physica. Phenomenos ca- 
piliares, phenomenos que se observam 
quando se mergulha n'um vaso, contendo 
um liquido, a extremidade d'um tubo ca- 
pillar, isto é, d'um tubo cujo diâmetro 
interior não excede a um millímetro. A 
attracção o a repulsão dos pequenos cor- 
pos que lluctuam á superfície da agua sáo 
phenomenos capiliares. 

— Termo de Anatomia. Yasos capill^' 
res, as ultimas ramificações vascularas 
que o sangue atravessa para passar das 
artérias nas veias, e que estabelecem ^ 
continuidade n'essas duas ordens de va- 
sos.— (íNas veas menores chamadas 03' 
pillares.» Luiz Serrão Pimentel, Methodo 
Lusitano, p. 613. 

— Termo de Botanica. Plantas capiU®' 
res, muitas especies de fetos cujas folha® 
são compridas e delgadas como cabel' 
Io, taes como a avenca, o adianto, etc- 
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CAPILLARIDADE, s. f. (De capillaris; 
vid. Capillar). Termo de Physica. Kstado 
do que tem a tenuidade d'u[n cabeüo.— 
Conjuncto dos phenomenos que se passam 
10 contado dos líquidos com os solidos 
que apresentam espaços muito apertados 
ou capiliares.—Força particular que pro- 
duz os phenomenos capiliares, e que não 
parece ser mais que uma variedade de 
adhesão. 

CAPILLÁTO, adj. (Do latim capillatus, 
de capillus; vid. Cabello). Termo Poéti- 
co. Cabelludo, coberto de cabello. 

Deu-lhe a calva occasiào ao pensamento 
A capillata fronte, que esperava. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, 1ÍV. I, OÍt. 89. 

CAPILLÍCIO, s. m. (Do latim capilli- 
tíum, de capillus; vid. Cabello). Termo 
de Botanica. Tecido de filamentos que 
'^odeia os germens das lycoperdáceas. 

f CAPILLIFOLIÁDO, adj. (Do latim ca- 
Pülus, cabello, e folium, folha). Termo 

Botanica. Que tem folhas capiliares. 
CAPILLIFÓRME, adj. (Do latim capil- 

cabello, e forma, fôrma). Termo Di- 
dactico. Que tem fôrma de cabello. 
t CAPILLÍNA, s. f. (Do latim capillus, 

Cabello). Termo de Botanica. Cogumelo 
capilliforme. 

f CAPILLOTOMÍA, s. f. (Do latim ca- 
pillus, cabello, e do grego tomein, cor- 
^®'")- Termo Didactico. Córte de cabellos. 

CAPÍM, s. m. Termo do Brasil. Nome 
uma herva de forragem. 

CAPINÁDO, part. pass. de Capinar, 
^impo de capim. 

CÂPINÁR, V. a. (Do capim). Termo do 
"fasil. Mondar a terra do capim com as 
®Qxadas. 

CAPINEIRO, s. m. (De capina, thema 
capinar, com o suffixo «eiro»). Termo 
Brasil. O que apanha capim, o que 

®^onda a terra do capim. 
Capinha, s. f. Diminutivo de Capa. 
Capinha, s. m. Nome dado aos seis 

'®rigos que na collegiada de Guimarães 
Presentam os priores. — Bandarilheiro 

leva capa para chamar ou entreter o 
ouro; em geral, todos os bandarilheiros, 

^•^•■que entram todos na arena cora uma 
curta de seda. 

Q APIRotáDA, s. f. (De capirote, com 
suffixQ «ada»). Vestidura antiga com 

•^«Pirote. 

Vestis lhe capyrotada Ou sayo com enxada, 
sombreiro com gedelha? 
CANC. DE RESENDE, tOm. I, p. 31. 

s. m. (Do baixo latim ca- 
(vid. Caparão), com o suf- 

ViitQ Capello pequeno de que usa- 
'^oninos e donzellas.—«Em Cas- 

<iel n terra de Valhadolid, e Medina 
Oítde os meninos de pequena 

tej donzellas usão estes capiro- 
Vajj ^'inoel Severim de Faria, Discursos 
8e P- 1C7.—aPor baixo do capirote 

^^ohriam os seos fermosos cabellos.» 

Francisco Rodrigues Lobo, O Desengana- 
do, foi. 221. — Caparão do falcão. 

Anda o Nebli sem capirote á vista. 
MANUEL DE GALHEGOS, TEMPLO DA MEMÓRIA, 

liv. IV, est. 1'2. 

CAPISÁIO,s. m. (De capa, e sàio). Ves- 
tidura antiga, larga e aberta por diante. 

CAPISCÓL, s. rn. ant. Outra fôrma de 
Cabiscol.=0. Rodrigo da Cunha, Histo- 
ria dos bispos de Lisboa, Tom. ii, p. 29. 

CAPISTEIRO, s. m. ant. (Do latim ca- 
pisterium]. Vaso que servia para joeira.— 
nllum vaso, que... se chamaua capistei- 
ro, que serve de alimpar trigo, e legu- 
mes.^ Benedictina Lusitana, i, 1, 7. 

CAPITAÇÃO, s. f. Fôrma erudita de 
Cabeção. — nA capitação que se pagava 
nas mi7ias.)} Amador Arraes, Dial. IV, 
p. 9. 

f CAPITAINA, s. f. Alteração do Capi- 
tánia, resultante da attração do «i» que 
segue a syllaba accentuada, como em ad- 
versairo, de adversario, contrairo, de con- 
trario, etc. 

A ancora solta logo a capitaina, 
Qualquer das outras junto d'eUa amaina. 

CAM., LUS., canl. 11, est. 28. 

Sobem á capitaina, e toda a gente 
Monçaide recebeu benignamente. 

OB. ciT., cant. Viu, est. 28. 

(Vid. egualmente Ob. cit., cant. vii, 
est. 73, e cant. x, est. 28j. 

CAPITÁL, adj. 2 gen. (Do latim capi- 
talis, de caput; vid. Cabeça). Em que se 
trata da cabeça ou da vida; que merece 
o ultimo supplicio.—Processo capital.— 
Accusação capital. — Condemnar alguém 
á })ena capital. — <s.Que o retirar merca- 
dor fosse crime capital.» Dom Francisco 
de Portugal, Prisões e Solturas, p. 4. — 
(sPuniã-o com pena capital aos lisongei- 
ros.)) Sebastião Pacheco Varella, Numero 
Vocal, p. 313. — Oue é cabeça ou como 
cabeça de uma cousa.—'Terra capital.— 
Cidade capital, ou, substantivaiiiente, a 
capital, a cidade principal de um estado, 
de uma provincia.—A capital do mundo 
lilterario.—Letra capital, letra grande 
maiuscula, cabídola.—aTodo o nomepro- 
prio de homem ou mulher se escreva com 
a primeira letra grande, c capital.» Duar- 
te Nunes de Leão, Orthographia, p. 60. 
—Principal, essencial.—Oponto capital. 
— A clausula capital. — «As paixões do 
coração humano, como as divide, e nume- 
ra Aristóteles, são onze; mas todas ellas 
se reduzem a duas capitães. Amor e 
Odio.)) Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
I, p. 663.—Os sete peccados capitaes, os 
sete peccados mortaes.—«O ouro susten- 
ta, e favorece a todos os peccados capi- 
taes.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, p. 147. 

— Termo de Fortiticação. Linha capi- 
tal, linha tirada do angulo do polygono, 
até ao angulo llanqueado, ou ponto do 
baluarte, a qual o divide em duas partes. 

—Obra capital, a melhor obra d'um au- 
ctor. — Inimigo capital, inimigo mortal. 

CAPITÁL, s. m. O principal d'uma di- 
vida, d'uma renda. Amortisar, reembol- 
sar um capital. — «Os mais escrupulosos 
mandam pagar o capital.» Antonio Viei- 
ra, Obras, Tom. iii, p. 169.—Conjuncto 
dos productos accumulados ou do utilida- 
des adquiridas, destinadas á reproducção 
sob a fôrma de provisões, de materiaes, 
do instrumentos. O instrumento de traba- 
lho.—Capital producíivo, o que ó empre- 
gado actuahíiente na producção.—Capi- 
tal improductivo, inactivo, o que não é 
empregado. —Propriinlade dos que vivem 
da renda do que possuem.—Capital d'um 
inditíiduo, a somma do riquezas que esse 
in iividiio possue em productos accumu- 
lados.— Porção de riqueza que o proprie- 
tário tem intenção de conservar ou do 
reproduzir pelo trabalho; activo de um 
indivíduo.— Capital d'um negociante.— 
Capital social, capital d'uma sociedade 
de commercio.—Capital social, capital 
d'uma nação, somma das riquezas que 
u'ella existem. 

— Termo de Finanças. O dinheiro em 
circulação. 

— Obs. : O adjectivo capital põe-se or- 
dinariamente depois do substantivo : pec- 
cado capital, inimigo capital, e não ca- 
pital peccado, capital inimigo; todavia, 
procedendo um possessivo, e n'outras cir- 
cumstancias, diz-se d'um modo empha- 
tico: seu capital inimigo, etc. 

CAPITALISAÇÃO, s. f (Do thema ca- 
pitalisa, do capitalisar, com o sufíixo 
«ação»). Acção e eíTeito de capitalisar. 

CAPITALISAR, v. a. (De capital, com 
o suflixo «isar»). Termo de Finanças. 
Ajuntar ao capital. Ilealisar o capital.— 
Capitalisar uma renda. 

— Capitalisar, v. n. Accuraular do mo- 
do que se vao formando um capital. 

f CAPITALISAVEL, adj. (Do thema ca- 
pitalisa, de capitalisar, com o suflixo 
«avel»). Que pôde ser capitalisado. 

CAPITALISSIMO, adj. sup. de Capital. 
—«Mas vejo que me dizeis, que Saul era 
inimigo capitalissimo de David.D Anto- 
nio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 823. 

CAPITALISTA, s. m. (Do capital, com 
o sufíixo «ista»). O que possue um capi- 
tal ou vive de suas rendas.—O que em- 
presta o seu capital a um emprehendedor 
d'industria. — ü que possuo fundos con- 
sideráveis. — Um rico capitalista. 

CAPITALMENTE, adv. (Do capital). 
Gravemente, mortalmente. 

CAPITÁNA ou CAPITÁNEA, s. f. Vid. 
Capitània. 

CAPITANEAR, v. a. (De capitão, com 
o suflixo «ea»). Dirigir, commandar no 
posto de capitão, ou como capitão.—Ca- 
pitanear tropas, forças, tayttos homens. 
— Commandar. — «.Nunca me esquecerá 
aquelle dito teu, que mais era para te- 
mer um exercito de ovelhas, quando ti- 
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nham por Capitão hum Leão, que de 
Leões, se o capitaneava oueí/ia.» Antonio 
Ferreira, Bristo, act. ii, sc. 4. — Abso- 
lutamente: — (iComo se vio n'aquelle lu- 
gar quiz logo capitanear.» Diogo de 
Couto, Década XI, 30.—Figuradamente : 
Dirigir. — «ViLiiALP. Eu curarey tudo co- 
mo for em casa. —Milno. Deyxame pur 
agora capitanear.» Sá de Miranda, Vi- 
Ihalpandos, act. iii, sc. 8. 

CAPITANÍA, s. f. (De capitão, com o 
sufíixo «ia»). Dignidade epostodecapitão. 
•—Commando do capitão. — «.Militaram 
sobre a capitania de Júlio César.» Gas- 
par Barreiros, Corographia. foi. 16. — 
Companhia de homens de guerra, de na- 
vios de guerra sob o commando d'um 
capitão. — (íRepartindo-se (as fustas da 
armada) em tres capitanias.» Barros, Dé- 
cada III, 6, 8. — Districtos em que se 
dividiram no século xvi, as terras insu- 
lares, o Brasil, etc. — <s.El-Reij Dom Ma- 
noel, por estar muito empenhado no Orien- 
te, attendeo pouco ao Brasil, e assim pela 
menos estimação, que se fez d'eUe, o re- 
partirão inconsideramente a diversas pes- 
soas chamando ás terras Capitanias e aos 
donatarios Capitaens; aos quaes concede- 
rão de juro e herdade demasiado dominio 
no poder, e excessiva largueza no distri- 
cto.T) Brito Freire, Historia da Guerra 
Tífíi y í 1 í r*í> 9 

CAPITANIA ou CAPITÁNEA, s. f. (De 
capitão, com o suflixo «ea, ia»). A não 
do capitão ou commandante da frota. = 
Antonio Vieira usa a fôrma capitania. 
Sermões, x, 206, e a fôrma capitanea, Ob. 
cit., X, 395. = Camões usa constante- 
mente a fôrma capitaina (vid. Capitaina). 

1.) CAPITÃO, s. m. (Do baixo latim ca- 
pitanus, d'onde também hespanhol capi- 
tan, italiano capitano, proveuçal capita- 
ni, francez capífain. ]S'um documento do 
século VI, apparece já cajjiíaneMs. A pala- 
vra deriva do latim caput (vid. Cabeça). 
Chefe militar,—«Com a muyta beestaria 
foi o combate tam grande per huuma par- 
te, que Abemfallos, capitam mouro que hi 
vijnha, cobrou a coiraça que dizem de 
Callaforra.» Fernão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 19. 

Nunca com Marte instructo e furioso, 
Se viu ferver Lencate, quando Augusto 
Nas civis Actias guerras animoso, 
O Capitão venceu romano injusto. 

CAM., Lus., cant. ii, est. 53. 

Emfim nao liouve forte capitão 
Que n;lo fosse também douto o sciente, 
Da Lacia, Grega, ou barbara nação, 
Senão da Portugueza tão sómente. 

OB. CIT., cant. V, est. 97. 

Sentiu Joanne a aíTronta que passava 
Nuno; que, como sábio capitão 
Tudo corria e via, e a t<>dos dava, 
Com presença c palavras, coração. 

OB. ciT., cant. IV, est. 36. , 

—Fizestes teus, os seus claros louvores, 
Dando-lhe eterno assento entre a memória 
Dos grandes Capitães, e emperadores. 

ANTONIO FERREIRA, ELEG. VI. 

A vermos nós agora hum excellente 
Capitão Portuguez de quantos temos 
De que se espanta, e treme o oriente. 

ANTONIO FERREIRA, CARTAS, 1ÍV. I, p. 3. 
— (íMas eu que vos digo das virtudes? 

sendouos tão familiares na guerra, e na 
paz, como Capitão e como Ministro.y> Fran- 
cisco Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 
1. — JN"um sentido mais especial, o com- 
mandante ou chefe de uma frota, d'uma 
grande empreza maritima. 

D'entre elles um quo traz encommendado 
O mortífero engano, assim dizia: 
mCapitão valeroso (Vasco da Gama), que cortado 
Tens de Neptuno o reino e salsa via. 

CAM., LUS., cant. II, est. 2. 

— o que commandava uma ala do 
exercito em o campo de batalha. 

Antào Vasques de Almada é capitão. 
OB. ciT., cant. IV, est. 25. 

—o ofiicial militar que commanda uma 
companhia.—Capitão de infanteria, ca- 
pitão de cavallaria. — Ofticial de artilhe- 
ria que commanda uma bateria. — Capi- 
tão da 3.® bateria. — a Por onde succede 
que se um capitão errou, o castigão de 
contado.D Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 156. — «Assim 
havia de ser per força, para que se cumpra 
o provérbio: Capitão valente, Alferes brio- 
so, Sargento solicito.d Ob. cit., p. 74.—O 
que commanda um navio. — Capitão de 
navio, de fragata. — Capitão de mar e 
guerra, capitão de náo, de fragata. — Ca- 
pitão de prôa, de convez, ofdcial que es- 
tá sob o commando do capitão de mar e 
guerra.—Capitão tenente, posto da mari- 
nha portugueza abaixo do de capitão de 
fragata. — Capitão-wór do mar, o que 
commandava uma frota ou flotilha. — 
«Mandou Manoel de Sousa Mançias por 
capitão mór do mar no Cabo do Camory 
em huma galeaça e seis fustas, trazer a 
cafãa que Ia estava.» Luiz Oxeda, Com- 
mentarios, ms. da Bibliotheca Nacional 
de Paris, p. 196, em Jal, Glossaire Nau- 
tique. — Figuradamente: 

Mas, conquistando as ondas do Oceano (Adamastor) 
Fui capitão do mar por onde andava 
A armada de Neptuno, que eu buscava. 

OB. CIT., cant. V, est. 51. 

— Capitão de porto, official que tem o 
commando d'um porto.—Capitão íZe pre- 
sa, official que um navio captor destaca 
para um navio capturado para o com- 
mandar. — Capitão-mór das ordenanças, 
o chefe das ordenanças d'uma cidade, vil- 
la ou seu termo. — Chefe d'urna capita- 
nia ou circumscripção territorial.—Capi- 
tão-wór de districto ou praça de África, 
governadores que tinham alçada civil e 
crime. — Donatario d'uma capitania no 
Brasil (vid. Capitania).—general, 
na Hespanha, o mais alto grão militar. — 
Capitão de eyitradas, o que no Brasil ía 
captivar índios ou buscal-os. — Capitão 
de campo ou de mato, o que no Brasil 
apanha e prende os negros fugidos, ou 
que estão em quilombos. — Capitão de 
embaixadas, cabo que ora só, ora com ou- 

tros andava continuamente pelo mato, 
durante a guerra dos Hollandezes no Bra- 
sil, saindo dos seus alojamentos a cortar 
as estradas ao inimigo e retirando-se a 
seus postos occultos se este os carregava. 
=Brito Freire, Historia da Guerra do Bra- 
sil, p. 884 esq. — Capitão de ladrões, de 
piratas, de salteadores, etc., o que com- 
mandava ladrões, piratas, etc. — Figura- 
damente: Guia, protector.— «Santiago 
capitão de nossas victorias...» Barros, 
Década II, 5, 5. 

-j- 2.) CAPITÃO, s. m. (Do latim capi- 
to, nome do um peixe, de caput). Nome 
vulgar de um peixe muito apreciado. 

CAPITÁTA, s. f. Termo de Botanica. 
Nome das plantas que tem uma cabeça, 
como o cardo. 

CAPITATO, adj. (Do latim capitatus, 
do caput (vid. Cabeça). Termo de Histo- 
ria Natural. Que tem a fôrma de cabeça; 
que tem uma cabeça grande; que ó mu- 
nida d'uma cabeça. 

CAPITÉL, s. m. (Do latim capitellum, 
diminutivo de caput; vid. Cabeça). Ter- 
mo de Architectura. A parte do alto da 
columna que assenta sobre o fuste.—Ca- 
pitei jonico, dorico, corinthio, toscano- 
— Um capitei gothico, em cujos ornatos a 
imaginação do artista casáraduas scenas 
diversissimas, uma da mythologia pagá» 
outra da vida de um santo.—Em geral, 
ornato de fôrma diversa que está colloca- 
do era cima de certas partes. —A parte 
superior do alambique, em quo vão con- 
densar-se os vapores. 

— Termo d'Artilheria. Peça formada 
por duas táboas juntas, em fôrma de telha, 
ou formando um angulo obtuso, que sef 
ve para cobrir o ouvido da peça, e o do 
morteiro, afim de que a espoleta, ou a es- 
corva se não molhe ou cáia. 

•|- CAPITÉLLO, s. m. Termo de Zoolo' 
gia. Genero da familia das sabellárias, 
verme dos mares da Groenlandia. 

CAPITÉO, s. m. Vid. Chapitéo. —■ CaS' 
tello de navio. = Usado por Barros. 

•j- CAPITILÚVIO, s. m. (Do latim cap^^> 
capitis, cabeça, e lavare, lavar, banhar)- 
Termo de Therapeutica. Banho da cab0' 
ça, loção sobre a cabeça. . 

CAPITO, s. m. (Do latim capito; 
Capitão 2). Termo de Zoologia. EspeÇ'® 
de peixe das Molucas, de corpo amarell*' 
do rodeado de quatro anneis vermelhoSi 
e de barbatanas veWes. , 

CAPITÓA, s. f. de Capitão. Mulher " 
capitão.—Mulher que commanda, diri8®' 
guia. 

Capitôa Ursula os vae guiando. . g 
FARIA E SOUSA, FONTE DE AGANIPP®» 

canç. 21. 

— Capitania. — Náo capitôa. 
CAPITOLÍNO, adj. (Do latim capU»'^ 

nus, de capitolium; vid. Capitólio)^- 
Capitolio. — Júpiter capitolino. — 
capitolina.—Jogos capitolinos. — 
capitolinos, táboas de mármore acha 
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Roma em 1442, em que se vê a 
dos cônsules do anno de Roma 250 

a 765. — Monte capitolino, monte Tar- 
P®io onde estava o Capitolio. — alluma 
'''ocha que ainda permanece no monte ca- 

Gaspar Jiarreiros, Corographia, 

CAPITÓLIO, s. m. (Do latim capitolium, 
osta de lado a lenda etymologica de ca- 

Toli^ ou OU, apresentada por Varrão, 
®nua que, como tantas outras da mesma 

®®pecie, foi inventada unicamente para ex- 
P 'car uma etyraologia que os antigos não 
podiam reconhecer, restava achar a for- 

ação verdadeira da palavra. Segundo 
orssen (Krit. Nachtrage zurlateinischen 
ormenleher, p. 276) a palavra vem de Ca- 

^^^0.1-iu-m, em que se ajuntou ao themaca- 
(vid. Capital; o suffixo «io», que ex- 

Fimia n'ella a idêa de espaço, de logar, co- 
0 em septi-mont-iu-m, inter-mont-iu-m, 

po-moer-iu-m, etc.; o «à» do 
"■Vitalium, obscureceu-se em «ô» como 

gnõsco, junto de gnâ-ru-s dô-s, sacer- 
junto de dà-re (vid. Conhecer, Do- 

' Sacerdote. A etyraologia ó perfeita- 
fifite intelligivel e satisfaz a todas as 

j^tidições). Fortaleza e templo de Jupi- 
eta Roma, sobre o monte 'farpeio.— 

g ®® dado nos Estados Unidos ao logar 
"ashingtonemque se reuneocongres- 

■ ■ Todo o edifício magestoso. 

Rosques, parques, theatros, capitolios, 
'-arros, litheras, Tigres, Leões, Ursos. 

ANTONIO FEUREinA, CARTAS, 1ÍV. I, 1. 

íts^ ^^PITOSO, adj. (Do latim caput, capi- Com o suffixo «CSC». Palavra de for- 

erudita, a que corresponde a fór- 
rjjP^^Pular caheçudo). Cabeçudo.—Figu- 
neg^^^^te: Teimoso, obstinado. — alie- 

^^omens capitosos, que com por- 
nig perlendem defender suas opi- 

Amador Arraes, Dialogo IV, p. 10. 
beç. ^®rmo de Ilygiene. Que sóbe á ca- 
te (I' embriaga. Diz-se principalmen- 

vinhos. 
de Botanica. Reunido em 

■f "cÀ capitulo arredondado, 
vid « .^'^ULA, s. f. (Do latim capiíMÍMs; 

^Pitulo). Termo da Egreja. Liçüo 
gradog ^'■eviario, tirada dos livros sa- 

s. m. (Do thema capi- 
com o suflixo «ação»). 

Sob Qy Guerra. Convenção que regula 
^Cq 'Condições uma praça, ura posto, 
•íito ® homens de guerra, um exer- 

1 *'®ldem. — Obter, conceder uma 
p^cían — A capitulação de 

familiarmente, conciliação.— 
se fez uma cousa.—aDi- 

^'^P^nhn capitulação d'aquplle 
Ribeiro de Macedo, Jui- 
— Capitulação decon- 

'^°'p^'''ação com a própria con- 
garante aos 

^ Um paiz certos privilégios n'ou- 

tro paiz, e, em particular, a convenção 
que regulava os direitos e deveres dos 
suissos que serviam a França. —A capi- 
tulação imperial, ou as capitulações do 
Império, certo numero d'artígos que o 
imperador da Allemanha jurava observar 
quando era eleito. 

capitulada, s. f. (De capitulo, com 
o suffixo «ada», como salsada, de salsa, 
etc.) Os capitulos que se dão contra al- 
guém.—Familiarmente : Série de censu- 
ras que se fazem a uma pessoa. 

CAPITULADO, part. pass. de Capitular. 
Ajustado, convencionado.—uTendo capi- 
tulado amizade com elle. D Monarchia Lu- 
sitana, Tom. vn, foi. 89.—Adj. Accusa- 
do por capitulos. 

CAPITULADOR, A, s. (Do thema capi- 
la, de capitular, com o suflixo «dor»). 
Pessoa que da contas ou capitulos de ac- 
cusação contra alguém.=Usado por Dio- 
go de Couto. 

CAPITULÁNTE, part. act. de Capitular, 
e adj. Que capitula. — Exercito, praça 
capitulante. — Que dá capitulos contra 
alguém. 

1.) CAPITULAR, adj. (Do latim capitu- 
laris, de capiiulum; vid. Capitulo). Que 
pertence ao capitulo, a uma assemblêa de 
religiosos. — Que tem voto em capitulo. 
— Religioso capitular.— Vigário capitu- 
lar, vigário geral d'uma diocese. 

— Termo do Palnographia. Letras ca- 
pitulares, letras grandes que se punham 
no começo dos capitulos d'ura livro, eque 
eram illuminaiias a ouro ou minio. 

2.) CAPITULAR, s. m. (Do latim capi- 
lalare, escripto dividido em capitulos; 
vid. Capitulo). Nome dos estatutos e or- 
denações determinadas nas assemblôas 
nacionaes era França, no tempo dasmo- 
narchias francas, dos nerovingianos, e 
dos carlovingianos. — Nome dado ás or- 
denações dos reis de França, da segunda 
raça, porque elles se dividiam em secções 
e capitulos. — Os capitulares de Carlos 
Magno. 

CAPITULAR, V. n. (Do capitulo, por- 
que uma capitulação ó dividida em capi- 
tulos ou artigos). Termo de Guerra. Ren- 
der-se, entregar-se por capitulação.—Fa- 
miliarmente : Ceder, entrar em concilia- 
ção.— Fazer capitulos contra alguém. 

— Termo da Egreja. Celebrar missa 
solemno, presidir no côro, no cabido, ou 
egreja a qualquer officio divino. 

CAPITULAR, V. a. Ajustar, concertar, 
contractar cora certas condições.—«Fora 
capitular a entrega da Fortaleza.d Luiz 
Marinho d'Azovedo, Discurso Apologeti- 
co, foi. 128.—Reduzir a capitulos ou re- 
lação suraraaria. — aDevem os Médicos 
primeiro de tudo capitular a enfermida- 
de, rehdando sua essencia, seus sympto- 
mas.D Manoel d'Azevedo, Correcção de 
Abusos, p. 223.^—(íCada anno appare- 
cem doenças que os Médicos capitulão de 
novo com nomes que não temos ouvido.i 

Antonio de Sousa do Macedo, Domínio so- 
bre a Fortuna, p. 68.—Accusar por capi- 
tulos ; censurar.—aPara se não atreverem 
a capitular seus erros.íi Francisco Rodri- 
gues Lobo, Côrte na Aldêa, p. 295. 

CAPITULARMENTE, adu. (De capitu- 
lar, com o suffixo «mente»). Em capitu- 
lo. — Em fórraa de cabido. 

CAPITULEIRO, s. m. (De capitula, com 
o suffixo «eiro»). Livro que contém as 
capitulas que se rezara ou cantara nos 
côros. 

f CAPITULIFÓRME, adj. 2 gen. (Do 
latira capitulum, capitulo, q forma). Ter- 
rao de Botanica. Que tem a fórraa d'uraa 
pequena cabeça. 

CAPITULO, s. m. (Do latim capitulum', 
dirninutivo de caput, cabeça (vid. esta 
palavra), que veio significar capitulo, di- 
visão d'uma obra, artigo de lei, e na eda- 
de média tomou o sentido do curta lição 
feita 110 officio divino; depois, o de lo- 
gar era que essa lição se fazia, estando 
reunidos os religiosos; depois, o de cor- 
po dos religiosos. As outras significações 
secundarias ligara-se facilraente a estas). 
Divisão d'ura livro, d'um tratado, d'um 
codigo, d'uma lei, d'um contracto, etc. 
— Este livro tem vinte capitulos. Costu- 
rnam-se dividir as obras em livros, os li- 
vros era capitulos, e os capitulos em ar- 
tigos ou paragraphos.—«Dtís« e pergun- 
tou a esses procuradores sse avia hi outro 
algum capitullo ou capitullos ou clausu- 
las ou outras cousas do dito contracto que 
entre ell e o dito Rey de castella he ffeito.ji 
Doe. de 1377, no Corpo diplomático por- 
tuguez, Tom. i, p. 414, publ. pelo Vis- 
conde de Santarém.—Condição estabele- 
cida n'um artigo d'uraa escriptura-con- 
tracto, etc. — a-Ihium dos capitullos em 
ellas comtheudos era, segundo teendes ou- 
vjdo, que el Rei de Graaada nom fezesse 
paz nem tregoa com el Rei Dom Ilenrrique, 
mas todavia conthinuasse guerra contra 
elle D Fernão Lopes, Chronica de D. Fer- 
nando, cap. 42. — Artigo de accusação. 
— «Resolve-se a dar capitulos de Diogo 
Soares.}) Conde da Ericeira, Portugal Res- 
taurado I, 73.— Asserabléa de religiosos, 
monges, etc., para deliberar ácerca de 
seus negocios. —Capitulo provincial. — 
Capitulo geral.—Ajuntar-se em capitulo. 
—Por extensão, uma assemblêa qualquer. 

... Eu vi Capitulos 
Bastantes, não de Ratos, sim de Jlonges, 

Inda mesmo de Conegos 
Panir em agua ruça. 

FRANCISCO MANÜKL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFONTAINE, Uv. I, 24. 

— Logar em que se faziam as assem- 
blêas chamadas capitulos. 

— Termo de Botanica. Disposição das 
flôres chamadas primeiramente compos- 
tas, em que ellas sendo sustidas por ura re- 
ceptaculo commura, mais largo que a sum- 
midadedo seupedunculo, circuradadasde 
um involucro particular, e muito apertí\- 
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das umas contra as outras, parecem for- 
mar uma flôr unira. 

— Obs. : Capitulo uma fôrma erudi- 
ta ; a fôrma popular ó Cabido (viil. esta 
palavra). 

CAPÍTULO, adj. (De capitulo). Fôrma 
erudita por Cabidolo (vid. esta palavra). 

CAPIVÁRA, s. f. (Alteração de Capi- 
vard). Nome dado no Brasil ao cabiai. 

f CAPIVÁRD ou CAPIVERD, s. m. (Pa- 
lavra americana). Um dos nomes do ca- 
biai. 

■\ CAPÍYAGÚA, s. m. Outro nome do 
cabiai. 

f CAPNIAS, s. m. (Do grego kapnós, 
fumo). Termo de Mineralogia. Especie de 
jaspe da côr do fumo. 

-}■ CAPNÚA, s. f. Termo de Botanica. 
Genero de plantas, da família das algas. 

f CAPNÚSO, s. m. Termo de Zoologia. 
Genero de coleôpteros heterômeros, da 
familia dos melásomos. 

-j- CAPNÍTO, s. m. Termo de Botanica. 
Synonymo de corydala. 

f CAPNÓDIS; s. m. (Do grego kapnô- 
des, nebuloso). Termo de Zoologia. Ge- 
nero de coleôpteros pentâmeros, da fa- 
milia dos stertioxos. 

f CAPNÓIDE, adj. 2 gen. (Do grego 
kapnós, fumo, e eidos, aspecto). Termo 
de Botanica. Que se assemelha á fumaria. 

CAPNOMÀNCIA,s. f. (Do grego kapnós, 
fumo, e manteia, adivinhação). Arte de 
adivinhar pela iuspecção do fumo dos sa- 
crifícios. 

f CAPNOMANTE, s. m. (De capnoman- 
cia). O que exercia a capnomancia. 

GAPNOMANTICO, adj. Que diz respei- 
to á capnomancia. —Fórmulas capnoman- 
ticas. 

t CAPNOMOR, s. m. Termo de Chimica. 
Um dos productos da distillação du alca- 
trão. 

•]- CAPNOPHYLLA, s. f. (Do grego ka- 
pnós, fumo, e phylla, folha). Termo de 
Botanica. Genero de plantas, da familia 
das umbellíferas. 

-j- CAPNÓPTERO, adj. (Do grego hapnós, 
fumo, o pteron, aza). Termo de Zoologia. 
Que tem azas amarelladas. 

CAPOEIRA, s. f. (De capão, com o suf- 
fixo «eira»; propriamente, gaiola grande 
para capões). Kspecie de gaiola de gran- 
des dimensões, de varas, táboas ou gra- 
des, om que se mettem capões, gailinhas 
e outras aves domesticas. 

— Termo de Fortificaçáo. Especie de 
cesto muito grande, redondo e sem fun- 
do, feito de ramos entresachados, e que 
cheio de terra bem batida, serve para co- 
brir os que se defendem. = Bluteau. — 
(nEstas capoeiras se fazem tamhem nos ân- 
gulos da co7itra-escarpa. T> Luiz Serrão Pi- 
mentel, Methodo Lusitano, p. 187. — Co- 
va do quatro ató cinco pés do alto, cer- 
cada de parapeito de dous pés, que se 
cobro por cima com pranchadas cobertas 
de grossa camada de terra, e em cujos 

lados se abrem setteiras ou canhoneiras. 
— Mata talhadiça, que se roça ou corta 
para lenhas, lavouras na terra, etc. — Ca- 
poeira de fouce, de machado, a de ar- 
bustos duros, que sô cedem a fouce e 
machado. 

— Figurada e familiarmente; Carrua- 
gem velha, de fôrma já fôra de uso. — 
Casa pequena e suja. 

— Termo do Brasil. Negro que vive no 
mato e accommette os passageiros á faca. 

CAPOEIRÃO, s. m. (De capoeira, com o 
suffixo «ão»; propriamente, que tem vi- 
vido muito na capoeira, que está acostu- 
mado á capoeira. O uso em que appare- 
ce é figurado). Velho já avançado na 
edade. 

CAPOEIRO, s. m. (De capoeira). Termo 
Popular. Ladrão de gailinhas. 

CAPOEIRO, adj. (De capoeira). De ca- 
poeira (mata talhadiça), por opposição 
a — o que é de mata virgem.— Veado ca- 
poeiro.— Lenha capoeira. 

CAPÔNA, adj. Significação incerta. — 
«.Tirou de uma cana capona (um prega- 
dor para figurar a pesca das almas), que 
ÍKvava com sua sfdela, e começou a pescar 
sobre o auditoria.■» Jorge Cardoso, Agio- 
logio Lusitano, ii, 376. 

CAPORAL, s. m. (O hespanhol e o fran- 
cpz têm ciiporal, o italiano caporale, no 
dialecto de Berry corporal. Segundo Diez 
a palavra vem do italiano capo, cabeça 
(vid. Cabeça), pnr meio d'um suffixo «or», 
que não se explica grammaticalmentemas 
que apparece lambem em caporione, chefe 
de quartel, etc. A palavra suppoz-se de- 
pois connexa com corpo e confundiu-se 
com corporal n'alguns dialectos). Termo 
de Milicia antiga. Cabo de esquadra. = 
Diogo de Couto, Soldado Pratico, p. 60. 
— Official superior a cabo de esquadra, e 
inferior a sargento. — ^Obedecendo os sol- 
dados a seus cabos de esquadra, cabos de 
esquadra a caporaes, caporaes a sargen- 
tos.)) Passagem citada em Moraes. — «Ou- 
tras vezes se dá pelos officios militares, 
ahi vos digo eu, que o Diabo o espere com 
Arrecures, Maridaes de estalla, Caporal, 
Cometa, Dragão, Furriês, Quartéis mes- 
tres, grão Prevoste?y> Francisco Manoel 
de .Mello, Apologos Dialogaes, p. 169. 

•j" CAPÓTA, s. f. (Do francuz capote, 
como mostra o genero). Especie de capa 
com capuz que usam recentemente as da- 
mas. 

1). CAPÓTE, s. m. (De capa, com o suf- 
fixo «ote»). Capa larga, quecobre os ho- 
mens e mulheres desde o pescoço até abai- 
xo dos joelhos, e ás vezes até aos calca- 
nhares. — Ca-pote de cabeção. — Capote de 
toda a roda. — Capote sem cabeção. — Ca- 
pote á hespanhola. — Capote de militar. 
— Figuradamente: Disfarce, capa.— <illa 
huns amores proprios que se embução com 
o capote de prudencias, são commodida- 
des pnas.)) Fr. Antonio das Chagas, Car- 
tas Espirituaes, Part. ii, 83. 

2.) CAPÓTE, s. m. (Do francez capot, 
que, explica Littré, é uma metáphora se- 
gundo a qual o ganho ao jogo é conside- 
rado como capote que se lança sobre o 
que perdeu). Termo de Jogo. Diz-se que 
dá capote, o jogador que não deixa o 
contrario fazer vasa alguma; e que levi 
capote o jogador que não faz vasa. No 
jogo do vollarete diz-se dar geral. 

CAPOTÍNHO, s. f. Diminutivo de Ca- 
pote. 

CÁPPA, s. m. Vid. Kappa. 
t CAPPARÁDAS, s. f. pl. Termo de Bo- 

tanica. Tríbu de plantas, da familia daS 
capparídeas. 

CAPPARÍDEAS, s. /. pl. Termo de Bo- 
tanica. Familia de plantas dicotyledôoeas 
polypétalas, d'estariies hypogyneos. 

CAPRA-CAPÉLLA, s. f. (Do latim capra, 
e capella). Termo de Zoologia. Nome d® 
uma serpente do Malabar. 

-}- CAPRÁRIO, s. m. (Do latim capfOi 
cabra). Termo do Botanica. Genero 
plantas, da familia dás personadas. 

CAPRATO, s. m. Termo de Chiinic®' 
Genero de saes formado pela combinaÇ®" 
do ácido cábrico com as bases salificaveiS' 

CAPRAZÃO, s. m. Vid. Caparazão. 
t CAPRÉLLA, s. f. (Do latim capr^> 

cabra). Termo de Zoologia. Especie o® 
centopeia. 

f CAPRELLIÁNO, adj. (De caprella)' 
Termo de Zoologia. Que tem relações coC 
a caprella. 

f CAPRELLIANOS, s. f. pl. Familia 
ordem dos crustáceos héterôbránchios 
podos. 

CÁPREO , s. m. Vid. Capro. Talvez 
de impressão era Gaspar Barreiros, Cor"' 
graphia, foi. 202. 

f CAPREOLÁRIO, adj. (Do latim 
preolus, abraço da vinha). Termo de An" 
tomia. Diz-se algumas vezes das arteri'^ 
e veias espermaticas, em razão das nuií®' 
rosas fluxuosidades que descrevem 
de chegarem aos testículos. 

CAPREÓLO, s. m. (Do latim capreol^^' 
cabrito). Termo de Zoologia.» Nome da' 
milia dos cervos. 

CAPRIBARBÚDO, s. m. (Do latino/^ 
pro, cabro, e barbudo). Termo Poeti" | 
Que tem barbas como o bode ou cap 

CAPRICHAR, V. n. (De capricho)- ' j. 
um capricho, ter capricho. — CapriC"^^ 
em vestir bem, em andar a cavallo, 
estudar. 

CAPRÍCHO, s. m. (O hespanhol 
pricho, o francez caprice, o italiano 
priccio; a palavra vem do latim 
cabra; litteralmente, cousa de cabra, ^ 
to de cabra, cousa inesperada). Von 
súbita, que vem sem razão alguma. 

Os Espíritos poróm, consócios delle, 
Tanto dessa Republica apertarão 

Co Cabo, que ou jA fosse 
Por capric/tü, ou política, ^ 

Logo o mudou de pôsto. 
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO»^ 

DE LAFONTAINE, Uv. II, fab. 5. 
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— ^Sacrificar o capricho paríícttíar em 
"^sequiodevido ao bem commum.)-> Sebas- 
tião Pacheco Varella, Numero Vocal, p. 
478. — Singularidade d'espirito o do ima- 
ginação, querembôa, quer em má parte. 

Um auctor cheio de capricho. 
— Termo de Musica, e, particularmen- 

te, de musica instrumental. Composição 
que o artista escreve obedecendo só á 
inspiração, sem se sujeitar ás fôrmas 

que caracterisam as peças de musica regu- 
lada. — Um lindo capricho para ^nano. 

— Termo de Architectiira. Ornato ex- 
travagante, mas elegante. — Inconstân- 
cia, irregularidade, mobilidade. — Os ca- 
prichos da fortuna. — Os caprichos da 
moda. — Brio, bizarria. — aFazia capri- 

e tinha -por officio ser inimigo de 
^hnsto.)) Fr. Antonio dasCliagas, Cartas 
^spirituaes. Tom. i, p. 518. 

caprichosamente, adv. (De capri- 
(^noso, com o suffixo «mente»). Com ca- 
pricho, obstinação. — Que tem capricho; 
Acompanhado do caprichos. — Obstinado, 

lirioso, que faz timbre n'algumacousa. 
t CÁPRICO, adj. (Do latim caper, Ijo- 

por causa do cheiro). Termo de Chi- 
®ica. Ácido caprico, ácido produzido pela 
^.'^ydação do ácido oleico pelo ácido azo- 
tico. 

capricórnio, s. m. (Do latim capri- 
'^"fnius; de capra, cabra (vid. Cabra), e 
^"^nus, corno (viii. Corno). Termo d'As- 
■■onomia. Constellaçãozodiacalsituadaen- 

o sagittario e o aquario, que se figu- 
por um bode. — O signo do capricór- 

*^'0, décima divisão do zodiaco, que pa- 
''^ce ser percorrida pelo sol pouco mais ou 
l^eiios de 27 do Dezembro a 20 do Ja- 

e que tem esse nome porque no 
®®po de ílipparco, o sol n'essa mesma 
.^tação do anno, parecia percorrer aver- 
Q®<jeira -constellação do capricornio. — 

^^opico do capricornio, o tropico aus- 
circulo parallelo, a 23 grãos '/a ao 

do equador, quer na esphera celeste, 
na terra. — aQuiz Deos que o sol 

n «ttsse dentro dos tropicos de Cancro, e 
rp Pricornlo.» Antonio Vieira, Sermões, 

I. p. 265. 
Termo de Zoologia. Genero de co- 

Pteros de antennas muito compridas, 
ç, uma das especies lança um forte 

a rosas. 
çjjb^^^íCÚRNIO, adj. (Do latira capra, 

®> e cormis, corno). Termo Poético, 
cornos de cabra. == Usado por 

Brandão. 
ca„j:^^ífICAÇÃO, s. f. (Do baixo latim 

•^Orn capra, cabra, e ficus, figo), 
Ha ^ ^ufíixo alio, acção). Acção d'acce- 

° araadurecimento dos íigos, collo- 
prnv° a arvore certos insectos que 

da figueira brava. 
Cail^ ^APRifigUEIRA, s. f. (De capra, 

Piei,.' ® figueira). Termo do Botanica. 
brava. 

RIFOLIÁCEAS, s. f. pL (Do latim 
VOL, n. _ 13. 

capra, cabra, e folia, folha). Termo de 
Botanica. Familia de plantas dicotyledó- 
neas monopólalas, d'estames hyppogineos 
e antheras distinctas. 

CAPRIFÓLIOS, s.m. Termo de Botani- 
ca. Socção da familia das caprifoliácoas. 

CAPRÍGENO, adj. (Do latim caprige- 
nus; de capra, cabra, o geno, ou gero). 
Termo Poético. Nascido do cabra. 

CAPRIMULGO, s. m. (Do latim capri- 
mulgos; da capra, cabra, omnlgeo, mun- 
gir). Termo do Zoologia. Nome dado pe- 
los antigos a uma cabra a que olles erro- 
neamente attribuiam a faculdade de su- 
gar o leite das cabras. — Nome do sapo 
voador. 

CAPRINO, adj. (Do latim caprinus, do 
capra, cabra). De cabra ou similhante á 
cabra. 

Estando do grno Cyro a bellicosa 
Arrogante cabe(^a separada 
Do generoso corpo, e está escondido 
Numa caprhia pellc chea de sangue. 

CORTE RKAT- , NAUF. DK SEPULVEDA, Cant. III. 
— Feito do pelle de cabra. 

Leua Ciipvina coura ornada, e cbca 
Do pequenos botOes do mil diamantes, 

oií. CiT., cant. IV. 

CAPRÍPEDE, adj. 2 gen. (Do latim ca- 
pira, cabra, e pes, pedis, pó). Termo Di- 
dactico. Quo tem pós de cabra. 

CAPRISALTANTE, adj. (Do latim ca- 
pra, cabra, osaltante). Termo Didactico. 
Que salta como as cabras. 

CAPRISANTE, adj. (Do baixo latim 
eaprizans, de capra, cabra). Termo de 
Medicina. — Pulso caprisante, pulso que 
interrompido nomeio dadiastolo, a aca- 
ba depois com precipitação. 

CÁPRO, s. m. Fôrma erudita de Cahro 
(vid. osta palavra). 

CAPSÉLLA, s. m. (Do latim capsella, 
dirainutivo do capsa; vid. Caixa). Caixa 
pequena para guardar hóstias. 

— Termo de Botanica. Pequena capsu- 
la monosperme. 

CÁPSULA, s. f. (Do latim capsxda, de 
capsa, caixa). Nome dado a diíTerentes 
objectos que têm mais ou menos a fôrma 
d'uma caixa pequena. 

— Termo deChimica. Vaso em fôrma 
semi-ospherica, mais ou menosaproxinia- 
damente, quo sorve para as evaporações. 

— Termo de Botanica. Involucro mem- 
branoso de certos grãos. — Capsulas ar- 
ticulares, apparolhos ligamentososquecer- 
cam certas articulações, taes como as dos 
hombros o das ancas. 

— Termo de Tiro. Pequenino cylindro, 
contendo pó fulminante para fazer fogo 
nas armas de percussão. 

— Termo de Pharmacia. Involucro, so- 
lúvel o sem sabor, de certos medicamen- 
tos que são desagradaveis do tomar. 

CAPSULÁR, adj 2 gen. (Do capsula, 
cora o suffixo «ar»). Termo de Botanica. 
Que tem fôrma de capsula. —Fructoca- 
psular, fructo scítco (pie abre per si irum 
certo numero do peças ou cm buracos. 

— Termo d'Anatomia. Ligamcntos oa- 
psulares, ligamentos quo formam as ca- 
psulas articulares. 

CAPSULÍFERO, adj. (Do latim capsula, 
capsula, a fero, eu levo). Tormo.de His- 
toria Natural. Quo ó munido d'uma ca- 
psula. 

CAPTAÇÃO, s. f. (Do latim caplalio, de 
capture, captar). Termo do Direito. Em- 
prego (ie meios capciosos, como lisonja o 
artificios. — Testamento obtido por capta- 
ção. 

CAPTALÔR, A, s. (Do latim captator, 
ÜQ captare, captar). O, a que capta.—■ 
Termo de Diroito. O, a que usa do capta- 
ção. 

CAPTÁR, V. a. (Do latim captare, de 
captus, part. de capere; vid. Caber). Ga- 
nhar ou tentar ganhar, grangoaralguem 
pela insinuação, habilidade, ou mérito.— 
Suas fallas captaram aattenção.— «Pos- 
so excusnr n'cste exordio o captar henevo- 
lencia.t) Manoel Severim de Faria, Noti- 
cias de Portugal, Prol.. 

CAPTÉLA, s. f. Fôrma antiga de Cau- 
tela, em quo appareco o «p» por «u» por 
um falso procoso de otymologia; como o 
«p» so dissolveu cm «u» em fôrmas como 
Senta, de Sepla, pop. bautisar, do ba- 
ptisar, ant. adoutar, de adaptar, etc., 
suppôz-so pola inversa que se daria a mes- 
ma cousa em cautela; e, para corrigir a 
pronuncia, ou, pelo menos, para seguir 
uma supposta orthographia etymologica, 
escrovou-se captela (vid. Nasção). — <iEn- 
tregue simprismcnte, a sem captela, opcé 
da Cruz, que tornou da Sacristia.D Doe. 
do século XV, era Viterbo, Eluc. 

CAPTIVAÇÃO, s. f. (Do thema captiva, 
do captivar, com o suffixo «ação»). Acto 
e effeito de captivar. = Pouco usado. 

CAPTIVÁDO, adj. part. de Captivar. 
CAPTIVÁR ou CATIVAR, v. a. (Do la- 

tim cnptivare, do captivus, captivo (vid. 
Captivo). Tor prisioneiro; ter captivo; 
fazer captivo. — iMatarom o meestre com 
outros, e delles cativaram, c queimarom 
a naao, e tomarom os dinJieiros.T) Fernão 
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 44. 

E trazem y\ de longe engano ardido 
Contra n<)s; e que todos seus intentos 
Sào para vos matarem e roubarem, 
E muUieres e Üllios cotivarcm. 

CAM., Lus., cant. i, est. 79. 

— Figuradamente: Submetter, render, 
sujeitar. 

Que hua mo(;a criada entre pastores 
Quizeste captivar ao vosso amor? 

ANTONIO FEUnniRA, SANTA COMBA. 
Entro as limpidas águas, qu'inda esquivíto 
O formoso pastor que se perdeo, 
Preso das Itilsas mostras que u cajUivào. 

CAM., ELEG. VI. 
— Captivar o espirito, a alma, o cora- 

ção, prondôl-os pelo laço doalfecto.— Em- 
baraçar. — O vestido muito justo captiva 
os membros. — «.A occupaçam e negocias 
de suas armadas, e commercio afogam e 
captivam lodo liberal engenho.^ üarros, 
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Década I, Prol.—Penhorar, hypothecar. 
— Caplivar as rendas. — Captivar os ser- 
viços, renunciar ao direito ás recompen- 
sas, em consideração d'a]guma mercê. 

— Captivar-se, v. refl. Deixar-se fa- 
zer captivo. — a Alguns se captivarão ou- 
tros se lançarão ao mar.d Diogo de Cou- 
to, Década VIII, 1. — Figuradaraente: 

Porque, se nasci livre, me captivo ? 
CAM., SONET. CXII. 

A bclleza que a tantos morte dera, 
De si mesma se abrasa e se captiva. 

IDEM, ELEG. VI. 

— Obrigar-se, penhorar-se. — «A gente 
que se obriga do soccorro do intesesse, he 
de muito menor condição, que a que se ca- 
tiva da cortesia.yi Francisco Rodrigues 
Lobo, Côrte na Aldêa, Dial. 13, p. 274. 
— Tirar, arrancar a alguém. 

E a que tanto nos oíTende 
Cruel aljaba sua lhe cattiva, 

AljiTONlO FERBEinA, ODES, Uv. I, 8. 

— Captivar, v. n. Ficar captivo, prisio- 
neiro. 

CAPTIVEIRO ou CATIVEIRO, s. m. (De 
captivo, com o suffixo «eiro»). Estado de 
captivo.— Ter, estar no captiveiro.— Re- 
mir do captiveiro. 

Mas o Mouro, instniido nos enganos 
Que o malévolo Baccho lhe ensinara, » 
De morte ou cativeiro novos danos, 
Antes que á Índia chegue, lhe prepara. 

CAM., LUS,, cant. i, est. 97. 
Este, porque se ficspanha nào temesse, 
A captiveiro eterno se convida! 

OB. ciT., cant. IV, est. 53, 

— Figuradamente: O captiveiro em que 
nos tem as paixões. 

Esse sprito tam puro, tam inteiro, 
Nascido para honra, e para gloria, 
Náo o deças em baixo cativeiro. 

ANTONIO ferixeiha, cahtas, Uv. 1,11. 

CAPTIVÊZA ou CATIVÉZA, s. f. ant. 
(De captivo, com o suflixo «eza»). Falta 
de liberdade, oppressão, humildade, aca- 
nhamento. = Usado nas Provas da Histo- 
ria Genealogica da Casa Real, i, 635. 

CAPTIVIDÁDE, s. f. ant. (Do latim ca- 
ptivitas; de captivus, vid. Captivo). Ca- 
ptiveiro, sujeição, escravidão. = Usado no 
Testamento de D. Affonso IV. 

CAPTÍVO ou CATÍVO, adj. (Do latim 
captivus, de eaptus, part. pass. descapere, 
tomar; vid. Caber). Preso na guerraeapa- 
nhado por manha ou traição e feito es- 
cravo. 

Via ser captivo o .santo irmão Fernando. 
CAM., LUS., cant. iv, est. u2. 

— Eram os lavradores seus cattivos, 
Só por este Tyranno os deixar vivos. 

ANTONIO ferreira, SANTA COMBA. 

— mFuy treze vezes cativo, e desazete 
vendido, nas partes da índia, Etiópia, 
Arahia felix, China, fartaria, .]facassar, 
Sximatra, e outras muitas províncias d'a- 
quelle oriental archipelago.» Fernão Men- 
des Pinto, Peregrinações, cap. 1.— iPois 

aqui estamos todos captivos, não haja mais 
meu, e teu.D Francisco Manoel do Mello, 
ApologosDialogaes, p. 66. — Substanti- 
vamente: 

Mas um cuydado muy viuo, 
nacydo no coraçam 
do triste amador passyuo, 
he hum cabo de payxam 
qual mays nam sofre catyao. 

CANC. DE RESENDE, I, (5. 
Criadas, minhas criadas, 
Regalem-me esta cativa. 

ROMANCEIRO GERAL, publ. pOr ThCOphilO 
Braga, p. 29. 

— A ordem da redempção dos captivos, 
ordem religiosa cujo destino era remir os 
captivos feitos pelos barbarescos. — Em 
geral, tomado, preso, detido. — Sujeitado, 
constrangido, ligado, aífeiçoado. 

Ay eu cativo, que será de mi? 
CANC. DE D. DINIZ, p. 49. 

Que farei eu cativo peccador? 
TROVAS E CANTARES, caut. 54. 

Eu os meus olhos de vós só cativos, 
Eu as minhas prisões, e a minha chama, 
Eu mostrarei ao mundo os meus amores. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, IÍV. T, 40. 

— (íTrajos que vos trazem os membros 
empresados, e cativos.» Frei Luiz do Sou- 
za, Vida do Arcebispo, iv, 3. — Máo, tris- 
te, desgraçado.— tCousatão captiva, tão 
triste, e coitada, teve ousadia para te of- 
fender9j) Barros, Clarimundo,!, 2.— «Mas 
acrescendo, que do mesmo modo é captiva 
desconfiança, cuidar o miserável, que jd 
nunca mais pôde haver para elle huma 
hora de ditoso.)) Francisco Manoel <le Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 33. 

— Loc.: Feira captiva, feira em que 
se pagam os direitos do que se compra o 
vende, por opposição a feira franca. — 
Missa captiva, a que o sacerdote deve re- 
zar por determinada intenção.— Rendas 
captivas, rendas hypothecadas, assigna- 
ladas a certos pagamentos. — Cor captiva, 
a que desbota e se suja facilmente. 

— Em termos d'Alfandega, genero ca- 
ptivo (assucar, tabaco, etc., captivo), ge- 
nero de que o comprador ha de pagar di- 
reitos e fretes. 

— Adag. : nPreso, nem cativo, não tem 
amigo.y> Padre Delicado, Adagios, p. 19. 

CAPTIVOIRO, s. m. Vid. Captiveiro. 
CAPTÔR, s. m. (Do latim captor; de 

eaptus, part. pass. á&capere, tomar; vid. 
Caber). O que toma, aprisiona. = Pouco 
usado. 

CAPTÚRA, s. f. (Pronuncia-se o «p» ; do 
latim captura, de eaptus, part. pass. de 
capere, tomar; vid. Caber). Acção de to- 
mar, prender. Diz-se; 1.° Quando se pren- 
de um homem por ordem da justiça; os 
empregados da p)olicia fizeram a captura 
de alguns malfeitores; 2.® Quando um cor- 
sário faz uma presa: a captura de um 
navio; 3.® Quando os soldados fazem al- 
guma presa na guerra; 4." Quando os em- 
pregados da Alfaridega apprehendem mer- 
cadorias ou contrabando. 

CAPTURÁDO, part. pass. do Capturar. 

— Tres sicarios capturados em flagrante 
delicto. 

CAPTURAR, V. a. (De captura). Fazer 
captura. — Foram capturados cinco rato- 
neiros. 

-]- CÁPUA, s. m. Termo de Zoologia. 
Genero de lepidópteros, da tríbu dostor- 
tricídas. 

CAPUCÁIA, s. f. (Palavra tupy). Nome 
de uma fructa do Brasil. 

CAPÚCHA, s. f. (Vid. Capucho). Or- 
dem penitente e reformada da regra de S. 
Francisco. — Convento ou familia d'essa 
ordem. 

— Em Portugal havia tres províncias 
capuchas: a da Piedade, que era a mais 
antiga, teve principio em Yilla Viçosa, effl 
1500. 

CAPUCHÍNHO, adj. ou s. (Do italiano 
cappucino; de cappucio, capuz, por causa 
do capuz que usavam). lUdigioso, reli- 
giosa d'uma das ordens de S. Francisco. 
= Miguel Leilão d'Andrade usa a fórtna 
capuchino, talvez para justificar uma ety- 
mologia falsa que apresenta da palavra. 
— «Os padres capuchinos, que assi se 
devem chamar de caput, e chino, ou kino, 
que quer dizer a cabeça baixa, como elUs 
a trazem por humildade, como digamos 
os cabisbaixos.D Miscellanea, p. 101 (1-^ 
ediç.) 

CAPÚCHO, adj. e s. (Do italiano cap- 
pucio, capuz; vid. Capuchinho e Capuz). 
Religioso d'uma das tres províncias iVan- 
ciscanas reformadas de Portugal, que eram 
a da Piedade, a da Arrabida e <íe Santo 
Antonio. — (íParece-me que hum frads 
capucho tivera a consciência de meu amo.^ 
Antonio Ferreira, Cioso, act. v, sc. 4. — 
Figuradamente; Severo, austero comou® ; 
frade capucho. — «ilíew pny quando est(^ | 
de boa vea, todo seu passatempo he conto' 
sortes que fez, e gabar-se de excessos 
me elle mal sofreria; então quer que sejct' 
eu capucho.» .forge Ferreira de VascoO' 
cellos, Ulysippo, act. i, sc. 3. — aPhari' 
seus erão, como que dizemos capuchcS, 
é, nimios na observancia das miudezas, ^ 
rigorismos da lei Judaica. T> Diogo de 
va. Sermões, Tom. iii, foi. 44. , 

— Loc.: À capucha, sem pompa, sofl® | 
adornos, como as cousas dos frades capii' . 
chos. — Festas á capucha. — D'csse sen' 
tido desenvolveu-se immediatamente 
tro que a locução hoje tem: a occultaSi 
com disfarce. 

CAPÚLHO, s. m. (D'um thema capo, 
latim caput (vid. Cabo 1.), com osufW^ 
«ulho»; propriamente: pequena cabeça- 
hespanhol tem capullo). ü botão <la » 
ou a capsula que o cobre. 

Toda a folha rompeu capulhos. 
CIIRISTAES D'ALMA, p. 48. ! 

— A casca esverdeada do algodão, 
ó dividida em tres ou quatro repartirü®'^ 
tos. . 

f CAPULÍ, s. m. Termo do Botaíii 
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Nome de uma planta do Perú e da Vir- 
gínia, cujo fructo tem ura sabor agrada- 
"vel e é empregado em confeitaria. 

f CA.PULÓIDE, adj. (Do latim capula, 
laça, e do grego eidos, fôrma). Termo de 
Historia natural. Que tem fôrma de taça. 

CÁPUT-MÓRTUUM, s. m. (Expressão 
latina que significa : cabeça morta (isto 

residuo de que nada mais podiam ex- 
trahir os antigos chimicos, tendo extra- 
hiflo pela distiliação diversos elementos, 
taes como enxofre, mercúrio). Termo de 
Chimica antiga. Residuo de que nada 
fflais se pôde extrahir. — Figuradarnente 

n'um sentido pejorativo : resto definiti- 
vo de trabalhos, d'esforços, de combina- 
ções, de tbeorias prooiettedoras de gran- 

cousas, e que por fim produziram 
cousa muito ditlerente. — Em Portugal 
® venalidade tem sido o caput-mortuum 

muitas explosões palriolicas. 
CAPUT-PURGIO. s. TO. (Palavra de for- 

mação erudita; do latim caput, cabeça, 
^ purgio, de purgar; vid. Purgar). Me- 
dicamento para purgar a cabeça, sorvido 
pelo nariz. = Usado por Curvo Semedo, 
^olyanthêa Medicinal. 

,t CAPU-UBERA, s. f. (Palavra brasi- 
^^ira). Especie de relva que no Brasil che- 
8a a tomar a altura d'um metro. 

CAPUZ, s. m. (D'uraa fôrma fundamen- 
tal capuclus, que encontramos em fran- 
'Jez capuce, italiano cappucio, etc., e que 
® um augmentativo de capa; vid. Capa), 
^arte da vestidura, com peça indepen- 
'^'ínte terminando em bico, que se segu- 

á gola ou no logar da gola, em torno 
*^0 pescoço, e pôde cair sobre as costas 

cobrir a cabeça.— Capuz de frade.— 
^apuz de gahão. 

A campina, que toda está coalliada 
He marlotas, capuzes variados, 
Do cavallos, jaezes, prosa rica, 
Do sous senhores mortos cheia fica. 

CAM., Lus., cant. iii, est. 81. 
j Antigamente o capuz vestia-se por 

to (ílJeyxallo não havemos de deitar 
p 9®Puz.)) Francisco Manoel de Mello, 
^d'Anexins, Part. i, Dial. 6, § 6.— 

não sei aonde, era huma vez huma 
, de panno azul, por não servir para 

« nem morluorios, havia mil annos, 

arí tenda, porque os noyvos o 
^*^"0 triste para libres e ledo os eno- 

íiai^ P»*"» capuzes.» Idem, Apologos Qg p. 35.—<iEste era o uso dos 
portuguezes quando também se 

Metliam os capuzes na ca- 
oih " peyto! cobrião, escurecião os 

f^ntó ^ choravão, e lamentavão o de- 
1-fio ^spoes que as mortes se não cho- 
hs os capuzes detraz das cos- 

nem os olhos os vejão.i> An- 

'íatüe j Sermões, i, 880.—Figura- 
de '—«fws nuvens fez o sol capuz 
Instj. í^adre Manoel Fernandes, Alma 

^''V^ani '''''P- P- ^•—^'-Toda 
n/iecg^ com que as jlores ama- 

V^esumidas, que ha de ser mais 

que huns capuzes com que anoiteção las- 
timosas.D Frei Antonio das Chagas, Car- 
tas Espirituaes, Tom. n, p. 3. 

Vistâo-se negros capuzes 
Os corvos mais denegridos. 
Por desenteiTar \im corpo, 
Que está nas tripas mottido. 

JERONYMO nAIIlA, ROMANCE A UM PINTASILGO 
MORTO POn UM GATO. 

-]- CAPYBÁRA, s. m. Termo do Zoolo- 
gia. Nome da especie que forneceu o typo 
para o gênero cabiai. 

CAQUEIRADA, s. f. (De caqueiro, com 
o suffixo «ada», como facada, de faca, 
cabeçada, de cabeça,' etc.) Golpe dado 
com caqueiro. — Grande quantidade de 
cacos.—Pote velho cheio de cacos qiie 
nas províncias se vae lançar nas escadas 
pelo entrudo. 

CAQUEIRO, s. m. (De caco, com o suf- 
fixo «eiro»). Vaso movei, traste velho, 
de pouco valor, e quasi fôra de uso. — 
Chapéo velho e estragado. 

CARA, s. f. (Do latim cara, que vem 
do grego kára, cabeça. A raiz d'esta pa- 
lavra é evidentemente a mesma que en- 
contramos em o grego kárê-no-n, cabe- 
ça, cranio-n, craneon (vid. Craneo), em 
sanskrito çiras (por karas], çiram, cabeça, 
em zend çara, çãranho, cabeça, chefe, 
no latim cere-hrum, no gothico hvar-n-ei, 
craneo, antigo alto allemão hir-ni; pela 
lei do Grimm o «k» primitivo mudou-se 
em teutonico em «p» (vid. Cabeça, Cão, 
etc., na parte etymologica). Constando, 
segundo o seu systema de architectar ety- 
mologias absurdas, faz vir a palavra d'um 
egypcio heras, Iceras, forjado ad hoc, do 
que uma syllaba ro seria o primitivo; o 
acadêmico D. José de Lacerda repete ine- 
ptissimamente a etymologia de Constan- 

do). Rosto, semblante. — Cara linda.— 
Cara redonda, comprida.—Physionomia, 
aspecto do rosto.—Md cara.—Boa ca- 
ra.— Mulher de má cara. — Pessoa com 
cara de estrangeiro, com cara de tolo, com 
cara de esperto.—Figuradarnente: 

Oh Serôa das aguas Neptuninas, 
Amor, qne sempre acabas em rigores 
E em branduras começas, qual Sorôa, 
Pois tens cara fermosa, e cauda fOa. 

JERONYMO BAHIA, FAB. DE POLYPIIEMO, XXV. 
Se do medo então da morte 
O Sol as costas virara, 
Náo sey eu; sey que com isto 
O mar lhe lavava a cara. 

IDEM, JORNADA PARA O ALEMTEJO, I. 
— Atrevimento, desafôro. — Ter cara 

para tudo. — Aspecto em geral.—Esse 
negocio tem má cara. 

— Loc. : Fazer cara, rnostrar-se ano- 
jado, não gostar. — Homem de duas ou 
mais caras, homem sem caracter, que mu- 
da de opinião segundo as conveniências. 
—Cara de figo, cara antipathica.—Cara 
de lua cheia, cara larga e gorda. —Cara 
de az de copas, de bode, locuções inju- 
riosas.—Cara de aço ou cara estanhada, 
cara sem vergonha. — Cara de paschoas, 
cara alegre. — Uma cara de paschoas, um 
homem alegre.'—Cara de sum es fui por 
comer, cara insipida e magra.=Enfermi- 

dades da língua, p. 113. — Fazer caras, 
fazer visagens.—Torcer a, cara a alguém 
ou a alguma cousa, não gostar, dar mos- 
tras de que se não gosta d'essa pessoa 
ou cousa.—Ficar com a cara a uma ban- 
da, ficar corrido de vergonha, ficar des- 
apontado.—Custar os olhos da cara, cus- 
tar muito caro. — «.Porque nos custão cá 
os doudos os olhos da cara.» Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
12.—Irem-se os olhos da cara, irem-se os 
bens, o dinheiro. — «Parece que em da- 
rem mais um ceitil, lá lhe vão os olhos 
da cara.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. i, sc. 2. — Cara de réo, 
physionomia de criminoso.—Cara de pou- 
cos amigos.— Cara de despedir freguezes. 
— Cara de fuinha, cara negra, rosto com- 
prido e magro. —Cara de menino Jesus, 
cara de pessoa ameninada.—Mostrar boa 
ou má cara a alguém, acolher bem ou mal 
a alguém.—Ter cara, dar mostras.—Não 
tem cara de ter feito tal. — Este homem 
tem cara de quem come pouco.—Cara de 
fome, pessoa esfomeada. — Vêr a cara a 
alguma cousa, vêl-a de perto. — «O Se- 
nhor ainda não viu a cara ás Metapho- 
ras.)) Francisco Manoel do Mello, Feira 
d'Anexins, Part. i, Dial. i, § 3.—Cara de 
páo, cara sem expressão. — Cara de leão 
dc pedra, physionomia estúpida e amea- 
çadora. = Enfermidades da língua, p. 
\IA.—Voltar a cara, abominar, odiar.— 
Ficar com cara de asno, de tolo, ficar 
desenganado, aparvalhado por um des- 
engano.^—Cara da desmamar meninos, ca- 
ra que amedronta, feia. — Bar de cara 
com alguém, encontral-o face a face. — 
Cara a cara, face a face.—Gastar sua ca- 
ra, gastar muito.—Cara galhofeira, rosto 
galhofeiro. — Com cara de galhofa, em 
tom galhofeiro. — Cara deslavada, cara 
sem vergonha. — «.Antes descarado que 
ter duas caras.» Francisco Manoel do 
Mello, Feira d'Anexins, Part. i, Dial. i, 
§ 3.—«Para conta só cara de frade.)) Ob. 
cit. — «A minha cara defende a minha 
pousada.)) Ob. cít.— «lie melhor vergonha 
em cara do que manha em coração.)) Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, 
act. I, sc. 1.—Cara tíe cão, cara sem ver- 
gonha. — Andar com a cara descoberta, 
andar sem receio, cora a consciência 
tranquilla.—Á cai'a descoberta, aberta- 
mente, em presença do todos. — Dar a 
alguém com a janella, com a poria na 
cara, fechar a alguém a janella ou a por- 
ta como insulto.—A cara o diz, na cara 
se conhece, a physionomia o descobre.— 
Não saber onde se tem a cara, ser igno- 
rante perfeito, ou estar exlretnamentc 
confuso.—3'er a cara a arder, estar cheio 
de cólera. — Não voltar a cara a traz, 
não desistir. — Ficar com %im palmo de 
cara, ficar em extremo envergonhado ou 
desapontado. 

— Syn. : Cara, rosto, semblante, face, 
vulto. Cara, designa a parte anterior da 
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cabeça do homem, limitada pelo pesco- 
ço, as orelhas e o cabello da cabeça ; diz- 
se só do homem, e apenas por ironia, 
mas com applicação ao homem, se diz 
cara de burro, de cão, etc.—Rosto, desi- 
gna a parte anterior da cabeça de todos 
os animaes, incluindo o homem. Palian- 
do do homem, diz-se em estjlo elevado 
rosto, e não cara; dos animaes, rosto, e 
não focinho, que tem sentido mais par- 
ticular (vid. Focinho); todavia, no ultimo 
caso, rosto, é mais raro hoje que antiga- 
mente.—Semblante, é o rosto considera- 
do como o meio de conhecer o estado da 
alma, os seus aíTectos; e como esse esta- 
do, esses aíTectos só por conjectura se co- 
nhecem na sua verdade, chama-se ao ros- 
to semblante, do latim simulare (vid. Sem- 
blante, na parte etymologica). — YuUo, 
designa algumas vezes o rosto ou cara, 
considerado nas feições que o constituem, 
mas a palavra tem um sentido muito mais 
geral (vid. Vulto).—Face, é propriamen- 
te a maçã do rosto, mas, por extensão, 
e sobretudo no estylo elevado, torna-se 
por rosto a iihysionomia.—Cara, pois, é 
verdadeiramente um termo especial, em 
quanto os outros synonymos são termos 
mais geraes, ou de sentido particular dif- 
ferente, que só por extensão os torna sy- 
nonymos. 

CARÁ, s. m. Termo do Brasil. Nome do 
inhame.-—Cará da costa.—Cará barbudo. 
—Cará mimoso, o que tem a pelle e mas- 
sa muito fina. 

f CARÁBA, s. rn. Nome que se dá na 
Guiana ao oleo extraído da noz de acajú. 

f CARABÁ, s. w. Termo da índia por- 
tugueza. Garrafa, redoma. 

-j- CARABACCIO, s. m. Páo aromatico 
da índia, de côr amarellada, que tem o 
mesmo cheiro que o cravo. 

CARABE ou CARABÉ, s. m. (Do persa 
cãh-robã, o que attrahe a palha, por in- 
termédio do arabe cahrabé; nome dado a 
esta substancia, porque, desenvolvendo- 
se n'ella a electricidade pela fricção, at- 
trahe bocadinhos do palha). Alambre, 
ambar amarello ou massiço. — nTrochis- 
cos de charabê liuma onça.y> Madeira, 
Morbo Gallico, Part. i, cap. 1.—<i.Álam- 
bre, a que óltamão Karabe.» Manoel d'Azo- 
vedo, Correcção d'Abusos, Tom. i, p. 87. 

f CARÁBICO, adj. (De càrabo). Termo 
de Zoologia. Que diz respeito aocárabo; 
que se assemelha ao cárabo. 

CARÁBICOS, s. m. pl. Familia dos co- 
leópteros pentàmeros. 

CARABINA, s. f. (O hespanhol e o ita- 
liano têm carabina, o francez carabine. 
A palavra é conncxa com o francez cara- 
bin, soldado do cavallaria ligeira no sé- 
culo XVI, sobre a etymologia da qual ha 
duas conjecturas. Segundo Diez, a pa- 
lavra vem de calabre, machina de guer- 
ra (vid. Calabre), por intermédio da ca- 
lahrin, que Rochefort apresenta por ca- 
mhin, pois o nome das armas passava 

facilmente d'uma á outra. A outra ety- 
mologia é de Ducange; segundo ella, ca- 
rabin está por calabrin, de calábrinus, 
que é da Calabria, porque a cavallaria 
chamada em francez carabin, veio pri- 
meiro da Calabria. Sendo este facto pro- 
vado, a etymologia de Ducange é a ver- 
dadeira). Arma de percussão, mais curta 
que a espingarda. 

— Obs. ; A mesma palavra apresenta- 
se sob as fôrmas de clavina e cravina. 
Francisco José Freire (Reflexões sobre a 
língua portugueza) quer que se diga ca- 
rabina, mas a fôrma clavina ó a mais 
usada hoje. 

CARABINÁDA, s. f. (De carabina, com 
o sufíixo «ada»). Tiro de carabina. 

CARABINEIRO, s. m. (Formado sobre 
o francez carubinier; de carabina, com 
o suffixo «eiro»]. Soldado de cavallaria, 
armado de carabina. 

-j- CÁRABO, s. m. (Do grego Icárabos, 
caranguejo). Termo de Zoologia. Nome 
dado, por Linneo, a ura genero do coleó- 
pteros penlâmeros, da familia dos carní- 
voros, mas que hoje só se appiica a uma 
das numerosas divisões feitas n'esse ge- 
nero, convertido em tríbu. 

f CARABÜ, s. m. Termo de üotanica. 
Nome de uma bella arvore da índia. 

f CARÁCA, s. m. Termo de Botanica. 
Nome de um dolico bulboso. 

CARACÁL, s. m. Termo de Zoologia, 
lílspecie de gato d'Africa, talvez o lynce 
dos antigos. 

-j- CARACÁLLA, s. m. (Palavra cuja ori- 
gem gauleza é incerta). Termo do Anti- 
güidade. Vestido dos antigos gaulozes, 
especie de manto que se abria ptda fren- 
te, se fechava cora colchetes, o descia 
até ao meio .da perna. 

f CARA-CANIRAM, s. m. (Palavra ma- 
labar). Carmantiua particular do Malabar. 

CARAÇA, s. f. (Do cara, com o suffixo 
augmentativo «aça»). Cara grande echeia. 
— Tem uma boa caraça. — Mascara. — 
Cara feia de mulher. 

— Loc.: Estar de caraça, estar com o 
rosto vermelho, em resultado de ter be- ' 
bido copiosamente. 

CARACEÁRA, s. in. Termo de Zoologia. 
Nome de um grupo de aves de rapina. 
No Brasil dá-se este nome a uma espe- 
cie de falcão, que é a ave de rapina mais 
freqüente n'aquelle paiz. 

CARÁCO, s. m. Termo de Zoologia. No- 
me do um mammifero roedor, da espe- 
cie dos ratos. 

CARACÓL, s. m. (O hespanhol tem ca- 
racol; a palavra vem, segundo todas as 
probabilidades, d'um derivado arabe do 
verbo karkara, voltear, tornear, derivado 
hoje perdido. Us nossos etymologistas de- 
rivam a palavra imaginosamente do gre- 
go keras, corno, alcokhlos, concha, cara- 
col ; este producto da sua ignorancia re- 
cebeu o cunho da auctoridade acadêmica 
no Diccionario do snr. D. José do Lacer- 

da). Mollusculo gasterópodo [helixpoma- 
tia, Linneo), que habita uma concha. E 
empregado (em Portugal pouco) como 
adoçante, laxante e analéptico, e serve 
também d'alimento.—Os cornos do cara- 
col.—Caracol, caracol, deita os corninhos 
ao sol. — Cantiga de rapazes. 

Que o fado quiz que o peixe todo escoasse; 
E a fome indo apertando 
Cum caracol acerta. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFONTAINE, liv. III, 4. 

— Planta e ílôr d'essa planta, assim 
chamada pela similhança que tem com o 
mollusco nas suas espiras que faz. Cami- 
nho em espiral. — Figuradamente: aAr- 
mou hum caracol de pensamentos vãos, 
que peneiruo sobre a charola da vossa ma- 
téria.)) Jorge Ferreira de Vascoiicellos, 
Ulysippo, act. v, sc. 7. 

— Termo de Archilectura. Escada de 
caracol, escada que se voltêa em fôrma 
de parafuso em torno de um eixo cylin- 
drico de pedra ou madeira, segundo a 
escada é de pedra ou madeira. 

— Termo d'Anatomia. Uma das cavi- 
dades que constituem o labyrintho do ou- 
vido.—Familiarmente : Trança de cabello 
contorneada em espiral.— Bolha grande 
de sabão, que se faz soprando agua do 
sabão tomada na extremidade d'um ca- 
nudo. 

— Termo de Equitação. Successão de 
meias voltas á direita e á esquerda que 
se faz executar ao cavallo, com ou sed 
mudança do mão, mas sem seguir pista. 
— (.(Muitos cavalleiros fallãio em voltas, 
tomos, e caracol, não sabendo a differen- 
ça, qrte ha n'estas voltas.)) Antoiiio Gal- 
vão, Tratado da Estardiota, p. 480. 

— Loc.; Não vale dous caracoes, ná" 
vale nada. 

CARACOLAR, v. a. (De caracol). Con- 
tornoar, andar em caracol, á roda, e » 
cavallo. 

CARACOLEIRO.s. m. (De caracol). Plaii' 
ta do jardim que dá as flores chamadas 
caracoes. 

CARÁCTER, s. m. (Do latim character> 
mosca, do grego kharatôr, úo kharússei>h 
gravar. O plural pronuncia-se Caracte- 
res). Signal traçado, ou escripto, ou gr^' 
vado. A marca com ferrete no gado é ca- 
racter. As letras do alphabeto, ossignaes 
dos números são caracteres. — Caracte- 
res alpliabeticos.—Caracteres de 
ração. — Caracteres grandes, pequenos, 
grossos, delgados ou finos. — Caracteres 
symbolicos, hieroglyphicos.—«Qwe escTí' 
vesse com caracteres japonezes.y> Lucfi' 
na. Vida de S. Francisco Xavier, í"'" 
505.—Caracter líiagfícoou diabolico, mal" 
ca ou letra de que usam os feiticeiros.-^ 
(íAssi como o Demonio para encantar,^ 
render aos homens, poem a efficacia ^ 
encanto cm certos caracteres diabólico^> 
assi Deos para o encantar, e ligar ct 
tem posto mayor efficacia não só nas 
lavras sagradas, senão também nos cai"® 



CARA CARA CARA 101 

ítBres, com que são escritas.)) Antonio 
Vieira, Sermões, Tom. i, 793. 

Nospromettei com grave juramento 
Formosa Gyrce, pela estige escura 
De nào usar de força, ou caracteres, 
Em que trasluzími mágicos poderes. 

CASTRO, ULYSSÊA, cant. i, est. G7. 

■— d Adverti, que já neste sentido, de 
9Me nenhum dos caracteres de arithmeti- 

tem valor própria, a liuns chamam fi- 
Quras, e a outros cifras.)) Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 28. 
^-7-Em Álgebra, em Astronomia, em 
^himica, em Botanica,em Pharmacia, ca- 
''apter, signal abreviativo com que se ex- 
pfinae alguma cousa. — Figuradamente : 

«Os sacramentos causam também na 
"íma caracter.» Promptuario Moral, p. 
195. — Titulo natural ou legal que se dá 
® qualidade de... — O caracter de juiz. 
^ O caracter real. — O que ó proprio 

Uma cousa. — O caracter distinctivo da 
'"^^dade.—O caracter daverdadeira scien- 
cia he a investigação desinteressada da 
^®»'dade. — O caracter dos reis é a bon- 
«ade. — «o pobre achará em Saiito Igna- 

que o não desejar he a mays certa 
^Hueza; o peregrino, que todo o mundo 

pátria; o 'perseguido que a jjersegui- 
^0 he 0 caracter dos escolhidos. y> Antonio 
'cira. Sermões, Tom. i, 445.—a Com o 

Caracter de Doutores da Egreja.» Ob. 
Tom. V, p. C8. 
Em linguagem scientifica, conjun- 

de modiíicnçôes apparentes, próprias 
para fazer distinguir os objectos. Para os 
^aturalistas o caracter está nas fei(;ões 

salientes, mais próprias para fazer 
^Conhecer uma classe, um genero, ou 

espécie. — Caracter generoso, cara- 
que pertence a um genero.—Cara- 
especifico, caracter que pertence a 
especie. 

f)a Medicina, caracter, emprega-se 
i ^ designar o estado mais ou menos 
^ d'uma doença.—Bronchite de máo 
j. —A febre vae tomando um ca- 

animador. 
^ que distingue moralmente uma 

d'outra; natureza, natural, costu- 
íjjji ' ®®iitimentos. — Entre os homens ha 

d^ande diversidade de caracteres.— 
ctej. .^^'^acter. — Máo caracter. — Cara- 
m ferino, desconfiado, nobre, 
ctejT" ^^9Mr as suggestoes do seu cara- 
diq ^ 'Caracter franco, jovial. — Come- 

^^'^scter, aquella em que se apre- 
Sutjj caracter principal que faz o as- 

^ próprio da peça. — Os caracteres 
Oscg obra em que elle descrevo 

^^^^eres, os costumes. As obras d'este 

tudo afamadas e mais dignas d'es- 
Os Car^^ Caracteres de Theophrasto, e 

de La Bruyère. —Absolu- 
fetem á' ^ faculdades que se re- 
^spirito distincto do coração e de 
Os acto ■''jrmeza, coherencia em todos 

' Wanifestando-se n'elles a fir- 

meza da vontade.—Homem de caracter. 
— Ilo)nem sem caracter. 

—Syn. : Caracter, letra. A differença 
é fácil d'estabelecor-se: Caracter é o ge- 
nero, letra ó a especie. Todas as letras 
são caracteres, mas nem todos os cara- 
cteres são letras, ü caracter é signal em 
geral, como se vô pelas dellnirões que da- 
mos; letra 6 signal especial do alpliabeto. 

CARACTERISÁDO, part. pass. de Ca- 
racterisar. Marcado com um caracter.—A 
edade media é caracterisada j)eía separa- 
ção do poder espiritual e do poder tem- 
poral.— Cujo caracter é marcado, torna- 
do saliente, evidente. — Os costumes do 
j)ovo no século XVI foram 2)erfeitamente 
caracterisados por Gil Vicente nos seus 
Autos.—Disfarçado com pinturas, cabel- 
los postiços no rosto. — Um actor bem ca- 
racterisado. 

CARACTERISÁNTE, part. act. de Ca- 
racterisar, e adj. Que caracterisa. 

CARACTERISÁR, v. a. (Do baixo la- 
tim characlerizar, de character). Didicar, 
pôr em relevo o caracter, a qualidade 
própria.—Um auctorque caracterisa j)er- 
feitamente os personagens.—Este facto 
caracterisa perfcilamente a sua bella al- 
ma.— Mil signaes caracterisam o amor. 
— O que caracterisou Portugal no sécu- 
lo XV foi o etdhusiasmo heróica dos des- 
cobrimentos. 

— Caracterisar-se, v. refl. Manifestar 
o caracter.—A doença ainda não se cara- 
cterisou.—Em linguagem do theatro, pin- 
tar, dispôr o rosto, o cabello, etc., tle mo- 
do adequado ao caracter do personagem 
que o actor ropre.senta. 

f CARACTERÍSMO, s. m. (Do latim cha- 
racterismuís, do character). Termo da an- 
tiga Therapeutica. Conformidade preten- 
dida das plantas com algumas partes do 
corpo humano. 

CARACTERÍSTICA, s. f. O que caracte- 
risa.—yls características dos actos com- 
merciaes. 

— Em Grammatica, letra caracterís- 
tica.— O «a» é a característica d« jjW- 
meira conjugação latina e portugueza. 

— Termo de Malhematicas. — A letra 
«d» é a característica das difTerenciaes. 
O numero iriteiro que precede a virgula 
n'um logarithmo e que exprimo unidades 
inteiras, é a característica do logarithmo. 

CARACTERISTICAMENTE, adü. Do mo- 
do característico. 

CARACTERÍSTICO, adj. (De caracter). 
Que caracterisa. Signal, feição caracterís- 
tica. — Os actos d'este homem são cara- 
cterísticos. 

—Em Geologia, fosseis característicos, 
fosseis que assignaiam uma especie de ter- 
reno. 

— Em Grammatica, Zefra característi- 
ca, letra que denota o tempo d'um verbo, 
a formação d'uma palavra, etc. 

CARACTERÍSTÍCOS, s. m. pl. Caracte- 
res distioctivos. 

•j" CARADRÍNA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Genero de Inpidópteros nocturnos que 
comprehende umas vinte especies quasi 
todas de côr parda. 

-j- CARADRINÍDE, adj. 2 gen. Termo de 
Zoologia. Que se [)arece com a caradrina. 

f CARADRINIDES, s. m. pl. Tríbu de 
leiiidópteros nocturnos, que se compõedos 
grtiieros symiro, caradrina o hydrilla. 

CARAFO, i). íw. Termo asiatico. Cam- 
bista. — €llicos mercadores, e carafos, que 
ca)nbião.)) Antonio Tenreiro, Itenerario, 
cap. 1. 

CARAFÚZ, adj. (Alteração de Garafus- 
co). Que tem a cara fusca, trigueiro. 

I" CARAGAN ,s. m. Termo de Botanica. 
Genero de plantas, da família das papi- 
lionáceas. 

CARAGOATÁ.ou CARAGUATÁ, s. f. (Pa- 
lavra da liiigua tupy). Cardo silvestre do 
Brasil; piteira, a tilhmdria serrata, de 
Linneo. 

CARAÍRA, s.m. o f. Nome dos povos sel- 
vagens que habitavam as Antilhas quan- 
ilo Ia chegaram os europeus. — Lingua 
caraíba, ou, hubstantivauiente, o caraíba, 
liügua fallada por esses povos. 

CARAIPAÜO, s. m. Termo de Bota- 
nica. Nome do xylocarpus carapa. 

f CARAÍSM0,s.í7t. (Vid. Caraita). Dou- 
trina dos caraitas. 

CARAÍTA, s. m. (Do hebreu qarâ, 
lèr). Seita de judeus que dando só valor 
aos textos da Escriptura Sagrada, e não 
admitliiido senão os textos do antigo ca- 
noii, rejeita a cabala e o talmud. 

CARAJA, s. f. Palavra de significação 
incerta.—«.Queimam-lhequatro palhaças, 
outras tantas almadias, com grandes ca- 
rajas, e certidões que disso lhe passam.d 
Diogo de Couto, Soldado pratico, foi. 78. 

f CARÁLLIA, s. f. Termo de Botanica. 
Genero de fructices sempre verdes, da fa- 
mília dos rhizophoráceos. 

CARALLüMA, s. f. Termo de Bota- 
nica. Genero do plantas da familia das 
asclopiadáceas, estabelecido para algu- 
mas plantas da Índia. 

CARAMACHÃO, s. m. Antiga fôrma de 
Cararaanchão; vid. esta palavra. = Usado 
nos Inéditos de híst. portug., 11, 420. 

CARAMANCHÃO, s. m. (Kvidentemente 
a mesma palavra que Camaranchão. Será 
esta composta do camara e ancha, de que 
se faria depois um augmentativo com o 
suffixo «ão»?) Omesmoque Caramanchel. 
— (íParn repouso dos caramanchões e das 
torres.» Inéditos de historia portugueza, 
II, 240. 

CARAMANCHEL, s. m. (D'um mesmo 
thema cararaancha, talvez alterado de ca- 
mara ancha, que caramanchão. Para a 
metáthese da syllaba composta, champrão 
por pranchão, tanchagem por chantagem, 
etc.) Torre alta, miradouro ou eirado 
n'uma torre ou castello. — Obra de ripas, 
ou canas, etc., para suster parreiras,plan- 
tas trepadeiras, otc., formando uma ca- 
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mara coberta com uma cúpula em fôrma 
pyraiuidal, cónica, etc., para abrigar do 
sol. 

f GARÂMBA! interj. pop. que expri- 
me admiração, principalmente admira- 
ção irônica. 

CARÁMBANO, s. 'm. (Da mesma origem 
que caramelo (vidCarameloeCarambina). 
Bola de neve. 

CARAMBÍNA, s. f. (Esta palavra não é 
mais que uma fôrma parallela de cara- 
melo, e do carambano. Esta divergencia 
de formas assenta em parte talvez sobre 
pronúncias diversas no arabe vulgar da 
palavra cora-mokhalla, de qiie vem cara- 
melo, pronúncias de que uma nos é já 
attestada por esta ultima fôrma, e que 
dizia respeito ás vogaos. Conjecturando, 
pois, para o arabe vulgar da península 
uma fôrma coramikhilla, e somos aucto- 
risados a fazel-o, pois o hespanol nos for- 
nece albondiga, de al-bondoca, alfucigo, 
de alfostoc, etc., o resto c fácil d'expli- 
car: do coramihilla, y&io coramila, cara- 
mila (vid. Caramelo), e então introduziu- 
se um «b» depois de «m» como em ant. 
tamho, do latim thnlamus (Viterbo, Eluc.), 
tarimba^ do persa t'arimah, alfombra, do 
arabe alkhombra, etc. ; a mudança do «1» 
em «n» acaba de nos explicar como ca- 
rambina é realmente a mesma palavra 
que caramelo; ora essa mudança tem mui- 
tos exemplos em portuguez; basta citar 
os seguintes: pop. menenconico, por me- 
lancolico, negalho, por legalho (vid. Ne- 
galho], mortandade, por morlulidade. As- 
sim letra por letra se acha justificada esta 
etymologia). Termo de Traz-os-Mont"S. 
Caramelo, geada congeladao transparente, 
que fica pendente dos penhascos, dos te- 
lhados, etc. 

. 1.) CARAMBÓLA, s. f. (O hespanhol 
tom carambola, o francez carambole. Os 
etymologistas sérios, o por ultimo Littré, 
desesperam de descobrir a etymologia 
da palavra. Effectivamonte náo é fácil, 
se não fossem as fôrmas especiaes portu- 
guezas connexas, e primeiro que tudo nm 
provérbio popular colhido por lUuteaii, 
mas de que ainda ninguém deu a explica- 
ção, não poderíamos determinar esta diffi- 
cil quanto curiosa etymologia. O arabe 
cara-molialla, deu em portuguez caramba- 
no (vid. Carambano), carambina (vid. Ga- 
rambina), como fomos os primeiros a des- 
cobrir; que elle tinha dado caramelo era 
factojá conhecido, pois essa palavra arabe 
deu também carambola. 1 .o Em quanto ao 
som não ha difficuldade; o accento da pa- 
lavra arabe está sobre a syllaba mo, o 
kh tornou-se a mudar e a syllaba em que 
elle se achava foi absorvida na precedente 
como em carambina o caramelo (vid. Ca- 
rambina e Caramelo), o «b» foiintroduzido 
como na primeira d'estas palavras e nas 
que indicamos na parte etymologica do 
artigo (jue lhe diz respeito. 2.° Em quanto 
á signilicação, também náo ha difíiculda- 

de. Carambola começou por significar bola 
de neve, significação que achamos em ca- 
rambano (carambano em castelhano signi- 
lica ainda caramelo, mas o que confirma 
esta explicação inteiramente 6que caram- 
bola designa ainda em portuguez a sarai- 
va ou granizo; vid. abaixo nas significa- 
ções), e:ubüra essa significação tenha si- 
do até aqui desconhecida a todos os nos- 
sos lexicôlogos. Carambola no jogo do bi- 
lhar designa primeiro uma bola, depois o 
jogo que se faz com a bola. Assim do la- 
do do siin o da significação se fundamenta 
|)lonamentc a etymologia. Carambola é, 
por iim,-nas vogaes, a lórma mais apro- 
ximada do arabe litterario cora-mokhuUa). 
Saraiva, granizo. = N'cste sentido a pa- 
lavra conserva-se sô no anexim : no mez 
de maio, carambola, que allude ás sarai- 
vadas tão fnjquenles em maio. !N'este mez 
cantam os rapazes: — « Viva o maio ca- 
rambola, que elle vae jogando a bola.)) 
Biuteau. 

— Termo do Jogo do bilhar. A bola 
vermellia.—Jogo quo se faz com essa bola, 
e a do contrario, que consiste em bater 
com a jiropria snccessivamente em as ou- 
tras duas.—Jogar a carambola.—Fazer 
uitiu carambola. 

— Termo do Jogo do truque. Es])ecie 
de jogo do truque do taco em que podem 
jogar mais de duas pessoas com bolas 
mais pequenas do ordinário. 

— Figurada e familiarmente: Logro, 
artificio para alguém escapar o zombar 
da pessoa com quem trata. 

— Loc. : Estar meio carambola, estar 
aparvalhado, e também estar um tanto 
ebrio.=Enfermidades da língua, p. 135. 

2.) CARAMBÓLA, s. f. (i5ernarJo 1'alu- 
dano, citado por Blutoau, diz que os por- 
tuguezes na Índia chamam carambola a 
um fructo que os canarins chamam ca- 
marix, e carabelli, os malaios bolumba, 
e os persas chamaroch. É, pois, a pala- 
vra portugueza alteração d'um termo asia- 
tico, inlluciando Carambola 1), termo 
connexo provavelmente com o sanskrito 
kamala, o nelumbium speciostim, ou a 
nymphea nelumbo). O fructo do carambo- 
leiro, do tamanho d'um ovo, amarellado, 
e d'uma acidez agradavel. 

CARAMBOLAR, v. n. (De carambola 
1). Termo do Jo^o do bilhar. Fazer ca- 
rambola, dar na carauibola. 

— Termo Familiar. Fazer enredos, tra- 
tados, mexericos. 

1.) CARAMBOLEIRO, A, s. (De caram- 
bola 1). Termo familiar. Pessoa que en- 
reda, faz intrigas, mexericos. 

2.) CARAMBOLEIRO, s. m. (De caram- 
bola 2). Termo do Botanica. Arvore das 
índias do genero averrhoa. 

CARAMBÚ, .s. f. Termo do Botanica. 
Nome d'uma planta do Maiabar. 

CARAMÉLGA, s. f. (Palavra resultante 
d'uma confusão dos tliemas caramelo o 
tremelga, pelo processo da etymologia 

popular. Note-se que ás vezes o povo 
pronuncia iaramelga. No francez, selon 
resulta egualmento da confusão da sylla- 
ba cond, de second, com long, longo). O 
mesmo que Tremelga. — Especie de raia 
dos mares de Gezimbra. 

CARAMELO, s. m. (Do arabe cora-mo- 
khalla; de cora, bola, e mokhalla, cousa 
doce. O o da syllaba mo mudou-se em e, 
como em almôndega, do arabe al-bonde- 
ca; o hh em li, que depois desappareceu 
como em hespanhol almohada, de al-mo- 
khada, o em hespanhol alacena, de al- 
khazéna, etc.) Especie de confeição feita 
de asssucar em ponto muito subido, ba- 
tido fôra do lume de modo que coagulan- 
do-se fica fòfo.—Superfície do agua con- 
gelada, gêlo. 

O frio caramellOy a branca neve 
Nào se desfaz assi ao Sol ardente, 
Nem a branca matéria que em si teve 
])'abelhu o fructo já doce e excellente. 

FIIANCISGO «'ANDRADE, PRIMEIHO CERCO 
Diu, cant. IX, est. 50. 

— o nome foi dado ao gèlo pola sua si- 
milhança com o doce chamado caramelo. 

f CARAMENTE, ado. (De cara, com o 
suflixo «mente»). Encarecidamente. 
(íliogandovos muij caramente, que de voS' 
so boom estado, e real casa, vos certifiq^^^ i 
per vossa carta, e seede certo que vos fd-' 
rees assynado prazer.)) Fernão LopeSi ^ 
Chronica de D. Pedro I, cap. 3. « 

CARAMÍLHO, s. m. (Talvez por uma 
metáphora, que por falta do dados histO' 
ricos permanece obscura, a palavra se li" ,/ 
gue a caramelo, etc.) Dúvida, questão, í 
accusação. — nPassemonos desta escorei' 
miissa a outro remanço não nas leuante)'>h 
se nos oiiuireni, Inim caramilho per 
pubriquem contra nós editos de resisten' 
cia que entre elles hepeor que caso maio>'> 
e contra a coroa, n Jorge Ferreira de VaS' 
concellos, Ulysippo, act. iv, sc. 6. 

CARAMINHOLA, s. f. (De formação du- 
vidosa. E possivol a connoxão com cara' 
melo). Poupa de cabellos entrançados n" 
alto da cabeça com uma fita. = Colligi"" 
por Bento Pereira. — No plur. e famili®*^' 
mente: Enredos, intrigas, mentiras. „ 

CARAMPÃO ou CRAMPÃO, s. w- » n 
francez tem campron, d'ondc talvoZ 
fôrma portugueza, o qual vem dogeriD^ 
nico ; antigo alto allemão chrapfo, chrei^''^ 
pfo, allemão moderno krampe, etc. O 
tigo francez tinha crampi, curvo, e a pi 
lavra significa propriamente ferro cur^ 
para ligar duas peças, gato de ferro co ^ 
uma ponta curva. Vid. Grampo). Terifl^ 
de Imprensa. Poça do prelo que se coio 
põe de seis ferros ligados debaixo da iiie®^' 
que a fazem girar por meio de corrente • 

CARAMUJO, s. m. (De formação incer- 
ta). Mollusco similliante ao caracol 
habita nas praias o pedras á beira-m® 

E se for de cadarrao (que estiver doente) 
Comei caramujos ((uentes, 
Como sabirem ferveiites, 
E mexillões vos coserão. 

GIL VICENTK, 111, 3Ü. 



CARA CARA CARA 103 

Ostras e mexühSes do musgo sujos, 
As costas com a casca os caramujos. 

CAM., Lus., cant. vr, est. 18. 

CARAMÚNHA, s. f. (Alteração d'um 
®oniposto popular de cara, e mona). Ter- 
""5 chulo popular. A cara que fazem as 
•^reanças quando choram. — Chôro das 
creanças. — Lamúria aíTectada para evi- 

'''istigo, alcançar auxilio. — Agas- 

Pera que é mays testemunha, 
Poys vosso falar s'emborca, 
nos tempos da moor caramunha, 
lançar sua coroa, vnha 
na pouca dor que vos toca. 

CANC. DE RESENDE, I, 53. 

Loc.: Fazer o mal e a caramunha, 
Sastar-so, lastimar-se por causa do pro- 

P^'o mal que se causou, 
j CARAMURÚ, s. m. (Palavra da lingua 

Py> que significa homem de fogo). No- 
g® dado aos europeus pelos indígenas do 

"^^sil, por causa das armas de fogo, que 
Produziram n'elles extraordinário espanto, 
j. t CARaMUSÁL, s. m. Termo do Nau- 

8- Espécie de um navio de coramercio 
que tem a pôpa muito levantada. 

"ARanA, s. m. (üo latim earana). Ter- 
? de Zoologia. Genero de peixes, da fa- 

dos scomberóides. 
Q V CaRÁNDA, s. f. Termo de Botanica. 

fucto do carandeiro. 
CARANDAS, s. rn. Termo de Botani- 

■ ^specie do planta do genero carissa. 
Carandeiro, s. m. Termo de Bota- 
I'equena palmeira da ilha de Ceyláo. 

da P^^ANGA, s. m. Nome de um peixe 
^'^ntilhas, de excellente sabôr. 

carango, s. m. (üu de cancro, ca- 
*^0) ou de caranguejo, pelo processo 

ijiii®|yroologia popular, em quo ha necos- 
cj ® de remontar a primitivos o de os 
gijg'"Jíwando elles não existem na lin- 

TIO se faz estima, de esti- 
Ce n' Termo chulo. Piolho qiKj nas- 

P ° ^0''po. — Coçar o carango. 
O "^NGUÉJA, s. f. (De caranguejo). 
Por 1"® "'"íncro, tumor. = Usado 
5opi de Goes, Chronica de D. Ma- 

^art. I, cap. 56. 
gfjjj, ^■'Mo de Nautica. Verga da vela 
e Vg.® '^lina nos navios do dous mastros, 

mesma náo de tres mastros. 

'faz (. Andar de vagar ou para 
te- o caranguejo. — Figuradamen- 

CA& >^'leciso. 
io, çq "^UEJEIRO, s. m. (De carangue- 

® suffixo «eiro»). Homem que 
CAi>.^®'^"'"^8':iejos, e os vende. 

^aranf, ^^EJÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Caij 

Fôrma diminutiva 
a q'ie deu primei- 

da 7'^ Cancrejo). Ani- 
asincrustáceos, que vive 

®®'gada. — a Por isso digo eu, 
^^0 sg <'e qne hum homem de bem, 

'e em estado de que outrem lhe 

ponha o preço, fôra eu antes caranguejo 
mouro, que portuguez de ouro.» Francis- 
co Manoel do Mello, Apol. Dial., p. 68. 

— Termo de Medicina. O mesmo que 
cancro. —nApostemas ulcerados, fistulas, 
caranguejos, Polypos, etc.» Damião de 
Goes, Chronica de D. Manoel, Part. i, p. 
71.=:Caído em desuso n'esto sentido. 

CARANGUEJÓLA, s. f. Augmentativo de 
Caranguejo. — Figuradamente e popular ; 
Grades, ou balaustrada, em roda da ca- 
deira dos professores, etc. — Machinismo 
complicado. — Cousas postas umas sobre 
outras, mas pouco estáveis.—A caran- 
guejola do mundo. 

CARANHA, s. f. Nome de uma resina 
produziila por uma grande arvore da 
America, que se chama a arvore da lou- 
cura. 

CARANTONHA, s. f. (Derivado irregu- 
lar de cara). Cara feia.—Mascara.— 
Fazer carantonhas, fazer cocos, medos, 
fazer espantos d'escani)alos. = Usado por 
Gil Vicente o Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos. 

GARÁNTULAS, s. f. pl. ant. (Alteração 
popular de Caracter, com nasalisação do 
segundo «a», se não se deve lôr carautu- 
las). Figuras, caracteres mágicos.—nPro- 
meteram de não usarem mais de feitiça- 
rias, lignmentos, encantações, verdeiras, 
carantulas, son/io.s, rodas, sortes.)) Fernão 
Lopes, Chronica de D. João I. 

-J- CARÁNXOMORO, s. m. (Do latim ca- 
ranx, caranx, e do grego homoros, visi- 
nho). Termo de Zoologia. Genero de pei- 
xes da familia dos scomberoides, muito 
visinho do caranx. 

CARÃO, s. m. Augmentativo de Cara- 
cter, a llôr da pelle do rosto, e, per ex- 
tensão, do corpo. = Usado por Barros e 
Diogo do Couto.— ((I'JnsÍ7io-lhes mezinhas 
pera os cabellos, agoaspera o carão.» An- 
tonio Ferreira, Bristo, act. ii, sc. 2. — 
aAlimpão o carão com vidro.)) Francisco 
Manoel do Mello, Carta de Guia de Ca- 
sados. 

— Loc.: Criar carão, estar á sombra 
para que a tez do rosto embranqueça.— 
— A carão de, carão de, á face de, era 
face do. Vid. A carara, A carom. 

j- CARÁPA, s. f. Termo do Botanica. 
Nome de uma arvore da Guiana, Molu- 
cas, cujo tronco serve para mastros de 
navio. 

f CARAPÁO, s. m. (?) Pei.vo de agua 
salgada, muito freqüente em Portugal, 
comestível, um tanto similhante á sardi- 
nha, quando ó pequeno.—Carapáo gran- 
de.—Carapáo pequeno.—Carapáo de tres 
espinhos.—Carapáo de dez espinhos. 

CARAPATÍNA, s. f. Termo do Paleon- 
tologia. Nome dos dentes fosseià dos pei- 
xes, cuja fórina ó arredondada. 

CARAPATO, s. m. Termo de Botanica. 
Synonymo de ricino. 

CARAPÉBA, s. f. Peixe do Brasil, cha- 
to e largo, do excellente sabôr. 

CARAPÉLA, s. f. ant. (?) Talvez uma 
ospecie de capuz, ou outra peça de ves- 
tuário. 

Traz mui feas carapelas. 
CANC. DE RESENDE, fol. 27. 

CARAPÉTA, s. f. (?) Bolota de esteva 
de que os rapazes fazem pitorras, que obri- 
gam a girar por meio d'um movimento cir- 
cular imprimido com o dedo pollegare o 
index no pedúnculo.— Pitorra de marfim, 
páo, etc., á imitação das bolotas de esteva. 

— Loc. : Bailar como carapeta, bailar 
muito ligeiramente, o em roda. —Dor- 
mir como carapeta, dormir tranquillamen- 
te. Esta locução provém do que os rapa- 
zes dizem que a carapeta dorme quando 
ella, girando com uma grande rapidez, 
não faz, porém, a mínima oscillação. — 
(íComo soubesse, que homem casado com 
mulher brava, e ciosa, anoytecia fóra de 
casa na conversação escusada, ou illicita, 
então era o meu repouso, dormia como 
carapeta.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 22. 

CARAPETAL, s. f. Termo da África 
portugueza. Saco que os pretos escravos 
levam ás costas, com os alimentos que o 
sertanejo lhe deu para se sustentarem até 
chegarem ao presidio. 

CARAPETÃO, s. m. Angraeiitativo do 
Carapeta. — Grande mentira, mentira ab- 
surda. 

CARAPETÉIRO, s. m. Especie do perei- 
ra brava.—«/Jm. campo azul ramo de ca- 
rapeteiro de prata.^ Sarapayo e Villas- 
Boas, Nobiliarchia portugueza, p. 232. 

CARAPÉTO, s. m. (Evidentemente a 
mesma palavra que Carapeta). O mesmo 
que carapeteiro.— aTerá o caçador hum 
canudo de cana, bem grosso, chego de bi- 
cos de carapetos.» Diogo Fernandes Fer- 
reira, Arte da Caça. 

CARAPÍNA, s. m. (Corrupção de car- 
pinteiro? Se o ó, devemos olhal-a como 
inteiramente irregular, e resultante do 
processo da etymologia popular). Termo 
(Io Brasil. Carpinteiro. 

CARAPÍNHA, s. f. (No francez encon- 
tra-so crépine, especie do franja; ora 
phoneticamente a palavra portugueza cor- 
respondo a essa franceza: crepina, cre- 
pinha, carapinha, são alterações perfei- 
tamente regulares, pois as mudanças que 
ahi se operam tem muitos exemplos; 
comp., para a introducção d'um «a» entre 
«r» e uma consoante momentanea, caran- 
guejo por cranguejo, do cancrejo (vid. 
Caranguejo), baraço por braço, caronica 
por chronica, etc.; para a mudança de «e» 
úc, crepine am «a», comp. sagrallD. Duar- 
te, Leal Conselheiro, cap. 17) por sagrai, 
de seglar, por secular. Mas em quanto a 
signilicação será possível ost.ibelecer con- 
nexão entre a palavra portugueza e a 
franceza? É o que vamos ver. Crépine 
correspotide ao provençal crespina, e é 
um derivado de crêpe, e crêpe está por 
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crespe, que no antigo francez era um ad- 
jectivoque significava o mesmo que o fran- 
cez moderno crêpu, e que, por conse- 
qüência, é a mesma palavra que o portu- 
guês crespo. ü'este moíio o francoz cré- 
pine, a que corresponde plioneticamente 
o portuguez carapinha, oclia-sn conncxo 
também com esta ultima fialavra pelo lado 
da significação. Ha, porém, uma peque- 
na difficuldade, que não devemos passar 
em claro, para deixar esta etymologia cu- 
riosa inteiramente domonstrada: a fôrma 
fundamental crespina, que nos fornece o 
provençal com a significação do francez 
crépine, dava regularmente em portuguez 
crespinha, d'ahi caraspinha, e não cara- 
pinha, e em francez deu crespine, que no 
século XVI ainda conservava o seu s, que 
depois perdeu, em virtude da alteração 
phonica introduzida n'essa ultima lingua 
na época indicada, em virtude da qual 
o s desapparece regularmente diante da 
momentanea [étude por antigo francez es- 
tude, âne, por antigo asne, etc.); logo, pa- 
rece que devemos admittir que a fôrma 
portuguez não só corresponde plioneti- 
camente á franceza, e é connexa com ella 
pela significação, mas ainda que é a fôr- 
ma franceza trazida para o portuguez e 
cá modificada. Mas a este ultimo ponto 
ha que objectar; l.o Que da significação 
especial do francez crépine, não se podia 
desenvolver a significação especial do por- 
tuguez carapinha, apesar da idèa geral 
que fundamentalmente as une; 2.° Que 
tendo nôs crépe ao lado de crespo (viil. 
Crepe), decrépe, pormeio dosuffixo «ina», 
«inha», que corresponde ao-suffixo fran- 
cez me, se derivaria facilmente carapi- 
nha. A palavra carapinha não poderia 
apparecer na lingua portugueza senão do 
começo do século xvn em diante, pelo 
menos, pois crépe é egualmente uma fôr- 
ma franceza que ainda no século xvi se 
dizia crespe. Mas para nós é ponto de fé 
que a syncopa do s diante de outra con- 
soante, apesar de ser até aqui desconhe- 
cida na nossa lingua, se deu n'ella espo- 
radicamente algumas vezes : é assim que 
temos matilha ao lado de mnstim (vid. 
Matilha e Mastim), manada por masnada, 
do antigo mesnada (vid. Manada), etc., 
fôrmas que não podem ser olhadas como 
introduzidas do francez. Eis agora o que 
se tira de toda esta discussão: de crespo 
derivou-se crespinha, d'ahi crespina, etc.) 
Cabello encrespado, lanzudo.—Carapinha 
de preto. 

CARAPINHADA, s. f. (De carapinha, 
com o suffixo «ada», por causa da simi- 
Ihança). Bebida nevada, como agua com 
laranja, etc., de modo que fôrma flocos. 
— Sorvete crespo no gelo. 

CARAPINIMA, s. m. Termo do Botani- 
ca. Nome de uma arvoro do Brasil. 

CARAPOBÊBA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Especie de lagarto muito venenoso, 
que se encontra no Brasil. 

CARAPÓ ELÉCTRICO DO PARÁ, s. m. 
Termo de Zoologia. Enguia do genero dos 
gymnotos, que quando se toca produz com- 
moções mais fortes que a tremelga, que 
fazem perder os sentidos, e se communi- 
cam a uma cadéa do numerosas pessoas. 

CARAPÚÇA, s. f. (De crespo, com o 
suffixo «uça», se formou crespuça, como 
catharruça, de catharro, etc., d'ahi cre- 
puça, como carapinha, por crepinha, de 
uma fôrma crespinha (vid. Carapinha), 
como manada, de mesnada (vid. Manada), 
como maíiUta, de mastim (vid. Matilha), 
etc. Carapuça, devia, pois, ter significado 
primeiramente barrrete de crepe ou de fa- 
zenda encrespada). Barreto comprido, ter- 
minando em ponta, feito de ponto de meia, 
panno, ou couro.— Carapuça com aba que 
desce até ao nariz.—Carapuça de reÒMpo. 

Se rryso, prazer nos dais, 
a carupuQU o padeça. 

CANC. DE RESENDE, HI, 122. 

— Em Tecbnologia, chama-se carapuça 
a diíTerentes peças que têm a fôrma de 
barrete pontagudo. — Carapuça, nos en- 
genhos d'assucar, cône d'aço muito agu- 
(lo, com seu nabo que embebe no agui- 
llião do.eixo da moenda, ficando o ver- 
tice voltado para baixo sobre o mancai. 

— Loc.: Trançar carapuça ao ar, estar 
muito contente, enthusiasmado. — Qual, 
carapuça! expressão interjeccional, que 
eqüivale a — não ha tal. — <íQue tussa se 
tem. carapuça, ou catharruça.)) Francisco 
Manoel de Mello, Feira d'Anexins, Part. 
I, Dial. V, §5.—7«Z/i«r carapuças, diz-se 
de quem faz satyras ou censuras, que se 
dirigem a indivíduos cujos nomes se ca- 
lam.—Servir a carapuça a alguém, con- 
vir a alguém uma satyra ou censura que 
se faz na sua presença, mas que não se 
dirige a essa pessoa directamente. Diz-se 
principalmente de quem toma a censura 
como sendo-lhe dirigida.—«Carapuças d 
serpe.)) Enfermidades da Lingua, p. 112. 
= Sentido incerto. 

CARAPUÇÃO, s. m. Augmentativo de 
Carapuça. 

Que he certo que farya 
deuaçâo 
ver huum tal carapurão. 

CANC. DE RESENDE, III, \2\. 

— <iN'este tempo chegarão as nossas 
fustas que vinham ronando ao longo da 
praya, as quais com grande grita despara- 
rão nelles toda a artilheria, com que lhe 
derrubarão dez ou doze Janiçaros de ca- 
rapuções de veludo verde, que entre Tur- 
cos he divisa de gente fidalga.)) Fernão 
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. lü. 

CARAPUCÉIRO, s. m. (Do carapuça, com 
o suffixo «eiro»). O que faz carapuças. 

CARAPÚÇO, s. m. (De carapuça). 
Bolsa de baeta branca ou outro tecido, de 
fôrma cônica, similbante á da carapuça, 
tendo na bôcca um arro metallico, e que 
serve para coar a infusão do café. 

CARAPÚLO, s. m. (?) O calyx ou pó 

da bolota e outros fructos. = Colligiílo 
por Bento Pereira. 

f CARARAYADA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Um dos nomes do aote durucidi, ma- 
caco da America. 

CARARÜ, s. m. Termo do Botânica- 
Nome dado ao amarantho verde. 

f CARATA s. f. Termo do Botânica. 
Nome commum a muitas especies de plan- 
tas da America. 

•|- CARATCH, s. m. (Palavra turca). Tri- 
buto, capitação que pagam ao grão se- 
nhor Iodos os seus vassallos não musul- 
manos. 

CARATER, s. m. Má orthographia u® 
Caracter, usada antigamente. 

j CARÁTO, s. m. Caniphora que se co- 
lhe n'um grande numero do vegetaes 
America. 

— Termo de Medicina. Doença cutâ- 
nea dos paizes quentes e das Cordilhe'' 
ras, na America, que ataca principaltoent® 
os habitantes das margens dos rios. 

. CARÁTOLA, s. f. ant. Outra fôrma 
Caracter. 

CARÁTUL, s. m. ant. Outra fôrma d® 
Caracter.=Acha-se empregada como ad' 
jectivo.—Letras caratules, caracteres t/' 
pographicos. 

CARAUATÁ ou CARAVATÁ, s. m. Ou- 
tras fôrmas do Caragoatá. 

CARAVÁNA, s. f. (Do persa kaniA^/ 
bando de viajantes, d'onde o arabe ca'' 
ratoan, que é talvez a fôrma intermedi 
entre a original e a que se encontra 
linguíis romanicas). Nome, no Oriente ® 
na África, dos bandos de viajantes 
se juntara para atravessar os desertos 
os mares com maior segurança.—Ca»' i 
Ia. — {(.Carregadas muitas caravanas?'^ 
terra.)) Frei .facintho de Deus, Vergel^ 
Plantas, p. 206.—Familiarmente, baii^® 
de pessoas quo vão em companhia.-;^' 
primeiros corsos dos novéis cavalleif^ 
de Malta contra os turcos, porque tinha 
muitas vezes por fim roubar as caravaD®^ 
que vão por mar d'Alexandria a CooS 
tantinopla. . 

— Loc.: Fazer caravanas (por cai|^^ 
das caravanas do Malta), fazer levian" 
des próprias da mocidade; o n'outro se 
tido: dar passadas trabalhosas, fazer 
ligencias para um fim. , 

CARAVANÇARÁ ou CARAVANSABA, ] 
m. (Do persa karuãn, sarãi, de hari'^ ' 
caravana, e sarãi, casa). No Oriente, gf® ^ 
de edificio no centro do qual ha um va 
pateo em que os viajantes encontrai^ ^ 
das as provisões desejáveis para n, j 
para suas bestas de carga.— «Á 1 
zemos alto em um caravançará.» j, j 
Manoel Godinho, Relação do Novo Ca ; 
nho, p. 122 (l.a ed.) 

— Ous.: A orthographia CaravaB® 
é preferível etymologicamonte. 

CARAVANÉIRO, s. m. (Do caravai^^j 
com o suffixo «eiro»). O que condu 
bestas de carga, nas caravanas. j 
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CARAVÉLA, s. f, (O hespanhol tem 
<^orohfila, o italiano caravella, o francez 
'^'^ravelle; a palavra é dimiiiutivo íio iies- 
P^nliol e italiano caraha, espocie de na- 

que vem do grego kárabos, espocie 
^6 barca, o caranguejo (vid. Cancro). 
Embarcação do 3 velas latinas, de 120 a 

tonelailas, cujo uso é particular a 
"ortugal. 

Trará para a batalha horrenda e brava 
Machinas de madeiros fora de uso, 
Por lhe abalruar as caravelas. 

CAM., LUS., caiit. X, est. 18. 

— K.Achei urna caravella (VAlfamaquc 
"a com cavallos e fato de hum fidnlr/o 

P<^^a Setuvnl.n Fernão Mendes 1'into, Pe- 
J'®grinações, cap. 1. — «.Se carregarmos 
'Wma caravella com o lastro de hum qa- 
e«f), melellaheinos no fundo.» Francisco 
^lanoel de Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

CARAVEllÃO, s. m. Augmentativo do 
3ravela. — «Mandou aperceber hum ca- 

J^yellão.» Jacintho Freire, Vida de D. 
oão de Castro, p. 91. — Figuradaiuen- 

hornem muito gramle. 
CARaVÉLHA, s. /'. (Alteração de Cra- 

'®^ha, diminutivo de Cravo (vid. Cravo). 
®qut!na peça do páo, marfim ou metal, 

tórtna de urna chavinlia, que está nos 
uracos dos braços dos itistruinentos de 
orda, que serve para apertar ou afrou- 

as cordas, de que urna lias extremi- 
"'^es 80 enrola n'ella. 

Termo do Artilheria. Peça que ser- 
® para tapar os ouvidos dos morteiros. 
caravína, s. 

nhol 

 . f. Vid. Carabina. 
CARaviNEIRO, s. m. Vid. Garabineiro. 
^ARaVO ou CÁREVO, s. m. (Do hespa- 

6 italiano caraha, do grego kára- 
vid. Caravela). Espocie de embarca- 

usada no Mediterrâneo, 

to ' francez car- 
lütifn carbo, carvão). — Vi- 

(o outras carnes) de caravonada, a 

^Os 

«Ia 
estando de conserva tres dias, corta- 

em tiras, lanleada o frita, depois de 
p- por múllio de todos os adubos 

Cap córar nas grelbas. 
'iicp f- ''«lavra de sigtiiíicação 

—«/l.s.sYíz bem trilhados ficarão 
Iq„ cavallos, e assim também came- 
Itpn carbajes.» Antonio Toureiro, "®rarin nar, i e 

f. Outra fôrma do 

(Do latim carbasus m. 

p.^ario, cap. 18. 
Carav dançará, 

P^ançará. 
,|q ^RBaso 

^«'"?"ísos; vid. Cánamo). Termo 
qUft Vela do navio, ou o linho do 

tini ^^BATINA, 
• " ■' do ti, 

f. (Do latim carba- 

'8ui(l T knrbatinê). Termo de An- 
^®ito A' ^^pato dos homens do campo, 

•1- só pedaço de couro. 
'nica. t^®*ZOTÁTO, de Cbi- 

f picrato. 
ica. c^^AZÓTICO, adj. Termo do Chi- a. Qv, 

^^"Ofiymo do 
"">1- 11.-14, 

picrico. 

-{• CARBÉTE, s. m. Grande barraca 
commum de selvagens nas Antilhss. 

f CARBOCERÍNA, s. f. (Do latim car- 
bo, e cerio). Termo de Minoralogia. Car- 
bonato de cerio, que fórrna uma espocie 
única composta d'um átomo do oxydo e 
dous átomos do ácido carbonico. 

-|- CARBOHYDRICO, adj. Termo de Cbi- 
mica. Diz-se d'um ácido que resulta da 
combinação do sulfido bydrico com o sul- 
fide carbonico. 

CARBONÁDO, adj. (De carbone). Tormo 
do Cbimica. Que contém carbone em com- 
binação.— Gaz hydrogenfo carbonado. 

CARBONÁRIO, s. m. (Do italiano car- 
bonaro, carvoeiro, nome tomado pelos fi- 
liados da seita). Membro d^ima socieda- 
de secreta da Italia, quo trabalhava pelo 
triurnpho das idêas revolucionárias; por 
extensão, membro de sociedades simi- 
Ihantes nos outros paizes. 

-j- CARBONATÁDO, part. pass. de Car- 
bonatar. Tormo do Chimica. Combinado 
com o ácido carbonico. 

f CARBONATAR, v. a. (Do carbonato). 
Termo do Chimica. Transformado n'um 
carbonato; saturar d'acido carbonico. 

CARBONATO, s. m. (De carbone). Ter- 
mo de Chimica. ISome generico dos saes 
formados pela combinação do ácido car- 
bonico com uma base. 

— Carbonatar-se, v. refl. Mudar-seom 
carbonato; saturar-se d'acido carbonico. 

CARBONE, s. m. (Do latim carbo, car- 
bonis, carvão (vid. Carvão). Termo de 
Chimica. Um dos elementos ou corpo que 
não [lóde decompôr-se, muito abundante 
em a natureza o por toda a parte, for- 
mando no seio da terra massas mais ou 
menos consideráveis, e constituindo, nos 
seus diversos estados, o carvão, o dia- 
mante, a madeira, a haste o as folhas das 
plantas. 

CARBONETADO, adj. p. Vid. Carbona- 
tado. 

CARBÔNICO, adj. (De carbone). Termo 
de Chimica.—Ácido carbonico, ácido for- 
mado de carbono o oxygeneo, gazoso, 
muito espalhado em a natureza, quo se 
produz pela combustão de quasi todos os 
corpos, o |)ola respiração dos animaes. 

CARBONISAÇÃO, s. f. (Do thema carbo- 
nisa, decarbonisar, comosuflixo «ação»). 
Termo de Chimica. Acção de carbonisar, 
e estado resultante d'essa acção. 

— Termo do Medicina. Queimadura 
no mais alto gráo, em quo a.parte quei- 
mada fica inteirarnonto dosorganisada o 
(■on)o reduzida a carvão. 

CARBONISADO, pari. pass. do Car- 
bonisar. Reduzido a carvão. — Ossos car- 
bonisados. 

CARBONISAR, v. a. (Do carbone). Re- 
duzir a carvão. 

-j- — Carbonisar-se, v. refl. Reduzir-se 
a carvão. 

-[ CARBÓNITO/ s. m. (Do carbone). 
Teruu) do Chimica. iSome dos saes for- 

mados pela combinação do ácido carbo- 
noso com uma base. 

j- CARBONÓIDES, s. f. pi. Tormo do 
Chimica. Nome da terceira das famílias 
chimicas, na classificação do Dampière, 
a qual comprehendeo carbone, o boro, o 
o silicio. 

f CARBONOMETRÍA, s. f. (De carbo- 
ne, e do grego métron, medida). Termo 
do Chimica. Medida da quantidade de 
ácido carbonico, o, por consequencia, de 
carbone, lançada fóra pelos pulmões no 
acto da respiração. 

CARBONOSO, adj. (Do carbone, com o 
suffixo «oso»), Da natureza do carvão, 
de carvão. — Estado carbonoso. 

— Termo do Chimica. Ácido carbono- 
so, nome dado ao ácido oxálico. 

CARBONÓXIDO, s. m. (De carbone, e 
oxydo). Termo de Chimica. Combinação 
natural do carbono com o oxygéneo. 

CARBORISÁR, V. a. O mesmo que Car- 
bonisar. 

CARBOSULFURÊTO, s. m, (De carbone, 
o sulfureto). Termo do Chimica. Nome 
dos compostos d'oxygéneo e enxofre. 

t CARBOSULFUROSO, adj. (De carbo- 
ne, e sulfuroso). Termo do Chimica. Quo 
contém carbone o enxofre. — Oxychlori- 
do carbosulfuroso. 

f CARBOVINÁTO, s. m. (Do carbone, e 
vinato). Termo de Chimica. Nome d'um 
genero do saes pouco conhecidos, que se- 
riam formados por uma baso o um ácido 
carbovínico ainda não isolado. 

CARBÚNCLO,ou, melhor, CARBÚNCULO, 
s. m. (Do latim carbuncidus, de carbo 
(vid. Carvão). Termo do Medicina. An- 
thrax, tumor inflammatorio quo ataca o 
tecido cellularsub-cutaneo, o termina sem- 
pre pela gangrena. —O nome foi-lhe da- 
do porquo a superficie acommettida pa- 
rece carbonisada.— «Formou-se-lhe na ca- 
beça um carbunculo.» Duarte Ribeiro de 
Macedo, Vida da Princeza Theodora, p, 
51. — «Dos Carbunculos, ou Antrazes 
{que tudo he o mesmo), aquelles são mais 
malinos, que logo começam com costra sec- 
ca.)) Curvo Semedo, Tratado da Peste, 
p. 9. — Nome que os antigos davam aos 
rubins. — Figuradamento: 

Carbunculo será na luz ditosa, 
Com que lia do applicar virtudes tantas. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, 1ÍV. Vil, est. 25. 

CARBUNCULOSO, adj. (Do latim car- 
bunculosus; de carbunculus, carbunculo). 
Da natureza do carbunculo (tumor). — 
Acompanhado do carbunculos, quo pro 
duz carbunculos^—í'síapãocarbunculosa. 

-j- CARBURAÇÃO, s. f. (Do carbureto). 
Tormo do Metallurgia. Operação pela qual 
so sujeita o ferro á acção do carbone.— 
Carburaçâo do ferro. 

CARBURADO, adj. Termo de Chimica. 
Que contém carbone om combinação.— 
IJydrogéneo carburado. 

CARBURETO, s. m. (Vid. Carbone). 
Termo de Chimica. Nome generico dos 
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compostos formados pela combinação do 
carbone com os raetallóides e com os me- 
taes. —Carbureto 'de lujdrogòneo.—Car- 
bureto de. cobre. 

CARBÜRO, s. m. Vid. Carbureto, que 
é o adoptado na melhor nornonclatara 
chimica portugueza. 

CARCAÜÓLA, s. f. Gomma quo serve 
em therapeutica, na cura de certas aíTec- 
ções dos olhos. 

CARCÃO, s. m. A pedra ou minério em 
que apparecem nas minas os veios d'ou- 
ro. — aA' força de marrões de ferro es- 
brugarão do carcão, que o encerrava (o 
ouro),» Bernardes, Floresta, ii, 223. 

CARCAPALÍ, s. m. (Palavra asiatica). 
Termo de Botanica. Especie de larangei- 
ra do Malabar, de grandes dimensões. 

f CARCAPULÍ DA COSTA, s. m. Termo 
de Botanica. Nome d'uma arvore das ín- 
dias que fornece a gomma gutta. 

CARCAREAR, v. n. Outra fôrma de 
Cacarejar. = Pouco usada. 

CARCARFiJAR, v. n. Outra fôrma de Ca- 
carejar. = Usada por Sá de Miranda e 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, etc. 

1.) CARCÁS, .-i. m. (O hespanhol tem 
carcax, o italiano carcasso, turcasso, o 
provençal carcais, o kàncez cnrquois; no 
baixo latim encontra-se turcasia, no bai- 
xo grego tarkasion. A origem da palavra 
é muito obscura, apesar do quo sobre 
ella se tem escripto. iNo antigo francez 
carquois, charquois significava carcassa, 
corpo independente dos membros. Par- 
tindo d'ahi, eis o que nos diz Littró: — 
«Poderia ser que houvesse n'isso um d'es- 
ses casos tão frequeiites d'uma confusão 
por assimilação, e que, apesar d'isso, 
carquois ou charcois e carcasse, não se- 
jam a mesma palavra. São-n'o todavia, e 
nada obsta a que se veja em carquois, 
estojo de frechas, carquois, gávea, e car- 
quois, carcassa, uma mesma palavra em 
que as passagens de sentido estão liga- 
das umas ás outras, lias, aceitando, co- 
mo üiez, que a palavra chair (latim caro, 
carne) esteja em carcasse, ha uma gran- 
de difficuldade de reconhecer n'(ílla um 
composto regular. Ora a origem de car- 
quois é aclarada por o texto (P. Uenó 
François, Essay des merveilles de Ia na- 
ture, 1623, p. IQG; quarquois est le 
haut bout du mast, etc.), que nos ensina 
que carquois também significou gávea. 
N'esse sentido carquois é o latim carclie- 
sium, que além da accepção do gávea 
tem lambem a de uma especie de vaso; 
d'uma especie do vaso, por extensão, pô- 
de passar-se ao recipiente de frechas, e 
d'ahi a carcassa, recipiente, se assim se 
pôde dizer, da carne. Todavia a questão 
complica-se com a presença das fôrmas 
com «t» ; tarquois, baixo grego tarka- 
sion, e mesmo com um «u» : lurcasso, tur- 
casia; essas fôrmas derivam evidente- 
mente do turco turkasch, lerkech, estojo 
de frechas; de modo que, para designar 

esse utensílio, é mister admittir dous ra- 
dicaes muito diíTerentes, um laliiio oulro 
turco, e dilTerindo sô por uma Ie!r;i.» 
Como se vô da bella discussão de !.'tt ó, 
a difficuldade capital nasce aqui como "m 
tantos casos, de possibilidades diversas e 
todas muito attendiveis. Vid. para com- 
plemento Calcêz, e Carcassa). Aljava. = 
Usado por Bernardes, Floresta, iii, p. 90. 

2.) CARCÁS, s. m. (Ue carcassa). Ter- 
mo de Artilheria. Bomba compo-ita de 
duas ou tres granadas, cora nietralha, em 
volta com estopa banhada em betume e 
outras matérias oleosas, e forrada por fô- 
ra com um panno breado. 

CARCASSA, s. f. (O hespanhol tem car- 
casa, o italiano carcassa, o francez car- 
casse, e o dialecto de Berry carca, carcas, 
carcan, carcou, charcoés, charcon. Segun- 
do alguns etymologistas, e entre est^s 
Diez, essa palavra seria composta de car, 
carne (vid. Carne), e cassa, caixa (vid. 
Caixa), assim litteralmente : caixa da car- 
ne, tronco do corpo. O italiano carcame 
levou outros etymologistas a olhar a pa- 
lavra como derivada d'uni radical carc, 
que pretendiam encontrar no hymricarc/i^ 
que não é mais que uma alterarão do la- 
tim (vid. Cárcere), e a que Diez oppoz 
a seguinte objecção que corta duvidas: 
de carc, não poderia vir carcasio ou car- 
cassa em italiano, pois esta lingua não 
possue um suffixo asso, assa. Km quanto 
a carcame, explica-o assim o fundador 
da philologia romanica: o italiano tem 
arcame, de arco; carcame foi formado 
pelo typo de arcame. Littré por ultimo 
identificou carcassa (francez carcasse), 
com carcás (francez carquois; viil. Car- 
cás). O conjuncto dos ossos que formam 
o tronco, descarnados, mas ligados ainda 
uns aos outros.—Madeiramento d'um na- 
vio em construcção.—-Casco do navio fôra 
de serviço, sem apparelhos.—Armação 
de arame, de barba de baleia, de estofo 
forte gommado, etc., d'um chapéode mu- 
lher. 

— Termo de Artilheria. (Vid. Carcás 2). 
— Figuradamente: Mulherd'edadecom 

o rosto enrugado, e o corpo magro. 
CARCÁXO, s. m. Provavelmente uma 

alteração de Carcassa, com significação 
de corpo, barriga, o figuradamente bes- 
tunto. 

Quanto soma d'almazen 
cabe lá no seu carcaxo. 

CANC. DE RESENDE, tom. I, p. IW. 

CARCÉLLA, s. f. Abotoadura dos ca- 
nhões das fardetas. 

CARCERÁGEM, s. f. (De cárcere, com o 
suffixo «agem»), Acção de encarcerar.— 
Estado de quem foi encarcerado. — Paga 
que os presos fazem ao carcereiro. — 
«Carceragem da Corte he cento e vinte 
reis.D Ordenação Affonsina, i, 2á, 5. 

CARCERAR, v. a. (De cárcere). Metter 
em cárcere. = 0 usual é Encarcerar. 

CÁRCERE, s. m. (Do latim carcer, fôr- 

ma que nasce pela reduplicaçáo d'uma 
raiz knr, ainda mal estudad;i). Prisão, ca- 
deia para crimes civis e religiosos. —Os 
cárceres da inquisição. — Os conventos 
tinham cárceres. — Figuradamente: 

,Tá IA o soberbo Hippotades soltava 
Do cárcere fechado os furiosos 
Ventos, (lue com palavras animava 
Contra os Jíuròes audacea e animosos. 

CAM., Lus., cant. VI, est. 37. 

Como em tão triste carcer, me deixastes ? 
ANTONIO FERUELBA, SONETOS, Uv. II, 2. 

— Cárcere privado, a prisão em que 
alguém prende aoutrem sem direito nem 
jurisdicção, fôra da cadeia publica, e o 
retém por mais de 24 horas. Segundo as 
ordenações, era um dos maiores delictos. 
— Cárcere duro, prisão ilura, regimen 
torcionario das prisões austriacas nalta- 
lia.—Cárceres, nos amphithp;itros roma- 
nos, eram os logares d'onde saíam os agi- 
tadores, ou cursores a correr os páreos, 
que vencia aquelle qu« chegava primeiro. 

G.4.RCEREIR0, s. m. (De cárcere, cotn 
o suffixo «eiro»). O guarda do cárcere, 
prisão, cadeia. — aPor agora ponde es- 
tanque sobre a conversação, porque se me 
afigura, que oiifo já tinir as chaves do 
nosso Carcereiro, que vem correr o ferro, 
como he uso.)^ Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 122. 

CARCERESINHO, s. m. Diminutivo de 
Cárcere. 

CARCÉRULA, s. f. (Do latim carcer, 
com o suffixo diminutivo «ula». Do for- 
mação erudita). Termo do Botanica. No- 
me do todo o fructo secco de muitos re- 
partimentos e indehiscente, como o da 
lilia. 

CARCERULAR, adj. (Oe carcerula). Ter- 
mo de Botanica. Que tem relações coifl 
a carct^rula, que é em fôrma de carceru- 
la. — Fructo carcerular. 

-j- CARCHARIAS, s. m. (Do grego knr'' 
kharias, cão de mar). Termo de Zoolo- 
gia. Nome de sub-genc-ro de peixeí d" 
geuero dos esqualos. 

f CARCH4RI0DÊNTE, s. m. Termo <'0 
Paleontologia. Dente de esqualo fóssil- 

CARCÍLHO, s. m. ant. Nome de Uiú 
movei ou adorno. — (iQuinze carcilb"® 
<l'ouro.» Provas da Historia Geiiealogi''® 
da Casa Real, ii, 767. 

-j- CARCINIA, s. f. (Do grego Jcarkin^^' 
caranguejo). Termo de Mineralogia. Pedr® 
preciosa da côr de uma caranguejola. 

f CARCINÍTES, s. m. pl. (IJo gregO 
karkinos, caranguejo). Termo de ZoolO' 
gia. Pequeno grupo de crustáceos vivo^' 
comprehendendo os generos thia, caT<^^' 
no, e polgdecio. 

t CARCÍNO, s. m. (Do grego kark^ 
caranguejo). Termo de Zoologia. Gen^f 
de crustáceos, da familia dos portúiii"®' 

t CARCINÓIDE, adj. (Do grego 
nos, caranguejo, e eidos, fôrma). 
de Zoologia, Que se parece com o cara 
guejo. 
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t CARCINÓIDES, s. m. pl. Família de 
crustáceos da ordem dos decápodos bra- 
cbyuros. 
t CARGINOLOGrÍA, s. f. (Do f^rogo kar- 

fcinús, caranguejo, ti lôgo$, discurso). Ter- 
tuo Didaclico. Tratado sobre os caran- 
guejos; parte da Zoologia que trata dos 
caranguojos. 
t CARCINOLÓGICO, adj. (De carcino- 

'ogia). Que diz respeito á carcinologia.— 
oibliothecn carcinologica. — Tratado, es- 
'Wí/o carcinologico. 

f CARCINÓLOGO, s.m. (De carcinolo- 
91a). Termo Did.íctico. Naturalista que se 
'^ccupa da carcinologia. 

f CARCÍNOMA, s. m. iDo grego harki- 
nõina; lio karkinó-i, caricroj. Termo de 
Medicina. Nuriíe dado por alguns aucto- 

acertos tumores inll.unmatorios, dif- 
'®fentes docra^icro; por outros, ao cancro 
■^0 começo; por outros ainda, a uma es- 
pécie de cancro em que o tecido alT''Cta- 
'Jo toma o aspecto da substancia cerebral; 
®'8iins, omiim, usam-n'o como synony- 

de cancro, 
t GAKGINOMATÓSO, adj. (De carcino- 

Teirno de lledicina. Da natureza 
® carciiioma. — Ulcera carcinomatosa. 
t CARCINÓPODO, s. m. (Do grego kar- 

caranguejo, a poijs, pé). Termo de 
•^^logia. Nome dos pés do caranguejo 

estado fóssil. 
Carcoma, s. f. (Vid. Carcomer). Bi- 

chinho queroe a madeira. — A podridão 
o p5 ,|a madeira carcomida. — Figu- 

^^^amenle; — «A soberbahe câvcoma, que 
®^anectí os entendimentos mais bolidos.)} 

''bastião Pacheco Varella, Numero Vo- 
p. 320. 

^ Carcomer, v. a. (Covarrubias deri- 
do latim caro, carne, e comedere, 

^^Q3er 1 A palavra é do formação duvi- 
j ^a). Roer, desfazer a madeira; diz-se 
g <^arcoma. — Cariar, fazer cair pouco 

pouco, desfazer, escavar. — O tempo 
coinêra as columnas do templo. 

Lu na primeira entrada junto A praya 
faz iiin aposento entre penedos: 

JJ^ntrc cavernas negras onde iinm fogo 
ii.scuro, e negro lume, as carcomia. 

COUTE naufr. de sepulveda, cant. in. 

cq^ Carcomer-se, v. re/l. Roer-se da car- 

Pouco ii' caindo pouco e 

^^^COMÍDO, part. pass. de Carcomer. 

• ferve o mar, cm cuja boca disformes l)radoR e gemidos, 
Vav ^''^tcndo a levantada roca y gastando os penedos carcomidos. 

GABU l EL 1'EREmA IJE CASTUO, ULYSSÊA, Cant. X, 
est. 127. 

puro faminto parece 
Francisco Manoel de Mello, 

Hás ani encoberta 
('liDa c lortiíicações. — (sCostutnava 
de U carcova e azinhaga.D Doe. 

UNDa.s./". (De formação incerta). 

Protuberancia contra o natural que se 
fôrma nas costas d'uma pessoa o que se 
manifesta tarnb^^m no peito. Uma car- 
cunda é produzida por um desvio da es- 
pinha dorsal. 

CARCUNDá, s. 2 gai. Pessoa corcova- 
da, que tem carcunda. 

CARCUNDO, adj. Que tem carcunda. 
CARDA, s. f. (Do latira carduus, car- 

do (vid. esta palavra), que tendo já sido 
empregado para cardar a lã, deu o nome 
ao instrumento). Pente de cardador f ir- 
mado por uma prancha de madeira, guar- 
necida d'ura lado de pontas de arame 
mais ou menos fino. lia cardas fixas o 
cardas de mão. — Instrumento de costu- 
ra, em fôrma. — «.Não os espantarão sei- 
tas nem cardas de ferro.n Heitor Pinto, 
Diálogos, foi. 102. — O golpe da carda. 
— Préguinho muito miúdo, assim cha- 
mado pela sirnilhança que tem com as 
pétalas do cardo secco. 

— Loc.: Atar as cardas, morrer. Me- 
táphnra tirada dos cardadores, que, quan- 
do n'uma terra não têm mais lã para car- 
dar, atura as cardas e vão-se erabora. 
Uma cantiga popular, diz: 

Aprendi a cardador, 
Mão otíicio fui tomar; 
Andar de terra em terra: 
Ila alguma là i)'ra cardar? 

CARDÁDA, s. f. (De carda, com o suf- 
fixo «ada»). Golpe com a carda, passa- 
gera da carda pela lã, etc., só uma vez. 
— Porção de lã, etc., que se carda d'uma 
vez. 

CARD.4.DEIRA, f. (De carda, com o 
suffixo «deira»). Mulher que carda. 

CARDADOR, A, .s. (De carda, cora o 
suffixo «dor»). O, a que cajda. 

CARDAL, s. m. (De cardo, com o suf- 
fixo «ai»). Logar onde nascíMn 03 cardos. 

CARDAMÍNA, s. f. (Do grego karda- 
minê). Agrião dos prados, planta cruci- 
fera de folhas picinadas ellôresde còrrôxa 
pallida [cnrdamina pratensis, Linneo). 

CARDAMO ou CARDAMÓMO, s. m. (Do 
grego kardamômon). Termo de IJotanica. 
Nome dado aos fructos de tnuitas espe- 
cies do genero amomo, e, em particular, 
ao do amomum cardamomum, Linneo. 
— ((Toda a boa canella do mundo, pi- 
meida, cardamo.» Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, foi. 121. 

■f CARDANO, s. m. Termo de Zoologia. 
Genero de insectos, da faraiiiados lamel- 
licornes. 

GARDÃO, adj. m. (De cardo). Côr de, 
cardo; variedade de côr ruça dos caval- 
los. —Russo cardão. 

CARDAR, V. a. (De carda). Pentear 
com cardas. — Cardar lã, algodão, pan- 
no, etc. — Figuradamente; Cardar al- 
guem, tirar-lhe alguma cousa por astu- 
cia, gíuihar-lhe ao jogo por fraude.—Re- 
prehender aspcr/iniente. 

CARDEAL, s. m. (A mesma palavra que 
Cardinal). Nome de cada um dos setenta 

prelados do sagrado collegio ou conselho 
do Papa, que tem voz activa e passiva 
no conclave. O vôrmelho é a côr dos car- 
deaes.—Cardeal bispo.— Cardeal sacer- 
dole.—Cardeal diacono. — Cardeal in 
peito, cardeal cuja proclamaçào e insti- 
tuição são reservadas.—Cardeal patriar- 
cha, o chefe da egreja metropolitana de 
Lisboa.—tiCuidando os cardeaes rjiíc vy- 
nham pera os constranger que feiessem, 
Papa comtra suavoomtade, apartarom-se 
na eapella do conclavj.)) Fernão Lopes, 
Chronica de D. Fernando, cap. 108.—«O 
cardeal dt'. Bollonha, legado do papa, fal- 
lou com el-Rei.)) Idem, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 32.—«Se fora para Roma 
iria de barrete de cardeal, e não de cha- 
peo.)) Francisco Manoel de Mello, Feira 
d'Anexins, Part. i, Dial. vi, § G. 

— Tertno de Zoologia. Nome de aves 
de diíTerentes generos, cuja côr dorainante 
ó a vermelha. 

— Termo de Botanica. Norae de um 
fructo. 

O cardeal eni nome engrandecido, 
1;: na grata doçura sem mudança. 

MANOEL TIIOMAZ, INSUI ANA, Uv. i, üit. 101. 

CARDEALADO, s. m. Vid. Cardinalado. 
— «Por a qual razom os escommungou da 
mayor escommunhom, e os privou dos car- 
deallados, e fez outros cardeaaes de novo, 
damdoos por çismaticos e membros talha- 
dos da egreja.T> Fernão Lopns, Chronica 
de D. Fernando, cap. 108. 

CARDEALÍNA, s. f. (De cardeal). No- 
me de uma planta campanulada, a libel- 
lia cardinnlis, Linneo. 

CARDEIRO, s. m. (De carda, com o 
suffixo «eiro»). O que faz cardas. 

CARDENÍLHO, s. m. Verdete. 
CÁRDENO, s. m. (De cardo, palavra mal 

formada). O mesmo que Cardeo. = Usa- 
do por Diogo de Couto. 

CÁRDEO, adj. (Do cardo). Da côr de 
cardo, rôxo." 

Os cardeos lírios, o os jasmins nevadoá. 
iDKM, OB. ciT., cant. IV, est. 10'i. 

— Antigamente designava também ou- 
tras côres. — «A terceira cobertura era 
de peles de carneiros vermelhos; e o quar- 
to cohrimento era de peles de carneiros 
cardeos coor de creo.ti Historia do Tes- 
tamento, II, 128, era Inéditos d'Alcobaça. 

GARDÍA, s. f. (Do grego knrdia, car- 
dia e coração (vid. Coração); cardia foi 
assim chamada em consequencia da sua 
visinhança com o coração e das sensações 
dolorosas que n'ella se sentem ás vezes 
e que se attribuiain ao coração). Termo de 
Anatomia. Orificio superior do ostoraago. 

CARDÍACA, s. f. Vid. Agripalma. 
CARDIACEAS, s. /'. pl. Família de con- 

chiferos dimyarios que comprehende os 
generos bucardo, cardite, cypricardo, hya- 
tello, isocardo, e que está entre os coni- 
cos o as arnceas. 

-}■ CARDIACEOS, adj. (Do grego fcardia. 
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.coração). Termo de Zoologia. Que se pa- 
rece com o coração. 

CARDÍACO, adj. (Do grego kardiakós, 
de kardia, coração; vid. esta palavra). 
Termo de Anatomia. Que pertence ao co- 
ração, ou que diz respeito á cardia. —- 
Vasos, nervos cardíacos.— O orifício car- 
díaco do estomago, a cardia ou oriíicio 
superior mais proximo do coração. 

— Termo de Medicina. Medicamentos 
cardíacos, medicamentos tonicos e estimu- 
lantes a que se attribuia uma acção espe- 
cial sobre o coração.—Substantivamente: 
Um bom cardíaco. — Doença cardíaca, 
doença que grassou na antigüidade e hoje 
está extincta, e que era caracterisada por 
um suor profuso, palpitações e desfalle- 
cimentos. 

CARDIAL, s. m. Vid. Cardeal. 
CARDIALGÍA, s. /'. (Do grego kardial- 

gia; de kardia, coração, e algein, pade- 
cer). Termo de Medicina. Dòr muito viva 
que se faz sentir no epigaslro, junto do 
orifício superior do estomago. — «A doen- 
çae ra uma cardialgia.» Curvo Seniedo, 
Ob servações Médicas, p. 419. 

CARDIALGICO, adj. (De cardialgia). Da 
natureza da cardialgia; que diz respeito 
á cardialgia. 

GARDIALOGÍA, s. f. Palavra mal for- 
mada; vid. Cardíología. 

CARDIATOMÍ A, s. /'. Palavra mal for- 
mada; vid. Cardíotomía. 

CÁRDICE, s. f. (Do grego kardia, co- 
ração). Pedra a que se deu a fôrma d'um 
coração. 

CARDÍÇO, s. w. (De carda, com o suf- 
fixo lííço», como canniço, ÚQ cannu). Es- 
pecie de carda pequena, usada pelos clia- 
peleiros para levantarem o pêllo aos clia- 
péos. 

V CARDÍNA, s. /'. Termo Popular. Be- 
bedeira, embriaguez. 

CARDINAL, adj, 2 gen. (Do latim car- 
dinalis, do cardo, gonzo, couceira ; o que 
pertence ao gonzo ou eixo sobre que uma 
cousa gira). Que pertence ao gonzo ou 
eixo sobro que uma cousa gira; importan- 
te, capital. A palavra restingiu-se no uso 
a juntar-se só a certos substantivos.—Pon- 
tos cardínaes, os quatro pontos cardinaes 
do horizonte: norte, sul, este e oeste, a 
que se referem os outros.— Ventos cardi- 
naes, ventos que sopram dos quatro pon- 
tos cardinaes da esphera. — Os quatro si- 
gnos cardinaes, os do Aries, Libra, Câncer 
e Capricornio. — aOs quatro signos cardi- 
naes em os quaes se começão os quatro tem- 
pos do anno, como Aries, Libra, Câncer e 
Capricornio, são chamados dos Astrologos, 
signos mobiles, porque quando anda o Sul 
em cada hum delles, o tempo não lie con- 
stante.d Gaspar Cardoso de Sequeira, 
Thesouro de Prudentes, p. 308.—yls qua- 
tro virtudes cardinaes, prudência, justi- 
ça, temperança e fortaleza. 

— Termo de Grammatica. Numero c&r- 
dinal, o que exprime absolutamente o 

quantum. Um, dous, tres, etc., são núme- 
ros cardinaes, e o primeiro, o segundo, o 
terceiro, etc., são númerosordinues.—Ad- 
jectivo Cardinal, nome de numero cardinal. 

7 CARDINÁLA, s. f. (De cardinal). Ter- 
mo de Botanica. Nome de duas plantas 
da America, cultivadas nos jardins por 
causa da sua belleza.—Cardínala verme- 
lha.—Cardínala azul. 

CARDINALÁDO, s. m. (De cardinal, d'on- 
de cardeal, com o suflixo «ato», «ado»). 
Dignidade de cardeal. — a. Pontificados, 
cardinalados, bispados.» Manoel Seveiim 
do faria, Noticias de Portugal, p. 87. 

CARDINALICIO, adj. (De cardinal^ . Oue 
leva ao cardinalado; que ó compatível com 
o cardinalado.—Cargo cardinaiicio. 

-j- CARDINALÍSMO, s. m. (Do fraacez 
cardinalisme]. Na historia da França, no- 
me dado ao partido formado pelos Ctudi- 
nalistas. 

f CARDINALÍSTA, s. m. (Do francez 
cardinaliste). Na historia da França, no- 
me dado aos que seguiam o partido do car- 
deal Richelieu, ou do cardeal Mazarin. 

CARDÍNHO, s. m. Diininutivo de Cardo. 
Nome de uma herva oflicitial, applicada 
contra as hemorrhoides.—Pc-ça da arma- 
dilha de caçar. 

-j- CARIHNÍFERO, adj. (Do latim cardo, 
cardinis, gonzo, e fero, levo). Termo de 
Zoologia. Que tem uma charneira. 

7 CaRDINO, s. to. (De cardo; vid. Car- 
deo). O mesmo que Cardeo; livido.— 
(íMudando a cór, e manchando-se de prelo 
e de cardino.» Diogo do Couto, Década 
VII, Liv. 10, foi. 221. 

CARDIOCÁRPO, s. m. (Do grego Aar- 
coração, a karpós, fructo). Teruio de 

Botanica. Fructos ou antes grãos madu- 
ros de plantas do grupo das gymnospér- 
mes, e provavelmente das calaaiitas, que 
se encontram no estado fóssil. 

•j" CARDIOCÉLO, s. m. (Do grego kar- 
dia, coração, o kôlê, herniaj. Termo de 
Medicina. Hérnia do coração. 

•j" CARDIÓGOMO, s. m. (Do grego kar- 
diogmós, de kardia, coração). Termo de 
Medicina. Denominação que comprehen- 
de todas as alTecçôes do coração. 

CADIÓGRADO, adj. (Do grego kar- 
dia, coração, e do latim gradior, eu cami- 
nho). Termo Didactico. Que se move por 
meio do coração. Diz-se d'uma ordem da 
classe dos aráchnodermários, pur causa 
do seu modo de locomoção, que é princi- 
palmente um resultado d'um movimento 
da systole e diástolo, analogo ao que faz 
o coração nos aniniaes mais elevados da 
escala zoologica. 

CARDIÚGRADOS, s. w. pl. Termo de 
Zoologia. Ordem de molluscos da classe 
dos arachnodermários. 

■f CARDIOGRAPHÍA, s. f. (Do ^rc^okur- 
dia, coração, o gr-áphein, descreverj. Ter- 
mo d'Anatomia. Descripção do coração. 

CARDIúLITES, s. m. jjI. Termo de 
Zoologia. Synonymo de bucárdites. 

7 CARDIOLÓCHIA, s. f. (Do" grego kar- 
dia, coração, e lokhòs, cheio). Termo de 
Botaiiic.a. Divisão do genero aristólocho. 

CARDÍOLOGÍA, s. f. (Do grego kardia, 
coração, e logos, tratado). Termo d'Ana- 
tomia. Tratado do coração. 

-j- CARDIÓMERO, s. m. (Do grego 
(ií«^ coração, e méros, divisão). Termo do 
Zoologia. Genero de coleópteros pentâme- 
ros, da fainiiia dos carâbicos. 

-j- CARDIÓNEMO, s. m. (Do grego kar- 
dia, coração, &nòmn, fio). Termo <le Bo- 
tanica. (ienero de plantas, da familia das 
caryophyllcas. 

7 CARDIOPÁLMIA, s. f. (Do grego Aíf- 
t/ía, coração, apálmos, pulsação)! Terino 
de Medicina. Primeiro genero das angio' 
ses, da nosologia de Alibert. 

-j- CARDIOPALMICO, aí//. (Decardiopal- 
mia). Termo de Medicina. Que diz res- 
peito a cardiopálmia. 

-j- CARDIOPATHÍA, s. f. (Do grego hif' 
dia, coração, e pálhos, doença). Teriiio 
de Medicina. Doença do coração. 

-j- CARDIOPÉTALO, adj. (Do grego kar- 
dia, coração, e pélalon, pétala). Termo de 
Botanica. Diz-se d'uma planta cujas pé- 
talas tem na base o limbo em forma de 
coração. 

-j- CARDIOPÉTALO, s. m. Genero de plaH' 
tas, da familia das anomáceas, fundado 
sobre uma especie do Brasil 

-j-CARDIÓPHORO, s. ?n. (Do grego i 
dia, coração, e phorós, levar). Termo i 
Zoologia. Genero de coleópteros pentâ' ! 
meros, da familia dos sternóxos. 

f CARDIOPHTHÁLMO, s. m. (Do grego 
coração, dpluhalmós, olho). Ter- 

mo de Zoologia. Genero de coleópteros 
peiitãrneros, da familia dos carâbicos. 

t CARDIOPHYLLO, adj. (Do grego kar- 
dia, coravão, (ij)hijUon, folha). Terrpod® 
Botanica. Que tem as folhas em fôrma de 
coração. — liainunculo cardíophyllo. 

-|- CARDIÓPTERO, adj. (Do grego 
din, coração, e pléron, aza). Termo 
Zoologia. Que tem as azas ou as barb®' 
tanas (un fôrma de coração. 

I CARDIORHEXÍA, s. f. (Do grego kar- 
dia, coração, e rhêxis, rasgadura). TC' 
mo de Medicina. Rasgadura, ruptura o" 
coração. 

f CARDIÓRHINO, s. to. (Do grego kar- 
dia, coração, e rhinos, escudo). Ternio^® 
Zoologia. Genero de coleópteros pcn'" 
meros, da f«rnilia dos sternóxos. 

CARDIOSPÉRME, s. TO. (Do grego 
dia, coração, e spérma, grão). Terrno 
Botanica. Genero de plantas, da faDQ"' 
des sapindáceas. 

-j- CARDIOTARSO, s. to. (Do grego í-®' 
dia, coração, e tarsos, tarso). Teriuo 
Zoologia. Genero de coloóptcros, ® 
lailia dos stt>rn(')xos. 

CARDIOTOMÍA, s. f. (Do grego J 
coração, títo)nê, dissecção). Dissecçáo 
coração. 

t CARDIOTRÓTO, adj. (Do grego «« 
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''w, coração, e trôtós, ferido). Termo de 
^^ledicina. r)"6 "stá ferido no coração. 
t CARDIPERICARDÍTE, a', f. (Do*grego 

tardia, coração, e pericardio). Termo de 
Medicina. Inílammação simultanea do co- 
"■aíâo o do pericardio. 

t CARDISÓMO, s. m. (Do grego kar- 
^^0-, coração, e sôma, corpo). Termo de 
Zoologia, Genero de crustáceos, dafami- 
"'1 dos catométopos, tendo por especie o 
typo cardisomo cornifex. 
t CARDITÁCEO, adj. (De cardite, mol- 

lusco). Termo de Zoologia. Que se pare- 
ce com a cardite. 

CARDITÁCEOS, s. m. -pi. Familia de 
"nolluscos, da ordem dos elatóbranchios 
ttiytiláccos. 

CARDÍTE, s. f. (Do grego kardía, co- 
ração). Termo de Medicina. Inflammação 
"O tecido muscular do coração. A cardite 
K^de ser produzida pelo abuso das bebi- 
das alcoolicas, pela acção de alguns ve- 
'^enos, por exercidos immoderados, etc. 

— Termo de Zoologia. Genero de mol- 
'Uscos da ordem dos conchíferos dymiá- 
'''os, e da familia das cardiaceas. 

CARDÍTIGO, adj. (Do grego kardia, co- 
^®Ção). • Termo de Medicina. Febre car- 
Qitica, variedade da intermittente perni- 
*^iosa, em que o doente padece palpita- 
Çoes violentas e syncopes. 

CARDO, s. m. (Do latim carduus]. Ge- 
lero de plantas da familia das sinanthé- 

de folhas com espinhos, e calyx for- 
®ado por escamas picantes.—Cardo san- 

—Cardo morto. —Cardo corredor. — 
leiteiro, o que serve para coagular 

leite. — Cardo da isca, ou üqueiro. — 
ardo liortense. — Cardo mariano [car- 
Kíís marionus, Linneo). — Cardo 

"laíacão. —Cardo sanguinho.—Cardo 
ou asnil, o que servo para pasto 

burros. 
De Gassia, Myrrlia, Incenso, tres rnollios 
Queima aqui o triste Sazio cada dia, 
O gado cardos pasce, pasce abroUios. 

ANTONIO FEimiiiUA-, eleg. 11. 
branco orvallio os campos já perderam; 

boninas as cores, e estes prados ^0 Cardos e d'espinbos já s'enclicram. 
IbEM, IBIDEM. 

P Ptira onde quer que olha o Tojo, e Cardo ^'11 flores se convertem, em Lyrio, e Nardo. 
Santa comba. 

lírios os campos que atí^gora e cardos espinhosos se cobrido. 
COUTE BEAL, NAUFn. DE SEP., Cant. IV. 

Náp despreseis o cardo^ que lie tormento, 
eleg. VII. 

de differontes plantas que per- 

tlj^re"® ^ familias diversas da das synan- 
Ca[(, t ^ardo estrellado, ou esporado, 

^i"dinaria [centaurea calcürapa, 
penteador, planta cujas 

'^'^spéo^s cardar o pêllo dos 

gos rôx^^''*^ Brasil, similhante aos fi- 
2iatn que os ourives fa- 

— lavrada, não lisa ou branca. 
' '^Quem tem fome cardos 

f CARDONCELLA, s. f. Termo de Bo- 
tanica. Cieriero de plantas, da familia das 
synaiithéreas cinarocéphalas. 

CARDOPATEAS, s. f. pl- Sub-tribu das 
cináreas, que tem por typo o genero car- 
dopato. 

-j- CARDOPÁTEO, adj. Termo de Bota- 
nica. se parece com o cardopato. 

f CARDOPATO, s. rn. Termo de Bota- 
nica. Genero da familia das synanthéreas 
cináreas. 

-j- CARDUÁCEAS, s. f. pl. Genero de 
plantas, da familia das synanthéreas, de 
qae o cardo é o typo. 

CARDUACEO, aàj. (Do latira carduus, 
cardo, com o suflixo ocetts, «aceo»). Ter- 
mo de Botanica. Que se assemelha ao 
cardo. 

CARDUÇA, s. /'. (De carda, com o suf- 
fixo íuça»). Carda grosseira em que se 
prepara a lã, algodão, etc., para depois 
ser cardada com cardas mais Unas, ou 
com traites de cardo. 

f CARDUÇADOR, A, s. (J)e carduça, 
com o sufiixo «dor»), O que carduça. 

CARDÜÇAR, V. a. (De carduça). Passar 
ou pentear na carduça a lã, algoiião, etc., 
para depois se cardar. 

■}■ CARDUÍNEO, adj. (Do latim carduus, 
cardo). Termo de Botanica. Que tem re- 
lações ou similhanças com o cardo. 

CARDÚME, s. m. (De cardo, com o suf- 
iixo «ume», como j^esw/ne, áçi peso, aze- 
dume, de azedo, ciúme, de cio, etc. A pa- 
lavra significou primeiramente a reunião 
das púas da cardadepois, como succe- 
deu a tantas palavras que signilicavam 
bando, reunião, etc., tle cotisas, aos ciia- 
mados collectivos, exprimiu bando em ge- 
ral (cp. Cafila, Catrefa, etc.), e depois 
passou do sentido geral para o particular, 
mas dilferente do que tinha origitialmen- 
to). Bando, multidão. — (íJlompendo pelo 
cardume tios mouros.» IJarros, Década II, 
1, 3. — (íDizemos em portuguez propria- 
mente... bando de aves, csirdume de pei- 
xes.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, foi. 20. — alVaz o cardume de 
peixe miúdo.» Barros, Década I, foi. ü5. 

CARDÚNEAS, s. f. pl. Tríbu de plan- 
tas, da familia das synanthéreas cinareas, 
que tom por typo o genero cardo. 

CAREAÇÃO, s. f. (Do thema carea, de 
carear, com o sufiixo «ação»). Termo Fo- 
rense. Acção de carear, confrontar. 

CAREADOR, A, s. (Do thema carea, de 
carear, com o suftixo «dor», «a»). O, a 
que careia. 

CAREAR, V. a, (De cara, como (.alíear, 
de salto, macaquear, do macaco, etc.) 
Termo Forense. Gonfrontar (vid. Acarear). 
—Attrahir, chamar, pondo alguma cousa 
em face.— «.Com 'u,m boi plmutastico ca- 
reão estas aves á rede.)) Diogo Fernandes 
Ferreira, Arte da Caça, p. 110. — Ga- 
nhar, grangear.—«Carear a vontade dos 
romanos.» Monárchia Lusitana, Tom. i, 
foi. 409. — Ter em amizade. — aVendo 

pois quanto lhe importava carear tão 
grande senhora.» Bartholomeu Paixão, 
Fabula dos Planetas, p. 60. — Conduzir, 
guiar.—Carear o gado. — Fazer retroce- 
der, re|)ellir. — «£ os vierão careando a 
bote de lanças.» Barros, DécadaI,foi. 134. 

1.) CARECA, s. f. (Talvez corrupção de 
uma palavra arabe aparentada com o 
hobreu quêrêkha, calvo no alto da cabe- 
ça, da raiz kárákha, calvitium sibi fecit, 
a não haver aqui uma mera coincidên- 
cia). Termo popular. Calva.—Aquelle ho- 
mem tem uma grande careca. 

2.) CARECA, s. 2 gea. Pessoa calva. — 
Figuradamente : O careca, o diabo. 

CARECENTE, part. act. de Carecer, e 
adj. Falto, necessitado, que não tem.— 
(íFoy cousa mais que ordinaria, e não 
carecente de mysterio.» Frei Luiz de Sou- 
za, Vida do Arcebispo, Liv. ii, cap. 1. 

CARECER, V. n. (Do latim carescere, 
iiichoativu de carêre, derivado do carus; 
vid. Caro). Estar falto do uma cousa, ou 
pessoa, ter necessidade de, mister de... 

Tambp.m movem da guerra as fúrias negras 
A gente Biscainha, que canictí 
J)e polidas r.izòes, e (jue as injurias 
Muiio mal dos oxtranlios compadece. 

CAM., hus., cant. iv, ost. 11. 
A terra toda inculta, inhabitada, 
De todo o total remedio dependia, 
A natureza mal exercitada 
Ainda de instrumentos carecia. 

ROLIM DE MOUHA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 
II, est. 110. 

— «Vci que se te condemnas, has de 
arder no Inferno, em quanto Deos for 
Deos, e que has de carecer do mesmo 
Deos per toda a eternidade.» Antonio Viei- 
ra, Sermões, Tom. i, p. 690. — Não ter. 
— Carece do absolutamente necessário pa- 
ra viver.—Carece de vidos.—nAvya tem- 
po que durava este aposcntamento sempre 
acerca huum do outro, teendo bom geito 
e conversação com seu marido: por care- 
çer de toda sospeita.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. 8. 

CARECIDO, part. pass. de Carecer. 
Falto, necessitado.—Carecido de dinhei- 
ro, de bens.—a Corações caireciáos de vir- 
tude.» Amador Arraes, Dialogo I, cap. 6. 

CARECIMENTO, s. m. (Do thema care- 
ce, de carecer, com o sufiixo «mente»). 
Carência. =Cülligido por Bento Poreira. 

CAREIRO, adj. (Do caro, com o suffi- 
xo «eiro»). Que vendo caro. = Usa-se 
também substantivamente.—Aquelle ne- 
gociante é um grande careiro. 

CARÉLIA, s. /'. Termo de Botanica. 
Genero de plantas, <la familia das synan- 
théreas vernoniáceas. 

CARELÚ, s. m. Termo do Botanica. 
Especie de fructice do Malabar, perten- 
cente ao genero sésamo. 

CARÉNA, s. f. (Do latim carina, da 
raiz kar, ser duro). Termo de Nautica. 
Vid. Querena, que é a fôrma usual. 

— Termo de Botanica. As duas péta- 
las inferiores ás alas, aproximadas, mes- 
mo soldadas pelo si'U bordo inferior. = 
Avellar Brotero, Diccionario de Botanica. 
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CARÉIO ou CARÊO, s. m. (De carear). 
Acção de carear, e efTeito d'essa a(;';ão. 
= Usado na Arte de Furtar, p. 343 (1.^ 
ediç.) 

CARÊNCIA, s. f. (Do latim carmt, the- 
ma participai do careo (vid. Carecer), 
com o sulfixo «ia», isto é, d'iima fóriiia 
fundamental carentia, forinadacoiiio abun- 
dantia, clemenlia, pnlientia, e tantas ou- 
tras). Falta, necessidade, precisão. — No 
sentido physico e no moral: —Ha carên- 
cia de cereaes. —Ha carência de idêas 
n'esta época materialista. — Este coração 
sente u>iia grande carência' d'ajfecto>:. — 
Espaço, logat' onde não lia cousa aUn- 
raa, no próprio e no figurado. — nNut n 
o muito, com que ella se supre, e a (jrun- 
de carência ou vazio, que com ella se en- 
che.^ Antonio Vieira, Sermões, Tom. iv, 
p. 144. 

f CARENÓSTYLO, s. m. (Do grego/vá- 
renon, cume, e ntylon, apoio . Termo de 
Zoologia. Genero de coleópt Tos pentA- 
meros, da familia dos carahicos, instados 
que se encontram em i'ortugjl, Ilespa- 
nha e Mi>io-dia da Franca. 

CARÉPA, s. f. (T alvez alterarão de 
Crepe; o aspecto da capa cobrindo o cor- 
po, podendo dar a idèa d'iim estôfo en- 
crespado). Cas[)a miúda que se cria pelo 
rosto e outras partes do corpo. 

Tem mais, que olhar como andào os seus socios . 
Pelhancras, e carépaf 

Venha atraz mim, melhorará de fados (diz o cào ao lobo). 
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULA.S 

DE LAFONTAINE, 1ÍV. I, fab. 5. 
— Carepa da fructa, a lanugem que a 

cobre. 
— Termo de Carpinteiro. Superfície 

grosseira das táboas, que se limpa com a 
enxó. 

CAREPENTO, adj. (De carepa, com o 
suffixo «ento», como bolorento, de bolor, 
fedorento, de fedor, etc.) Que tem care- 
pa.— Cara carepenta.—Fructa carepen- 
ta. — Madeira carepenta. 

CARÊSA ou CaRÊZA, s. f. (De caro, 
com o suffixo «eza»). Preço elevado do 
que se vende; carestia. — Antigamente, 
despeza, dispendio. — «O Bispo os asol- 
va ende ou faça asolver, sem outra care- 
za.» Doe. de 1298, em Viterbo, Eluc. 

CARESTÍA, s. f. (Do caro, com o suf- 
fixo composto «éstia», «estia»). Preço 
elevado; elevação do preço no mercado. 
■—Falta das cousas necessarias á vida.— 
Carestia 6Íe agfua.—Anno de carestia.— 
Flguradamente: Falta, rareza. — <íEstra- 
garem-se com a carestia dos Pregadores, d 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
foi. 60. 

— Loc.: Pôr em carestia, fazer subir 
o preço; e, figuradamente, tornar difficil 
de alcançar. 

CARESTIOSO, adj. (De carestia, com o 
suffixo «oso»). De carestia, em que lia 
carestia.—Anno carestioso.—Terra ca- 
restiosa de viveres. — Pouco usado. 

CâRÊTA, s. f. (De cara, com o suffixo 

«eta»), Visagem.—Fazer caretas. —Mas- 
cara. — Trazer careta. 

CaRÉTTA, s. /'. Termo de Zoologia. 
Especie d.í tartaruga. 

f CARETTÓIDE, adj. 2 gen. (De ca- 
retta, especie de tartaruga, e do grego 
eidos, fôrma). Que tem similhança com a 
caretta. 

CARETTÓIDES, s. f. pl. Familia de re- 
ptís cheloniános, que tem por typo o ge- 
nero caretta. 

CÁREVO , s. M. Outra forma de Càravo. 
f CâRÉYA, s. f. Termo de Botanica. 

Genero di*. plantas da familia das myrta- 
Ci'as, fundadi.' para uma pe([U(ina planta 
herl)ác.'a íIo Brasil. 

CARÊZ4, s. f. Outro modo de escre- 
ver Caresa, e mais ailoptavel, pelo lado 
etymologico (vid. o suffixo «Eza»). 

CÁRFIA, s. f. Nome de um instrumen- 
to de supplicio entre os turcos. = Ber- 
nardes, íFioresta, iii, 446. 

CARGA, s. /'. iDo ant. carrega, A& car- 
regar; vid. Carregar,. O que póiie trans- 
portar uiii carro, um navio. — Um carro 
com grande carga. — Navio de carga. — 
Acçâo de carregar um navio d'ol)jectos 
de transporte, de mercadorias. — Vigiar 
a carga de um navio. — Estar o navio de 
carga.—O qne pôde levar um navio en- 
tregue á sua mais alta linha deiluctuação. 
— Linha de carga.—O que pôde levar 
um homem, um animal.—Homem de 
carga, homem que carrega. — Animal, 
bêsta de carga. 

Nos hombros de um Tritào, com gesto acceso, 
Vae a linda Dione furiosa ; 
Nào sente-, quem a leva, o doce peso, 
De soberbo com carga tão fermosa. 

CAM., Lus., cant. ii, est. 21. 
— ((/Is mídias, ainda, q\ie mal trata- 

das, são valentes, e sem algum ruido le- 
varão outra tanta carga.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p.171. 

Caminhavam dous machos carregâdos, 
Uín com sacos d'avcia, 

Com o.s dinheiros, o outro, da alcavalla; 
Este ufano ciVa canja preciosa, 

Ovante na andadura, 
Hepicava o chocalho. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFONTAINE, I, 4. 

Pelas ruas mil cambos, mil recambos, 
Cargas vem, cargaA vào, mil niós, mil traves, 
lium arrancu, outio foge, e encontro entre ambos. 

ANTONIO FEUllElUA, CAKTAS, Uv. II, p. 4. 

— O que pesa sobre, fardo.—Esta 
mesa tem grande carga de livros. 
' — Termo de Hydrodynamica. Carga 
d'agua, altura vertical da agua acima de 
um orifício ou d'um ponto qualquer. 

—Medida, quantidade determinada. — 
Uma carga de trigo, de sal, de vinho, 
etc. — (íMandasse pagar polia carga ca- 
vallar de palha ou de restolho empalha- 
do tres soldos, e pola carga asnal dous.d 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 5.—Figurada o popularmente : Uma 
carga de páo, muita pancada dada com 
violência. — Uma carga d'agua, uma 
grande chuvada. 

— Figuradamente: O que incommóda, 
o que embaraça, tolhe a liberdade, gra- 
vame. — aSe alliviou da carga do gover- 
no.)) Jacintho Freire, Vida de D. João de 
Castro, Part. iv, cap. 101. — (íSugeitar 
assí huns moços tão cedo a tamanha CSX- 
ga, não me parece bem feito.)) Antônio 
Ferreira, Bristo, act. i, 3. — (iPureceo- 
Ihes aos moços intolerável a carga do ma- 
trimônio.)) Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. 

— Pensão, obrigação imposta a uma 
pessoa, a uma corporação, a uma cida- 
de. — «Os nomeados muitas vezes furíão 
os hombros á carga e fogem.)) Bernardes, 
Floresta, iii, 392. 

—Popularmenle, accusação.—Ter tuna 
carga ás costas, ter uma accusação so- 
bre si. 

— Termo de Guerra. Ataque impetuo- 
so. — Uma carga de cavallaria. — Utnd 
carga de baioneta. — Commandar a car- 
ga. — Ordem de carga. — A passo de 
carga.—Voltar á carga, d'ahi, n'um sen- 
tido figurado: Voltar á carga, tornar a 
agitar uma questão, principalmentequaii' 
do se parecia ter as opiniões combatidas 
e osargumentosdestruidos.—Car^a cerra- 
da, descarga geral de todos os tiros de pe- 
ça, ou espingarda.—Figuradamente: Coffl 
todos os argumentos, empregando todos 
os meios; e, n'outro sentido, sem exam^ 
prévio, sem discernimento, sem distinc- 
ção. —Atacar a sociedade á carga cer- 
rada. — Signal dado pelos tambores oU 
cometas. — Bater a carga. — Tocar ^ 
carga. 

— A quantidade de polvora, e os pro' 
jectís que se mettem n'uma arma de fog" 
e n'uma mina. — A carga d'umaj)eçade 
artilheria. — A carga d'uma espingarda/ 
d'uma clavina, d'um arcabuz. — Acçá" 
de carregar uma arma de fogo. — í/?"" 
carga em doze tempos. 

—Termo de Physica. Acçâo de accU" 
mular a electricidade; a electricidade a"' 
cumulada. — A carga d'uma garrafa 
Leyde, a carga d'uma bateria. 

— Termo de Metallurgia. A quantiJ^^' 
de de minério e de carvão que se laoÇ® 
uma vez no forno. 

— Termo de Veterinaria. Tópico qu®'' 
quer que se appiica a um animal doeiit"' 

— Termo do Jogo do canapé. Caf'® 
que tem que se passar a outro joga'^'''^ 
para ganhar o jogo. — Cargas reaes ar' 
riba, diz-se quando todos os quatro J"' 
gadores têm duas cargas e as botam 

— Carga, praga, maldição. 
— Loc.: Livros de dous em carga; 

vros muito grandes, de que dous fariaii" 
a carga d'um animal; toma-se n'uia seO' 
tido pejorativo, e d'ahi vem dizer-se : 
tor que estuda por lioros de dous em 0^ 
ga, máo doutor. — Sem razão de do'^^ 
em carga, sem razão completa, 
desarrazoado. — «O que me cheira a 
razão de dous em carga.» Francisco M 
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losl <1e Mello, Apologos Dialogaes, p. 4. 
Por que carga d'ugua, porque moti- 

sob que pretexto. — nPorque carga 
«e agoa m». diz isso?d Enfermidades da 
'"igua, p. 143. 

Adag. ; aGrande carga leva a car- 
miajor a leva o dono d'ella,y> — 

''Grande carga, fraca besta, dizem os cor- 
nossa he esta.))—a A carga bem se la- 

" e a sobrecarga causa a queda. 
Cargo, s. m. (De carga). Carga, peso. 

Em cima delle uma nuvem se espessava. 
Fazendo-se maior, mais carregada 
Go'o cargo grande d'itgoa em si tomada. 

CAM., Lus., cant. v, est. 20. 

, ""-Magistratura, digniiiade, funcrãopu- 
Uca. — Alcançar um cargo. — Sahir do 

^3rgo.— Qg cargos públicos. —-Os cargos 
" eUado. •—• O cargo de ministro. 

Nenhum ambicioso, que quizesso 
Subir a grandes cargos, cantarei, 

por poder com torpes exercícios 
Usar mais largamente de seus vidos, 

CAM., LUS., cant. vii, est. 84. 
E porque do sangue delia se faria 
I^reço, com que outros cargos se compravão, 
Nào s() será dos cúmplices o dano 
Tratado com rigor tào desliumano. 

nOLlM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. 111, est. 43. 

iod~ exemplo, vago de I ° o governo do Ilnjno, de exijo cargo 
WfTo o conselho de Estado, como 

ã dignidade Real.)) Francisco 
de Mello, Epanaphoras, p. 14.— 

Peíi ''' cargos, alegrias publicas, 
t ^^'^'''■ntagevn na familia.)) Idam, Gar- 

Guia de Casados, 
que obriga a despezas, etc. 
pezo, porque trazia 

^obrc as costas todo o cargo, 
^íio só por dono da casa, 
'^la.spor ser muy corcovado. 

•lEUüNYMü BAHIA, JOIINADA III. 

oK^ '"cuinbencia, commissão, ordem, 

S da real presença veneranda ® pai-te o Capitão para onde peça 
delle tinlia cargo, 

■ ""'barcaçào; que a sua está de largo. 
cam,, LUS., cant. viii, est. 22. 

a Joanne succedeu 
j ® lios altivos pensamentos, 

tomou do lleyno cargo, "OU mais a conquista do mar largo. 
ciT., cant. IV, est. (íG. 

'l® tnrdT^""^ " cargo, que melhor 
"w«ca.» Jorge Ferreira do 

«O, Eufrosina, act. i, sc. 2.— 
a seu cargo tratar de des- 

foi. Lusitana, Tom. 
pedir T" ^^^nguem se pôde comra- 

^ "^"í/Utí lue não pôde obrar; 
01/poderá dar boa do (me não 

r- elíT cargo de sa- 
'^"ntn ° ctguillo de que lhe pe- 

Poloqo. n- ^ancisco M.-tnoel de Mello, 
^Caro®'®^°9aes. p. 47. 

nei ° consciência, obrigação im- 
~-~Accu 

'''»P't"'"'l'a'^cusarãocon- 
■ «Cargos que se derão a El- 

Rey D. Sebastião.)) Serrão, Discursos Po- 
líticos, p. 151. 

—- Especie de pyramide composta de 
fogaças e outros bolos, (jue rias festas de 
arraial se arremata efu l>'ilão. 

CARGOSO, s. m. Vid. Carregoso, de que 
ó uma altt^ração. 

CARGUÉIRO, A, s. (De carga, com o 
suffixo «eiro»). O, a que l(5va cargas. — 
O, a que guia e tange bêstas de carga. 

CARGUÉIRO, adj. (I)e carga, com o suf- 
fixo «eiro»). Que conduz, leva cargas.— 
Dêsta, égua, mula cargueira. — Cavallo 
cargueiro, cavallo que não é desella, mas 
de cangalhos, de carga e albarda. — Ca- 
vallo bom ou máo cargueiro. 

CARGUEJAR, V. a. (De carga, com o suf- 
fixo «eja»). Termo do Brasil. Almoorevar 
com bêstas de carga; ganbar o frete e 
porto de bestas de cargas. — Guiar qiiar- 
tão cargueiro. = Colligido por Mor.Hes. 

^ CARIADO, part. pass. de Cariar. Ata- 
cado de caries. — Deúte cariado. — Osso 
cariado. — Figuradainent'*: Coração ca- 
riado, coração corrompido. 

— Termo de Mineralogia. Diz-se d'uma 
rocha que apresenta cavidades irregula- 
res. 

CARIAR, V. a. (Do latim caries, podri- 
dão, caries). Termo de Medicina. Atacar 
cora caries. — yls alf-'cções escrofulosas 
cariam os ossos, ás vezes. 

— Cariar, v. n. Criar caries.—Os ossos 
cariaram, os dentes cariaram. 

— Cariar-se, v. rejl. Criar caries. 
CARIÁTIDE, s. f. (Do grego cari/áíi(ií's. 

A orthograpbia ctymologiíía exige ijue 
se escreva Cary.itides . Termo de Arclii- 
tectura. Figura de mullier, ou, mais raro, 
d'homem, sobre que assenta uma archi- 
trave. 

CARICATÚRA, s. f. (Do francez carica- 
ture, do italiano caricatura, que deriva do 
caricare, carregar, e significa também 
carga; vid. Carregar). Termo de arie de 
Desenho. Ui-preseiitação grotesca de pes- 
soas, de acontecimentos que se quer ri- 
dicularisar. — Uma caricatura cheia de 
finura. — Algutnas follias estrangeiras 
apresentaram caricaturas que propheti- 
savam a Napoleão iii a sua cpieda. —Imi- 
tação derisoria. — Pessoa vestida ridicu- 
lamente e que tem um rosto grotesco. 

f CARICATURAR, v. a. (De caricatu- 
ra). Hepresentar cm caricatura. 

f CARICATURÍSTA, s. m. (De carica- 
tura). Artista que se applica ao genero 
da caricatura. 

CARICIÁR, V. a. (Do caricias). Fazer 
caricias, = Hoje o usual é Acariciar. 

CARÍCIAS, s. /'. pl. (Do fraticez caresse, 
do italiano curezza, do latim caro, de ca- 
rus; vid. Caro). Signaes exteriores do af- 
feição que se dão cora a mão, os lábios, 
e algumas vezes também pelas maneiras 
e as palavras. — Fazer caricias a alguém. 
— Pérfidas carigias.— v. Estes meninos 
que com cariciaspueris estão grangeando a 

vossa vontade.!) Francisco Rodrigues Lo- 
bo, Côrte na Aldêa, Difd. 101, p. 212.— 
Figuradamente: yls caricias do throno. 
— /l.s caricias da fortuna.—Desgraçado 
do quf, se fia nas caricias du opinião pu- 
blica; no dia seguinte ver-se-ha crucifica- 
do sem o e-perar. 

CARICIOSO, adj. (De cariei^!, com o suf- 
fixo «oso»), Que faz caricias, carinhoso.— 
a Foram niais cariciosos com os filhos da 
velhice.)) Chrysol Purificativo, p. 11. 

-j- CARICÓIDE, s. m. (Do latim carica, 
figo, e do grego ehlos, fôrma;. Termo de 
1'al. ontologia. (lenero pouco conhecido de 
zoophyto-; fosseis, que ali^uns auctores in- 
fundadamente julgaram serem figos fos- 
seis. 

CARIDÂDE, s, /'. (Do latim caritas, ca- 
ritatis, de caras; vid. Caro). Amor do 
próximo. 

Pero chus, cavaleiros, 
Sei ♦'U, en carid<íde, 
Uue vos avidaria 
Tolher d'ei soydade. 

CANCIONEUUMIO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varniiagen, cant. 31-. 

— (.{Indicio parece de pouca caridade 
ou. C'ihedal.)) Francisco Manoel do Mello, 
Apologos Dialogaes. p. lOÜ. 

ifaquella não vista immensidade 
Abol ao velho Adão. qunl vive e anda, 
Quer se por si iiiu) entrão lá cuiil idos, 
Í!:iitráo de caridade acompanhados. 

HOLIM DE .M0UHA,N0V1SS. DO HOMEM, Cant. 
in, est. 2. 

Seguridade eterna o deleitosa, 
Perpetua paz, perpiítua lil)crdade, 
Inteira caridadi; piedosa. 

OB. ciT., cant. lY, est. 81. 

— Aclo de beneficencia, esmola.—Por 
caridade, por amor do proxirn >, p ir es- 
mola. 

Se mi quoredes dar guarida 
Diss'a pastor, do verdade, 
Papagay por caridade, 
Ca m-irte m't^ esta vida. 

CANG. DE U. DINIZ, p. 87. 

— Por aiitíphrase, mal, darano. — Fi- 
zerinn-lhe a caridade d'! o pôr narua sem 
ter w(ís que a camisa do corpo.—Antiga- 
menie, albergaria, hosjiilal, e massa das 
rMi Ias dos b-.-ns (jue os fieis davam aos 
mosteiros — Em alguns mosteiros, o vi- 
nho da socéga,—A disciplina que ura re- 
ligio.so dava a outro. 

— Ir.uão^, Irmãs da caridade, congre- 
gações que se votam ao allivio da misé- 
ria.-- As irmãs da caridade vão velar d 
cab ceira do doente. — A questão das ir- 
mãs da caridade.—Irmãs da caridade, 
ordem religiosa fundada pelos annos do 
1550 [)or S. João do Deus, para soccorrer 
os doent''S; os religiosos que pertenciam 
a ella seguiam a regra de S. Agostinho. 

— Adag. : i(A caridade bem entendida 
começa por nos)), isto é, antes de pensar 
em faz"r bem aos outros, necessário 
ponsiirem si, nos seus [)ri>prios interesses. 

— Oi!S.; A orüiographia charidade não 
se justifica. 
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-j- CARIDÍNA, s. f. (Do grpgo knridion, 
pequeno camarão). Termn do Zoologia. 
Genero do crustáceos, da família dos sa- 
licôcos, de que se conhecem duas especies 
bastante dilFeretites. 

CARIDOSO, adj. ^Formado irregular- 
mente de caridade, com osuffixo «oso»). 
Que tem caridade; que é esmoler.—Ho- 
mem caridoso.—Prelado caridoso. — aEra 
ainda de muyta esmolla e muyto caridosa 
a todos, mas quanto fazia tudo danava, de- 
pois que conheceram nella que era lavra- 
dor de Venus, e criada em sua corte, ti Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 
65.—Meigo.—líllomem de grande animo 
nos feitos da guerra, e na conversaçain 
brando, e caridoso.» Barros, Década I, 
IV, 6. 

CÁRIE ou CÁRIES, s. f. (Do latim ca- 
ries]. Termo de Medicina. Destruirão dos 
ossos e dos dantes por meio da uiceração. 
—Ulcera syphilitica.—{(.E.-tas chagas t^ão 
virulentas, e corrosivas, os Médicos, lhe 
chamão Caries, e o vulgo Cavallos.» Ma- 
deiro, Morbo Gallico, 1'art. i, cap. 8. 

— Termo de Botaiiica. Doença aiialoga 
pelos seus elTeitos a caries dos aiiimacs, 
a qual consiste n'uma alteração pr<»gr>^s- 
siva da substancia linhosa das arvores, 
seguida de amollecimento. 

CARIFRANZIDO, adj. (Do cara, e fran- 
zido; vid. esias palavras). Qui>. tem a cara 
franzida, rugosa, como os castrados, ve- 
lhos rugosos e moços de saúde arruinada. 
—Que tem o rosto contrahidoseveramente 
por máo humor. 

CARÍL, s. m. (Palavra d'origem asiati- 
ca). i\a índia, môlho feito do sumo dos ta- 
marindos para temperar o arroz—aTem- 
perando o arroz com caril de figos da ín- 
dia verdes.1) Padre Fernáo de Queiroz, 
Hist. da Vida do irmão Pedro Basto, p. 
504. — No Brasil, mòlho em que entram 
coco pisado e outros ingredientes. — Na 
Europa, nome de môlhos diversos, feitos á 
imitação do caril indiano. 

CARIMÁ, s. f. Termo do Brasil. Nome 
que se ilá á farinha f^ita da mandiocA de- 
pois de ter entrado em fermentação, ter 
amollerido na vasa,"ou na agua poralguns 
dias, e ter por íim sido secca sob a fôrma 
do bolos. 

f CARIMÃO, s. in. Termo do Brasil. Fa- 
rinha mais íina que a de mandioca. = 
Frei João Pacheco, Divertimento Erudi- 
to, Tom. ir, p. 216. 

CARIMBÁDO, pari. pass. do Carimbar. 
— Patacos carimbados, patacos cunhados 
pela Junta do Porto, que assumiu o gover- 
no em 9 do outubro de 1846. 

CARIMBAR, V. a. (De carimbo). Pòr ca- 
rimbo. 

CARÍMBO, s. ni. (Do dialecto bantft fal- 
lado em Angola 'ambundo), quirimhu, 
marca). Marca piiblica, legal, (jue se põe 
cm papeis, jornaes, etc.—Carimbo 
pel moeda, marca que por lei so lhe poz o 
Banco Commercial de Lisboa, para ser as- 
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signalado, o poder verificar-se quanto an- 
dava cm circulação. 

-j- CARINÁCEOS, s. f. pl. (Do latim cari- 
na, carefia). Termo do Zoologia. Genero 
de molluscos gasti-rópodos, de organisa- 
ção muito delicada. 

f CARINÁDO, adj. Termo de Botanica. 
Cavado em forma ile gotteira ou canal. 

f CARINAL, adj. (De carena). Termo 
do Botanica. Que diz respeito á careria. 

-}■ CaRÍNDA, s. /'. Termo de Zoologia. 
Synonymo de arára azul. 

CARINÊGRO, adj. (De cara, e negro). 
Que tem cara negra. 

CARÍNHA, s. /'. Diminutivo de Cara. 
Termo de Calão. Moeda de cinco tostões. 

ÇARÍNHO, s. m. (De caro, com o suf- 
fixo «inho»; cp. Caricias). AfTecto bran- 
do o <lore, que se manifesta por caricias, 
cuidados meigos; mimos.—Tratar al- 
guém com carinho. 

CARINHOSAMENTE, adv. (De carinho- 
so, com o suffixo Emente»). Com cari- 
nho. 

CARINHOSO, adj. (De carinho, com o 
suflixo «oso»). Que tem caiioho, eui que 
se rnanif. sta carinho. — Pessoa carinhosa 
para outra.—Palavras carinhosas. — <sO 
Tu he castelhano; e por mais que elles o 
achem carinhoso, comu lá dizem, he pala- 
vra muito de praça.)) Francisco .Manoel 
de Mello, Carta de Guia de Casados. 

•j" CARINIFERO, adj. (Do latirn carina, 
carena, o ferre, levar). Termo do Histo- 
ria Natural. Diz-se das (lartes das plan- 
tas o dos animaes, que tôui uma carena. 

f CARÍNO, s. f. re rmo de Zoologia. 
Genero de aves formado pelo pato mos- 
cado. 

CARIÓPHYLLO, adj. Vid. Caryophyllo. 
-j- CARIOPSIDO, s. m. (De cariopso). 

Termo de Botanica. Heuniâo de cariõpsos 
dispostos circulfirmente, como, por exem- 
plo, nas malvaceas. 

f CARÍOPSO, s. m. (Do grego karô, ca- 
beça, e ópsis, aspecto). Termo do Bota- 
nica. Especie de fructo, cujos caracteres 
são ser secco, indidiiscento, monosper- 
me, o ter um pericar[)o tão delgado, que 
o confundem cora o pericarpo dos grãos. 

f CARIÔSO, adj. (Do latim cariosus, do 
caries, caries). Em que ha caries.—Que 
é produzido pela carie.—■ Ulceracariosa. 

CARÍPA, s. f. Termo do Zoologia. Pei- 
xe pequeno,do 0riMiO(jue e do Amazona, 
do genero serasalmos, da família dos sal- 
moiióidi'S. 

CARIREDONDO, adj. (De cara, e re- 
dondo). Que tem a cara redonda. 

CARÍS, s. m. Vid. Cariz. 
CARISMA, s. f. Vid. Charisma. 
CARISMÔCHO, adj. (Por carimôcho, de 

cara, e môcho; cp. Carinegro, Cariredon- 
do; o «s» Será devido á analogia de ca- 
bisbaixo, cabiscaido; ou será a palavra 
composta de caris emocho? Vid. Cariz). 
Termo popular. Cara reilonda o feia. 

f CARÍSSA, s. f. Termo do Botanica. 

CARL 

Genero de plantas, da familia das apo- 
cyneas. 

CARÍSSIMO, adj. sup. de Caro. 

Pedindo ajuda ao forte lusitano, 
Lhe mandava a caríssima consorte. 

CAM., Lus., cant. iii, est. 101. 

... Só Manuel de Sousa no sentido 
Trogo, elle só será meu doce esposo : 
Meu bem, e meu charissimo marido. 

COUTE REAL, NAUF. DE SEPULVEDA, cant. H- 

CARITATIVAMÊNTE, adv. (De carita- 
tivo, com o suffixo «mente»). Com cari- 
dade; por fazer caridade. — Tratar al- 
guém. caritativamente. 

CARITATiVO, adj. (Do thema caritati, 
do latim caritas, caritatis, caridade, coffl 
o suffixo «ivo». Palavra de formação erii" 
dita; o termo do fôrma popular é Cari- 
doso). O mesmo que Caridoso.— «Jona^ 
fugitivo deDeos, desobediente, contuirta^/ 
e depois de engolido, e vomitado, iraciin' 
do, impaciente, pouco charitativo...» An* 
tonio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 36. 

CARITÉL ou CARITÉLO, s. m. ant. (P® 
fôrma fundamental crito, d'ondo 
(vid. esta palavra), com o suffixo «el» 6 " 
«a» introduzido como em carapinhn, f'®' 
(vid. Carapinha, na parte etymologi''®)' 
Grito de soccorro, co.mo: Aqui os d'E^' 
rei!—^A coima que pagava aquelle q"® 
tinha dailo causa a que outrern gritassCi 
peiiindo soccorro contra elle. — Segum'" 
Alexandre llerculano (Historia de PortU' 
gal. Tom. iv, p. 102) na carta municip"' 
de Vizeu de 1136, caritel parece dpsig"^^ 
a marca posta no objecto penhorado p"' 
occasião do divida, mas a passagem, 
que occorro a palavra caritel no menci"' 
nado documento pôde prestar-se a inf'" 
pretações muito diversas. 

CARITÉNHO, s. m. (Formação incert''")' 
Manual portátil o resumido, que se Ip*!' 
em viagem (segundo a opinião de 
terbo). — «Diírts vestimentas perfeita^''' 
huum livro  caritenho, huum P^" 
teiro...)-) Doe. do século xvi, em Vitef''"' 
Eluc. 

-j- CARÍTO, s. m. (Do grego karês, 
marão). Termo do Zoologia. Genero' 
ordem das aráchnides tracheánss, 'ís 
milia das gamas. 

-j- CARÍVA, s. f. Termo de Pharma"'"' 
Um dos nomes da pimenta do Guin<5' 

CARÍZ ou CARÍS, s. m. (De cara, 
o suffixo «iz», como nariz, de uma | 
fundamental nare, do latim naris (^''' 
Nariz). Termo familiar. Cara, sembla'^' ' 
— Figuradarnonto: A apparencia '1®" ' 
mosphera por que .se conjectura qtio í*" 
po fará. —«Saber esperar as marés.. • j 
servar o cariz do céo.D Antonio ] i 
Sermões, in, p. 76. —- Nome do urna t 
mente, a que so chama também 
via (vid. Alcarávia). 

f CARL, s. m. (Do allemáo Knrl, 
los; litteralmento, homem forte), 
uma moeda do ouro de Baviera, q"® 
cerca de 4:400 reis. 
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CARLÀ, s. f. Certo estofo asiatico. = 
Usado pnr Diogo de Couto. 

CARLEQUIM, s. m. (?) Termo de Me- 
chanica. A inachina de metter estacas, 
chamada também macaco. 

CARLÍM, s. m. Vid. Carline. 
1-) CARLÍNA, s. f. (Do nome do Car- 

'"s V, imperador de Hespanha, a quem 
se pretendeu que ura anjo ensinou o em- 
prego da planta). Synonymo do cardo nia- 
tacão. — ííA raiz da Carlina, colhida em 
Agosto, e seca á sombra, he lium dos re- 
'^'nedios particíilares contra a peste.)") Cur- 
^0 Semedo, Tratado da Peste, p. 37. 

2.) CARLÍNA, s. f. O mesmo que Car- 
Hne. 

CARLÍNE ou CARLIM, s. m. (Do italia- 
no carlino, derivado de Cario, Carlos, 
'lorne pr()[)rio d'origem teu tônica: alle- 
iião Karl, sueco Karl, ingiez Carie, lit- 
|firalmento,/íomem vigoroso). Moedad'lta- 
'la.—nPara que se lhe dê em Roma doze, 
"u treze carlines, que sa)n iguaes a nos- 
sos reaes.D Azpilcueta Navarro, Commen- 

Resolutorio, foi. 92. 
CARLINGA, s. f. (ü francez tem car- 

o italiano carlinga; a origem da 
psiavra ó, porém, desconhecida). Termo 

Nautica. Nome da mais grossa e luais 
Comprida peça de páo do fundo do porão, 

um navio, sobre o qual assenta o pé do 
''lastro grande.— «A agoa que a não fa- 
zia era peía carlinga.» Commentarios de 
"^íonso d'Albuquerque, p. 22 (1." ed.) 
, t CARLISMO, s. m. Opinião política 

pessoas adeiçadas a Carlos x, de 
•^^nça, ou a 1). Carlos de Hespanha. 

. t CARLISTA, s. rn. Partidario de Car- 
X, do França, ou I). Carlos d'Hespa- 

^ t CARLOVINGIÁNO, adj. (De Carlus 
^ Carolus, nome de homem, do gorma- 
^"^0 Karl, homem vigoroso (allemão, sue- 

etc.) Que pertence á segunda raça dos 
Ig'®. Prança. —Romances do cyclo car- 

'ingiano, classe importantíssima dos 
. ttlances de cavallaria que tem por ob- 
Qg principal ou por ponto de partida 

'eitos attribuidos a Carlos Magno e aos 

tp P^res de França.—Substantivamen- 
Sft» carlovingianos, os principes da 

raça dos reis de França. 
Pgj, "Me, s. m. (Do latira carmen, que 

com casmen, fôrma perdida, assim 
foi ° ^'^'""mena, por Casmena, que nos 
1^ conservada ; casmen é a mesma pa- 
C(ji o sanskrito çasman, canção, 
diç é o sanskrito çasm, narrar, in- 
Co, \ celebrar). Termo Didacti- 
car^j canto, obra poética. — Um 

e ifiate, alegre, heroico. 

em triste carme larga historia. 
I^IOGO BERNARDES, RIMAS VARIAS. 

s. f. (Do thema car- 

í^osto' carmeiar, com o suflixo cora- 
CARivrrl'^'^'' que carraeia. 

EaDOR, s.m. (Do theraa carmeia, 
voL. n. —16. 

de carmeiar, com o suffixo «dor»), O 
que .carmeia. 

CARMEAR ou CARMEIAR, v. a. (Do 
latim carminare, cardar; de carmen, car- 
da, que tem a mesma raiz quo cârere, 
cardar). Desfazer os nós da lã, o limpal-a 
para ir a carduçar. 

CARMELÍNA, s. f. (Do carmear?) Lã 
de vicunha, de inferior classe. 

CARMELÍTA, s. 2 gen. (De Carmel, 
raonte na Galilòa, era que começaram es- 
ses religiosos). Religioso ou religiosa de 
uma das quatro ordens mendicantes de 
N. S. do .Monte do Carmo.—Carmelitas 
descalços, carmelitas da reforma de San- 
ta Thereza, no século xvi, com sandálias 
e sem meias. 

CARMELITÁNO, adj. (De carmelita). 
Que pert('nce á ordem dos carmelitas. 

CARMÉLO , s. m. Outra fôrma de Cara- 
melo. 

1.) CARMESÍ ou CARMESÍM, adj. (Do 
arabe karmesi, carmesim, derivado de 
kermes; vid. esta palavra). Que tem a 
côr do carmesim. 

Vestido o Gama vem ao modo hispano; 
Mas frfincezíi era a roupa que vestia, 
De setim da adriatica Veneza 
Ca7'mcsi, côr que a gente tanto preza. 

CAM., Lus., cant. n, est. 97. 

— (íPouco menos vay essa carroça de 
atacada, com tanta ataca pendente, e sol- 
tas ao ar as ruyvas melenas das cortinas 
de damasco carmesim de que faz seu de- 
licioso adorno.)) Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 190.—Fazer- 
se carmesim, córar muito. 

2.) CARMESÍ, s. m. (De carmesim). 
Côr vermelha carregada. 

CARMÍM, s. m. (Do mesmo thema que 
carmesim). Tinta vermelha brilhante que 
se tira principalmente da cochonilha o do 
páo Brasil. — Figurada e poeticamente ; 
Liquido carmim, sangue. 

Chega fendendo ao acaso a espada esquiva, 
De liquido carmim sahe fonte viva. 

SÀ DE MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. II. 

— O carmim das faces, o pudor. 
CARMÍNA, s. f. (De carmim). Termo 

de Chimica. Nome dado á matéria colo- 
ranto vermelha da cochonilha. 

CARMINÁDO, adj. (De carmim). Da 
côr do carmim. — Faces carminadas. 

CARMINATlVO, adf (Do baixo latim 
carminntivus; do latim carminare, car- 
dar, e figurada mente, attonuar, dissipar). 
Termo de Medicina. Bom contra as ven- 
tuosidades, e flatuosidades do estomago 
e intestinos. — «.Também he bom usar de 
cristeis carminativos.» Antonio da Cruz, 
Recopilação de Cirurgia, p. 124. — Sub- 
stantivamente : Um carminatívo. 

— Termo de Pharmacia. Flôr carmi- 
nativa, 1lôr da matricaria romana, do 
endro, etc. 

CARNÁÇA, s. f. (De carne, com o suf- 
fixo «aça»). Grande porção de carne.  
Excrescencia de carne, que fica mais alta 

que a epiderme. — aCahio no regaço toda 
aqtiella inchação, e carnaça pendente.-» 
Frei Luiz de Souza, Historia de Sam Do- 
mingos, Part. I, Liv. IV, cap. 20. 

CARNAÇÁL-, adj. Alteração de Carni- 
çal (vid. esta palavra). 

Ta por sa missa oyr 
E viu corvo Carnaçal 
K nom quiz d» casa sayr. 

CANCIONEiniNlIO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varniiagen, cant. H, 

CARNADÜRA, s. f. (De carne, com o 
suffixo ((dura»). A qualidade da carne. — 
Boa carnadnra. — A npparencia exterior 
da carne, a epiderme.— Carnadura í^ran- 
ca. —A parte mais carnuda do corpo; 
grossura de carne. 

CARNÁGEM, s. f. (Do carne, com o 
suffixo «agem»). Matança deanimaesca 
Citrno d'elles reservada para provisões. 
— iTornar d Ilha fazer carnagens, por 
vezes que sahirão, na terra firme.)) Har- 
ros. Década I, foi. 20, — «Fizerão agoa- 
da, lenha, e carnagem.» Damião doGoes, 
Chronica de Dom Manoel, Part. i, cap. 
35. — Carnificina, matança, carniceria. 
— Fazí^r grande carnagem nos inimigos. 
= Acha-se já n'este ultimo sentido em 
iiluteau, mas os puristas condemnam-no 
n'esse sentido sob o pretexto do galli- 
cismo. 

1.) CARNÁL, adj. 2 gen. (Do latim 
carnalis, de caro, carnis; vid. Carne). 
Que dependo da carne. — Áppetite, pra- 
zer carnaL — Ajuntamento, côpula car- 
nal, coito do macho com a fêmea. — 
cOlrossy jurarom... que sseendo casado 
esse dom fradrique com a Ifante e sseen- 
do o matrímonio consummado per copula 
carnall e non deixando o dito Senhor Rei 
dom fernando outro filho haron que en- 
tom ajam o dito do)n fradrique por seu 
Rey c senhor.)) Doe. de 1379, no Corpo 
diplomático portuguez, publicado pelo 
Visconde de Santarém, Tom. i, p. 360. 
— i(Que do dia que lhe fosse entregue 
ataa sete meses, nom ouvesse com ellajun- 
tamento carnal.» Fernão Lopes, Chroni- 
ca de Dom Fernando, cap. 53. —Cousa de 
carno. — Figuradamente: Sensual, cujos 
pensamentos e coração estão ligados á 
carne, attendem sô á carne, fallando das 
pessoas. — Homem carnal, quo nasce, 
que é produzido pela carno. — Paixões 
carnaes. — Concupiscencias carnaes. — 
Substantivamonte: Os carnaes, as car- 
naes.— «/Is carnaes ameaçou com o fogo 
do ahysmo.)) Sebastião Pacheco Varella, 
Numero Vocal, p. 521. 

2.) CARNÁL, s. m. (Da carnal 1). O 
tempo do anno em que se como carne.— 
alie mais aspera a penitencia do carnal, 
que a da Quaresma.)) Frei Antonio das 
Chagas, Obras Espirituaes, Tom. ii, p. 
212. 

CARNALIDÁDE, s. f. (Do latim carna- 
litas, carnalitatis, de carnalis, carnal • 
vid. Carnal). Caracter do ([uo é carnal, 
por opposiçáo á espiritualidade. — Vicio 
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da carno. — Paixão sensual. —N'este sen- 
tido em prega-se também no plural. 

CARNALIZÁR, v. n. (iJe carne). Tor- 
nar-se carnal, tomar affoições carnaes. 

CARNALMENTE, adv. (De carnal, com 
o suffixo «mente»). Segundo a carno ; 
sensualmente, o por opposição a espiritual- 
mente.— Conhecer uma mulher carnal- 
mente, ter coito com ella. — Viver car- 
nalmente, viver esquecido da vida futu- 
ra. — Amar Christo carnalmente, amal-o 
pelo que elle soffreu em seu corpo, em 
sua carno. 

I CARNANTE, s. m. (De carne, for- 
mado como se fosse um participio activo 
d'um verbo carnal). Termo de Calão. 
Boi. 

CARNAÚBA, s. f. (Palavra brasileira). 
Especie de cêbo vegetal do uma arvore 
ou arbusto do sertão de Pernambuco. — 
A arvore ou o arbusto que dá esse cêbo. 

CARNAVAL, s. m. (Do italiano carno, 
e vale. O dialecto milaaez tem carnele- 
vale, do baixo latim carnelevamen; do 
caro, carne, e levamen, acção de tirar, 
assim, pois, tempo em que se tira o uso 
da carne, pois o carnaval é propriamen- 
te a noute antes de quarta feira do Cia- 
za. lista etymologia, que é dada por Lit- 
tré, põo de lado a mais antiga, segundo 
a qual a palavra viria de carne o vale, 
adeus a carne, pois era italiano não ha 
a palavra vale, e o milanez carnelevale 
tira as dúvidas em quaiito ao som). Tem- 
po de divertimento, que varia de ex- 
tensão, segundo os paizes, mas que co- 
meça sempre depois do primeiro dia do 
anno e acaba na vespera de quarta feira 
de Cinza. — {(Tumultuou o Pouo no de- 
serto contra Moijsés, e foy o tumulto de 
carnaval.» Padre Antoaio Vieira, Ser- 
mões, Tom. I, p. 564. 

CARNAVALÊSCO, adj. (Da carnaval, 
com o suffixo «esco»). Pertencente ao car- 
naval ; que é proprio do carnaval. — 
primeyra origem do Manná, e a primeira 
instituição do Sacramento em figura, foy 
para apartar, e descarnar os homens dos 
appetites e costumes, que chamais carna- 
valescos.» Padre Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. r, p. 564. 

CARNAZ, s. f (Do carne, com o suf- 
fixo «az»). A parte da pello que fica ap- 
plicada á carno, opposta á cutis, ou ílôr 
da pello. — Figuradamente ; O inverso, 
o opposto, o avesso. —«Owe assim os vi- 
mn de carnaz.» Francisco Rodrigues Lo- 
bo, Côrte na Aldêa, Dial. iv, p. 76. — 
alie o carnaz e o antarctico do amor de 
Beos.)) Diogo de Paiva, Sermões, Tom. i 
foi. 267. 

CARNE, s. f. (Do latim caro, carnis, 
thema car-en; de uma raiz indo-germanica 
kar, coagular-se; a idéa intermedia é a 
do sangue: lituanio kraújas, d'essa raiz 
significa sangue, sanskrito krü-ra-s, san- 
grento, ferido. O sanguo foi denominado 
o coagulante, e a carne a sangrenta. O 

grego tom kréas, carno, o sanskrito krav- 
jam, carno crua; o gothico hraiv, o an- 
tigo alto allomão krêo, cada ver). Todas 
as partes molles do corpo do homem e 
dos animaes, o mais particularmente a 
parto vermelha dos musculos. — aMan- 
doulhe cortar aquelles menhros, que os ho- 
mens em maor preço tem; de guisa que 
nom ficou carne ataa os ossos que nom 
fosse corto.yi Fernão Lopes, Chronica de 
Dom Pedro I, cap. 8. 
. . . Tào disformemente ali lhe incharão 
As gingivas na boca, que crescia 
A CdDie, e juntamente apodrecia. 

CAM., LUS., cant. v, est. 81. 
Mas qualquer n'este offlcio (de cirurgião) pouco instructo, 
Pela carne já podre assi cortava, 
Como se fòru morta; e bom convinha, 
Pois que morto ficava quem a tinha. 

OB. ciT., cant. V, est. 82. 
Os espinhos das bren>ias onde andava 
Por mil partes a carne lhe rompião. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, II, 21. 

— Em carne e osso, a pessoa mesma. 
— E elle em carne e osso. 

— Em Cirurgia, chama-se carnes, in- 
distinctamente, as partes molles que se 
atravessam com instrurae'ito cortante. 

— Termo de Pathologia. Substancia 
molle que so observa nas soluções de con- 
tinuidade, formada principalmente pelas 
sinuosidades vasculares. Excroscencia de 
carne.—Nogociador de carne humana, o 
que faz commercio de escravatura, o tam- 
bém o que faz officio de prostituir mu- 
lheres. 

— A apparencia exterior.—Carne bran- 
ca. — Carne córada. — Ter ainda a car- 
ne fresca. — Carne enrugada. 

Iluns notâo com cuidado a delicada 
Alvissima mão, chea de despojos, 
Enlevados vão outros na belleza 
Do peito alabastrino, e Usa carne. 

CORTE REAL, XAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. IV, 
— Figuradamente: 

Da-m'a estes oliios luz: e hum coração 
De carne, que de pedra foy te qui. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, 1ÍV. 11, 39. 

— Carne de galUnha, o aspecto que 
apresenta a pello quando a impressão do 
irio produz n'ella aspen^zas devidas á ele- 
vação dos bolbos dos pôllos, o que dá si- 
milhançá^com a pelle d'uraa galünha de- 
pennada. Diz-se também no mesmo sen- 
tido ; pelle de gallinha. — Carne viva, a 
que está a descoberto por so ter rasgado 
a epiderme. 

— A parte fibrosa comestivel dos ani- 
maes terrestres e das aves.—Carne crua, 
cozida, dura, molle, tenra, fresca, salga- 
da, defumada. 

Eu lhe trazia das bodas 
Sempre o capello atestado 
De ügos, de carne e pão. 

GIL VICENTE, OBRAS, III, 184, 
Festeja a companhia Lusitana, 
Com banquetes, manjares desusados, • 
Com fructas, aves, carnes e pescados. 

CAM., LUS., cant. vi, est. 2. 
Logo de lombo de porco 
Me mandou vir carne assada, 
E eu mais assado, e cosido 
Estava por mastigal-a. 

JERONYMO BAIiU, JORNADA I. 

— (íPor esta causa não faltou já algum 
bargante, que lhe chamava magarefes hu- 
manos (aos soldados) ; pois huns, e outros 
matão, e trinchão carne, por dynheiro.yi 
Francisco Manoel do Mello, ApologosDia- 
logaes, p. 136. 

— Carne de vinho d'alhos, carne do por- 
co com môlho de vinho com alho.—Carne 
ensacada, chouriços, salchichas, etc.—-A 
parte branca ou avermelhada, mas de na- 
tureza musculosa, que se come nos peixes. 

— O parenchyma, a parte succulenta 
de certos fructos. —A carne do melão, 
do pêcego, do abrunho, do pepino, 

— A natureza humana, considerada etu 
opposição com a natureza espiritual.—' 
Nq principio era o verbo, e o verbo se fe^ 
carne. — «.Lidando ho sprito com a car- 
ne naqudla aspera hora, por se partir 
d'ella, em breve espaço desemparou o cor- 
po, e el dmi a alma a Deos.)) Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 172. 

Sachardes, quem bem descarne 
as rrayzes do amar; 
dir-no-s-ham, que sospirar 
Jie partir alma da carne. 

CANC. DE RESENDE, I, 9. 
Porque o maior perijiço, a mór alTronta, 
Por vós, oh liei, o espirito, e carne 6 pronta. 

CAM., LUS., cant. IV, est. 80. 
Já tinlia vindo Henrique da conquista 
Da cidade ílerosólyma sagrada, 
E do .lordào a areia tinha vista, 
Que viu de Deos a carne em si lavada. 

OB. ciT., cant. iif, est. 27. 
Partimo-nos assi do santo templo, 
Que nas praias do mar está assentado, 
Que o nome t^em da torra, para exemplo, 
D'onde Deos foi cm carne ao mundo dado. 

on. ciT., cant iv, est. 87. 
Ceres, Pallas e .Juno, com Diana, 
Todos foram de fraca c irne humana, 

on. CIT., cant. iXj e.^^t. 91. 

— Em termos da Escriptura, toda ® 
carne, os homens todos.—A carne da siio- 
carne, o objecto mais vivo de suas aífeiçõeS' 
— O casamento não faz senão uma carB® 
do homem e da mulher. —A carne, a con- 
cupiscencia carnal.—yls instigaçoes di^ 
carne. — O peccado da carne. — Ser de 
carne, ter fraquezas humanas e principa'" 
mente d'amor. — Os ardores da carne, "S 
ardores da concupisconcia. — De má caí' 
ne, de má indolo. 

— Carne e sangue, em termos da Escri' 
ptura, o trabalho, prudência o iudustriS 
humana. 

— Termo d'Artes de Desenho. Carnes, 
a imitação da carne do homem.—O 
tor desenhára mal as carnes, por isso 
quadro não agradava. — Uma estatua ® 
bellas carnes. — Côr de carne, verm^'^ 
pallido que é similhanto á côr da carne " 
homem. 

— Loc.; Ser carne de vacca, ser cou^ 
sa muito boa, muito conveniente.— 
como a unha com a carne com alg'^''^''^' 
ser intimamente ligado com alguern, 
tar nos seus segredos. — «Não é 
carne nem peixe.-» Enfermidades da 
gua, p. 137. — Diz-se d'um horneio 
caracter indeciso, que giraontre duafi 
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niões. — «Ser huma posta de carne com 
dous ollios)-), Francisco Manoel de Mello, 
feira d'Anexins, 1'ait. i, Dial. 3, § 6, 
diz-se das pessoas, principalmente das 
inulheres, tão gordas que chegara a ser 
disfonces. — uSer o diabo em carne», Ob. 
cit., ser muito feio; diz-se tambern de 
um máo negocio, otc.—Garaes iolendas, 
o carnaval. — nE estas que sam de car- 
nes tolendas.n Ob. cit.— «Gozar em quan- 
to houver carne sobre osso.» — «Até áre- 
surreição das carnes», Ob. cit., até ao 
dia de juizo. —Carne quebrada, carne 

que ha uma ferida e que apresenta 
por tanto uma separação nas partes ; em 
sentido figurado, separação, dessidencia. 

ille carne quebrada, que lá per si 
Wiesma solda, quando lhe parece.» Idem, 
Carta de Guia de Casados. 

— Adag. : «Carne marga de porco gor- 
do.t,— «Carne mal lograda, cosida, então 
o-ssada.»—«Carne de peito, sem proveito.» 

«Carne nova de vacca velha.»—«Carne 
acem, he pouca, e sabe bem, mas não é 

para quem filhos tem.» — «Carne, carne 
^^ia», isto é, a carne 6 o melhor alimen- 
to— «Carne de penna, tira do rosto a ru- 
S'®»; a carne do ave faz remoçar. — «Pão 
*^6 hoje, carne de hontem, e vinho de outro 
^'^rão, fa zem o homem são.» — «Quem co- 

a carne, rõa o osso» ; quem tira o lucro 
d uma cousa que padeça também as con- 
seqüências, ou as durezas que a acompa- 
nharem.— «Carne sem osso, proveito sem 
t'>'ahalho.» — «A carne de lobo dente de 
cao.j—aQuem se levanta tarde, nem ouve 

nem come carne.»— «Tal sois vós 
^'^rido, tal carno trazeis», Enfermidades 
p Lingua, p. 150, a paz conjugai que 

engordar, ou os desgostos conjugaes 
íue fazem emmagrecer, resultam do ca- 
''®cter do marido. 

CARNECOITA, adj. f. (De carne, ecoi- 
cosida; vid. Coito). Ameixa carnecoi- 

ta também se especie de ameixa a que 
Chama nánol. 

CARNEGÃO, s. m. Vid. Carnicão. 
^ Carneira, s. f. (I)e carneiro). Pelle 

® carneiro preparada para forros. 
^ GARneiraÇA, s. f. (De carneiro, com 

®uffixo «aça»), Vid. Carneirada, doença, 

o ^^NEIRaDA, s. f. (De carneiro, c^m 
^suffixo «ada»). Rebanho de carneiros. 
^ •guradamente : As ondas do mar em 

'' guando ha vento pouco forte. 
''^rnao de Medicina. Doença que 

Cost'^ ™uito pelas estações humidas na 
(ji ® África, e que é uma especie de 

como a dos carneiros. 
Q .^^EíREIRO, s. m. (De carneiro, com 

1 \ 'p " «eiro»). Pastor de carneiros. 
cariig »w. O hespanhol tem 
ctup»*"?" Segundo uma engi^nlrnsa conje- 
crena palavra do latim 
Hio L P^^va que se encontra era Pli- 
íevivo ®'S"'li''a córte, entalhe, o que 
cez cr 'Ínguas romanicas; no fran- 

pequeno eíitalho n'um corpo 

duro, servindo para n'elle segurar algu- 
ma cousa, etc.; no dialecto lombardo cre- 
na, no piemontez cran, etc. A palavra 
crena, é, porém, uma lição duvidosa em 
Plinio, mas as linguas romanicas dão uma 
certa auctoridade ao texto, pois possuem 
a palavra. No baixo allemão ha karn, en- 
talhe, no bávaro krinnen, o mesmo sen- 
tido. Sem dúvida nenhuma, carneiro, por 
creneiro, poderia vir d'es3a fôrma funda- 
mental crena, significando assim o cor- 
tado, o castrado, o mutilado, como cm 
francej mouton vem do latim mutilus, e o 
allemão kammel, carneiro, vem do thema 
de karneen, castrar. Nome do quadrúpe- 
de macho da ovelha, do terceiro anno 
em diante. O carneiro é lanudo, de cor- 
nos retorcidos, e ile pé fendido. — Car- 
neiro castiço ou de semente, o jiae da ma- 
nada. — Carneiro castrado. — Pelle de 
carneiro,—Lã de carneiro.—Pé de car- 
neiro. 

Ah duro! he na montanha alta seguida 
I)ü leào a (jue foge, he do Carneiro 
No campo a ovoília, e eu sou de ti fugida. 

ANTONIÜ FEBKEinA, EGLCOA VIU. 
Manda-lhes mais lanigeros carneiros, 
E gallinhas domesticas cevadas, 
Com as fructas, que entào na terra liavia. 

CAM., Lus., cant. ii, est.7ü. 
KsteK, como na vista prazenteiros 
Fossem, humanamente nos trataram, 
Trazendo-nos galluihas e carneiros 
A troco d'outras peças ([uo levaram. 

Oü. CIT., cant. V, est. G'i. 

— Carne de carneiro. — Temos hoje 
carneiro guisado j)ara o jantar. 

— Nome de um vermesinho que nasce 
nos legumes. 

— Machina do Guerra, aríete (vid. Aríe- 
te). 

— Termo d'Aslronomia. A constella- 
ção chamada também Aries, que no tempo 
de Hipparco coincidia com o equinoxio 
da primavera; hoje, nome convencional 
do signo, cujo começo corresponde a esse 
mesmo equinoxio no zodiaco movei, em 
virtude da precessão dos equinoxios. 

Purque esperanças, ou porque intcrosse 
Viria experimentando o mar irado, 
Os antarcticos frios, e os ardores 
Que soíTrem do cameiro os moradores? 

CAM., LUS., cant. vin, est. G7. 
Naceo Lianor jil quando o louro Apollo 
O dourado carneiro deixa... 

CORTE REAL, NAUFU. DE SEPULV., Caut. IV. 

— Peixe grande que faz virar falúas o 
mata os nadadores. 

— Figuradamente; As ondas do mar 
em flôr baixa, quando o mar está pouco 
agitado. 

2.) CARNEIRO, s. m. (Do latim carna- 
rium, de caro, carnis; vid. Carne. Mo- 
raes, segundo o seu systema, confunde 
esta palavra com a precedente, de que é 
distinctissima. A palavra encontra-se n'ou- 
tras linguas romanicas). Antigamente, ce- 
miterio, lògar onde se enterravam cada- 
veres, ou subterrâneos em que se depu- 
nham corpos^embalsamados; hoje, depo- 
sito de ossos exhumados dos cemilerios. 

CARNERÍNA, s. f. (Corrupção de Cor- 
nalina (vid. esta palavra), por influencia 
de carneiro).=Fórma usada por Antonio 
Vieira. 

CARNESÍNHA, s. f. Dirainutivo de Car- 
ne. 

CARNICÃO, s. m. (De carne, com o 
suffixo «ica», derivou-se carnica, e d'este 
com o suffixo «ão», carnicão). Porçáo de 
matéria dura que sae dos tumores ma- 
duros. 

— Loc.: Rebentar o carnicão, terminar 
um negocio que estava detido. 

CARNIÇA, s. f. (De carne, com o suf- 
fixo «iça»). Carne de animal, própria para 
se comer. — «Desistiu d'aqueUa carniça.» 
Diogo de Couto, Década VIII, 3.—Acção 
de cevar-se cm carne.— «Só ao perro do 
Coja, Acem, por ser mais honrado, e me- 
recer mais fausto e ceremonia nas suas 
exequias, mandou tomar assi vestido e 
armado como ainda jazia, e feito em quar- 
tos o mandou também lançar ao mar, on- 
de a sepultura que então teve o seu corpo, 
por assim o merecer sua pessoa, e suas 
obras, forão buchos de largartos, de que 
andava grande quantidade a bordo dojun- 
co á carniça dos mortos.» Fcrnão Mendes 
Pinto, Peregrinações, cap. GO.—Matança 
grande, mortandade. 

Pedro, que amores teve c'o a justiça 
Ileal, o nam cruel iii(:linaçam, 
Foz Itoyses, fez Samuel justa carniija. 

SA DE MIRANDA, ELEIJIA A MOUTE DO l>KlNCii'E 
D. JOAO. 

— Termo do .logo do pião. O pião que 
se põe por alvo, para sobre elle se atira- 
rem os dos jogadores. Esto está como 
carniça em que os outros se cevam. A 
metáphora é curiosa. 

CARNIÇAL, adj. 3 gen. (Do carniça, 
com o suffixo «al»). Que se ceva em car- 
niça.—Corvo carniçal.—Figuradamente: 
Que tem faro de cousa ulil o proveitosa. 
— Homem muito carniçal. 

CARNIÇARIA, s. f. Vid. Carniceria. 
CARNICEIRAMENTE, adv. (Do carni- 

ceiro, cora o suffixo «mente»). Cruel- 
mente, cruamente, como animal carni- 
ceiro.—jl/aíavam os pobres selvagens car- 
niceiramente. 

1.) CARNICEIRO, adj. (De carniça, com 
o suffixo «eiro»). Que se ceva e nutre do 
carne. — Corvo carniceiro. — Açor car- 
niceiro.—Que folga com os cspectaculos 
de carnificina o sangue; que demonstra 
gosto pela carnificina o sangue.—«Sahia 
toda a Roma ao Anfiteatro, a que? a ver, 
e festejar como se matavam homes, cahião 
huns, e sobrevinhão outros, e outros, sem 
estar o posto vago hum só momento, acla- 
mando com aplausos mais carniceiros, que 
cruéis, tanto a intrepideza dos mortos co- 
mo a fwna dos matadores.» Antonio Viei- 
ra, Sermões, vn, p. 10.—Proprio de féra, 
de animal carniceiro. 

Contra uma dama, oli peitos carniceiros, 
Feros vos amostrues, e cavalleiros? 

CAM., LUS., cant. III, est. 130. 
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— Que faz grande matança. —Espada 
carniceira.—Exercito carniceiro. 

2.) CARNICEIRO, s. m. (Ue carniceiro 
1). O que mata rezes. — O que vende 
carne no açoague. — «Foi tal sua ven- 
tujra dliuum cavalleiro de Badalhouce que 
chamavam Fernan Sanchez, que era fidal- 
go de moor estado que hi avia, que huum 
homem de pee carneceiro de Lixboa, que 
chamavam Lourençinho lhe deu com hum- 
ma almarcova na maão do cavallo, o qual 
cahiu logo com elle.t) Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 28.—Por ex- 
tensão, assassino, matador de homens.— 
(lElle se soltou entom contra elliei em des- 
onestas e feas palavras, chamando-lhe 
treedor, feperiuro, algoz e carneceiro dos 
homeens.)) Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro, cap. 31. — «Font. nova. : Não, 
senhora tia, porque me dizem que os Sol- 
dados todos são nobres.—Font. v. : Como 
os carniceyros de Gente.)) Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
136. 

— Termo de Historia Natural. — Os 
carniceiros, ordem da classe dos mam- 
míferos, de dentes geralmente agudos e 
cortantes, de membros, anteriores pelo 
menos, terminados por patas. Cuvier di- 
vidiu-os em quatro familias : os chirópte- 
ros, os insectívoros, os carnívoros, e os 
marsupiáes. 

CARNIÇERÍA, s. f. (üe carniceiro, com 
e suflixo «ia», assim por carniceiria). 
Matança, mortandade de homens e ani- 
maes.—«O genero de morte menos violen- 
to daquella carniceiria he o dos venenos.)) 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. x, p. 181. 
— Açougue. — «Stí fosse aposentar nas 
casas de carniçaria.» Francisco de An- 
drade, Chronica de D. João III, Part. ii, 
cap. 34. — Figuradamente : Destruição. 
— Carniçaria da liberdade. 

f CARNIFEX, s. m. (Do latim carnifex; 
vid. Carnifice 1). Termo de Alchimia. 
Nome com que era designado o fogo quan- 
do era empregado á busca da pedra phi- 
losophal. 

CARNIFICAÇÃO, -s. f. (Do latim caro, 
carnis, carne (vid. Carne), e ficare, fre- 
quentativo de facere, fazer). Termo de 
Medicina. Passagem de certos tecidos a 
um estado que apresenta alguma simi- 
Ihança com a carne ou tecido muscular, 
e que é devido a uma lesão palhologica. 

f CARNIFICADO, part. pass. de Carni- 
íicar. Mudado em carne ou que tomou o 
aspecto de carne. — Um jmlmão carnifi- 
cado. 

CARNIFICAR-SE, v. refl. (Do latim caro, 
carnis, e ficare, freqüenta ti vo de facere). 
Tomar o aspecto da carne. 

1.) CARNIFICE, s. m. (Do latim carni- 
fex, carnificis, de caro, carnis; vid. Car- 
ne). Algoz, verdugo, executor de justi<;a. 
— «.Descobertos os collos ao carnifice, le- 
vantou o alfange.íí Jorge Cardoso, Agio- 
logio Lusitano, ii, 154. 

2.) CARNÍFICE, adj. 2 gen. (Vid. Car- 
nifice 1). Que atormenta como algoz. 

CARNIFÓRME, adj. (Do latim caro, car- 
nis, carne (vid. Carne), e forma, fôrma). 
Termo Didactico. Que tem a apparencia 
da carne. 

CARNIÓLA, s. f. Termo de Botanica. 
Genero de cogumélos, que comprehende 
algumas espades comestíveis. 

CARNÍTA, s. f. (De carne, com o suf- 
íixo «ita» ?) Osso do pé do boi com que 
os rapazes fazem um jogo. = Recolhido 
por Bento Pereira. , 

f CARNIVORIDADE, s. f. (De carnívo- 
ro). Condição d'um animal, chamado pela 
sua organisação a viver exclusivamente 
de matérias aiiimaes. 

CARNÍVORO, adj. (Do latim carnivorus, 
de caro, carids, carne (vid. Carne), o vo- 
rare, devorar (vid. Devorar, Voraz). Que 
se alimenta de carne. — O homem é car- 
nívoro e fruyiuoro. 

CARNÍVOROS, s. m. pl. Vid. Carnicei- 
ros. 

CARNOSIDADE, s. f. (De carnoso). Ter- 
mo de Cirurgia. Excrescenc.ia carnuda 
que se desenvolve em diíTerentes partes. 

'CARNOSO, adj. (Do latim carnosus, de 
caro, carnis, carne; vid. Carne). Coberto 
de carne grossa. — «Com a quetxtura dos 
pés carnosos se lli.e gera ao Falcão esta 
enfermidade.): Diogo Fernandes Ferreira, 
Arte da Caça, p. ü8. 

CARNÜDO, adj. (De uma fôrma do la- 
tim vulgar c6ir/tw<Hs, que encontramos em 
italiano carnuto, fruncez charnu, picardo 
chairu, derivada de caro, carnis; vid. 
Carne). Fôrma de carne.—As partes càT- 
nudas do corpo. — Cheio de carne, bem 
nutrido. 

— Termo de Botanica. Planta, folha 
carnuda, a que tem espessura c uma es- 
pecie do carne. — Fructo carnudo, o que 
tem substancia firme e ao mesmo tempo 
succujenta. 

CÁRO, s. m. Termo de Medicina. Vid. 
Garus. 

CÁRO, adj. (Do latirn carus). A que se 
tem afTeição, fallando de pessoas. 

. . . Ledo o pay os amorosos 
Ollios tem postos em sua lillia citara. 

ANTONIO FEURKIUA, SONETOS, Uv. II, p. 27. 

Diz-lhe que resyrgio^seu doce, e cliaro 
Senhor, e co alma leda vay correndo 
Consolar ao bom Pedro o desemparo. 

IDEM, ELEGIA IX. 

Snrito ás Musas charo, 
Ja te vejo yr voando. 

IDEM, ODES, liv. I, p. 5. 

A acompanhar-me logo se oíTerece, 
Obrigado de amor e de amisade, 
Nào menos cubiçoso de lionra e fama, 
O caro meu irmão Paulo da Gama. 

CAM., LUS., caiit. iV, est. 81. 

Verão morrer com fome os lilhos caros, 
Em tanto amor gerados o nascidos. 

OB. ciT., cant. V, est, 47. 

E por mais namorar o soberano 
Padre, de quem foi sempre amada e cara, 
Se llie apresenta assi, como ao Troaino 
Na selva I.dea já se apresentara. 

OB. ciT., cunt. II, est. 35. 

— Elliptica e familiarmente : Meu caro, 
minha cara.—Por extensão, a que se dá 
valor, apreço, fallando das cousas. . 

Mas por nào darem no penedo immoto, 
Onde percam a vida doce e cara, 
A ancora solta logo u Capitaína, 
Qualquer das outras junto d'ella amaina. 

Cam., LUS., cant. ii, est. 28. 
... O nome illustre a um certo amor obriga, 
E faz a quem o tem, amado e caro. 

OB. CiT., cant. 11, est. 58. 

Ficava o caro Tejo, e a fresca serra 
De Cintra, e n'eUa os olhos se alongavam. 

OB. CIT., cant. V, est. 3. 
Mas do sou Rei defende a cara vida, 
Pondo por muro a sua, ali perdida. 

OB. CiT., cant. viii, est. 38. 

Conceito digno foi do ramo claro 
Do venturoso Uei, que arou primeiro 
O raar, por ir deitar do ninlio caro 
O morador de Abyla derradeiro. 

OB. CIT., cant. viil, est. 71. 

A deosa que nos céos a governava. 
De quem foge o ensifero Orionte, 
Tanto que o mar e a cara Armada vira, 
Tocada junto fui de medo e ira. 

OB. CIT., cant. VI, est. 85. 

— Que se acaricia na idôa.—E o meu 
sentimento mais caro. •— «Se sobre o me- 
recimento campeya a amisade, ainda me 
he mais caro este exercido.)) Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 129. 

— Que se vende por um preço elevado. 
— O ')nilho está muito caro. — Este pan- 
no ó muito caro. — Figuradamente, que 
custa muito trabalho, dòres, etc., que 
traz comsigo más conseqüências. 

Inda a quem te vô queres mais caro. 
Custe tua morte? e porque o desespere 
Que em ti nem o amor mesmo ache emparo ? 

ANTONiO FEHUEIUA, EGLOÜ. XI. 
A pertinacia aqui lhe custa cara, 
Assi como acontece muitas vezes. 

CAM., LUS., cant. iii, est. 70. 
Já nào fugia a bella Nympha, tanto 
Por se dar cara ao triste que a seguia, 
Como por ir ouvindo o doce canto. 

CAM., LUS., cant. ix, est. 82. 

— «Cara he a nobreza por arte; ede avós 
que custão dinheyro, he perigosa a des- 
cendência.)) Francisco Manoel de MellOi 
Apologos Dialogaes, p. 89. 

— Que, custa mais do que vale. N'est0 
sentido se diz : Custa muito dinheiro, 
não é caro, isto é, fallar-se d'uma cous8 
que vale o alto preço que por elia se exi- 
ge.— Que exige grandes despezas. —^ 
vida é cara. — Uma viagem cara. —■ 
divertimento caro.—Anno caro, anno do 
carestia, em que o pão é mais caro, qu® 
d'ordinario.—{(.Em annos caTosahuns 
ração, a outros sallario.)) Francisco Ma' 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 39- 

CÁRO, adv. Por um alto preço; por u® 
preço superior ao valor da cousa.— 
der, comprar caro. — Figuradamente- 
Custar caro, ser obtido á força de graO' 
des sacrifícios, de grande soffrimentos» 
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do grandes perdas. — A victoria custou 
caro ao inimiijo. — Vender caro, fazer ob- 
ter á força dn grandes sacrilicios. 

■—Adag. : «Caro custa o que bem sabe.» 
—'íOque é barato c caro»; isto é, vendem- 
se por pouco preço cousas que não teiu va- 
'oí"; por isso, considerando bem, saem ca- 
ras.— «Caros alhos, senhor compadre»; 
'^iz-se a proposito d'uma cousa que custa 
ttiuilo a obter, que é cara. 

— Obs.: a orthographia charo c erro- 
nea, e na orthographia latina bem aucto- 
fisada nunca apparecia o h em carus, e 
•derivados.—Caro, no sentido de; a que se 
tem viva aíTeição, etc., precede ou se- 
êue ü substantivo; no sentido de: que se 

por um preço elevado, segue regu- 
larmente o substantivo.—Caro filho, os ji- 
f'os caros; mas vinho caro, etc. 

CAROATÁ, s. m. Vid. Caragoatà. 
, CAROÃVEL, adj. 2 gen. ant. (Derivado 
'^regularmente de caro ?) Amigo.=Usado 
por Francisco Manoel de Mello, etc. — 
jfoductivo. = Usado n'este sentido por 
'"'icena, etc. 

CARÓCHA, s. f. Modo vulgar de pro- 
'>unciar Caroucha (vid. esta palavra).— 
'•tfa de papel com pinturas, com que os 
eiticeiros saíam nos autos de fé. Adeno- 

®i'iaçãü tem sua origem em que caroucha, 
® que carocha ó outra fôrma, signitica 

''ilibem bruxa. 
CAROCHO, s. m. (De carócha). Termo 

popular, ü diabo. 
caroço, s. m. (?) Parte dura e sólida, 

única, ora múltipla, que certos fru- 
^ contém, e em quo está a semente ou 

•itüendoa.—Pomar de caroço, de fru- 
® de caroço, como ameixas, damascos, 

^ '^egos, por opposiçãü ao de espniho.— 
Ajeniente de alg uns fructos, uma laran- 

lunão, pomos. — A semente do algo- 
^^T^^iguradaepopularmente, dinheiro. 
^ y ina de caroço, thesouro escondido.— 

'ow mina de caroço.—Glandula incha- 
tjj'Nome quo o povo dá a alguns tu- 

/■es como cirros, lobinhos, etc. 

Ter s. 2 gen. (Vid. Charola). "^0 fainiliar. Pessoa que fôrma parte 

'fissões para promoverem festas 
que ó membro de juntas, d'ir- 

^ p ades, etc., n'um sentido pejorativo. 
de divertimentos, funcçòes, 

tào ^ '^■'^^ÓLA, s. f, (?) A cabeça. — aSol- 
ra esperanças.!) Jorge Ferrei- 
sc. 5 _^^conceilos, Aulegraphia, act. iv, 

CAfiriTcarola, de cabeça descoberta. 
fiXo s. f. (Do carola, com o suf- 

~~ ^^^lidade de ser carola. 

CARm 
fixo carolo, com o suf- 

Co * í'eri3Qo de Botanica. Recepta- 
da oblongo de muitos floricu- et(;_ esma espiga, como trigo, milho, 

uma bola 
ira ao jogo do arco. — Golpe na 

cabeça com um páo ou com os dedos fe- 
chados.— Dar um carolo. — Levar muito 
carolo. — A espiga do milho, a (jue se ti- 
rou o grão. — Farinha grossa de milho, 
de que se fazem papas. 

CARÓM, s. m. Antiga fôrma de Carão. 
CARÓM, adj. (Vid. Carão). (jue está em 

frente? 

Oave signa corvo carom 
E num quiz da uasa sayr. 

CANCIONKIUINIIO 1)1C TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Variihagen, cant. vil. 

CARONÀDA, s. f. (Do francez carona- 
de, inglez;. Termo de Artilheria. Grande 
peça curta d'invenção ingleza, a princi- 
pio usada só na marinha, tendo uma ca- 
mara para receber a pólvora como o mor- 
teiro e o obuz, no que dilfere do caniião. 

CAROSSEIRO, s. m. Nome de uma 
palmeira da África. 

-j- CARÓTICO, adj. (De carus). Termo 
de Medicina. Que diz respeito ao carus. 
— Estado carótico. 

CARÓTIDA, adj. e s. f. (Do grego ha- 
rôlides, de karoym, fazer dormir, e kúros, 
carus (vid. Carus). Suppunha-se antiga- 
mente que a causa do soiimo estava nas 
carótidas). Termo de Anatomia. Artéria 
carótida, ou simplesmente a carótida, 
uma das duas grossas artérias que levam 
o sangue á cabeça.—As artérias caróti- 
das bil'urcam-se em carótida interna e 
cm carótida externa. 

CARÓUCHA, s. f. (?) Nome vulgar do 
carabo, insecto coleôptero. — Figurada- 
mente: Bruxa.—Chupado títis carouchas. 
— « Veyo dar comigo, aquelle desastrado 
desquc casou, parece que chupado das ca- 
rouchas.» Antonio Ferreira, Cioso, act. 
II, SC. 2. 

CAROUCHINHA ou CARÓCHINHA, s. f. 
Diminutivo de Caroucha. 

— I.oc. FAMiLiAii: Contos da carou- 
chiiiha, contos pueris, bons para crian- 
ças ; cousas quo não merecem credito al- 
gum. 

f CAROUCHO, adj. (De carocha). Ter- 
mo familiar. Côr de carocha.—Negro.— 
Trigueiro.—Substantivamente; Um ca- 
roucho, uma pessoa trigueira, e também 
um gato negro. — O caroucho, o diabo. 

1.) CARPA, s. f. (Do latim carpa, de 
cydrinus; o hespanhol tem carpa, o fran- 
cez carpe, o grego kijpriiios, talvez de 
kypris, Venus). Peixe de agua doce, de 
escamas compridas o largas, muito bom 
para comer. 

2.) CARPA, s. f. A madeira da arvore 
chamada carpe. = Moraes. 

CARPE, s. m. Arvore amentilhosa; es- 
pecie de bordo. = Colligido noDicciona- 
rio de Moraes. 

CARPEAR, V. a. O mesmo que Car- 
mear, talvez resultante d'uma supposta 
relação etymologica com carpir, etc. 

1.*) CARPENTAJIIA, s. f. ant. (Do la- 
tin> carpenlum, carro, quo em francez 
chegou a siguilicar, sob a fôrma charpen- 

te, madeira própria para construcção, com 
o suflixo «aria»). Lenha que se pagava 
de fòro. — O casal ou regnengo que pa- 
gava certo numero de carradas de lenha 
de foro. — Tal é a explicação que Viter- 
bo dá da palavra, mas não parece estar 
demonstrado (jue Sfja realmente exacta. 

2.) CARPENTARÍA ou CARPINTARIA, 
s. (Do latim carpentum; vid. carpin- 
teiro, com o suflixo «aria»). Officio de 
carpinteiro. —Trabalho de carpinteiro. — 
Obra de carpentaria. — A carpentaria 
d'uma casa, a parte da casa feita por car- 
[)inleiros. 

CARPENTÉIRO ou CARPINTEIRO, s. m. 
(Do latim carpeuterius, homem que faz 
carros, do carpentum, carro; por exten- 
são, nas linguas romanicas, o nome do 
carpinteiro do carros, tornou-se o nome 
de carpinteiro em geral). Nome dos ar- 
tilices (jue trabalham em madeiras para 
construcções do terra ou para navios.— 
Carpinteiro de ribeira,, carpinteiro que 
trabalha om construcções navaes. 

— Loc.: Ter bicho carpinteiro, estar 
inquieto, movendo-se continuamente. 

— Ous.: A fôrma carpinteiro éa usual. 
— Carpentejar, u. n. (Do latim carpen- 

tum; vid. Carpenteiro). Trabalhar em 
obra de carpinteiro. 

CARPENTEJAR, v. a. Lavrar como car- 
pinteiro. — Carpentejar táboas. 

f CARPHA, s. f. Termo de Botanica. 
Genoro do plantas da Nova Ilollanda. 

-j- CARPHÂLEA, s. f. (Do grego kar- 
phálea, que secca). Termo de Botanica. 
Genero do plantas, da familia das rubiá- 
ceas. 

t CARPHÉPHORO, s. m. (Do grego kar- 
phê, bocado do palha, o phoros, quo le- 
va). Termo do Botanica. Genero de plan- 
tas, da familia das compostas cupatriá- 
das. 

f CARPHÓLITHO,s. m. (Do grego kar- 
phô, bocado do palha, o Uthos, pedra). 
Termo do Mineralogia. Nome do um certo 
mineral quo se encontra na Bohemia. 

CARPHOLOGÍA, s. f. (Do grego kar- 
phós, flocco, e legein, apanhar, colher, o 
mesmo que no latim legere (vid. Lêr). Ter- 
mo de Medicina. Agitação automatica e 
contínua dosdedos, que parecemcrèr agar- 
rar pequenos objectos. A carphologia é 
muito máo symptoma. 

-j- CARPHOLÓGICO, adj. (Do carpholo- 
gia). Termo de Medicina. Quo diz res- 
reito á carphologia. — Symptoma carpho- 
logico. 

f CARPHOPHÍOPS, s. m. (Do carpho- 
phis, o óps, similhança). Termo de Zoo- 
logia. Genero de calamários quo não dif- 
ferem dos carphophis senão por terem pe- 
quenas escutellas internasaes. 

f CARPHOPHIS, s. tn. (Do grego kar- 
phê, bocada de palha, eóphis, serpente). 
Termo de Zoologia. Genero de calamá- 
rios, que tem por typo a especie do car- 
phophis pacifico. 
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j- CARPHORIDERÍTA, s. f. Termo de 
Mineralogia. Nome de um mineral da 
Groeiilaniiia. 

-}- CARPHURO, s. m. Do grego karphy- 
rós, feito de palha). Termo de Zoologia. 
Genero de coleópteros pentâmeros, da fa- 
milia dos malacodérmes. 

f CARPIÁNO, adj, (üe carpo). Termo 
de Anatomia. Que pertence ao carpo. 

CARPIDEIRA, s. f. (Do thema carpe, 
de carpir, com o suffixo composto «dei- 
ra»). Mulher mercenária que ia antiga- 
mente a casa onde tinha morrido alguém, 
e no enterro prantear e carpir-se. 

^ CARPÍDIA, s. f. (Do grego knrpós, 
fructo). Termo de Botanica. Cada ura dos 
fructos parciaes que provém d'uma só flôr 
ou d'um sópislillo, n'um fructo composto. 

CARPÍDO, part. pass. de Carpir. Ar- 
rancado. — Cabello carpido. 

CARPÍDO,adj. Lamentoso, queprantèa. 
E em logar de suaves versos, rompem 
O ar coin vozes tristes, e carpidas. 

CORTE UEAL, NAUFfl. DE SEPULV., Cant. I. 
Ouvem-se em cada parte aves nocturnas 
Com funesto gemido, e voz carj)ida. 

Oü. ciT., cant. IH. 
— Que se carpe, choroso. — «.Roberto 

não ha de querer ver seu filho, vêl-ofóra de 
casa perdido, desamparado, a mãy car- 
pida, a revolta no povo, que o hão de pra- 
guejar de madraço, parvo, que se foy em- 
burilhar em huma moça sem pay.)y Anto- 
nio Ferreira, Bristo, act. iv, sc. 3. 

CARPIDOR, adj. e s. (Do thema car- 
pe, de carpir, com o suffixo «dor»). Que 
carpe.—O que prantèa, lastima, chora, se 
queixa dos seus males ou dos alheios. 

CARPÍDOS, s. m. pl. (Fôrma de natu- 
reza participai; de carpido, pciss. 
Cp. Comida, Bebida, etc). Prantos, de- 
monstrações de dôr que fazem os que se 
carpem. 

No meo desta volta, ouuem de longe 
Tristes vozes, carpidos, o abridos; 
Ouiiesse juntamente hum e.spantoso 
Bom, de rouco.s clarões, e sacabuxas. 

OB. ciT., cant. V. 
—Sons lugubres.—Os carpidos da hjra. 
CARPIMÊNTO, s. m. (Do thema carpe, 

de carpir, com o suffixo «mento»). Acção 
de carpir, ou do se carpir, prantear.— 
Pranto, lamento, chôro. =Caído em des- 
uso. 

CARPÍNHO, s. m. Vid. Esoarpim. 
CARPINTARÍA, s. f. Vid. Carpentaria. 
CARPINTEIRO , s. m. Vid. Carpenteiro. 
CARPINTEJAR, V. a. Vid. Carpentejar. 
CARPIR, D. a. (Do latim carpere, apa- 

nhar, colher, destacar, arrancar). Arran- 
car. Restricto no uso apenas a alguns ca- 
sos, como : carpir a monda, que nasce 
nos semeados, o cabello da cabeça, da 
barba. — (.(Começa a ir carpindo cruel- 
mente seus cabellos, que erão longos.)) Ber- 
nardim Ribeiro, Menina e Moça, foi. 18. 
— Por extensão, lacerar as faces por oc- 
casiâo do dôr, de luto, deshonra, etc.— 
Figuradamente: Lamentar. — Carpir al- 
guém. — Carpir os mortos. 

—Carpir-se, v. re^l. Arrancar os pro- 
prios cabellos, lacerar as próprias faces 
eiu signal de dôr, vergonha, deshonra, 
etc.—ironicamente:—«Carpir-se nas pal- 
mas das mãos.» Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act. ii, sc. 4. Eqüi- 
vale a—não ae carpir, pois nas palmas 
das mãos não ha cai)eUo3 que arrancar.— 
Figuradamente : Chorar-se, prantear-se, 
queixar-se. — Soltar vozes lugubres. —O 
macho carpia-se no alto d'um cypreste. 

— Carpir, v. n. Carpir-se, nos seus di- 
versos sentidos. 

CÁRPO, s. m. (Do grego Icarpós). Ter- 
mo de Anatomia. O punho ou a parte que 
está entre a parte antf-rior do braço e a 
palmada mão. — Os oito osios do carpo. 

CARPO... I'rerixo de que se servem os 
anatomistas para indicarem que uma par- 
te se liga ao carpo.—-Carpo-metarcapio. 

CàRPOBÁLSAMO, s. TO. Termo de Bo- 
tanica. Fructo do balsamo de Meca. 

f CARPOBLÉPTO, s. m. Termo de Bo- 
tanica. Genero de algas marinhas. 

■}■ CARPOBÓLEAS, s. f. pl. Secção da 
tríbu das lycoperdáceas angiogastras, que 
tem por typo o genero carpóbolo. 

f CARPOBÓLEO, adj. Termo de Bota- 
nica. Que parece um carpóbolo. 

-j- CARPÓBOLO, s. m. (Do grego/car/Jtís, 
fructo, e bolos, jacto). Termo de Botani- 
ca. Genero de cogumélos que projectam 
os seus esporulos. 

■{• CARPOCALYMMO, s. m. (Do grego 
harpôs, fructo, e kahjmma, involucro). 
Termo de Botanica. Genero de plantas 
ainda não~ determinado. 

•]- CARPOCAPSO, s. TO. (Do grego kar- 
pós, fructo, e kapsós, acção de devorar). 
Termo de Zoologia. Genero de lepidópte- 
ros, da familia dos nocturnos. 

-{- CARPOCERA, s. f. (Do grego karpos, 
fructo, e kerás, corno). Termo do Bota- 
nica. Genero da familia das pedaliáceas. 

"I" CARPOCRATIÁNO,atíy. (De Carpocra- 
tes, nome d'um sectário do tempo de 
Adriano, cuja doutrina era que o mundo 
tinha sido creado pelos anjos, eque Chris- 
to era pura e simplesmente um homem, 
com quanto dotado d'Lima alma mais pu- 
ra que a do commum dos homens). Que 
pertence á doutrina de Carpocrates, es- 
pecie de gnosticismo. 

CARPODESMÍA, s. f. (Do grego Icar- 
pós, fructo, e desmós, laço). Termo de Bo- 
tanica. Genero do plantas, da familia das 
fucáceas. 

f CARPÓDETO, s. TO. (Do grego kar- 
pós, fructo, o det(js, preso). Termo de Bo- 
tanica. Genero da familia das celestríneas. 

j CARPÓDINO, s. TO. (Do grego karpús, 
fructo, e dínos, casco da bêsta). Termo de 
Botanica. Genero de plantas, da familia 
das apoc-yneas. 

-j- CÁRPODO, s. TO. (Do grego karpós, 
fructo, e eidos, similhança). Termo de 
Zoologia. Genero de coleópteros pentâme- 
ros, da familia dos curculionides. 

-]- CARPODÓNTE, s. m. (Do grego kar- 
pós, fructo, eódoys, ódontos, dente). Ter- 
mo de Botanica. Genero do plantas, da 
familia das garníceas, que serve de typo 
á tríbu das carpondonteas. 

f CARPODÓNTEAS,s. f. pl. Termo de 
Botanica. Tríbu de plantas, da familia 
das garcíneas, que tem por typo o gene- 
ro carpodonte. 

f CARPOLÉPIDO, s. TO. (Do grego A:a>"- 
pós, fiucto, e lêpis, escama). Termo de 
Botanica. Genero de plantas, seccionario 
no genero das jungermanes. 

-]- CARPÓLITHO, s. TO. (Do grego kar- 
pós, fructo, e líthos, pedra). Termo de 
Botanica. Nome que se dá ás concreções 
duras dos fructos, como, por exemplo, as 
de certas peras. — Fructo fóssil ou petri- 
ficado. 

f CARPÓLOBO, s. TO. (Do grego kar- 
pós, fructo, e lobion, lobolo). Termo de 
Botanica. Genero de plantas, da familia 
das polygaláceas. 

CARPOLOGÍA, s. f. (Do grego karpós, 
fructo, e lógos, tratado). Termo de Bota- 
nica. Estudo do fructo considerado nas 
suas partes e no seu todo. 

f CARPOLÓGICO, adj. (De carpologia). 
Que diz respeito á carpologia. —Biblio- 
theca carpoiogica. 

CARPÓLOGO, s. m. Vid. Carpologia- 
Botânico que se occupa especialmente do 
estudo dos fructos o dos grãos. 

-}• CARPÓLYZA, s. TO. Termo de Bota- 
nica. Genero de plantas, da familia das 
amaryllideas, originário das regiões queU' 
tôS. 

j CARPO-METACARPIÁNO.adi.TerniO 
de Anatomia. Que pertence ao carpo e a" 
metacarpo.—Musculos carpo-metacarpi®' ( 
nos. — Musculo carpo-metacarpiano 
pollegar. —Musculo carpo ■metacarpiai^'' 
do dedo minimo. 

f CARPOMORPHÍTA, s. to. Termo a" 
Paleontologia. Vid. Carpolitho. 

f CARPOMÓRPHO, adj. (Do grego | 
pós, fructo, amorphê, fôrma). Termo D'' I 
dactico. Que tem a apparencia d'um t 
cto. — Substantivamente: Nome dado ^ 
apothecias dos lichens que parecem 
ctos, comquanto não esteja provado 
resultem da fecundação e que contenh'''^ 
sementes. 

f CARPÓMYZO, s. m. (Do grego 
pós, fructo, e myzein, sugar). Terin" 
Zoologia. Nome das moscas que sug^ 
£rLict()S 

1.) CARPÓPHAGO, adj. (Do grego 
pós, fructo, ephagô, eu como). Ternio 
Zoologia. Que come fructos. 

2.) CARPÓPHAGO, s. to. (De carpop»® 
go 1). Termo de Zoologia. Genero 
pombos. — Genero de coleópteros 
meros. — Familia da ordem dos 
piáes, comprehendendo os mammi'® 
que vivem |)rincipahni'ntc de frue^"®' o 

f CARPO-PHALANGIÁNO, adj. Ter» , 
do Anatomia. Que pertence ao carp" 
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primeira phalange. — Musculos carpo- 
Pnalangiahosdo dedopollegar, dominimo. 

t 1.) CARPÓPHILO, adj. (Do grego A:ar- 
Pos, fructo, ephileô, eu amo). Termo de 
"Otanica. Que cresce sobre os fructos. 

2.) CÁRPÓPHILO, s. m. (De carpophilo 
')• Termo de Zoologia. Genero de coleó- 
pteros pentâmeros, da familia dos clavi- 
cornes. 
t GARPÓPHORO, adj. 2 gen. (Do gre- 
karpós, fructo, e phorós, que leva), 

lerino de Dotanica. Que supporta fru- 
ctos. 

GARPÓPHORO, s. m. Sustentáculo do 
®vário d'ijma planta. 
i CARPÓPHYLLO, s. m. (Do grego Jcar- 

fructo, e pJiyllon, foliia). Termo de 
'botânica. Nome que se dá ás follias que 
P® o seu dobraiíiento produzem um car- 
PPilo, ^ 
^ t CARPOPTÉRYGIÁNO, adj. Termo de 
Nogia. Que tem os braços em fôrma 
® Darbatanas ou as barbatanas em fór- 

fie braços. 
.t CARPOPTÉRYGIÁNOS, s. m. pl. Fa- 
'|'a de peixes. 
t CARPO-SUS-PHALANGIÁNO,adi. Ter- 

^ o de Anatomia. Que vae do carpo á fa- 
®uperior da primeira plalange. 

I CARPOTHÉGA, s. f. (Do grego kar- 
1^"®) fructo^ e th&kè, cofre). Termo de Bo- 

'"ca. o receptáculo dos sargaços. 
tCARPÓTROCHO, s. m. (Do grego har- 

fructo, e trokhos, roda). Termo de 
.^wtiica. Genero de plantas, da familia 

l>ixáceas. 
^ arque, s. to. ant. (D'origem incerta). 

significação que Carqueja. = 
'gido por Viterbo, Eluc., que porém 

authentifica. 
jJARQUÉJA ou CARQUEIJA, s. f. (De 
tg: Cuja origem ó incerta). Mata ras- 

ce p folba estreita, e dura, que cres- 
^°g3rcs areosos e muito sêccos. — 

tivgj^^^®Í3 é muito usada como combus- 
^ ■ Carqueja para accender o lume. 

rfe carqueja. 

pelle. 
Tcicn ^'^A,*s. f. O hespanhol tem car- o ita" ^ - 

o holL Qup ' ? '^"iliano caracca, o francez cara- o holl " 

talvez do arabe caraquir, se- 
de .'°"andez hracke, especie de gran- 

t.nlvA'/ íír* ai>oKrk c^t\ 

Alente 
uozy). rsome que se davd antiga- 

as y:„ ^ "avios muito grandes que faziam 
Brasil e das índias.— 

nadantes, aqiielles po- 
vasos da primeira navegação 

Poucd ® (luem os estrangeiros com 
51 de carroças chamão car- 
iT Vieira, Sermões, etc., ■ P. 139 ?■ 

Quando 
"yz "por cuydoso, 

(iiio!: gracioso: 1 e carraqiins perclestes. 
np; p 27. 

porTpTi"""® carraca, nome da mais ^ana dos hollandezes, porque as 

primeiras que vieram á índia da Europa 
foram trazidas por carracas portiiguezas. 

— Loc.: Ter parte na carraca, tor par- 
te n'uma empreza mercantil, n'uma ne- 
gociação. 

f CARRACACHÓL, s. m. Palavra de sen- 
tido incerto, colligida pelo auctor das En- 
fermidades da língua, p. 112. 

CARRÁÇA, s. f. (?) Insecto que se fixa 
nosanimaes e se sustenta com o seu san- 
gue. — Garraça dos cães. — Carraça das 
aves. 

— Figuradamento; Pessoa impertinen- 
te, que persegue outra continuamente com 
pedidos, etc. 

f GARRAÇARIA, s. f. (De carraça, com 
o suffixo «aria»). Multidão de carraças. 
— Gente que explora a credulidade, a 
sinceridade alheia. 

CARRAÇO, s. m. A mesma significação 
que Acaro. 

CARRÂDA, s. f. (Do carro, com o suf- 
fixo «ada»). Carga do um carro. 

— Loc.: Ter razão ás carradas, ou ter 
carradas de razão, ter muita razão. 

GARRANCA, s. f. (Talvez do cara; pelo 
lado do som, as difficuldados não são con- 
sideráveis, epelo da significação ainda me- 
nos. De cara formar-se-hia caraca, como 
casaca, de casa, formado pelo typo do 
muitos nomes em aca, taes como matra- 
ca, pataca, cavaca, ervilliaca, barraca, 
etc. (vid. estas palavras); o endurecimen- 
to de r em rr é teleologico, como em ci- 
garra por cigara (vid. Cigarra), e a na- 
salisação pôde ter também por fim o re- 
forçamento; além d'isso é um pbenome- 
no de que não escacôam os exemplos (vid. 
Cansar, Enxeco, Enxundia, Garganta, 
Mensagem, Render, Tampa, Trempe, etc.) 
Visagem medonha, que se faz arrugando 
a testa, arcamio as sobrancelhas, abrin- 
do a bôcca desmedidamente, arregalando 
os olhos, etc. — Cara de máo humor.— 
Cara feia de homem ou do mulher. — 
Semblante triste, carregailo. — Fazer car- 
ranca, apresentar o semblante carregado. 
— (íFez carranca o sohredito; mas cahin- 
do tão depreça na conta, como na tenta- 
ção, deu com amor os dedos, e recebeu a 
ojferta com desprezo.)) Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 70. — 
Desfazer carranca, desanuviar o rosto. 

Que da carranca d'este? da tençào 
lyaqucUe? dos sprilos, do desejo, 
Dos fumos d'aqueiroutro, e opitiiào? 

ANTONlO FEUnEÍRA, CARTAS, 1ÍV. I, CSt. 5. 

— «Já sois no cabo, e dizeis ora não 
mais, isto lie auto, e desfazeis as carran- 
cas, mas eu o que não fiz alégora, não 
queria fazer no cabo de meus dias, que 
he mudar o nome.» Sá de Miranda, Es- 
trangeiros, Prol. 

— Figuradamente: Aspecto triste, pe- 
sado.— 4 carranca da morte, docéo, da 
trovoada, do tempo. — «/Is carrancas do 
céo, e da terra.» >Frei Antonio das Chagas, 
Cartas Espirituaes, Part. ii,p. 59.— «Co- 

mo o tempo se fez de carranca.» Ob. cit. 
Part. II, p. 43,— tA Misericórdia de Deos 
ainda que tís vezes nos veste o Céo de 
carrancas, no fim converte os rayos em 
chuva.» Ob. cit., Part. ii, p. 445.—aNão 
se goza da primavera sem se passar pelas 
carrancas do Inverno.i> Ob. cit., Part. ir, 
p. 287. — (íFicão desapparecendo as car- 
rancas e horrores do Oceano.» Simão de 
Vasconcellos, Noticias do Brazil, foi. 234 
(1.® ed.) — Vulto de cousa grande e me- 
donha. — «Do principio do Rochedo, o 
qual com mayor carranca fica opposto ao 
Sul.T) Monarchia Lusitana, Tom.in, foi. 
107. — Modo severo de argumentar, ra- 
zões severas.—(íNem para isto o acobar- 
darião carrancas dos antigos Philosophos, 
de que não erão navegaveis estes mares. 
Simão de Vasconcellos, Noticias do Bra- 
zil, foi. 91 (l-í» ed )—Mascara, e, figu- 
radamente, disfarce. — «Os Mocos e car- 
rancas mascaradas com que se enfeita a 
hypocrisia.T) Antonio Vieira, Sermões, x, 
409. 

— Termo do Artes de Ornamentação. 
Cara mais ou menos disforme, de pedra 
ou metal, que se põe nas argolas, aldra- 
vas de portas, tanques, chafarizes e cuja 
bôcca serve de cano que dá sahida á 
agiia.—Cabeça de cera, que se dá por pro- 
messa aos santos. —(íNotava de meu va- 
gar a facilidade, com que o bom do meu 
visinho (um corieiro) derretia os Anjos, e 
fazia d'elles carrancas.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Apol. Dial., p. 34.— aAl- 
guma hora cansado de brincos, reduzia 
Anjos, carrancas, flores, e serpentinas a 
tochas que ardião até os cotos, e lá hia 
tudo.» Ob. cit. 

— Armação com bicos e aspecto ame- 
drontador, com que se armam os rafei- 
ros para melhor se defenderem contra os 
lobos. — «Com as carrancas, com que os 
Pastores armão os seus rafeiros.» Luiz 
de Vasconcellos, Arte Militar, foi. 91. 

CARRANCADA, s. m. (De carranca, com 
o suffixo «ada», como cac/ior-ratia, de ca- 
chorro, etc.) Série, multidão de carran- 
cas. 

CARRANCUDO, adj. (De carranca, com 
o suffixo «udo», como ^ontwcio, de ponta, 
cornudo, de corno, etc.) De semblante 
carregado; que faz carranca. 

O vanlo subterrâneo ao que vingança 
Pretende, ae virou com máo semblante, 
Com olhos malenconicoa, tinstonhos, 
Com testa carranciula, e vista esíiuiua. 

COUTE REAL, NAUFR. DE SEPULV., cant. III. 
CARRÃO, s. m. Augmentativo de Carro. 

Nome que so dá aos carros muito gran- 
des e grosseiros, aos vagons do caminho 
de ferro, etc. 

CARRAPÁTA, s. f. (?) Termo popular. 
Ferida ou nascida que custa muito a cu- 
rar, e que a principio não tinha aspecto 
do merecer cuidado. 

CARRAPATEIRO, s. m. Planta do Bra- 
sil [ricinus communis, Linneo). Os fru- 
ctos do carrapateiro fornecem oleo pur- 
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gante que serve também para luzes, cha- 
mado mamona ou ricino. 

CARRAPÁTO, s. m. (?) Richo redondo, 
de pelle lisa, alvadia, que se pega ao ga- 
do, ao cães, etc.—Piolho branco de mui- 
tos pés. — Semente de carrapateiro, de 
que se extrahe oleo de mamona. — Fei- 
jão carrapato, feijão grande, que em sec- 
cando se faz vermelho. 

— Loc.: Estar como o carrapato na 
lã, estar metttdo n'ura logar d'onde não 
se quer sair, e n'outro sentido, estar mui- 
to á vontade e commodamente. 

CARRAPÍTO, s. m. (?) Termo familiar. 
Atado do cabello nas faces e no alto da 
cabeça. 

— Termo chulo. Pôr os carrapitos (ao 
marido), commetter adultério (vid. Corno). 

CARRAQUISCA, s. f. ant. (?) Especio 
de dança. 

Bailava balho vilão 
ou mourisca, 
inascbamo-lh'eu carraqieisca. 

GANC. DE RESENDE, fol. 209. 

CARRASCAL, s. m. (De carrasco, com 
o suffixo «al», como ahohoral, ahohora, 
centeial, de centeio, faval, de fava, etc.) 
Sementeira de carrascos; logar em que 
ha muitos carrascos. 

CARRASCÃO, adj. (De carrasco, com o 
suffixo «ão» ; cp. Encarrascar). — Vinho 
carrascão, vinho ordinário e forte; vinho 
não fino, que embebeda e eiicarrasca. 

1,) carrasco, s. m. (D'iima fôrma 
carrasco, derivada do latim cerrus, espe- 
cie de carvalho, com o suffixo «asco», 
como penhasco, de penha, etc.) Espécie 
de carvalho sempre verde, de tronco mui- 
te duro, com folhas ponteadas. Segundo 
Brotero, ó a quercvs coccifera de Linneo. 
— ((/1s serras do carrasco da grã.» Bar- 
ros, Década III, 57. 

2.) CARRASCO, s. m. (Segundo Blu- 
teau, os algozes foram chamados carras- 
cos desde o tempo de Belchior Nunes 
Carrasco, que em Lisboa era algoz. — 
Carrasco é a mesma palavra que Carras- 
co 1.), empregado á maneira de tantos 
outros nomes de plantas, como appeilido.) 
Executor de alta justiça, algoz. — Figu- 
radamente; O que atormenta moralmen- 
te alguém. 

— Loc.: Moita, carrasco ! diz-se de 
alguém que não responde ao que se lhe 
pergunta, que guarda silencio ou segredo. 

CARRftSPÁNA, s. f. (?) Termo popular. 
Bebedeira, principalmente com vinho or- 
dinário.—Tomou uma grandecarrasT^anai. 

CARRASQUEIRÃL, s. m. (De carras- 
queiro, com o suffixo «al», como carms- 
cal, de carrasco). A. mesma significação 
de Carrasqueria. 

CARRASQUEIRO, s. m. (De carrasco, 
cora o suffixo «eiro»). Synonymo de Car- 
rasco. 

CARRASQUÉNHO, adj. (De carrasco, 
com o suftixo «enho», porque o carrasco 
é uma planta baixa). Mata, bosque car- 

rasquenho, mata, bosque que tem arvo- 
res baixas, delgadas, de madeira dura e 
duradoura. 

CARRASQUERIA, s. f. (De carrasquei- 
ro, com o suffixo «ia»; assim, pois, por 
carrasqueiria). Matagal, balsa de carras- 
queiros. 

CARREAR, V. a. (De carro, como sal- 
tear, de salto, rarear, de raro, etc.) Le- 
var as carradas, cm carro. —Dirigir car- 
ros, bois de carro, etc. 

CARREBO, s. m. Outra fôrma de Ca- 
rabo.— «C/m carrebo mareado por i4 
Mouros.)■> Inéditos de Historia Portugue- 
za. Tom. ii, foi. 310. 

CÁRREDO, s. m. Fôrma antiga de 
Cardo. 

1.) CARREGA, s. f. A fôrma antiga de 
que vem Carga (vid'. esta palavra), car- 
regar. — (íLfvando porem assy o Bra- 
gantim arrombado até Mançor, em cuja 
cala demonstraram de noite a carrega e 
estancaram sua fusta.» Chronica do Con- 
de D. Pedro, cap. 59. 

2.) CARREGA, s. f. ant. (De Carrega 1). 
Çertíi palha, hervanço ou colmo palastre, 
segundo Viterbo, Eluc., que não apresen- 
ta auctoridade. 

CARRÉGABÊSTA, adj. (De carrega, the- 
ma de carregar, e besta). — Uva carre- 
gabesta, uva do genero excellente, de ca- 
chos mui grossos. 

CARREGAÇÃO, s. f. (De carrega, the- 
ma de carregar, com o suffixo «ação»). 
Acção de carregar. — «Por causa da 
grande carregação que dflle (do pescado) 
se alli fazia.)) Gaspar B.trreiros, Choro- 
graphia, foi. 6.3. — Carga que se trans- 
porta por mar ou terra. — O negociante 
recebeu uma carregação de fazenda do 
Porto. — O navio leva uma grande car- 
regação de bacalhau. — Paliando de na- 
vios emprega-se carregação e não carga, 
n'este sentido. — «Os naturaes delia mais 
ricos e abantados, per acazo das muytas 
carregações que se faziam.)) Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 91. 
— nFoi huum ano achado que se carre- 
garam doze mil tonees, afora os que le- 
varom depois os navios nasegunda cavre- 
gaçom de março.)) Idom, Ob. cit., Prol. 
— «.Drogas de que se faz boa carregação 
para Malaca.D Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. IX, 417. — Figuradamente; Tem no 
espirito grande cerregação de disparates. 
— Carregação de humor, (Inxão para os 
olhos, o peito, etc. — Grupo espesso de 
nuvens. 

— I.oc.: Cousa de carregação, cousa 
vulgar, grosseira, demercancia, de obras 
rnechanicas. — Vender alguma cousa pela 
carregação, vendôl-a sem lucro, e no sen- 
tido figurado; contar uma cousa do mes- 
mo modo que se leu ou se ouviu a ou- 
trem. 

CARREGADAMÉNTE, adv. (De carrega- 
do, com o suffixo «mente»). De má vou- 
tade, com modo carregado. 

carregadas, s. f.pl. (Do carregado. 
Jogo de nove cartas ou de tábolas em que 
perde quem faz vasas ou fica em mais tá- 
bolas. 

carregadeira, s. f. (De carrega. 
thema de carregar, cora o suffixo «dei- 
ra»). Termo de Nautica. Nome dos ca- 
bos delgados cora que se colhem ou car- 
regam as velas latinas e as d'estai.-;' 
Carregadeira do meio, cabo fixo na estei- 
ra da vela grande o do traquete, que se 
carrega ajudando os briôes, e serve paf® 
levantar o traquete, a fim de bem se dis- 
tinguir qualquer marca, ou objecto, e 
dirigir a prôa do navio. — Carregadeira 
da vela grande, cabos que servem 
evitar que a vela grande s"ja roçad* 
com os embates, o para deixar passar " 
vento para «ávante.—Carregadeiras 
penna, cabos fixos nos punhos de penna- 
—Carregadeiras de punho, cabos que nas 
velas d'est3Í d'entre mastros se fazem íi' 
xos na valuma a uma distancia egual ao 
comprimento do gurutil. — Moitão 
cora cabo no enxertorio para arrear â 
verga, qiiando faz terapo grosso. 

CARREGADISSIMO, adj. sup. de Car- 
regado. — Usado por Fr. Luiz de Souza. 

CARREGÁDO, part. j)ass. de Carregai' 
Que recebeu iiraa carga.—Um carroçai" 
regado de palha. — Um navio carregado 
de bacnlháo. — Um macho carregado. 
Um homem carregado de lenha. — «Acho^ 
hi dous baixees de Prazimtyns carrega- 
dos dazeites, que hiam pera Lexamárid-^ 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro 
cap. 18. — «Estavam tres nãos grand^^ 
carregadas de pedras e com rombos dC'" 
dos: pera o tempo da necessidade as f'' 
cherem dngoa, e as calarem no fundo-^ 
Barros, Década III, iv, 9. 

Uns vão nas almadias carre(jadas, 
Um corta o mar a nado diligente. 

CAM., Lus., cant. i, est. 92. 

— «...hum elefante carregado 
hum grão de trigo na tromba?)) Francis'"'' 
Manoel de Mello, Carta de Guia de Ca' 
sados. 

Estando já o tumulto socegado, 
Correndo todos com medonho asf5eito, 
Xion á roda, Sysilo curre(](ido, 
Parárào, e pára á Ilydra a voz no peito. 

nOLIM DE MOUKA, NOVISS. DO HOMEM, ' 
est. 15. 

Caminhavào dous machos carregados, 
Um com saccos d'aveia, 

Com os dinheiros, o outro, da nlcavalla. .g 
FRANCISCO MANOFL DO NASCIMENTO, ' 

DE LAFGNTAINE, Uv. I, 4. 

— Dados carregados, dados de q'i® ^ 
servem os que roubara ao jogo, ^ ^ 
tem mercúrio ou chumbo, de modo 1 
marquem certos pontos.-—Por extensa ^ 
cheio^ coberto. —Aparadores carrega 
de provisões.—Arvore carregada de J 
ctos. — Nuvem carregada, nuvem pf*"' 
d'agua. 

Km cima d^elle uma nuvem sc espessava, 
l<'azendo-se mainr, mais rar^rpfiada, 
Co'o cargo grande d'agua em si tomada. 

CAM., LUS., cant. V, est. 20. 
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— Um cão carregado cie nuvens.—Tem- 
po carregado, tempo coberto.—Carrega- 
^ode ferro, algemado e preso com cadeias. 

Carregado de vinho, hèbado. — Carre- 
de pancada, batido violentacnente, 

mais não poder. 
— Figuradamente ; Carregado dv dim- 

das.— Carregado de crimes.— Carregado 
''e dores.—Carregado de família.—Car- 
•"sgado de despezas.—O povo carregado 

inbutos não pôde pagar mais. — Olhos 
•ísrregadop de piedade. — Carregado de 
^nnos. 

Vôs o rio, q\ie vay dc monte a monte 
Carregado de roubos, e queixumes, 
Que hora ameaça, hora náo soíTre a ponte? 

ANTONIO FERREIRA, EGLOGA I. 

— « Eu estou tão carregado com o of- 
que não me atrevo a dar boa conta del- 

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na 
^Idêa, Dial. ix, p. 178. 
, — Posto sobro o que deve levar. — O 

carregado sobre o animal. — O 
Mxe de palha estava carregado ás cos- 

do camponio. — A pedra carregada 
vespera, foi descarregada no dia se- 

9uinte. — Munido d'uma carga de pol- 
— Uma peça carregada. — Uma 

^jP^ngarda carregada. — Garrafa de 
^yde carregada, garrafa sobre a qual 

accumulou a olectricidade. — Somno 
^^rregado, somno profundo. 

Com que melhor podemos, um dizia, 
l'Jste tempo passar, que 6 tào pesado, 
Senào com algum conto de alegria, 
Com (jue nos deixe o somno cxrregado ? 

CAM., Lus., cant. vi, cst. 40. 
já nao ha quem luz nos olhos veja, 

Que os animaes, e gentes vào caindo 
N'hum carregado somno, e vario.s sonhos 
Morpheo lhes forma alegres, e medonlios. 

CiUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant. I. 

Tortno de Brazão. Coberto com ou- 
1,^ P®Ç<''S. — «Em campo vermelho, tres 

^Udn    .1 í . , b 
Sa negras carregadas de arminhos.D 

A T»  1 ^ »,^®P'*yo e Villas-Boas, Nobiliarchia Por 
"^eza, p. 287. 

fermo do Guerra. Atacado impe- 
ftg— O segundo exercito carre- 

®atne cavallaria defendeu-se corajo- 

espesso, escuro. — Ourina 

carre^^*^^" — carregado. — Còr 
—Escripta, letra carregada, 

ta tint^' empregou mui- 

^hados^ carregados, olhos in- 
Slrarln' podem fitara luz.— Fi- 

triste, severo, 
sas. 'filando das pessoas o das cou- 

yuo vinli.T (uma n\ivem) e carrciada, 1 nos coraries um uranile medo. 
I.US., cant. V, est. 

Jisfwmn ? ""iJoí^sta e v.-üida, 
''"Jsto cui-tí estatura, eijudo, a Laiba esqualida. 

CIT., cant. V, est. yu, 

M™ao« ?euas do Cocito, arvoredos que n'alma tenho escrito 

IJ. — 

— Sahôr carregado, sabôr forte, dos- 
agradavel. 

— Contra quem se dirigem accusações. 
—Foi muito carregado pelas testemunhas. 

— Termo d'Alvtíitaria. A que se ap- 
plica um topico, o principalmente uma 
untura cora bolo de uiiguento armênio. 

— Termo de Commercio. Lançado na 
conta.— ^lOO libras carregadas a F... 

CARREGADOR, .s. m. (Do thema carre- 
ga; de carregar, com o suffixo «dor»). 
O que carrega, põe carga ou leva carga. 
— O que carrega fazenda no navio. — 
Escravo, negro, etc., que carrega em ca- 
deirinba, rede ou ás costas, os passagei- 
ros.—nOs negros carregadores, que os 
levarão em redes.» Frei Luiz de Souza, 
Historia de Sam Domingos, Part. i, p. 250. 

CARREGAMENTO, s. m. (Do thema car- 
rega; do carregar, com o sufQ.xo «men- 
to»). Carregume, peso, gravidade.—«7'or- 
nou-lhe a vir aquelle carregamento á ca- 
beça.-» Frei Bernardo de Brito, Chronica 
de Cistér, Liv. vr, cap. 24. — Carrega- 
ção de mercadorias em náos, ou cáfilas 
de terra, etc. 

CARREGAR, v. a. (O hespanhol tem 
cargar, o italiano caricare, o francez 
ger, fôrmas que vêm todas do baixo la- 
tim caricare, do latim carrus (vid. Garro); 
litteralmente: pôr sobre ura carro). Pôr 
uma carga sobro. — Carregar um carro 
de moveis. — Carregar um barco de sal. 
— Carregaram barco de barris.—Carre- 
gar as costas de um homem com um saco 
de arroz. — Carregou a cabeça com um 
pesado chapêo.— uMandou el-Rey carre- 
gar em Lisboa navios de trigo e çevada, 
e vinhos.y> Fernão Lopes, Chronica de D. 
Fernando, cap. 31. — « Afora as outras 
cousai de que essa çidade abastadamente 
carregar podiam, soomente de vinhos foi 
huim ano achado que se carregarom doze 
mil tonees, afora os que levarom depois 
os navios na segunda carregaçom de mar- 
ço.)) Idem, Ob cit., Proí.— Por analogia: 
Carregam seu p^ito numerosas medalhas. 
— Pesar consideravelmente sobre.—O sa- 
co de dinheiro carrega muito. — As baga- 
gens carregam a carruage>n.— Por ana- 
logia : Ha comidas que carregam o esto- 
mago. —Figuradamente : Carrega o seu 
espirito de banalidades. — Não se deve 
carregar muito a memória das creançns. 

Nào te carrega essa alma tào mesquinha, 
Que n'esses Hos de ouro reluzente 
Atada levas ?  

CAM., LUS., cant. IX, est. 80. 

— líLogo hc náo ronceira aquclla, que 
se carrega de impertinentes erudiçoois.D 
Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 202. — « ITuma arroba de ferro ao 
hombro carrega hiimhomem.D Idem, Car- 
ta de Guia de Casados. — Encher, co- 
brir, fazer abater cora o peso. —Carre- 
garem a mesa de manjares. — Carre- 
gar alguém de golpes, pancadas, inju- 
rias, maldições* dar rauitos golpes, pan- 

cadas, dirigir-lho muitas injurias, lançar 
sobre a sua cabeça muitas maldições.— 
Carregar com, fiôr ás costas, sobro os 
horabros, fallando d'uma cousa que pesa. 
— Eneas, vendo Troía incendiada, car- 
regou com o pae ás costas. — Carregava 
com um sacco de arroz. — Tornar turvo, 
perturbar.—A febre carregou a ourina. 
— Fallando da lingua, produzir n'ella 
uma secreção mórbida. — Um embaraço 
gástrico carregára-í/ie a lingua.—Impu- 
tar a alguém, o especialmente depôr con- 
tra elle. — € E se de cançado, ou de en- 
fadado vos alongais da obediencia, tem- 
vos por desconhecido, porque he natureza 
nossa, e liga que se nos mestura na fun- 
dição, carregaremos as próprias culpas 
sempre em outrem.» Jorgo Ferreira do 
Vasconcellos, Ulysippo, act. iv, sc. 1.— 
Impôr uma carga, uma condição onerosa. 
— Carregam o povo com tributos.— Fi- 
guradamente: Mogsêi carregou o povo 
hebreu com um grande numero de obser- 
vancias. 

Menos que envelheraes como Mathúsala, 
Que vai cargar o. vida 

Co empenho d'um porvir, que ha-de escapar-vos? 
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FAB. DE 

LAFONTAlNIi, liv. IV, fab. 27. 

— Carregar uma somma, receita, dona- 
tivo, etc., lançal-o em conta.— «Os do- 
nativos, que recebia dos Princepes da 
Asia, mandava carregar na fasenda Real.i 
Jacintho Freire, Vida de D. João de Cas- 
tro, Liv. IV, cap. 110. 

— Pôr n'uma arma de fogo a polvora 
o os projectis. — Carregar uma espin- 
garda. — Carregar wma peça. —Carre- 
gar, termo de commando. —Por exten- 
são, carregar uma penna, um pincel do 
tinta. — Carregar uma garrafa de Leyde 
de electricidade.— Carregar uma bateria 
clectrica. 

— Atacar com impetuosidade.—<íAco- 
dio a tempo que pode carregar ao ini- 
migo.t> .íacintho Froiro, Vida de D. João 
de Castro, Liv. iv, cap. 46.—Absoluta- 
mente: Carregar á baioneta.— Ajuntar, 
aggravar. — Carregaram as minhas do- 
res.— Ainda esta desgraça vem carregar 
os meus males.— Tornar triste, d'aspecto 
pesado o melancolico, carrancudo. — A 
dòr carregava-í/ie o rosto. 

Aquellas solidões que entristeciSo 
O silencio da noite, carregauão 
De sorte ftquelle inculto e duro assento 
Que da tristeza só era aposento. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. II, c.st. 30. 

— Termo do Nautica. — Carregar as 
velas, colhôl-as, apertal-as, puxar pelos 
cabos que as guarnecem, para quo não 
apresentem a sua suporficio ao vento.— 
(í Largar a escota, ou carregar abolina.n 
Antonio Vieira, Sermões, Tora. vii, p. G. 

— Carregar-se, v. refl. Tomar uma 
carga. — Aquelle homem está-se carre- 
gando de lenha. ■— Cobrir-se. — Carre- 
gou-se de adornos e pedras preciosas,— 
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Obscurecer-se.—O ar está-se carregando. 
— Entristecer; perturbar-se. 

Alcippo, eu nao posso ir mais por diante, 
Foge-me a voz, carrega-se-me o espirito. 

ANTONIO FERREIRA, EGLOGA IX. 

— Tornar-se carrancudo. 

Um pouco carrcgando-se no vulto, 
Dando mostra de grandes sentimentos, 
Só por dar aos de Luso triste morto 
Co'o ferro alheio, falia d'esta sorte... 

CAM., Lus., cant. vr, est. 20. 

— Carregar, v. n. Fazer peso, força. 
— Carrega com a mão sobre esta linha 
para dar um nô.— Não carregues tanto 
com o pé. — Figuradamente : Carregam 
sobre mim os cuidados.—Fazer peso para 
abaixar, abater. —Os seus actos vão car- 
regando para o crime.— Insistir.— Car- 
regar n'Mm argumento.—Carregar n'uma 
matéria. — Accumular-se, concentrar-se 
n'um logar.—O povo carregou enlão so- 
bre o logar abandonado pela tropa. — A 
chuva carregou sobre a cidade.— A tro- 
voada carregou sobre os campos.—«Car- 
regando a dor de cabeça sobre as raizes 
dos olhos.T> Francisco Morato Roma, Luz 
da Medicina, p. 181.—Tornar-se pesa- 
do, profundo ; diz-se do somno, etc. — 
Cavregou-me o somno. — Carregou-mc o 
desalento. 

— Esforçar-se, tornar-se mais forte.— 
Carrega o vento.— Carrega a tempestade. 
—Carrega o mal. 

— Termo de Guerra. Combater rija- 
mente. — O exercito carregou sobre o 
inimigo com toda a artilheria.— Atacar, 
dirigir-se ao combate em grande nume- 
ro. — O inimigo carregou mais sobre a 
ala esquerda. —Tomar carga. — «A náo 
carregava de pimenta.d Barros, Década 
III, 3, 8. 

— Termo de Nautica ant. Descer, abai- 
xar-se, descahir.—«A náo carregava de 
popa e abaixava de proa.yi Fernão Lo- 
pes Castanheda, Historia da índia, Part. 
II, cap. 80. 

— Torcer, dirigir caminho. — Vá por 
essa rua acima, e em chegando ao pino 
d'ella carregue para a direita.—Carre- 
gar contra, ficar na direcção de. — aEm 
huma provincia oriental a ella, que car- 
rega hum pouco contra o sul.'!) Barros, 
Década III, 4, 2. 

— Termo do Jogo do ganapé. Tomar 
uma carta que tem que se passar a ou- 
trem para se ganhar o bolo. 

Loc. : Carregar a mão, deitar de 
mais. — Carregar a mão na pimenta. — 
Carregar a mão n'um castigo, n'uma re- 
prehensão, dar um castigo severo, uma 
reprehensão severa.— Onde acham molle 
carregam; diz-se dos que abusam da fra- 
queza alheia. 

1.) CÁRREGO ou CARREGO, s. m. An- 
tiga fôrma de Cargo. — « Leixando car- 
rego (encargo) ao que isto leer que destas 
opinioens escolha qual quizer.D Fernôo 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 29. 

— (.(Senhores, a mim deram carrego (com- 
missáo) estas gentes que aqui som'juntos, 
de dizer algumas cousas a el-Rei nosso 
senhor.)) Idem, Chronica de D. Fernando, 
cap. 61.— «Porem el mandava, que ne- 
nhum de sua casa, nem dos Iffantes, nem 
doutro nenhum que em suamerçee e Rei- 
nos vivesse, que carrego tevesse de tomar 
aves, que nom tomasse galinhas nem pa- 
tos, nem cabritos, nem leitões, nem outras 
nenhumas cousas acostumadas de tomar, 
salvo compradas aa vontade de seu dono.d 
Idem, Chronica de D. Pedro I, cap. 5. = 
Hoje usa-so popularmente ainda carrêgo 
para designar uma carga que se leva á 
cabeça, principalmente do roupa.—Uma 
lavadeira com um carrego á cabeça. = 
Segundo Moraes, também para designar 
o andar do cavallo. 

CARRÊGOSÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Carrêgo. = Usado por Gil Vicente. 

CARREGOSO, adj. (De carrêgo, com o 
suffixo «oso»). Que faz carga, que pesa; 
incómmodo, difficil de levar.—lOs bem- 
aventurados no Ceo não perdem senão o 
que lhes era carregoso.» Diogo de Paiva, 
Sermões, Tora. iii, foi. 243, v. 

CARREGÚME, s. m. (De carrêgo, com 
o suffixo «ume», como pesume, de peso, 
azedume, de azedo, etc.) Peso, gravidade. 
— a Sem que o corpo mortal em seu car- 
regume a fizesse pender para a terra.d 
Amador Arraes, Dialogo X, cap. 24.— 
Figuradamente: Pesadume. 

CARREIRA, s. f. (De carro, com o suf- 
fixo «eira»; propriamente: estrada de 
carro). Caminho do carro.— aParte polo 
rio aproo á moinheira velha, e desy polo 
carril, que vay ao forno telheiro, e desy 
j)ola verôa, carreira a festo, e desy como 
se vay á verêa de Lagomar.y> Tombo de 
Castro d'Avelãs de 1501, emViterbo, Elu- 
cidario. = Antiquado n'este sentido. — 
Estrada. — «Fazimento de pontes, e de 
fontes, carreiras, e ressios.» Ordenação 
Affonsina, Tom. ii, foi. 51 .=Antiquado 
n'este sentido. 

— Logar fechado com barreiras ou ba- 
lisas o disposto para corridas de caval- 
los, a pó, etc. 

E por fazer carreira deceparão 
Mil arvores que o Rio vam cobrindo. 

JOÃO VAZ, GATA, p. 13 (ed. de 1868). 

— Correr carreira, percorrer carreira, 
d'uma extremidade á outra. — Figurada- 
mente : 

Já aquella grã carreira, que esperava 
Correo com grão victoria o grãu Gigante. 

ANTONIO FERBEinA, ELEG. IX. 

. — Exercido de correr carreira, nas 
carreiras de cavallo. 

— Corrida com a maior velocidade, a 
pé ou a cavallo.— Dar uma carreira.— 
Fazer uma carreira. 

— Por extensão, um caminho qualquer. 
— Navio da carreira, ?>arco da carreira. 
— O vajmr Newton fazia a carreira das 
índias. 

Quiz buscar conversaçào, 
Proprio alUvio de quem passa 
Numa barca de carreira 
Carreira tão arriscada. 

JERONYMO BAiriA, JORNADAS DO ALEMTEJO, I- 

— Corrida dos caçadores atraz da caça 
do monte. — iNão ha carreyra de lebre 
no alfeyte tão gostosa, como erão para 
mim as carreyras, que elles davão para 
casa, atordoados de medo, e de sina da 
meya noyte.D Francisco Manoel do Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 22. 

— Antigamente, serviço do emphitenta 
ou vassallo, que consistia em fazer annual- 
raentc uma viagem, dar uma caminhada, j 
muitas vezes com o seu carro, onde o . 
mandava o senhorio. — aSenhas carrei- 
ras com os bois, e com os corpos d Abba- 
dia, pera carregar os arcos.d Doe. d" 
1295, cm Viterbo, Eluc. 

— Curso dos astros. — O sol está na , 
sua carreira. 

— Figuradamente : Campo, espaço effl 
que a actividade se desenvolve, ou aS 
cousas se realisam. — Via, meio de fazer 
alguma cousa. —Não é por essa carrei- 
ra que alcançarás o que pretendes. 
carreira da virtude, da justiça, do vicio> 
do diabo.—Modo de proceder. 

— Fileira, ala, série. — Carreira áí 
formigas.—Carreira depolvora, rastilho. 
— Sulco feito pelas lagrimas, por agu® 
corrente. 

Tanta copia de lagrimas ardentes, 
Que carreiras no rosto simulasse. 

CAM., ELEGIA X. 

— O curso da vida, o tempo durante 
o qual se exerce um cargo, um empregOi 
etc.—^Eu passo a carreyra da vida co- 
mo os outros homens; mas não corro co- 
mo elles ao incerto, senão ao certo. Alh^' 
de o Apostolo aos jogos duquelle tempo 
que os contendores corrião alé certa ba- 
liza, ou meta, incerlos de quem hav><^ 
chegar primeyro, ou depoes. A mela 
a morte, a carreyra/le a vida.» Antoni" ' 
Vieira, Sermões, Tom. i, p. 1072. ! 

Profissão, emprego, estado, estud"- | 
— É um homem que não tem carreira. í 
Tem diante de si uma bella carreira. 
E necessário escolher carreira. — A ca*" 
reira da política. — A carreira milito^'' 
— A carreira das armas. — A carrei''^ 
da scicncia. — A carreira da arte. 

— Loc.; Fazer carreira, ensinar o ca' 
minho. —Não faz carreira a cego, diz-®" 
de quem náo ó capaz de fazer o mefl"'^ 
beneficio a ura necessitado. 

CARREIRINHA, s. f. Diminutivo 
Carreira. = Usado por Bernardes. 

1.) CARREIRO, s. m. (De carro, coiB " 
suffixo «eiro»). Homem que guia o carf" 
de bois; que acarreta em carro.—O 
guiava o carro nos páreos ou carreir® 
de desafio dos antigos. 

2.) CARREIRO, s. m. (Formado coinj 
Carreiro 1). Caminho estreito para 
de pé.— Figuradamente: Via, camif''"^ 
—«Os carreiros seccos da virtude.d AC^ 
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Jor Arraes, Dial. VII, cap. 6. — O espaço 
entre fileiras de plantas que se dispõem 
em linhas rectas ou se plantam em regos 
parallelos. —Carreiro de formigas, for- 
migas que seguem em fileira por um mes- 
ino caminho. 

CARREJAR, u. a. (De carro, com o suf- 
fixo «eja»). A mesma significaçào de 
Carregar, que é mais usado. 

CARRETA, s. f. (De carro, com o suf- 
fixo diminutivo seta»). Carro pequeno 
com rodas grandes para cargas. 

— Carreta da charrua, os páos atra- 
vessados e rodas sobre que anda a char- 
rua. 

— Termo do Artiiheria. Reparo da pe- 
Ça assento sobre rodas. 

— Termo Militar. — Capitão de car- 
retas, official que faz carregar o ajuntar 
üs bagagens do exercito para que mar- 
chem ern boa ordem. 

— Nome dado á Ursa Maior. 

Olha por outras partos a pintura 
Que as eslrellas fulgentes vSo fazendo; 
üUia a Carreta, «ttenta a Cynosura, 
Andromeda e seu pae, e o Drago horrendo. 

CAM., LUS,, cant. x, est. 88. 

— Loc. : Ir pelo caminho das carre- 
fazer o que os outros fazem, seguir 

o caminho vulgar da vida. — « Seguindo 
nossa rola por onde andão as carretas.» 
''prge Ferreira de Vasconcellos, Eufro- 
®'Da, act. I, SC. 1. —Deixar passar car- 
^os e carretas, escutar indifferentemente 

ri-íprehensões, as invectivas d'outrem; 
® "'outro sentido; fechar os olhos a to- 

os desaforos, infracções da lei, etc. 
CARRETADA, s. f. (De carreto, com o 

^'iffixo «ada»). Carrada. 
CARRETÃO, s. m. (De carreto, com o 

^ifflxo «ão»). O que vivo de acarretar 
"^'^üsas de uma parte para outra. 

Carretar, v. a. (De carreto). A mes- 
significação de Acarretar, que é a 

"'■'Da usual. 
„ carrête, s. m. (De carro, com o suf- 

«ete»). Carro pequeno.—Rodinha 
'^ada no extremo do eixo d'outra maior. 

. Termo d'Atafona. Peça formada por 
's fusellos a prumo, que está fixada om 

taco sobro quo gira a roda, debaixo 
•^3 pedra. 

Carrete AR, v. a. (De carreto, como 
ear, (]q salto, etc.) A mesma signifi- 

, íüo de Acarretar. = Fôrma caída era 
"®suso. 

CARRETEIRO, s. m. (De carreto, 

Cftrr ^ «eiro»). O que dirige a 
governava entre os an- 

os carros de combato. 
;;•) CARRETEIRO, adj. (A 

ívra mesma pa- 
l>o . I^ie Carreteiro 1). Barco carretei- 

viod serve para descarregar na- 

Sutil s, m. (De carrete, com o 
Molinoto. — Peça de páo 

(Ia j arame, cordas de pescar, a cor- 
^arquinha, d'encordoar cravos, etc. 

— Loc.: Desenrolar o carretei, dar 
largas á conversação, fallar largamente. 

CARRETÍLHA, s. f. Diminutivo de Car- 
reta. Roda metallica fixada n'um eixo, 
com que se cortam as massas de forrar 
pasteis, bolos, etc., deixando n'ellas um 
lavof. 

— Termo do Ferreiro e do Espingar- 
deiro. Rroca embobida n'um rodete que 
se faz girar com um arco. 

— Foguete de canudo que se solta. 
CARRETINHA, s. f. Diminutivo de Car- 

reta. — « Carretinhas de viajar. » Manoel 
Godinho, Relação do novo caminho, p. 
16. 

CARRÊTO, s. m. (Do carro, com o suf- 
fixo «eto»). Acção de acarretar, levar 
em carro, navio, ás costas, etc. —Navios 
de carreto, navios de transporte. — Bes- 
tas de carreto, bestas cargueiras. —Ho- 
mem de carreto. — Carga. — Levar um 
carreto. 

— Figuradamento: — «Deos pode fa- 
zer o corpo glorioso, sem lhe vir carreto 
da gloria da alma.» Amador Arraes, 
Dial. VIII, cap. 13. 

CARRIADO ou CARREADO, part. pass. 
de Carrear. Trazido de carreto. 

CARRIAGEM, s. f. (Do thema carrea, 
de carrear,comosuffixo «agem». Carria- 
gem ó fôrma fundamental de Carruagem; 
vid. esta palavra). Carruagem de estrada, 
de viagem. — a. NunaUvarez como isto via 
de sospeita, nom se lembrando da carria- 
gem que hia deante, leixou o cuidar em 
que hia pensando. » Fornüo Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 120.—allor- 
denaram que todollos homeens de pee e 
carriagem fossem pelo caminho direito 
ante a avanguarda, regidos e conçertados 
pera qualquer cousa que lhes avehesse. » 
Ob. cit. — Porte do carreto. = Caído em 
desuso no primeiro sentido o pouco usa- 
do no segundo. 

CARRIÃO, s. m. (Do thema carrea, de 
carrear, com o suffixo «ão»). Eixo com 
duas rodas do que usa o fulão ou apisoa- 
dor. 

CARRÍÇA, s. f. (De carruça, nome do 
uma ave da mesma familia, com o suf- 
íixo «inha», formou-se o diminutivo car- 
rucinha, de carricinha, e d'esto se fez 
carriça, como se fosse um primitivo). 
Avesinha que vivo pelos vallados o bura- 
cos.— Carriça cristada. — Carriça escon- 
drijeira, a troglodyte.—aPondo-lhe na 
cabeça huma Pomba, não monta mais que 
huma carriça, à vi^ta dos que estão de- 
baixo.d Lucona, Vida de S. Francisco 
Xavier, vii, cap. 8. — «A cinza da Ave 
Troglodgtes, a que o povo chama Carriça 
dada a beber em seis onças de agua fer- 
vida com duas oiUavas de lascas de páo 
Nephritico, ou em falta d'elle, em agua 
cosida com huns raminhos dc pimpinella, 
quebra a pedra da bexiga por huma sua 
virtude occulta.yi Curvo Somedo, Polyan- 
thêa Medicinal, p. 593. 

CARRIÇÃL, s. m. (De carriço, com o 
suffixo «al»). Mato de carriços. 

CARRICINHA, s f. Vid. Carriça. 
CARRÍÇO, s. m, (?) A herva a que tam- 

bém se chama canna brava de alagados. 
— O carriço ó muito duro e agudo. 

Estando a terra larga e espaçosa 
De airriços coberta e occupada, 

. Cannas delgadas sáo, em que formosa 
Syringa no Ladáofoy transformada. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, IÍV. V, oU. 88. 

1.) CARRÍL, s. m. (De carro, com o 
suffixo «il»). O carro da charrua. = 
Usado só nos adagios.— cSe não chover 
entre março e abril, venderá el-rei o carro 
e o carril.» Padre Delicado, Adagios, p. 
15. — «Em abril queima a velha o carro 
e o carril.» 

2.) CARRÍL, s. m. (A mesma palavra 
que Carril 1). O rego que as rodas dos 
carros abrem na estrada, nos campos, 
etc. — Antigamente, caminho de carro. 

— Termo dc Caminho do ferro. Rarra 
do ferro assente sobre pranchas horison- 
taes o perpendiculares a ella, sobre que 
encaixam as rodas das locomotivas, va- 
gons, etc. 

CARRILHÃO, s. m. (Do francez carril- 
lon, carillon, que vem do baixo latim 
quadrilio, como quaternario, porque os 
carrilhões oram antigamente formados 
por quatro sinos. Quadrillio vem do la- 
tim quatuor, quatro; vid. Quatro). Re- 
união de sinos afinados emdiíTerentes tons, 
do modo quo n'elies se possam executar 
peças de musica.—Musica executada nos 
sinos assim dispostos. 

— Termo do Physica. — Carrilhão ele- 
ctrico, pequeno carrilhão composto de 
tres campainhas entre as quaes pendem 
tres bolas metallicas, que a electricidado 
põe em movimento, fazendo-as bater nas 
campainhas. 

CARRÍLHO, s. m. (Do hespanhol carri- 
lho, roldana, do carro; cp. Carrete, etc.) 
= Usado só na locução proverbial de ori- 
gem hespanhola : — Comer a dous carri- 
lhos, on tender-se com dous partidos con- 
trários, de modo que d'ambos se receba 
proveito. 

CARRINHO, s. m. Diminutivo de Carro. 
— Carrinho de mão, de uma ou mais 
rodas, para acarretar pedras, mercado- 
rias, etc. — Cabriolé. 

CARRITÉL, s. m. (Outra fôrma de Car- 
retei). Moutãosinho do metal para levan- 
tar lampadas, etc. 

CARRO, s. m. (Do latim carrus). Es- 
pecie do carruagem de que os antigos se 
serviam nos jogos, triumphos, combates, 
etc. — Garro armado de fouces. — Os ca- 
ptivos seguiam o carro do triumphador. 

— Figuradarnente: Escravidão, depen- 
doncia, dominação, em attenção aos trium- 
phos dos antigos em que os captivos se- 
guiam o carro do vencedor.—Ligado ao 
carro de alguém, sob a sua dependencia, 
dominio. 
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— No estylo elevado, e ainda ás vezes 
no familiar, toda a especie de carruagem, 
trem, etc. — O carro da opulencía. 

Bosques, parques, theatros, capitolios, 
Carros, Utheras, Tigres, Liões, Ursos. 

ANTONIO FERREIRA, CARTAS, 1ÍY. I, i. 

— Poeticamente: O carro do sol, da 
lua, da noite, antigas figuras mylhologi- 
cas, segundo as quaes o sol, a lua, a noite 
tinham seus carros, assim como outras 
divindades naturalislicas. 

.. . Agora vem co'03 áureos freios 
Os cavallos, que o carro marchetado 
Do novo sol, da fria Aurora trazem. 

CAM., lus., cant. ir, est. 110. 
Não comettera o moQO miserando 
O carro alto do pae, nem o ár vazio 
O grande architector co'o fiUio, dando 
Um nome ao mar, e o outro fama ao rio. 

OB. ciT., cant. IV, est. lü'i. 
Tanto que os igneos carros do fermoso 
Mancebo Delio viu, que a iur renova. 
Manda cLamar Mon^aide, desejoso 
De poder-se informar da gente nova. 

üc. ciT., cant. VII, est. 07. 
Já Phlegon e Pyrois vinham tirando . 
Co'os outros dous o carro radiante, 
Quando a terra alta se nos foi mostrando, 
Km que 1'oi convertido o grào gigante. 

üi3. cit., cant. V, est. ül. 
. . . Eis que say 
D agoa, e soberbo vay em todo estado 
O grà Tejo dourado, em cristallino 
Carro d'ouro mais íino guarnecido. 

ANTONlO FERREIRA, ECLOGA I. 
Desdonde o Sol levanta o carro ardente 
Até as partes remotas do üccidente. 

CORTE REAL, NAUFR. RE SEPULVEDA, cant. 1. 

Vè Ferrara regada do Eridano; 
Onde o bello mancebo do alto carro 
Caldo em branco cigue lie conuertido. 

OB. CIT., cant. II. 
Mas já no verde prado o carro levo 
Punham os brancos cisnes mansamente; 
E Dione, ((ue as rosas entre neve 
No rosto traz, descia diligente. 

CAM, LUS., cant. IX, est. 30. 

No carro ajimta (Venus) as aves, que iia vida 
Váo da morte as exeí^uias celebrando. 

Oü. CIT., cant. IX, est. 24. 

— Especialmente: Carruagem do carga 
tirada por bois, o composta de rodas, 
leito, apeiro, etc. — Carro iaipal, ou com 
taipaes, aquelle cujo leito tem taboas á 
roda, formando com elle uma especie de 
caixa, de modo que segure cousas que 
n'elle se carreguem. — Carro coberto, o 
que é fechado com coberta para conduzir 
gente. — Carroça.— <íAlli mandou fa- 
zer engenhos, e carros, e bombardas, e 
outros perçebimentos de guerra.^ Fernáo 
Lopes, Chron. de D. Fernando, cap. 134. 

— Termo de Nautica. Carro da pôpa 
do navio, o redondo que mostra a altura 
do leme para baixo. 

— Carro da lagosta, o ventre d'este 
marisco. 

— Termo de Imprensa. Peça pegada, 
ao adufe com duas bisagras, em que se 
registram as folhas. 

— Termo d'Astronomia. A Ursa Maior. 
— Loc.: Untar o carro, dar presentes, 

dinheiros, para conseguir as boas graças 
d'alguem, para subornar e conseguir des- 
pacho. — (í Já mais me unta as rodas po- 
las untar ao carro de seu proveito.n 

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 5. — Andar o carro adiante dos bois, 
andarem, fazerem-se as cousas ás aves- 
sas do que devia ser. — « Asbim se con- 
sola quem suas medidas queima, e asúm 
anda o demo ds vezes, co carro ante os 
bois. » Jorge Ferreira de Vasconcollos, 
Eufrosina, act. i, sc. 2. — Deixar pas- 
sar carros e carretas (vid. Carreta). — 
Estar como um carro, estar muito bê- 
bado.— «A/aí de carro,peor d'arado)->; um 
recurso é máo, mas outro ainda é peor; 
ou então : as cousas correm mal d'um lado, 
mas peor d'outro. 

— Aüag.: «Carro que canta, a seu dono 
avença.D—<i.Quemseu carro untaseus bois 
ajuda.)) — nA carro entornado todos dão 
mão.))— (íQuem caminha cin carro, nem 
vae a pé nem a cavallo.)) — <i.Senão cho- 
ver entre março e abril, venderá el-rei o 
carro e o carril. » — (i.Em abril queima a 
velha o carro e o carril.)) 

CARROÇA, s f. (Üe carro, com o suf- 
fixo « oça )), como palhoça, de palha, 
etc. Moraes pretende que a palavra vem 
do francez carrosse, mas não só a mor- 
phologia portugueza nos explica perfeita- 
mente a fôrma, mas ainda a fôrma fran- 
ceza c d'origem estranha, pois provém 
do italiano carrozza). Coche adornado. 
— «Erão tantos os açoutes, e estallos do 
cocheyro daquella j^rimeyra carroça, que 
todo o nosso liecio se confundia.d Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 
171. — (.(.Pouco menos vay essa carroça 
atacada, com tanta ataca pendente, e sol- 
tas ao ar as ruyvas melejias das cortinas 
de damasco carmezim, de (pie faz seu de- 
licioso adorno.)) Ob. cit., p. 190.— Poe- 
ticamente : A carroça do sol,—Carro com- 
prido e pesado de quatro rodas, com tai- 
paes altos ou grades. 

CARROÇADA, s. f. (De caiToça, com o 
sofíixo «ada», como abada, de aba, car- 
rada, de carro, etc.) A carga d'uma car- 
roça. — Uma carroçada de palha. 

CARROÇAR, V. a. (De carroça). Trans- 
portar em carroça. = Introduzido por 
Francisco Manoel do Nascimento, mas 
pouco usado. 

CARROCEIRO, s. m. (üe carroça, com 
o suflixo «eiro»). O que guia uma car- 
roça. 

CARROCÍM, s. m. (De carroça, com o 
sufíixo diminutivo «im))). Coche pequeno. 

CARROMATO, s. m. (De carro, e ma- 
to). Carro que tem o leito tecido de cor- 
das, para ser leve, e rodas de sege, ser- 
vindo para cargas, bagagens. 

— Termo de Artilheria. Caixão fechado 
sobre um jogo de rodas, no qual vão os 
cartuxames. 

CARRUAGEM, s. f. (De carriagera, mu- 
dando-se o «i» atono da segunda syllaba 
em «u», como em possuir, do latim ^jos- 
sidere, avaluar, por avaliar, etc.) Nome 
generico do liteiras, coches, carros, ca- 
deiras de mão, carroças, etc. =IIoje em | 

geral toma-se no sentido de coche, sege. 
— Andar de carruagem. — Ter carrua- 
gem.— Fardugem, trem, cafila. 

f CARRÚÇA, s. f. (?) Avesinha em cujo 
ninho o cuco depõe os seus ovos para 
que ella os choque e lhe crie os filhos. 

CARTA, s. f. (Do latim charta; do 
gKgo'khartês, papelj. Propriamente, pa- 
pel, usado n'este sentido só na locução; 
Carta branca, papel em que não está 
nada escripto. — Figuradamente : Pleno 
poder.—Papel em que se escreveu alguma 
cousa, firmado por uma assignatura ou 
em que devia achar-se uma assignatura, 
e que é dirigido a alguém ou em que se 
menciona a pessoa, pessoas, corporação 
que a deve vèr. —As cartas têm diffe- 
rentes fins ; podem tratar de negocios, 
dar noticias, comrnunicar sentimentos, 
dar avisos, conceder dignidades, empre- 
gos, licenças, ordens, etc.— ((Logo o dito 
Conselho dissera que pois vontada era de 
Nosso Senhor El-lley, que elles cumpri- 
rião as ditas cousas, que lhes o dito Se- 
nhor Rey mandava compridamente, assi 
como nas ditas sás cartas era conteúdo.» 
Doe. de 1354, no Corpo diplomático por- 
tuguez, publ. pelo Visconde de Santa- 
rém, Tom. I, p. 299. — aE nos compram 
e nos guardem todo o que en esta mha 
carta he contheudo.)) Doe. de 1297, na 
Ob. cit., p. 64. — ((Ao comdestabre pe- 
diram dez mil dobras de chancellaria do, 
carta, e ei nom a quiz tomar.» Fernão Lo- 
pes, Chron. de D. Fernando, cap. 12.— 
« O papa quando vio sua fugida delles, 
e a carta que lhe mandavam, fezeos çitaf 
per suas leteras, e nenhum nom foi per 
amtella.» Idem, Ob. cit., cap. 108.—aRo- 
gando-vos muy caramente, que de vosso 
boom estado, e real casa, nos certifiquees 
per vossa carta, e seede certo que nos f^' 
rees assynado praser.D Idem, Chron. de 
D. Pedro, cap. 3.— «.Mandou suas cartas 
a todollos que por elle líj)íham as foríel' 
lezas.)) Idem, Ob. cit., cap. 36. 

-j- CARTAL, s. m. Termo de Zoologif- 
Genero de coleópteros tetrãmeros, da f»' 
milia dos longicornes. 

Prometti-tc, meu Teivc, á tua partida 
Mil prosas, e mil versos; e em mil vezes 
lluma carta té outra terás lida. 

ANTONlO FEUREIRA, CARTAS, liv. II, p. 4. 
E se, agravadas damas, sois servidas. 
Por vós lhe mandarei embaixadores, 
Que por cartas discretas e polidas 
Do vosso aggravo os façam sabedores. 

CAH., LUS., cant. vi, est. 49. 

— (íDonde procedeo arbitrar-se ocuU^' 
mente que de Castella viessem cartas 
sinadas da mão real, a algumas das prU^' 
cipaes jjessoas que em Cortes tinhão 
to.)) Francisco Manoel de Mello, EpaO^ 
phoras, p. 11.— aGráde confusão de cert^ 
para os escritores das cartas, porqn^ 
melhor escrita, e a peyor escrita todas 
dão por hum preço.)) Idem, Apol. Dial-i l'j 
101.— Carta missiva ou mandadeirUi 
que se remette.— aAinda hontem entf" 
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pelo A, B, C, e já quereis que leia carta 
tnandadeiru: fal-a-heis cedo escrever ma- 
téria junta.)i Camões, Filodemo, aet. ii, 
SC. 4. — Carta sellada, carta com sèllo 
pendente ou posto no papel. — «E desto 
i^os mandei dar esta mlia^ carta seelada 
coinmeuseelo de chumho.yi Doe. de 1287, 
no Corpo Diplomático Portuguez, p. 04. 
— liMostrou Immu carta do nosso Senhor 
El lieij escrita em papel aberta e seelada 
do seu verdadeiro seello redondo nas car- 
tas segundo em ella parecia.)) Doe. de 
1355, na Ob. cit., p. 304. — Carta d'aí- 
forria, cédula parlicular pela qual o se- 
"hor dá liberdade ao escravo. — Figura- 
•^aiuente: — «Tirarem-lhe o bispado seria 
dar em-II iecavtdi d'alforria das obrigações 
doüfjicio pastoral.)) Monarchia Lusitana, 
I'art. II, Liv. 6, cap. 22. — Carta de fa- 
'^or, de recommendação, carta (jue pedo 
favor, recommenda. —Carta de desafio. 

Carta de credito, carta pela qual o cor- 
"■espondento recebe ordem para dar di- 
lílieiro. — Carta dc aviso, carta em que 
se avisa o correspondente do saque feito 
®obre elle, operação mercantil, etc. — 
Carta de seguro, licença para se defen- 

qualquer réo, andando solto. — «.Prei- 
teriuu com el-Rei que lhe desse cartas de 
seguro pera sehir yera França.í> Fenuio 
Lüpes, Chronica de D. Pedro I, cap. 17. 
' «Que lhe emviasse carta de seguro, per 
9^6 2)odesse passar per seu reino.)) Ob. 

cap. 31. — Carta ou cartas de cren- 
ça ou credenciaes, carta que diz que se 
^6ve dar confiança áquelle que a entre- 
ga. — ((Furemos vos saber que vimos hu- 
lyia carta de crença, que nos envius- 

per Martim Vaasquez, e Gonçallo An- 
de Beia, vossos vassalos; e disseram 
da vossa parle a crença que lhe man- 

Fernão Lopes, Chronica de D. 
Nro I, cap. 2. — Carta de pago, re- 
'^0. quitação.—Carta de guia, passa- 

Porte ou licença de exportar; carta que 
dá aos viajantes pobres para serem 

SlsaUiados nas albergarias, hospitaes, 
Fazer jornada com carta de guia, 

atido ás esmolas. — Carta de mar- Cci ̂ Carta para guerrear, dada a armador 
corsário. — Carta dc exame^ de grãos, 

Se formatura, as patentes que duü ao examinado, ao graduado em 
'^i'tíl, doutor, etc. — Carta de officio 
tico, piloto, etc. — Carta de partilhas, 

^J'» que se dá ao herdeiro para haver 
ou herança jacente os bens que 

(Ijj segundo o lançamento ou an- 

tat partidor do juizo. — Carta ci- 
a carta por que se manda citar al- 

Jo districto. — Carta da cama- 
ii,í 'cença regia para serem citados os 
vi,.„' tluques, e outros grandes para 

á côrte responderem a demandas. 

lue seguro 
Um au segurado durante o espaço de 
Vr^f. e um dia para comparecer e li- 

®6-=: Ordenação Affonsiua, v, 85,83. 

— Carta direita, provisão sobro cousa de 
justiça. — Carta aberta, ou patente, a que 
é sellada com sèllo redondo, ou pendente, 
e contém obrigações, doações, mercês pu- 
blicas, etc.; carta que não contém segre- 
do nem vao chancellada, em que o rei ou 
outra pessoa que as dá se dirige a todos. 
— Carta cerrada, n)issiva particular so- 
bre negociações políticas dos reis. — Car- 
ta de publicação, era antigamente o regio 
prasme ás bullas do Papa. — Carta de 
maravedis, era antigamente o desembar- 
go ou alvará para se pagarem as tenças 
(ie maravedis. = Ob. cit., ii, 74, 11. — 
Carta de maldizer, libello diíTamatorio. 
— «Nenhuma pessoa nom seja presa por 
carta de maldizer, nem por libellos famo- 
sos, nem por quereilas, nem denunciações, 
que delia sejão dadas por pessoas, u que 
os feitos nom perleecem, salvo sendo del- 
ia (pierellado com juramento, e testemu- 
nhas nomeadas.)) Ob. cit., Liv. v, Tit. 
58, 91. —Carta derelimiuimeido, relin- 
quiçom, oa abrenunciação (antigamente), 
carta de resistencia ou renuncia. —Car- 
ta iestemunhavel, a que dá o escrivão do 
feito, de como o juiz não recebeu a ap- 
pellação interposta. — aSe o appellante 
pedir instrumento d'aggravo uo tabellião, 
ou carta iestemunhavel ao escrivão do fei- 
to.)) Ordenação Manuelina, Liv. ni, Tit. 
59, Prol. — Carta circular, ou simples- 
mente uma circular, carta que se escreve 
nos mesmos termos a muitas pessoas so- 
bro o mesmo assumpto. — Carta revoga- 
toria, a que revoga ura privilegio, uma 
isempção.—Carta t/t; naluralisação, de le- 
gitimação, etc. — Carta de conselho, a que 
concede o titulo do conseliio.—Carta^jos- 
toral, ou simplesmente pasíomí, carta di- 
rigida por um bispo aos seus diocesanos 
sobre pontos de fé, etc. — Cartas apos- 
tólicas, cartas do Papa, chamadas mais 
usualmente ha nmitos séculos, rescriptos, 
breves, bullas, etc.—Cartasd'an)í«s, car- 
tas do rei que pernjittiam os combates de 
cavallaria. — Cartas de nobreza, cartas 
conferindo a nobreza. — Cartas de repre- 
sálias, poder escripto, dado em tempo de 
paz a um navio para se vingar dos actos 
commettidos por uma nação estrangeira. 
— Na França, carta de communa, carta 
que concedia a formação d'uma commu- 
na com os privilégios respectivos. — A 
grande ou magna carta, carta pela qual 
João (xii, xv), rei de Inglaterra, concedeu 
certos privilégios, bases das liberdades 
das nações. — Cartas geraes de llaumut, 
ordenação de um archiduijue, em 1G19, 
contendo a collecção das antigas leis do 
Ilainaut. — Carta ítoroiantia, ou aosnor- 
mandos, titulo contendo muitos privilé- 
gios ou concessões permitiidas aos habi- 
tantes da Normandia em 19 de março de 
1313 por Luiz x, rei de França, e con- 
firmadas em dilíerentes épocas. —A car- 
ta constiluciotial, ou simplesmente a car- 
ta,pequeno codigoconteúdo as leisfuuda- 

mentaes da monarchia portugueza, ou- 
thorgada por Ü. Pedro iv. — Na França, 
carta constitucional, a que foi orthorga- 
da por Luiz xvai em 1814, modificada 
depois da revolução de 1830, e abolida 
pela revolução em 1848. — Carta de A, 
B, C, o alphabeto. — Carta de nomes, li- 
vrinho em que se acham escriptos nomes 
soltos, pelo qual se aprendem os primei- 
ros rudiinentos de leitura. — « Vamos ho- 
je por cariai de nomes.y> Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 2. — 
Carta de tocar, carta que se pretende ter 
caído do céo, e que serve de amuleto. — 
«A minha Beata deu em paridade seis re- 
moques de ser (o vintém) moeda, ainda 
que pequena, com vezes de mendrasol, e 
vara de condão, e carta de tocar em ma- 
téria de casamento.í) Idem, Ob. cit., p. 
93. —Carta de jogar, pedaço de cartão 
rectangular, que tem de um lado pinta- 
das as figuras ou os pontos. — «.Diz, que 
houve hometts, que sobre os outo, e nove 
das cartas de jugar fundava o remedio 
de llespanha.» Idem, Ob. cit., p. 208.— 
«Tirando a cada cinco baralhos oyto car- 
tas vinha a fazer quarenta.n Idem, Ob. 
cit., p. 201. —Figuradamente: 

Amigo, esta vof5sa carta 
Me cliegou, quando eu eslava 
Em o jogo lia fortuna 
ÜanUo outro baralho {'ts curtas. 

JEHONYMÜ BAHIA, JORNADAS DO ALEMTEJO, I. 
— As cartas de jogar foram inventa- 

das na Italia.—Jogar as cartas. — Com- 
prar cartas.—Baralhar as cartas.— Par- 
tir ou cortar as cartas. — Dar as cartas. 
— Cartas massadas, dispostas pelo bato- 
teiro para trapacear ao jogo. — Deitar as 
cartas, predizer o futuro por meio d'um 
arranjo fortuito das cartas. 

— Termo de Geographia. Folha de pa- 
pel em que se acha representada alguma 
parte da terra. — Carta geo(jraphica de 
Portugal. — Carta universal, synonymo 
de ma[»pa-mundo. — Carta geral, a carta 
d'um paiz inteiro, cm opposiçfio ás car- 
tas particulares que só representam parte 
d'elle. — Carta topographica, a que olfe- 
rece a representação d'uma localidade cir- 
cumscripta. — Por extensão, o conheci- 
mento geographico d'um paiz.— Sabeper- 
feitamente a carta de Italia. — Por exten- 
são, carta hijdrographica, a (jue repre- 
senta a hydrographia d'um paiz. — Carta 
orographica, a que representa o systema 
de monlanhasd'um paiz. — Cartaíiauíica 
ou de marinha, a em que se representam 
as costas, paragens do mar, para reco- 
nhecer os caminhos e fazer as estimas. — 
Cartas de marear ou pilotas, em que se in- 
dica a direcção do'vento n'um ponto qual- 
quer do oceano, e para qualquer mez do 
anno.—Carta astronomica ou celeste, carta 
do céo, carta que representa as cot\3tel- 
lações na situação em que so encontram 
umas para com «s outras. 

— Carta de alfinetes, papel em que se 
vendem pregados alfinetes. 
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— Termo de Pharmacia. Carta emjioreíi- 
crt, pedaço de papel passento em que se es- 
tendem substancias medicamentosas, etc. 

— Loc.: Perder por carta de mais, ou 
por carta de menos, por ter feito de mais 
ou de menos, por ter sido excessivo ou 
insufíiciente, etc. — <s.Eu sempre quizera 
perdêramos na virtude por cartas demais, 
que de menos, porque ha uns amores pro- 
prios, que se embução com capotes de pru- 
dência, e são commodidades finas.}) Fr. 
Antonio das Chagas, Cartas Espirituaes, 
Tom, II, p. 83. —Jogar com cartas do- 
bradas, ter mais de um meio, mais de um 
recurso. — Se aquillo não lie assim não 
ha verdade nas cartas; diz-so qiiasi sem- 
pre ironicamente d'uma cousa para se 
mostrar que se não crê n'ella. — «.Meter 
uma carta chichora)i, Enfermidades da 
língua. = Sentido incerto. 

CARTABÚXA, s. f. (Composto de carta 
c buxa?) Escova do arame de que se sar- 
vem os ourivps o os impressores. 

CARTABUXAR, v. a. (Do cartabuxa). 
Escovar, limpar cora a cartabuxa. 

CARTÁDA, s. f. (De carta, com o suf- 
fixo «ada»). Termo do jogo da banca. No- 
me que se dá ás duas cartas quv? tira o 
banqueiro, uma em seguida da outra, e 
que põe na mesa uma á direita e outra á 
esquerda. —Nos outros jogos de cartas, 
o acto de jogar uma carta para uma vasa ; 
a carta que joga cada jogador n'uma va- 
sa. — Uma cartada feliz. 

-[■ CARTAIRO, s. m. ant. Fôrma paral- 
lela de Cartario, que resulta por meio 
da attracçâo do «i», como em conírairo, 
aversairo, etc. 

CÁRTAMO, s. m. Vid. Carthamo. 
CARTÃO, s. m. (De carta, com o suffi- 

xo augmentativo «ão»). Papel fino o bran- 
co, para desenho, etc. 

— Termo de Architectura e Pintüra. 
Representação por meio da pedra ou pin- 
tura d'um papel enrolado nas extremida- 
des, ás vezes tendo no meio uoi espaço 
com uma inscripçúo ou divisa.— «.Pure- 
cía hum grande cartão com ai armas do 
Santo.T) Fr. Luiz de Souza, Vida do Ar- 
cebispo, foi. 292 (l.a ed.) 

Esta maquina toda se sustenta 
Sobre huma base, com dous cartoens ao lado. 

MANOEL tiiümaz, insulaxa, cant. X, est. 30. 

CARTAPÁCIO , s. m. (De formação in- 
certa, em quanto ao segundo elemento). 
Livro manual para apontamentos.— Livro 
contendo discursos soltos, tratados avul- 
sos.— (.(Tenhohum cartapacionão/je^íteno 
de fallas, e orações de embaixador a. d 
Francisco Rodrigues Lobo. Corte na Al- 
dêa, Dial. IV, p. 78.—Compêndio, resumo. 
— Popularniente: Livro grande, antigo. 

CARTAPÉ, s. ni. (De carta, o pé). Capa 
de papel afunilada, em que se segura a 
estriga que se põe na roca, para se liar. 

CARTARIO, s. m. ant. (De carta, com 
o suffixo «ario»). Tombo, livro em que 
se achavam registradas ou se conserva- 

vam as doações e outros instrumentos 
públicos, a que se chamava cartas.=Vi- 
terbo, Eluc. 

CARTASANA, s. f. (Do francez cartisa- 
ne, de c-trte, carta). Pedacinho dii perga- 
minho, cm que está enrolado um fio de 
retroz ou seda não torcida, d'ouro ou pra- 
ta, que sft põe nas rendas o bordados. 

CARTÁXO, s. m. (?) Ave silvestre de ca- 
beça o azas pretas, peito amarello e rabo 
curto. 

CARTAYRO, s. m. ant. Outro modo de 
escrever Cartairo. 

CARTÁZ, s. m. (De carta, com o suffi- 
xo «az»). Carta em papel grande como os 
editaes, diplomas, etc. — Papel contendo 
um aviso, um annuncio, que se fixa nas 
portas, paredes e columnas, n'um logar 
publico. Cçsar annunciou por cartazes 
que queria que no primeiro dia do mez 
de junho se juntasse o senado em grande 
numero. Ilacilio publicou em cartazes 
que tencionava vender os escravos de Ca- 
tão. — ((No tempo de Saturno estava o 
Erário onde se punhão estes cartazes dos 
actos públicos. )■> Leonel da Costa, Georgi- 
cas, de Virgílio, foi. 88.—Hoje os espo- 
ctaculos públicos annunciam-se por car- 
tazes. 

— Termo da Asia portugueza. Salvo- 
conducto que os portuguezes davam aos 
amigos de Portugal para navegarem se- 
guramente. — (drião a Baçaim tomar sal- 
vo conducto a que elles chamavam carta- 
zes.» Diogo de Couto, Década IV, 9, 2. 

CARTEADO, part. pass. de Cartear.— 
Jogos carteados, os que se jogam com 
cartas o parceiros, por opposiçâo aos jo- 
gos de parar. 

CARTEAR, «. n. (Do carta, comosaííear, 
de salto, carenr, de cara, etc.) Termo do 
Nautica. Fazer com a ponta do compasso 
na carta de marear a operação necessaria 
para conhecer a altura em que o navio 
está e as longitudes o latitudes de qual- 
quer logar. — ((Como se cartea, e de 
quantos modos se põem o ponto na carta, d 
Antonio Carvalho da Costa, Via Astronô- 
mica, Trat. i[, cap. 4. — Calcular a la- 
titude o a longitude no mar. 

— Cartear-se, v. rejl. (Vid. Cartear). 
Ter correspondência por escripto, por 
meio de cartas.—(.(Por indícios de se car- 
tear com seu contrario.D Hatholomeu Pai- 
xão, Fabula dos Planetas, p. 13. 

CARTEIRA, s. f. (Do carta, com o suf- 
fixo «eira». E' polos sous elementos a 
mesma palavra que cartario, e cartairo). 
Cartão dobrado ao meio e coberto do pel- 
le ou d'algum estofo, em que se mettem 
papeis, desenhos, etc. = N'e3te sentido 
diz-so mais usualmente pasta.—Particu- 
1 irmente, livro coberto do pello, etc., que 
se traz na algibeira o em que se mettem 
cartas, se escrevam notas, etc. — Caixa 
movei que se põe sobro bancas, que aber- 
ta apresenta uma táboa disposta obliqua- 
mente para n'ella se escrever, e que or- 

dinariamente ó forrada de baeta verde, 
panno oleado.—Mesa própria para se es- 
crever n'ella; secretaria. 

CARTEIRO, s. m. (De carta, com o suf- 
fixo «eiro»). Correio, conductor de car- 
tas.—Official do correio que distribuo as 
cartas pelos habitantes d'uma terra de 
certa ordem. — Fabricante de cartas. 

CARTEIRÓLA, s. f. (De carteira, com 
o suffixo «ola»). Cartuxeira.— (iMandou- 
Ihe duas carteirolas de polvora.n Fernão 
Lopes Castanheda, Historia da índia, 
Part. V, cap. 41. 

CARTEL, s. m. (De carta, com o suf- 
fixo «ei»). Carta de desafio a duello. —- 
Dar cartel, mandar cartel, receber car- 
tel. — ((Francisco primeiro por hum car- 
tel desafiou o Emperador.-» Duarte Ribei- 
ro de Macedo, Juizo histoinco, p. 155.— 
«Nunca desafiei homem nenhum, que ven- 
do o meu cartel, se não rendesse.)) Anto- 
tonio Ferreira, Bristo, act. iii, sc. 8. — 
Antigamente, nos torneios, o desafio do 
cavalleiro a cavalleiro.—No século xvin, 
usava-se ainda com a significação de car- 
ta, papel fixado n'um logar publico. — 
Convenção entre nações belligerantes pa- 
ra o resgata ou troca de prisioneiros de 
guerra. 

-J- CARTERÉTIA, s. f. (De Carteret, no- 
me d'um viajante celebre). Termo de Bo- 
tanica. Genero de plantas, da familia das 
orchidáceas. 

"i" CARTERÍCO, s. m. (Do grego karté' 
rilcós, paciente). Termo de Zoologia. Ge- 
nero de coleópteros tetrãmeros, da famí- 
lia dos longicornes. 

f CARTERO, s. m. (De grego karterós, 
forte). Termo de Zoologia. Genero de co- 
leópteros tetrámeros, da familia dos cor- 
culiónides gonatáceros. — Genero de co- 
leópteros pentãmeros, da familia dos ca- 
rábicos. 

f CARTERONYX, s. m. (Do grego Icar- 
toros, forte, e únij.jc, unha). Termo de Zoo- 
logia. Genero do lepidópteros pentãmo* 
ros, da familia dos lamellicornes, synony 
mo de monocrania. 

CARTESIANISMO, s. m. (De cartesia- 
no). Philosophia de Descartes, cujo priO' 
cipio é em metaphysica: eu penso, log" 
existo (sobre que elle assenta a existenci® 
necessaria de Deus), e cm physica o ni"' 
chanismo, cora exclusão já das própria* 
dades occultas dos antigos, já das pr"' 
priedades da matéria segundo os moder* 
nos, taes como a gravitação. 

CARTESIANO, adj. (Do Cartesius, n"' 
me latinisndo de Descartes, philosopli'^ 
francez do século xvn). Que pertencc " 
doutrina de Descartes.—Philosophia câf' 
tesiana.—Id&a cartesiana.—O princip^" 
cartesiano: eu penso, logo existo, foi 
futado por Hegel. — Os philosophos 
tesianos, o substantivaraente, os cartesi^^ 
nos, os que seguem as idèas de Descaf 
tes. Spinosa começou sem duvida por 
cartesiano, mas bem depressa chego"^ 
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um momento mais concreto da verdade 
philosophica. 

CARTÉTA, s. /'. (De carta, com o suf- 
fixo «eta», como vareta, de vara, etc.) 
Jogo de parar, usado entro gente baixa. 
■ «-Mais moços tenho eu desesperado que 
" 9<i^ào ou carteta.» Francisco Manoel 
ae Mello, p. 21. 

CARTHAGINOSO, adj. Provavelmente 
puro erro de impressão por Cartilaginoso, 

Curvo Semedo, Polyanthêa Medici- 
nal, p. 14. 
t CARTHÁMEAS, s. f. pl. (De cartha- 

Termo de Botanica. Secção da tríbu 
cináreas, tendo por typo o genero 

''Srthamo. 
t CARTHÁMICO, adj. (De carthamo). 

'Afirmo do chimica.—Ácido carthamico, 
8cido que se extrahe da carthamina. 
t CARTHAMINA, s. f, (De carthamo). 

'oriiio do Cliimica. O principio colorante 
flores do carthamo. 

Carthamo, &. f. (Do arabe kirtlmn). 
'®nta herbácea annual, cujas pétalas são 

^''nhecidas no commercio pelo nome de 
®íafrão bastardo, e os grãos pelo de grãos 
jj® Papagaio [carthamus tinctorius, Lin- 

.1" CARTILAGEINA, s. f. Termo do Chi- 
®ica. Principio immediato que se acha 

cartilagens. 
CARTILAGEM, s. f. (Do latira cartila- 

Termo de Anatomia. Tecido solido 
o corpo, que, comquanto seja duro, tem 
'"sticidado c flexibilidade cm assaz alto 

gráo. 
Q CartilAGÍNEO, adj. (De cartilagem). 
®ftilaginoso. = Pouco usado. 
T CartILAGINIFIGAÇÃO, s.f. (Docar- 

. e do latim facere, fazer). Termo 
l^athologia. Conversão cm cartilagem 

® Um tecido que não tem normalmente 
caracter. 

çj CaRTILAGINIFICAR-SE,u. refl. (Vid. 
(.^''tilaginificação). Termo de Pathologia. 

JJverter-se em cartilagem. 
i-ARTILAGINOSO, adj. (Do latim carli- 

de cartilago, cartilagem). Ter- 
da .Anatomia. — Que é da natureza 

Cartilagem; composto de cartilagens. 
Termo de Zoologia. Diz-se dos pei- 

p^ue não tom espinhas, como a raia. 
Livf s. f. üiminutivo de Carta, 

"^^snaentar para aprender a lèr e em 
^cha o catherismo. — Cartilha do 

Ig[j hnacio, cartilha feita por o padre 
6 Martins, da Companhia de Jesus, 
(íe proverbial.— «7sío vae tocando 

de Mestre Ignacio.D D. Fran- 
Portugal, Cartas, p. 41. 

Io j : ^ão saber a cartilha, ser miii- 
por outra cartilha, 

Ce()e|, opiniões, outro modo de pro- 

tè todos pela mesma carti- 
Cedeuj'^ 'oflos as mesmas opiniões; pro- 
'^nã da mesma maneira. — Não 
ouopijji.^^^^tilha, diz-se duma doutrina 

30 nova que parece falsa, errônea. 

CARTÍLI60, adj. (Derivado irregular- 
mente de cartilagem). Cartilaginoso; si- 
milhante á cartilagem. = Usado por Luiz 
Pereira Brandão. 

CARTIMPÓLO, s. m. Termo rústico. Li- 
vro da razão. 

CARTINHA, s. f. Diminutivo de Carta. 
Diir. Por amor de mi, Senhora, 

Nào fareis uma cousinha ? 
Sol. Digo que vades embora. 

Que cousa? 
Dur. Esta cartinlia. 

CAM., FILODEMO, act. U, SC. 5. 

f CARTISÁNA, s. f. Outra fôrma de 
C & rt3 sâ nã 

-}- CARTOGRAPHÍA, s. f. (De carta, e do 
grego graphein, escrever). A arte de tra- 
çar as cartas geographicas. — Collecção 
de cartas geographicas. 

f CARTOGRÁPHICO, adj. Que diz res- 
peito á cartographia. — Trabalhos carto- 
graphicos. 

cartomancia, s. f. (Do carta, e man- 
eia; vid. Maneia). Pretendida adivinha- 
ção pelas cartas. 

CARTOMANTE, s. 2 gen. Pessoa que 
pratica a cartomancia. 

f CARTONaDO, part. pas. de Carto- 
nar. — Encadernado em cartão. — Um 
livro soUdamente cartonado. 

f CARTONAGEM, s. f. (Do francez car- 
tonnage, áo carton, cartão). Encadernação 
em cartão. = Neologismo muito usado e 
necessário. 

f CARTONAR, V. a. (Do francez car- 
tonner, de carton, cartão). Encadernar 
em cartão. = Neologismo muito usado e 
necessário. 

CARTORARIO, s. f. Vid. Cartulario. 
CARTOREIRO, s. m. Vid. Cartulario.= 

Fôrma colhida por Bento Pereira. 
CART0RI0, s. f. (De carta, com o suf- 

fixo «crio», como casario, do casa, etc.) 
Casa em que se guardam cartas, notas 
publicas, titulos, papeis; archivo. — O 
eartorio da universidade. — Casa de ta- 
bellião, e do escrivão. — Livros, assentos 
o outros papeis de escrivão, tabellião. 

— Loc.: Ter culpas no eartorio, ter ac- 
ções de quo ser arguido justamente. 

CARTUCHAME, s. m. (De cartucho, com 
o suffixo «ame»). Porção de cartuchos 
para armas de fogo. — Iam muitos carros 
carregados de cartuchame. 

CARTUCHEIRA, s. f. (De cartucho, com 
o sufllxo «eira»). Patrona com buracos 
para cartuchos. 

CARTUCHO, s. m. (Do italiano cartac- 
cio, derivado de carta, com o suffixo «.ac- 
cio)); a forma parece indicar que a pala- 
vra portugueza veio por intermedio da 
franceza cartouche, egualmente provenien- 
te do italiano; mas o portuguez conser- 
va a primeira significação que é a origi- 
nal do italiano o que não se encontra em 
francez). Ouadrado ou rectangulo de pa- 
pel enrolado em cone ou cylindro, em 
que se met^ arroz, doces, assucar, café, 
dinheiro, etc. — Caixa de cartão, contendo 

a carga de metralha para um canhão.— 
Sangrar o cartucho, tirar d'elle alguma 
polvora para diminuir a carga do canhão. 
— Rolo de papel contendo a carga inteira 
d'uma espingarda, d'uma pistola, etc.— 
Cartucho de saquinho, cartucho atado na 
bôcca. — Mordtr o cartucho, rasgar o cabo 
d'elle com o dento ao carregar a arma 
para a polvora poder inflammar-se. 

— Obs. : E preferível a orthographia 
cartucho, cora ch, assim como nos deri- 
vados, á orthographia com x. 

CARTÚJO, s. m. ant. Outra fôrma de 
Cartucho.—«Yinte canhonaçaspella conta 
dos cartujos que estavam feitos."» Francis- 
co Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 518. 

CARTULÁRIO, s. m. (Do baixo latim 
chartulario, de chartula, papel, diminu- 
tivo de charta (vid. Carta). Registro quo 
contém as antigüidades, os direitos e os 
titulos d'uma egreja secular ou regular. 

CARTÜXA, s. f. (Do Cartuxo 1). Mos- 
teiro de frades cartuxos. — A cartucha 
d'Évora. 

CARTUXAME, s. m. Vid. Cartuchame. 
CARTUXEIRA, s. f. Vid. Cartueheira. 
1.) CARTUXO, s. m. (Do nome do lo- 

gar francez Chatrousse, na pronuncia dia- 
lectal Cartrousse, do lalim Caturissium, 
lie origem celtica.—O nome Cartrousse 
passou por alterações muito simples até 
chi-gar á fôrma cartucho: cartusso por 
dissimulação dos dous rr, como em proa, 
do latim prora, e d'ahi cartucho, mudan- 
do-se o s em a: [ch, como cm enxábido) 
do latim insapidus, bexiga, àevesica, en- 
xerga, de serica, etc.) Religioso da ordem 
fundada por S. Bruno era 1086. — Os 
cartuxos tem regras muito severas. 

2). CARTUXO, s. TO. Vid. Cartucho. 
CARUGEM, s. f. Vid. Caruncho e Bro- 

ma. 
CARUNCHO, s. m. (D'uma fôrma carti- 

cho, derivada de caries?) O pó da madei- 
ra roida por certo insecto. — Insecto que 
roo a madeira. 

— Figuradamente: — «Estes (os maldi- 
zentes (são a traça, e caruncho das republi- 
cas.)) Amador Arraes, Dialogo I, cap. 17. 

CARUNCHOSO, adj. (De caruncho, com 
o suffixo «oso»). Roido do caruncho.— 
Figurada efamiliarmente; Velho, arruina- 
do.— Este homem está muito carunchoso. 
— Idêas carunchosas. 

— Loc.: Santo de pão oaninehoso; diz- 
se ironicamente do que se pretendo in- 
culcar como muito bom. 

CARÚNCULA, s. f. (Do latim caruncula, 
diminutivo de caro, carne; vid. Carne), 
Termo de Anatomia. Pequena parte ou 
corpo carnoso. — Carunculas lagrimaes, 
pequena eminencia carnuda o avermelha- 
da, situada por detraz do angulo interno 
das palpebras, e adianto do globo do olho. 
— Carunculas myrtiformcs, pequenos tu- 
berculos avermelhados de figura muito va- 
riavel, em numero indeterminavel (do dous 
a cinco) situados junto do orificio da va- 
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gina, e formados pela membrana mucosa 
d'este conrliicto. 

f CARUNCULOSO, arfy. (De caruncula). 
Termo de Medicina. Pertf^ncente ás ca- 
runculas, ás carnosidades. —Retenção ca- 
runculosa da ourina, a que era attri- 
bulda a suppostas carnosidades na uré- 
thra. 

CARURÚ, s. m. (Palavra brazilcira). No- 
me quo dão no Brazil a um caldo grosso 
feito de azeite ou oleo de dendê, com 
quiabos, bredos, folha de pimenta e ma- 
risco picado ou ralado. 

CÁRUS, s. m. (Do grego karós, somno 
profundo). Termo de Medicina. Ultimo 
gráo do coma, caracterisado pela insensi- 
bilidade aos mais fortes estimulantes. 

— Obs. : Curvo Semedo usou a fôrma 
caro, mas carus é a geralmente adoptada. 

f CARVALHA, adj. (De carvalho). Ba- 
tata carvalha, especie do batata. 

1.) CARVALHAL, s. m. (De carvalho, 
com o suflixo «al»). Mata de carvalhos. 

2.) CARVALHAL, adj. Pêra carvalha!, 
especie de pêra, muito estimada. 

CARVALHEIRA, s. f. (De carvalho, com 
o suffixo «eira»). Carvalho fêmea; car- 
valho quo dá bolotas. — Mata de carva- 
lhos. 

CARVALHEIRO, s. m. (De carvalho, com 
o suftlxo «eiro»). Carvalho. 

CARVALHINHA, s. f. (De carvalho, com 
o suffixo «inha»). Planta vivace {teucrmm 
chamcvdrys, Linneo). — Carvalhinha de 
agua, a trissago palustris, Linneo. — Car- 
valhinha dos montes, scordio. 

CARVALHO, s. m. (Do uma fôrma qver- 
co, quarco, carco, do latim quercus, com 
o sufffixo «alho», apparecendo o «v» do- 
pois da syncopa do «c», como nas fôrmas 
syncopadas chover, claudere, prove, de 
placuit? A natureza somi-vocalica do «r», 
quo precedo o «v», confirma essa con- 
jectura; .todavia, exemplos da syncopa do 
<!C7> entre «r» e vogai faltam). Arvore da 
familia das amentáceas, que produz bo- 
galhos ou bolotas. 

Nunca já de mira foy o bravo Touro 
Apartado das vacas tam temido 
Em campo raso sem Carvalho ou Louro. 

ANTONIO FERBEIRA, EGLOGA I. 
Qual fica o lavrador, que andava perto 
rVonde cahiu o rayo temeroso, 
<ju'o antigo carvalho deixa aberto. 

IDKM, SANTA COMBA. 
O carvalho, ao Canniço, disse um dia: 
ff Bem tens que te queixar da Natureza, 
« Que, c'os pés d'um Picancio, frágil vergas. 

FUANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFONTAINE, ItV. I, p. 22. 

— Carvalho verde, variedade que con- 
serva as suas folhas sempre verdes. — 
Carvalho cerquinho ou roble, outra varie- 
dade de grandes dimensões. — Carvalho 
enzinho, azinhcira. 

CARVANÇARÁ, s. f. Outra fôrma do 
Caravansará. 

CARVÃO, s. m. (Do latim carho, car- 
honis; o grego tem kúrphos, corpo secco, 
delgado e leve, que parece aparentado). 

Elemento que compõe quasi totalmente a 
substancia do páo e quo se obtém quasi 
puro por meio d'uma combustão lenta que 
se faz parar logo que fez sahir o oxyge- 
neo, o hydrogoneo e a agua; esse carvão 
assim obtido ó carbono quasi puro. — 
Carvão animal, carvão resultante da de- 
composição das substancias animaes pelo 
calorico em vasos fechados. — Carvão de 
fraga, de cepa. ■— Carvão vegetal. — Car- 
vão de sobro. —Bocado de carvão; car- 
vão que arde; brasa. — Deitar carvões 
no lume. — Tirar carvões. — Figurada- 
mente: — « ... Incauta suria a piedade de 
quem tirasse do lume os carvões accesos, 
porque se não gastassem... » Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casados. 
— Carvão de pedra, nome generico de fos- 
seis combustíveis, principalmente fotos 
clycôpodos que parecem ter supportado 
a acção do fogo sob uma forte pressão. 

— Loc. PROVERB.: — Converter tudo 
em carvão, destruir as esperanças, mos- 
trar as cousas ao contrario do que se es- 
perava; mefáphora quo tem sua origem 
na crença quo havia do quo os mouros 
encantados transformavam em carvão os 
seus thesouros escondidos quando lh'os 
descobriam. 

E acordando com fúria pressurosa 
Vay o sitio cavar, com que sonhava, 
Mas tudo o que buscava 
Llie converte em carvão a desventura. 

CAM., CANÇÃO II. 

— « Fadas de Mãij, são como thesouro 
de moyra encantada, ou escondida; ao 
primeiro és, não és, eis carvão tudo.» 
Francisco Manoel do Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 62. 

CARVATA, s. f. Vid. Caraúta. 
CARVEJAR, V. n. Vid. Carvoejar. 
CARVIZ, s. f. Termo da Ásia portu- 

gueza. Pescador. 
CARVOARÍA, s. f. (Do carvão, com o 

suftixo «aria», como saboaria, de sabão). 
Ofticina era que se faz carvão. — Mina de 
carvão do pedra. 

CARVOEIRA, s. f. (De carvão, ou, me- 
lhor, da antiga fôrma carvom, com o suf- 
fixo «eira»). Mulher que vende ou trans- 
porta carvão. — Logar em quo se reco- 
lho o carvão. — Ofiicina onde se faz car- 
vão, carvoaria. 

1.) CARVOEIRO, s. m. (De carvão, ou, 
antes, da antiga fôrma carvom, com o suf- 
fixo «eiro»). O que faz, transporta ou 
vende carvão. 

2.) CARVOEIRO, adj. Quo diz respeito 
ao carvão. — Barcas carvoeiras, barcas 
em que se transporta carvão. 

CARVOEJAR, V. n, (Do carvão, cora o 
suffixo «ejar»). Fazer carvão do lenha. 

CARYATIDA, s. f. Vid. Cariatida. 
f CARYBDÉA, s. /'. Terrao de Zoologia. 

Genero de medusas. 
CARYBDES, s. m. Vid. Charybdes. 

CARYCHIO, s. m. Termo de Zoolo- 
gia. Genero estabelecido para duas con- 

chas terrestres, confundidas entre osau- 
rículos pela maior parte dos conchyüolo- 
gistas. 

f CARYÉDO, s. m. (Do grego karya, 
noz, e édo, eu rôo). Termo de Zoologia- 
Genero de coloôpteros tetrámeros, da fa- 
mília dos rhynchôphoros. 

f CARYÓBORO, s. m. (Do grego karya, 
noz, e borô, devoro). Termo de Zoologia- 
Genero de coleôpteros tetrãmeros, da fa- 
mília dos curculiônides orthoceros. 

f CARYOBRÃNCHIOS, s. m, pl. {^o 
grego karya, noz, e brankhia, branchios)- 
Termo do Zoologia. Ordem da classe dos 
gasterôpodos. 

-[- CARYOCAR, s. m. (Do karya, noz)- 
Termo de liotanica. Genero de plantas 
da familia das rhinobolácoas, queconté® 
seto especies. 

-j- CARYOCÁRPO, adj. (Do grego kar^jdi 
noz, okarpós, fructo). Termo de Botânica' 
Que tem o fructo em fôrma de noz. 

f CARYOCATÁCTO, adj. (Do grego /f«' 
ria, noz, e katuclès, que quebra). Terrtif 
de Zoologia. Quo quebra nozes. Díz-s® 
do certas aves que se alimentam de no* 
zes, amêndoas, pinhas. 

CARYOCÓSTINO, s. m. (Do grego Aiflf»' 
keiô, eu tempero, o kostos, costus, fructi"® 
odorífero). Termo do Pharmacia. Electu»' 
rio era cuja composição entrara o custu' 
e outras substancias estimulantes. — 
te he o celebrado caryocostino; tomd'^^ 
em quantidade de duas até tres oitavas-^ 
Francisco Morato Roma, Luz da MediC' 
na, p. 320. 

t CARYÓLOBA, s. f. Termo de Botan'' 
ca. Nome de uma planta de Ceylão. 

f CARYOPHYLLARIO, s. m. Termo d" 
Historia Natural. Nome dos corações 
fôrma do cravo. 

f CARYOPHILLÂTA, s. f. Termo de B"' 
tanica. Genero do plantas. ,, 

f CARYOPHÍLLEA, adj. (De caryopb''' 
Io). Terrao de Botanica.—Flôr cary" 
phyllea, llôr do cravo, o a (juo se paf®" 
cora olla. , 

CARIOPHÍLLEAS, s. f. pl. Termo "J 
Botanica. Familia de plantas de 
cravo ó o typo. 

f CARYOPHÍLLIA, s. f. Termo de Ç 
toria Natural. Familia dos caryoph'" 
cios. , 

f CARYOPHILLÍNA, s. f. (De carf, 
phillo). Terrao do Chiraica. Matéria C) 
tallina achada na essencia do cravo- 

f CARYOPHILLÍNEAS, s. f. pl. 
de Botanica. Classe de plantas que c" 
prehende as famílias das chenopód®^^j 
das araarintháceas, das phytoláceas, 
paronycheas, das portuláceas, o das" 
noas. j. 

t CARYOPHILLÍTE, s. m. (De j 
phillo). Termo de Zoologia. Nowo 
caryophyllias fosseis era diíTerenteS 
c to r^s ' 

CARYÓPHYLLO, s. m. (Do latim 
phyllus; do grego karióphyllon, 
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noz, e phyllon, folha). Cravo, flôr. 
"~-Cravo da índia, gyrofe.— «.Turbit, 
huma oitava, caryophilos tres oitavas.)) 
Madeira, Morbo gallico, Part. i, cap. 38. 

CAS, s. m. AUfração de Casa, usada 
intigamenle.— lEn cas dos Frades Meo- 

de S. Francisco da Guarda. » Doe. 
fio 1208, em Viterbo, Eluc. 

GÁS A, s. f. (Do latim casa, palavra que 
d'uraa raiz scad, a que se junlou o 

suffixo ta, dando assim a fôrma scad-ta; 
segundo os princípios phonologicos 

•^8 lingua latina, o «s» inicial podia des- 
®pparecer, ficando assim cad-ío (Vid. Cu- 

etc.), e cad-ta dava regularmente 
d'onde casa, como cad-tu-s, for- 

Diado regularmente de cada, deu cas-su-s, 
etc. Essa raiz shad ó uma fôrma 

^pcundaria da raiz ska, com o deterraina- 
'ivo d, e essa raiz ska, que significa co- 
lorir, proteger, encontra-se no gregos/cia^ 
sombra, skiron, umbella, no saiiskrito 
^hájâ, sombra, no grego s/ce-nô (vida Sce- 
aa), no lituanio shé-tra; a raiz secunda- 
fiasfcadencontramol-a nosanskrito k'had, 
Cobrir, no gothico tlca-du-s, sombra, no 
'Hemão moderno schaiten, etc. Casa si- 
8niQcava, pois, no começo; logar prote- 
Jtor, abrigo). Edifício que serve de ba- 
^'tação.— «Casas e vinhas e outras po- 
®'ssões do nosso rreyno quer seiam de no- 

homeens quer doutros coutemolas en 
guisa.» Doe. de 1211, em Portugal, 
histórica, Lages, i, 166. 

Que fazen cn casa (bailia) 
T)o qu'cu muyfamava. 

GANC. DE D. DINIZ, p. 179. 
Ia per sa missa oyr 
R viu corvo Carnaçal 
E non quiz de casa .sayr. 

CANCIONEIRINIIO UK THOVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagcn, cant. viii. 

— (íOs ponha em huma caza Ambos e 
em maneira que dhi em diante dor- 
em huum e coymham em huum e 

'"fct vida em huum como marido e molher 
fazer.)) Doe. de 1377, no Corpo 

'Plomatico Portuguez, publ. pelo vis- 
^onde de Santarém, Tom. i, p. 365. — 
^ '^indo já bom pedaço, trazendo o rolo 
" gente algumas vaccas, e crianças que 

pelas casas.» Carros, Década II, 
III, cap. 1. — ((Que fez minha mene 

piig Qg ao caminho, como hum 
direito a easa de minha amiga Fil- 

. Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eu- 
°sina, act. i, sc 1. 

sendo da ociosa mao movido (o reflexo do sol) 
casa do moço curioso, Anda pelas paredes e telhado, 

11'emulo, aqui c aUi dessocegado. 
CAM., LUS., cant. viif, est. 87. 

J'' fluo, tanto que a nova lhe chegasse 
sua estranha vinda, se queria, 
sua pol)re casa repousasse, 

^ do manjar da terra comeria. 
OB. GiT., cant. viir, e^t. 27. 

T^^mbem farão Mombaça, que se arreta 
casa.s sumptuosas o edificios, '-o'o o ferro e fogo seu queimada e feia. 

013. GiT., cant. X, est. 27. 
„ 

— aDespois que passei a vida até ida- 
de de dez ou doze annos na miséria e es- 
treitfiza da pobre easa de meu pay na vil- 
la de Monlemúr o velho, hum tio meu, 
parece que desejoso de me encaminhar 
para milhor fortuna, me trouxe á cidade 
de Lisboa.)) l<'ernão Mendes Pinto, Pere- 
grinações, cap. 1.— ((Mudar humas ca- 
sas a outras he em alguma maneira es- 
quivo.» Francisco Manoel de Mello, Carta 
de Guia de Casados. — « Perguntem-se 
n'este caso as paredes das casas mais an- 
tigas.» Idem, Ob. cit. — Em easa. — Em 
sua easa.—Na própria casa.—Estar 
em easa. — ^Visse (um fidalgo) em easa 
hum prato de cidrão moUe, com que, ape- 
sar da sua careza, a mulher se servia de 
ordinário nestes seus convites.)) Idem, Ob. 
cit. — Eíi não sou de easa, ou cá de easa, 
resposta quo se dá a alguém que pede 
informações n'uma easa, quando se igno- 
ra tudo o que pertence a essa casa. — 
Casa real, casa imperial, casa que per- 
tence ao rei, ao imperador. — A easa do 
Senhor, o templo de lerusalem.— A easa 
de Deus, ou a casa da paz, a egreja. — 
A casa santa, a easa da fé, o templo de 
Jerusalem. 

Mova-vos já sequer riqueza tanta; 
Pois mover-vos nfio pode a Casa santa. 

CAM., LUS., cant. vii, est. 11. 
Vô a Casa da Fé, e na escultura 
Resuscitado a Deus Morto, c nascido. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. II. 

— Figurada e poeticamente: A easa 
do sol, o occidente. — As casas do sol, o 
oriento e o occidente.—A easa de The- 
tis, a easa maritima, o mar. 

Quem não sabe a ventura, c sorte estranha 
De Manoel cm tudo tão ditoso, 
Que principo jurado foy d'Ilespanha 
l)'ambas casas do Sol Rey glorioso ? 

ANTONIO FERREIRA, EPITAPIIIO DE D.MANOEL. 

Já se ia o sol ardente recolhendo 
Para casa de Thetys, e inclinado 
Para o Ponente o Véspero trazendo, 
listava o claro dia memorado. 

CAM., LUS., cant. iir, est. 115. 
Já n'este tpmpo o lúcido Planeta, 
Que as horas vae do dia distinguindo, 
Chegava <1 desejada e lenta meta, 
A luz celeste ás? gentes encobrindo; 
K da casa marítima, secreta. 
Lhe estava o Deos nocturno a porta abrindo. 

GB. CIT., cant. II, est. 1. 

— A casa celeste, o paraíso, o céo. — 
Casa de educação, collegio, casa em que 
se recebem crianças pensionadas para 
lhes dar a instrucção. — Casa de com- 
mercio, ou, ellipticamente, casa, casa em 
que se faz trafico mercantil. —Abrir uma 
casa de commereio.—F... acaba de abrir 
uma casa em Lisboa.— E caixeiro d'uma 
grande casa do Rio de Janeiro.—Este 
negociante está em correspondência com 
as primeiras casas de Inglaterra.—Casa 
de commissões, casa de um negociante que 
faz commissões. — Casa de jogo, casa pu- 
blica em que se joga a dinheiro. —Casa 
de bilhar, casa em quo ha jogo publico 
de bilhar.— Casa de pfisto, casa onde se 

vae comer por preços determinados. — 
Casa de detenção, cadeia, prisão.— Casa 
penitenciaria, penitenciaria. — Casa de 
caridade, casa em que se dá soccorro aos 
pacientes. Popular e ironicamente: Al- 
couce, bordel. — Casa de esgrima, casa 
em que se dão lições de esgrima. Figu- 
rada e familiarmente : Casa sem moveis. 
— Gasa de loucos, doudos, orates, hospi- 
tal de alienados. — Figurada e familiar- 
mente: Casa de gente, ou gente que vo- 
cifera, disparata. — Casa da Relação, a 
Relação. —Casa dos contos, antigamente, 
a casa da administração do erário. — 
Casa dos vinte e quatro, a casa em que 
se reuniam os chefes das corporações dos 
officios. Por extensão: Os chefes reuni- 
dos das corporações dos officios. — Casa 
mobilada, casa em que se alugam quar- 
tos e salas mobiladas.— Casa de campo, 
de prazer, casa que se tem no campo pa- 
ra recreio. — Casa ruslica, casal com to- 
das as suas dependencias.— Casa rústica, 
titulo de muitas obras que tratam de 
economia rural. — Casa do eivei, antigo 
tribunal de juizes de alçada, que conhe- 
ciam das appellações eiveis, que vinham 
de além do cinco léguas da côrte, e dos 
crimes de Lisboa e termo.— Casa de sup- 
plicação, antigo tribunal supremo de jus- 
tiça, que se fixou em Lisboa por lei de 
27 de julho de 1852, sendo até então 
ambulante e acompanhando a côrte. 

— Tudo o que diz respeito aos negocios 
domésticos. — Dirigir a easa. — Gover- 
nar a easa, ter a casa em boa ordem. — 
Pôr casa, comprar ou alugar uma casa, 
mobilal-a o fornecel-a com as cousas ne- 
cessárias. — Roa casa, casa onde tudo é 
bom e em abundancia. — Grande casa, 
casa opulenta. — Fazer easa, juntar ha- 
veres. Antigamente dizia-se ganhar casa 
n'este sentido. 

Destes privados non sei novcUar, 
Senon que lhes vejo mui gran poder; 
E grandes rendas e casas guaanar. 

CANCIONEllllNIIO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 38. 

— Os que vivem n'umacasa, compõem 
uma familia. — «Já morrerey ledo, pus 
te leixo vivo depôs mym; e disse Josep a 
toda a casa de seu padre...í) Historia 
do Testamento, Tom. ii, p. 12, nos Iné- 
ditos de Aleobaça. — É pessoa de casa, 
diz-se das pessoas da familia ou de um 
amigo assaz intimo para ser considerado 
como tal. — O dono da casa. — Aquella 
casa está desolada. — O todo das pessoas 
que servem uma casa.— O todo das pes- 
soas empregadas no serviço dos grandes 
personagens, dos principes e princezas. 
— (dlera ainda el-Rey Dom Pedro muyto 
çeoso, assi de molheres de sua casa, como 
de seus officiaes, e das outras todas do 
poboo.» Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 8.—4 casa real, todas os 
pessoas que estão ao serviço do rei. — 
Criado da casa real. 
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— Figuradamente: Raça, família, fal- 
lando das famillas nobres, das famílias 
grandes. — <kE avião accordo com todol- 
los hoons da casa de Portugal, que para 
ello foram juntos em conselho, achou el- 
Rei Dom Affonso, que lhe nom podia fa- 
zer a dita aiuda, com a guisa da razom.D 
Fernão Lopes, Chron. de D. Pedro I, 
cap. 15. 

EsVhe o novo Alexandre, Real planta, 
E da casa Farnes alta esperança. 

ANTONIO FERREIRA, EPITHALAMIO. 

Aquelles paes illustres, que ja deram 
Principio á geração, que d'eUes prende, 
Pela virtude muito entào fizeram, 
E por deixar a casa que descende. 

CAM., LUS., cant. viii, est. 40. 
Não nego, que ha comtudo descendentes 
De generoso tronco e casa rica, 
Que com costumes altos e exellentes, 
Sustentam a nobreza que lhes fica. 

OB. ciT., cant. vin, est. 42. 

— í Carlos Gonzaga, Duque de Neuerz 
em França, Conde de Ulhon, e Principe 
de Rotel, se opoz logo á successão da ca- 
sa.» Francisco Manoel do Mello, Apol. 
Dial., p. 15.— A casa real, os príncipes 
de sangue real. 

— Dívisáo de um edifício do habita- 
ção, sala, quarto, cosinha, etc., em ge- 
ral.— Este andar tem sete casas.—A 
sala é uma casa espaçosa. —Alugava este 
andar se tivesse mais uma casa. — Ao 
fundo d'este corredor encontra-se uma 
casa vasia — A casa de jantar. — Casa 
commum, latrina. 

— No plural: Casas, morada de casas, 
um edifício de habitação. — Andava con- 
struindo umas casas na rua de...—Este 
proprietário vende uma morada de casas. 

— Compartimento n'uma caixa, tabo- 
leiro, etc. — No jogo do gamão, cada um 
dos logares no taboleiro em fôrma de arco 
de círculo. — Fazer uma casa, collocar 
duas pedras sobre a mesma divisão do 
taboleiro. — Dous e az casa faz, um dos 
muitos anexins do jogo do gamão. — No 
jogo das damas, do xadrez, nome dos 
quadrados desenhados no taboleiro. — 
Casa branca, os quadrados que são bran- 
cos, ou, pelo menos, mais claros que os 
outros. 

— Abertura no vestuário em que en- 
tra o botão. 

— Termo antigo. Casa forte, castello, 
torre. — «O primeiro titulo da Nobreza 
nos Reinos de Portugal, e Castella he o 
senhorio d'estas Torres, e Castellos a que 
também chamavão Casas fortes, e estes 
são, os que chamão Fidalgos de Solar.» 
Carvalho, Chorographia Portugueza, T. 
11, p. 211. 

— Termo de Astrologia. Uma das do- 
ze partes em que os astrologos dividiam, 
em fôrma de triângulos, o quadrado em 
que levantavam as figuras para prognos- 
ticar do nascimento de alguém.— «A ca- 
sa da figura celeste cada uma dellas per 
si tem sua pronosticação .t> Gonçalo Go- 
mes Caldeira, Thesouro de Prudência, 

p. 328. — Nome de cada uma das doze 
divisões em que os astrologos dividiam o 
céo, e que correspondia cada uma a um 
dos doze signos do zodíaco. — « Sagita- 
rio na primeira casa, Capricornio naim- 
decima.» Fr. Antonio Teixeira, Epitome 
de noticias astrologicas, p. 343. 

— Loc.: Estar em sua casa, estar á 
vontade.—Estar em casa a alguém, co- 
nhecer-lhe as intenções. —Ter alampada 
na casa de Meca, ter protecções.—Da 
casa da Raiynha, sentido incerto.— dTra- 
zer vocábulos primos, muito da casa da 
Raynha.s) Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. i, se. 1. — Como umas ca- 
sas, em alto grão. — Asno como umas ca.- 
sas.— Em casa de Deus verdadeiro, mui- 
to longe. Enfermidades da língua, p. 135. 
— Casa de orate frates, casa onde se re- 
cebem as pessoas com ar do poucos de- 
sejos que se demorem. — «Casa de Gon- 
çaloD, sentido incerto. Ob cit., p. 129.— 
Não ter casa, nem vida, ser um valde- 
vinos. — Ter as casas pagas, estar na 
cadeia. —Estar como villão em casa de 
seu sogro, sem ceremonia nem conserva- 
ção. 

— Adag. : « Uma hora cáe a casa, que 
não cada dia. d— <íPorem huma ora caea 
casa, e tantas vezes vay o cantaro á fonte 
té que quebra.T> Jorge Ferreira de Vas- 
cencellos, Eufrosina, act. i, sc. 2. — (lEm 
sua casa cada qual é m.» Bento Perei- 
ra, Thesouro, p. 222.— «Casa onde nam 
hapam todos pelejam (hoje ralham) e nin- 
guém tem razam.T) Ob. cit., p. 219.— 
«Casa que não cria, sempre pia.» Ob. cit. 
— «Casa, vinho e potro fação outro.» Blu- 
teau. Voe.—«Casa em que não ha cão nem 
gato, hecasa de velhaco.» Ob. cit.— «Ca- 
sa dePay, vinha de avó.» Ob. cit.— «Ca- 
sa de terra, cavallo de erva, amigo de pa- 
lavra tudo he nada.» Ob. cit.—«Casas em 
que vós caibas, vinho quanto bebas, terras 
quantas vejas.» — «Casas na praça as om- 
breiras tem de prata.» Ob. cit. Refere-se 
ao facto do preço elevado das casas que 
ficam nos logares principaes d'uma cida- 
de, como a praça, etc. — «Casa varrida e 
mesa posta, hospedes espera.» Ob. cit.— 
(íComprar em feira vender em. casa.» Ob. 
cit.— De casa de gato não vai o rato far- 
to.» Bento Pereira, Thesouro, p. 220. 
— ((í)e boa casa boa brasa.» Ob. cit.— 
dDeixa tua casa e vem-te d minha, terds 
negro dia.» Bluteau, Voe. — (iDepois de 
casa feita a deixou.» Ob. cit.— «De trigo 
e de avea, minha casa cheia.» Ob. cit.— 
íDitosa a casa, donde humsó gasta.» Ob. 
cit.— iEm casa de Gonçalo mais pode a 
gallinha que o gallo.» Bento Pereira, The- 
souro, p. 222.—aEm casa de ladram nam 
faltes embaraço.» Ob. cit.— iEm casa de 
mulher rica, ella manda, cila grita.» Ob. 
cit.— <!.Em casa de cavalleiro, vaca, e car- 
neiro.» Bluteau, Voe.— «Em casa do se- 
sudo, se faz o pão miúdo.» Ob. cit.— 
«Em casa do mesquinho, mais pode a mu- 

lher, que o marido.» Ob. cit. — «Mal á 
casa, quando a roca manda a espada.^ ; 
Bento Pereira, Thesouro, p. 227. — «Mi- 
nha camadre andadora, tirando í>ua casa, 
em todas outras mora.» Ob. cit., p. 228. 
— «Melhor he curar gafeira, que casa in- 
teira.» Bluleau, Voe. — «Melhor he hurna 
casa na villa, que duas no arrabalde.^ 
Ob. cit.— «Na casa chea asinha se faz a 
cea.» Ob. cit. — «Minha casa, meu lai'> 
cem soldos vai, e estimou-se mal porque 
mais vai.» Ob. cit.— «Não metas em tua 
casa, quem dous olhos haja, senão trigo j 
e cevada.» Ob. cit.— «Nem em tua casa 
galgo, nem á tua porta fidalgo.» Ob. cit. | 
— «Qual he elle, tal casa mantém.» Ob- 
cit.— «De galiinhas, e más fadas se en- 
chem as casas.» Ob. cit. — «O homem na 
praça e a mulher em casa.» Ob. cit.— 
«Queimada a casa, açode com agua.» Ob. 
cit. — «Quem faz a casa na praça, huns 
dizem que he alta, outros dizem que 
baixa.» Bento Pereira, Thesouro. O senti- 
do ó : que é impossível agradar a todos. 

CASÁCA, s. f. ^0 hespanhol tem casasa, 
o francez casaque, o italiano casacca. Se- 
gundo Diez, de casa: casaca, vestido de 
casa. Esse eminente etymologista cita, co- 
mo prova, o baixo latim casula, que de- 
pois de significar casinha, tomo.u o sen- 
tido de capa, c pelo que diz respeito a 
fôrma e sobretudo ao suffixo o ítaliao" 
guarnacca, chambre. Littré «junta ainda 
o baixo latim cazeta, especie de vestuf 
rio). Especie de vestido de homem coiB 
mangas e ajustando-se ao corpo. As ca- 
sacas hoje usadas são ordinariamente de j 
panno preto, ajustando-se ao corpo, tê® ! 
abotoaduras na frente como os fraques, ® 
abas compridas que não vem ató á frente- 

A huns Francezes pouca roupa 
Achey na popa da barca, 
Pois nem roupa de Francezes 
Lhes vi por entre as casacas. 

JERONYMO BAHIA, JORNADAS DO ALEMTEJO» I' 

— Loc.: Virar a casaca, mudar de 
opinião, do partido. ; 

CASACÃO, s. m. Augmentativo de Ca- | 
saco. Casaco grande, largo e forte, que®" 
veste sobre o outro fato. 

CASACO, s. m. (De casaca.) Vestido d® 
homem com bargas, que desce dos hoC 
bros ató ao joelho, pouco mais ou 
nos, estreilando-se mais ou menos na ei"' 
tura. 

CASADEIRA, s. f. (De casa, thema o® 
casar, com o suffixo composto «deiraf)' 
Que está em edade de casar; nubil-"^ 
Tem uma fdha casadeira. — Que preteB" 
casar-se. — Velha casadeira. - 

CASADO, ^larf. pass. de Casar. Que es' 
unido em casamento. ~ Homem casado- 
— Mulher casada. — «Este verdadei^" 
amor d'el Rei Dom Pedro a Dona ^ 
como se delia namorou, seemdo casado 
ainda Iffamte.» Fernão Lopes, Chroni'' 
de D. Pedro I. 

Tal Iie a Dama antes que he casada. 
ANTONIO FERREIRA EPITHALAMIO. 



CASA CASA CASA 131 

E, para mais signal d'amoi' profundo, 
Quiz o Rei castelhano, que casado 
Com Thereza sua filha o Conde fosse. 

CAM., LUS., cant. III, est. 25. 

Dizer me manda o que eu de ti nao creo, 
Que cland-ístinamonte era contigo 
Casada  

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., Cant I. 

— Substantivamento : O casado.—A 
casada.— Os bem casados. — aCostuma 

(o amor) a principal causa de serem 
os casados mal casados.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casados. 

filie justo, que a casada tenha seu con- 
fessar certo.y> Ob. cit. — Figaradamente : 
Unido, junto com.— Apegado, ligado. 

CASaDOURA, adj. (Do lhema casa, de 
casar, com o suffixo «doura»). Que está 
era edade de se casar; nubil. —Rapari- 
9a casadoura. —Edade casadoura. 

1.) CASÁL, s. m. (De casa, com o suf- 
fixo «ai»). A mulher e o marido que vi- 

juntos.— Vm feliz casal.— Bens de 
casal, os bens communs de marido o mu- 
lher.—Dous animaes, macho e femea que 
^ivem juntos.— üm casal depombas. — 

casal de cães. 
2.) CASAl, s. m. (A mesma palavra 

Casal 1). Logar ppqueno de poucas 
Casas. — Solar. — Propriedade rústica, 
constando de terras do semeadura, arvo- 

e grangearia. — « Seria- condemnavel 
® gcinlião, ou mancebo de lavrador, que 
^^yxando de lavrar nas terras do seu 
^*^0, fosse dar geyras nos casaes alheos.r> 
Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
P- 173. 
t CASÁLEA, s. f. (Do nome proprio 

^asai). Termo de Botanica. Genero de 
plantas, da familia das rainunculáceas. 

CASALEIRO, s. m. (De casal, com o 
^•^ffixo «eiro»). O que habita um casal. 

CASALINIIO, s. m. Diminutivo do Ca- 
1. •"—Granja pequena com casa de ha- 
'^Uação. 

CASAMATA, s. f. (Do francez casama- 
do italiano casamatta, que parece com- 

Posto de casa, casa, e matta, louca, de- 
otninação inexplicável e extravagante. 

etymologistas têm pretendido deri- 
®l-a do grego kasma, que faz no plural 
"sftiaía, o que oITerece difficuldades, 

cle'^?']^ não é fácil explicar a existencia 
jip ®'/^rma em italiano). Termo de For- 

^"^bterraneo abobadado á pro- 

Cofi- — Bateria immediata á 
Pa'?'' <iefender o fosso, 

filo ? "-dj. (De casamata). Ter- 
Pfa ^'^''tificação. Que tem casamata.— 

^®®^iiiatada. — Bastião casama- 

çq^ASAMENTEIRA, s. f. (De casamento. 

^®san? «eira»). Mulher que faz 
qug , ^'^'os, que trata de casamentos, 
casgjn*p'^l'' raania ou officio de preparar 

f- casamento, 
«eiro»). Homem que faz 

que trata de casamentos, 

que tem a mania ou officio de preparar 
casamentos. 

S3o Gonoalo d'Amarante, 
Casamehteit^o das velhas, 
Porque não casaes as moças ? 
Que mal vos fizeram ellas? 

CANTIGA POPULAR. 

CASAMENTO, s. TO. (De casa (vid. Ca- 
sar), com o suffixo «mente»). União d'um 
homem e d'uma mulher, consagrada quer 
pela auctoridade occlesiastica, ou pela ci- 
vil, ou por ambas. — «E por quanto es- 
tes recebimentos e casamentos novos foi 
exemplado a todollos do reino.'» Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro, cap. 28. 
— (íMas Deos quiz que fosse o casamento 
livre porque me estranhará elle usar eu 
de minha liberdade?» Antonio Ferreira, 
Bristo, act. i, sc. i. 

 Bem sabes 
Os termos em que está teu casamei^to. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., Cant. I. 

— «o repouso de hum honrado casa- 
mento.» Francisco Manoel de Mello, Car- 
ta de Guia de Casados. — Pedir em ca- 
samento.— Receber em casamento.—Dar 
em casamento, entregar o pae a filha a 
um homem mediante o casamento. — 
Bar em dote de casamento. 

Da terra dos Algarves, que lho fora 
Em casamento dada, grande parte 
Recupera c'o o braço, e deita fóra 
O Mouro mal querido já de Marte. 

CAM., LUS., cant. iii, est. 05. 

— Prometter casamento, fazer a uma 
mulher promessa de a esposar.— Fazer 
um bom casamento, fazer um casamen- 
to que traz a felicidade da casa. — Fa- 
zer um casamento, ser um intermediá- 
rio que leva duas pessoas a casarem-se. 
— F... fez-lhe o casamento.—Casamen- 
to rico, casamento em que um dos côn- 
juges é rico, ou ambos.— Um casamen- 
to de dinheiro, casamento que traz di- 
nheiro ao marido. — <íBasta que por mim 
se desfizesse hum casamento de muytos 
mil cruzados, que a ambas as partes es- 
tava myito bem.» Francisco Manoel do 
Mello, Apol. Dial., p. 103. —Filhos que 
não são de casamenío, filhos illegitimos. 

— Nomes de diílerentes especies de ca- 
samento: Casamento cíuü, o que é feito 
perante a auctoridade civil. — Casamen- 
to de consciência, casamento entre duas 
pessoas que tiveram coramercio illicita- 
mente. — Casamento de consciência, é 
também aquelle cujas formalidades foram 
feitas secretamente.— Casamento in ex- 
tremis, o que é contrahido quando uma 
das partes está em perigo de morte. — 
Casamento mixto, o que é contrahido 
por pessoas de differenles religiões ou 
communhões. — Casamento por procu- 
ração, aquelle em que o esposo é repre- 
sentado por outra pessoa, munida para 
isso d'uma procuração. — A celebração 
das nupcias.— Fui convidado para o ca- 
samento.— Assistir d! um casamento.— 
Os bens, o dote.—Apanhar um bom ca- 

samento. — Dote que pela lei é obrigado 
a dar o desflorador. — Pensão exigida 
antigamente pelos nobres para suas filhas 
dos mosteiros, e que era destinada ou 
para o dote ou para as despezas da fami- 
lia já formadas pelo casamento. 

— Termo popular. As partes genitaes 
das mulheres. — Morreu por não querer 
descubrir o seu casamento. — Em termos 
mysticos, consagração d'uma mulher á 
vida religiosa. — Casamento com Beus. 

— Figuradamenle, diz-se fallando das 
cousas que se unem. — Entre estas opi- 
niões c impossível casamento. 

— Casamento republicano, supplicio 
imaginado em Nantes por Carrier, no 
tempo da revolução franceza, consistin- 
do em lançar no Loiro um homem o 
uma mulher ligados um ao outro. 

— Adag. : «O casamento e a mortalha 
no ceuse talha.»—«Casamento feito, noivo 
arrependido. »—«.De Castella,nem veneno 
nem casamento.» — «Casamento da par 
do lar, compadre d'alem do mar.»—iNão 
ha casamento pobre nem mortalha rica.» 

CASANTE, part, act. de Casar.— Subs- 
tantivamento : Os casantes, os nubentes, 
que estão no acto do matrimonio oupro- 
ximos a contrahil-o. 

CASÃO, s. m. Augmentativo do Casa. 
— Casa do grande rendimento. — Este 
homem tem um casão. 

CASAPO, s. m. (A crer Diogo de Couto, 
é uma palavra asiatica). Canhão de ar- 
tilheria, antigo, quedava tiros muito for- 
te».— líTrouxe (o rei do Niscamexa) muita 
artilheria, a principal forão nove peças 
grossas, em que entrava uma, que os nos- 
sos chamavão o Casapo grande, e elles 
Samascasapo, que na sua lingua quer di- 
zer, Con el carnicero, porque os carni- 
ceiros, que cortão as vacas, lhe chamão 
Casapo.» Diogo de Couto, Década VIII, 
foi. 153 (1.» cd.) 

CASAQUÍNHO, s. m. Diminytivo de 
Casaco. '' 

CASAR, s. TO. ant. Outra fôrma de Ca- 
sal.—(,(7Z Casáres, para que os Frades no 
seguem em o verão.-» Doe. de 1250, em 
Yiterbo, Eluc. 

CASAR, V. n. (De casa, porque os es- 
posos formam casa, ou familia. A signi- 
ficação neutra 6, pois, a original). Unir- 
se pelo casamento o homem á mulher, 
a mulher ao homem.— «Casando de tal 
guisa sem seu mandado e consentimento.» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro, cap. 
28.—« Vindo saber como o seu pay quer ca- 
sar, vemmettida em agonia.» AntonioFer- 
reira, Bristo, Proí. — Casar com.— «Ott- 
trossy por quanto prometeo e Jurou o di- 
to Rey de Portugall que des este dia de 
sam Joham baplista este primeiro que vem 
Ataa sseis anos primeiros seguintes que 
a, dita Iffante sa fdha faça solemnemente 
sas vodas e casse com ho dito dom fra- 
drique.» Doe. de 1377, no Corpo diplo- 
mático portuguez, Tom i, p. 365, publ. 
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pelo visconde de Santarém.— aEl-ReijD. 
Filippe segundo de Castella teve entre ou- 
tros fdhos a Infante D. Calherina, que 
casou com Carlos Emanuel, Duque de 
Saboya.D Francisco Manoel de Mello, 
Epauaphoras, p. 15. 

O filho orphSo deixava deshcrdado, 
Dizendo, que nas terras a grandeza 
Do Senhorio todo só sua era : 
Porque para casar seu pai lhas dera. 

CAM., Lus., cant. iii, est. 29. 

— Casar, v. a. Unir um homem e uma 
mulher pelo casamento.— O parocho ca- 
sou-os. — üiz-se também dos qae fazem 
ou buscam casamento, seja por auctori- 
dade paterna, seja por oflicio d'amisade. 

Dizem mi ora que mi o aguis assi, 
Nostro Senor, como m'eu receei, 
De vos casaren. 

TROVAS E CANTARES, Cant. 93. 

— «Ca ella casou sua irmãa Dona Jo- 
hana, que era bastarda e comendadeira 
de Santos.D Fernão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 65. 

— Figuradamente: Unir, ligar duas 
cousas.— Este homem casa o espirito de 
tolerancia com um sentimento religioso 
profundo. 

— Casar-se, v. refl. Fallando d'ura ho- 
mem, tomar uma mulher; fallando d'uma 
mulher, tomar marido. 

Ku amei hua donzela, 
Porque m'ouviste trobar; 
O con quen se foi casar, 
Por quantu eu lá ben dixi, 
Quer m'ora por eu matar. 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varrihagen, cant. vii. 

Vendo estas namoradas estranhezas 
O velho pae sisudo, que respeita 
O murmurar do povo, e a phantasia 
Do filho, que casar-ae nào queria. 

CAM., LUS., cant. ni, est. 122. 

— «Paga o filho a seu pay, em se ca- 
sar, aquelle beneficio.r> Francisco Manoel 
de Mello, Carta de Guia de Casados.— 
Unir-se umacousa a outra.—Conformar- 
se, ageitar-se.—í<Escripluras, que se ca- 
são com a minha inclinação.}) Fr. Anto- 
nio das Chagas, Cartas, Tom. ii, p. 217. 
— «A largueza, e soltura da vida, que 
foi a origem, e o fomento da Heresia ca- 
sa-se mais com os costumes depravados 
do gentilismo.D Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. III, p. 477. 

— Auag. : «Casar, casar, soa hem, e sa- 
be mal.D— «Casar, casar, quer bem, quer 
mal.t—«Casar, casar, e que do governo, m 
— «Casar, e comprar, cada hum com seu 
igual.i>—«Casar me quero, terei o olho da 
panella, e assentar-me-hei primeiro.— 
« Casarás e amansarás.D— « Casareis, e 
em manteus comereis.n—«Casa-íe e verás 
perder o somno, e nunca dormir ás.d — 
« Casa o filho quando quizeres, e a filha 
quando puderes.^—aCada um canta, co- 
mo tem graça, e casa como tem ventura.^ 
— «Com cousa velha, não te cases, nem 
te alfayes.'» — aCom teu visinho casaràs 
tua filha, e beberás teu vinho.i—<í.Quem 

casa com mulher rica, e fea, tem ruim 
cama e boa meza.j) — « Quem longe vae 
casar, ou vae enganado, ou vae enganar .d 
— (.{Quem não tem sogra, nem cunhada, 
é hem casada.» — «.Quem tarde casa, mal 
casa.» — (íSeja Maria casada, e a outra 
haja má fada.d — «Se queres bem casar, 
casa com teu egual.D — «/I filha casada, 
saem-lhe genros.)^ — «.Antes que cases «<5 
o que fazes, porque não é nó, que des- 
ates.ji— «Com verdade, e com mentira ca- 
sa a velha sua fdha.)-)—«Ao velho recem- 
casado rezar-lhe por finado.yi —«A quem 
faz casa, ou se casa, a bolsa lhe fica.» — 
«Não comjjres mula manca, cuidando, 
que ha de sarar, nem casas com mulher 
má, cuidando, que se ha-de emendar, 
— « De dia em dia casaràs Maria. » — 
« Moça com velho casada, como velha se 
tracta. » — « A''em de menina te ajuda, 
nem cases com viuva.y> — «O filho de 
tua visinha, tira-lhe o ramo, e casa-o 
com tua filha.)) — «O homem rico, com 
a fama casa seu filho.— «Para mal ca- 
sar, maii vai nunca casar.» — «Por co- 
biça de florim, não te casas com ruim.))— 
« Por affeição te casaste, a trabalho te en- 
Iregaste.)) —«Por casa, nem por vinha, 
não cases com mulher parida. —«Quem 
casa sua fdha, depennado fica.))—«Quem 
casa por amores, mãos dias, e peoresnou- 
tes.-»—«Antes que cases cata o que fazes. ■» 
Jorge Ferreira de Vasconcelios, Aulegra- 
phia, p. 18. 

CASARÃO, s. m. Augmentativo de Casa. 
1.) CASARIA, s. m. (De casa, com o 

suffixo «aria»). Lanço de casas. 
2.) CASARÍA, s. f. ant. (IJe casa, s. m., 

com o suftixo «aria»). Multidão de casaes. 
CASCA, s. f. (üe cascar, a que tam- 

bém se ligara casco, casquete; cascar 
significou primeiramente quebrar, como 
ainda significou em hespanhul; d'ahi cas- 
ca, cousa quebrada, a cousa que se que- 
bra ; assim a parte d'um ovo marisco, 
como a lagosta, o mexilhão, que se que- 
bra para comer o animal, d'um fructo, 
etc.) Involucro exterior d'uui ovo.— Fi- 
guradamente ; Ainda está nas cascas, 
ainda está em germen. — Saiu ha pouco 
das cascas, está muito novo ainda. — 
Morrer nas cascas, morrer em germen. 
— Essa empreza morreu nas cascas. — 
lavolucro linhoso de certos fructos. — 
Casca de noz, de amêndoa, avelã, romã, 
etc. — A capsula que envolve as semen- 
tes. — Casca de feijão. — Casca de tre- 
moço, etc.—A peilicula exterior d'alguns 
fructos. — Casca de pera, de pecego, de 
amora, de maçã, etc.—Parle calcarea de 
alguns molluscüs. 

Aqui de limos, cascas, e d'oslrinhos, 
Nojosa ('.riaçâo das águas fundas, 
Alimpamos as Naus, que dos caminhos 
Longos do mar vêm sórdidas e immundas. 

CAM., LUS., cant. v, est. "39. 

Na cabeça por gorra tinha posta 
Huma mui grande casca de lagosta. 

OB. ciT., cí»Bt, Yí, est. 17. 

— Casca de alho, a peilicula que o co- 
bre.—Figuradamente : O exterior, a fôr- 
ma d'uma cousa, por opposição ao inte- 
rior, á essencia.— «Lançavam a cascado 
argumento, e gostavam o fructo da inte- 
rior erudição.)) Barros, Década lll,Prol. 

— Involucro da haste das plantas li- 
nhosas.— Casca de carvalho. — Casca de 
nogueira. 

— Loc. : Contentar-se com a casca, lêr 
sem comprehender, ou sem reconhecer 
a doutrina. — Ser de casca grossa, de 
baixa estirpe, e má educação. 

— Termo do Jogo do voltarete e da 
arrenegada. As cartas que íicam por dis- 
tribuir.— Jr á casca, tornar oito ou nove 
cartas da casca, depois de todos os par- 
ceiros terem passado uma vez, e por con- 
seqüência, depois de ter o que disse, 
que se fazia, comprado as outras quatro 
ou cinco da casca. 

CASCABULHAR, v. n. (Ü0 cascabulho). 
Mover cascas ou cascabulho, em busca 
d'aiguma cousa. 

CASCABULHO, s. m. (Derivado irregu- 
lar de casca). O casulo da pevide, da 
bolota, etc.—«Pondoa em hum cascabu- 
lho de bolota.D Antonio da Cruz, Reco- 
pilação de Cirurgia, p. 319. —Popuiar- 
mente: Montão de cascas.— Cascalho.—■ 
Figuradamente : Cousas vãs. 

CASCALHEIRA, s. f. (De cascalho, coiii 
o suftixo «eira»), Logar onde ha casca- 
lho.— Cascalheira d'um rio. 

CASCALHO, s. ?n. (De casca, com o suf- 
fixo «alho»). Reunião de lascas ou esti- 
lhaços de pedras, que se separam quando 
estas se lavram. — Por extensão, casca- 
lho de ferro, as escorias grossas que larga, 
quando se forja. —Arêa grossa ou terra 
misturada, com ostras, ou pedrinhas que 
se acham nas minas de ouro o á beira do 
mar. — «Depois de cavarem, achão certa 
casta, como de parede de pedregulho, ^ 
terra, a que chamam cascalho.» Sirnáo 
de Vasconcelios, Vida do P. João de Al- 
meida, p. 119.—Pedra miúda eareenta- 

— Adag. : «Nem vinho em baixo, ne^'^ 
trigo em cascalho.)) Padre Delicado, Ada- 
gios, p. 10. 

CASCALHÚDO, adj. (De cascalho, coW 
o suffixo «udo», como bojudo, do bojO/ 
etc). Em que ha muito cascalho.— Prcti": 
cascalhuda. 

CASCALVO, adj. (De casco, e alvo)- 
Que tem um ou mais cascos brancos, fâ'' 
lando do cavallo. 

CASCAMÜLHO, adj. (De casco, e mulh"' 
por mulo, de mula). Que tem os cascoS 
como os das mulas, fallando do cavallo- 

CASCÃO, s. m. Augmentativo de Cas- 
ca.—Arvore de grosso cascão. — Figur®' 
damente: Grande cascão, wdo cascão, d 
apparencia grosseira ; de baixa origetu t 
áspero no trato; do maneiras gross-^ir^s- 
—Homem de grande cascão. — Horn^'^'' 
de máo cascão. 

1.) CASCAR. V. a. (Em castelhano ap*' 
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lavra conserva a sua significação funda- 
mental ()e quebrar; vem ella d'utn verbo 
Çuassicare, derivado do thema quassa, do 
'atim quassare, quebrar (vid. Cançar). Ba- 
'fr. — «Ainda os louros rayos do Sul não 
^pparecião nos heyços do Oriente, já eu 
''ie cascava o meyo dia; era alta noyte, 
litando lhe pespegava as seis, ou sete.» 
i^rancisco Manoel do Mello, Apologos Dia- 
^03aes, p. 13. — Dar (pancada); Cascou- 

um bofelão. 
■— Cascar, v. n. Dar pancada. 

IJernardo hia seguro 
De liie cascarem, porque já levava 
No peito bum forte muro. 

VR. siMÃo, onA(;Ão acadêmica, p. 30i. 

2.) CASCAR, V. a. (A mesma palavra 
que Cascar 1). Termo provincial. Desca- 
'üisar ou lirar o casulo ás espigas do mi- 
lho grosso. 

CASCAROSO, adj. (De casca, pela ana- 
logia de adjectivos em roso, como pode- 
^'oso, sonoroso, etc., como se houvesse um 
®djeciivo cascaro, etc.) Que tem casca ou 
•frusta. = Usado por Avellar Brolero. 

CASCÁRRA, s. f. (De casca, com o suf- 
ixo «arra»). Nome de um peixe, simi- 
"iaiite ao cação. 

— Termo do jogo do voltarete o da ar- 
[srjegada. As cartas que ticam por distri- 
buir. = Hoje diz-se casca. 

CASCARKÃO, s. m. Outra fôrma do Car- 
'"ascão, resultante d'uma troca de sons. 

CASCARRÊA, s. f. (De cascarréa, do 
Cascàrra, de casca. Em quanto á signifi- 
^^ação, cp. de casca grossa, de baixa cs- 
^ifpe). Termo popular. Geração. 

Olho meio se metta em ti. 
Cascurrea de Judeo. 

GIL VICENTE, cailt. IIÍ, CSt. 170. 

1.) CASCARRÍLHA, s. f. (De cascarra, 
o suffixo «ilha»). Termo do Jogo do 

^''Itarete e da arrenegada. — A mesma si- 
8'Hftcação que Casca e Cascarra. 
^ 2.) CASCARRÍLHA, s. (Do hespanhol 
^^carilla, de cascara, de casca, casca). 

®rtao de Pharmacia. Casca amarga e aro- 
que vem da clutia eluteria (Lin- 

arvore que cresce particularmente 
Eleulheria, uma das Antilhas. 

*]A.SCASÍNHA, s. f. Diminutivo de Casca, 
j^^-) CASCATA, s. f. (Do italiano casca- 

' quéda, quédad'agua, áQ cascara, cair, 
A "^ deriva do latim cadere (vid. Cair), 

rol de agua, agua que vae caindo de 
dra em rochedo, de pedra em pe- 

de Fortificação. Ramal de 
^ mina que vae em declivio. 

^üe s. 2. gen. (Não ó certo 
11 nJ® a mesma palavra que Cascata 
'•lY^soa velha. 

Ur H ^'^SCAVÉL, s. m. (Derivado irregu- 
Cüm ^ <^asca). Globosinho de metal ôco, 
tro pequena abertura, tendo den- 

dura, que agitando-se pro- 
som agradavel. ^ 

ciando mostrar-lhe peças mais somenos, 
Contas de crystallino transparente; 
Alguns soantes cascavéis pequenos, 
Um barrete vermelho, côr contente. 

CAM., Lus., cant. V, Cat. 20. 
E todos com dgetreza peregrina 
Fazem que o cascavel nos pés retina. 

MANuEL DE GALIIEGOS, TEMPLO DA MEMÓRIA, 
liv. IV, est. 15. 

— Figuradamente: Ninharia, banali- 
dade. Pouco juizo." — Cuidado que in- 
quieta. 

— Cobra cascavel, cobra que faz cer- 
to som com a cauda, em razão de as vér- 
tebras d'ella serem forradas de uma to- 
nasinha cornea delgada. 

— Loc.: Trazer cascavel, ter acções, 
palavras por onde se conhece o caracter 
ou a sciencia. — nDe cenlo não ha um le- 
trado, que não traga cascavel, por onde 
lhe conheçais a altura em que anda conio 
Furão, e se o tirardes do bairro da sua pro- 
fissão...)) Francisco Rodrigues Lobo, Cor- 
te na Aldêa, p. 336. — A cascavel sor- 
dido, sem fazer ruido. — Ser cascavel, 
não ter opinião fixa; não ter assento.— 
Quem lançará o cascavel ao gato? quem 
executará um passo bom, mas perigosis- 
simo. —Do ruge ruge se fazem os casca- 
véis, de pequenas palavras, do dito d'um 
ou d'outro se fazem os grandes boatos, 
se fazem as diífamações. 

2.J CaSCAVÉL, s. m. (Derivado irregu- 
lar do Casco). Ü que na alfandega põe os 
arcos nas caixas ou barricas de assucar 
rachadas. 

■f CASCÉLIA, s. f. Termo de Zoologia. 
Genero de coleópteros peatãmeros, da fa- 
milia dos carabicos. 

-j- CASCHÍVO, s. m. Termo de Zoolo- 
gia. Nome de um peixe do genero mor- 
rnyro. 

CASCO, s. m. (O hespanhol tem casco, 
craneo, que Diez deriva como casca (vid. 
Casca) de cascar, quebrar, derivado do 
latim quassare, por intermedio d'uma fôr- 
ma (/wassícare). Craneo; o couro cabellu- 
do da cabeça. — Deu-lhe no casco, ca- 
hiram-lhe os cabellos. — Tem o casco d 
mostra. — Antiga armadura da cabeça. 
Ordenação Affonsina, Liv. v, Tit. 80, § 
12. — Concha da òstra. — nDaqui foi le- 
vado aquelle casco de Ostra.y> Simão do 
Vasconcellos, Noticia.s do Brasil, p. 07 
(1." ed.) — Casco de cebola, a casca da 
cebola. — Casco do navio, a quilha e cos- 
tado. — (lAssim como quem navega se te- 
me muito inais de abrir huma ferida no 
casco do navio.D Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. — Na- 
vio não guerreado. — uSerão de grande 
importancia muitos cascos em Goa.» Aze- 
vedo, Discursos Apologeticos, p. 4. — 
Casco da fortaleza, os muros e outras 
obras, sem guarniçào. — nDâixundo o 
casco da Fortaleza com toda a ariilheria, 
e cavallos.)) Barros, Década II, foi. 175. 
— Vasilha de tanôa, como pipa, barril, 
quartola. — A parto cornea da pata dos 
pachydermes o do boi. 

— Figuradamente: — aEsse Aneximjá 
nam te>n mais que o casco. Se elle era 
uma tona de cebola que podia durar?)) 
Francisco Manoel de Mello, Feira d'Ane- 
xins, Part. I, Dial. i, § G. — Núcleo; Cas- 
co do exercito, os ofiiciaes e soldados que 
principiam a formal-o. 

— No plural e figuradamente: O espi- 
rito, o cérebro. — aEstou tanto da vossa 
parte (n'esta parte), que se me ha posto 
nos cascos, que os mayores desmanchas do 
tempo provem de se não fazerem cousas a 
suas horas.)) Idem, Apologos Dialogaes, 
Part. I. —Metter-se no casco a alguém, 
encasquetar-se. — Ligeiro dos cascos, es- 
troina, irrellectido. — Ter mãos cascosou 
cascos de cabaça, ser cabeça de vento, não 
ter senso commum. — Quebrar os cascos, 
quebrar a cabeça (no sentido íigurado), 
dar tratos á cabeça. — Duro dos cascos, 
estúpido, teimoso. 

— Adao. : nDepois de escalavrado, ten- 
tar o casco.» Querer dar remedio, depois 
de ter feito o mal. — a Quebra-me a cabe- 
ça, unta-me o casco.» 

f CASCOLYTRO, s. m. Termo de Bo- 
tanica. Genero do gramíneas, similhan- 
tes aos caióthecos. 

CASCÚDO, adj. (Do casca, com o suf- 
fixo «udo»). Que tem casca grossa ou 
crusta calcárea. — Laranja cascuda. — 
Bicho cascudo. — Figuradamente: Do ex- 
terior grosseiro. — Homem cascudo. 

CASüÜLHO, s. m. (De casca, com o suf- 
fixo «ulho»). Casca linhea como a da bo- 
lota, etc. — Reunião decascas.— Reunião 
de raminhos sêccos que cahein das arvo- 
res.— Varredura d'uma cascs. — Figura- 
damente: Ninharia, bagatella. 

f CASEAÇÃO, s. m. (De caseo). Termo 
Didactico. Conversão do leite em queijo. 

CASEADEIRA, s. f. (L)o thema casea, 
de casear, com o suffixo composto «dei- 
ra»). Mulher que casêa. 

CASEAR, v. a. e n. (Ue casa, como ra- 
rear, de raro, saltear, de salto, etc.) Abrir 
casas para botões n'uma peça de vestuá- 
rio. 

t CASEÁTO, s.m. (vid. Caseo). Termo 
de Chimica. Saes formados pelo ácido la- 
ctico e chamados hoje lactatos. 

CASÉBRE, s. íH. (Ue casa, com o suffi- 
xo pouco usual «ebre», do suffixo latino 
ebilis). Termo familiar. Casa humilde, ca- 
sa pequena e velha. 

-j- CASEIFÓRME, adj. (Do latim caseus, 
queijo, e forma, fôrma). Termo Didacti- 
co. Que se assemelha ao queijo. — Preci- 
pitado caseifórme. 

f CASEINA, s. f. (Do latim caseus, 
queijo). Termo do Chimica. Substancia 
organica naturalmente liquida na econo- 
mia, que se coagula pela acção dos áci- 
dos e pela compressão, mas não pelo ca- 
lor. = Diz-se tambi^m caseo. 

-}- CASEÍNO, adj. (Do latim caseus, quei- 
jo). Termo de Chimica. Ácido caseino, 
ácido assim chamado porque foi achado 
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primeiramente no queijo, o antigo nome 
do ácido lactico. 

CASEIRISSIMO, adj. sup. de Caseiro. — 
dAquiüo de matar porcos pelo tempo he 
iance caseirissimo, e bem aceito...j> Fran- 
cisco Manoel do Mello, Carta de Guia de 
Casados. 

1). CASEIRO, ad/. (De casa, com o suf- 
fixo «eiro»). De casa, doméstico.— Vida 
caseira.— «Com ires exemplos familia- 
res e caseiros.» Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. I, p. 338. — <iAs mulheres que se 
enfrascão nestes negocias caseiros » Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. — «.Enifim, que dirá a antigüi- 
dade do javali? Ou que os modernos dos 
caseyros porcos, quando estes farlão, e 
deleytão huma famitiasemmid, edamno 
Idem, Apologos Dialogaes, p. 142. —Ave 
caseira. — Remedio caseiro, remedioem- 
pirico, feito em casa. — De trazer por ca - 
sa. — Traje caseiro. — Roupa caseira. 

— Figuradamente: Simples, sem ador- 
no. — Que salie raras vezes á rua. — Ho- 
mem caseiro.— «0^ castelhanos celehrão 
muito as mulheres caseiras, que tratão do 
serviço de suas casas.í> Francisco Manoel 
de Mello, Carta de Guia de Casados, p. 76. 

2). CASEIRO, s. m. (A mesma palavra 
que Caseiro 1). O que tomou casal ou 
quinta de aluguer para a cultivar por sua 
conta. — O que grangeia casal ou quinta 
para outrem; o que administra uma quin- 
ta o cuida d'ella. — O que raora em ca- 
sa. — «Caseiro d'el-Rei.y> Monarchia Lu- 
sitana, Tom. VI, foi. 6.—O que arren- 
dou casa.—O que é sedentário, amigo 
de não sair de casa. — «.Jd lá vae o ca- 
seyro, bem podeis sair.d Antonio Ferrei- 
ra, Cioso, act. I, SC. 4. 

-}■ CASEO, s. TO. (Do latim caseus; vid. 
Queijo). Termo de Chimica. Vid. Caseina. 

•j" CASEOSO, adj. (De caseo). Termo 
Didactico. Da natureza do queijo. A par- 
te caseosa do leite. 

CASERÍA, s. f. (Por casaria, de casa, 
com o suffixo «aria»). Nome dado anti- 
gamente pelos portuguezes aos hospicios 
e hospedarias da terra santa. 

CASÉRNA, s, f, (O hespanhol tem ca- 
serna, o francez caserne, o italiano caser- 
na; a palavra deriva do casa, polo mes- 
mo processo que caverna, de cava). Ter- 
mo Militar. Edifício destinado para alo- 
jamento das tropas, principalmente en- 
tre os muros e as casas d'uma praça, vil- 
la. — Deposito ou casa de venda de pol- 
vora, fóra dos povoados. 

CASERNEIRO, s.m. (Decaserna). Ter- 
mo Militar. O que cuida das casernas ou 
quartéis da tropa. 

CASI, adj. Antiga pronuncia de Quasi, 
muito freqüente. 

CASIA, s. f. Vid. Cassia. 
CASIÃO, s. f. Fôrma popular de Occa- 

siâo. = Usada por Gil Vicente. 
CASIMÍRA, s. f. (Do nome proprio Ca- 

simir, Casimiro, segundo todas as proba- 

bilidades, apesar de não estar averigua- 
do que tal tenha sido o nome do inven- 
tor). Estofo de lã cruzada, fino e leve. 
— Umas calças de casimira. 

CASÍNHA, s. f. Diminutivo de Casa. 
— Por particularisação, a antiga casa do 
almotacel. — Desembargadores da casi- 
nha. — kAos Desembargadores do Paço, 
chamavão antigamente os Desembargado- 
res da Casinha, por terem uma particu- 
lar no Paço, annde despacharão com os 
Senhores Reys deste Reino todos os ne- 
gocias d'elle.)i Carvalho, Chorographia 
portugueza, Tora. nr, p. 585.—uNa 
mesma sexta-feira depois de comer despa- 
chava com os desembargadores do paço, 
mas não tinhão casinha como agora; e 
nunca erCio mais de dous, de muita au- 
ctoridade e doutrina.y> Pedro de Mariz, 
Dial. de varia historia, Dial. iv, foi. 534. 

f CASÍNO, s. m. (Do italiano casino, 
diminutivo de casa). Nome proprio de 
um logar de reunião para lêr, conversar, 
jogar, dançar, ouvir musica, etc., que 
se applica algumas vezes a outros loga- 
res similhantes. = Noologismo recente. 

CASIOSO, adj. Orthographia incorrecla 
de Caseoso. 

f CASISPÉRME, adj. 2 gcn. (Do grego 
kasis, irmão, e sperma, fructa). Termo 
de Botanica. Diz-se das plantas cujas es- 
porídias são adherentes de todos os la- 
dos. 

f CASNOIDÉA, s. f. Termo de Zoolo- 
gia. Genero do coleópteros pentámeros, 
da familia dos carábicos. 

1.) CASO, s. m. (Do latim casus, queda, 
caso, acontecimento, desinencia que vem 
da raiz cad, que se encontra em cadere; 
vid. Cair). O que succedeu, pôde succe- 
der, circumstancia, facto, historia, hypo- 
these. — Caso fortuito. — Caso fatal. — 
Em caso de morte. — No caso de guerra. 
— N'este caso. — Obrar segundo o caso. 
— Não ha tal caso. — O caso o exige, o 
pede. — No caso contrario. — Se se dér 
tal caso.— «E perdoaram d'uuma par- 
te aa outra, des o caso mayar ataa o me- 
nor, a todollos que em serviço dos senho- 
res andarem.-» Fcrnáo Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. 53. 

'Nos perigos passados v;to fatiando; 
Que mal se perderão do pensamento 
Os casos grandes, d'onde em tanto apêrto 
A vida em salvo escapa por acerto. 

CAM., LUS., cant. ii,est. C7. 
Muitos cnsoa futuros lhe apresenta, 

oü. CIT., cant. II, e.st. 43. 
A quem esta victoria permlttiu, 
Dão louvores e graças sem medida: 
Que em casos üio estranljos, claramente 
Mais peleja o favor de Deus, que a gente. 

OB. CIT., cant. iii, est. 82. 
O caso triste e digno de memória, 
Que do sepulchro os homens desenterra, 
Aconteceu da nii-era e mesquinha, 
Que depois de ser morta foi raiulia. 

on. CIT., cant. iii, est. 118. 
E se tantos trophéns de Mahometa 
Alevantundo vae, também do forte 
Leoncz, não consentiu estur quieta 
A terra, usada aos casos de Mavoite. 

OB. CIT., cant. III, est. Bí). 

Os casos vi, que os rudes marinheiros, 
Que tem por mestra a longa experiencia 
Contam por certos sempre, e verdadeiros. 

CAM., LUS., cant. V, est. 17. 
— «.Pôde ser que Alexandre me infor- 

mará mais do caso.» Antonio Ferreira, 
Bristo, act. iii, sc. 7. 

Mas que aproveite a estes o conselho 
Que em casos importantes dam seguro? 

*COnTEREAL,NAUFBAGIODESEPULVEDA,Cant.I. 
— nArmar tão largas redes, para co- 

lher dentro dellas todos os casos, e todos os 
avisos.T) Francisco Manoel de Mello, Carta 
de Guia de Casados.—«ü/as o caso era, que 
os Architectos querião obras para si, ainda 
que para os outras fossem de Misericordia.li 
Idem, Apologos Dialogaes, p. 26.— aNão 
julgo indigna que se lea a Relação deUes 
casos.» Idem, Epanaphoras, p. 15. 

Acaba este qundro o grande caso 
Que aos filhos de Jacob lhe succedeu. 

i\ouM DE MouiiA, Novíss. DO HOMEM, cant. h 
est 49. 

liem innocente do que o caso, escondo 
(Que tanto o que se alcança he limitado) 
IVis a victima, ao Pai di/.ia, aonde 
Kstá? que o mais já vejo aparelhado. 

OB. CIT., cant. II, est. 52. 
— Termo de Jurisprudência. A espe- 

cie d'uma lei, causi, debito, crime.— Não 
é esse a caso da lei. —A lei não previa'' 
este caso. — Caso de consciência, difficul- 
dade ou questão sobre um ponto de mo- 
ral religiosa.—Por extensão, escrupulo. 
— É para mim um. caso de consciência fd' 
vorecer este desgraçado. — Casos reserva- 
dos, peccailos de que não se pôde ser ab- 
solvido senão pelo bispo ou pelo Papa- 
— Acaso. 

Ali chegado, on fosse caso, ou manha, 
Sem passar se deteve muitos dias. 

CAM., LL's., cant. VI, est. 57. 
• —Particularmente: O acaso personifi' 
cado. 

Vô, que já teve o Indo sohjugado, 
E nunca lhe tirou Fortuna ou caso, 
Por vencedor da índia ser cantado 
De quantos bebem a agua do Parnaso. 

OB. CIT., cant. I, est. 32. 
— Cousa que convém, o que convém- 

— Cousa de que se trata. — Isso não 
faz nada ao caso. — Não é o meu casO- 
— Vem frizando para o caso. — alsso esta 
bem, mas falle.mas em o nosso caso.» FraO' 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dial®' 
gaes, p. 65. — Estar no caso, em estao" 
de, capaz de. — Não estou no caso de 
solver tal questão. — «Vós estaes no cas"-' 
Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al' 
dêa, p. 17.—Fazer caso de...—-Est'' 
mar, ter em apreço, em conta. — Já 
faz caso dos seus amigos. — Não faço ca® 
d'essas insolencias. — Na minha disciiss^" 
não fez caso d'um grande numero de r 
ctos de menor importancia. , 

— Em Medicina, doença considera ® 
na pessoa que é aíTectafla d'ella. — 
havido muitos casos de febre amaT^^ ^ 
n'esta cidade. — No hospital observo^'' 
urn caso singular de ectocardia, _ . 

— Tçrmo de Grammatica. Desinen^ 
variavel das palavras que se declinam- 
A ãeclinação latina tem seis casos. , 

—Termo d'Algebra. Caso irreduch^ ' 
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^íuelle em que as raízes d'uma equação 
"o terceiro gráo são reaes e deseguaes. 

Em. todo o caso, loc. adv., succcda 
o que succeder, sejam quaes forem as cir- 
•^umstancias, apesar de taes circumstan- 
Cias. — Em todo o caso vou a tua casa. 
"^Talvez chova, mas em todo o caso ire- 
"'"s passear. — No caso que, supposto 

pede o conjunctivo presente. — No 
*"^50 que eiie venha. — No caso de, loc. 

o mesmo sentido da precedente, 
yde o conjunctivo futuro. —No caso de 
% vir. — No caso de estudarmos. — 

conjunccionalmente, o mesmo sen- 
iQo. Pede o conjunctivo presente.—Caso 
nova. — Caso recebamos a sua visita. — 

caso, loc. adv., casualmente, sem ser 
Previsto. 

~~-Loc.: Caso crime, ura crime, um 
^'tentado contra as leis. — «Por ser dia 

que se julgão os casos crimes.)) Luiz 
^ Vasconcellos, Arte Militar, foi. 70, 
'^Um caso d'armas, duello, pugna. 

''Se travou hum caso d'armas o mais 
j%o.» Monarchia Lusitana, Tom. i, p. 

—São mais os casos, que as leis, 
muitos os crimes que não estão pre- 

'stos na lei. — Muita no caso, loc. po- 

não se falle n'isso.—«//e hum caso 
iarhas até d cintura.)» Enfermidades 

^ Lingua. E' um caso de alta monta, 
sentido ironico. 

^•) CASO, s. TO. Corrupção de Causo, 
Causa, em virtude da influencia de 

1). = Occorre raramente nos escri- 
Ptores. 

CASOAR, s. m. (Do hespanhol caso- 
fu ' fue vem do malaio ca&suwaris, no- 
(j, d'ave). Nome d'uma ava pern'alta, 

rnais curtas que as do abestruz, 
quasi do tamanho d'esta ave, e que 

^Jvôa. 
s. f. Laçada, segunda Bento 

j^^ASÓRIO, s. m. (De casa, com o suffi- 
Casa rústica, barraca. — Pe- 

^^casa, vellifl, arruinada, sem valor, 
do^^^miliarmente: Casamento.—Quan- 

casV/'°"°- 
"'as f ' (O^gstn incerta). Esca- 

que se destacara da epiderme, 
j 'Palmente na cabeça. 

^eiier Botanica. 
farailia das papi- 

(D® caspa, corao 
® casa). Cobrir-se do caspa. — 

C^gp"^® caspeando a cabeça. 
(De Cáspio, nome do mar 

p , Isgo situado nos conlins da Eu- 
W „ a Rússia a 0. o ao N., a Tar- 

C, 

nri^ a í "'issia a U. o ao IN., a Tar- 

liar r ®') pertence 
"'spio ^^spio; que está proximo ao mar 

A Ver navegando, 
Corti rpf ligeiras lusitanas, 

RSn terra, em si cuidando, Quo, oo gentes, inhumanas, • aposentos Cas];tosf habitando, etc. 
Lus., cant. I, est. 00. 

Voando d'este Rei a fama estranha, 
Do herculano Calpe á Caspia serra. 

CAM., Lus., cant. in, est. 23. 

Faxei que torne lá ás sylveslres covas 
Dos Caspios montes e da Scythia fria 
A turca geração.... 

OB. ciT., cant. VII, est. 12. 
Este com firme, e invencível peito 
Da gente, que nos Caspios montes mora, 
Cinco Reys vencerá pondo a Lisboa 
Das cinco huma digníssima coroa. 

CASTRO, ULYSSÉA, cant. IV, est. 86. 

CASPITÉl Interjeição popular, para ex- 
primir a admiração de modo um tanto 
ironico. 

CASPOSO, adj. (De caspa, com o suffi- 
xo «oso»). Que tem caspa. 

CASQUEIRO, s. m. (De casca, com o 
suffixo «eiro»). Logar em que se ajunta 
madeira para se descascar, e fazer em 
falcas antes de a serrar. 

CASQUEJÁR, V. n. (De casca, com o 
suffixo «ejar», corao falquejar, da falco, 
etc.) Termo d'Alveitaria. Cicatrizar e co- 
brir-se de casco a ferida da unha das bôs- 
tas.—«.Chegado a estarem as chagas bem 
curadas, pellas não deixaram bem cas- 
quejar, principalmente de inverno, ha- 
vendo lamas.)) Antonio Galvão, Tractado 
d'Alveitaria, p. 556.—Criar casco novo. 

CASQUENTO, adj. (De casca, com o suf- 
fixo «ento», comobolorenío, debolor, etc.) 
Cascudo, de casca grossa.—«^s virtudes 
da gente baixa muitas vezes travão, e pa- 
rece que sabem a madeira nova, e casquen- 
ta.» Heitor Pinto, Imagem da Vida Chris- 
tã, II, 5, 15. 

CASQUETE, s. m. (De casco, com o suf- 
fixo «ete»). Pequeno casco de defendera 
cabeça.—Carapuça, barrete, barretina.— 
Popularmente: Chapéo'velho.— Emplas- 
tro com substancia medicamentosa que se 
applica á cabeça dos tinhosos para lhe ar- 
rancar o cabello. 

CASQUICHÊO, adj. (De casco, echeo). 
Termo do Alvcitaria. Que tem o casco 
cheio. 

Escolhe o casquicheo; 
mas so tocar d"altyperno, 
seguro rrybeyro cheo 
poao passar no jnuerno. 

CANC. DE REZENDi:, I, 153. 
— Figuradamente; Presumpçoso. — 

«.Hum desdem pirnalto e casquicheo.» Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Aulegraphia, 
Prol. 

CASQUICOPADO, adj. (De casco, e co- 
pado). Que tem o casco copado, redondo. 

CASQUIDERRAMADO, adj. (De casco, e 
derramado). Que tem o casco largo na 
palma, por baixo. Diz-se do cavallo. 

CASQUILHAR, v. n. Termo Familiar. 
Andar casquiiho. 

CASQUILHARIA, s. f. Termo Familiar. 
O tratamento, traje, ornatos, enfeites do 
casquiiho.—Figuradamente: Ornato de 
máo gosto, e só de alguma apparencia.— 
Casquilharia da má eloquencia. 

CASQUILHÍCE, s. f. Vid. Casquilharia. 
1.) CASQUILHO, s. rn. (De casco, com 

o suffixo «ilho»). Termodé Artilheria. Cy- 

lindro ôco de ferro delgado que guarnece 
a ponta das mangas do eixo das varas da 
cabrilha.—Apara de ferro em que termi- 
na a lança d'urna carruagem. 

2.) CASQUILHO, adj. (A' letra, que gos- 
ta de cousas insignificantes como peque- 
nas cascas, casquilhos). Termo Familiar, 
Pessoa que se veste com requintados ador- 
nos, para darem nas vistas.— Substanti- 
vamente: Um casquiiho.— ?7ma casqui- 
iha. 

CASQUILÚZIO, adj. (De casca, e luzio 
ou luz). Termo Popular. De cabeça leve; 
que não tem juizo. 

CASQUIMÕLLE, adj. 2 gen. (De casco, 
e molle). Que tem o casco brando. Diz-se 
do cavallo. 

CASQUINHA, s. f. Diminutivo de Cas- 
ca. Folha delgada de prata ou ouro que 
cobre diversos objectos, como fivelas, co- 
Iheres, castiçaes. — Uma bandeja cie cas- 
quinha.—Madeira de pinho de Flandres. 
—Talhada de cidra confeitada, depois de 
ter sido cortida em salmoura. 

f CASQUINHO, adj. (De casco, com o 
sufíixo «inho»). Que tem o casco muito 
cheio da paloma e mais partes que com- 
põem as iiiãos e pés, quo ó fácil d'encra- 
var. Diz-se do cavallo. 

CASQUISÊCCO, adj, (De casco, e secco). 
Termo de Alveitaria. Que tem os cascos 
defeituosamente seccos. Diz-se do cavallo. 

CASSA, s. f. Vid. Caça 2). 
f CASSANAR, s. m. Vid. Caçanar. 
CASSÁR, V. a. (Do latim quassere, sa- 

cudir, abalar, frequentativo de quatere, 
bater). Quebrar.—«Tem outro seguro Real, 
ou cartaz dos Cossairos, que se pôde ha- 
ver por milagre não cassar as ancoras.'» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
foi. 443, col. 27. — Annullar.—Cassar 
uma Iti, um testamento, uma eleição. — 
Cassar um livro, prohibir a sua publicação. 

CASSAROLA, s. f. Vid. Caçarola. 
CASSAVE, s.m. Vid. Caçabe. 
CASSEA, s. f. Vid. Cacea. 
CASSERE, s.m. Pórma do Cárcere, re- 

sultante de assimilação de «r» a «s» («ç»), 
como antigo usso, de urso, etc. 

Em teos casseres vive mais segura. 
ACADEMIA DOS SINGULARES, 11, 48. 

CÁSSIA, s. f. (Do latim casia, do grego 
kasia, quo se olha como phenicio: fcidtia/i 
ou heziad significa cortar ou tirar a pelle 
a um fructo, nas linguas semiticas). Polpa 
da cannafistula [cassiafistula, Linneo), cu- 
jas vagens vêem particularmente das An- 
tilhas.—Cassia aromatica, casca de uma 
arvore da índia muito similhante á ca- 
nella, mas mais aromatica. 

De Cassia, Myrrha^Incenso, Ires molhos 
Queima aqui o triste Sazio cada dia. 

ANTt)NlO FERREIRA, EOLOGA 11. 

CASSIDA, s. f. Termo de Zoologia. Ge- 
nero do coleópteros, da família das chry- 
somelinas. 

-1" CASSIDÁRIO, s. m. (Do latira cassis). 
Termo de Zoologia. Genero de conchas 
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tendo a maior analogia cora os capacetes, 
formada por quatro especies vivas do Me- 
diterrâneo e do Oceano indico.— Gt^nero 
de coleóptoros tetrámeros, da familia dos 
cyclicos. 

f CASSICO, s. m. Nome de uma ave da 
America {oriolus citrimi^]. 

f CASSIDEH, s. m. (Palavra arabe). Es- 
pecie de idyilio ou poesia elegíaca em uso 
entre os arabes. 

CASSILAGEMjS. f. Nome de umaherva. 
CASSIM, s. m. Diminutivo de Casso.— 

Especie de casso de metal de que usam os 
tintureiros. Vid. Caço. 

CASSÍNO, s./". Especie de azevinbo. 
CASSINETA, s. f. Tecido de lá, simi- 

Ihante á sineta imperial. 
CASSINO, s. m. (Do italiano cassino, do 

casa, casa). Jogo que se joga entro qua- 
tro pessoas com um baralho de 52 cartas, 
dando-se a cada jogador quatro cartas de 
cada vez o deitando-se outras quatro des- 
cobertas sobre a mesa; depois de jogadas 
as quatro repete-se o mesmo e assim até 
o jogo findar. 

CASSINOIDE, s. f. (De Cassini, astro- 
nomo celebre do século xvii). Termo de 
(reometria. Curva que Cassini queria sub- 
stituir á ellipse de Kepler na explicação 
dos movimentos planetarios. 

-{■ CASSION, s. TO. Nome porque Fara- 
day, physico inglez, designa todo o ele- 
mento d'um corpo composto, que se pôde 
fazer dirigir ao polo positivo d'uma pi- 
lha. 

CASSIOPÉA, s. f. (Do grego Kassiopeia, 
personagem mythica, mulher de C^-pheu, 
rei dos Ethiopes, e mãe de Andromeda). 
Termo de Astronomia. — Constellação do 
hemispherio septentrional. 

Olha de Cassiopea a formosura, 
E do Oriente o gesto metuendo. 

CAM., LUS., cant. x, est. 88. 

— «o circulo da via lactca começa na 
Cassiopea.» AntonioVieira, Sermões,tom. 
VI, p. 466. 

CASSIÓTICO, adj. Que não se pôde des- 
atar.—Nó cassiotico, nó cego. 

CASSO, s. m. Vid. Caço. 
CASSO, adj. (Do latim cassus, part. de 

quatere; vid. Cassar). Annullado, irrito. 
CASSOILOS, s. m. pl. (Talvez de ca- 

çoila). Termo de Nautica. Peças de ma- 
deira ovadas, com furo e meia canna, co- 
sidas nas enxarcias, a fim de dar direc- 
ção aos cabos de laborar, que n'elles en- 
fiam, ou redondas com furo transversal, 
que servem para enfiar os bastardos dos 
enxertarios das vergas. 

CASSOLETA, s. f. Vid. Caçoleta. 
CASSÚA, .s. m. (Palavra tupy). Termo 

do Brazil. Cesto de cipós rijos, da fôrma 
de uma canastra sem tampa, com azelhas 
também de cipó, pelas quaes se pendu- 
ram cangalhas.—De dous cassúas cheios 
faz-se uma carga cavallar.=Moraes. 

CASTA, s. f. (Kste vocábulo não ó in- 
dico, como tem por ignorancia pretendido 

os nossos etymologistas, nem do latim 
gesto, como outros absurdamente que,- 
rem. — A palavra é portugueza, e não ó 
mais que o adjeclivo casta empregado 
substantivamente, por cousa casta, isto é, 
pura, não misturada. D'ahi se desenvol- 
veu a significação aclual. Nas lingiias asia- 
ticas tal palavra não tem a sombra do 
uma explicação. Do portuguez o hespa- 
nhol é que cila passou para as outras lin- 
guas europeas). Cada uma das tribus em 
que se divide a sociedade da índia.—Ila 
quatro castas: os sacerdotes, os guerrei- 
ros, os negociantes e agricultores, a gente 
de condição servil; em sanskrito brahma- 
nes, kshatria, vaisia, sildra. 

Dous modos ba de gente; porque a nobre, 
Naires cli tmados í^ao; e a menos dina 
Poleas tem por nome, a quem obriga 
A lei nào misturar a costa antiga. 

CAM,, LUS., cant. vir, est. íi7. 
— Por extensão, linhagem. — Pessoa 

de antiga casta.—Homem de castdi nobre. 
— Homem de má casta, homem do máo 
caracter.— Raça.— Um cão de casta pe- 
quena.— Genero, especie, qualidade.— 
((^1 duvida não pôde ser muy apertada: 
mas lie da casta d'aqueUas que se fundão 
na falsa intelligencin, ou errada oppressão 
do Texto.)) Antonio Vieira, Sermões, tom. 
I, p. 336.—'sD'esta casta deve ser o poço 
de ouro, tantas vezes nomeado, e pouco vis- 
to, j/ Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogáes, p. 179. — «Antes esses qui- 
zera eu, que não fora; sendo a casta de 
gente, que mais no mundo me enfada.)) 
Ob. cit., p. 207. 

CASTÁLIA, s f. Nome de uma fonte da 
Boocia,«consagrada cás Musas. —As aguas 
de Castalia, a poésia. 

CASTALIO, adj. De Castalia. 

Occupas na belleza eterna o canto, 
(Posto que alheo d.>s castalins iigoas) 
Cá dentre as Syrtes do mundano pégo 
Go'o divino louvor alegra o mundo. 

FEUNÂO ALVABES DO ORIENTE, LUS. TANSF., 
liv. 111, foi. 105. 

CASTÁWDO, adj. De Castalia. 
Tu, Musa, cuja fronte o louro eterno 
Com grinalda mais digna cercn e orna, 
No verdadeiro e mais proprio Parnaso; 
Sentindo o teu favor meu pt-ito intenso, 
Dessas aguas castalidas entorna 
Km peito táo pequeno um grande vaso. 

IDEM, IBIDEM, fol. 102. 
CASTAMENTE, adv. (De casto, com o 

suffixo «mente»). Com castidade, de mo- 
do casto. 

CASTÁNHA, s. f. (Do latim castanea, 
de Kâstanon, Kástána, cidades da Thes- 
salia o do Ponto, d'ondo o grego kasta- 
naikon kárion, noz de Castanu ou Cas- 
tanha). Fructo do castanheiro. — «São os 
mesmos diabos (os mulatos), ladinos, echo- 
carreiros; por castanhas trazem, e levão 
recados ás moças.7> Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. — Um 
ouriço da castanha. — Castanha de cajú, 
substancia alva, oleosa, coberta de uma 
casca cinzenta cheia de oleo cáustico.— 
Atar o cabello em castanha, atar as tran- 
ças do cabello em fôrma de roda. — Cas- 

tanha da índia, o fructo do castanheiro 
da índia. 

— Loc.: Quebrar ou estalar a casta- 
nha na bôcca a alguém, fazer alguma cou- 
sa que causa ferro ou inveja a alguém-^ 
Tirar as castanhas do lume com a tnão 
do gato, ou tirar as castanhas do lum^ 
sem se escaldar, fazer servir habilmente 
uma pessoa d'instrumento para chegara 
um fim em que a própria pessoa corre- 
ria risco ou inconveniente.—listar as- 
sando castanhas na quinta do Pegas, nao 
ter real. 

CASTANHÁL, s. m. (De castanha, cotn 
o suflixo «ai»). Mata, terreno plantado 
do castanheiros. 

1.) CASTANHEIRA, s. f. (De castanha, 
com o suffixo «eira»). Arvoro infructífi^' 
ra do genero do castanheiro. 

2.) CASTANHEIRA, s. f. (Formado co- 
mo Castanheira 1). Mulher que em log"- 
res p')blicos assa castanhas e as ven'!"' 

CASTANHEIRO, s. m. (De castanha' 
cora o suffixo «eiro»). Arvore que dá caS' 
tanhas. 

A formosura d^esta fresca serra, 
E a sombra dos verdes castanheiros, 
O manso caminhar destes ribeiros, 
Donde toda a tristeza se desterra. 

CAM., SONETO 209. 
— Castanheiro da índia, a arvore qi" 

dá as castanhas da índia. = .Vrraes iis"" 
a fórraa Castinheiro no Dialogo IV, p' 

CASTANHETA, s. f. (De castanha, coiD 
o suffixo diminutivo «eta»). Nome vu'' 
gar d'um peixe. 

A fria Abrothea em quinta se sublima, 
Na sexta a castanheta pos do estima. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, !ÍV. X, est. 

— Termo baixo. — Castanheta deb^^'" 
ro, de cavallo, excremento de burro, ' 
cavallo, moldado. 

CASTANHETAS, s. f. pl. (Diminui'^ 
do Castanha, por causa da similhança 
instrumento cora as cascas das cast®' 
nhas). Instrumento d'origem hespanho'' 
consistindo em duas pequenas peças 
páo ou marfim, concavas, que tendo-'' 
juntas por utna fita ou cordelinho e 
das ás mãos, a pessoa que dança 
uma contra a outra para marcar 
vimentos e a cadência. = Hojo di2' 
mais usualmente Castanholas. — Soco 1 ^ 
se dá com os dedos maior o 
apertando um contra a cabeça do 
e soltando com força contra a rai2 
poll^gar. 

CASTANHETEADO, part. pass. de 
tanhetear. Acompanhado cora o sotn 
castanholas. — Dança castanheteada'^ 

CASTANHETEAR, v. n. (Do casta»»^, 
ta, como carear, de cara, rarear, jr 
ro), Tocar castanholas. — Acomp^" 
com castanholas. = Colligido por " 
Pereira. ^0' 

1.) CASTÁNHO, adj. (Do latira 
neus, d« castanea; vid. Castanha)' 
côr da casca da castanha. — Sêda 
nha. — Cavallo castanho. — Côr ca 
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— Substantiva e rusticaraente; Um 
castanho, um boi. —Eche lá, castanho! 
grito dos boipiros ao conduzir o carro pa- 
ra fazerem andar os bois. 

CASTANHÓLAS, s. f. pl. (De castanha, 
com o suffixo «ola»). Vid. Gastanhetas. 

Termo de Historia Natural. Vid. 
Spondil. 

CASTANHOSO,ady. (De castanha, com o 
sufflxo «oso»). Em quo ha muitos casta- 
nheiros. 

CASTÃO , s. m. Remate de metal, mar- 
fim ou madeira, que termina em bastão, 
bengala, etc., por onde se lhe pega. = 
Outra fôrma é Gastão. 

castelhano, adj. (Do hespanhol cas- 
de Castilla, província de Hespa- 

nha, de castillo, castello; vid. est-i pala- 
vra). De Castella. — Por extensão, hes- 
Panhol. 

Cliepçatlo tinha o praso promettido 
Km que o Rei castelhano já «guardava 
Que o IMncipe, a seu mando submeltido, 
Lhe désse a obediencia que esperava. 

CAM., LUS., cant. iii, est. 37. 
Deu signal a trombeta castelhana, 
Horrendo, fero, ingente e temeroso. 

OB. ciT., cant. IV, est. 28. 

■— «.Rei/nava por aquelle tempo em Cets- 
^slla D-oni Fernando V, a quem [não sem 
^'^juria dos outros Jieys Castelhanos) pa- 
''®ce que derão em chamar Cntliolico.y> 
^rancisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
^°gaes, p. 57. 

— Substantivamente : Um castelhano. 
^0 castelhano, o povo do Castella ou 
''s Hespanha. 

Olha que dezasete Lusitanos 
N'esso outeiro subidos se defendem 
Fortes de quatro centos Castelhanos. 

CAM., LUS., cant. viii, est. 35. 
Pois contra o castelhano, tão temido, 
Sempre alcançou favor do Céo sereno. 

OB. CIT., cant. I, est. 25. 
Com ella o castelhano e com destreza 
De Marrocos o liei comette e olTende. 

OB. ciT., cant. III, est. 112, 

], A lingua castelhana, ou o caste- 
"®iio, a lingua hespanhola. 
Castelhano, s. m. Moeda d'ouro do 

alor de 1:160 reis.— <íMandoii (D. Fer- 
V de Castella) bater certa moeda 

t^iC^ ''eaies de pezo, a que chamou cas- ®l"anos.» Francisco Manoel de Mello, 
Pologos Dialogaes, p. 58. 
CASTELLÁDO, adj. (De castello). Vid. 
p®tellado. — Armado do castellos. 
UASTELLANÍA, s. f. ant. (Do castel- 

pg.' analogia de capellania, de ca- 
I)j etc.) Governo do um castello. — 

sUdade de governador de um castello. 
fg;. ■' ^ASTELIiÃO, s. m. (Do latim cas- 
Vq de casteltum; vid. Castello). Go- 

«p g'íarda, senhor d'um castello. 
tíos ^ vijnham com el Rei Dom Pedro 
úe ataa oito çentos homens darmas 
ChriíÜ'®''""''® ® Çlf-netes.i> Fernáo Lopes, 

2 \ Fernando, cap. 6. 
•) CASTELLÃO, adj. Quo está cm cas- 
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tello, quo faz a guarda d'um castello.— 
Soldado castellâo. 

3.) f CASTELLÃO, ad/. es. (Fem. Cas- 
tellã). Antiga fôrma de Castelhano. — «/í 
dobras castellaãs e mouriscas, e outras 
moedas Francezas, nom seriam mais que 
ataa cem marcos.'» Fernáo Lopes, Chron. 
de D. Fernando, cap. 48. 

CASTELLAR, V. a. (De castello). For- 
tificar um castello. = Pouco usado. 

CASTELLARÍA, s. f. ant. (De castello, 
com o sufflxo «aria»). Inspecção ou su- 
perintendência das obras de um castello 
ou fortaleza. 

CASTELLAS, s. f. pl. ant. Moeda de 
ouro que corria em Portugal, quando D. 
João I foi acciamado rei. = Viterbo, Eluc. 

CASLELLÁTICO, s. m. ant. (De cas- 
tello, com o suflixo «atico»). Contribui- 
ção paga pelos vassallos annualmente para 
a construcção ou reparação do castello ou 
castellos do respectivo territoTÍo.= Üccor- 
re alóni d'outros logares, n'um doe. em 
latim barbaro de 1125. — ({Liberum de to- 
lo castellatico, et tola voce Regia per infi- 
nita Saicula Sccculorum.)} Idem, Oh. cit. 

CASTELLEIRO, s. m. (Do latim castel- 
larius, (iocastellum; vid. Castello). Cas- 
tellâo.— >s.Davão ao Castelleiro .senos ovos 
ou que os valese in cada mez.D Inquiri- 
ções de D. Affonso III, Idem, Ihidem. 

CASTELLÊJO, s. m. (Do castello, com 
o suffixo diminutivo «ejo»). Pequeno cas- 
tello.— Termo de Fortificação antiga. A 
parte mais elevada do castello, d'onde se 
descortinava o campo. 

CASTELLÊTE, s. m. Diminutivo de Cas- 
tello. = Usado por Antonio Ferreira. 

CASTELLÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Castello. — Figuradamente: Castellinho 
de vento, chimera, esperança illusoria. 

O Senhor Dom Lusidardo 
Dorme com todo o convento; 
E elle com o pensamento, 
Quer estar fazendo aUirdo 
13e castelünhos de vento! 

CAM., FILODEMO, act. I, SC. 2. 

— Termo do Pharmacia. Droga medi- 
cinal, de fôrma cúbica ou pyramidal. — 
«Castellinhos d'estancar sangue.» Curvo 
Semedo, Polyanthêa medicinal, p. 811, 
num. 7. 

CASTELLO, s. m. (Do latim castello, di- 
minutivo (\ft enstrum; vid. Castro). Habi- 
tação senhorial fortificada que era defen- 
dida por um fosso, muralhas elevadas, tor- 
res. — Fortaleza defendida por grossas 
muralhas, barbacãs, bastiões, ás vezes 
por fossos, etc., ordinariamente nos pon- 
tos elevados das cidades, villas, para de- 
feza d'esses logares. — O castello dos mou- 
ros em Cintra.— O castello de Leiria. — 

elles auendo e tendo este castello, eu 
pusi meus preitos e minhas canuencnças 
conuosco como vos sahedes.» Doe. de 1260, 
no Corpo diplomático portnguez. Tora. i, 
p. 10. publ. pelo visconde do Santarém. 
— <íl'Jl-Rei mandou, tirar daqueila torre 
do aver, que ^estava no castello da çidade 

humma coroa d'ouro feita de machafemeas, 
etc.» Fernão Lopes, Chron. de D. Fer- 
nando, cap. 49.— (S.E porque aquella terra 
he muito pohorada, nom podiam todos ca- 
ber no castello, e colhiam-se delles antrc 
o muro e a barvacãa em choças cobertas de 
colmo, que alli fezeram.» Idem, Ob. cit., 
cap. 79. — <íE elle juntou per esta guisa 
ante d'huum anno naquelles castellos tam 
grande tesouro, ([ue era estranha cousa dc 
veer, e este foi o começo do muy gram te- 
souro que el-Rei Dom Pedro depois teve 
junto.» Fernão Lopes, Chron. de D. Pe- 
dro I, cap. 13. — (íOutra torre avia no 
castello de Santarém, em que outrossi es- 
tava muii gram tesouro de moeda e dou- 
tras cousas.» Idem, Ob. cit., cap. 12. 

Nobre.s villas de novo edincou, 
Fortalezas, caslcHos mm seguros: 
10 quasi todo o Ileino reformou 
Com cdilicios grandes e altos muros, 

CAM., LUS,, cant. iii, est. OH. 

— [(Qualquer outeiro deseja para Cas- 
tello.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, cap. 169. — Figurada- 
mente : — <íA fealdade é castello da cas- 
tidade.» Amador Arraes, Dial. X, 30. — 
Castellos de vento, chimeras, cousas 
aeroas, som fundamento, esperanças il- 
lusorias. — Fazer castellos no ar, con- 
ceber esperanças vãs, architoctar proje- 
ctos sem fundamento. — Castellos de es- 
peranças, esperanças vãs. — Castellos de 
duvida, de suspeita, duvida, suspeitas in- 
fundadas. 

Amor que nno fará? fez-mo cngeitar 
Tàü levemente a mi, por quem inc engeita, 
Castello» do esperanra, c, do stispeilu 
Fi\z, e nuo sey que faz, tudo lie no ar. 

S.V DE MIRANDA, SONKTO Vil. 

— Termo de Nautica. Castello da po- 
pa, era antigamente uma especie de cas- 
tello levantado na pôpa sobre a coberta 
desde o mastro grande; hoje é o espaço 
á ré d'essc mastro, até á pôpa. — CasteÜo 
da proa, a parto mais elevada do navio, 
das nbitas para a prôa, onde ó a residên- 
cia do contra-mestre, e onde os marinhei- 
ros fazem rancho o trabalham nas faciaes 
chamadas de prôa. — Castello de cartas, 
especie de construcção de muitos andares 
que fazem do cartas as creanças. 

— Termo de Brazão. Movei da arma- 
ria, que representa uma especie de torre 
redonda, ou quadrada, com outras tros 
mais pequenas em cima, sendo a do meio 
mais alta, e todas tres e a principal cora 
ameias.—Castello gradado, o que tora 
na porta uma grado, ou corrodiça de dif- 
ferento esmalte. — Castello com torreão 
no meio, o quo tem a torro do meio em 
fôrma do torreão. 

— Termo do Tochnologia. — Castellos, 
duas poças lateraes no tear sobro que el- 
le é fixo. 

— Castellos, páos torijeados com orna- 
tos de ramilhetos que os mesteres leva- 
vam nas ceremonias publicas da camara. 
— Castello da melancia, coração da me- 
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lanciá; a parto central, depois de sepa- 
radas as talhadas. 

CASTENHETAS, s. f. pl. Outra fôrma 
de Castanhetas. = Usado por Francisco 
Manoel de Mello. 

CASTEVAL, s. m. ant. Castellâo. = Es- 
ta fôrma não ó authenticada, pois occor- 
re no celebre poema de Cava, demonstra- 
damente apocrypho; o a sua formação 
completamente irregular, sem analogia 
na língua, depõe só por si contra a sua 
genuinidade. 

castiçal, s. m. (Palavra peculiar ao 
portuguez, d'origem desconhecida. Con- 
stando e o seu fiel repetidor, o acadê- 
mico Lacerda, querem ineptamento deri- 
val-a do inglez candlestieh; mas, como 
não sabem nada das leis phonologicas, 
nem sequer tratam d'indicar como se deu 
a maravilhosa transformação). Utensílio 
para fixar a véla. 

CASTIÇAR, V. a. (Do castiço). Fazer, 
ter copula o macho com a femea, fallan- 
do dos animaes. — Cobrir o macho a fe- 
mea.— Ter copula o macho com a fe- 
mea. — Fazer casta. 

CASTIÇO, adj. (De casta, com o suffi- 
xo «iço», como sumidiço, de sumido). 
De casta, puro, de boa raça. — Cão cas- 
tiço. — Cavallo castiço. — Figuradamon- 
íe: Não degenerado; que tem brio, valor. 
— Fidalgo castiço. — De boa qualidade. 
— Planta castiça.— Que é destinado a fe- 
cundar o rebanho. — Carneiro castiço. 
— Figuradamente: 7/omm castiço, da- 
do a mulheres. 

— Termo de Medicina. — Parodita cas- 
tiça, parotida benigna, que sobrevem á 
febre maligna. — «//e muy ordinário so- 
brevirem á febre malina parotidas, humas 
vezes castiças para bem, outras sijmpto- 
maticas para mal.-» Francisco Morato Ro- 
ma, Luz da Medicina, p. 408. 

— Termo da índia portugueza. Que é 
filho de pae e mãe portuguezes. 

— Portuguez castiço, puro, sem estran- 
geirismos. — Palavras castiças, palavras 
vernaculas, de cunho nacional. 

CASTIDADE, s. f. (Do latim castita- 
íem, de castus; vid. Casto). Virtude das 
pessoas castas. — Castidade conjugai. 

Pureza d'alma, o limpa castidade. 
ANTONIO FERnEinA, SONETOS, liv. II, p. IG, 

E entre tantas soberbas a humildade 
Uma só, quer; e onde se riu do casto, 
Louva, e se abra(;a com a castidade. 

IDEM, CARTAS, Uv. I, p. 5. 

— Por extensão, abstensão completa 
dos prazeres do amor. — Fazer voto- de 
castidade. — Figuradamente: Correcção, 
pureza. —• Castidade de estylo. 

— Syn. : Castidade, Continência. A 
castidade é uma virtude moral que pre- 
screve as regras para uso dos prazeres do 
amor; a continência é uma outra virtude 
que prohibe o uso d'esscs prazeres. A 
castidade pôde existir no casamento, a 
continência reina nos claustros. A casti- 

dade estende as suas vistas sobre tudo o 
que pôde ser relativo ao objecto que el- 
la se propõe regular; pensamentos, dis- 
cursos, leituras, altitudes, gestos, escolha 
dos alimentos, occupações, sociedades, 
etc.; a continência não attende senão á 
privação actual dos prazeres do amor. Pó- 
de-se ser casto sem ser continente, e re- 
ciprocamente ser continente sem ser cas- 
to. A castidade é de todos os tempos, de 
todos os estados; a continência é só do 
celibato. 

CASTIFICAR, v. n. (Do latim castifica- 
re; àQ castus, casto, aficare, frequentati- 
vo de facere, fazer; vid. Fazer). Fazer 
casto, puro de pollução carnal, fallando 
das pessoas. — Fazer que seja inoflensi- 
vel da castidade, fallando das cousas. 

CASTIGAÇÃO, s. f. (Do latim castiga- 
tio, do castigare; vid. Castigar). Emen- 
da, correcção. — «.Suas castigações so- 
bre Plinio.í) Gaspar Barreiros, Chorogra- 
phia, foi. 102. 

CASTIGADO, part. pass. de Castigar. 
Punido. — «//e por serem os maaos cas- 
tigados.» Fernão Lopes, Chron. de D.Pe- 
dro, Prol. 

Tomado o Rei sublime finalmente 
1)0 divino juizo casti(/ado, 
Depois que em Santiireni soberbamente 
Km vâo dos Sarracenos foi cercado. 

CAM., Lus., cant. iii, est. 7'i. 

— «Por se escusar de ser instrumento 
da vexação da Patria, fora com aquelle 
desprezo castigado.» Francisco Manoel de 
Mello, Cartas, p. 745. —Eitylo castiga- 
do, o que ó muito puro o correcto. — 
Maltratado, escarmentado. 

CASTIGADÕR, adj. o s. (De castigo, 
thema de castigar, com o suffixo instru- 
mental «dor»). O, a que castiga, pune. 

Este> castujador foi rigoroso 
De latrocínios, mortes c adultérios. 

CAM., LUS., cant. m. 

— Deus é o castigador dos homens. — 
Freio castigador, o que subjuga bem o 
cavallo. 

CASTIGAR, V. a. (Do latira castigare, 
derivado de castus, casto (vid. Casto). 
Para a significação, cp. Punir). Infligir 
uma correcção, punir. 

Caçurrcntos mays que pulhas, 
de seus males criminaes 
se castiQcm. 

CANG. DE RESENDE, part. I, p. 187. 

Clemente, bom Christào, pay do teu Reyno, 
Filhos teus nos chamamos: como pay 
Nos ama, nos castiga, c nos perdoa. 

ANTONIO rERHElRA, CARTAS, IÍV. I, p. 1. 

Das mãos do teu Estevam vem tomar 
As redeas um, que já será illustrado 
No Brazil com vencer e castigar 
O Pirata francez, ao mar usado. 

CAM., LUS., cant. x, est. 03. 

— «Quando Deus nos quer castigar 
com a pena, e a injuria.-» Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casados. 
— (íPoderem (os villões) castigar suas mu- 
lheres, cada vez que lha merecido.y> Idem, 

Ob. cit. — «Aos lampeyros me fazia pre- 
guiçoso, e confiados em minha palavra os 
detinha entre os lançoes até ser alto dia; 
desesperava-me, que os castigasse com tan- 
to regalo; que ha gente tão extravagante no 
mundo, que lhe faz mal o que lhes está 
bem.D Idem, Apologos Dialogaes, p. 22. 

— Termo de equitaçáo. Castigar um ca- 
vallo, dar-lhe com o chicote ou cora a es- 
pora, etc.—«Castigar o cavallo com a voz, 
com esporas, ou com varas.y> Pinto, Tra- 
tado da cavallaria da Gineta, p. 77.— 
Mortificar.—Os santos castigavam de con- 
tinuo a carne. — Emendar, escarmentar. 
— Tornar mais puro e mais correcto, fal- 
lando das obras do espirito. — Advertir, 
admoestar. = Antiquado n'este sentido. 

— Castigar-se, v. refl. Infligir a si pró- 
prio uma punição. — Emendar-se, escar- 
mentar-se. 

CASTIGAVEL, adj. 2 gen. (Do latim 
castigabilis, de castigare; vid. Castigar). 
Que merece ser castigado, que pôde ser 
castigado. 

CASTÍGO, s. m. (De castigar). Pena que 
se inflige com o fim de corrigir, e tam- 
bém por extensão, punição em geral. — 
Tomar castigo. — Dar castigo. 

Eu vi-o, fiz que non por seu castigo. 
CANCICNEiniNHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 

por Varnhagen, cant. 19. 
E por fazer huma aspera vingança 
Em castigo d'aquella offensa sua... 

ANTONIO FERREIRA, EGLOCA. X. 
Mas o alto Deus, que para longe guarda 
ü castigo d'aquelle que o merece. 

CAM., LUS., cant. III, est. G9. 
Taes contra Ignez os brutos matadores. . . 
Se encarniçavam, férvidos e irosos, 
No futuro castigo nào cuidosos. 

OD. CIT., cant. III, est. 132. 
Se lá no reino escuro de Sumano 
Receberdes gravíssimos castigos, 
Dizei-lhe, que também dos Portuguezes 
Alguns traidores houve algumas vezes. 

OB. CIT., cant. V, est. 33. 
Que castigo tamanho, e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 

OB. CIT., cant. IV, est. 95. 
Comecei a sentir do fado imigo 
Por meus atrevimentos o castigo. 

OB. CIT., cant. V, est. 08. 
Eu farei d'ímproviso tal castigo, 
Que seja mor o damno, que o perigo. 

OB. CIT., cant. V, est. 36. 
E vós, deoses do mar, que nSo soíTreis 
Injuria alguma em vosso reino grande, 
Que com castigo igual vos nào vingueis 
De quem quer que por elle corra e ande. 

OB. CIT., cant. Vil, est. 28. 
Commette-lhe o gentio outro partido, 
Temendo de seu Rei castigo ou pena. 

OB. CIT., cant. VIII, est. 91. 
Só quiz provar os ásperos castigos 
Baticalá, que vira já Beadala. 

OB. CIT., cant. X, est. 66. 
Se castigo imagina, nSo se atrevo 
E se a fúria o constrange, amor o impede. ^ 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, CiUt. 
O fraco batei pende, já recolhe 
Salgada carga, dando a que trazia 
Ao profundo do mar onde Neptuno 
Por castigo lhes deu prisão continua. 

OB. CIT., cant XIV. 

• — «yl violência e o castigo não 
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lugar na gente de grande qualidade.d 
Prancisco Manoel <lo Mello, Carta de Guia 
ds Casados. — «.Para todos estes generos 

gente se estendftt vara do castigo, ou 
do ferro, ou do cordel, ou da recluzão, 
ou do exilio.% Ideiü, Apol. Dial., p. 158. 

Treme sü na lembrança do castigo 
Que pela menor culpa merecera. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. I, est. 83. 

— Antigamente: Aviso, exhortaçáo.— 
Reprehensáo penosa a quem a ouve. 

— Adag. : (íQuando vem ao soberbo o 
castigo, vem-lhe mais rijo.n — «Castigo 
de dura, uma no cravo, outra na ferra- 
dura.-» — O castigo faz ao doudo ter si- 
to.n— «Com vento alimpa o trigo, e os 
^icios com castigo.» 

CASTÍLHA ou CASTÍNHA, s. f. Pedra 
calcárea cinzenta, que serve, nas fundi- 
ções, para fundir o ferro e a mina do 
mesmo metal. 

CASTINÇÁL, s. m. (Vid. Castinceira). 
Matta de castinceiras. 

CASTINCEIRA, s. f. Castanheiro bra- 
vo dos bosques, proprio para madeira. 

CASTÍSSIMO, adj. sup. de Casto. 
VÓS castíssimas Nimphas do Dianna. 

ANTONIO FERREIRA, SANTA COMBA. 

CASTO, adj. (Do latim ca^tus, que está 
por cad-tu-s, e vem da raiz kod, purificar, 
lue encontramos no grego kath-aro-s, pu- 

kalhairô, eu purifico, o kastalia, a 
'onte das aguas puras (vid. Castalia) ; o 
®8iiskrito ofiere-nos çundh, purificar, 
^^ndhâmi, eu purifico ; o antigo alto al- 
I^Dão heitar [h por k, t por d; vid. Ca- 
^®Ça), o slavo ecclesiastico cistu, puro), 
yue se abstem do todo o amor illicito. 
T" Paliando das cousas, que é conforme 
^ castidade. 

. . . Eis derramo 
I3a Phenix casta a cinza, em que o seu puro 
Corpo se queima, e nasce *, c Alcippo chamo. 

ANTONIO FERREIRA, EGLOGA VI. 
Que com animo casto lhe resiste 
Suas manhas: cautela e falso trato 
Com descuido, desdem, e humaaima pura 
O seu poder tirannico vencia. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. I. 

Isento, intacto.—A casa ficou c&s- 
dos tiros da artilheria. — De grande 

grammatical. — Este escriptor tem 
® dicção muito casta. 

CASTOR, s. m. (Do grego . feasíôr, 

fica 'i'utna palavra hebrêa que signi- 
(jj ^Imiscar). Quadrupede maramífero 

dos roedores, que habita nos 
res aquaticos, ao norte do antigo e 

naundo. — Chapéo de castor, 
'coberto de pêllo de castor. — Cha- 

to castor, aquelle que ó cober- 
tfo de castor misturado com ou- 

: Castor, fino e de 
9uetp „ ° o pêllo do castor. — Dro- 2^"= castor. 

, ^^TOR, s. m. (De Castor, nome 
leroe mythologico). Termo d'As- 

tronomia. Bella estrella dupla dos ge- 
meos. — Castor e PoUux, nome dado ao 
fogo de Satitelmo. 

CASTÓREO, s. m. (De castor). Matéria 
animal secretada pelas glandulas colloca- 
das debaixo da pelle do abdômen do cas- 
tor, tanto da femea como do macho, en- 
tre a raiz da cauda e a parte posterior 
das côxas, e que é empregada em the- 
rapeutica como antispasmodico. 

— Nome dado antigamente aos testí- 
culos do castor, deseccados ao fogo, e 
guardados em logar onde não désse o sol, 
para serem empregados em pharmacia. 
= Blnteau. 

CASTRAÇÃO, s. m. (Do latim castra- 
tio; de caatrare, castrar (vid. Castrar). 
Termo de Cirurgia. Operação pela qual 
se castra um homem, um animal. —Os 
cirurgiões dão também o nome de cas- 
tração á ablur.áo d'um só dos testículos 
aíTectados d'um turaor; d'ahi a distincção 
da castração em completa o incompleta. 

— Termo de Botanica. Operação pela 
qual se obsta a que uma planta dê se- 
mentes. 

CASTRÀDO, part. pass. de Castrar. 
Que tem os testículos cortados. — Um ho- 
mem castrado. — Um touro castrado.— 
Substantivamente : Um castrado. — O 
emprezario do theatro havia escriptura- 
do em Italia dous castrados que tinham 
vozes maravilhosas. 

CASTRAMETAÇÃO, s. f. (Do latim cas- 
trametari, acampar; àe castra, campo, e 
metari, medir (vid. Medir). A arte do 
acampar, especialmente fallando da anti- 
güidade.— Um tractado do castrametação 
dos romanos. — Acampamento. — Alguns 
empregam erroneamente uma fôrma cas- 
tramentação.— <iAndão por alto vozes pe- 
rigrinas, não cessando com os combois, 
brechas, aproxes, viveres, avançadas, e 
castramentações.» Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 169. 

— Obs. : Da passagem citada de Fran- 
cisco Manoel de Mello vê-se que a pala- 
vra era nova no século xvii em Portu- 
gal. 

CASTRAMETÁDO, adj. (Do latim cas- 
trametatus, part. de castrametax,i (vid. 
Castrametação). Cercado do arraial; for- 
tificado em trincheiras. = Figuradamen- 
te: A virtude está castrametada contra 
o diabo. 

CASTRAR, v. a. (Do latim castrare). 
Cortar os testículos ou os ovarios. — «.Se 
for leigo castrem-no por ende.í) Ordena- 
ção Affonsina, v, 15. 

— Termo de Jardinagem. Castrar os 
morangueiros, os melões, tirar-lhe os re- 
bentos ou flòres surperfluas. — Castrar 
colmêas, tirar-lhe a cera ou o mel. 

CASTRENSE, adj. 2 gen. (Do latim 
castrensis, do castrum; vid. Castro). Do 
campo, pertencente ao campo militar.— 
Adquirido pelo serviço militar. —Pecú- 
lio castrense. 

-}• CASTRO, s. m. (Do latim castrum, 
que Corssen liga á raiz kad por skad, 
cobrir, proteger, de que vem casa (vid. 
esta palavra); decad, com o suffixoírwm, 
viria cadtrum, d'onde pela mudança fre- 
qüente do d em s diante do t, castrum). 
Termo Didactico. Acampamento, arraial, 
campo militar romano. — Castro deve 
ter sido em portuguez um appellativo po- 
pular, como manifesta o considerável nu- 
mero de logares chamados Castro, taes 
como Castro d'Avelãs, Castro Daire, Cas- 
tro Marim, Castro Verde, etc., e um de- 
rivado como Castrellos. 

-{• CASTURÉ, s. m. (Palavra malabari- 
ca). Saudação e cumprimento entre os sa- 
cerdotes malabares. — «Porque o costu- 
mo de tomar as mãos o Caçanar mais ve- 
lh'o a todos os outros que rezão no choro 
acabado o officio divino, e de todos lhe 
darem o que chamão casturé...» Synodo 
Diocesano da Igreja e bispado de Anga- 
male, Acção vii, dec. 4." 

CASUÁL, adj. (Do latim casualis, de 
casus; vid. Caso). Que depende dos ca- 
sos, dos accidentes. — Contingente.—Di- 
reitos casuaes, proventos fortuitos, se- 
nhoriaes. — Succedido por acaso. — Mor- 
te casual. 

CASUALIDADE, s. f. (De casual, com 
o suffixo «idade»). Acaso, accidente. — 
Se por casualidade o encontrares, com- 
munica-lhe esta noticia. — Qualidade de 
ser casual. 

CASUALMENTE, adj. (De casual, com 
o suffi.vo «mente»), D'um modo casual. 

CASÚBOLA, s. f. (O francez tem cha- 
suble, o italiano casipola; a palavra vem 
do baixo latim casibula, diminutivo do 
casa, formado como manipulos, de ma- 
nus; vid. Casula, para o resto da dis- 
cussão). Vid. Casula. = Usado por Bor- 
nardes. Floresta, m, 388. 

CASUÍSTA, s. m. (Do latim casus; vid. 
Caso). Theologo que se applica a casos 
ou difficuldados de consciência pelas re- 
gras da razão o do christianismo. 

CASUÍSTICA, s. f. (De casuista). Par- 
te da theologia moral que trata dos ca- 
sos de consciência. 

CASUÍSTICO, adj. (Do casuista). Que 
respeita a casos de consciência. — Em 
que se trata do casos de consciência. 

1.) CASULA, s. f. (D'um diminutivo la- 
tino casulla, de casa, empregado em lo- 
gar do usual casula, de que viria cdsula, 
com o accento na primeira syllaba). Vid, 
Casula 2). Divisãosinha; pequeno vSo; 
póro.— «Fez do coração uma esponja com 
as casulas por dentro tão cheias de sa7i- 
gue.D Diogo de Paiva, Sermões, Tom. ii, 
258. Vid. Casulo. 

2.) CASULA, s. f. (Em latim clássico ca- 
sula significava casa pequena, cábana, 
mas nós sabemos que casaca (vid. Casaca) 
e outros derivados de casa, são emprega- 
dos para designar vestidos. Em Isidoro 
de Sevilha casula significa já um vestido 



140 CATA CATA CATA 

de capuz). Ornamento que o sacerdote põe 
por cima da alva e da estola quando vae 
dizer a missa. 

CASÚLO, s. in. (De capsula). A pelli- 
cula, bolso, bolsinlio ou casca das pevi- 
des, sementes, legumes, grãos. — Novello 
ôco de fio em que se envolve o bicho da 
seda. — Casulo d'ouro, bolotas ovaes, 
mais delgadas nos extremos que o usual. 

CASULÓSAS, s. f. pl. (De casulo). Ter- 
mo de Botanica. Nome de uma das clas- 
ses de plantas do methodo calycino de 
Linneo, que consta -de plantas que lèrn 
por calyx um casulo. 

CASULOSO, adj. (De casulo, com o suf- 
fixo «oso»). Termo de Botanica. Que tem 
casulo ou se acha dentro d'um casulo 
commum. 

1.) CÁTA, s. f. (De catar, como estima, 
de estimar). Acção de catar; busca; pes- 
quisa.^— (iManda Jorge da Silveira e com 
elle outros Capitães, que fossem dar huma 
cata a estas náoK.» Barros, Década II, Liv. 
5, cap. 4. — «iVa qual falia parece, que 
se desmandou muyto com que el-rey ficou 
escandalisado, e muito mais, por irem dar 
cata a hum junco que tinha tomado.d 
Idem, Década III, Liv. 8, cap. 9. — «/a- 
vos buscar, como cervo que vai em cata 
de medronlio.y) Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysippo, act. v, sc. 8. — JJar ca- 
ta, dar busca. 

— Termo de Minas. Logar cavado nas 
terras e minas onde já apparece terra ou 
matriz d'ouro de lavagem. 

2.) CÁTA, s. f. (Palavra asiatica). Moe- 
da do valor de 40 reis que corria na Sy- 
ria e no Turquestan.=Antonio Tenreiro, 
Itenerario, cap. 62. 

3.) CÁTA, s. f. (Do arabe). Termo de 
Zoologia. Especie de ave do arribarão, que 
se cria na Arabia.=Colligido por Bluteau. 

f CATABAPTÍSTA, s. m. (Do grego 
kata, contra, e haptismos; vid. Baptismo). 
Membro d'uma seita que negava a neces- 
sidade do baptismo, principalmente para 
as creanças. 

t CATABAUGALÉSE, s. f. (Do grego 
katabaukalàsis). Termo de Grammatica 
antiga. Canção grega das amas de leite, 
para adormecer as creanças. 

f CATABRÓSA, s. f. (Do grego kata- 
brósis, acção de comer com avidez). Ter- 
mo de Botanica. Genero de plantas, da 
famillia das gramíneas. 

1; CATACÁNTHO, s. TO. Termo de Zoo- 
logia. Genero de insectos da tríbu dos 
scutellariános. 

-j- CATACÁUSTICA, s. f. (Do grego ka- 
ta, contra, e kalõ, eu queimo). Termo do 
Óptica. Curva formada pelos raios refle- 
ctidos, em opposição á diacauslica, que 
ó formada pela refracção. 

f CATAGHÉNO, s. m. (Do grego hata- 
kainò, abro a bôcca, bocejo). Termo de 
Zoologia. Gênero de coleópteros tetrAme- 
ros, da família dos curculiónides gonató- 
ceros. 

CATACHRÉSE ou CATACHRESIS, s. f. 
(Do grego katakhrêsis, abuso; de kata, 
contra, o khrêsis, uso). Termo de lUieto- 
rica. Tropo pelo qual uma palavra des- 
viada do seu sentido proprio é empregada 
na linguagem commum para signilicar 
uma outra cousa que tem analogia com 
o objecto que eila significava primeira- 
mente; por exemplo; ira cavallo n'um 
burro, n'umpáo, por se estar ou na mes- 
ma posição ou em posição comparavel á 
de estar montado n'um cavallo; as per- 
nas de uma meza, por sustentarem a par- 
te horisontal da mesa, como as pernassus- 
tentam o tronco, etc., do homem, d'um 
quadrupede, ele.; uma folha depapel, por 
ser delgada e chata como a folha d'uma 
arvore; um pão ferrado de prata; por- 
que em logar da peça do ferro tem uma 
de prata da mesma fôrma e no mesmo 
logar; as costas da mão; pela analogia 
com as costas, por estarem oppostas á 
parte anterior. 

f CATACLÁSIS, s. f. (Do grego kata- 
klásis, ruptura; de kata, sob, o kláô, eu 
quebro). Termo de Medicina, ileviramen- 
to das palpebras.— Convulsão do muscu- 
lo orbicular. — Fraclura d'um membro. 

CATACLÉSIA, s. f. (Do grego kala, 
sob, o kle.iõ, eu fecho, encerro). Termo 
do Botanica. Fructo monosperme, inde- 
hiscente, de pericarpo coriaceo, não li- 
nhoso, coberto pelo calyx, que nunca se 
torna carnudo. 

-j- CATACLYSMICO, adj. (De cataclys- 
moj. Termo de Geologia. Que depende 
de um calaclysrao. — O transporte cata- 
clysmico d'uma rocha. 

CATACLYSMO, .s. m. (Dogrego Aaía/cíys- 
mús; de kata, sobre, e klismús, acção de 
molhar). Termo Didactico. Grande iiiun- 
dação e particularmente o dilúvio univer- 
sal da Bíblia, ou outros dilúvios de que 
faliam os geologos.—Figuradamente: De- 
sastre, e principalmente transtorno n'um 
estado, n'uma sociedade.—Um cataclys- 
mo social. — Um cataclysmo moral. —A 
invasão dos barbaros no império do Occi- 
dente foi o maior dos cataclysmos políti- 
cos de que a historia nos dá noticia. 

f CATACLYSMOLOGIA, s. f. (De cata- 
clysmo, e do grego lógos, discurso). His- 
toria dos cataclysmos. 

CATACÚMBAS, s. f. pl. (A etymologia 
d'esta palavra tem dado logar a muitas 
discussões. Contentar-nos-hemoscom in- 
dicar aqui a de Diez, e outra que parece 
-mais verosimil. Segundo aquelle sábio, a 
palavra é formada de cata, do baixo la- 
tim catare, vêr (vid. Catar), que se acha 
em catafalco (vid. Catafalco) e cadafalso 
(vid. Cadafalso), etc., é d'um outro ele- 
mento que ou é tumba (vid. Tumba), o 
que se abona com as formas hespanholas 
catacumba, e milaneza caíatomba, ou com- 
ba, d'onde o francez com?;e, palavra d'ori- 
geru duvidosa, talvez celtica (baixo-bre- 
tão comb, hymri cum, valle). Segundo 

esta etymologia, catacumbas significaria 
túmulos ou fossos que se vão vèr, que 
estão em exposição. Ha outra etymologia 
que parece mais provável. Segundo ella, 
a palavra viria d'uma grega katakymbê, 
ou kaíakymbos, composlBi da kata, em, o 
kijmbê ou kymbos, cavidade (no sentido 
proprio), palavra que não occorre na liu- 
guagern litteraria mas podia existir in- 
dubitavelmente na linguagem popular). 
Logares subterrâneos, perto de Roma, 
que sendo antigas excavações feitas para 
retirar d'ellas pozzolana, serviram para 
sepultura dos escravos, e em que os chris- 
tãos se occultaram depois no periodo em 
foram perseguidos pelos imperadores, e 
enterraram também os cadaveres de seus 
irmãos.—Por extensão, toda a especie 
de vastas excavaçães subterrâneas em que 
estão reunidos os restos rnortaes.—Pa- 
ris está edificada em parte sobre catacum- 
bas. 

-]- CATACÚMBIO, adj. (De catacumbas). 
Termo Popular. Triste como catacumbas. 
= Colligido pelo autor das Enfermidades 
da Língua, p. 111, e ainda hoje usado. 

CATACÚSTICA, s. f. (Do grego kata- 
koyslikós; de kala, contra, indicando re- 
flexão, e akoystikús; vid. Acústico). Ter- 
mo de Physica. Parto da acústica que tem 
por objecto os sons reílectidos, ou os ef- 
feitos dos echos. 

f CATACÚSTICO, adj. Que diz respeito 
á catacustica. 

CATADIÓPTRICA, s. f. (Do grego ka- 
ta, contra, e dioptrica (vid. Dioptrica). 
Termo de Physica. Parto da óptica que 
tem por objecto os eíleitos reunidos da 
luz reílectida e refractada. 

f CATADIÓPTRICO, adj. (Vid. Catadió- 
ptrica). Termo de Physica. Epitheto da- 
do a certos instrumentos de óptica qu" 
reúnem os eíleitos combinados da reíle- 
xão e da refracção. 

CATÁDO, part. pass. de Catar. Procu- 
rado; olhado com attenção; observado.— 
Escolhido com cuidado e attenção.—«HO'' 
de ser mui catado qual hade descingit ^ 
espada ao cavalleiro novel.'» Ordenaçã" 
Affonsína, i, 03, 24. 

CATADROMO, s. m. (Do grego katdi 
sobre, e drámos, carreira). Termo de Ai'' 
tiguiiiade. Corda bamba estendida d'uifl® 
extremidade á outra no theatro, sobre » 
qual se dançava. 

— Termo de Zoologia. Genero de co- 
leópteros pentâmeros, da familia dos ca' 
rábicos. 

CATADÚPA, s. f. (Do grego katadoyp^> ! 
de kata, e doypein, fazer ruido). Quéoa 
de um rio do certa altura em jorro. 
<i.Os moradores das catadupas do Nilo te-^ ' 
por armonia o estrondo, que aos estranho" I 
estremece.D Francisco Manoel de Mell"' , 
Epanaphoras, p. 2. . j 

CATADÚRA, s. f. (De cata, com a «i- j 
gnificação de vista, aspecto (vid. Cata, 
tafalco, Catar, etc.), com o suffixo coiH' 
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posto «dura»). Aspecto, semblante, pare- 
do homem ou dos animaes. 

Plutao no meio alli dos mais validos, 
O sceptro ardente intrépido sustendo, 
l^reside com tão íeia catadura 
Quanto já foi formosa creatura. 

rolim de moura, noyiss. do homem, cant. i, 
est. 12. 

O libico Leão bramando salta 
Com fera catadwa, e vista horrenda. 

coutereal, naufr.desepulveda, cant. xii. 

CATAFÁLCO, s. m. (Vid. Cadafalso). 
^trado elevado, por honra, no meio de 

egreja, para receber o feretro, ou 
•■apresentação d'um morto. 

CATAFRAGTO, e derivados. Vid. Cata- 
P^racto. 

+ CATAGLOTTISMO, s. f. (Do grego 
'^aglôititmós; de kata, indicando busca 

Wí»"02 de), Q glôlta, palavra, lingua). Ter- 
íle Litteratura antiga. Emprego de pa- 

^vras procuradas. 
^ CATÂGMÁTICO.ad/. (Do grego fcaíagf may 
'®ctura; de katágnymi, quebrar). Termo 
® Cirurgia. Proprio para favorecer a con- 
°''fiação das fracturas. 

^ catagógias, s. f. pl. (Do grego ka- 

d® chegar ao porto). Termo 
j Antigüidade grega. Festas da volta, ce- 
^"radas pelos marinheiros ao voltarem 
" porto de que tinham partido. As festas 

partida chamavam-se Agogias. 
^ r CATAGRAMMO, s. m. (Do grego kata, 

e grámma, letra). Termo de Zoolo- 
o'8. Genero de lepidópteros, da familia 

diurnos. 
t CATÁGRAPHO, s. m. (Do grego kata, 

. ""S. e graphu, escrevo; katagraphô, eu 
jg®®"'!»). Termo de Pintura antiga. De- 

1,"0, e, particularmente, perlil. 

ten Catalunha, que per- 
^ Catalunha. —A lingua catalâ, ou, 

div o catalão, lingua falia- 
fQ Catalunha, que ó um dos dialectos 
Q anicos, e tem intimas afílnidades com 
g ^^'^"^onçal.—A litteratura do catalão 

'l/l interessante. —nDando-lhe depu- 
Cat 1*- ^ ^ntre meio Castelhano, e peyor 
cisp dizia: toma, BeUntrds.D Fran- 

9aes Mello, Apologos Dialo- 
lão ' P." — Substantivamente; Cata- 

da Catalunha. — Nome de 
qviQ ^""^iros, pela maior parte catalãos, 
o famosos na Asia durante 

CAT ° 

® kata, em, e Ukticos, que 
Caiaig' .® acabar, cessar). Verso 
^®lta grego ou latino a que 

p® syllaba. — Substantivamente: 

^«Co poema attribuido a Virgílio. depois o Catalectico e o A/o- 
p, 3 eonel da Costa, Vida de Virgílio, 

latim catale- 
'caíaíe/cía; de kata, e lektos, 

O is,': ® iégein, colher, o mesmo 
vid. Ler). Collecção 

d'exòerplos d'auctores. 

CATALEPSÍA, s. f. (Do grego katálê- 
psis; do kata, em, e lèpsis, tomada; de 
lambanein, tomar, do mesmo radical que 
lèmmus; vid. Lemmas). Termo de Medi- 
cina. Doença caracterisada pela aptidão 
dos membros, e ainda do tronco para con- 
servarem durante todo o tempo do ataque 
altitudes que tinham no começo, ou as 
que se consegue fazer-lhes tomar. 

CATALÉPTICO, adj. (Vid. Gatalepsia). 
Termo de Medicina. Atacado da catale- 
psia; que diz respeito á catalepsia. — Sub- 
stantivamente: Um oataleptico. — Uma 
cataleptica. 

CATALÉTO, s. m. (Do italiano catalet- 
to; composto de cata, que entra também 
em catafalco (vid. esta palavra o Cada- 
falso), etc., e letto, leito (vid. Leito). Eça 
de defuntos. = Pouco usado. 

CATALÓ, s. m. Termo asiatico. Cana- 
pé, preguiceiro. 

-{- CATALOGAR,D. a. (De catalogo). Pôr 
em catalogo, inscrever n'um catalogo. — 
Este empregado está encarregado de ca- 
talogar as obras da hiblioUteca. — Arran- 
jar, dispôr por classes. 

CATALOGO, s. m. (Do latim catalogos, 
do grego katálogos; de kata, em, e lógos, 
inscripção, ordem, arranjo). Lista d'in- 
scripçãon'um registro. — Catalogo alpba- 
betico por ordem de matérias, niethodico, 
d'uma bibliotheca, d'uma livraria. — Ca- 
talogo de jÂantas d'um jardim.— Lista, 
enumeração. — a Em outra obra fizemos 
catalogo delles.» Duarte Ribeiro de Ma- 
cedo, Domínio sobre a fortuna, p. IIG. 

CATALÓNA, s. /'. Nome de certas fei- 
ticeiras das ilhas Philippinas, que o povo 
diz vêem o diabo. 

CATALÓTICÜ, adj. (Do grego katalóyô, 
ou lavo). Termo do Medicina antiga. Di- 
zia-se d'ura medicamento proprio para 
uma loção, empregado ordinariamente pa- 
ra fazer desapparecer os signaes das ci- 
catrizes e (ícar a pelle lisa. 

f CATÁLPA, s. f. Termo de Hotanica. 
Arvore d'adorno [bignonia catalpa, Lin- 
neo), originaria da Carolina, de flores 
brancas pontuadas de vermelho, e dis- 
postas em corymbo na extremidade dos 
ramos. — Ha uma outra especie chama- 
da carvalho negro, da America [catalpa 
loncjÁssima), que dá uma madeira que não 
é atacada pelos bichos, e que nas Anli- 
Ihas é muito procurada para a construcção 
do navios. 

CATALÚFA, s. f. Certo estofo antigo. 
CATALÚPA, s. /'. Estòfo de lã ou linho, 

com íio de prata falsa. 
-j- CATALYSA, s. f. (Do grego katálysis, 

dissolução; de kata, cm, e lysis, acção de 
desligar). Termo de Chimica. Phenome- 
no que se dá quando um corpo põe em 
operação, sá pela sua presença e sem ac- 
ção chimica própria, certas afliaidades, 
que, sem elle, ficariam inactivas. Assim 
a esponja de ^platina, sem experimentar 
mudança alguma, inflamma o hydrogeneo 

chegado ao contacto do oxygeneo atmos- 
pherico. 

f CATALYTICAMENTE, adu. Á maneira 
da catalysa. 

CATALYTICO, adj. (De catalysa). Que 
diz respeito á catalysa; que produz a ca- 
talysa. «•— Força catalytica, a força espe- 
cial que tem certos corpos de produzir os 
phenornenos da catalysa. 

f CATAMENIAL, adj. (Do grego kata- 
mênio, mentruos; de kata, por, e mên, 
mez). Termo de Physiologia. Que respei- 
ta aos mênstruos. — Fluxo catamenial. 

CATAMÉNIO, s. m. (Vid. Catamenial). 
Termo de Physiologia. O mênstruo da 
mulher. 

CATÁNA, s. f. (Rodrigues Lobo, Côrte 
na Aldêa, p. 190, queixa-se de que esta 
o outras palavras se tenham introduzido 
na linguagem usual dos que na índia 
as aprenderam. Isto indica a sua origem 
asiatica. Blutoau diz-nos que é japoneza. 
Nos antigos escriptores designa unica- 
mente uma arma asiatica). Alfange, ter- 
çado. — «.Todo o primor vay em alimpar 
a catana com o rosto sereno, e alegre.n 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, foi. 
473, col. 2. 

E nos derão do mal já tarde aviso, 
Mil crizes, mil catanas de improviso. 

SÁ DR MENEZES, MALACA CONQUISTADA, Uv. 
iií, est. 49. 

— « Não podem dar um passo sem Pa- 
lanquins, Bujus, Catanas.í Francisco Ro- 
drigues Lobo, Côrte na Aldêa, p. 190. 
— Popularmente: Espada longa. 

CATÁNA, s. 2. gen. Figurada o fami- 
liarmente : Maldizente, que corta nas vidas 
alheias, no mérito, escriptos, etc., d*ou- 
trem. 

CATANÁDA, s . /'. (De catana, como 
varada, de vara, etc.) Golpe de catana. — 
Figurada o popularmente: Censura.—Dar 
catanada, censurar. — Catanada bravia. 

CATANEAR, V. a. ant. (Do catana, como 
caldear, de calda, etc.) Dar golpes de ca- 
tana; ferir com catana. — Figurada e fa- 
miliarmente: Censurar com frequencia, 
por habito. 

j- CATÁNO, s. m. (De catana?) Termo 
baixo. O penis. 

-j- CATAPAN, s. m. (Do baixo latim ca- 
tapanvs, catepanus, catipanus, do grego 
katepánô; tôn axiômaton, preposto ás di- 
gnidades; de kata, sobre, o epenò, no 
alto, palavra composta dee^n, e ano). Of- 
íicial dos imperadores gregos na Italia. 

CATAPASMO, s. m. (Do grego kata- 
pasmo; do kata, epassein, polvilhar). Ter- 
mo de Medicina. Pós com que se polvi- 
Iha uma parte do corpo para cumprir al- 
guma indicação. 

CATAPEREIRO, s. m. (De cata, busca 
ou vê (?), e pereiro). Termo rústico. Ar- 
vore em que se enxertam pereiras. 

■\- CATAPÉTALO, adj. (Do grego kata, 
e pétala). Termo de Botanica. Que tem 
as pétalas soldadas aos estames. 
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-j- CATÂPHASE, s. f. (Do grego katá- 
phasis; de kata, contra, e phemi, dizer). 
Termo de Lógica amiga. Affirmação. l)i- 
zia-se por opposição a apóphase. 

f GATAPHONICA, s. f. (Do grego Icata, 
contra, e phônô, voz). Termo Didaclico. 
Ramo da physica que tracta da reflexão 
do som. 

CATAPHORA, s. m. (Do grego kata- 
phorá, somno comatoso; propriamente, a 
acção de lançar abaixo; debata, abaixo, 
e phérein, levar). Termo de Medicina. O 
primeiro gráo do coma; somnolencia sem 
febre' nem delirio. 

CATAPHRAGTÁDO, adj. (Vid. Gatafra- 
cto). Termo de arte militar antiga. Que 
está coberto d'uma armadura defensiva 
completa. 

— Termo de Zoologia. Que tem o cor- 
po envolvido d'iima couraça. 

CATAPHRAGTÁDO, s. m. Nome do um 
genero de insectos. 

GATAPHRAGTO, s. m. (Do grego hata- 
phráktêSf couraça; de kata, em, e phrás- 
sein, guarnecer). Nome do uma armadura 
de ferro que cobria o corpo inteiro, o cujo 
uso passou dos asiaticos para os gregos 
e os romanos. — Nome d um navio de 
guerra dos antigos, comprido o termi- 
nando em pontas. 

— Termo de Zoologia. Vid. Cataphra- 
ctado. 

f CATAPHRYGIO, s. m. (Do latim ca- 
taphrygce, por lerem a sede na Phrygia). 
Nome de hereticos do século ii da era 
chrislã que tinham por falsos os antigos 
prophetas e diziam que o Espirito Santo 
tinha descido, não sobre os Apostolos, 
mas sobre elles. 

CATAPLASMA, s. f. (Do latim cataplas- 
ma, do grego kataplasma; de kata, sobre, 
e plasma, appiicação, de plassein, appli- 
car, formar (vid. Plastica).Topico da con- 
sistência d'um caldo espesso, que se com- 
põe de polpas, pós, farinhas cozidas, quer 
com agua pura, quer com decoctos de 
plantas, ou com leite. — Costura secca 
feita de duas tiras de panno, com ourelas 
um pouco maiores de um lado que a fe- 
rida, fixas com massa clara de ovo ba- 
tido e pós finos de sangue de drago, in- 
censo, etc. — «A cataplasma de que te- 
nho usado... he estender o emplasto Pa- 
racelso.T) Ferreira, Girurgia, p. 168.= 
Caído em desuso. 

— Termo de Segeiro. Gataplasma do 
cochc, pedaço de couro em que se cravam 
duas argolas por onde passam as guias. 

CATAPLASMA.DO, adj. (De cataplasma; 
fôrma de natureza participai). Coberto de 
cataplasmas. — Figurada e familiarmen- 
te: Apoquentado, opprimido. — O pobre 
homem anda todo cataplasmado com as 
suas desgraças. 

f CATAPLÉTIGO, adj. (Vid. Gataple- 
xia). Que diz respeito á cataploxia. 

f GATAPLEXÍA, s. f. (Do grego kata- 
pleocis] de kata, eplôssein, bater, da mes- 

ma raiz que o latim plaga; vid. Ghaga). 
Termo de Medicina. Perda súbita dos sen- 
tidos. 

f GATAPOGIO, s. «1. (Do latim catapo- 
dum; do grego katapoô, engulo). Pilula. 
= Usado por Amador Arraes. 

GATAPORAS, s. f. pl. Termo do Bra- 
zil. Variola. 

f GATAPTÓSE, s. f. (Do grego kataptô- 
sis; de kata, e ptôsis, queda). Termo de 
Medicina. Queda súbita do corpo n'um 
ataque de epilepsia ou de apoplexia. 

GATAPÜGIA, s. f. Nome de planta. Ha 
duas especies: a catapucia maior [rici- 
nus communis lathyris, Linneo, chamada 
lambem carrapateiro, mamona e figueira 
do inferno, e a captapucia menor [eu- 
phorbia lathyris, Linneo), a que se dá 
também o nome de tartago. 

GATAPÚLTA, s. f. (Do latim catapul- 
ta, do grego katnpéltès; de kata, contra, 
e pellein, lançar, verbo derivado da mes- 
ma raiz que o latim pellere; vid. Impel- 
lir). Machina de guerra de que os anti- 
gos se serviam para arremessar pedras, 
dardos e virotões. 

1.) GATAR, s. m. (Do arabe). Nome de 
uma recova de sete cavalgaduras na Asia. 
— «Ila n'esta terra muitos recoveiros: tem 
cada hum sete, quatorze, ou vinte e huma; 
e cada sete lhe chnmão catar, que quer di- 
zer recova; e dizem he recoveiro de hum, 
ou jnins catares.» Antonio Tenreiro, Ite- 
nerario, cap. 3. 

2.) CATAR, V. a. O sentido primitivo 
vêr, olhar, que nos apparece no antigo 
portuguez o ainda na época classica, 
aponta como etymologia da palavra o la- 
tim captare (se oculis]. Um grande nu- 
mero de palavras se liga ao thema d'este 
verbo e n'este sentido. Vid., por exemplo. 
Gata, Cadafalso, Catafalco, Gato, Reca- 
tar, Recado, etc.) Vèr. 

E senhor, qucn algua vez 
Com quaes olhos vos cateij, 
Vos catasse... 

CANC. DE D. DlNiZ, p. 38. 

Non catan, nem ar catan mesura; 
Non catan mi, a que non pesa mui ben. 

CANClONEiniNHO DE TROVAS ANTIGAS, pub. 
por Varnhagen, cant. 42. 

Catade Senor por v6s este mal. 
TBOVAS E CANTARES, Cant. 2. 

Nào catedes o desamar. 
OB. CiT., cant. 19. 

— Olhar. — « Eu catey e vi o tormento 
do meu pohoo que he em no Egypto.» 
Actos dos Apostolos, cap. vii, v. 34, nos 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

— Buscar, procurar. 

Se don Martin he morto 
Sempre tem sa bondade; 
Oje mais, máos costumes, 
Otro senhor catade. 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, pub. 
por Varnhagen, cant. 34. 

Quer catar que se encobra, e ten 
Que se encobre, pero n3 liie vai poren. 

CANC. DE D. DINIZ, p. W. 

— « Que a commenda que avia dado a 
Dom Pedro Moniz, pois a el-Rei nem 
prasia delia, que cataria outra cousa de 
que lhe fezesse mercê.í Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. 18. — aEste 
Iffante Dom Johan era muyto igual ho- 
mem em corpo e em geesto, bem composto 
em pareçer e feições, e comprido de muij- 
tas boas manhas, muito mesurado, e po^ 
acção, agasalhado de muytos fidalgos do 
reino e estrangeiros, e muyto graado e 
prestador a qual quer que em elle catasse 
cobro.» Idem, Chronica de D. FernandOi 
cap. 98. 

Chora-la triste começo 
Que ben vejo que me cata (a morte). 

CANC. DE RESENDE, I, 22. 

— Examinar. — aE que nom sabia end^ 
parte; mais que cataria os Cartórios 
dito Mosteiro; e que se as cartas, ou Es' 
crituras achasse que lhas mostraria, f T"®' 
bo do Aro de Lamego, de 1346, foi. 22, 
V., em Viterbo, Eluc. —Quardar respC" 
to. — Acatar. — a. Se te a ti temerão n'est'^ 
terra, mais honra catarão aos teus.n A"' 
tonio Ferreira, Bristo, act. iii, sc. 6- 

— Adag. : « Quem adiante não 03^^' 
atrás cai, e malbarata.» Jorge Ferreira " 
Vasconcellos, Ulysippo, act. i, sc. 3. 

1.) GATARACTA, s. f. (Do grego katf 
raktês, dique.; de katarássein, fazer 'f* 
rupção era baixo). Termo d'Antiguid8J®' 
Especie de barreira ou grado collocadí 
diante das portas das cidades. — No p'''' 
ral, em estylo biblico, portas ou diqu®® 
que se suppõe reterem as aguas celestes- 
— Deus abriu as cataractas do céo. 
— «.Com tantos trovões e relampagos, í"'' 
parece se abrião as cataractas do Céo-' 
Leonel da Costa, Georgicas de Virgil'"' 
foi. 102. — Quéda d'um grande rio qu" 
precipita d'um ponto elevado.—As 
taractas do Nilo. —A cataracta do 
gara. — «Se precipitão juntas todas <* 
suas aguas de uma cstopenda rocha, 
se illustrando só com a singidar mostruos' 
dade desta cataracta, que já adverti^^ 
chamar-se vulgarmente cachoeira.» Bn'"' 
Guerra Brasilica, p. 505. 

— Obs. gramm. : A orthographia cat ^ 
racta ó preferível a catarata, pois se 
forma á etymologia. „ 

— Syn. : Para a synonymia, 
choeira. 

2.) GATARACTA, s. f. (Do baixo 1»"^ 
cataracta, cataractus, cataracta do ou ' 
e clausura. Do sentido de porta c^rr 
diça, clausura (d'onde a idêa de ' 
barreira, etc.) que tem Cataracta |) 
passou ao de opacidade do crystali'"^jg 
especie de clausura da vista). Terin" 
Cirurgia. Opacidade do crystallino 
sua membrana, ou da camada de Morç^^ 
gni, opacidade que obsta a que os 
lurninosos cheguem até á retina, g- 
assim perder a vista. A cataracta^ 
se por tres modos: por extracçáOi 
abaixamento, por trituração. — 
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^ffrenças as cataractas da grossura do 
tumor.T, Ferreira, Cirurgia, p. 4.27.—Fi- 
Sirauamente e em estylo comieo: 

Amanheceu o outro dia Com alguma nevoa grossa, 
Porque hum dos olhos do Ceo 
^om cataractas se mostra. 

JEHONYMO BAHIA, JORNADA IV. 

/"■^'Surada e familiarmente: Tirar as 
dos olhos a alguém, fazêl-o 

^ r de falsas opiniões, fazer-lhe reconhe- 
a verdade, tirar-lhe a cegueira do es- 

pirito.— cataractas dos olhos, a cc- 
o^Gira do espirito que traz nuasi sempre 

«omsigo a velhice. 
^^TaRactEIRO, s. m. (De cataracta, 

Q suffixo «eiro»). Termo familiar. 
a operação da cataracta. 

j ^ ^ARína, adj. f. (?) Roda catarina, 
p.^^encontro do relogio (vid. Roda), 

o siifr catarrho, com 
natu ° «al»). Termo de Medicina. Da 
fjjje do catarrho.—Accidentes catar- 
cabe doenças, em que ha dor de ou fluxo catarrhal.» Mora to Ro- 

' da Medicina, p. 19. 
„ Sübstantivamento ; Uma catarrhal, 

'Tho agudo com febre, 
o j ^T^RRHEIRA, s. f. (De catarrho, com 
js"^0 «eira»). Termo popular. Deílu- 

p'^tarrho grande, 
o ^ ^^ARRHENTO, adj. (De catarrho, com 
W i «ento», como bolorento, Aq ho- 
Süio- de /«dor). Encatarrhoado; 

Vi? ® catarrho. 
íal^RRHETICO, adj. (Do grego ka- 

Ter ® de kata, erhêssein, quebrar), 
^•rt r? Medicina antiga. Que tem a •^^0 de quebrar, de dissolver. 

CATARRHINÍNO, s. m. (Do grego 

^W" ® '''hin, nariz). —Os catar- 
nome dado aos macacos do an- 

íi(U ®irido, porque têm as ventas apro- 

Na e a separação d'ellas muito del- 

do^^TARRHO, s. m. (Do latim catarrhus, 
e ,.Pkatárrhoos; de hata, para baixo, 
Xo |^"YpOTer). Termo de Medicina. Flu- 

orbido por uma membrana mucosa. 
pulmonar, uterino, vesical. 

•'Dar- ordinaria, grande cons- 
cora tosse. 

formiga tem catarrho. 
sôçj .d.® quem se apresenta com preten- 
coi^Q ''^'culas e infundadas. — «.Mas vede 

""ssoaes, nam digam que as for- 
de catarrho.)) Francisco Manoel 
5, g j °> Feira d'Anexins, Part. i, Dial. 

Prefg 9®®- A orthographia catarrho ó 

^ catarro, e assim nosderiva- 
^^pirii ^ o segundo «r» em grego tem o 

Cat? ®®Pero. 
'} sufft "HOSO, adj. (De catarrho, com 
j^ito 5 ^ '<oso))). Termo de Medicina. Su- 
Pregj ^atarrhos.—Algumas vezes em- 

logar de catarrhal. — Fluxo 

f CATARRHUÇA, s. f. (De catarrho, 
com o suffixo «uça»). Termo popular. 
Catarrho. — «Qwe tussa se tem carapuça 
ou catarrhuça.» Francisco Manoel de 
Mello, Feira d'Anexins, Part. i, Dial. 5, 
§ 5. 

CATARRHUS, s. m. Termo latino, usa- 
do por Duarte Nunes do Leão na Origem 
da lingua portugueza, p. 20, em logar 
da fôrma portugueza Catarrho. 

CATARTICO, adj. Yid. Cathartico. 
f CATARTISMO, s. m. (Do grego ka- 

tarlismós; do kata, e aríizó, dispôr). Ter- 
mo de Cirurgia. Antigo synonymo de re- 
ducção, fallando das luxações o das fra- 
cturas, 

CATASCÓPIO, s. m. (Do latim catasco- 
pium, do grego kqtasJcopion). Pequeno 
navio de descoberta, aviso. 

CATASÓL, s. m. (Composto de cata, 
do verbo catar (vid. Catafalco, Catalei- 
to, etc.), e «sol))). Tecido similhanto ao 
camelão, mas muito fino e iustroso. — 
Catasol negro, canjante, estreito, dobra- 
do. — Usado nas Pautas dos portos sec- 
cos e molhados, impressa em 1668. 

— Seda de catasol, sêda de furta-cô- 
res. 

— Termo de Pintura. Tinta que serve 
para illuminação.—aVerde bexiga, verde 
escuro, catasol.» Nunes, Arte de Pintu- 
ra, foi. 67, V. 

CATÁSTA, s. f. (Do latim catasta). Ter- 
mo d'Antiguidade. Logar gradado, espe- 
cie do palanque em que os escravos em 
Roma eram postos á venda.—Instrumen- 
to de atormentar cm fôrma de cruz de 
Santo André, ou d'aspa. 

— Leito de ferro em que se torturavam 
os martyres. — «O puzerão no tormento, 
chamado catasta, e o estirarão com ner- 
vos.d Martyrologio em port., p. 71.— 
«A outros estirados, e desconjunctados no 
eculeo, ou estendidos na catasta.d Anto- 
nio Vieira, Sermões, Tom. iv, p. 153. 

CATASTALTICO, adj. (Do latim catas- 
tálticus, do grego katastallikós; dekatas- 
telô, reprimir; de kata, e stelô, ter firme, 
conter). Termo de Medicina. Adstrigente. 
— Cathartico. = Caído em desuso. 

CATÁSTASE, s. f. (Do grego katastásis, 
constituição; de kata, em,e.síásis^ acção 
de fixar). Termo do Litteratura antiga. 
Parte d'uma peça de theatro em que o 
laço do enredo apparece com toda a for- 
ça. 

— Termo de Medicina. Constituição 
do anno com relação ás doenças. 

CATASTATICO, adj. (De catastase). 
Termo de Medicina.—Doenças catastati- 
cas, doenças que reinam principalmente 
durante uma catastase, isto é, durante 
certos estados atraosphericos. 

CATASTROPHE, s. f ou m. (Do grego 
katastrophê, volta, saída, acção de vol- 
tear, etc.; de kata, sobre, e strophê, 
volta; vid, Estrophe). Subversão, gran- 
de desgraça, fim deplorável.— a Mas Ro- 

ma a temporal, sugeyta está como as ou- 
tras metropoles das monarchias, e não só 
sugeyta, mas condemnada ao catastrophe 
das cousas mudaveis, e aos echjpses do 
tempo.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
í, p. 121. — <íAquelle catastrophe admi- 
ravel, que os Profetas prometterão ao 
mundo renovado, quando as lanças se 
convertessem em arados para cultivar a 
terra, e as espadas em fouces para segar, 
e recolher os frutos, Periodos e catastro- 
phes dos Reynos.» Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. IV, p. 230. — Por extensão, 
o ultimo e principal acontecimento do 
uma tragédia, d'um drama.—A catastro- 
phe da tragédia estava habilmente prepa- 
rada. 

— Obs. gramm. : Hoje usa-se a pala- 
vra sómente no feminino; pelos exemplos 
citados se vê que os clássicos a emprega- 
vam tariibem no masculino. 

CATATAO, s. m. Espada má, 
— Loc. CHULA.: Fazer-lhe o catatáo, 

fazer-lhe a caridade, n'um sentido irôni- 
co. = Blutesu. 

f CATATIAra, s. f. Termo da Egreja 
malabarica. Caçaneira, mulher do caça- 
nar.—aCumo as molheres dos Sacerdotes, 
a que chamão Catatiaras, ou Caçaneiras, 
não só por isto tinhão o milhor lugar...d 
Synodo Diocesano da Egreja e Bispado 
de Angamale, Acção vii, dec. 18.o 

CATATÜA, s. f. Nome de uma ave da 
Asia, especie de papagaio muito grande, 
de poupa amarella. 

CATAVENTO, s. m. (De cata, olha, bus- 
ca, de catar (vid. esta palavra), evento). 
Bandeirinha d,e panno, de folha de Flan- 
dres, latão, etc., que se põe nos navios, 
moinhos, telhados, torres, etc., paia mos- 
trar a direcção do vento.—Figuradamen- 
te : Pessoa muito inconstante.—É um 
catavento.—Nome dado pelos portugue- 
zes a um apparelho usado na Asia, nos 
terrados, para renovar o ar das casas.= 
Usado por Antonio Ferreira, Manoel Go- 
dinho, etc. 

CÁTE, s. m. Termo asiatico. Nome de 
uma moeda. —«Com tributo de dous ca- 
tes de ouro, que são quinhentos cruza- 
dos.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, cap. 73. 

CATECHESE, s. f. (pr. catequése; do 
grego katekhêsis, instrucção; do kata, 
contra, e êkhôsis, ruido, do ckhein, fazer 
ruido (vid. Echo): litteralmente, ruido 
alternativo, por perguntas e respostas). 
Instrucção oral sobre as cousas da egreja, 
por perguntas e respostas. 

CATEGHETA, s. m. O que faz a cate- 
chese. — Nome, n'algumas egrejas dos 
primeiros tempos christãos, d'um certo 
numero d'ínstructores. 

f CATECHETICO, adj. Termo Didacti- 
00. Que respeita á catechese, e, em ge- 
ral, ao ensino oral. 

f CATECHISAÇÃO, s. f. Acçáo de ca^ 
techisar. 
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j- CATECHISÃDO, part. pass. de Cate- 
chisar.— Cinco índios catechisados pe- 
los jesuítas. 

CATECHISANTE, part. act. de Cate- 
chisar.=Usaflo por Liicena. 

CATECHISAR, v. a. (pr. catequisar; do 
latim catechisare, do grego kaiekhêzein; 
vid. Catechese). Inciar na fé cliristã. — 
Catechisar os gentíos, os ignorantes, as 
creanças. — Ensinar a doutrina christã. 
— Figuradamente: Dar a alguém todas 
as razões possíveis para o persuadir a fa- 
zer alguma cousa. 

CATECHISMO, s. m. (pr. caleeísmo; do \a.- 
tiai catechísmus, do grego kaíékhismós; 
vid. Catechese). Explicação, por pergun- 
tas e respostas, da crença e dos usos da 
religião christã. —*0 livro que contém 
essa explicação. — Ensinar, lêr, decorar 
o catechismo.—Perdi o wewcathechismo. 
— Por extensão, exposição compendia- 
tiva, por perguntas o respostas, d'uma 
sciencia. — Catechismo d'economia polí- 
tica. 

CATECHISTA, s. 2 gen. (pr. catequista; 
do latim catechísta, do grego katêkhís- 
tcs; vid. Catechese). O, a que ensina o 
catechismo, que catechisa as creanças, 
gentios, ignorantes. 

f CATECHUMENATO, s. m. (De cate- 
chumeno, com o suffixo «ato», que indi- 
ca estado). Estado de catechumeno.— 
O catechumenato foi instituído por a 
egreja primitiva querer achar em seus 
catechumenos homens arrependidos de 
seus crimes passados, e instruídos dos 
deveres que tinham que cumprir para 
com Deus e o próximo. 

CATECHUMENO, adj. e s. (Do latim ca- 
techumenus, do grego katêkhoymenos, o 
que se instrue no catechismo, propria- 
mente o que recebo o ensino dado pelo 
catechísta, dekatêkheín, instruir; vid. Ca- 
techese). Pessoa que se instrue para se 
dispôr para o baptismo.— dEssa foy a ra- 
zão, (como lemos em Santo Agostinho) 
porque muytos dos antigos catechumenos 
conhecendo esta limitação, e que não se 
podião haptisar mays que huma só vez, 
ou dilatavão o Baptismo para a morte, 
ouq<iari'io menos para a velhice.t> Anto- 
nio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 1030. 

CATEGISMO, s. m. Vid. Catechismo. 
CATEGOREMÁTICO, adj. (De categore- 

mo). Que é da natureza do categoremo. 
f CATEGORÊMO, s. m. (Do grogo ka- 

têgorêma; vid. Categoria). Termo de 
Philosophia aristotelica. Qualidade que 
faz classificar um objecto n'esta ou n'a- 
quella categoria. 

CATEGORIA, s. f. (Do latim categoria, 
do grego katègoria, predicamento, attri- 
buição; de kata, em, e a palavra hypo- 
thetica agorein, fallar, de ágora, praça 
publica). Termo de Lógica. Um dos prin- 
cípios geraes sob os quaes subsoraraamos 
todas as nossas ideas. — A categoria da 
substancia, do accidente. — Aristóteles 

estabeleceu dez categorias : a substancia, 
a qualidade, a quatdidade, a relação, o 
logar, o Uimpo, a situação, o ter, obrar, 
o soffrer. Kant inoilificou e assentou so- 
bre uma base mais larga a thooria das 
categorias na sua Critica da razão pu- 
ra.— iSa linguagem gorai, toda a classe 
em que se põiim os objectos da mesma 
natureza.— Ha muitas categorias de es- 
píritos.—Por extensão, natureza, espe- 
cie. 

— Obs. ; A orthographia usual cathe- 
goria é errônea, pais o grego tem «t» o 
não «tha ; apesar d'isso, na promettodo- 
ra foiha-specimen do futuro Diccionario 
da Academia, acha-se repetido bom nu- 
mero de vezes esse erro crasso, que pro- 
va não só uma grande ignorancia, mas 
uma grande somiiolencia. 

CATEGORICAMENTE, adv. (De categó- 
rico, com o suftixo «mente»). De modo 
catfgorico.—Fallar categoricamente. — 
Responder categoricamente. 

CATEGÓRICO, adj. (Do grego katego- 
rikós, de katègoria; vid. Categoria). Ter- 
mo de Lógica. Que se refero ás catego- 
rias ; que tem precisão, certeza.—Na lin- 
guagem geral, que é segundo a razão, a 
proposito, claro, preciso, terminante. — 
Uma resposta categórica. —■ Essas pala- 
vras não são categóricas. 

j CATEGORISAÍIO, part. pass. de Ca- 
tegorisar. Reduzido a categorias.—Idèas, 
noções categorisadas. 

CATEGORISADOR, adj. Que estabe- 
lece categorias.— Phílosopho categorisa- 
dor.— Substantivamente ; Um categori- 
sador. 

j C ATEGORISÁR, V. a. (De Categoria). 
Termo de Lógica. Classificar em catego- 
rias. 

-j- CATEG0RISTA, adj. a 3 s. gen. Que 
faz um systema de categorias. 

CAtEL, s. TO. (Segundo Sousa, do persa 
catei, cadeira, assento). Termo asiatico. 
Leito de pés baixos, em que a parte so- 
bro que o corpo se estende é feita de lo- 
na, dobrando-so os pés ; camilha dobra- 
diça. — <íEm hum catei que são leitos do 
campo.D Damião de Goes, Chron. de D, 
Manoel, 28, 5. — « Em hum catei cuherío 
de brocado.D Barrds, Década II, foi. 228. 
= I).união do Cio?s usa também a fôrma 
Catle na Chronica de D. Manoel; a fôr- 
ma adoptada o naturalisada em Portu- 
gal é c.itre (vid. esta palavra). 

-j- CATENAÇÃ0, s. f. (Do latim catena, 
com o suffixo alio, «ação») ; vid. Ca- 
deia). Termo Didactico. Eucadeamento. 
—O composto concatenação ó mais usa- 
do que o simples catenação. 

CATENARIA, s. /'. (Do latim catena 
(vid. Cadeia), com o suffixo «aria»). Ter- 
mo do Mochanica. Curva formada por 
uma conla, ou cadeia muito flexivel, 
pendente pelas suas extremidades. 

f CATENARIO, s. m. (Do latim catena, 
com o suffixo arius, «ario»; vid. Cadeia). 

Termo de Zoologia. Genero de polypos 
bryozoarios da ordem das cellariádas, quo 
apparece em fôrma de cadeia <á super* 
ficie dos corpos sub-marinos. 
f CATENELLA,s. f. (Diminutivo do latim 

catena, cadeia). Termo de Botanica. Gê- 
nero de plantas da familia das floridéas, 
que habita os mares da Europa. 

f CATENÍFERO, adj. (Do latim catena 
(vid. Cadeia), e ferre, levar, trazer). Ter- 
mo Didactico. Que traz cadeias, signaes 
em fôrmas de cadeias, raios. 

j- CATENISTA, s. m. Nome quo davam 
a si proprios antigamente os membros 
da communidade de S. José. 

f CATÉNULA, s. f. (Do latim caten^' 
Ia, diminutivo de catena (vid. Cadeia)' 
Termo de Botanica. Pequena cadeiüi 
raio. 

f CATENULADO, adj. (Do catenulal 
palavra de fôrma participai). Termo D'' 
dactico. Quo tom a fôrma d'uma pequ®' 
na cadeia. 

f CATENULAR, adj. 2 gen. (Do latim 
catenula, diminutivo de catena (vid. 
dela), com o suffixo arís, «ar»). Ter®" 
de Historia Natural. Que offerece sén^' 
de rugosidades ou linhas em fôrma Q 
pequenas cadeias. 

f CATÉPHIA, s. f. (Do grego katêpht^' 
tristeza). Termo de Zoologia. Genero o 
lopidôpteros, da familia dos nocturno^' 
composto de três especies. 

CATEQUÉSE, s. f. Orthographia p""' 
netica do Catechese. 

f CATEQUISAR, v. a. Orthograpb" 
phonetica do Catechisar. ^ 

CATÉRVA, s. f. (Do latim caterva)- 
linguagem didactica, esquadrão, ba' 
Ihão. — Na linguagem usual, raultio® ' 
bando, série. — «Fez depressa a sua 
tade; deyxando-me com outra caterva ! 
moedas) a outro velho.n Francisco 
nool de Mello, Apol. Dial., p. 86. 

Mais discorrera Aonio *, 
Mas parou íjalteado 
Da montanhez caterva, 
Que regeilando o monte, o valle, o prado 
Do sangue rubricado, 
Vinha em busca da presa diligente. 

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES D'A0NI0' 

— ((.Outra grande caterva de 
pequenos.}> Diogo Fernandes F^rr 
Arte da Caça, p. 124. .,j. 

CATÉSBEA, s. f. Termo de Botaoj,,^ 
Genero de plantas da familia das 
ceas, quo contém sete ou oito esp^ 
indígenas das Antilhas, do Brazil 
México. 0' 
t CATESCHÊNO, s. m. (pr. cat^\o' 

no). Termo de Zoologia. Genero do 
leôpteros pentãmoros da familia 
culiônidos, divisão dos rhyncopho'' 

CATÉTER, s. TO. Vid Catheter. ' 
CATHARINA, adj. f. Catarina. ,5; 
t CATHÁRO, s:m. (Do grego 

vid. Cathartico. Nome d'heretico5 
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dores que pretendiam ser mais puros e 
Dais risçidos que os outros. 

CATHARISTA, s. m. (Do latim catha- 
^isío;, do grego katharizein, purificar), 
^ofue de uma seita de manichêos. 

CATHÀRMA, s. m. Termo Didactico. 
\'ctima levada á morte em sacrifício ex- 
piatório, ou purgativo.— a Quiz o Senhor 
f<^zer-se catharma dos homens po'r lhes 

í-emedio.» Amador Arraes, Dialogo 
IX, 18. 

, CATHARTICO, adj. (Do grego kathar- 
^^ós, kathaírein, limpar, purificar; de 
'^<}tharos, limpo, puro). Termo de Phar- 
"'a. Purgativo. 
t CATHARTO, s. m. (Do grego hathar- 

que limpa). Termo de Zoologia. No- 
de abutres da America que levam os 

aninaaes mortos em decomposição, e res- 
^^s.^pelo que são respeitados pelos habi- 

CÁTHEDRA, s. f. (Fôrma litteraria de 
adeira ; vid. esta palavra) Cadeira ma- 

ojstral. — aFazer de cathedra d'aquelle 
Frftncisco Manoel de Mello, Car- 

cent. IV, cart. 84. 
■7-L0C. : £a;-cathedra, locução latina, 

^ uito usada, que quer dizer da cadeira, 

k ^116 se servem para designar as pa- 
^ *fas dogmaticas do ensino ecclesiastico 
]jJ^ qualquer outro ensino. O papafal- 

®^-cathedra quando publica um de- 
como chefrt da egreja universal. 

jk^THEDRADEGO, s. m. ant. (Fôrma 
^^'jrada de Cathedratico (vid. esta pala- 

Uí ^^""^ndando as momentaneas surdas 
Of nas momentaneas sonantes dos 

6aos respectivos «d» o «g»). Censo ou 
annual que as egrejas seculares 

to ao seu bispo em reconhecimen- 
V;, ® sua superioridade e prelatura. = 

Eluc , s. v. 
í/íç^^HEDRAL, adj. (Do baixo latira ca- 
epi de cathedra, cadeira, funcção 

: vid. Cadeira). Diz-se da egre- 
d'uma diocese. — Egreja ca- 

te . —-Sécathedral. Substantivamen- 
ío.!^p'^®^^hedral. — A cathedral do Por- 
diosQ nome dado aos gran- 
tà, ^ Monumentos de architectura chris- 
^ í/ cathedraes da edade media. 
cos cathedral construída pelos fran- 

j'^«Pons. 
s. m. ant. (Do 

caf/iedraíicMm, de cathedra, 
Oie de ' ®P'scopado; vid. Cadeira). No- 
Pos q propinas que dav«m os bis- 

á cadeira episcopal. 
cit. 

CaH adj, (De cathedra; 
Que tem cadeira na Uni- 

cathedratico, lente 

tk^^'''tutn'° "íideira, em opposiçáo ao 
J^edratir "^ul)stantivamente : Um ca- 
t «ser ^ente cathedratico.—«Po- 

® cathedratico.» Es- 
® Universidade, p. 173. " Gfwe assim tenho disposto a 

respeito dos cathedraticos, se entenderá 
tamhem igualmente a respeito dos Subs- 
titutos, que forem Lentes.n Estatutos da 
Universidade de 1772, Tom. i, Tit. 5, 
cap. 2, § 5. 

CATHEDRILHA, s. f. Diminutivo de 
Cathedra. Cadeira da Universidade em 
que se explicavam as matérias muito com- 
pendiadas em curto praso. — « Haverá 
mais tres cathedrílhas de Theologia.^ Es- 
tatutos antigos da Universidade, Liv. v, 
Tit. 5, p. 142. 

CATHEGORIA, s. f. Orthograpliia er- 
rônea do Categoria. 

CATHEQUÉSE, s. f. Orthographia er- 
rônea de Catechese. 

CATHERÉSE ou CATHERlÉSIS, s. f. (Do 
firegokathaírein, abater, lançar por terra). 
Termo do Medicina. Esgotamento, des- 
perdício independente de toda a evacua- 
ção artificial, tal como a sangria ou a 
purga. 

CATHERÉTICO, adj. (Do grego kathai- 
retikhós, de kathairein, destruir; do ka- 
tá, e kairein, tomar ; vid. Heresia). Ter- 
mo de Medicina ou Pharmacia. Medica- 
mentos cathereticDs, cáusticos fracos ou 
empregados em pequena quantidade, de 
modo qii0 o eíTeito não passa d'uraa vi- 
va irritação o da formação d'uma esclia- 
ra superficial. 

-j- CATHERINARIA, adj. e s. f. (De Ca- 
therina de Médicis, a quem foi dedicada 
a planta)./Jerua catherinaria, antigo no- 
me do tabnco. 

CATHETER, s. m. (Do grego kathetèr; 
àahatá, Oiva, ühiêmi, kiô, kiéô, fazer en- 
trar, metter). Termo de Cirurgia. Sonda 
ôcca e curva, que na operação da talha 
se introduz pela uréthra na bexiga, para 
que o seu canal sirva de guia ao litho- 
tomo ou bisturí com que se ha de fazer 
a incisão na próstata e no collo da bexiga. 

f CATHETERISAR, v. a. (De catheter). 
Termo de Cirurgia. Introduzir um cathe- 
ter na bexiga. 

CATHETERISMO, s. m. (Do grego ka- 
theterismós, de kathetèr, catheter). Termo 
de Cirurgia. Introducção d'uma sonda 
na bexiga. 

CATHETO, s. m. (Do grego kathetós, 
levado até baixo; vid. Cathetometro). 
Termo de Geometria. Antigo synonymo 
de linha perpendicular.—Nome dos lados 
do angulo recto do triângulo rectangulo. 
O lado opposto ao angulo formado pelos 
cathetos chama-se hypothenusa. Pythá- 
goras foi o primeiro que demonstrou que 
o quadrado da hypothenusa (5 egual á 
somma dos quadrados dos cathetos, o im- 
molou cem bois por ter feito essa desco- 
berta. 

— Termo de Physica. Catheto d'inci- 
dencia, de reflexão, raio incidente per- 
pendicularmente, raio reílectido perpen- 
dicularmente. 

f CATHETÓMfTRO, s. m. (Do grego 
kathetô, linha perpendicular, kathetiêmi, 

conduzir a baixo, emetron, medida). Ter- 
mo de Physica. Instrumento para medir 
pequenas extensões verticaes. 

CATHÓCO, s. m. Termo de Medicina. 
Catalepsia.=Caído em desuso. 

CATHOLICAMENTE, adv. (De catholi- 
co, com o suffixo «mente»). Segundo o 
costume dos catholicos, conforme a lei o 
doutrina do catholicismo. — Morreu ca- 
tholicamente. 

CATHOLICÃO, s. m. (De catholico, uni- 
versal; d'ahi catholicão, remedio univer- 
sal). Termo de Pharmacia. Electuario de 
sene e de rhuibarbo que se julgava pro- 
prio para todas as doenças.—Catholicão 
de Hespanha, satyra contra a liga e Phi- 
lippe II, a quem se deu este nome por 
figurar n'ella o rei do Hespanha como 
um charlatão que vende catholicão. 

CATHOLICIDADE, s. f. (Do catholico, 
com o suffixo «idade»). Termo de Theo- 
logia. Um dos quatro caracteres da egre- 
ja catholica, exprimindo a sua universa- 
lidade. A qualidade do ser catholico. — 
Conformidade á doutrina catholica. — A 
catholicidade d'uma opinião. — O todo 
dos povos catholicos. 

CATHOLICISMO, s. m. (De catholico, 
cora o suflixo «ismo»). Comraunhão ou 
religião catholica.—N'um sentido restri- 
cto, fallando das opiniões catholicas d'um 
individuo : Este homem é d'um perfeito 
catholicismo. 

CATHOLICO, adj. (Do latim catholicus, 
do gvi^gokatholikós, catholico, universal; 
dakatá, indicando comprehensão, ekolos, 
todo, palavra cm que a aspiração está por 
um «s» primitivo, como succede muitas 
vezes em grego, sendo assim a raiz sal ou 
sar, que encontramos no sanskrito sar- 
va~s, todo, no latim archaicosoíht-sj todo, 
superl. soüistimus, e nas palavras con- 
servadas nas épocas posteriores, sollers 
(vid. Sollerte), solHcitui (vid. Sollici- 
tus), solli-ferreus, sole-i-du-s, formado co- 
mo gravi-du-s (vid. Solido). Curtius, 
(Grundzuge der griechischen Etymologie, 
p. 484, 2.» ed. (11, 128, 1.=^ ed.), assenta 
como fôrma fundamental do grego kólos 
e do latim sollus, um greco-italico sollos, 
já existente antes do grego e do latim se 
separarem). Universal, servindo para tu- 
do.=Usado n'este sentido apenas em qua- 
drante, gnomo catholico, gnomo que in- 
dica as horas em qualquer elevação do 
polo.—Na antiga Chimica, forno catholi- 
co, forno que podia servir para toda a 
especie de operações.— Na Medicina an- 
tiga, remedios catholicos, os que se sup- 
punham efficazesem todas as doenças.— 
Humores catholicos, os que se acham es- 
palhados em todas as partes do corpo.— 
Que pertence á religião romana, e sô a 
ella.—A fé, a religião, a Egreja catholica. 
—Sentimentos, opiniões muito catholicas. 

Luz clara dfl iiilíois; columiia llrmo 
Da catholica fé.... 

antonio ferueira, cartas, liv. i, p. 1. 
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— O Rei catholico, sua magestade ca- 
tholica, o rei de Hespanha. O titulo do 
Catholico foi dado pelo papa Alexandre 
VI a D. Fernando de Aragão, rei de Cas- 
tella, com a declaração que se perpetua- 
ria nos seus descendentes.—«.Rey^iava per 
aquelle tempo em Castella Dom Fernando 
V, a quem (não sem hijuria dos outros Reys 
Castelhanos), parece que derão em cha- 
mar catholico.» Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apol. Dial., p. 57.—Cantões catholi- 
cos, os cantões da Suissa que professam 
o cathojicismo.— Paizes Baixos catholi- 
cos, a Bélgica, por opposição á Hollanda, 
que se fez protestante. — Figurada e fa- 
miliarmente : Isso não é muito catholico, 
nôo é conforme á moral, ao dever, ás leis. 
—A sua catholica pessoa, a sua exceüen- 
te pessoa, n'um sentido comico ou ironi- 
co.—Não estar muito catholico, não es- 
tar muito são.—Substantivamente: Pes- 
soa que professa a religião catholica.— 
Z7m catholico, uma catholica.—Os catho- 
licos da Allemanha.—<s.E assi muy ama- 
do filho, piedosamente te consolamos que 
te consoles no Senhor Deos, consyres em 
tua vomtade, como soçedes no regimento 
de teu padre, o qual per exemplos de vi- 
da se mostrou sempre seer fiel catholico.» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 3. 

1.) CATHOLICO, s. m. Official que era 
encarregado da cobrança dos impostos no 
império grego. — Primaz das egrejas da 
Asia.—O catholico d'Armênia. 

2.) CATHOLICO, s. m. (De catholico 
1). Moeda de ouro que Affonso de Albu- 
querque mandou lavrar na índia.— «Z)e 
ouro fez huma só moeda, chamada ca- 
tholico, de valia de mil reaes, muy fre- 
mosa, de vinte quatro quilates de lerj.y) 
Barros, Década II, foi. 148, col. 2. 

CATILIA, s. f. Termo de Zoologia. Gê- 
nero de dípteros, da familia dos calypte- 
ros. 

CATILINÁRIA, s. f. (De Catilina, no- 
me d'um célebre conspirador romano, 
descoberto por Cicero). iSome dos qua- 
tro discursos pronunciados por Cicero 
contra Catilina.—Por generalisaçâo e fi- 
guradamento: Invectiva veliemente, dis- 
curso muito vivo contra alguém. 

CATIMBÁO, s. m, (?) Termo do Brazil. 
Cachimbo pequeno. 

— Termo chulo. Homem ridiculo. 
CATIMPLORA, s. m. Vid. Cantim- 

plora. 
CATINGA, s. f. (Do brazilico catinga, 

cousa enjoativa e fastidiosa). Transpira- 
çáo fétida dos sobacos, etc., principal- 
mente dos negros.— Cheirar á catinga. 

CATINGA, s. 2 gen. Termo popular. 
Pessoa miserável, avára, mesquinha. 

f CATINGAR, V. n. Termo popular. 
(De catinga). Andar investigando por to- 
da a parte ondo se encontram por me- 
nor preço as cousas que se querem com- 
prar, e oíTerecer muito menos do seu valor. 

f CATINGUEIRO, adj. (De catinga, com 
o sufíixo «eiro»). Aváro, mesquinho, mi- 
serável. 

CATIVAÇÃO, s. f. Vid. Captivação. 
CATIVÁDO, part. pass. Vid. Captivado. 
CATIVAR, u. a. Vid. Captivar. 
CATIVEIRO, s. m. Vid. Captiveiro. 
CATIVÉLLO, s. m. Vid. Captivello. 
CATIVÊZA, s. f. Vid. Captiveza. 
1.) CATIVIDADE, s. f. Vid. Captivi- 

dade. 
2.) CATIVIDADE, s. f. (Do italiano cat- 

tivo, máo).= Desusado. 
CATIVO, s. m. Vid. Captivo. 
CATIZÓFHYTO, s. m. (Do grego katyzô, 

eu colloco, e phyton, planta). Termo de 
Botanica. Nome dado pelo botânico Nec- 
ker, ás plantas cujos numerosos estames 
se acham inseridos sobre o disco. 

CATLE, s. rn. Vid. Catei. 
CATO, s. m. (Palavra asiatica). Gom- 

ma medicinal, parda, das índias, cha- 
mada também terra japonica, e cato in- 
dico. ücato extrahe-se da mimosa catechu. 

CATÓBLEPA, s. f. Quadrupede carni- 
ceiro da Ethiopia, que se pretendia ma- 
tava com a vista. = Usado por Amador 
Arraes e Bernardes. 

CATOCALA, s. f. (Do grego kató, em 
baixo, e kalús, bello). Termo do Zoolo- 
gia. Genero de lepiciópteros, da familia 
dos nocturnos. 

f CATOCALIDOS, s. m. pl. (De cató- 
cala). Termo de Zoologia. Tribu da fa- 
milia dos lepidópteros nocturnos, que tem 
por typo o genero catócala. 

f CATOCALITES, s. m. pl. .(De cató- 
cala). Termo de Zoologia. Grupo de le- 
pidópteros nocturnos, da familia dos uo- 
ctueliános. 

-[• CATOCHRYSOPSO, s. m. (Do grego 
katô, em baixo, hhrysôs, ouro, e óps, 
olho). Termo de Zoologia. Genero de le- 
pidópteros, da familia dos diurnos. 

1.) CATODONTE, adj. (Do grego katô, 
em baixo, e ódoys, ódontos, dente). Ter- 
mo de Zoologia. Que tem os dentes cur- 
vos em baixo. 

2.) CATODONTE, s. m. Nome d'uma 
especie de baleia que só tem dentes na 
queixada inferior. 

CATOLÉ, s. m. Coquilho de um arbus- 
to do mesmo nome, de que em Pernam- 
buco se tira oleo para guisar, e para luzes. 

-}- CATOLÉTHRO, s. m. (Do grego katô- 
lethros, pernicioso). Termo de Zoologia. 
Genero de coleópteros tetrâmeros, da fa- 
milia dos curculiónides gonaióceros. 

CATOMÉTOPOS, s. m. pl. (Do grego 
katô, em baixo, e metópê, espaço). Ter- 
mo de Zoologia. Familia de crustáceos, 
da secção dos decápodos brachyuros. 

f CATONIANO, adj. (De Cato, Catão, 
o célebre romano que se suicidou em 
ütica). Que tem o caracter d'um Catão. 
—Rigidez catoniana.—Sobrolho catonia- 
no, severidade exagerada, sobrolho car- 
regado. 

CATÓPA, s. f. Arvore de Terafe, em 
cujas folhas se cria um colpóptnro, que 
os indigenas su(ipõera ser a folha trans- 
formada. = Usado por Diogo de Couto, 
Década IV, 1, 7. 

f CATOPHRACTO, s. m. (Do grego 
katô, por baixo, e phrahlês, clausura). 
Termo de Botanica. Genero de plantas, 
da família das bignoniáceas. 

-j- CATOPODOS, s. m. pl. (Do grego 
katô, em baixo, e pôys, pôdos, pé). Ter- 
mo de Zoologia. Ordem de peixes osso- 
sos, comprehendendo os que têm barba- 
tanas ventracs. 

CATOPTRICA, s. f. Parte da physic» 
que trata da luz reflectida, da direcção 
que segue a luz quando encontra utna 
superfície polida. 

CATOPTRICO, adj. (Do grego katop- 
trikôs, de kátuptron, espelho; de kaMi 
em, e ôptesthai, ver; vid. Óptica). Ter- 
mo de Physioa. Que respeita á reflexão 
da luz. — Telcscopio catoptrico. — Caix^ 
catoptrica, apparelho em que por mel" 
da reflexão e da refracção, obtidas P®' 
um espelho e uma lente, se vô<^m as iw^' 
gens augmentadas e com um certo relevo- 

CATOPTROMANCIA, s. f (Do grego 
toptron, espelho, como sufíixo «maneia")' 
Especie de pretendida adivinhação do 
turo que se faz olhando para um espel^"' 

CATORZE, e derivados. Vid. QuatorZ®' 
CATOTÓL, s. m. (Palavra br^zili"®'" 

Nome de uma ave do Brazil, um tal'" 
similhante ao tentilhão. 

1.) CATRAIA, s. f. ou CATRAIO, s-»"' 
(?) Bote pequeno, usado no Ti-jo. 

2.) CATRaIA,s. f. (?) Fabrica pequei* 
e de pouca importancia. 

CATRAIEIRO,s. m. (De catraia 1). 
o suffixo «eiro»). Barqueiro da catrf®' 

CATRAPÓS, s. m. (Parece composto 
quatro, e pós, por pés, mas a analog 
para a alteração de pés em pós fa"'^ 
Galope do cavallo, de meio ar, ou r® 
vado.— Ir de catrapós ou em catrap^^ 
—Por extensão, diz-se d'uraa pessoa 
vae correndo e fazendo muito ruido c 
os pés. jjjj, 

-j- CATRAZ, interj. onomatopaica. 
da na locução: Zds catraz, quem 
os fuzos. Cp. 2Vus catruz. . ^ 

CATRE, s. m. Outra fôrma de Ca^ 
<íHuma cruz de páo á cabeceira rf 
tre.» Fernão de Queiroz, Historia i 
Vida do Irmão Pedro Basto, p. ^ '.ni, ' 

CATRÉFA, s. f. (Alteração de ' 
por Caterva). Termo Popular. Mu' 
banda, série, cambada. 

f CATREVADA, s. f (Por cate^^,, 
de caterva, como varada, de fd® , 
mo Popular. A mesma signific^Ç 
Caterva. ffti' • 

f CATRUZ, interj. onomatopaica- 
catruz. . N pB' 

CATUAL, s. m. (Palavra asiatica^- 
gedor do reino, governador de uDQ 
ça ou fortaleza, no Malabar. 
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Na praia um regedor do reino estava, 
Que na sua lingua Catual se chama. 

CAM., LUs., cant. vii, est. 44. 
Vem a fazenda a terra, aonde logo 
A agasaihou o infame Catual. 

OB. ciT., cant. viii, est. 94. 
Começa do julgar por enganados 
Os Catuaes corruptos, mal julgados. 

OB. ciT., cant. viir, est. 76. 
CATULÓTICO, s. m. Corrupção de Ca- 

talotico. 
CATÚR, s. m. Termo da índia. Peqiie- 

•^0 navio de guerra que em calmaria se 
PWe fazer andar a remo, e tendo vento 
filiais veloz que qualquer das outras em- 
'^^rcações o*rientaes.—«.Remava com o seu 

Barros, Década I, foi. 136, col. 1. 
CATURÉIRO, s. m. Drt catur, com o 

^iiffixo «eiro»). O que navega em catur, 
vae por capitão d'um catur. = Usado 

por Francisco d'Andrade, Diogo de Cou- 
'0. etc. 

CATURRA, s. m. (No celtico encontra- 
dos um radical caí (pugnar, lutar), d'on- 

® uma palavra do celtico primitivo ka- 
conservada em kymri e armoricano 

cat, hoje cad, kad, no irlandez 
(pugna, prcelium). Em muitos anti- 

gos nomes celticosapparece-nos essa raiz: 
ssiiii em CatulliiH (gaiiloz); Catuso (id.); 
J^turix (id.), composto de catu e rix (la- 

rei). Na Hespanha o radical cat 
Ppareco-nos nos nomes de logar Inter- 
" Catü-briga, etc. Ora n'esse radical 

fácil passar do sentido de lutar, pu- 
° para o de disputar; o suftixo urra é 
j.® suftixo d'origem peninsular, não la- 
j. nada pois mais regular que uma an- 

Palavra peninsular caturra, deriva- 
"ifinelle radical caí^ com o suffixo 
com o sentido do lutador, disputan- 

Oa ,1^® se passaria facilmente ao actual 
Pv'ya). Homem aferrado ás suas ve- 

disputando a cada passo com 
Se n'' ÍTitundo-se facilmente quando 

pPPõem ás suas opiniões, 
ta- ^URRÁR, V. a. (Üe caturra). Exci- 

caturra. 
^^^urrar, v. n. Fazer de caturra; 

cfturrices. 
SufQ^^RiCE, s. f. (De caturra, com o 

"Jce»), Acção, dito de caturra. 

cauti(g • ' latim cautio, de 
Cauto). Precaução, cuidado. 

Va ® cuidado chama -se caução, octa- 
chyoir, 'compõe a prudência. D Bra- 
garatitig'® Príncipes, p. 74. —Fiança, 
Pi-ocuy, \ ' ReUeuamos o dito nosso 
/apO)n " emcarrego de sutis- 
lUer Valquer maneira ou de qual- 

1376, no Corpo 
Publ. Portuguez, Tit. r, p. 349, 

etQ de Santarém.— Fian- 
fuste —'i^Se nosso porteyro quer 

g, luer com letras ou por sy for 
contra algitem se a quel 

^o.ssít c ^ " ^yxncuçom for ia julgado 
sobre esto nom rreçeba ne- 

, em Por- 

CAUCIONÁDO, Tpart. pass. de Caucio- 
nar. Seguro com caução fidejussoria, ju- 
ratoria ou de penhores, e hypotheca. — 
Esta divida está caucionada. 

CAUCIONÁR, V. a. (üo latira cautio; 
vid. Caução). Acautelar. — Dar providen- 
cia legal em alguma matéria. — Dar pe- 
nhor. — Caucionar a divida. 

— Caucionar-se, v. rejl. Acautelar-se 
com caução; segurar-se com caução. 

CAUDA, s. f. (Do latim cauda, d'uma 
fôrma indo-germauica sku, que se en- 
contra em sanskrito com a significação 
de levantar, erguer: cau-cZa significa pois: 
cousa que se levanta. A perda do «s» ini- 
cial da raiz nada tem de extraordinário 
(vid. Cabo, Cutis, etc.); a syllaba «da» 
é o suffixo. A fôrma fundamental de cau- 
da era provavelmente Cavida; cp. Cau- 
to). Parte que termina por traz o corpo 
da maior parte dos aaimaes. 

Não he como aspidc surda, que os ouvidos 
Com a terra, e c'o a cauda tapa, e cobro, 
Antes desta virtude própria sua, 
Vivo como de Pliebo vivo a Lua. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant. I. 

— Nos quadrupedes, prolongamento 
mais ou menos extenso, que termina pos- 
teriormeiíte o tronco d'um grande nume- 
ro de animaes, o que tem por base os 
ossos coccygios. As sereias e outras crea- 
ções mythicas são representadas com cau- 
das. 

% 
Já na agua erguendo vío, com grande pressa, 
Com as argenteas caudas branca escuma; 
Cloto co'o peito corta e atravessa 
Com mais furor o mar do que costuma. 

CAM., LUS., cant. ii, est. 20. 

— Figuradamente: 

Oh Serea dasagoas Neptuninas, 
Amor, que sempro acanas em rigores 
E em branduras começíis, qual serea, 
Pois tens cara formosa, o cauda fea! 

JERONYMO BAHÍA, FÁBULA DE POLYPIIEMO E 
GALATUEA, 25. 

— Nos peixes, serpentes, saurianos, a 
parte que se estende desde o ventre ató 
á extremidade opposta á cabeça. 

— Nas aves, as pennas grandes que 
terminam o seu corpo. 

— Termo de Fortificação. Cauda de an- 
dorinha, obra destacada, cujos lados alar- 
gam para a campanha o estreitam para 
a praça. 

— Termo de Carpintaria. Cauda de an- 
dorinha, fôrma que sa dá a uma parte 
da peça que se quer encaixar n'outra. 

—Termo de Astronomia. Cauda de dra- 
gão, o ponto no céo era que a lua corta 
aecliptica, na sua passagera da parle se- 
ptentrional para a austral. — Cauda de 
cometa, rasto luminoso que segue o cor- 
po do cometa, isto é, que se estende pe- 
la parte do céo de que elle se afasta. 

— Piano de cauda, piano cuja caixa 
tem um prolongamento oblongo. 

— Termo do Jogo do bilhar. Cauda, 
vara tendo na extremidade raais fina uma 
especie de cavallete que serve de assen- 

tar o taco para bater nas bolas em cer- 
tas posições; chama-se também reheea. 

— Extremidade d'um manto, d'ura ves- 
tido d'arrastar. 

1.) CAUDAL, adj. 2 gen. (De cauda, 
com o suffixo «al»). Termo de Zoologia. 
Que pertence á cauda. — Barbatana cau- 
dal.— Pêllo caudal. 

2.) CAUDAL, adj. 2 gen. (Alteração re- 
gular de Cabedal (vid. esta palavra), por 
meio d'uma fôrma intermedia Cabdal. 
Capital, real. —Águia caudal, aguia real, 
a que tem as pennas ruivas, aleonadas. 
— Cabedal, caudaloso, abundante. —Rio 
caudal. 

CaUDALOSÍSSIMO, adj. sup. de Cau- 
daloso.— (íRios caudalosissimos.— Ama- 
dor Arraes, Dialogo V, 24. 

CAUDALÔSO, adj. (Do caudal, com o 
suffixo «oso»). Caudal, grosso d'aguas, 
abundante. 

Tamisa vio cercada de frondosos, 
Kscuros, o confusos arvoredos, 
E o caudaloso Rio Albis, nacido 
Nelles, com seu curso bir honrar Saxonia. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULVEDA, Cant. 11. 
Chegadas as galés & foz, o entradas, 
Daquesto Rio honro caudaloso, 
Abi parou então esta armada. 

JOÃO VAZ, GAIA, p. 13 (ed. 1808). 

Se a cobiça de undosa 
Da patria te desterra 
Descontente por menos caudalosay 
Km fim perigrinando o valle, o serra, 
Vás em busca de enchente mais copiosa. 

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES D'A0NI0. 
Havendo já espaço que seguiào 
Este caminho triste e trabalhoso, 
N'um plano secco o árido se viâo 
Que córta hum Rio escuro, e caudaloso. 

ROLIM DK MOURA, NOVÍSSIMOS DO UOME.M, 
cant. III, est. 23. 

No meio d'csta planta deloitosa 
Do espesso arvoredo rodeada, 
Estava aquella font« caudalosa 
Que á por tão varias partes derramada. 

OB. CIT., cant. I, est. 28. 

— Figuradamente: 

O Amor caudaloso menos monta. 
CAM., SON. 253. 

CAUDATARIO, s. m, (Do cauda). Ho- 
mem que leva erguida a cauda dos di- 
gnatarios, como cardeaes, bispos, em 
actos solemnes. — Figurada e familiar- 
mente: Homem que pratica actos servís 
para com outros. 

CAUDEBÉC, s. m. (De Caudebec, cida- 
de da Normandia, onde primeiro foi fa- 
bricado). Especie de chapéo de lã. 

f CAUDÉL, s. m. Outra fôrma antiga 
de Cabedal, como caudal, de cabedal, 
etc., e portanto a mesma palavra quo Ca- 
bedello, capitão, caudilho, etc. — aCada 
hum dos caudees trazem consigo suas mes- 
nadas.D Cathecismo, p. 144, em Inédi- 
tos d'Alcobaça, Tom. i. 

CAUDELAR, v. a. (De Caudel). Vid. 
Acaudelar. 

CAUDEX ou CAUDÍCE, s. m. (Do latim 
eaudex, tronco d'arvore, do thoma cauda, 
cousa que se eleva, que so levanta; vid. 
Cauda). Termo de Botanica. Tronco. — 
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Caudex ascendente, a haste, a parte do 
tronco que fica acima do nivel da terra; 
caudex descendente, a raiz. 

f CAUDICIFORME, adj. (Do latim cau- 
dex^ tronco, e forma, fôrma). Termo de 
Botanica. Que não se ramifica. — Tron- 
co caudiciforme. 

CAUDÍCULA, s. f. (Diminutivo de Cau- 
da). Termo de Botanica. Pequena cauda. 

-J- CAUDIEIRO, s. m. Talvez uma cor- 
rupçãode Caldeireiro.— liÇapateiros, Al- 
faiates, e Ourivezes, e Arrieiros, e Cau- 
dieiros.í Cortes de Coimbra, jan. 2, era 
1433, na Torre do Tombo, Maço i.» do 
Supplemento de Cortes. 

CAUDÍFERO ou CAUDÍGERO, adj. (De 
cauda, o ferre, ou gerere, trazer, levar). 
Termo de Historia Natural. Que tem um 
rabo; que tem fulhas terminadas em rabo. 

CAUDILHAMENTO, s. m. (Do thema 
caudilho, do verbo caudilhar, com o suf- 
fixo «mento»). Acção de caudilhar. — Of- 
ficio, dignidade de capitão. — €Em si- 
nal de seu caudilhamento.» Ordenação 
Affonsina, Tom. i, foi. 321. — Gommaii- 
do em acção do serviço militar. 

CAUDILHAR, v. a. (De caudilho). Vid. 
Acaudilhar. 

CAUDILHO, s. m. (Etymologicamente, 
a mesma palavra que Cabedello, capitei, 
capiteu, etc. O suiTixo diminutivo «ello» 
alterou-se em «ilho», e o thema cabedel 
(latim capit, caput] mudou-se primeiro 
em cabd, depois o «b» dissolveu-se em 
«u»; cp. Caudal, de Cabedal). Cabo de 
guerra, chefe de uma expedição militar. 
— Um valoroso caudilho. 

Correu, ouvindo a tuba do Oriente 
A ser cauíUUio de robusta gente. 

SÁ DE MENEZES, MALACA CONQUISTADA, 1ÍV. I, 
est. 93. 

j CAUDÍMANO, adj. (De cauda, e do 
latim manus, mão). Termo de Zoologia. 
Que emprega a sua cauda como uma 
mão. — Macaco caudimano. 

•j" CAUDÍNAS, adj. f. pl. (De Caudium, 
logar em que os Samnitas fizeram pri- 
sioneiras-as legiões romanas). Forcas ar- 
madas, por baixo das quaes os Samnitas 
fizeram passar as legiões romanas que fo- 
ram obrigadas a render-se. 

Não fez o Cônsul tanto, que cercado 
Foi nas forcas caudhias de ignorante, 
Quando a passar por baixo foi forçado, 
Üo sannniíico jugo triumphante. 

CAM., LUS., cant. viii, est. 15. 

— Figuradamente: Passar pelas for- 
cas caudinas, ser obrigado a fazer algum 
acto humilhante, que não se quer pôr 
em obra. 

CAUDÍNO, adj. (Derivado irregular de 
caudex). Feito d'um tronco. 

CAULÁNGE, s. m. Termo asiatico. No- 
me de um instrumento de musica.= Usa- 
do por Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, cap. 164. 

CAULE, s. m, (üo latim caulis; vid. 
Couve). Termo do Botanica. Talo da 
planta. 

CAULEOSO, adj. (De caule). Termo de 
Botanica. Que tem um tronco; que se 
converte cm tronco.—Raiz cauleosa. 

CAULESCENCIA,s. f. (De caule). Ter- 
mo de Botanica. A fôrma do tronco de 
uma planta ; o modo de formação do 
tronco d'uma planta. 

CAÜLESCENTE, adj. (De caule). Ter- 
mo de Botanica. Que tem um caule, 

f CAULICOLO, adj. (Do latim caulis, 
caule, e coíere, habitar). Termo de His- 
toria Natural. Que vive no caule dos ve- 
getaes. 

f CAULICOLOS, s. m. pl. (Do latim 
cauliculus, dim. de caulis, caule; vid. 
Couve). Termo de Architectura. Hastes 
que, sahindo d'entro as folhas d'acaniho, 
se enrolam cm volutas sob a parte supe- 
rior do capitei corinthio. 

•j" CAULICULO, s. m. (Do latim cauli- 
culus, dim. de caulis, caule; vid. Cou- 
ve). Termo de Botanica. Pequena haste 
ou talo. 

-j- CAULIFERO, adj. (Do latim caulis, 
caule, o ferre, trazer). Termo de Bota- 
nica. Que tem um caule. 

-j- CAULIFLORO, adj. (Do latim caulis, 
caule, e flor). Termo de Botanica. Cujas 
flôres nascem na haste ou no caule. 

CAULINAR, adj. (Do latim caulis, cau- 
le). Termo de Botanica. Que pertence ao 
caule, que nasce d'elle immeciiatamente. 
— Folhas caulinares, folhas que estão 
sobre a haste ou caule. 

-j- CAULINÍTE, s. (De caule). Termo 
de Geologia. Vestigios de hastes impres- 
sos no calcareo grosseiro. 

CAULINO, adj. (De caule). Termo de 
Botanica. Que tem relação com o caule. 

-j- CAULOCARPO, s. m. (Do grego kay- 
lós, haste, caule, e karpós, fructo). Ter- 
mo de Botanica. Caule das plantas viva- 
zes, que, persistindo, produz muitas ve- 
zes fructos. 

-|- CAULORRHIZO, adj. (Do grego kay- 
lós, haste, caule, e rldza, raiz). Termo 
de Botanica. Cujo caule dá raizes. 

CÁUNHO, s. m, Vid. Conho. 
CAURIL, CAURÍM, CAURIS ou CORÍS, 

s. m. (De cauri, palavra indica que signi- 
fica conchinha, búzio). Búzio branco 
[cyprea moneta) que serve de moeda cor- 
rente em Bengala e em todo o centro da 
África. Na África, de 1849 a 1855, eram 
necessários 2:500 para pagar o valor de 
960 reis. 

— Termo de Giria. Calote, logração. 
—Pregar um caurim. 

CAURINEIRO, s. m. (De caurim). Ter- 
mo de Giria. Caloteiro, vclhaco. 

CAURISPIO, s. m. Palavra do Giria. 
= Significação indeterminada. 

CAUSA, s. f. (Do latim causa; esta pa- 
lavra, segundo a demonstração de Cors- 
sen, é da mesma raiz que cavere, cau- 
tio, isto é, da raiz sku, cobrir, proteger, 
acautelar, tornar seguro (vid. Cauto, Cu- 
tis, Escudo); causa signilicava primei- 

ramente a cousa que é guardada, segu- 
ra, defendida, como nos mostram ainda 
as phrases da linguagem juridica causam 
dicere e indicta causa, em que causa si- 
gnifica claramente defeza ; a significação 
mais próxima da primitiva é, pois, a de 
processo que se advoga). Processo que 
se advoga. —Encarregar-se d'uma cau- 
sa. — Correr uma causa nos tribunaes. 
— Ganhar uma causa. — Perder uma 
causa. 

Seis mezes ha, que a causa está pendente, 
Semquemais, que o primeiro dia, avance; 

E em tanto o mel se estraga. 
Tempo é que o Juiz avie. 

FRANCJSCO MANOEL DO NASCIMENTO, 
DE I4AFONTAINE, liv. I, 21. 

— Figuradamente: Fazer a causa 
Satanaz, praticar o mal. 

— Em Direito canonico, causa benefi' 
ciai, causa cm que se trata de benefícios 
ecciesiasticos.—Causas maiores, os gran- 
des negocios da Egreja. — Partido, inte- 
resse.—A boa causa.—A causa da men- 
tira.—A causa da verdade.—A causa da 
justiça.—A causa do povo.—A causa dD 
humanidade.— Era um defensor resolut') 
da causa da revolução. 

E propondo-lhe a causa a que desceu, 
Com todos juntamente se partia, 
Para estorvar que a Armada nào chegasse 
Aonde para sempre se acabasse. 

CAM., LUS., cant. ii, est. 19. 
Desperta, diz, ó Rei, que o Sceptro, e mando 
Nào desculpa repouso, antes condena, 
Ouve huma causa de honra tua, e minha, 
Que em execução posta estar convinha. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant. I. 

— O que faz que uma cousa é ou S0 
opera. — Causa instrumental, materi^h 
formal, efficiente, occasional, predisp"' 
nente, occulta, physica, moral. —Causa® 
próximas, remotas, directas, indirecta^- 
—Não ha effeito sem causa. — aTodoU^^ 
sabedores concordavam, que todo hom^'^ 
namorado tem hicma espeçia de saindiÇ^' 
e esta por duas razões, a primeira 
que aquella que em alguuns he causa "í' 
trimeca das outras maneiras de samd*' 
çe, he em estes causa de taes amores-^ 
Fernão Lopes, Chronica de D. Fernand®' 
cap. 63.— (íE a causa he, porque 
dece com a agoa salgada, e fasse 
correento nella, que parece feito de 
>•0.» Barros, Década III, 3, 7. 

A gente se alvoroça, e de alegria 
Não sabe mais que olhar a causa d'olla. 

CAM., LUS., cant. i, est. 45. 
Revolvidas as causas no conceito, 
Ao proposito firme segue o effeito. 

OB. ciT., cant. III, est. 30. 
Incontinencia má, cobiça feia, 
Sào as causas d'este erro principaes. 

OU. ciT., cant. iii, est. 32. 
Estando socegado já o tumulto 
Dos deoses e de seus recebimentos, 
Começa a descobrir do peito occulto 
A causa o Thyoneo de seus tormentos. 

OB. ciT., cant. VI, est. 2C. 
Querendo o Capitão saber a causa 
Da tristeza que mostra, lhe pergunta 
Com palavras cortezes de que purte 
Vinha, e onde levava tal caminho. jií- 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA; 
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— <íNão disputo da causa; mas o ef- 
feito era já lamentavel a toda a Monar- 

Francisco Manoel de Mello, Epa- 
Daphoras, p. 7. — aNem os descuidos da 
Pnmeira, forão causa de que a passas- 
®eís descuidadamente.yi Idem, Ibidem, p. 

aCostuma ser (o amor) a principal 
®3usa de serem os casados mal casados, d 

Carta de Guia de Casados.— nPor- 
até da temperança do marido, que 
a sua melhor mésinha, tomão causa 

se demasiarem.)) Idem, Ibidem. — 
'íCorrey pela memória, e dizey a causa 
^este mysterio.D Idem, Apol. Dial., p. 43. 

— Causa primaria, causa das causas, 
Ueus, — Causas secundarias, as que são 
"Crivadas da primaria, as creaturas. 

Emfim que o summo Deus, que por segundas 
Causas obra no mundo, tudo manda. 

CAM, Lus., cant. x, est. 85. 

Causas fmaes, as causas pelas quaes 
,suppõe que cada cousa foi feita no 

'^'liverso.— A doutrina das causas finaes. 
~-Na linguagem geral, causa final, o fim 

se propõe, o fim em vista do qual 
obra. 

■~-Uazão, assumpto, motivo. 

Sâo a só causa, porque assi suspira 
Minlia alma em vão, e porque era doce canto 
Antes será desfeita que cansada. 

ANTONíO FERREIRA, SONETOS, lív. I, i8. 
Qual o membrudo e barbaro Gigante, 

rei Saül com causa tão temido... 
CAM., LUS., cant. in, est. 111. 

p'ahi vào cm demanda da agoa pura 
JQue causa inda será de larga historia) 
Onde não se atreveu passar Trajano. 

üB. ciT., cant. IV, est. Ci. 
só tu, puro Amor, com força crua 

Que os cora(j.Ões humanos tanto obriga, 
Déste causa á molesta morta sua, 
C^omo se fôra pérfida inimiga. 

OB. ciT., cant. iii, est. 119. 
Mas elle emfim, com causa deshonrado, 
iJiante d'eUa a ferro frio morre. 

013. CIT., cant. IV, est. 5. 

Ob; 
lUe 

uma Na linguagem jurídica, causa d' 
vantagem moral ou material, 

cto propõe o contractante : no contra- 
obri oneroso, o equivalente da 
dg outra parte; no contracto 

g''atuito, o beneficio. — Causa 

í^aris ^^licita, obrigação cuja causa é con- 
la, ^ ^sbons costumes, e, portanto, nul- 

com conhecimento de causa, 
factog ° inteiro conhecimento de 

•~~Por causa de, loc. proposicional. 

° Reino, que outro pede, cansa dos privados foi privado. 
LUS., cant, III, est. 91. 

A, ad.j. (De causa, com o 
Que causa.—Substan- 

® • P causador, a causadora. — 
'^'enctc, ®síes males. — aE faz cons- 

algum dos causa- D 
Tom Antonio Vieira, Sermões, 

1. c P- 547. 
cau- 

causa; vid. Causa). Que aponta 

a causa; que dá a razão; que pertence 
á causa. —Oração causai.—Parlicula, 
conjuncção causai. 

2.) CAUSAL, s. f. Razão, motivo em 
que uma cousa se funda.— Foi a causai 
d'esta questão. 

CAUSALIDADE, s. f. (De causa, como 
suffixo «idade», (latim itate). Termo Di- 
dactico. Virtude pela qual uma causa pro- 
duz um eíYeito.—Entre estas cousas ha re- 
lação de causalidade. — (.(Circulo que a 
inveja faz com causalidade, reciproca en- 
tre a potência de ver, e o ohjecto visto.y> 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. xii, p. 
285.—Principio de causalidade, princi- 
pio em virtude do qual se liga um effei- 
to á sua causa. — Uma das categorias 
de Kant, compredendida na relação. — 
Uma das faculdades reflectivas do homem 
no systema de (íall. 

CAUSALMENTE, adv. (De causai, com 
o suffixo «mente»). Como na sua causa; 
segundo a natureza da causa. 

CAUSANTE, part. act. de Causar. Sub- 
stantivaraente: Que foi ou é causa ou 
agente. 

CAUSÃO, s. f. (Do grego haysos, de 
kaiein, queimar). Termo de Medicina. Fe- 
bre remittente caracterisada por ura calor 
e uma sêde excessivos. — ((A febre arden- 
te a que chamamos causão.» Francisco 
Morato llnma. Luz da. Medicina, p. 389. 

1.) CAUSAR, V. rt. (De causa). Si'r cau- 
sa, occasionar, fazer, produzir.— «.Aqitel- 
la tarde era chegado hum Capitam del- 
rey com trezentos frechciros, que causou 
serem os nossos metidos em tanto perigo. y> 
Carros, Década II, 3, 2. — ((Ella se tornou 
a revolver somente por a successam do rey- 
no, que causou desfazer-se a fortaleza, 
que ahj tinhamos.D Idem, Década I, 10, 
6. — (íEscapou milagrosamente d'aqueUe 
temporal, que causou invernar aquelle an- 
no em Quiloa.)-> Idem, Década III, 1, 2. 

Se meu desejo fó he sempre ver-vos 
One ciiusará senh«)ra, qu'etn vos vendo, • 
Assi m'encolho logo, e arrependo, 
Que folgaria entáo poder esquecer-vos? 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, lÍV. 111, p. 32. 

— «Camanhos desarranjos causa a ira, 
e a pertinacia.)) Idem, Bristo, act. v, 
SC. 2. 

Este, que socorrer-lhe nao queria 
Por nào causar discórdias intestinas, 
Lhe diz... 

CAM., LUS., cant. vi, est. 48. 
As Halcyóneas aves triste canto 
Junto da costa brava levantartim, 
Lembrando-se do seu nassado pranto 
Que as furiosas aguas Ine causaram. 

OB. CIT., cant. Vi, est. 77. 
Este interpreta mais que sublilmente 
Os textos; este faz e desfaz leis: 
Este causa os perjúrios entre a gente, 
E mil vezes tyrannoa torna os reis. 

OB. CIT., cant. VIII, est. 99. 

— Causar-se, v. refl. Originar-se, pro- 
duzir-se.— ((Aproveitaram pouco os minis- 
tros do haptismo, donde se causou, man- 
dallos vir.)) Baçros, Década I, 3, 3.— 
«Tam baixa, e alagadiça, donde se cau- 

sa ser ella muy doentia.y> Idem, Ibidem, 
4, 4. 

Depois de ter um pouco revolvido 
Na mente o largo mar, que navegaram, 
Os trabalhos que pelo Deos nascido 
Nas Amphioneas Thebas se causaram, 

. CAM., LUS., cant. ix, est. 19. 
— (íTudo se me desconcerta, cada vez 

que cuydo no engano dos tollos dos meus 
freguezes, e na malicia do malvado Sa- 
christão, por quem se me causam tantos 
males.)) Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 6. 

2.) CAUSAR, V. a. (Do latim causare, 
fazer um processo). Allegar; apresentar 
com descul()a. = Pouco usado. 

CAUSATIVO, «dj. (!.)o latim causaíivus, 
de causa; vid. Causa). Termo de Gram- 
matica. Que annuticia que se vae dar a 
razão do que foi dito; causai. — Porque, 
é uma conjuncção causativa.— Voz cau- 
sativa, voz que torna todos os verbos ac- 
tinos, por meio do verbo fazer empregado 
com uma especie de auxiliar.— Eu fiz-te 
vêr outro dia, isto é, eu fui causa de que 
visses outro títa. = Fouco usado, mas ne- 
cessário para formar a nossa ainda mal 
esboçada terminologia graramatical. 

CAUSELA, s. f. ant. (Do latim capse- 
la, diminutivo do capsa, caixa (vid. Cai- 
xa), dissolvendo-se o «p» em «a» como 
em ant. auto, por apto, etc.) Caixinha.— 
«.Fez poer em huma causela de prata.D 
Monarchia Lusitana, Tit. vi. foi. 496. 

causídico, s. m. (Do latim causidi- 
cus; de causa, causa, o dico, dizer: litte- 
ralmente, o que diz a causa). Termo Di- 
dactico. Advogado. 

CaUSO, s. m. Corrupção popular do 
Caso, por influencia do causa. — «Causo 
furtuito em guiza, que a certidõe dei nõ 
ficaria em memória.)) Doe. de 1338, no 
Corpo Diplomático Portuguez, Tom. i, p. 
215, publ. pelo visconde de Santarém. 

■}■ CAUSTICA, s. f. (De cáustico, que 
queima, porque os pontos de convergên- 
cia dos raios himiniisos que determinam 
as curvas chamadas causticas, são aquel- 
les era que o calor ó mais intenso). Termo 
de Dioptrica e de Catoptrica. Causticayior 
reflexão, curva engendrada pelo conjun- 
cto dos pontos de encontro dos raios par- 
tindo d'um ponto luminoso e refiectidos 
por uma outra curva: chama-se catacaus- 
tica.—Caustica por refracção, curva esn- 
gendrada do mesmo modo que a caustica 
de reflexão, mas pelos raios refractados: 
chama-se diacaustica. 

CAUSTICAÇÃO, s. f. (Do theraa caus- 
tica, de causticar). O acto do causticar. 
= No sentido proprio e no figurado. 

CAUSTICÁNTE, part. act. de Causti- 
car.—Substantivamente: O, a que caus- 
tica. = No sentido proprio e no figurado. 

CAUSTICAR, V. a. (Do cáustico). Ap- 
plicar um cáustico. — Figurada e fami- 
liarmente : Importunar alguém com quei- 
xas, pedidos, narrações enfadonhas e sec- 
cantes. 
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CAUSTICIDADE, s. f. (De cáustico, com 
o suffixo «idade»). Termo de Medicina. 
Impressão que fazem no orgão do paladar 
todos os corpos chamados cáusticos. — 
Propriedades chimicas de certos corpos 
que, combinando-se com a substancia das 
partes vivas a que seappiicam, destroem 
a sua textura. — Figuradamente: Quali- 
dade caustica na palavra, n'um escripto. 
—A causticidade de um aiictor, de uma 
obra. 

CÁUSTICO, adj. (Do latim causticus, 
do grego kaustikós, de kaiein, queimar). 
Termo de Medicina. Que queima, que 
corróe. — Remedio, substancia caustica. 
—Potassa caustica.—Substantivamente : 
Um cáustico.— Empregar um cáustico. 
— «A primeira utilidade das fontes pela 
applicação do fogo, ou seja actual, que 
he o que se faz com ferro ignito, que cha- 
mão cauterio, ou seja potencial, que he o 
que se faz com algum medicamento vehe- 
mente calido, a que chamão cáustico, he 
exsiccar, e consumir as humidadcs...» An- 
tonio da Cruz, Recopilação da Cirurgia, 
p. 316.— isNunca succeda applicar cáus- 
ticos aos doentes freneticos ou delirantes. 
Curvo Serai-do, Polyanthêa Medicinal, p. 
690. — Figuradamente; Que faz na al- 
ma uma impressão comparavel á de um 
cáustico sobre o corpo.—Linguagem caus- 
tica.— Por extensão, fallando das pes- 
soas: É «JM2Í0 cáustico.— O cáustico Ju- 
venal.— Substantivamente: Reraedio vio- 
lento para a alma.— <iConvinha, que em 
algumas causas houvesse cáusticos, a vio- 
lências.i Fr. Antônio das Chagas, Obras 
Espirituaes, Tom. n, p. 402.—Pessoa que 
importuna com queixas, pedidos e narra- 
ções enfadonhas. 

— Termo de I'intura. Pintura de cáus- 
tico, pintura sobre madeira branca, quei- 
mando com ferros em braza. 

— Syn. : Cáustico, Mordaz, Satyrico. 
Cáustico, ó o que queima ; mordaz, o que 
morde; satijrico, o que satyrisa ou faz 
satyras. O espirito cáustico vô o máo lado 
das cousas e quer applicar ás chagas mo- 
raes ou litterarias como que ura ferro em 
braza, que faz gritar a pessoa atacada do 
mal, mas sem paixão, como um medico 
moral e intellectual ; o espirito mordaz 
encarniça-se com paixão contra o que 
lhe não agrada, e penetra com os (fentes 
até ao intimo das reputações; o espirito 
satyrico está sempre disposto a vèr o 
uiáo lado das cousas, o que n'ellas ha de 
censurável ou de ridiculo e expôl-o em 
toda a evidencia. 

CAUTAMENTE, adv. (De cauto, com o 
suffixo «mentej»). Com cautela ; acaute- 
ladamnte. 

Na terra cautamente apparelhavam 
Armas c munições que como vissem 
Que no rio os navios ancoravam, 
N'elles ousadamente se subissem. 

CAM., Lus., cant. xi, est. 17. 

CÁUT-CHUC, s. íM. Vid. Caoutchou. 

CAUTEIRO, s. m. Alteração popular de 
Cauterio. 

CAUTELA, s. m. (Do latim cautela, de 
cautus; vid. Cauto). Precaução, preven- 
ção, cuidado previdente, com desconfian- 
ça e receio. 

Vida em tanta cautela^ tanto aviso, 
Quando me deixará» ? 

ANTONIO FEBREUIA, CARTAS, 1ÍV. I, 12. 

— «.Com estes me acho eu mexilham, e 
com elles me enterram, e nunca me depa- 
re atabafadores, esperneados, cheos de 
cautehas, e desconfianças, que namtemse- 
nam o que trazem sobre si, e todo o seu 
cabedal he alardear com a lingua, e for- 
rar-se de fingimento, e 'não sem trabalho. ■!> 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. i, sc. 2. 

Muito livre de cautelas 
Os olhos nas mesmas agoas, 
K o cuidado longe dellas 
Cliorava alli miiiíias m.<goas, 
Folgando muito com ellas. 

BEUNADIM niBElIlO, EGLOGA I. 
E sem fazer demora obedecendo, 
Acompanhar a Moura com cautela. 

JOÃO VAZ, GAIA, p. 25 (ed. 18C8). 
— a Agora inventou a cautela outras 

cautelas contra esta boa política, n Fran- 
cisco Manoel do Mello, Carta de Guia de 
Casados. — «/I experiencia he mais pal- 
pavel a/fecto, que a admiração do pas- 
sado, e que à cautela do futuro.d Idem, 
Apol. Dial., p. 71. — (íDesta sorte pas- 
sauão os negocios com medo, ou cõ cau- 
tela.» Liem, Epanaphoras, p. 11. 

Mas ayl que cedo chega o desengano, 
Que a mais ürme esperança emtiin he nada; 
Pois lhe f.dta ci/a fé, nào Rachel beUa, 
Porém o Pay usando de cautela. 

BAHDOSA BACELLAH, GLOSSA A CAMÕES. 
— Astucia previdente, mas fraudulen- 

ta. — Trato fraudulento e cauteloso. 
Que com animo casto lhe resisto 
Suas manhas: cautela, e falso trato 
Cò descuido, desdem e huma alma pura 
O seu poder tirannico vencia. 

CORTE REAL, NAUFR. DK SEPULVKDA, Cant. I. 
—(s.Parecia-me bem aquella singeleza, 

e não bem esta cautela.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casados. 
—Parto de um bilhete de loteria.—Uma 
cautela def2õ reis.—Á cautela, loc. adv., 
com fraude, dolosamente. 

CAUTELÁDO, part. pass. de Cautelar, 
e adj. Precavido, posto em cautela, de 
sobro-aviso; acautelado. 

CAUTELAR, v. a. (Do cautela). Vid. 
Acautelar. 

CAUTELLA, e der. Vid. Cautela, que 
ó a orthoKraphia rigorosa. 

CAUTELOSAMENTE, adj. (De cautelo- 
so, com o suffixo «mente»). De modo 
cauteloso; com cautela.—Enganosamen- 
te, dolosamente; com astucia fraudulen- 
ta.= Usado por Antonio Vieira, etc. 

CAUTELOSO, adj. (De cautela, com o 
suffixo «oso»). Que tem cautela. 

A cidade correram e notaram 
Muito menos d'aquillo que queriam; 
Que os Mouros cautelosos se guardaram 
De lhes mostrarem tudo que pediam. 

CAM., LUS., cant. II, est. 9. 

Nem baita ser prudente pora os laços 
Que o cauteloso Amor, cada hora inuenta. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPUIA'EDA, Cant. VI. 

Estes dos Guzarates sobornado, 
E mais naçoens com trato cauteloso. 

SA DE MENEZES, MALACA CONQUISTADA, 1ÍV. HI» 
Oit. 7. 

CAUTERIAR, v. a. (Do cauterio). Cau- 
terisar. — Um additator de Moraes, sem 
fundamento algum, e só por extrema 
ignorancia, acha esta fôrma mais analó- 
gica (?) que cauterisar, como so esta ul- 
tima não fosse um derivado perfeitamen- 
te regular, e commum, demais, a todas 
as linguas romanicas, o além d'isso já 
existente em latim. 

CAUTÉRIO, s. m. (Do grego kaytêrion, 
de kaiein, queimar). Termo de Medici- 
na. Agente chimico ou corpo em braza 
quo serve para desorganisar uma porção 
dos tecidos orgânicos o convertêl-a eW 
eschara. — Cauterio actual, instrumento 
metallico que so aquece para cauterisar- 
—CdiiiteTio potencial, toda substancia 
tem chimicamente a faculdailo de quei- 
mar. — «A primeira utilidade das fonil^ 
pella applicação do fogo, ou seja actudh 
que he o que se faz com ferro ignito, 
chamão cauterio, ou seja potencial, 9'"' 
he o que sc faz com algum medicameni^ 
vehemente calido, a que chamam causticOi 
he exsiccar, consumir as humidades. • ■' 
Antonio da Cruz, Recopilação da Cirui"' 
gia, p. 310. — Pequena ulcera artificial' 
arredondada, que se abre nas partes 
que abunda o tecido celhilar.— A ferida 
que faz o cauterio. — Figuradamente' 
llemedio, castigo violento.—É mister af 
plicar um cauterio ás chagas sociaes.-^ 
(í Verdadeiramente não se sabe, que ho)'^ 
cauterio mais proprio á cura da cho9'^ 
de huma affeyção, que saber he despi"^' 
zada.yi Francisco Manoel de Mello, Ap"'" 
Dial., p. 141. 

CAUTERISAÇÃO, s. f. (De cauterisj' 
thema do verbo cauterisar). Acçâo 
cauterisar; effeito d'um cauterio ou cau® 
tico.—A cauterisaçâo foi superficial- 

CAUTERISADO, part. pass. de Cauteíj^ 
sar. — Uma chaga cauterisada com ^ 
ferro em brasa.—Termo de Moral 
tã. Endurecido.— uTendo cauterisado 
consciências. D. Rodrigo da Cunhfli 
talogo dos Bispos de Braga, p. 290- 

CAUTERISAR Ou CAUTERIZAR, .J] 
(Do latim cauterizare, de cauteriurn;^ 
Cauterio). Applicar um cauterio; ^ 
por meio d'um cauterio.—Cauterisar^'^^ 
chaga.—Figuradamente : Cauterisar^^^ 
chagas moraes, os cancros sociaes.^ 
tirpar, destruir. — Cauterisar abusos, 
perstições. — Corrigir, emendar. 
bia onde convinha fomentar, e onde ■ 
terisar» (no governo dos homens). , 
Luiz de Sonza, Vida do Arcebispo-. 
III, cap. 15.—Termo de Moral 
— Cauterisar a consciência, endurec 
tornal-a incapaz de remorsos. . 

CAUTERÍTICO, adj. Corrupção bari' 
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<^0 Catheretico, que deve ser evitada, e 
que resulta da influencia de cauterio. 

CAUTISSIMO, adj. sup. do Cauto. == 
Usado pelo Padre Manoel Fernandes. 

CAUTO, adj. (Do latim cautus, que está 
por cavilus, e que vem do thema cavi, 

se encontra em cave-re, e que deriva 
p raiz sku, cobrir, proteger, defender 

Cutis, Escudo), com perda do «s» 
J|Hcial e reforçamento vocalico: «cau»). 
^autelado, previdente, que tem astucia 
previdente. 

He só prudente, o canto, falso arteiro 
Q que conhece bem, c sabe fazer 
Differença do amigo ao lisongciro. 

ANTONIO FERREIRA, CARTAS, 1ÍV. 5. 
loforma o cauto Garaa das armadas 
Que da Arabica Meca vem cada anno. 

CAM., Lus., cant. ix, est. 7. 

Desconfiado. 
D'esta sorte do peito lhe desterra 
Toda a suspeita e cauta phantcsia. 

OB. ciT., cant. I, est. 6. 

CÁVA, s. f. (Do latim cavus. Em 
^'frâo (Língua latina, v, 16) lê-se: «Ca- 

^ Kdium dictum, qui locus textus tn- 
'.® Pareles relinquehatur ipatulus.^ As- 

® aqui cavum significa : locus tectus, es- 
P'Ço «coberto», e esta significação mos- 

que cavum está por skavum da 

cuii proteger (vid. Cutis, Es- . etc.); de coberto se desenvolveu a 
^'gnifi 
Sâo ícação de cavo, concavo). líscava- 

pouco funda cm que se juntam 

Termo do Fortificação antiga. Fosso. 
isso mesmo fez veer os castellos, 
guisa estavam, e mandouhos re- Pain 

dof de muros e torres e cavas darrc- 
pBf' . poços e cisternas onde compriam. t 
cj ^^5* Lopes, Chronica de D. Fernando, 

— «Tem a Fortaleza de Molão as 
(igo®® f^uito largas, e altas, cheyas de 
íejf « face da terra, d Gaspar Bar- 

Chorographia, foi. 241, v. 
^®rnio de fortificação moderna. Ca- 

trahafl na terra para cobrir os que 
^ haoi na trincheira. 

Só p = Conservada n'este sentido 
çâo designar a gruta em que a tradi- 
perto diz que se recolhia Viriato, 

■~~C^ • ^ cava de Viriato. ^ ftvidade das columnas encanadas. 
do jogo da argoli- 

re Qg P®i'te que fica como encavada so- 
que cercam o foral. 

de Alveitaria. Cavas, vãos no 
^ ^ 00 cnvaiu  J- .:J   

oha 
b 

'as 
li 

"481( ^>^0 dividem os talões. . "Pas grossas, e as cavas bem aber- 
iVIllf — ~ ■ 

'a do Tratado da caval- 
P' —Abertura na 

ln"~~Lor das bestas. 
lk^'®Phor'a «s cavas, envelhecer, 
n ^ornsr bêstas se 

pn ^®sas as cavas dos dentes 
2.) Cava 

®- f. (De cavar). Acção de 
^ftdor. de cava. — O jornal do 

CAVACA, s. f. (De cava, com o suffixo 
«aca», por causa da fórmaj. Bolo leve de 
massa de farinha doce, geralmente con- 
cavo no centro. — Acha de lenha. 

CAVACADOR, s. m. (De cacava, com o 
suffixo «dor»). O que cavaca. 

CAVACAR, v. a. (De cavaca). Tirar ca- 
vacos da madeira. 

CAVACO, s. m. (De cava, com o suf- 
fixo «aco», porque quando se tiram cava- 
cos escava-se a madeira). Estilhaços, apa- 
ras que se tiram ao desvastar e lavrar a 
madeira. — «O menino (Jesus) torna para 
a tenda de Nazareth, e para os cavacos.» 
Anlouio Vieira, Sermões, Tom, xi, p. 91. 
— Figuradamente : Conversação fragmen- 
tada mas animada, em que se varia conti- 
nuamente d'assumpto.—Umbello cavaco. 
— Na linguagem escolastica, o discurso 
curto que faz o lente nos dias d'abf'rtura 
e encerramento d'aulas o vesperas de. fe- 
rias. — Dar o cavaco, dizer palavras que 
mostram que se está ferido por algum 
acto ou palavras de zombaria, troça, etc. 

CAVADÉLA, s, f. (De cava, thema de 
cavar, com o suffixo composto «dela», 
como lambedela, de lambe, thema de lam- 
ber). Golpe de enxada. 

CAVaDIA, s. f. (De cavado, com o suf- 
fixo «ia»). Excavação. — A cavadia cias 
aguas. — Fóra do uso. 

CAVaDÍÇO adj. (De cavado, com o suf- 
fixo «iço»). Que se acha ou exlrahe ca- 
vando. — Ouro, barro cavadiço. — Um 
thesouro cavadiço. 

1.) Cavado, part. pass. de Cavar. — 
Olhos cavados, olhos vasados. — Mar ca- 
vado, o que olTerece fundos espaços en- 
tro as ondas. — <s.Acalmou o vento e o mar 
ficou cavado e era tão vanzeiro.» Fernão 
Lopes Castanheda, Historia da índia, Liv. 
vn, cap. 77. 

Entre cavados mares soçobrada 
Hua affligida Náo se estava vendo; 
E logo envolta nelles levantada 
No concavo do Ceo vai perecendo. 

nOLlM DE MOURA, NOViSS. DO HOMEM, 11, 58. 
— Aberto profundamente.—Grutas ca- 

vadas na rocha. — Que se tira cavando. — 
Metal cavado com grandes difficuldades. 

— Cavádo, s. m. Escavação, concavi- 
dade. 

2.) CAVÁDO, s. m. (Do cavado 1). No- 
me de um peixe. 

1.) CAVADOR, adj. (De cava, thema de 
cavar, com o suffixo «dor»). Quo cava. 
— yls aguas cavadoras. 

2.) CAVADOR, s. m. (De cavadar 1). 
O que cava. — Especialmente, trábalha- 
dor quo cava com enxada. — «iVa para- 
bola da Vinha, forão chamados os cavado- 
res a differentes horas.d Antonio. Vieira, 
Sermões, Tom. i, p. 869. 

— O que cava poços. — Instrumento de 
ferro de fazer covas para estacas, esteios, 
etc.; chama-se também (erro de cava. 

CAVADURA, s. f. (Do thema cava, de 
cavar, com o suffixo composto «dura»). 
Acção de cavar. Cava.—Especialmente, 

a cava de uma vinha. — <íVinha que seja 
cavadura de des homens.d Doe. de 1372, 
em Viterbo, Eluc. 

CAVALGADA, s. f. (De cavalga, thema 
de cavalgar, com o suffixo «:ada))). Mul- 
tidão, acampamento, pompa de cavallei- 
ros a cavallo. — Correria de tropas a ca- 
vallo nas terras inimigas. 

O que filhou soldada, 
E nunca fez cavalgada,.. 

Maldito seja. 
cancioneirinho de trovas antigas, publ. 

por Varnhagen, cant. 38. 

— «.Dizemdo ao comde Dom Henrique 
que pois tanta boa gente era contente de 
o agardar em exta cavalgada.» Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 36. 

Da cafrtíjyoíZa ao Mouro já lhe peza, 
Que bem cuidou compral-a mais barata. 

CAM., LUS., cant. i, est. 90. 

— Troço de tropas quo faz essa corre- 
ria; tropas a cavallo n'uma batalha. 

Também èm essa Veyga de Granada, 
Onde morreo muy gram cavallaria, 
E se perdeu a tua cavalgada. 

JOÃO Vaz, gaya, p. 33 (ed. 1868). 

— A presa feita nos gados, cavallos, 
etc., n'uma correria era terra d'inimigos. 
— (íEm huma entrada se tomaram oito- 
centas e noventa almas, e duas mil cabe- 
ças de gado vaccum, da qual cavalgada 
João Soares fez quadrilheiro mór a elle 
Fernam de Magalhães.t> Barros, Década 
III, 5, 8. — (i.Por razom das partes que 
aviam de aver da cavalgada.» Idem, Ibi- 
dem. 

CAVALGADOR, s. m. (De cavalga, tho- 
ma lie cavalgar, com o suffixo «dor»), 
Cavalleiro quo monta a cavallo. — nEm 
esta sasom vivia com elRei huum boom es- 
cudeiro, e pera muyto, mancebo, ehomem 
de prol, e em aquel tempo estremado em 
asynadas bomdades, grande justador e 
cavalgador, grande monteiro e caçador, 
luitador e travador de grandes ligeirices, 
e de todallas manhas que se a boons ho- 
mens requerem : chamado per nome Afon- 
so Madeira.T) Fernão Lopes, Chronica de 
D. Pedro I, cap. 8. 

CAVALGaDÚRA, s. f. (De cavalga, the- 
ma de cavalgar, com o suffixo composto 
«dura»). Bê-sta de sella.—aServia até 
as cavalgaduras.s) Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, foi. 32. — Cavallo com 
mantença que se dá a officiaes militares, 
etc. — (iEsteve elRei em Lisboa em dar 
cavalgaduras aos Ingreses.y Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 134. 

CAVALGANTE, part. act. do Cavalgar. 
— Substantivamente: O que cavalga, ca- 
valleiro, cavalgador. — «.Era cavalgante, 
e torneador, grande justador, e lançador 
atavolladoD (D. Pedro i). Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, Prol. 

CAVALGAR, v. n. (O hespanhol tem ca- 
balgar, o catalão cavalgar, o provençal 
cavalcar, cavalguar, o francoz chevaucher. 
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fôrmas que levam todas á construcçfio 
dü uma fôrma fundamental cabaüicare, 
que, demais, se encontra na baixa la- 
tinidade, e que deriva do latim caballus, 
cavallo; vid. Cavallo). Ir a cavallo. — 
« El per dias e noites nunca perdia afam, 
levantamdosse duas e tres horas ante ma- 
nhã, aprazando de noite per invernos e 
calmas, des i cavalgar, e correr fragas, 
e saltar regatos e corregos de grandes ca- 
joões caimdo em elles, e os cavallos sohrelle.» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 98. — Por extensão, montar outros 
animaes, além do cavallo. 

Nos animaes calvagam de Neptuno. 
CAM., Lus., cant. iv, est. 21. 

— Estar collocado na mesma posição 
em que se fica montando a cavallo. — 
Cavalgar um páo. — Subir. — Cavalga- 
mos por cima dos penedos da praia. 

— Cavalgar, v. a. Montar, pôr sobre, 
encavalgar, encarretar. — aTrabalhou-se 
aquella noite em cavalgar as duas jjeças.)) 
Fernão de Queiroz, Historia da Vida do 
Irmão Pedro Basto, p. 355. 

CAVALGATA, s. f. (De cavalga, thema 
de cavalgar, com o suffixo «ata», como 
funcçanata, de funcção, serenata, de se- 
reno, bravata, de bravo, etc.) Vid. Cava- 
lhada. 

CAVALHADA, s. f. (Por Cavallada, de 
cavallo, com o suffixo «ada»). Corrida de 
cavallos. — Festa de cavalgada. — Termo 
da America. Tropas de cavallos que an- 
dam nas estancias ou grandes pastos. 

— Figiiradamente: Empreza arriscaila. 
CAVALHARIÇA ou CAVALHERIÇA, s. f. 

(Alteração de Cavallariça). Estrebaria. — 
«Os jaezes que se achassem em todas as 
suas cavalheriças. í Monarchia Lusitana, 
Tom. vit, foi. 159. 

CAVALHEIRAMENTE, adv. (De cava- 
lheiro, com o suffixo «mente»). A modo 
de cavalheiro. 

CAVALHEIRO, s. m. (Alteração do Ca- 
valleiro, resultante do se molhar o «1» 
geminado). Homem nobre. =Hoje usa-se 
no sentido de homem brioso, digno. — 
Adjectivãmente : Geníe cavalheira, gente 
nobre, briosa, gentil.—Alodos cavalhei- 
ros. 

CAVALHEIROTE, s. m. (De cavalheiro, 
com o suffixo «ote»). Termo familiar. Fi- 
dalgote, n'um sentido de desdem ou des- 
prezo. 

CAVALHERICE, s. (De cavalheiro, 
cora o suffixo «ice»). Qualidade de cava- 
lheiro; acção de cavalheiro. — tAs pom- 
pas em que nós erradamente cnnstituimos 
a cavalherice.» Bernardes, Floresta, iv, 
p. 26. 

CAVALLA, s. f. (De cavallo, pois mui- 
tos nomes do peixes são tirados de no- 
mes de animaes terrestes, quadrúpedes, 
aves, etc.) Nome de um peixe, freqüen- 
te nas costas de Portugal, chamado tam- 
bém sarda. 

A cavalla dos pobres estimada. 
MANOELTHOMAZ, INSULANA, cant. III, est.126. 

CAVALLÁÇO, s. m. Augmentativo de 
Cavallo. 

CAVALLADA, s. f. (De cavallo, com o 
suffixo «ada»). Termo popular. Asneira 
grande; acto estúpido, bestial. 

CAVALLADO, part. pass. de Cavallar, e 
adj. — Egiia cavallada, égua coberta para 
propagar a raça. 

CAVALLAGEM, s. f. (De cavallo, com 
o suffixo «agem»). Acção de lançar o ga- 
ranhão' para cobrir a égua; cobrição. — 
« Os concelhos tenham um, ou dous caval- 
los para cavallagem.» Ordenação Affon- 
sina, v, 119, 10. — Cavallo, égua de Câ- 
vallagem, de raça para propagação. — 
Preço da cobrição— a Pague-lhes caval- 
lagem quem lhes lançar bestas.» Oh. cit. 
— Pagar a cavallagem de vazio, pagar 
a cavallagem ao dono do cavallo de lan- 
çamento, sem que este cubra a égua; e 
figuradamentc: pagar cousa de que não 
se lira o resultado esperado, que não ser- 
ve a quem a paga. 

CAVaLLÃO, s. m. Augmentativo de Ca- 
vallo. — Figurada e popularmente; Pes- 
soa que se move apressada e descoucer-' 
tadamente; ou que procede inconsidera- 
damente. 

1.) CAVALLAR, adj. (De cavallo, com 
o suflixo «ar»). Da especie do cavallo.— 
Bèsta cavallar.—Égua cavallar, a que se 
lança o cavallo de cobrição para tirar boa 
raça de cavallos de marca. — De cavallo. 
— De7ite cavallar. — Carga cavallar. — 
(/.Mandasse pagar polia carga cavallar de 
palha ou de resiollio empalhado tres sol- 
dos, e polia carga asnal duus.D Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 5. 

-J- 2.) CAVALLAR, v. a. (L)e cavalla). 
Cobrir (o cavallo a égua). — ^D'outra gui- 
sa se poderia seguir prejuízo aas Egoas 
pois que por Cavallos ham de ser cavalla- 
das.» Carta de D. João I, de 18 de agos- 
to de 1413, mss. da Torre do Tombo, 
Moço i.o do Supplemento de Cortes. 

CAVALLARIA, s. f. (De cavalla, com o 
suffixo «aria»). Multidão de cavallos. — 
Multidão de homens a cavallo. — Tropa 
de gente de guerra, que serve a cavallo. 
— Um corpo, um regimento, um esquadrão 
de cavallaria. — O inimigo tinha pouca 
cavallaria. — A cavallaria pesada, a que 
se arma pesadamente, está montada em 
cavallos fortes o é destinada a combater 
em linha.—Cavallaria ligeira, cavalla- 
ria montada em cavallos velozes, e des- 
tinada a descobrir o inimigo, bater ter- 
reno, perseguir o inimigo. 

— Arte de montar a cavallo, do equita- 
çáo. — Arte de instruir tropas de caval- 
laria. — Instituição militar, própria á no- 
breza feudal, e consagrada pela religião. 
— Os tempos da cavallaria. — Cavalla- 
ria andante, os cavalleiros andantes.— 
Romances, livros de cavallaria, roman- 
ces em que se descrevem as façanhas, os 

caracteres, aventuras, os amores dos ca- 
valleiros, segundo as idêas correntes na 
edade media. — N'este sentido diz-se lam- 
bem simplesmente cavallarias. — «Can- 
çado de lutar com pensamentos tão vas- 
tos, pediu (Santo Ignacio) um livro de 
cavallerias para passar o tempo.d Antonio 
Vieira, Sermões, Tom. i, p. 878. — «'Sí 
lera cavallarias, sahiria Ignacio hum ca- 
valleyro da ardente espada; leo vidas de 
Santos sahiu hum Santo da ardente tocha, s 
Idem, Ob. cit. — Fazer uma cavallaria, 
fazer um acto de valentia ou de corteziai 
proprio d'um cavalleiro. — «Se o soldado 
se vê despido: folgue de descobrir as f^' 
ridas, e de envergonhar com ellas a f" 
tria, por quem as recebeo. Se depoes dl 
tantas cavallarias se vê a pé, tenha essa 
pola mays illustre carroça de seos triutn' 
fos.'» Idem, Ihidem, 321. — Jogos de ca- 
vallaria, os torneios. 

Tornem os jogos da Cavallaria, 
Náo se nos torne Capua Lisboa. 

ANTONIO FERREIRA, CARTA II, 3. 

— Honra, graduação, dignidade de ca* 
valleiros que se ganhava por gráos. 
(kN'este Reyno fica sendo a cavalleria 
inferiores o primeiro grão de nobreza,' 
nos principaes o ultimo acreseentamei^^" 
delia.» Manoel .Severim de Faria, Discu^' 
sos vários, iii, § 28. — Ordem de caval' 
laria, a dignidade de cavalleiro. — 
pois hade vir o que hade fazer Cavall^'' 
ro e perguntar-lhe se quer receber 
dem de Cavallaria.» Ordenação Affo®®?' 
na, Liv. I, Tit. 63. — Ordens de cavaj' 
laria, as antigas ordens militares e r^'' 
giosas, como a de Aviz, dos Tomplaf)"®' 
de Malta, etc. — «//o honrrado releg*"' \ 
e honesto dom frey martim do avaliar 
tre da cavallaria da nossa horden d ' 
portador desta presenteprocuraçom ao 1^' ^ 
nos mandamos e damos todo nosso í""*, 
prido poder que el por nos e por 
da nossa terra e em nosso nome e por 
possa trautar e fazer e compoer e 
tregoas pazes aveenças e toda boaconco^ 
com el rrey dom Pedro d'Aragom.T ^ . 
de 1369, no Corpo diplomático portug^V 
Tom. I, p. 316, publ. pelo viscond® 
Santarém. — Ordem de cavallaria, ^ 
tincção honorífica concedida por div^f 
soberanos. . 

— Antigamente, cavallaria desig^^^j 
a pensão que os mosteiros pagava® 
descendentes dos seus fundadores 
tadores, quando elles ganhavam a » 
de cavallaria.—Designava tambetn 
ras, dinheiro ou outros fundos dao" 
los reis perpetua mente aosricos-ho® 
grandes para mantimento seu o d® j,0 
homens, e a multa que pagavato ® ^lí 
nas revistas de maio não apreseo 
nos alardos cavallo de marca, 
bondo. — Cavallaria de mesnada, o 
timento que os reis e os ricos hofflc jí 
vam aos seus mesnadeiros, ifí."^ tjií' 
suas casas. — Cavallaria significav 
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a qualidade do que servia na guerra 
® cavallo, distingiiindo-se só por isso do 
peão, 

Loc. : Metter-se em cavallarias al- 
raettfir-se em grandes emprezas, prin- 

'''palmente superiores ás forças.—Trazer 
"wa herdade de cavallaria, cultivar a me- 

parte e deixar o resto a monte. — 
'krdade de cavallaria, herdade sem cul- 
tura. 

CAVALLARIÇA, s. f. A fôrma original 
«e Cavalhariça, ainda hoje usada diale- 
•^talmente. 
. CAVALLARIÇO, s. m. (De cavallariça). 

®ío d'estrebaria. — Em sentido restri- 
o estribeiro-rnór ou o que governa 

estrebarias do rei ou deprincipes. 
CAVALLEIRA, s. f. (De cavallo, com o 

^•iffixo «eira»). Mulher a cavallo ; mulher 
monta bem a cavallo.—Mulher que 

^Messou ordem de cavallaria ou tem in- 
^'Bnias d'uma ordem de cavallaria por 
'lonra. 

"~~Adag. : (íTraze-me cavalleira, dar- 
^'hei mel, e cera.i, Padre Delicado, Ada- 

3'os, p. 21. 
J cavalleiramente, adv. (De caval- 
^ ""Pi com o suffixo « mente »). Termo 
[Spiiliar. Segundo os costumes de caval- 

Briosamente. — Pomposamente. 
"~"'J''ctanciosít mente. 
j, "AVALLEIRÃO, s. m. Augmentativo de 
^ 'alleiro. — «.Eu já vi cavalleirão dos 
Y Quarda antiga.d Jorge Ferreira de 

®scoi)celios, Eufrosina, foi. 18 (1.» ed.) 
Iç.^VaLLEIRAR, V. a. ant. (De caval- 

Acompanhar a cavallo. = Usado 
pPernão Lopes, Chron. de D. João I. 

^ AVALLEIRAS (ÁS), loc. adv. As costas. 
^evar alguém ás cavalleiras. 
J^^ALLEÍrATO, s. m. (De cavalleiro, 

o suffixo «ato», formado pela ana- 

gni? canonicato, etc.) O estado o di- 
5a de cavalleiro.—Cavallaria.—Ten- 
bg a cavalleiro, pensão com que é 

j Aliciado. 
osyfp^^^ALLEIRO s. m. (Decavallo, com 
IÍqj «eiro», ou, antes, d'um baixo la- 
íus derivado do latim caboí- 

o sufPixo arius). Homem que 
CQqjj. '^^Vallo.—Ser bom, mão cavalleiro, 

üeoa, montar mal a cavallo. 

De âe caçadores, 
E rt, de pé, e cavaUeyros, caes como elles fllhadores. 

JoXo vaz, GA.YA, p. 28 (ed. 1808). 

r' ^ ° ^ víandante virão... Vá (jf, „ ParlendHs (diz Phebo). 
Do ® primeiro (illeiro os iiombros desguarnece. 

lUNCIsco MANOEl, DO NASCIMENTO, FAB. DE 
lafontaine, liv, II, fab. 40. 

a cavallo,— Cidadão da se- 
ordens na republica ro- 
dividiu o povo em patri- 

cavalleiros (equites), e ple- 
Aquelle nome foi dado á 

Cl M ' ^'"'8 cavalleiro ti- vallo com que o estado fazia as 
VOL, 

despezas.—Antigamente, o que tinha re- 
cebido a ordem do cavallaria. 

Os cavaleiros e cidadaos 
Daqueste rei aviam dizer, etc. 

CANClONEIKlNHü DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagcn, cant. 2. 

Pero chus, cavaleiros, 
Sei eu, en caridade, 
Que vos avidaria 
Toliicr d'ell soydade. 

íBiDEM, cant. 34. 
Quem da guerra levou cavaleiros, 
E a sa terra foi guardar dificiros ; 

Non ven al Maio. 
IBIDEM, cant. 48. 

— « Per esto por que costrengem o sseu 
auerssayro como nom deuia sse o vençedor 
for caualleiro ou clérigo prelado da egreja 
o uençudo sseia peüdo em X marauedis 
douro. D Doe. de 1211, em Portugal. Mon. 
Hist., Leges I, p. 1G7. 

— & E foi assi de feito, que lhe fez 
ainda per mar duas vezes, e duas per terra 
de hoons cavalleiros e bem corregidos, du- 
ramdo per longos tempos gramde guerra e 
muyto crua amtre el-fíei Dom Pedro de 
Castella e el-liei Dom Pedro d'Aragom.y> 
Fernão Lopes, Chron. de D. Pedro I, cap. 
15. — « Todollos os cavalleiros que esta- 
vom com o pendom da banda,, foram fe- 
rir na avanguarda homde vijnha o Du- 
que Dnlancastro, e comdeestahre.n Idem, 
Chron. de D. Fernando, cap. 9. — « Ou- 
tros emcontros assaz se derom de gramdes 
em ellas per boons cavalleiros, de quepo- 
rem merçees a Deos nenhum recebeo ca- 
jom.Tí Idem, Ibidcm, cap. 84. — «B foi 
tal sua ventujra dhuum cavalleiro de Èa- 
dalhouce que chamavom Fernam Sanchez, 
que era o fidallgo de moor estado que hi 
avia, que huum homem de pee carneceiro 
de Lixboa, que chamavom Louremçinho, 
lhe deu com huuma almarcova namaão do 
cavallo, o qual cahiu logo com elle.-» Idem, 
Ibidem, cap. 38. — « Com outros prela- 
dos e cavalleiros, que nomear nom cura- 
mos.-» Idem, Ibidem, cap. 84. — d Nas 
quaes nãos vinham muitos Fidalgos e Ca- 
valleiros da camada delle Yisorey.T) Bar- 
ros. Década II, 3, 10. 

Porque nam julgam letras os letrados ? 
Bons a bondade? e porque os Cavalleiros 
De Cavalleiros nam scram julgados ? 

ANTONIO FERriEinA, CARTAS, 1ÍV. II, 13. 
Outro Joarme, invicto Cavalleiro. 

CAM., Lus., cant. i, est. 13. 
Outro também, famoso cavalleiro, 
Que a Ala direita tem dos Lusitanos, 
Aptos para mandal-ose regel-os, 
Mcm Rodrigues, se diz, do VasconceUos. 

OB. ciT., cant. IV, est. 2'i. 
Martim Lopes se chama o cavalleiro, 
Que d'cste8 lovar pode a palma c o louro, 

oií. ciT., cant. viii, est. 23. . 
Ó Duque, ó valleroso caualleiro. 
Só no alto ceo terás a confiança 
Pois entre tanto ferro açacallado 
Assi vaes a morrer detei^minado. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULVEDA, Cant. IV. 

— Cavalleiro andante, o que ía pelo 
mundo apresentar-se nos torneios, justar 
contra todos, biiscar aventuras para al- 
cançar fama, etc. 

—Modernamente : Nobre.—^Viuiapor 
estes tempos em Lisboa hum dos nobres do 
Reino, de aquella ordem a quem os Por- 
tugvezes chamão : Fidalgos; com mais di- 
gna recordação que as outras nações de 
Espanha, sendo-lhes a todos universal es- 
te nome, não ha muito trocado, ao de Caual- 
leiros.» Francisco Manoel de Mello, -Epa- 
naphoras, p. 8. 

— Depois das antigas instituições de 
cavallaria desapparecerem, o titulo de ca- 
valleiro ficou sendo uma mera honra pa- 
ra os membros das ordens militares. — 
Cavalleiro da ordem de Christo, da Tor- 
re e Espada,—Cavalleiro era também 
o que ía n'uma justa ou torneio defen- 
der uma dama, ou outra pessoa. 

Mas aquella, a quem fôra cm sorte dado 
Magriço, que não vinha, com tristeza 
Se veste, por nào ter quem nomeado 

• Seja s«u cavalleiro n'csta empreza. 
CAM., LUS., cant. vi, est. (39. 

— Cavalleiro de contia, acontiado, ou, 
simplesmente, cavalleiro, cavalleiro sem 
nobreza, villão; contraposto ao simples 
peão. — 4 Se algum dos Cavaleiros com- 
prar vinha ao Peom seja livre: e se ca- 
sar com a molher do Peom, toda herdade 
que ouver seja livre. E se o peom poder 
ser Cavalleiro, aia foro de Cavaleiro.» 
Foral de Thomar de 1162, traduzido em 
portuguez no século xiv, em Portugal. 
Mon. Hist., Leges I.— Cavalleiro d'espo- 
ra dourada, o que, supposto não tivesse 
nobreza herdada, o até fosse anterior- 
mente 2'eõo, chegou a ter contia o caval- 
lo de sei vir.—Cavalleiro raso, o que não 
tinha contia de bens bastantes para ter 
armas, ou bésta do garrucha, e tinha ca- 
vallo raso, ou singelo. — Cavalleiro de 
bemfeitoria, o de mercê ou carta, não de 
linhagem, nem de contia. — « Salvo ca- 
valleiros, ou escudeiros de linhagem, ou 
de bemfeitoria.y> Ordenação Affons., Tom. 
V, p, 242.—Cavalleiro villão ou de mer- 
cê, chamava-se assim também ao caval- 
leiro de bemfeitoria, isto é, ao que não 
era do linhagem. — Cavalleiro novel, o 
que se oíTerece para ser armado caval- 
leiro ; o que está no primeiro anno, de- 
pois de ter sido armado cavalleiro.—«0 
cavalleiro novel vigiava em huma Igreja 
desdo meio dia de antes, rezando, e en- 
commendando-se a Deos, que aceeitasse 
aquelle actopara seu serviço.f> Manoel Se- 
verim do Faria, Noticia^ de Portugal, p. 
148. — Cavalleiro de um escudo, e uma 
lança, quo servia só, náo levando solda- 
dos á guerra. 

— O quo era obrigado a ter cavallo 
pae, para a cobrição das éguas. 

— Figuradamento : Homem brioso, va- 
lente, esforçado. 

Fflra por certo invicto cnvalhylro, 
Se não quizera ir vêr a terra Ibcria. 

CAM., LUS., cant. IV, est. 54. 
Mas elegem aquelle, que ó famoso, 
Por cavalleiro .sábio e virtuoso. 

OB. CIT., cant. X, est.-130, 
-20, 



154 CAVA CAVA CAVA 

— Oh fortes companheiros, oh subidos 
Cavalleiros, a quem nenhum se iguala, 
Defendei vossas terras; quo a esperança 
Da liberdade está na vossa lança! 

CAM., Lus., cant. iv, est. 37. 

—Armar alguém cavalleiro, recebel-o 
cavalleiro, ceremonia em que se punham 
as armas ao novo cavalleiro. — a Pero 
antigamente estabeleceram os nobres ho- 
mees os fezessem Cavalleiros seendo ar- 
mados de todas as suas armas, hem assy 
como quando houvessem de lidar, mas as 
cabeças nom teverom por hem que as te- 
vessem cubertas.Ti Ordenação Aífonsina, 
Liv. I, Tit. 63.— «.E assi esteverom sem- 
pre em quanto durou a festa, na qual fo- 
rom armados outros cavalleiros, cujos 
nomes nom curamos dizer.d Fernão Lo- 
pes, Chron. de D. Pedro I, cap. 14. 

— Termo de Fortificarão. Cavalleiro, 
obra de terra ou madeira que se levan- 
tava para sobre ella pelejarem mais alto 
os combatentes. — Platafórma elevada 
em que se assenta a artilheria.—aQuan- 
do o cavalleiro he situado no meyo da 
coríina.5 Luiz Serrão Pimentel, Methodo 
Lusitano, p. 143. 

— Loc.: A cavalleiro, ás cavalleiras, 
a escachapernas, aos hombros ou ás cos- 
tas. — Estar, ficar a cavalleiro de, es- 
tar, ficarem logar superior, eminente a. 
— <iArtelharia, e gente, que ficando a ca- 
valleiro dos nossos...» Jacintho Freire, 
Vida de Dom de João Castro, Liv. ii, cap. 
181. — (cMandou assestar hum camelo á 
porta da Egreja que ficava a cavalleiro 
do baluarte.-» Idem, Ibidem, Liv. ir, cap. 
138. — De um argueiro, fazer um ca- 
valleiro, dar dimensões exageradissimas 
a um facto. 

— Adag. : líAntes o mar por visinho, 
que cavalleiro mesquinho.y> Jorge Ferrei- 
ra de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 2. 

2.) CAVALLEIRO, adj. (De cavalleiro 
1). Que anda a cavallo. — Montado. — 
«.Hia cavalleiro em hum sendeiro.» Frei 
Diogo do Rosário, Fios Sanctorum. — 
Alto, sobranceiro. 

— Esforçado, d'animo duro; feroz. — 
«.Gente a mais cavalleira de todo o orien- 
te.-» Barros, Década II, 2, 5. 

Contra uma dama, ó peitos carniceiros, 
Ferozes vos mostraes, e cavalleíy^os? 

OB. ciT., cant. III, est. 130. 
Outro também virá de honrada fama 
Liberal, cavalleiro, e namorado, 
E comsigo trará a fermosa dama, 
Que amor por grào mercô lhe terá dado. 

OB. ciT., cant. V, est. 4C. 
Leonardo, soldado bem disposto, 
Manhoso, cavalleiro e namorado. 

OB. CIT., cant. IX, est. 75. 

— Adag. : «.Almocreve cavalleiro, não 
ganha dinheiro.» 

CAVALLEIROSAMENTE, adv. (De ca- 
valleiroso, com o suffixo «mente»). De 
modo cavalleiroso ; esforçadamente. — O 
matou ás estocadas, mais barbara que ca- 
valleirosamente.» Monarchia Lusitana, 
Tom. I, foi. 64. 

CAVALLEIROSO, adj. (De cavalleiro, 

com o suffixo «oso»). Proprio de cavallei- 
ro; esforçado, brioso. 

CAVALLERIA, s. f. Outra fôrma de Ca- 
vallaria, que foi usada por alguns clás- 
sicos. Vid. Cavallaria. 

CAVALLETE, s. m. (De cavallo, com o 
suffixo «ete»). Peça ouapparelho ordina- 
riamente de madeira, em que se suppor- 
ta o objecto em que se trabalha. — Ca- 
vallete de correeiro, de serrador, de pin- 
tor. 

— Termo d'Astronomia. Cavallete de 
pintor, pequena constellação meridional. 

— Instrumento de punição, especie de 
cavallo de páo, cujas costas eram decli- 
ves e sobre o qual se collocayam os tor- 
turados com bolas presas aos pés. — Pe- 
ça do carro, que sustém as xalmas. —Pe- 
ça d'um instrumento de cordas, como re- 
beca, viola, machete, que segura as cor- 
das e as levanta. 

— Termo de Imprensa. Peça de páo, 
segura com um parafuso na perna da 
prensa, onde bate a barra. — Peça de 
páo, sobre que descança o tympano. 

— Termo de Nautica. Peça com rolo 
movei para transportar os cabos de um 
logar para outro. 

— Proeminencia do nariz. — Nariz de 
cavallete. — Cavallete do telhado, a cu- 
mieira. 

— Loc.: Ao cavallete, em camadas, 
amontoadamente, sobrepostos. — Fardos 
ao cavallete. 

CAVALLICOQUE, s. m. (Derivado irre- 
gular de Cavallo). Cavallo pequeno, n'um 
sentido pejorativo. 

CAVALLINHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
valla. Nome de uma herva de talo ôco e 
redondo, especie dejunco [equisetum ar- 
vense, Linneo). — «yl herva equiseto cha- 
mada vulgarmente cavallinha, ou rabo de 
cavallo pÍ2ada cõ humas gotas de vinho, 
e posta sobre o espinhaço, cura as dores 
delle por virtude occuUa, e o mesmo faz 
o cozimento delia bebido.» Curvo Semedo, 
Polyanthêa Medicinal, p. 598. 

CAVALLÍNHO, s. m. Diminuvo de Ca- 
vallo.—Os cavallinhos, nome popular dos 
espectaculos e das companhias de exercí- 
cios eqüestres e gymnasticos.—Uma mu- 
lher dos cavallinhos.—Este homem é dos 
cavallinhos. — Alugar camarote para os 
cavallinhos. 

— Loc.i Taí de cavallinhos, sentido 
incerto.— aSubiose d salla daquelle sálra- 
pa, que em publica audiência, e em dia 
claro roubava [fazeg conta) como em vai 
de cavallinhos.» Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 70.— Cavallinhos 
fuscos, ver os cavallinhos fuscos. 

CAVALLO, s. m. (Do latim caballus, 
cavallo de fadiga, kaballês, quo pa- 
rece ser uma palavra da Grande Grécia, 
e que foi justamente comparada com o 
sanskrito lc'ápala, movei, rápido, da raiz 
Jc'ap (por kap), mover-se, vacillar, cm 
k'apámi, movo-me, A palavra caballus 

desterrou o latim equus do portuguez e 
d'outras linguas romanicas (hespanhol, 
provençal, francez, italiano, etc.), mas o 
portugijpz conserva ainda o feminino 
equa, égua (vid. Égua). Animal domés- 
tico, da familia dos solípedes, que se em- 
prega para puxar e transportar.—Caval- 
lo de cavallaria ou de mão, cavallo de 
montar.— Cavallo de carro, de jugo, de 
bagagem, de posta, de lavoura, de guer' 
ra, de batalha.—A bôcca, as pntas, a ca- 
na, a cauda, as crinas do cavallo.— Üm 
cavallo fino, ardente, fogoso, ligeiro, obe- 
diente, manhoso, espantadiço, rebelião, 
magro, gordo, mal mandado, rijo dn 
bòcca, que anda de choulo, que mordei 
que dá couces, amansado, por amansaT, 
quatralvo, prateado, alazão, remendado, 
melado, ruão, que dá aos foUea, capado, 
á dextra, castiço, branco, nevado, pombo, 
pezenho, baio, andrino, castanho, pedreí, 
russo, tordilho, serbuno. 

Sclad'o bel cavallo, 
E guisade d'andar. 

CANG. DE D. DINIZ, p. 145. 

— « Em guisa que com aquelle cavall® 
e armas, poUa contia a outro vassallo, f' 
cava sempre o conto dos vassalos çerto t 
nom minguado.» Fernão Lopes, ChroiH' 
ca de D. Pedro I, cap. 11. 

Debaixo dos pés duros dos ardentes 
Cavallos treme a terra, os vulles soam. 

CAM., LUS., cant. iv, p. 34. 
Mastigam os cavallos escumando 
Os áureos freios com feroz semblante. 

on. ciT., cant. vi, est. 61. 
Olha as Arabias tres, que tanta terra 
Tomam, todas da gente vaga e baça, 
D'onde vem os cavallofí p^ra a guerra, 
Ligeiros e ferozes, de alta rnça. 

OB. CIT., cant. X, est. 100. 
— « Fuy ter ao cayz da pedra, 

achey hua caravella d' Al fama-, que 
com cavallos e fato de hum fidalgo 
Setuval.» Fernão Mendes Pinto, PereS*^' 
nações, cap. 1. 

Vio Scithia, vio Samarcia pouoadas 
De Tartaros cruéis, que auorrtcendo 
O cultiuar as terras, satisfazem 
A fome s'3 com sangue de cauaííos. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULVEDA, cant- 
Catialo remendado, de mãos brancas, 
De leuantada testa, ufano, e fero. 

OB. CIT., cant. IV. 

— « Tanto que o requerente, ou de>P^^ 
chado, vio o valido, voltou o cavaU ' 
Francisco Manoel de Mello, Apol. 
p. 29. — <sJá affirmou hum galant^> ''i/j 
no cabo de hum anno de companhiO' ^ 
o homem fallava com o seu ca'*'® 
Idem, Ibidem, p. 138. 

Acabamos de jantar. 
Tomamos nosso tnbaco; 
Quíindo chega o camarada 
IMcando no seu cavallo. 

JERONYMO BAHIA, JORNADA III. 
— Cavallo de muda, cavallo 

do nas estações de posta para 'gço 
outro quo acaba de percorrer o 
d'entrc duas estações.—A cavallo. 
tado n'um cavallo, e, por extensão, 
tado, posto na mesma posição qu" 
tado.—A cavallo n'um burro.—^ 
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Io n'um páo. — Artilheria a cavallo, ar- 
tilheria montada.—Soltar a cavallo, mon- 
dar rapidamente a cavallo. 

Salta a cavallo, a grossa lança aferra, 
K kssi gritando vay pela alta serra. 

ANTUNIO FERREIRA, SANTA COMBA. 

— Homem de cavallo, cavalleiro. Mui- 
vezes, quando precede um numerai, 

'upprime-se a palavra homens.—nEtijnha 
^í-Rei de Castella estomçe seia mil de ca- 
'3llo, e wwyía grenfe de pee.D Fernão Lo- 
Pw, Chronica de D. Pedro I, cap. 32. 

I)'um pfinico terror todo assombrado, 
Só de segull-o o exercito procur;i, 
Sendo estes, que fizeram tanto abalo, 
Nào mais que só sessenta de cavallo, 

CAM.,LUS., cant. III, est. G3. 
Diz-se lambem cavallo simples- 

mente, por homgm de cavallo. 
O Rei de Badajoz era alto mouro, 
Com quatro mil cavallos furiosos, 
Innumeros peões d'armas, e de ouro 
Guarnecidos, guerreiros c lustrosos. 

OB. ciT., cant, III, est. CC. 

Cavallo de maio, tributo ou pena que 
Pegavam os que nos alardus do maio náo 
"Pfesefitavam cavallo de marca n'essedia. 

'^Também pagam os de Sabugosa em 
^da hum anuo por Direito Real 664 réis 
^ Colheita, oi quais se pagam por dia 

® ^laio : e chama-se este Direito Cavallo 
® ^/aio.» Foral de Sabugosa de 1514. 

„ ^■'allo ruso, o ônus ou serviço de ter 
*"110 e não armas, chamado também 
,'allo singdo.—Cavallo de páo, figura de 

^obre que se aprende a montar. — Ca- 
'"'lo de Tróia, cavallo de páo levando 

erreiros no idterior, posto pelos gregos, 
1 6 fingiram retirar-se, diante de Tróia, 
g habitantes o melt^ram na cidade, 
Io assim aos inimigos.—Gaval- 
tta CO termos de guerra, grande 

quasi um pó de diagonal na gros- 
Iq Srtxtavada o cruzada do puas de fer- 

so atravessa nas passagens poron- 

3ssi tropas, nas brechas, etc. ; 
Ve, 'chamada por ter sido pela primeira 

^Wpregada na Frisia. 
V(ii d'Astronomia. Ura dos nomes 

(ia constellação do Pegaso. 
ou, simplesmente, 

para convencional que serve 
4 ^ força motriz das machinas 
Paz d ""l ® eqüivale a uma força ca- 
HiQs ^ 'Gvantar ura pezo de 75 kilogram- 
tetüpQ ^ d'ura metro na unidade do 
Pov Sfígundo. — Umamachina a va- 

^ rj, de trinta cavallos. 

*®'^oeiro'^'^'^ 0 banco dos 
  t'tc. 

açontes. = Bluteau. 
''Carinho, o hippopótamo, e 

so Agricultura. O tronco em enxerta o garfo. 

na^^ Medicina. Cancro syphi- 
--Term genitaes. 

quQ P Jogo de cartas. Nome da 
'SSDaem^ se chama vaíeíe, e que an- 

chamava conde.—Termo do 

Jogo do xadrez, feça que marcha obli- 
quamonte de casa branca para negra e 
do negra para branca, saltando uma casa. 

—Loc.: Ir a mata cavallo, ir a toda a 
pressa.—Fugir a unhas de cavallo, fugir 
a toda a pressa. — (íFoij Senhor da mesma 
victoria de que a unhas de cavallo se apar- 
tava.d Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 167.—Ir de CAvaiilo para burro, 
ir de posição melhor para peor. — Ficar 
de cavallo, ficar bem collocado, seguro, 
destemido, confiado. — «Se vos dizem, que 
Deos he muito misericordioso, ficais de 
cavallo.» Diogo de Paiva, Sermões, Tom. 
III, foi. 108, V.—Cavallo de batalha, o ar- 
gumento, o assumpto em que alguém se 
estriba, a idèa a que se liga.—A guerra 
peninsular é o cavallo de batalha com 
que nos atormenta em todas as suas con- 
versações. — Vêr os menijios orphãos a ca- 
vallo, vêr uma cousa impossível, absurda. 
—/Irran/iacavallos, que tem máo humor, 
f^íra. —Passar em cavallos brancos pior 
alguma cousa, excedêl-a.—líTam fermosa 
que passa em cavallos brancos per toda a 
fermosura.D Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Euirosina, act. i, sc. 1. 

—Adag. : — «Cavallo correeníe, sepultu- 
ra aberta,i—«Cavallo que hade ir á guer- 
ra, nem corra lobo, nem o abane egoa.y>— 
«Cavallo russo corre o molle e o duro.D — 
«Cavallo russilho ou ditoso oumojino.)) — 
«Cavallo alazão muitos o querem e poucos 
o hão.D—«Cavallo rifador e odre de bom 
vinho pouco se logram.n —«Cavallo fou- 
veiro, á porta do alueitar, ou de um caval- 
leiro.d— «Cavallo que voa não quer espo- 
ra.»— «Cavallo alazão não esteve comtigo 
ao S. João.í) — «Cavallo fermoso de potro 
sarnoso.D — «Cavallo galgaz morre d car- 
reira.)) — «A boa mão do rossim faz caval- 
lo e a ruim do cavallo faz ro>'sim.D—(nA 
cavallo novo cavalleiro velho.)) Bento Pe- 
reira, lhes., p. 214. — nA cavallo roedor, 
cabresto curto.D — «A cavallo dado não 
olhes o dente;» não examines o que te 
dão. — <íA mula com afago, o cavallo com 
castigo.)) — <s.Ao bom cavallo espora, e ao 
bom escravo açoute.y, — (cArrenego do ca- 
vallo que se enfrea pelo rosto.y, — «A(a 
curto, pesa largo, ferra baixo, terás ca- 
vallo.»—«De uma pancada não se derru- 
ba o cavallo.»—«Cabresto de cavallo não 
enfrea boi.))—nEu e o máo cavallo, am- 
bos temos um cuidado.!)—aAndar no ca- 
vallo dos frades, andar a pé.» — líMais 
vale roim cavallo que terasno.i—«O ca- 
vallo alimpa a egoa.D — «Antes quero as- 
no que me leve que cavallo que me derru- 
be.d—«O melhor penso do cavallo é pen- 
so do seu amo.D—«O olho do amo engor- 
da o cavallo.» — «O rossim em maio tor- 
na-se cavallo.5>—(íPrado faz cavallo, não 
montez largo.)^—<iQuem compra, cavallo, 
compra cuidado.y>—nQuem quer cavallo 
sem facha, sem elle se acha.n—iSeja russo 
o cavallo, e seja^ qualquer.» 

CAVALLOUÇO, s. m. ant. (De cavallo, 

com o suffixo «ouço»), Cavallo, bêsta ca- 
vallar. 

CAVANÊJO, s. m. Cesto de vime para 
coar o mosto, para este não levar bagaço 
á dorna, 

CAVÃO, s. m. (Do thema cava, de ca- 
var, com o suffiio «âo»). Cavador. — O 
seareiro que trabalha com sua enxada. 
— <íE o cavam pagará hum alqueire da 
medida corrente, se com enxada, ou enxa- 
dam o lavrar, ora lavre muito, ora lavre 
pouco.y) Foral de Ferreira d'Aves de 1514. 
= Viterbo, Eluc. 

CAVAQUINHA, s. m. Diminutivo de Ca- 
vaca. Cavaquinho. = Usado no ultimo 
sentido por Frei Pantaleão d'Aveiro, Ite- 
nerario, cap. 63. 

CAVAQUINHO, s. m. Diminutivo do Ca- 
vaco. Norae d'ura instrumento musical 
de quatro cordas, de fórraa similhante á da 
viola, mas de muito menores dimensões. 

—Loc. : Dar o cavaquinho por aififwma 
cousa, gostar muito d'ella. 

CAVAR, V. a. (Do latim cavare, de cava; 
vid. Cava). Abrira terra com um instru- 
mento, como enxada, etc., para a revol- 
ver, fazer cavidades, etc. — Fazer uma 
escavação. — Cavar um poço, abrir um 
poço na terra. — Cavar agua na terra, 
cavar terra até descobrir agua. 

Traze agua, que cavei na branca arca, 
Licia, com minha mào em o Sol nascendo. 

ANTONIO FERREIUA, EGLOGA VI. 
— Cavar ouro, diamantes, etc., extra- 

hil-os da terra, cavando. — Cavou um 
grande thesouro.—Figuradamente : Os re- 
mos, os ventos cavam o mar. — Adquirir 
com trabalho; produzir com esforço. — 
Cavar a mulher, ganhar mulher com di- 
nheiro. —■ Trabalhar com o entendimen- 
to.— Sem cavar muito essa verdade. 

CAVATÍNA, s. f. (Do italiano cavatina). 
Termo do Musica. Especie do aria, d'or- 
dinario assás curta, que não so repete o 
que se encontra muitas vezes n'ura reci- 
ta ti vo obrigado. 

CAVATÚRA, s. f. (Do theraa cava, de 
cavar, com o sufíixo «tura», como cur- 
vatura, de curva, etc.) Cova, escavação. 
—«A caldeira no fundo da cisterna com 
sua cavatura.» Luiz Serrão Pimentel, 
Methodo Lusitano, p. 312. 

CAVEDAL, s. m. (De formação incerta). 
Nome de um instrumento do ferro o de fôr- 
ma prismatica, usado pelos espingardei- 
ros. 

CAVEIRA, s. f. (Do latim calvaria, de 
calvus; vid. Calvo). Os ossos da cabeça 
descarnados, dos homens e dos animaes. 
—«Antes fora caveyra, que Relogio, se 
na minha mão cstivera a faculdade de 
poder tomar officio.T) Francisco Manoel 
de Mello, Apol. Dial., p. 26. 

— No antigo portuguez occorre uma 
fôrma Calveira, que tem também o sen- 
tido de craneo calvo : 

Louando camall 
que cubra calueyra, 

CANC. DE BESENDE, 1,139. 
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— Figuradamente: Cara magra, de 
olhos encovados. 

CAVEIRÍNHA, s. f. Diminutivo de Ca- 
veira. 

CAVEIROSO, adj. (De caveira, com o 
suflixo «oso»). Que parece uma caveira; 
descarnado como uma caveira. 

CAVERNA, s. f. (Do latim caverna, que 
deriva de cavus, por meio do suffixo er- 
na, que se encontra também era hiher- 
nus, etc.) Logar concavo, profundo, de 
extensão maior que a da gruta, nos ro- 
chedos, montes, debaixo da terra. 

No mais interno fundo das profunda» 
Cavernas altas, onde o mar se esconde, 
Lá donde as ondas saem furibundas. 

CAM., LUS., cant. vi, est. 8. 

Já murmurando a Fama penetrante 
Pelas fundas cavernas so espalhara. 

OD. ciT., cant. IX, est. 45. 

Lá na primeira entrada junto á praya 
Se faz num aposento entre penedos: 
Entre cavernas negras onde hum fogo 
Escurd, e negro lume, as carcomia. 

COBTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. III. 

Entre hum campo que tem no monte assento, 
Colosso o monte o campo Colysseo, 
Cerra hum penhasco hua caverna fria, 
Donde a noite nâo sabe, nem entra o dia. 

JEUONYMO BAHIA, POLYPIIEMO E GALATHÊA, I. 

Já das caveymas horridas sahiâo 
A perturbar a paz da humana gente 
Aquelles monstros vários, que assistiao 
N'essQ conselho lá do Ueino ardente. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. I, est. 20. 

— Por extensão, abertura funda, ca- 
vidade. — A caverna do olho. 

— Termo de Nautica. Nome das ma- 
deiras curvas que assentam na sobrequi- 
Iha, e, entalhando no sobre-sano inferior, 
formam a base principal do esqueleto.— 
Caverna mestra, a que descreve maior an- 
gulo. — Caverna da almogama, a ultima 
caverna da náo, onde os páos são mais 
juntos por causa do boleamento da prôa. 
— Diz-se também simplesmente almoga- 
ma. — Cavernas das conchas, madeiros 
curvos que fortificam as conchas do gu- 
rupés pela parte superior d'ellas. — Ca- 
vernas das metas e das perchas, madeiros 
curvos que descançam sobre o leque, o 
cujas hastes servem de apoio ás per- 
obas. 

— Figuradamente, em estylo comi- 
co : 

Já neste tempo a Aurora 
Dentro as escuras cavernas, 
Sahindo da triste noite, 
No convez do Ceo passea. 

JERONYMO BAHIA, JORNADA II. 

-}• CAVERNOSIDADE, s. f, (De caver- 
noso, com o suffixo «idade»). Termo Di- 
dactico. Estado de um corpo que tem ca- 
vernas, buracos. 

CAVERNOSO, adj. (Do latim caverno- 
sus, do caverna; vid. Caverna). Cheio de 

cavernas. — Terras, montes, paizes, loga- 
res cavernosos. 

Alem do Tndo jaz, e aquém do Gangc 
Hum terreno mui grande e assaz famoso, 
Que pela parte Aus-tral o mar abrange, 
K para o Norte o Emodio cavernoso. 

CAM., LUS., cant. vii, est.. 17. 

De furibundas ondas poderoso, 
Na terra, a seu pezar, está tomando (o mar) 
Logar, em que s'estenda, cavernoso. 

IDEM, ELEGIA II. 

— Cavado em caverna. 

Hepresenta pyramide um penedo 
Alto, e por natureza cavernoso. 

SÁ DE MENEZES, MALACA CONQ., Cant. Vll. 

— Que tem um ou muitos buracos, ca- 
vidades. — Uma arvore cavernosa, em 
cujo tronco achei abrigo contra a chuva. 
— Figuradamente ; Voz cavernosa, que 
parece vir das entranhas, e como que sa- 
hir d'uma caverna. — Rolo cavernoso, 
rolo de mar que deixa nas ondas sulcos 
profundos. 

— Termo de Medicina. Chaga caver- 
nosa, chaga profunda, quesuppura muito. 
— <í.A atadura expxdsiva compete nas cha- 
gas cavernosas.» Antonio da Cruz, Re- 
copilação de Cirurgia, p. 159. 

— Termo de Anatomia. Corpo caver- 
noso, corpo cheio de pequenas cavidades 
ou cellulas, e formando quasi o terço do 
volume do penis ; entra também na es- 
tructura do clitoris. — Sinus cavernoso, 
nome de dous canaes venosos, direito e 
esquerdo, situados nas duas gotteiras da 
face cerebral do sphenoidêo, entre duas 
laminas da dura mater. — Goíteiras ca- 
vernosas, as gotteiras da face cerebral do 
sphenoidêo. — Gânglio cavernoso, pe- 
queno gânglio nervoso, situado no sinus 
cavernoso, ao lado direito da carótida in- 
terna, que dá filetes aos nervos motor 
externo e ophthalmico, e se communica 
com os nervos ascendentes do gânglio 
ccrvical superior. 

CAVÍ, s. m. Nome dos tuberculos radi- 
caes da oxalida tuberosa, que no Brazil 
chamam oca. N'este paiz comem-os. 

CAVIA, s. f. Termo de Zoologia. Ge- 
nero de quadrupedes, denominado hydro- 
chairus por Erxleben, e classificado por 
Cuvier na ordem dos roedores. O porco 
da índia, ou cavia, ó o typo d'este ge- 
nero. 

1- CAVÍCOLA, s. m. (Do latim cavum, 
cavidade, acoUre, habitar). Nome de lar- 
vas de tavano, que se introduzem nas ca- 
vidades do corpo de outros animaes. 

CAVICORNE, adj. 2 gen. (Do latim 
cavus, cavo ; vid. Cavo). Vão n'um corpo 
solido. — yls cavidades d'um rochedo.— 
.ás cavidades do coração, do cerebro, etc. 
—«Chaga, que tem cavidade com inflam- 
inação.T) Francisco Morato Roma, Luz da 
Medicina, p. 65. 

CâVIDÁDO, part. j^ass. de Cavidar. — 

«O peccado não é cavidado.» Concordata 
de D. João I de 1427, em Viterbo, Eluc. 

CAVIDAR, V. a. aní. (De um verbo do 
latim vulgar cavitare, derivado da fôrma 
archaica caviíum, d'onde a classica cau- 
tuum; vid. Cauto). Acautelar, prevenir, 
evitar. — «.Como se cavida dos alheos re- 
contamentos, assi ke tornado aguçoso dos 
seus.7) Regra de S.Rento, cap. 2, nos Ine* 
ditos de Alcobaça, Tom. i. — íDo que se 
deve cavidar o propheta demostra.d Ob. 
cit., cap. 6. — «Cavidat qite nom venhas 
mais ant mym, nem vejas mais a minl^^ 
face.yi Historia do Testamento, Tom. ii' 
p. 105, nos Inéditos de Alcobaça.—- 
quando lhe diziam que poinha muj gran- 
des penas por muj pequenos exçessos, dci' 
va resposta dizendo assi, que a pena que os 
homeens mais reçeavom era a morte, e 
se por esta se nom cavidassem de mal fa- 
zer, que aas outras davom passada.y> Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro l, cap' 
6. = Usado ainda, talvez por affectaçáo, 
depois do século xvi, por um ou outro 
escriptor.—tOpeor he que não se cavida® 
os médicos, com os muitos, que lhe wof' 
rem.y, Frei Manoel d'Azevedo, Correc- 
ção d'AbusQS, p. 241. 

CAVIDE, s. TO. Outra fôrma de Cabid®' 
—(S.Na parte mais acommodada (da 
trebaria) se fará um cavide bem forte-^ 
Antoaio Galvão, Tratado da Gineta, P' 
28. 

CAVIDOSO, adj. (Do thema cavida, 
cavidar, com o suffixo «oso»). Cauto. 
Colligido por Bento Pereira. 

CAVILHA, s. f. (O provençal tem í".' 
villa, o italiano caviglia, cavicchio, caV' 
glio, o francez cheviúe, o picardo kevill^' 
a palavra vera do latim clavicula, d'oD''® 
primeiro uma fôrma do latim vulgar 
vicia, e d'esta a fôrma fundamental 
todas as linguas romanicas cavicla, 
que o primeiro «1» deixou de ser pronUO' 
ciado por dissimillaçáo; de cavicla, 
dada a articulação «cl» em «Ih», confl" _ 
de regra em portuguez no meio das P®^ 
lavras (cp. arlelho, de articlus, por 
culus; governulho, do gubernaclum, P ^ 
gubernaculum; gralho, de graclus, P , 
graculus ; ovelha, de ovicla, por ovic^^ ^ 
olho, de oclus, por oeulus, etc.), pasS"^^ 
se á fôrma portugueza cavilha. Consta" 
cio deriva a palavra do latim 
que lhe pareceu connexo com cavu 
por ignorar os factos mais simpl*^® 
phonologia portugueza : o accento e® 
tira clávulus está na primeira sylla^'' ^ 
portuguez cavilha na segunda, o qu" 
na impossível que o substantivo 
venha do latino; além d'isso, 
o accento estivesse na segunda 
da palavra latina, não poderia vir u 
a portugueza, porque nunca um jo- 
centuado latino se muda em 
guez. Os nossos etymologistas núo 
beram nada ii'isto, inventaram despr^i^jj 
sitos a capricho, até que um 
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nossa Academia, o snr. D. José de La- 
cerda, veio dar a todos esses desacertos 
o cunho da auctoridade acadêmica: mais 

trinta annos depois de üiez ter indi- 
cado tão evidente etymologia, ainda 
squelle copista de disparates repete este 
® outros erros de Constanciol) Peça de 
pao ou de ferro, curta, para jantar, sus- 

peças, obstando a que ellas sáiam do 
'ogar em que se devem conservar. — 
"Não tinhão as nãos cobertas, nem pre- 
9o.das, erão liadas com cavilhas de páo, 
® cordas de fios de palha. Daraião de 
"oes, Chron. de D. Manoel, foi. 23 (1.=' 
ed.).— Figuradamente: Termo de Litte- 

Toda a expressão inútil ao pen- 
samento, que só serve para arredondar 

periodo ou encher um verso. —Ba- 
a cavilha, chama-se assim ao acto de 

a primeira cavilha no navio que 
começa a construir no estaleiro, acto 

se faz ás vezes com solemnidade. 
CAVILHADOR, s. m. (De cavilha, com 

° siiffixo «dor»). O que faz cavilhas pa- 
navios. 
CAVILHAR, V. a. (De cavilha). Pregar 

®®^ilhas, segurar com cavilhas. 
I^AVILLAÇÃO, s. f. (Do latim cavilla- 

w7- Termo do Fôro e de Controvérsia. 
^ chicana, sophisma, irrisão, zombaria, 
p írato falso, cauteloso; astucia dolo- 

■' Promessa dolosa. 
CAVILLAdO, part. pass. de Cavillar. — 

^Sociações cavilladas. 
p, r^VlLLAR.t). a. (Do latim cavillare). So- 
J|^'stnar, enganar com apparencias boas. 

Interpretar falsamente. 
Cavillar, v. n. Zombar, gracejar. 

^.^CAVILLOSAMENTE, adv. (Do cavilloso, 
osuffixo «mente»). Com cavillação; 

5. ®odo cavilloso. — ((.Deixando cavillo- 
ji ^ente persuadir.'!) Conde da Ericeira, 

l^tugal Restaurado, Part. i, p. 212. 

ÈtQ lalini cavillosut). 
Yjjj ha cavillação. — Que usa de ca- 

so — "■Príncipe ingrato e cavillo- 
tist, Ribeiro de Macedo, Juízo 

— Cheio do subti- 

s. m. (Do latim cavus; vid. 
So J' ^Ofmo de Fortificação antiga. Fos- 

V \ 
Cava\ (^0 latim cavus; vid. 
Cavos" — Faces cavas.— Olhos 

ftie de Anatomia. Feia cava, no- 
Veis o 1 troncos venosos considera- 

^ Isvam ao aurículo direito do co- 
tQft cirp venoso de todo o syste- 

geral, excepto o das pa- 

^'goaçã^ — Veia cava, sem de- ^ne restrinja, ó a veia cava in- 

^AVoprt 
to ^AVotjp'í1- Covocó. 

qug part. pass. de Cavoucar. 
^^^oucad cavoucos. — Terra 

CAVonpin V, a. (De cavouco). Abrir 

cavoucos. — Fazer escavações para des- 
enterrar, minar, descobrir alicerces. — 
Trabalhar como cavouqiioiro. 

CAVOUCO, s. m. (Dv cavo, com o suf- 
fixo «oco»). Kste .'íuflixü é pouco usado, 
mas isso não é razão para não admitlir- 
mos a sua existencia: nas outras lifiguas 
romanicas apparcce tainbeiii, o na fôrma 
feminina serviu em portuguez para df>ri- 
var heijtica, de beijo, pardoca, dii pardid, 
etc. A orthíigraphia correcta seria, pois, 
Cavocol. Cova, buraco feito com uma es- 
ppcie de alavanca, o qual se enche de 
polvora para rebentar a pedra. — Cova 
para reuniraguas.— (-(Alguns cavoucosem 
que no Inverno se recolhe algiíma agua.^ 
Barros, Década I, foi. 192. — Escavação 
para tirar da terra, ou minas, mineraes 
e thesouros. — O vão em que gira o ro- 
dízio do moinho. 

C WOUQUEIRO, s. TO. (De cavouco, com 
o suffixo «eiro»; a melhor orth.ographia, 
conformeáetymologia, seriaGavoqueiro). 
O que faz cavoucos. — a.Cincocntd e seis 
oavouqueiros, vinte pedrt.iros.n Frei Luiz 
de Souza, Chronica de S. Domingos, i, 6, 
22.—Figuradaitiente: Mao artista, ou 
obreiro em qualquer oflicio. 

CAX. .. As palavras que erradamente 
se escrevem com Cax no começo, bus- 
quem se com Cach. 

CÁXA, s. f. e derivados. Vid. Caixa e 
derivados. 

CAXE. .. No Cancioneiro de D. Diniz, 
p. 13.'{, da única o péssima edição de l'a- 
ris, feita por Caetano Lopes d« Moura, 
lê-se: 

... De morrer, ou de viver 
Sab'el caxe no meu poder. 

E aqui caxe uma palavra, o n'esse ca- 
so que palavra é, ou ha simple.smente um 
erro de copia ou uma má orlliographia 
do original, que nosocculta o sentido da 
expressão? Foi Frederico Diez quem pri- 
meiro mostrou que n'aquolias quatro le- 
tras havia tres palavras, e que o segun- 
do verso citado devia lêr-se: 

Sab'el ca oc'é no meu poder, 

0 sentido sendo: sabe elle que está [é) no 
meu poder. Xe era uma corrupção anti- 
ga por se (vid. Xe), que nos apparece fre- 
qüentes vezes nos primeiros cancioneiros; 
este xe, por se, empregava se d'um modo 
explftivo, já com o verbo ser, ja com 
outros. 

— Com o verbo ser: 

Na soube que a?'era pesar. 
TROVAS E CANTARES, Cant. 1G8. 

Nem saberei qiie a?'é esfmal. 
IBIDEM, cant. 200. 

— Com outros verbos: 
Mas de tod'Gsto le m'en clial, 
Ca elles j?'o bwfccuram ben. 

IBIDEM, cant. 102. 

Ora vej'cu quo so pode fazer 
Noslio Senor quanto xe fazer quer. 

IBJDEM, cant. 21'j. 

— Não é poróm inteiramente certo quo 
na ullima passagem se seja puramente 
explelivo. Nostro Senor pode estar em- 
pregado vocativameute. 

CAY... As palavras que erradamente 
se escrevem com Cay no começo, e quo 
não so encontram n'este logar, busquem- 
se com Cai. 

CÁYRA ou QUÁYRA, s. f. Medida an- 
tiga de siilidos, que fazia tres quartas do 
{)ão da medida do alqueire usual. — aCer- 
tas medidas de pam meudo, centeo, e mi- 
lho, por uma medida antiga, que chamam 
Cayra, da qual faz huma dellas tres quar- 
tas d'alqueire de-^ta medida ora corrente. ■» 
Foral de Fragoas de 1514.— (íDuas quay- 
ras de pão importão pela nova (I alquei- 
res e mcio.n Livro das Campainhas de 
Grijó, foi. 4, v., em Vitcrbo, Eluc. 

CAYMBA, s. f. Vid. Caimba.— Na pas- 
sagem seguinte occorre no sentido ligu- 
rado, tirado das nesgas com quo se alar- 
ga a roda d'um vestido, capa, etc. — 
aAssim, como deijxarão dito, que de Cas- 
tella, nem vento, nem casamento; tam- 
bém puderão dizer, nem costumes, nem 
ciúmes; como modernamente lhe cerzia 
hum Cortezão por caymba a este Adagio.^ 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 191. 

f CAYMIRÍ, s. TO. Especie do macaco 
da America, do gênero saguim, 

f CAIOLOCKA, s. m. Nome d'uma es- 
pecie de pao sandalo. 

CAYOPOLLIM, s. to. Nome do uma es- 
pecie de rriammífero do genero sarigué. 

-j- CAYVEL, adj. (I)u thema cae, cai, de 
cair, com o sufflxo «iveb). Caduco. — 
(íNem chus aga (haja) aguça das cousas 
tra>:pass(idas, e terreas, e cayvis.» Re- 
gra de S. Bento, cap. 2, nos Inéditos de 
Alcobaça, Tom. i. 

CAZITAR, v. Significação incerta. — 
«Venham d dita cidade cazitar e assignar 
os pezos e medidas.-» Cortes d'Evora de 
1455, cap. 7. 

CAZOAR, s. TO. Vid. Casoar. 
CAZÓL, s. TO. Termo Asiático. Tintura 

com que as mulheres d'algumas partes 
da Asia pintam as palpebras, para que 
os olhos pareçam mais rasgados. 

ÇA.. . As palavras que apparecerem es- 
criptas principiando por Ça, busquem-so 
principiando por Sa. 

ÇALAIO, s. m. Antigo tributo do páo 
cosido que so pagava no patriarcbado de 
Lisboa. 

ÇAPA, s, f Cobertura de um yaso. so- 
brecopa. 

ÇARRAÇADA, s. f. Significação duvi- 
dosa; as que Moraes lhe assigna de união, 
cousa cerrada, não satisfazem. —«^ çar- 
raçada dos vintes paraos.D Fernão Lopes 
Castatiheda, Chronica de Dom Pedro I, 
Liv. I, cap. 86. 
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ÇARRÚDO, adj. Cabelludo; que tem 
sedas asperas.= Colligido por Bento Pe- 
reira. 

CE, interj. de chamar.—«Ce, dizei-me, 
a porta tem alguma greto?)) Jorg-í Fer- 
reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. iii, 
SC. 1. 

CÊA ou CEIA, s. f. (Do latim ccena, 
dando-seasyncopa do «n» como em aveia, 
de avena, moeda, de moneta, etc.) A ul- 
tima refeição, á noute. — ainda hoje tenho 
a cea mal parada.)) Liem, Eufrosina, act. 
I, SC. 3.— d Que pressa que tem da 
Fe-rreira, Bristo, act. iv, sc. 7. — «Pil.: 
Não serão amores? — Pinerf. : Mas amo- 
res de cêa. Sáber-me-has dizer onde acharei 
mea dúzia de perdizes?» Idem, Ibidem, 
act. IV, SC. 6.— <íPara todos houve verão, 
inverno, frio, e calma; e assim ou nssiin 
jantar, e cêa.» Francisco Manoel d'> M^^l- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 30. — tTodos 
os Domingos, e Dias Santos gastava a tar- 
de em contar os ceijtis, que ojuntava no 
mealheyro dos jantares, e ceas.» Idem, 
Ibidem, p. 97. 

Que quem deve, em fim sempre recea, 
Se tem um bom jantar, de haver má cea. 

JOÍO VAZ, GAYA, p. l/i (ed. 1808). 

— Adag. : «.Sobre comer dormir, sobre 
cêa passos dar. — nQuem se vai deitar 
sem cêa toda a noute rabeia (ou devaneia). d 
—(íDuas cêas más em um ventre cabem.» 
— tMais quer a cêa que toalha secca.D — 
«Vesperas de aldeia, põe -m'a meza e a 
cêa »—í A boa cêa ante tempo se enxerga.» 
— «A fome alheia me faz prever minha 
cêa.3)—«Por fazenda alheia ninguém per- 
ca a cèa.D—«A guerra e a cêa começan- 
do seateia.y,—tiQuem pede para acanãêa 
nunca se deita sem cêa.» —((.Mais matou 
a cêa que sarou Avicena.^ 

CEADO, jjart. pass. do Cear. Em sen- 
tido activo, que ceou. — Já venho ceado. 

1.) CEAR, v. a. (Do latim ccenare, de 
ccena, ceia). Comer á ceia.—Ceamos 
íimas perdizes. 

Km a mesa se nos pondo, 
Taes peixesinhos ceáynos, 
Que poriâo na espinha 
A qualquer homem alentado. 

JERONYMO BAHIA, JORNADA III. 

— Absolutamente: Comer a ceia.— Já 
Unhamos ceado áquella hora. 

— Adag.: «Quem a mão alheia espera 
(o auiilio alheio) mal janta e peor cêa. — 
«Se mal jantas peor cêas, mingam-te as 
carnes, crescem-te as veias.-»—«Quem bem 
quizer cear, a sua casa o vá buscar.» — 
«A quem has de dar de cear, não te doa 
dar-lhe de merendar.» 

2.) CEAR, V. n. Termo de Nautica. Vid. 
Ciar. 

CEBEPIRA, s. f. Grande arvore do Bra- 
sil, que tem uma casca amarga e adstrin- 
gente, applicada ora banhos e fomenta- 
ções contra o rheumatismo. 

1.) CEBO, s. m. (Do latim cibum). Co- 
mida, alimento.= Usado só figuradamen- 

te nVste sentido. — «Estas (criadas) cos- 
tumão s^r discretas, musicas, comedian- 
tas, sabem fazer toucados extravagantes; 
bordadeiras, costureiras, etc., e com o ce- 
bo (ias boas qualidades fnfeitíção as se- 
nhoras.» Francisco Manoel de Mello, Car- 
ta de Guia de Casados. 

2.J CEBO, s. m. Má orlhographia de 
Sebo ívid. esta palavra'. 

CEBOLA, s. f. (D ) latim cepulla). Plan- 
ta de horta, de raiz biiibosa, de sabôr e 
cheiro miiiio fortes [allium cepa, Linneo), 
familia das liliáccas. — Comer uma cebola 
crua. — Casca de cebola. — «El liey di- 
zendo que trouxessem cebola e vinagre pe- 
ra o coelho, emfadous^e d'elles e mandou- 
h'>s mitar.» Fernão Lopps, Cbronica de 
Dom Pedro I, cap. 21. —Figuradamente: 
— iE^se Anexím já não tem mais que o 
casco. Se elle era uma tona de cebola 
que podia durar?-» Francisco Manoel de 
M^^llo, Feira de Anexins, Part. i, Di«l. O, 
§ 6 —Cibo de cebolas, cebolas que se 
reúnem pelas f jlhas entrauçando-as. — 
Cebola aívarrã, vid. Albarrã. — Cebola 
cecem, a que lança folhas como as da açu- 
cena. — «A cebola ct^ssiim assada no bor- 
ralho, e pizada com oleo rozado, como em- 
prasto, abranda a queimadura, e a cura 
tiUalmcníe.» (labriel Grisley. Deseng. da 
Medicina, foi. 87.— Parte da raizd'algLi- 
mas plantas, d'uma fôrma iiiclinda, e cu- 
ja base produz raiz-s librosas; ou, antes, 
f*m t»»rmos de butariica, hasl^subterranea, 
rhizomo reduzido, de folhas camadas, quer 
coberta de túnica como no allium cepa, 
quer escamosa como no lirio. — Cebolas 
de jacintho, d'açuce.na, de lirio, detulipa. 
— Populanuente; Um relógio, do dimen- 
sões mais que o ordinário, de fôrma 
antiga. Os antigos relogios tinham di- 
mensões que os faziam comparar a ce- 
bolas. 

— Loc.: Chorar pelas cebolas do Egy- 
pto, chorar um antigo estado; locução quo 
tem a sua origem em quo os israelitas, 
errando no deserto, mais de uma vez se 
lembraram com saudade do paiz que ti- 
nham deixado. — Fazer do céo cebola, 
enganar grosseiramente, com mentira al- 
var. — «Essoutras alcouiteiras são tudo 
receyos, e mentiras: e não tem audacia 
para fazerem cousa bem feita; nem cre- 
dito para serem admittidas em taes par- 
tes; e a essa senhora basta-lhe a autori- 
dade pera fazer do céo cebola.» Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act. 
ir, sc. 4. 

CEBOLADA, s. f. (De cebola, com o 
sufíixo «ada», como caldeirada, de cal- 
deira). Modo de guisar peixe ou carne 
com cebolas. — Sardinhas de cebolada. 
— Guisado feito com cebolas. 

CEBOLAL, s. m. (De cebola, com o suf- 
fixo «al»). Plantação do cebolas. — Ter- 
reno plantado de cebolas. = Recolhido 
por lUuteau. 

CEBOLÊTA, s. f. Diminutivo de Cebola. 

CEBOLINHA, s. f. Diminutivo de Ce- 
bola. 

— Loc.: Metter-se como cebolinha em 
restea, metter-so no numero das pessoas 
de credito, ou de elevada posição, sem 
ter direito a isso. — «Mettei-me em rés- 
tia que cebolinha som.» Padre Delicado, 
Adagios, p. 9. 

CEBOLINHO, s. m. (De cebola, com o 
suffixo diminutivo «inho»). Cabecinbaou 
semente da cebola quando começa a nas- 
cer no logar d'onde depois se tira para a 
dispôr. 

CEBOLO, s. m. (De cebola, fazendo-se 
a derivação por meio d'uraa simples mu- 
dança genérica). Termo de Horteláo. O 
pé de cebola que se tira do canteiro. — 
Figuradamente: Homem brando, sem 
xidez de resolução. 

CECEADO, part. pass. de Cecear. Pro- 
nunciado ceceando. — «Ça, çe, çi, ço, fW, 
. . . com que as syllabas ficam ceceadas da 
maneira dos siganos.n Barros, Orthogra- 
phia, p. 195. 

CECEAR, V. n. (Palavra forjada imi- 
tando o som no seu thema). Dar ao soffl 
do z e s fc) uma pronuncia fricativa, si- 
milhante á que os hespanhoes dão ao " 
atraz de e ei.— «Homem dehoom corpo, 
branco, e ruivo, e çeçeava huum pouco 
na falia.-» Fernão Lopes, Chronica de D- 
Fernando, cap. 24. 

CÉCEGA, adj. f. (?) Termo Província'- 
Arvora cécega, a que pertence a um pr"' 
prietario, estando plantada na terra d'ou- 
tro. 

CECÉIO, s. m. (Vid. Cecear). O defci'" 
da [ironiincia dos que ceceam. 

CECÉM, s. f. Outra fôrma de Açuceu®' 
segundo parece. 

A candida cecem, das matutinas 
Lagrimas rociada, e a mangeroiia... 

CAM., LUS., cant. ix, est. 62. 
As hervas que de aqui irei tomando 
São a pura Cecem, que he saudado. 

IDEM, ELEGIA Vil. 
CECEOSO, adj. (Vid. Cecear). Que náj 

pôde pronunciar a consoante z ou s 0.^ 
transforma n'uma dental fricativa siB"^ 
Ihante ao c dos hespanhoes atraz de ® 

. . Ali 
CECIÁR, V. a. Outra orthographia 

Cecear o Ciciar. , 
CECÍLIA ou IBICÁRA, s. f. TerfflO d» 

Brasil. Genero de serpentes que têm 
ta similhança com as amphisbenas, 
tendo escamas no corpo, como estas, 
rugas transversaes pelo lados. .. 

CÉCIO, s. m. Má orthographia de 
CEÇOBRAR, s. f. Má orthographia 

Sessobrar, corrupção de Sossobrar C' 
esta palavra). 

CEDAS, s. f. Vid. Cerdas o Sedas. , 
CEDENCIA, s. f (D'uma fôrma Ia» 

hypothetica cendentia, de cendens, ce 
tis, part. act. de cedere, ceder). Acça® 
ceder. jj. 

CEDENTE, part. act. de Ceder, 0 " 
de 2 gen. Que cede; que faz cessão- 
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CEDER, V. a. (Do latim cedere, cuja si- 
gnificação fundamental é ir, depois ir-se, 
donde ceder). Deixar alguma cousa a al- 
guém.—Cedeu-me o logarna diligencia, 
^"passeio, no theatro.— «Cedeu Jatwe a 
^^^yppe a cidade de Montpelier.D Duarte 
«ibeiro de Macedo, Juízo Historico, p. 43. 

— Termo de Commercio e de Juris- 
prudência. Transportar a propriedade de 

cousa a outra pessoa. — Ceder um 
^^nazem, uma carga de bacalhau, um ca- 
^nllo. — Ceder os direitos, as pretenções. 
'^N'este sentido diz-se também ceder de. 

'íPorque cedesse do titulo a pretensão 
Navarra.i) Idem, Ob. cit., p. 66. 

— Ceder, v. n. Dobrar, curvar-se sob o 
peso, sob a pressão. —A porta cedeu a 
'odos os esforços.— Aponte cedeu ao peso 
ps carruagens. — Figuradamente: Fal- 
®ndodas pessoas, não resistir, não se op- 
POt,.— Ceder aos rogos, ás instancias.— 
,®®eu á adversidade. — Havemos de ce- 

ás circumstancias. 
Absolutamente: Yêl-o-hemos ceder 

fim.—No mesmo sentido, fallando 
. cousas: A cólera cede ás vezes á 

Va^sibilidade de quem ella pretende to- 
Hiar por alvo. — iDerão-lhe na trilha ao 

^rn 
pés, 
lue 

^^'loceníe, mas não ao peccador, que pondo 
pés de verdade suas mentiras, sem 
^em cabeça, prevaleceo de tal modo, 

p " ® calumnia cedeu a innocencia.» 
''Sicisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 

5' —Reconhocer-se inferior a alguém; 
'nferior a alguém. — Não cedia em 

."'' do trabalho a ninguém. — Ter di- 
^'IJuido, fallando d'u[ü mal pbysico. — 
fg cedia aos remedios. — Urn bom 

fez ceder o mal que o consumia, 

f' hespanhol tem ce- O fraiicez cedille, o italiano zedi- 
Vrj', ®sta fôrma mostra-nos que a pala- 

diminutivo de Zeta, nome do 
ao -• Srego. Parece que o nome foi dado 
d,^^'8nal • ■ porque primeiramente para se 
Urò ® o som de s, esvrevia-se adiante 
pojj^' assina aczom i>or acçom, sendo de- 
Djgjj 2 escripto por baixo do c, e em 
c dimensões). Signal em fôrma de 

® que se põe por baixo do c se- 
deve i','dicar quo elle se 
fo P^^^^unciar como s .* meça, peça, fa- 

bejjgj pass. de Cedilhar. 
do qual se collocou uma cedilha. 

^ cedilhado. 
■ 
rtT\ ^ ^ 

A'ào d. Pôr uma cedilha. 
"""o epo de cedilhar o c da pala- 

s. m. (Do thema cede, de 
'^besnf'? ° suffixo «mento»). Cessão. Pi^^usado. ' 

de 

ceH ■ líiminutivo do Cedo. 
CíDíYgí"^ Usado por Bernardes. 

Com n' (Do thema cede, do ce- 
®di(jo_ suflixo «ivel»). Que pôde ser 

„ , 
"• (Do latim cito, depressa, 

da mesma raiz que cieo, mover, pôr era 
movimento; vid. Citar). Dentro em pouco 
tempo, em breve. 

Que m'a leixo, se Ihi prouguer, ver 
Cedo, ca tal a quia deos fazer. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 59. 

Mais deus mi amostre por en 
Cedo que a en poder ten. 

TROVAS E CANTARES, cant. 48. 
Portanto, oh Rei, de quem com puro medo 
O corrente Muluca se congela, 
Rompe ioda a tardança, açude cedo 
A miseranda gente de Castella. 

CAM., LUS., caut. 111, est. 105. 

Tempo cedo virá, que outras victorias, 
listas, que agora olliaes, abaterao. 

OB. CiT., cant. VII, est. 55. 

Mais ay! que cedo chega o desengano, 
Que a mais firme esperança emflrn lie nada. 

BARBOSA BACELLAR, GLOSSA A CAMÕES. 

— Pouco depois do começo d'uma cou- 
sa.—Cedo vimos que a emprtza aavu rnáo 
resultado. — «Cedo começais vos outrus 
(como gente ociosa) a armar cambapés á 
minha narração.í Francisco Manuel de 
Mello, Apol. Dial., p. 89.—De manhã 
cedo, ou, simpiestuente, cedo, logo depuis 
de amanhecer.—Levantti-me muiio cedo. 

K também sei, que tem determinado 
Devir por agua a torra muito cedo 
O Capitao, dos seus acompanliado. 

CAM., LUS., cant. i, est. 80. 

— A hora não adiantada. — Sáio esta 
noite, mus tenciono voltar cedo. 

A noite trazias tarde, o dia cedo. 
ANTONlO FEHKElHA, EGLÜGA II. 

— Antes do tempo proprio; nas pri- 
meiras edatles da vida, principalmente 
infância, adolescencia o mucidaüe; pre- 
maturamente, 

E non sei al per que sei non perdesse 
Que mau ouvesse, e cedo non morresse. 

trovas e CANTARES, cant. 12. 

.—«Se fortuna tão cedo nom abreviara 
os aniws da vida deste liti Dom Pedro, n 
Fernão Lopes, Chronica de Dom Pedro I, 
cap. 36.— <í.láugeiiar asai huus moçus tão 
cedo a tamanha carga, não me parece bem 
Jeito.'» Antonio Ferreira, Bristo, act. i, 
SC. 3.— «... se será o marido Gover- 
nador de tal parte; se ficará viuva cedo.» 
Francisco Manoel de Mello, Carta de üuia 
de Casados. — <LEste vos levou tão cedo a 
África, a merecer com Deos, e el liei etn 
guerra santa, as vantagens de que vos fi- 
zestes digno.v Idem, tpanaphoraS, p. 3. 

— Cvm cedo, em pouco tempo, com 
brevidade. 

O qu'o tempo obra ao longo, obro a prudência 
Com cedo... 

ANTONlü FERREIRA, ELEGIA V. 

CÉDRIA, s. f. (De cedro). Gomma de 
cedro. 

CEDRÍNO, adj. (Do latim cedrinus, de 
cedrus). Termo Poético e Didactico. De 
páo do cedro, qijtí pertence ao cedro.— 
Ramos cedrinos. —Um cofre cedrino. 

CÉDRO, s. m. (Do latim cedrus, do 
grego kédros). Nomed'um genero d'arvo- 
res coníferas, das quaes a mais conheci- 
da, de grandes dimensões, é o Cedro do 
Libano [larix cedrus, Linneo). Dá uma 
madeira muito resistente. 

Este Cedro, esta Faya, este alto Louro 
A teu nome levanto. 

ANT.ONIO FERREIRA, EGLOGA II. 

Em ouro escritos sejam vossos nomes 
Em cedro, em diamantes, em todo o Mundo. 

IDEM, ODES, liv. I, p. 2. 

— Cedro de Goa, nome de uma arvore 
trazida da índia, o vulgar em muitos lo- 
gares de Portugal [cupressus glauca, La- 
marck).—Cedro vermelho, ou cedro da 
Virgínia, nome do zimbro da Virgínia [ju- 
niperxis virginiana, Linneo). 

CÉDULA, s. f. (Do latim scHedula, fo- 
lha, pagina, áo scheda, folha; do grego 
skhidê, prancha, áe skhizein, fender). Bo- 
cado (ie papel em que se escreve alguma 
cousa para memória. — Escripto curto; 
ordem om poucas palavras.— nConfesso- 
vos, que me deu riso, sobre indignação, 
quando li nesse tempo a cédula Real, don- 
de se manifestavão as razoens de sua 
conveniência.Ti Francisco Manoel do Mel- 
lo, Apol. Dial., p. 211. — Obrigação de 
divida, promessa de pagar, por escripto. 

— Termo de Jurisprudência. Cédula de 
testamento, codicillo.— Cédulaovocatoria, 
auto polo qual se avoca um processo. 

CEEIRO, s. m. ant. (Por Sueiro, do la- 
tim sus, porco; vid. Cyvado). Porqueiro. 
— aE mandamos, que osCeéiros, queman- 
tém os Cyvados, dem por Dizima a peiou- 
ga do Cyvado, assi como usarom a dar.t 
Constituições do Arcebispado de Braga, 
Doe. do anijo de 1304. 

CEF... As palavras quo erroneamente 
se começam por Cef, busquem-se princi- 
piando por Ceph. 

CEGA, s. f. de Céjo. Nome do uma 
serpente do Brazil.—yls cegas, loc. adv., 
nas trevas, na escuridão ; e, no sentido 
moral, sem saber o que se faz ; sem con- 
sciência; a torto o a direito. 

Nào posso, amavel Conde sugeitar-me 
A que ás cegas se imitem os antigos. 

GARÇXO, SATYRA II. 

CEGADO, part. pass. de Cegar. — Um 
ferro cegàdo. 

CÉGA-GENROS, s. m. (Composto de ce- 
ga, thema de cegar, o genros). Termo Fa- 
miliar. Cousa a quo se da um valor gran- 
de, sendo ella insignificante, para enga- 
nar alguém. 

CEGAMENTE, adv. (De cego, com o suf- 
fixo «mente»). Com cegueira, no sentido 
natural o no figurado. 

Quando será, que tendo trlumpliado 
Do que tam cegamente mo vencia, 
O mal, que tanto d'Hnte8 me oprazia, 
Km verdadeiro bem veja mudado? 

ANTüNlO ferreira, SONETO I, 34. 

—«Qt<e cegamente, stjfaseus costumes, t 
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Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados. 

Os sonhos vãos, de quom tao cegamente 
O vulgo em seus agouros se governa, 
N'hum canto estáo, que não se consente 
Melhor logar na horrida caverna. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant, 111, est. 35. 

Quem poderá mostrar, alumiando 
Nas tristes sombras lá dessos eiileios, 
Quão cegamente os passos vai mudando 
Quem para os bens da vida busca meios! 

CD. CIT., cant. IV, est. 27. 

CEGAMENTO, s. m. (Do lhema cega, de 
cegar, com o suffixo «manto»). Acgãü de 
cegar. = Colligido por Bento Pereira. = 
Pouco usado. 

CEGAR, V. a. (Do latim ccecnre, de 
ccccus, cego; vid. Cego). Tornar cego. — 
Deslumbrar. — Cega-me o esplendor do 
sol. — Figuradamente; Tirar o uso da ra- 
zão. 

Os olhos, donde Amor suas freehas tira 
Contra mim, cuja luz m'espanta e cega. 

ANTONIO FERREIRA, 1ÍV. I, SOn. 12. 
Este daprava ás vezes as sciencias, 
Os juizos cegando e as consciência.'?. 

CAM., uus., cant. viii, est. 98. 
Bem o triste me cegava 
Quando neste remedio discorria. 

HOLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, I, 95. 

— «ylo cego fez ver, e aos que tinlaJo 
vista cegou.» Antônio Vieira, Sermões, 
Tom. I, p. Gll.—ÜlTuscar.—O sol cega as 
estreitas. 

De botões d'ouro as mangas vem tomadas, 
Onde o sul reluzindo u vista cega. 

CAM., LUS., cant. ii, est. 98. 

— Atupir, entupir, cerrar, obstruir.— 
Cegar um fosso, um paço, uma barra, 
etc. — <íNão havia conseguido cegar-se o 
fosso.í Conde da Ericeira, Portugal Res- 
taurado, p. 3'Já.— « Com receio de que ce- 
garião, e arearião os campos de liiba-Te- 
jo.'» Monarchia Lusitana, Tom. v. — 
aPor terem os tempos cegado os caininhus, 
crecendo os waíos.» Simão de Vasconcel- 
los. Noticias do Brazil, p. 60 (l.a od.j 
— «.Nem saliir pelas barras por causa das 
jyfuitas areas, que as cerrão, e cegão.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, fui. 
395. — Cegar a artillieria, cullocar em 
frente d'ella reparo mulle onde as balas se 
embebam.— «.Forque nos cegarão quan- 
tas peças, das quues a sua bateria recebia 
mais dano.D Jacinllio Freire, Vida de D. 
João de Castro, Liv. ii, cap. 35.— Fazer 
as cousas de modo tão rápido e subtil que 
não se perceba.— Este saltimbanco cega 
a gentd com os seus movimentos. 

— Cegar, v. n. Perder a vista.—Cegou 
aos quinze annos d'edade.— «Ora o caso 
lie {diz Ghristo) que eu vim a este mundo, 
para que os cegos vejão, e os que tem olhos, 
ceguem. Não porque este fosse o fm da 
sua vinda, senão porque estes forão os efeij- 
tos d'ella. Os cegos virão; porque o Cego 
receheo vista, e os que tinhão olhos cegarão 

porque os Escrihas, e Fnriseos ficarão ce- 
gos.T) Antoiiit) Vieira, Sermões, Tom. i, 
p. C12. — «0 meu eracego, por outra cega, 
que não cegara por elle.i, Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 95. 
— Tapar-se entupir-se. — Figuradamen- 
te: Perder a luz da razão; perder a con- 
sciência de. 

Entrcgiste-te ao amor, 
CegastetoáÁ a raz:im, 
Queres bem a tua dôr, 
Busca-lhe a í^alvaçam 
Onde o remédio he peor. 

BERNADIM KlBElRO, EGLOGA 11. 

—Cegar-se, V. refl. Figuradamente : Al- 
lucinar-si>. — Cegou-se á luz da verdade. 
— Encnlerisar-se muito. —Ceguei-me a 
ponto de o ferir no rosto. — Entupir-se; 
alagar-se de arêa. 

— Obs. : O obtuso espirito do cardeal 
D. Fr. Francisco de S Luiz, na sua ma- 
nia do derivar palavras portuguezas do 
bebreu, suppoz que Cegar, nas accep- 
i;õps lie entupir, obstruir, e correlaciona- 
das, não era a mi-stna palavra que Cegar, 
fazer cego, e derivou-o n'aquelle caso do 
liebreu sâgnr; o ingênuo cardeal não per- 
c^b-^u que sãgar nunca em liebriMi signi- 
ficou fechar, cerrar, mas sim()les c deter- 
minadamente: elle fechou, cerrou, e que 
por cofisfquencia não t»ra a um imperfeito 
h'*l)rou que elle devia ir l)uscar o ty[)o do 
infinito pDftuguez; não percebeu, em sum- 
ma, que era psycbologiramf-nte impossível 
uma tal derivtição; d'outro lado a igno- 
rancia do cardeal, a qual em vão tenta- 
va esf^onder com uns farrapos (Ferudição 
superficial, não lhe permitiu ver quo da 
idèa de cegar, fazer cego, se passa facit- 
rnentc, á de cegar, obstruir. Bluteau ti- 
nba-llu'já indicado, cota o seu tai-to mui- 
to sii(ierior ao dos nossos psemlo-pbilo- 
gi)S posteriores, quo em lati ii havia obco}- 
care fossus in agro (ColumelU), mas o car- 
di-al não entendeu; ora se hiiuvesse ainda 
alguma dúvida, bastaria citar o francez 
aveaqW, cegar, i]ue em termos de nau- 
liea signiíica lambam boucher, entupir. 
Littré traz o seguinte período: La mer en 
haissíint amena Ia découverte de deux 
roles d'enu que Vou s'efforça vainement 
tZ'aveugler avec des matelus et des couver- 
tures. 

—Adag. : f-Antes cegues, que mal ve- 
jas, d -^(s. Comer sem beber, cegar e não 
ver.» 

CÉGARRÉGA,f. (Moraes propõe uma 
etymologia q lo só podia nascer trum es- 
pirito cahotico como o d'elio, e que os 
seus melhorailores, entre o.s quaes havia 
um acadêmico, pelo menos, deixaram es- 
capar em todas as edições : segundo elle, 
a palavra vem do vasconço ceg, garganta, 
e reg, grande; nem uma nem outra pala- 
vra se encontra em vasconço. Cegarrega 
está evidentemente por cigarreca; é um 
derivado de cigarra, por meio do suffixo 
«eca», quo encontramos ein aiveca, bo- 
neca, caneca, de cana^ folheca, de folha, 

etc.) Insecto da familia dos hemípteros, 
que faz ouvir nos campos, durante os 
grandes calores, um ruido agudo e fflo- 
notono. 

A cegarrega vil que o seio encerra 
Da madre antiga se ouve só no monte. 

ALVARES DO ORIENTE, LUSIT. TRANSFQl^M-J 
foi. 151 (!.' ed.) ' 

j 
— Instrumento que imita o ruido do j 

mesmo nome. — Figuradamente; Pessoa 
que falia continuamente e que tem voz . 
aguda. 

CÉGE, s. f. Má orthographia do Sege , 
(vid. esta palavra). ! 

CEGO, adj. (Do latim ccecus, fôrma ' 
visivelmente se liga a uma greco-itali"* ; 
skujâ, que encontramos no grego skaiUi 
fornecido por Hesrychio, fôrma paralle'' 
do skia, sombra, e em que achamos ' 
mesma raiz que em casa (vid. Casa). E® 
cce-cu-s, a parto do thema fundamenta' 1 
écce—por sca;—{—skajã), e significa som* 
bra, cu ó o suffixo que lhe dá um empf®' 
go adjectival: sombrio, que tem somb"' 
que náo tem luz, cego). Que é privad" 
da vista. — Ser cego. — Estar cego.-^ 
(iChristo vio hum homem cego sem olho^' 
nós havemos de ver muytos homens ceg"® 
com olhos.y> Antonio Vieira, Serm^eSi 
Tom. I, p. 612.— <íEra Longino estra^' 
geyro, e cego. Estrangeiro; porque 
do Romano servia nos presidias de 
salem : cego, porque affirma S. Grego^^'' 
Nazianzmo, de ambos os olhos não 
Idem, Ibidem, i, p. 973.—GlTuscado-'' 
Estrella cega perante o sol. 

Porém depois quo sóbe claro o ardente (o sol.) i 
Se agudez;i dos olhos a conquista, 
Táo cega flca, quanto ficareis, 
Se raizes criar lhe não tolheis. 

CAM., LUS., cant. viii,.'Cst. DO. 

— Que tem a razão obscurecida, 
não tem consciência dos seus actos. 

Sabendo como o filho está cercado 
Era Santarém, do mauro povo cego, 
Se pHrte diligente da cidade. 

CAM., Lus., cant. 111, est. 80. 

Depois quo nesse sprito ao Mundo raro 
O meu 80 transformou cego, e o duro 
Tyranno, quo me vio posto em seguro 
Deixou armas, o Reino em desamparo. ' , Al ' ANTONIO FERUEIRA, SONETOS, llV. I, i 

i 

— Que não vô a verdade.— 
do-lhes eu gato por lebre como de f , 
Iodos os gatos são pardos, até de 
dns os namorados são cegos.» Fra'!"'^ 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p- ^ ' 
QucoíTusca o entendimento, que ' 
ta a realidade. : 

Estavas linda Tgnez, posta em socego ; 
De teus annos colhendo doce fructo, ; 
N'aquelle engano da alma, ledo c cegO , 
Que a fortuna não deixa durar muito. [, 

CAM., LUS., cant. iii, est. 120. 
Baios de fogo irão representado 
No cego ardor os bravos domadores. 

OB. ciT., cant. X, est. 62. 
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Aqui só verdadeiros gloriosos 
Divos estão: porque eu, Saturno, e Jano, 
Júpiter, Juno, fomos fabulosos, 
Fingidos de mortal, e cego engano. 

CAM., Lus., cant. x, est. 82. 

— «o amor cego he amor de cegos.» 
Prancisoo Manoel de Mello, Carta de Guia 
o® Casados. 

Vida, dizia, de tâo duro estado, 
Cego desejo, pena merecida, 
Quem poderá de ti ver-se apartado, 
Quem nunca te tivera possuída! 

ROHM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. I, est. 91. 

Quem da cega alTeiçao os passos segue. 
Bem o desculpa a fé d'um pensamento. 

OB. ciT., cant. I, est. 61. 

— Em que não so pôde vôr. — Noite 
— Trevas cegas,—Poeira cega.— 

ó cego. — Trovoada cega. 

Anda no romper d'alva nevoa cega 
Sobre os montes d*Arrabida viçosos, 
Em quanto o solar raio lhes não chega. 

CAM., ECLOGA VIII. 
Ah que duro deserto, e carcer cego 
Fugiste alma ditosa... 

ANTONIO FERREIRA, ELEGIA 2. 
p Intrincado. — Caminhos cegos. — 
"íeio cego. —Lábyrintho cego. 

cego, o que náo se desata facil- 
®Dte, opposto ao corredio ou de rosa. — 

dous nós cegos, que se não des- 
^*«.1 Diogo Fernandes Ferreira, Arte da 
Ç3> foi. 95, V. — Alambique cego, o que 

, só um cano. — Tiro cego, tiro a raon- 
sem pontaria. 

Com uma coxa fora, que em pedaços 
Lhe leva um cego tiro, que passara. 

CAM., LUS., cant. x, est. 31. 
1'erra cega, terra coberta de matos 

Ia grandes montes. — u Lar- 
!a« " ^Çor, ora em terra cega, ora em 

^'^^gos.D Diogo Fernandes Ferreira, 
1® da caça, p. 20. — Letra cega, apa 

mal se pódo lôr.—Baixos cegos, 

de Medicina. Ilemoirhoidas 
inoV'. lançam sangue.—«iVas al- 
Pb, cegas, quando estão inchadas.}) 

Cirurgia, p. 151. 
(j^ti de Anatomia. Intestino cego 
o ® hoje popularmente tripa cega), 

intestino delgado.—«A pri- 
co^no se chama cega, porque he 
Hecor,., cotovelo. D Antonio da Cruz, 
tombem de Cirurgia, p. 34.=üsa-se 
lesiin ®iibstantivamento : O cego, o in- Jio cego. 

'®5a '^'^tivamente: Um cego, uma 
^0 gg P® cegos comparam o encarnado 
to; Mma (romòeía.— Figuradamen- 

que guia outro, diz-se 
icnn inhabil, tão imprudente 

'"ante, como aquella quo dirige. 

"} em fogo, em neve, em noite, em dia. 
^ EI^ONIMO BAHIA, POLYPHEMO E GALATHEA. 

>tonT'- cego, que se veja, 
conheça.D — iNa terra 

oU° ® (variante : quem 
® ; entre ignorantes um 

stier ou habilidade basta para 
II.-21 

alcançar o primeiro logar. — Sonhava o 
cego que via, diz-se dos que não conhe- 
cem os seus defeitos e siippõem reaiisar 
cousas para que são incapazes. — «.Bem 
cego ó quem muito vê por aro de pe- 
ixeira.'» 

CEGONHA, s. f. (Do latim ciconia]. 
Grande ave viajante, do bico comprido 
e pernas muito altas. 

As cegonhat também tragâo, 
Os viveres conduzindo, 
No perü venha o esporâo, 
Quo venha logo ferindo. 

JERONYMO BAHIA, ROM. A UM PINTASILGO 
MORTO. 

O compadre Raposo fez seu gasto, 
E á comadre Cegonha deu convite. 

FRANC. MANOEL DÜ NASCIMENTO, FABULAS 
LAFONTAINE, 1ÍV. I, fab.18. 

— Engenho de tirar agua de poços ou 
de ribeiras, rios, etc., formado por uma 
alavanca de páo, tondo pendente d'uma 
extremidade uma vara que segura um 
balde que desce á agua, e na outra fixa 
uma pedra que faz equilíbrio com o bal- 
de.— Este nome foi-lhe dado por uma 
certa similhança com o pescoço alongado 
da cegonha. 

CEGONHO, s. m. Vid. Cegonha. = Usa- 
do nos Inéditos de Historia Portugueza, 
I, 318. 

CEGÚDE, s. f. Corrupção popular de 
Cicuta. = Usado por Amador Arraes. 

CEGUEIRA, s. f. (De cego, com o snf- 
fixo «eira»). Privação da vista. —«. Na- 
quelle cego houve cegueyra e vista, mas 
em diversos tempos.^ Antonio Vieira, Ser- 
mões, I, C19.—«i4 natureza, quando ti- 
ra o sentido da vista, deyxa o sentido da 
cegueyra para que o cego se ajude dos 
joelhos alheyos. Idem, Ibidem, i, 666. 

— Por analogia: As trevas lançam a 
cegueira nos olhos mortaes. — Figurada- 
mente: Perturbação, obscurecimento da 
razão; loucura. — «.Daqui vem cairem em 
tamanhas cegvLeÍTas,com,o cada diavemos. D 
Antonio Ferreira, Bristo, act. i, sc. 2.— 
«Olhay as cegueiras e desenganos, ainda 
hoje quiz mal, e deshonrey a quem me di- 
zia, que me enganava...* Idem, Cioso, 
act. I, sc. 3. 

Eu que cair nSo pude n'este engano, 
(Que é grande dos amantes a cegueira) 
Encheram-me com grandes abondanças 
O peito de desajos, e esperanças. 

CAM., LUS., cant. v, e«t 54. 
— «o mayor desconcerto da natureza, 

ou a mayor circunstancia de malicia, 
que Christo ponderou na cegueyra dos 
Escribas, e Fariseos [que será o triste 
exemplar da nossa) foy ser cegueyra de 
homens, que tinhão os olhos abertos.i An- 
tônio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 614. 

CEGUIDADE, s. m. (Correspondo na 
formação ao latim ccecitas, çacitatis, mas 
o som guttural do «g» mostra-nos que foi 
derivado tio portuguez cego, cora o suffi- 
xo «idade»). Cegueira, no sentido pro- 
prio e no figurado. = Usado por Barros, 
etc. 

CEGUIDÃO, í. f. ant, (De cego, com 
o suffixo «idãot, do latim itudine, como 
se vô de firmidão, de firmitudine, etc.) 
Cegueira. — Escuridão produzida pelos 
nevoeiros ou pela nouto. — «O ar coberto 
de ceguidão chuivosa.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. João I, cap. 164. 

CEGUISSIMO, adj. sup. do Cego. = Usa- 
do por Fr. Thomó de Jesus. 

CEIA, s. f. Vid. Cêa. 
CEIAVOGA, s. f. Vid. Ciavoga. 
CEICEIRO, s. m. Vid. Sinceiro. 

Ao pé de um grã CeyceifO rodeava 
O gado do Castalia, e do Serrano. 

ANTONIO FERREIRA, EOLOGA III. 

CEIFA, s. f. (No arabe encontra-se 
aç-çâifa, que significa expedição duran- 
te o estio, d'ahi o sentido que no anti- 
go castelhano e na fôrma acepha toma a 
palavra á'exercito que faz essa expedição; 
em portuguez a palavra tomou o sentido 
de estio (a época da expedição); depois, 
como o estio 6 o tempo da colheita, o 
sentido de tempo da colheita, por fim co- 
lheita, córte das searas). O tempo da co- 
lheita.— Acção do ceifar, córte das sea- 
ras.— Figuradamente : Mortandade, car- 
nificina.—Foi feita grande ceifa «as co- 
lumnas do inimigo. 

CEIFÃO, s. m. ant. (De ceila, com o 
suffixo «ão»). Ceifeiro. 

CEIFAR, V. a. (De ceifa). Cortar as 
searas maduras. — Matar, destruir, cor- 
tar cabeças.—As tropas eram ceifadas 
como searas maduras. 

CEIFEIRO, s, m. (De ceila, com o suf- 
fixo «eiro»), O que ceifa. 

CEIRA, s. f. Especie de cesto do cs- 
parto ou palha; alcofa. — Uma ceira de 
figos. — Ceira de lagar d'azeite, especie 
de saco de esparto em fôrma de roda, 
,com a bocca para cima, era quo se lança 
a azeitona raoída para n'clla ser espre- 
raida. =Bluteau. 

CEIRÃO, s. m. Augmenlativo de Ceira. 
—Um ceirão para nozes.—Ceirões, duas 
ceiras grandes pegadas que se collocam 
n'uma besta, de modo que fica cada uma 
pendurada de seu lado. 

—Loc. : E um moço como as dobras 
de um ceirão, ó um bello moço. 

CEIRINHA, s. f. Diminítivo do Ceira. 
—Moço da oeirinha, o que anda com cei- 
ra pelas ribeiras, mercados, para levar a 
quein quer as compras quo faz. 

CEITA, s. f. (De Septa, Seuta, que an- 
tigamente se pronunciava Seita). Tributo 
que antigamente pagavam as províncias 
do Norte de Portugal para serem isentas 
de serviço pessoal na praça de Seuta.— 
Vitorbo, Eluc. 

CEITIL, s. m. (Não é ponto averiguado 
a verdadeira origem d'esta palavra; di- 
zem uns quo vem do Seuta, pois seria 
era memória d'essa cidade (antigamente 
Seita) que Dom João i a mandara cunhar; 
outros suppõem que é uma corrupção de 
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sextil; a primeira opinião parece mais 
provável). Moeda cunhada pela primeira 
vez por Dom João i, e que parece ter cor- 
respondido não só a um sexto, mas tam- 
bém a um quinto e um septimo de um 
real. — (tPrimeiro que lhe tire hum cei 
til das unhas me sua o topete.» Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act. 
I, SC. 2.—«.Parece que em darem mais 
hum ceitil, Ia lhe vão os olhos da cara.» 
Idem, Ibidem. 

Vèdes, com isto só mouro: 
Quando cuido que sois ouro, 
Aclio-vos toda ceitis. 

CAM., AMPHITRIÕES, act. I, SC. 3. 
— d-Teu filho como sabes, foy sempre tão 

encolhido, que nunca tepedio um ceitil.» 
Antonio Ferreira, Bristo, act. iii, sc. 2. 

CEIVAR, V. a. Ceivar os bois, soltal-os 
do jugo. = Colligido por Bento Pereira. 

CÊJE, s. f. Má orthographia de Sege 
(vid. esta palavra). 

CÉLA, s, f. Má orthographia do Cella 
(vid. esta palavra). 

CELÃ, s. f. Vid. Salà.— (iCom gran- 
des bênçãos e celás.» Fernão Mendes Pin- 
to, Peregrinações, cap. 5. 

1.) GELADA, s. f. (Do latim ccelatus 
(sc. clypeus), gravado a buril). Armadura 
de ferro defensiva da cabeça.-^«Mníos 
soldados francezes que vinham armados 
de Geladas.» Manoel Severim de Faria, 
Noticias de Portugal, p. 179. 

2.) GELADA, s. f. Vid. Salada. — «Ora 
não negarey a malicia do Saloyo; de 
quem gracejão os doutores, que he certa 
cellada de gentios com seu azeyte, e vina- 
gre de mafoma. » Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 15. 

3.) GELADA, s. f. Vid. Gilada. — allor- 
denou o priol de lhe lançar huuma çella- 
da.» Fernão Lopes, Ghronica de R. Fer- 
nando, cap. 136. 

GELAGEM, s. f. (O hespanhol tem ce- 
laje; a palavra é evidentemente deriva- 
da de ceio (do latim ccclum), fôrma fun- 
damental do hespanhol cielo, e do portu- 
guez céo). A côr de céo; as côres djo ho- 
risonte á hora do crepusculo. — O cariz 
do céo.—Aspecto do céo que annuncia o 
máo tempo. 

CELAMIN, s. f. Vid. Selamin. 
CELATURA, s. f. (Do latim ccelaiura]. 

Arte, e acção de abrir e lavrar ao buril. 
GELÉ, s. 2 gen. Vid. Selé. 
CELEBERRIMO, adj. sup. de Gelebre. 

=Usado por Antonio Vieira, etc. 
CELEBRAÇÃO, s. f. (Do latim celebra- 

tio, de celeher, celebre ; vid. Gelebre). Ac- 
ção de celebrar. 

GELEBRADISSIMO, adj. sup. de Cele- 
brado. = Usado por Vieira e Bernardes. 

CELEBRADO, pari. pass. de Celebrar. 
Solemnisado.— «Celebrada esta emliçom 
do arçehispo de Bairre, teverom os car- 
deaes conselho se era bem de a pubrica- 
rem, e concludirom que nom.it Fernão Lo- 
pes, Chron. de D. Fernando, cap. 107.— 

«Assim vemos cada dia nella (na Egreja) 
celebradas as sete horas canonicas.D Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 43. 

—Louvado, gababo, cantado. 

E vós, Tagides minhas, pois criado 
Tendes em mi um novo engenlio ardente; 
Se sempre em verso humilde celebrado 
Foi de mi vosso Rio alegremente. 

CAM., Lus., cant. i, est. 4. 
Estas causas moviam Cytherea, 
E rnais, porque das Parcas claro entendo 
Que ha de ser celebrada a clara Dea 
Onde a gente belligerase estende. 

OB. ciT., cant. I, est. 34. 
Manda seus mensageiros, que passaram 
Ilespanha, França, Ilalia celebrada. 

OB. ciT., cant. IV, est. 61. 
Irão soldados inclytos fazendo 
Mais que leões famelicos e touros 
Na luz que sempre celebrada e dina 
Será da egypcia santa Catharina. 

OB. CIT., cant. X, est. 43. 
Olha também Borneo, onde nào faltam 
Lagrimas no licor coalhado e enxuto 
Das arvores, que camphora é chamado; 
Com que da ilha o nome é celebrado. 

OB. CIT., cant. X, est. 133. 
E tu gr5 Tybre, do que estás honrado 
Senáo com a pureza dos escriptos 
Daquellc Maiituano celebrado. 

• ANTONIO FEUREIRA, CARTAS, 1ÍV. I, p. 3. 
 O mais alto 
Caucaso se appelUda, celebrado 
Co lormento penoso de Prometheo. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. II. 
O celebrado monte já descobre, 
Onde a lei foi de Deos a Moisés dada. 

OB. ciT., cant. IV. 

CELEBRADOR, A, s. (Do latim celebra- 
tor, de celeher, celebre; vid. Gelebre). O, 
a que celebra. 

CELEBRANTE, part. act. de Celebrar. 
■Substantivamente; O sacerdote que ce- 

lebra missa. — O celebrante aproxima-se 
já do altar. 

CELEBRAR, i;. a. (Do latim celebrare, 
de celeber, celebre; vid. Celebre). Sole- 
mnisar. — Celebrar um casamento, umas 
exequias, um concilio, uma festa, um ba- 
ptismo. — a Nas festas, que na nasccnça 
do Príncipe, bautismo, e juramento da 
successão dos JXeynos, se fizerão em Lis- 
boa, c por todo o Reyno, não curo gastar 
tempo, porque todo o juizo discreto deve 
bem entender com quanta pompa, e alegria 
se devião de celebrar, principalmente em 
Reyno, onde os vassallos são tão costuma- 
dos a quererem Rey natural, e não Es- 
trangeyro.» Damião de Goes, Ghronica 
do Infante D. João, cap. 3. 

No carró ajunta as aves, que na vida 
Vão da morte as exequias celebrando. 

CAM., LUS., cant. iv, est. 24. 

— Por analogia, celebrar a vinda d'al- 
guem, etc.— Celebrar missa, ou absolu- 
tamente, celebrar, dizer missa.—Celebrar 
pontificalmente, dizer a missa com hábi- 
tos pontificaes.—Publicar com ruido, ga- 
bar, louvar altamente. 

Altamente lhe doe perder a gloria, 
De que Nyse celebra inda a memória. 

OB. CIT., cant. I, est. 31. 
E diz que nada tanto o deleitava, 
Como a voz que seus feitos celebrava. 

OB. OIT., cant. V, est. 93. 

Este ó o primeiro Affonso, disse o Gama, 
Que todo Portugal aos Mouros toma: 
Por quem no Estygio lago jura a fama 
De mais nào celebrar nenhum do Roma. 

CAM., LUS., cant. viii, est. 11. 

Vào-na buscar e mandam-na diante. 
Que celebi^ando vá com tuba clara. 
Os louvores da gente navegante; - 
Mais do que nunca os d'outrcm celebrara. 

OB. CIT., cant. IX, est. 45. 

— «Os castelhanos celebrão muito as 
mulheres caseiras.* Francisco Manoel do 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Celebrar-se, v. refl. Ser celebrado, 
solemnisado. 

Assi cantava a Nympha; e as outras todas 
Com sonoroso applauso voves davam, 
Com que festejam as alegres vodas, 
Que com tanto prazer se celebravam. 

OB. ciT., cant. X, est. 74. 
— Na famosa Academia de Lisboa, 

que se chamou dos singulares, por ser d 
primeyra, que se celebrou nesta Cidade á 
imitação dos Illuminados, Insensatos, « 
Liricos de Jtalia em Urbino, Padua, ^ 
Roma.n Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 203. 

CELEBRATISSIMO, sup. alatinado d® 
Celebrado. = Usado por Mariz. 

CELEBRAVEL, adj. 3 gen. (Do theW 
celebra, de celebrar, com o suffixo «avel»)- 
Que pôde ser celebrado. — Digno de ser 
celebrado.—Acções celebraveis. 

CÉLEBRE, adj. (Do latim celeber, p8' 
lavra evidentemente connpxa com o grego 
kléos, etc., ruido, fama. O suflixo ter iO' 
dica que traz, o thema ceie é provavel- 
mente uma formação nominal significando 
fama. A raiz é kal, chamar, gritar, etc.l 
vid. Clamar). Cuja fama so estendo a" 
longe. 

Teme agora que seja sepultado 
Seu tão celebre nome em negro vaso 
D'agua do esquecimento, se lá chegam 
Os fortes Portuguczes que navegam. 

OB. CIT., cant. I, est. 32. 
Passamos a grande Ilha da Madeira, 
Que do muito arvoredo assi se ch^ima; 
Das que nós povoamos a primeira, 
Mais celebre por nome, que por fama. 

OB. ciT., cant. V, est. 5. 
Ve Malta bellicosa, onde o conuento 
Da nobre religião está fundado, 
Celebre por victorias e altos feitos, 
Dos valerosos seus commendadores. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Ca^t' 

— « Não deve esse descender do 
Danúbio, tão celebre na historia pel<^ 
berdade, com que fallou no senado 

Hla- 
aO 
m 
ít< 

pressão da sua patria, » Francisco 
noel do Mello, Apol. Dial., p. 182.' 
lovio foy venal, e por isso Aretino 
atirou aquelle tão celebre Epitafo, 
Cenotafio.n Idem, Ibidem, p. 201- 

Comsigo cada qual digna reputa 
Aquella empreza, que por obra posta 
Resultaria n'hum celebre proveito. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant. I- 

—Familiarmente : Extravagante» 
guiar. — Esta é celebrei o 

CELEBRÉIRA, s. f. (De celebre, 
suftixo «eira»). Termo popular. Extrs 
gancia, singularidade. 

CÉLEBREMENTE, adv. (Decelebre.^^^ 
o suffixo «mente»). De modo cele'''^ " 
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familiarmento: De modo extravagante e 
singular. 

CELEBRIDADE, s. f. (Do latim celehri- 
'as, celebrkatis, de celeber, celebre; vid. 
Celebre). Fama qiio so estende ao longo. 

Este homem goza de grande celebri- 
dade. — Celebração. — «iVa celebridade 
destas bodas.^ Duarte Ribeiro de Macedo, 
Juízo Historico, p. 178. ==Fóra do uso 
ii'este sentido. —Neologismo.—Pessoa 
celebre.—As celebridades do tempo. 

— Celebrisar-se ou Celebrizar-se, v. 
'"f/í. (De celebre). Fazer-se celebre, adqui- 
•■'r fama extensa. 

CELERADAMENTE, adv. Vid. Accele- 
'"adamente, que 6 o usual. 

CELERE, adj. 2 gen. (Do latim celer). 
Termo Didactico e Poético. Ligeiro, ve- 
loz. 

celeridade, s. f. (Do latim celeritas, 
"6 celer, veloz). Velocidade, presteza. A 
®6leridade ó a razão que ha entro o es- 
P®Ço percorrido e o tempo que se gas- 

a percorrèl-o. — Rapidez ; execução 
Prestes. — líEm outras cousas que fatal- 
''^ejiíe pedem celeridade.» Marinho, Apo- 
'"Setico Discurso, p. 40. 

CELERÍFERO, s. m. (Do latim celer, 
^6loz, e ferre, levar. Littré nota que esta 
palavra é mal composta, porque etymolo- 
gicainente significa : que leva cousas ra- 
Pídas). Nome de uma espocie de carrua- 

publica, usada na França, e que 
^fansporta os viajantes com muita rapi- 

CELERÍGRADO, adj. (Do latim celer, 
rápido, e gradi, caminhar, ir). 

®raio de Zoologia. Que caminha ou corre 
rapidez; oppõe-se atardigrado. 

^ CELERIMETRO, s. m. (Do latim celer, 
e metro). Instrumento que appli- 

^Qo á roda de uma carruagem, serve 
'a medir o caminho percorrido. 
'^ELERÍPEDE, adj. 2 gen. (Do latim Cp/p 

rj, vtiloz, e jíes, pecíis, pé; vid. Pé), 
de Zoologia. Que caminha rapi- 

^ celéste, adj. (Do latim ccelestis, de 

celestes. — Os globos celestes. — 
gjj^''®®íiiente; As lampadas celestes, os 

—-4 ábobada celeste, o espaço il- 
jlj j '^0 que so apresenta na fôrma de 

—A machina celeste, o ceo. 

« ®sta breve pintura em cada parte, vU:mto o Celeste Globo orna e guarnece 
e o fácil modo de logral-o. 

I^OLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. I, est. 39. 

A quem dependo 
I ].« 1- ^ Celeste, e Ueino Ardente "^"0 diz com gr.ivo voz  

OB. ciT., cant. 1, est. 76. 

leste^? ^^^■'ologia, thema ou figura ce- 
co^o' /''íy.^scopio. — Considerando o céo 

® '®Ção dos bemaventurados: Os 
Votenci^ ®®lestes, a gloria celeste, as 
—A ti ■ ®®l®stes, a habitação celeste, 

celeste, o paraiso. 

Que os Anjos da Celeste companhia 
Deoses o sacro verso está chamando. 

CAM., LUS., cant. x, est. 84. 

Guarda-lhe por entanto um falso rei 
A cidade Ilierosolyma terreste, 
Em quanto elle não guarda a sancta lei 
Da cidade Ilierosolyma celeste. 

OB. CIT., cant. vii, est. C. 

— Segundo as idèas pagãs, conside- 
rando o céo como habitação dos deuses : 
A multidão celeste, os deuses do Olym- 
po.—Divino, que vem de Deus, ou, nas 
idèas pagãs, dos deuses. 

Divina Guarda, angélica, celeste, 
Que os céos, o mar e terra senhoròas .. . 

CAM., LUS., cant. vi, est. 81. 
Pouco vai coraçsio, astucia e siso, 
Se lá dos Céos não vem celeste aviso. 

on. ciT., cant. ir, est. 59. 
Permissão e vingança foi celeste, 
K nào força de braço, oh nobre Tito. 

GB. ciT., cant. iii, est. 117. 
Assi o quiz o Conselho alto e celeste, 
Que vença o sogro a ti, e o gonro a oste. 

OB. CIT., cant. III, est. 73. 
Sacrifique-se aos tiros 
Da cólera celeste, o mais culpado 
D'entre nós. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 
DE LAFONTAINE, liv. III, fab. 1. 

— Que cáe da atmosphera. — Chuva 
celeste. 
 Ilum licor leua 
E hum celeste rocio era si recoilie. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, cant. I. 

— Figuradamente: Mais que humano. 
— Belleza celeste. — Alma celeste. — 
Bondade celeste. — Extremamente suave, 
agradavel.— Um manjar celeste. 

 Também se viu 
N'clla, de prata hum rico, e sotil vaso, 
Que vaporando está continuamente 
Hum cheiro suavíssimo celeste. 

OB. CIT., cant. IV. 

—O celeste imjjerio, nomo que os chi- 
nezes dão ao seu império. 

CELESTIAL, adj. 2 gen. (De celeste, 
pela analogia de terreal, de terreno. Ce- 
lestial é, portanto, um derivado irregu- 
lar).— Celeste. — «Celestial oráculo, mas 
difficultoso.j> Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. I, p. 1047. 

— Obs. : Não havendo distincção sy- 
nonymica alguma entre celestial e celeste, 
o gosto só decide o emprego de um ou 
outro vocábulo. Celeste ó o mais usado. 

CELESTINA, s. f. (De Celestina, nome 
da personagem principal da celebre peça 
hespanhola, que tem por titulo esse no- 
me). Alcoviteira fma e profundamente 
immoral. 

Que me dizeis n Solina ? 
Como se faz Celestina ! 
Que por náo lhe haver inveja 
Também para si deseja 
O que o desejo lhe ensina. 

CAM., FILODEMO, act. I, SC. 7. 

— (íNão nego que pode ser que fosse 
elia menos coçaira per ser moça, e não 
sabe inda que tem lebre nem entende as 
leis de seu fadario; porem he matinada 
da celestina da mãy que sempre anda 

rangendo com rabugem.D Jorge Ferreira 
do Vasconcellos, Ulysíppo, act. i, sc. 1. 

1.) CELESTÍNO, adj. (De celeste, com 
o suffixo «ino»). De côr celeste ou azul. 
= Usado por Jorge Cardoso. 

2.) CELESTINO, s. m. (De Ccelestinus, 
nome proprio derivado de ccelestis, ce- 
leste). Membro de uma ordem religiosa 
instituída pelos annos de 1254 por Pedro 
Meron, depois Papa, com o nome do Ce- 
lestino V. Oà celestinos seguem a regra 
de S. Bento com as constituições do fun- 
dador. 

-J- CELESTRIAL, adj. Fôrma antiga de 
Celestial, resultante da introducção d'um 
«r», por falsa etymologia. N'alguraas pa- 
lavras, como rosto (latim rostrum), rasto 
(latim rastrum), desappareceu um «r» de- 
pois de «t»; d'ahi a supposição de que 
n'outras palavras desappareceu lambem 
depois de «t» um «r», que nunca lá exis- 
tiu, o da tendencia para restituir as pa- 
lavras á sua fôrma anterior, tendencia 
que se nota em todas as épocas da língua, 
ao lado da tendencia contraria para a al- 
teração, resultou a introducção do «r» 
em celestrial, e o mesmo se deu em es- 
treita (latim stella), etc. 

CELÉTE, s. m. Nomo de uma embar- 
cação usada na Asia pelos pescadores. 

CELÉUMA, s. m. (Do latim celeuma, do 
grego keleysma, da raiz do keleiô, orde- 
no, commando). A vozeria que faz a gente 
do mar quando trabalha, para se anima- 
rem mutuamente no trabalho. 

A celeuma medonha so levanta 
No rudo marinheiro, que trabalha. 

CAM., LUS., cant. ir, est. 25. 

CELEUMAR, v. n. (Do celeuma, como 
farpear, de farpa, guerrear, do guerra, 
etc.)_ Fazer celeuma. 

CÉLGA, s. f. Vid. Acelga. 
1.) CÉLHA, s. f. (Do latim situla, que 

primeiro foi sitia, pela syncopa do <u» 
átono; a articulação «tl» mudou-se em 
«Ih», como em velho, do vetlo, do latim 
vetulus. A palavra devia, pois, escrever- 
se Selha). Vaso baixo e largo, de madeira, 
do fundo circular e plano, que servo or- 
dinariamente para ter peixe ou vendel-o 
pelas ruas. 

2.) CÉLHA, s. f. (Do latim cilium; 
vid. Sobrencelha). Cabello da pestana dos 
olhos. 

De armas negras vestido o grão Broteo 
Dos montes traz comsigo a dura gente, 
De grande corpo, monstruoso e feo 
De carregada celha e vista ardente. 

GABRIEL PEREIRA DB CASTRO, ULYSSEA, Cant. 
VIU, est. 157. 

—Termo de Botanica. Nome dos péllos, 
sedas ou especie de felpa, que se acham 
situados no fio marginal das folhas ou 
das producções folheáceas- 

CELHEÁDO, adj. (De celha). Termo de 
Botanica. Que tem celhas. 

CELÍACO, adj. (Do grego koiliaJcos; de 
koilia, ventre, de koílos, cavo). Termo 
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de Anatomia. Que diz respeito aos intes- 
tinos.—Artéria celiaca, tronco cominum 
de tres artérias que vão ao estomago, ao 
fígado e ao baço. 

CELIBADO, s. m. Fôrma popular de Ge- 
libato.=Usada por Amador Arraes, Dia- 
logo X, 19, etc. Vid. Celibato. 

CELIBATARIO, A, s. (De celibato, com o 
suffixo «ario», «a»). O, a que vive no celi- 
bato.—Tenciona ficar celibatario.—Utn 
velho celibatario.—Esta mulher é celiba- 
taria.—Adj.: Um velho rico e celibata- 
rio.— Vida celibataria.— Gostos celiba- 
tarios. 

1.) CELIBÁTO, s. m. (Do latim ccdiba- 
tus ou ccelibatus, de ccelibs, palavra de 
etymologia ainda não conhecida, apesar 
de haver sobre ella diversas conjecturas). 
Estado d'uma pessoa não casada. — Vi- 
verno celibato. — Permanecer no celiba- 
to.— diE ao mestre deixa em celibado.» 
Monarchia Lusitana, Tom. v, foi. 25, y. 
— «.Todos convém no fingimento do celi- 
bato, porque lhes não c licito matrimô- 
nio.yi Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, p. 494. 

2.) CELIBÁTO, adj. (Vid. Celibato 1). 
Celibatario. — Yida celibata. — Figura- 
damente: Isolado, insociavel. 

CÉLIBE, adj. 2 gen. (Do latim cailehs, 
palavra de formação ainda desconheci- 
da. Modernos etymologistas quizeram vêr 
n'ella uma contracção de uma palavra civ, 
correspondente ao sanskrito eka, com, de 
um derivado da raiz de lubere, libere, 
significando cwlebs, o que ama viver só; 
mas tudo nas leis de formação latinas de- 
põe contra uma tão artificial etymologia; 
a supposição de que em latim se ache uma 
palavra ca> correspondente á sanskrita 
eka, um assenta sobre a etymologia er- 
rônea de cocles (coclitis), em que a pri- 
meira letra se julgou representar esse ccc 
e o resto ser um derivado ánoculus {odes)-, 
mas cocles 6 evidentemente um derivado 
do thema çaiculo-, por contracção coclo-, 
que não é mais que um diminutivo de 
coicus, cego, como Curtius pensa. Os nos- 
sos etymologistas também trazem cousas 
curiosas sobre ciclebs. Moraes diz-nos 
que vem d'um grego koilips, que não 
occorre nos diccionarios gregos, mas que, 
segundo elle, seria formado de koilê, lei- 
to, e de leipô, eu careço; em grego, po- 
rém, nunca koilê significou leito. Con- 
stancio desvia esta pequena difficuldade 
substituindo oikos, casa, a koilê, com que 
o acadêmico Lacerda ficou tão satisfeito 
que adoptou a etymologia para o seu Dic- 
cionario, prodígio de inépcia). Celibata- 
rio.— Homem, mulher, vida celibe.— 
Substantivamente: Um celibe, íínmcelíbe. 

CÉLICO, adj. (Do latim ccelicus, de 
ccelum, ceo; vid. Céo). Celeste. 

Minha Célia gentil, mas antes celica, 
Que o Ceo possuo já, quo a morte pallida 
Contra ella armou a sua esquadra bellica. 

A.X.VARES DO OHIENTE, LUSlTANIA TRANSFORM., 
foi. 44. 

E eu cá na terra a tua alteza celica 
Cantando irei, posto que em tua ausência 
Sei que a graça me falta Orphea e Delica. 

ALVARES DO ORIENTE, LUSlTANIA TRANSFORM., 
foi. /i5. 

CELÍCOLA, s. 2 gen. (Do latim ccelum, 
céo, e colere, habitar, adorar). Termo 
Didactico e Poético. Que habita o céo.— 
Nome d'hereticos do tempo do imperador 
Ilonorio, que adoravam o céo em logar de 
Deus. 

f CÉLIDOGRAPHÍA, s. f. (Do grego kê- 
lis, mancha, e grdphein, descrever). Ter- 
mo d'Astronomia. Descripção das man- 
chas do sol e da lua. 

t CÉLIDOGRÁPHICO, adj. (De celido- 
graphia). Que se refere á celidographia. 

CELIDÓNIA, s. f. (Do latim chelidonia, 
do grego khelidôn, andorinha). Herva an- 
dorinha. — tAs folhas da celidonia in- 
teiras postas sobre a ferida da sangria 
apostemada lhe tira toda a inflammação.n 
Curvo Semedo, Polyanthêa Medicinal, p. 
597.—Nome de uma pedra que dizem 
achar-se no ventre das andorinhas.— 
tíAchase esta pedra celidonia, e ás vezes 
duas d'ellas, huma branca, e outra córa- 
da.D Escola Decurial, Part. ir, n.® 583. 

CELÍFLUO, adj. (Do latim ccelum, céo, 
e fluo, fluo, dimano, corro). Termo Di- 
dactico. Que dimana, corre do céo.— 
Eloqüência celiflua. 

CELÍGENO, adj. (Do latim ccehtm, céo, 
e geno, gero). Termo Didactico e Poéti- 
co. ü'origem celeste. 

CÉLIPOTENTE, adj. 2 gen. (Do latim 
ccelum, céo, o potens, poderoso). Termo 
Poético. Que reina no céo, que tem im- 
pério no céo. 

CÉLLA, s. f. (Do latim cella, que está 
por ceUula, e tem a mesma raiz (kal) que o 
grego kal-ia, cabana, o sanskristo khalas, 
granga (cp. Celleiro), o baixo allemão 
hil-le, camara). Casa pequena. = Caído 
em desuso n'este sentido. 

— Cubiculo de religioso ou religiosa 
no convento. — nQuem he aquelle lieli- 
giozo, que sóbe tão sem tento pelas esca- 
das dei Rey 9 Grandes negocios deve de 
tratar; pois deixa a sua cella, o seudes- 
canço, e troca manhans e tardes a huma 
penosa lida, em que o sempre vejo.yt Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 
172. —Nome que se dava ás casas reli- 
giosas sitas nos campos, que tratavam da 
grangearia das terras pertencentes a al- 
gum mosteiro.—Nome que se dava a ca- 
sas em que algumas mulheres se reco- 
lhiam a fazer vida devota e penitente.— 
Havia d'essas cellas em Santarém, Coim- 
bra, etc.—As casinhas nos favos, onde 
a abelha depõe o mel e as crianças. 

Outras o mel puríssimo condenaáo 
E com nectar puro as ccllas enchem. 

LEONEL DA COSTA, GEORGICAS DE VIRGÍLIO, 
p. 120. 

Mãos á obra, os Tavoens, e nós Abelhas, 
Vôr-se-ha quem sabe. com suave sueco 

Lavrar tam guapas cellas. 
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULAS 

DE ulfontaine, Uv. I, fab. 21. 

CELLADOURO, s. f. Má orthographia 
de Selladouro (vid. esta palavra). 

CELLAGEM, s. m. Vid. Celagem. 
CELLAREIRA, s. f. (Por Celleireira, de 

celleiro). Religiosa que, em certos con- 
ventos, tinha a seu cargo os mantimen- 
t03 da communidade. — (íHuma religio- 
za, que era cellareira da casa.d Fr. Ber- 
nardo de Brito, Cbronica de Cister, Part. 
I, p. 466. 

CELLAREIRO, s. m. Vid. Celleireiro.= 
Usado por Fr. Bernardo de Brito. 

CELLEIREIRO, A, s. (De celleiro, coDQ 
o suffixo «eiro», «a»). O, a que guarda, 
administra o celleiro. 

CELLEIRO, s. m. (Do latim cellarium, 
de cella; vid. Cella). Casa, em geral ao 
rez do chão, onde se arrecadam cereaes. 
—(iQue por esto nom fosse escusado cd' 
leiro de pam de nenhum comde, nem fi' 
dalgo, nem darcebispos, nem abades, nem 
doutra nenhuumapessoa.)) Fernáo Lopes, 
Chronica de D. Fernando, cap. 56. 

CELLÍNHA, s. f. Dimunutivo de Cella- 
= Usado por Amador Arraes, Bernar- 
des, etc. 

CELLORGIÃO ou CELURGIÃO, s. m. An- 
tiga corrupção de Cirurgião, ainda hoj0 
popular.=Usado nas Ordenações Affonsi- 
nas, Tom. ii, foi. 474. 

CÉLLULA, s. f. (Do latim cellula, dí' 
minutivo de cella; vid. Cella). Pequeno 
quarto nas prisões cellulares, em que S0 
mettem os condemnados para os isolar 
uns dos outros. 

— Termo de Botanica. Nome das ca- 
vidades em que se acham alojadas e co- 
mo encaixadas certas sementes. 

— Termo de Anatomia. Nome dos i^' 
tersticios ou pequenos vasios que apf®' 
sentam as malhas do tecido esponjos" 
dos ossos compridos, o interior dos seio^ 
e do corpo cavernoso. 

— Em Anatomia geral, nome dos el^' 
mentos anatomicos vegetaes ou animaeSi 
cujas dimensões, geralmente eguaes eO" 
todos os sentidos, ou muito pouco di»®' 
rentes, variam entre cinco millessimos o® 
millemetro e um décimo. 

— Termo de Medicina. Cavidades 
corpo em que se juntam humores. 
fleumas, e mucos dos intestinos se ret^ 
muitos tempos nas cellulas do intest^^,^ 
cego.-» Curvo Semedo, Polyanthêa 
cinal, p. 400.=:Caído em desuso nc® 
sentido. 

f CELLULADO, adj. (De cellula). T®'' 
mo de Historia Natural. Que oíTerece c® 
lulas, que é dividido em cellulas. 

— Em Zoologia, os cellulados, 
lypos que se acham encerrados em 
lãS 

CELLULAR, t>. a. (De cellula). Qu® 
pequenas divisões ou cellulas. jg, 

— Km Anatomia, tecido cellulari 
cido que encho as partes vasias .g 
tecidos d'uma importancia maior, 
nome lhe vem de se desenvolver a' 
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cialmente, pela insufílação, das cellulas 
ou cavidades. —Chama-se hoje tecido la- 
''ninoso. 

•—Em Botanica, tecido cellular, te- 
cido formado de cellulas.—Plantas cel- 
lulares, plantas que são formadas só por 
cellulas de differentes generos. 

Theoria cellular, nome dado ao facto 
8Wal, que todos os seres vegetaes e ani- 
®aes derivam d'elementos anatômicos no 
®stado de cellula. 

—Termo de Legislação. Prisão cellu- 
prisão em que os condemnados ou os 

presos ainda não julgados se acham em 
®®llulas, ou pequenos quartos separados. 
pO réo foi condemnado a prisão cellu- 
»ar perpetua.—Systema cellular, syste- 

segundo o qual os presos estão em 
ulas, ou pequenos quartos separados. 

■ CELLULIFERO, adj. (Do latim cellula, 
ula, e ferre, levar, trazer). Termo de 

^'storia Natural. Que ofTerece cellulas. 
t CELLULIFÓRME, adj. (Do latim cel- 

"1". e forma). Termo de Historia Natu- 
Que toma fôrma cellular. 

fCELLULÍTELA, adj. 2 gen. (Do latim 
píuía, e tela, tela, teia). Termo de Zoo- 

8'a. Insecto cellulitela, insecto que faz 
cellulosas. 

jCELLULÓSA, s. f. (De cellula, com o 
"•xo «osa», com que os chimicos for- 

nomes de certas substancias organi- 
çp' Sfítícosa).Termo de Chimica. Prin- 
j dos corpos organisados, caracteri- 
/•o pela sua solubilidade no ácido sul- 

L^Fico concentrado, e pela sua insolu- 
'dade na potassa caustica. 

JCELLUloSIDÁDE, s. f. (De celluloso, 
o sufllxo idade»). Termo Didactico. 

Mo celluloso d'um tecido orgânico. 
adj. (De cellula, com o 

Termo de Botanica e de 
Jooaia, Dividido em cellulas. 

do ' Zelo. = Termo usa- 
1, , por Jorge Ferreira do Vascoacellos, 

J®9raphia, foi. 54. 
iUo^^OTOmia, s. f. (Vid. Celótomo). Ter- 

*^irurgia. Operação pela qual, cor- 
desK.-? P®^1® eo annel aponevrotico, se 

hérnia. 
"TOMO, s. grego kêlê, 

XettQo' ^1 fazer incisão, cortar). 
P9ra 

altura 

Cirurgia. Antigo instrumento 
~ erações da hérnia. 

^E, s. f. (Do latim celsitudo, 
da hérnia. 

■vura ?UDE, s. f. (Do latim  

Rrsíij ceisMs; vid. Celso). Elevação 
de tíiej- —Titulo que durante a eda- 

diI>n•^^J " differentes personagens 
CÉLsò 

A (Do latim celsus, d'uma 
'^%re ^ encontramos em latim 

® entra na composição de ex- 
ante-cellere; vid. Ex- 

elevado. Ali; 
Já a 
í"'' Onde n r outeiros, 

da S"?®" murmurando soa, 
"■"teriTi.r-,^'; " Bíivea os marinheiros 

cli, ''"a pela prôa. ■' i-us., cant. VI, est. 9C. 

CÉLTA, s. m. (Do latim celta, do grego 
kelíês, nome que os gregos e depois d'el- 
les os romanos deram aos gaulezes). No- 
me da língua que fallavam os celtas, an- 
tigos povos que occupavam a Gallia e 
norte de Italia, a Grã-Bretanha, a Irlan- 
da, parte da Hespanha, etc. O celta é 
uma das línguas irido-germanicas (vid. 
Indo-germanico), o já na antigüidade, na 
época de que temos as mais antigas noti- 
cias dos celtas, se tinha scindido em dia- 
lectos. Hoje os dialectos do celta são o 
armoricano ou baixo bretão fallado naBre- 
tanha, e na França; o kymri, cambrico 
ou gallez, fallado no paiz de Galles, na 
Inglaterra; o gaélico fallado nas terras 
altas (Highiands) da Escócia; o irlandez 
fallado na Irlanda. Ainda n'este século 
é que so extinguiu o cornico fallado na Cor- 
nualha, na Inglaterra. Do dialecto gaulez 
restam-nos alguns vestígios em inscripções 
desgraçadamente curtas e pouco nume- 
rosas, mas ainda assim muito importan- 
tes, além de uma assás grande nomencla- 
tura geographica, de muitos nomes pro- 
prios d'homens, deoses, etc.; egualmente 
se nos oílerecem vestígios d'esta ultima 
natureza d'outros dialectos celticos, a to- 
dos so pôde juntar um pequeno numero 
de appellativo sceltícos, conservados pelos 
antigos escriptores. Dos dialectos celticos 
modernos o menos alterado é o irlan- 
dez, cujos mais antigos monumentos re- 
montam ao século vii. 

CÉLTICO, adj. (Do celta). Quo perten- 
ce aos celtas. — Monumentos celticos.— 
Uma floresta celtica, ou celta. 

-[■ CELTOMANÍA, s. f. (D'uma palavra 
grega hypothetíca keltomania, do kellês, 
celta, o mania). Loucura do eruditos sys- 
tematicos o incompletos que quízeram vêr 
no celtíco a origem de todas ou quasí to- 
das as línguas. — A celtomania teve e tem 
ainda representantes em Portugal. 

f CELTÓMANO, s. m. (Vid. Celtoma- 
nia). O que tem o espirito atacado de cel- 
tomania. Antonio Ribeiro dos Santos foi 
um celtomano o communicou a sua doen- 
ça íntellectual a alguns outros eruditos 
portuguezes, entre os quaes se contava 
o cardeal Saraiva. 

f CELURGIÃO, s. rn. Vid. Cellorgião. 
1.) CÉM, s. m. (Palavra siameza). No- 

me do uma medida de superfície, do rei- 
no do Sião, a qual vale vinte braças qua- 
dradas.— «A repartição das quaes terras 
he per uma medida, a que elles chamão 
cem.» Barros, Década 111, foi. 38, col. 4. 

2.) CÉM, adj. numerai 2 gen., ou nome 
de numero. (Alteração de Cento (vid. esta 
palavra), perderido-se a syllaba final «to». 
O phenomeno da perda d'uma syllaba fi- 
nal, contendo uma dental, é esporádico 
em portuguez, mas ha d'elle alguns cu- 
riosos exemplos: assim temos são por sam, 
ao lado de santo, mui, ao lado de mui- 
to, grão, ant. gran, ao lado de grande; 
cp. Cordo). Dez vezes dez. — Cem ho- 

mens. — Cem libras. — Cem annos. — 
Mais de cem. — Menos de cem. — nE 
de dobras castellaãs e mouriscas, e outras 
moedas Framcezas, nom seeriam mais que 
ataa cem marcos.-» Fernáo Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 48. — tBem 
achamos que numca se anoiava per lhe 
pedirem, e que mandava lavrar ataa 
cem marcos de prata em taças e copas 
pera dar em janeiras e davaas cada anno 
com outras ioyas a quem lhe prazia.D 
Idem, Chronica de D. Pedro I, cap. 11. 

O cuydar cousa é sabyda, 
Coutroa ccm mil fnictos tem. 

CANC. DE HESENDE, tom I, pag. 10 (cíl. de • 
Stuttgard). 

Já do cem annos muitos 
Moços forâo e mil moços deram lume. 

ANTONIO FEUREIRA, ODES, Uv. II, p. 3. 
 Tâo pouco era o povo baptlsado; 
Que para um só cem Mouros liaveria. 

CAM., Lus., cant. iii, cst. 43. 
Porque tantas batalhas sustentadas 
Com muito pouco mais de cem soldados, 
Com Umtas manhas e uvtos inventadás, 
Tantos cães nào imbelles profligados. 

OB. ciT., cant. X, est. 20. 

— <i Que o Mercador assista no seu 
posto, mole de mimoso, podre de rico, 
quando per seu dinheyro andem cem ho- 
mens {ás vezes melhores, queelle), dobran- 
do cabos, não conhecidos, forcejando com 
ondas e com ares por lhe acquirir mais 
thesouroslD Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 116. 

Ser-lhe-ha pada momento cem mil annos 
Sem esperar emílm de tantos damnos. 

HOLIM DE MOUHA, NOVIS. DO HOM., cant. 3, 
est. 39. 

— Cem mil. —Cem milhares. — Cem 
milhões, — «Por huma vontade que sa- 
crificarão querem depois satisfazer cem 
mil vontades.-» Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apol. Dial., p. 176. — Os cem dias, 
reinado de Napoleão i, depois da sua 
vulta da ilha d'tlba, que durou cem dias, 
desde 20 de março de 1815 a 28 de ju- 
lho do mesmo armo. — Ü'um modo inde- 
terminado, em grando numero. — Já 
aqui vim cem vezes e ainda não o pude 
encontrar. — Ila cem meios de alcançar o 
que queremos. — Centesimo. — A pagina 
cem.— O numero cem. 

— Cem,s.»n. O numero cem. —Em cem 
quantas vezes ha dez''} — Multiplique-se 
cem por trinta. 

— Obs. : Cem emprega-se sempre que 
não se lhe segue outro numerai prece- 
dido da conjucção «e», caso em que só 
púde dizer-se cento: assim diz-se cen- 
to eum, cento e dous, etc., cento e no- 
venta e nove, e não cem e um, cem e dous, 
etc. Cem nunca significa uma centena, e 
por isso não tem plural como cento (vid. 
esta palavra). 

— Loc. : Em cem pares de Evangelhos. 
= Sentido obscuro. 

CÉMDOBRAR, f. a, (De cem, e dobrar). 
Centuplicar, dobrar com vezes. — «Cem- 
dobrão o custo.D Bernardes, Floresta, i. 



166 CENA CENO CENR 

CEMDÓBRO, s. m. (De cem, e dobro). 
Ceiitiiplo. = Pouco usado. 

CEMENTAÇÃO, s. f. (Do thema cemen- 
ta, de cementar). Operação que consiste 
em pôr a peça que se quer cementar 
n'uma caixa de folha rodeada ou do car- 
vão em pó, ou de couro carbonisado ou 
corno, e expôl-a auma temperatura muito 
elevada que tem por fim produzir a com- 
binação do metal com o carvão. — Aço 
de cementação, aço produzido pela estra- 
tificação de camadas de carvão, pondo 
barras de ferro sobre essas camadas e 
elevando a temperatura ao rubro branco. 

-j- CEMENTÁDO, part. pass, de Cemen- 
tar.—Ferro cementado. 

CEMENTÁNTE, pari. act. de Cementar. 
Que cementa, que serve para sementar. 
— Pós cementantes. Vid. Cementar. 

CEMENTAR, v. a. (De cemento). Sub- 
metler á cementação.— iFazendo huma 
camada das cousas que queremos cemen- 
tar, e outra camada dos pós salinos cemen- 
tantes, v. g. hitma camada de pó de cobre, 
e outra camada do Enxofre, e a este modo 
de calcÍ7iar chamam os chimicos stratum 
super stratum.» Curvo Semedo, Polyan- 
thêa Medicinal, p. 709. 

CEMENTATÓRIO, adj. Do thema ce- 
menta, de cementar, com o suflixo «to- 
rio»). Relativo á cementação. — Cobre ce- 
mentatorio, cobre que foi precipitado pelo 
ferro d'uma dissolução de sulphato de co- 
bre. 

CEMÊNTO, s. m. (Do latim ccementum, 
fragmento de pedra, do thema cwd, em 
ccedere, cortar, com o suflixo «mento», 
d'onde uma fôrma cced-mentum, cujo d 
se perdeu). Matéria dividida com que se 
rodêa um corpo metallico para o submct- 
ter á cementação. 

f CEMENTÓSO, adj. (De cemento, com 
o suffixo «oso»). Que tem os caracteres 
do cemento. 

CEMITÉRIO, s. m. (Do latim caimite- 
rium, do grego koimêtêrion, cemiterio, 
logar de repouso, de koimáó, dormir). 
O logar em que se enterram os mortos. 
—O cemiterio do Alto de S. João, em 
Lisboa. — O cemiterio do Repouso, no 
Porto.—Figuradamente : Logar em que 
a morte fere. — A epidemia tinha feito da 
cidade um vasto cemiterio. 

CENACULO, s. m. (Do latim ccvnacu- 
lum, de cainare, cear; vid. Cear). Nas 
Escripturas, sala de jantar, e, particular- 
mente, a sala em que Christo instituiu a 
Eucharistia depois de ter ceado com os 
apostolos.— uFazendo do coração cena- 
culo, donde deça o Espírito Santo, em 
linguas de fogo.d Fr. Antonio das Cha- 
gas, Cartas, Part. ii, p. 329. — Por ex- 
tensão, sala de banquete. 

Para o mortal banquete fabricarão 
Capaz de grande numero de gente, 
Cenuculo espaçoso, que adornarão 
Quantas so achà'o delicias no Oriente. 

SA. DE MENEZES, MALACA CONQUISTADA, liv. 3, 
est.lü. 

CENAESTÉSE, s. f. Vid. Cenesthesia. 
CENATORIO, adj. (Do latim cainato- 

rius, de cwna, ceia; vid. Cêa). Relativo 
á ceia. = Pouco usado. 

CENCHRÁMO, s. m. Nome de uma ave 
de arribação, muito estimada pelo sabor 
da sua carne, chamada também hortolano. 

CENDAL, s. m. Vid. Sendal. 
CENDRADO, adj. Vid. Acendrado. 
CENESTHÉSIA, s. f. (Do grego Tcoinos, 

commum, eaísthesis, sensação). Termo de 
Physiologia. líspecie de sentimento vago 
que temos de nosso ser, independente- 
mente do concurso dos sentidos. 

1.) CÉNHO, s. m. (Do latim cainum, lo- 
daçal, immundicie). Termo do Alveitaria. 
Doença entre o pêllo eo casco da bêsta, 
por corrupção de humor. — íCostumão 
vir nos cascos cenhos, atroarnentos, etc.í 
Pinto, Tratado de cavallaria, p. 100. 

2.) CÉNHO, s. m. (Do latim signum, 
signal). Aspecto carrancudo, rosto de so- 
brancelhas carregadas. 

No outro se enxergaua hua dureza, 
lium áspero sembràte, hum peito esquiuo, 
Hum cenlio auorreeiJo, o obstinado 
Prompto a males, tnibalhos e perigos. 

COUTE UEAL, NAUFK. DE SEPULVEDA, Cant. 3. 
— Figuradamente : 

Vem Sabsolano indomito, e furioso 
Com espantoso cenho, e vista horribil, 
Com graude impeto chega, leua, e rompe 
A velía com que a iiao so sustentaua. 

OB. ciT., cant. 7. 
CENÍSMO, s. m. (Do grego koinismús, 

de koinizein, tornar commum, de koinós, 
commum). Termo de Cirammalica grega. 
Mistura de dialectos n'um mesmo escri- 
pto. 

CÉNO s, m. (Do latim cwnum). Loda- 
çal, immundicie.—Figuradamente; O ce- 
na do vicio. 

CÉNOBARCHA, s. m. (De cenobiarcha). 
Vid. Cenobita. — nConhuçuda cousa he 
quatro geeraçoens seer dos Monges. A pri- 
meyra dos cenobarcas, aquesto é, dos do 
mosteyro, batalhantes so regra, ou so aba- 
de.» Regra de S. Bento. cap. i, nos Iné- 
ditos de Alcobaça, Tom. i. 

CENOBIALMÊNTE, adv. Ao modo dos 
cenobitas. 

CENOBIÁRCHA, s. m. (De cenobio, eo 
grego árkhein, commandar). Prelado de 
um mosteiro de cenobitas. 

CENÓBIO, s. m. (Do latim ccenobiuyn, 
convento, do grego koinóbion, de koinós, 
commum, e hios, vida). Convento de re- 
ligiosos. =Pouco usado. 

CENOBÍTA, s. m. (Do latim ccenobita, 
de cuenobium, convento; vid. Cenobio). 
Monge que vive em communidade, por 
opposição ao anachoreta, que vive isola- 
do. = Emprega-se só fallando dos mon- 
ges dos primeiros tempos da Egreja. — 
líFoi seu destino, viver em Mostcyros como 
cenobita, e não nos desertos como Anaco- 
reta.-T) Cbrysol Purificativo, p. 252, col. 2. 

CENOBÍTICO, adj. (De cenobita). Que 
pertence ao cenobita. — Vida cenobitica. 
— No hudhismo, depois da época primi- 

tiva, appareceu um espirito cenobitico 
muito pronunciado. 

-[-CENÓSE, s. f. (Do grego fcendsts, ac- 
ção de tornar vasio). Termo de Medicina. 
Evacuação que influenceia todos os hu- 
mores do corpo, tal como a sangria. == 
Desusado. 

CENOSIDÁDE, s. f. (Do" latim ccenosi- 
tas, de cienum; vid. Ceno). Lodaçal, gran- 
de lameiro. 

CENÓSO, adj. (Do latim casnosus, de 
cccnum, lodo, ceno). Que tem lodo, lafflâi 
vasa.—Agu'a c&XíOSdL. 

CENOTÁPHIO, s. m. (Do grego kenotá- 
phion; de kcnós, vasio, e táphos, tuffltJ- 
lo). Tumulo vasio, erigido a um morto 
de que não se tem o corpo.—O auclor 
da Insulana emprega esta palavra impro- 
priamente : 

A novo cenotnpJiio traslad.-xdo 
Por estes ha-do ser seu corpo santo. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, cant. 8, CSt. 03. 

CENOTÓRIO, s. m. ant. (A recta ortbo' 
graphia devia ser Scenotorio, pois a p®' 
lavra deriva do latim scena, tenda ; vi"' 
Scena). Tenda do campanha. = Usado n' 
traducção dos Actos dos Apostolos, n"® 
Inéditos de Alcobaça. 

CENOURA, s. f. (O hespanhol oíTerc 
ce-nos as fôrmas azahanoria, azanon^^' 
zahanoria, acenoria, cenoria; o aral^^ 
tem isfanãrya, que nos explica perfei'®' 
mente a fôrma fundamental castelhao* 
azahanoria pela intercalação de um " 
entro safa mudança posterior de 
h, segundo a phonoíogia do hespanh"'' 
Pedro de Alcalá ofíereco as fôrmas P®""' 
horia e izfernia; demais o vaiencia''^ 
tem uma fôrma safanoria que conlir"^'' 
ria que as fôrmas hespanholas vem d'"® 
fôrma arabe, se os factos indicados n" 
bastassem. Dozy diz-nos que a palavf^' 
porém, com quanto passasse do arabo p® 
o hespanhol, não é d'origem arabe, coi" 
outras que estão no mesmo caso («""^ 
coque, quilate, etc.), e é talvez um» ""J-, 
rupção muito profunda do latim 
naca, corrupção que nos parece bem P" ^ 
CO provável. O portuguez cenoura 
sobre a fôrma hespanhola cenoria, d"'"' 
por attracção cenoira, e d'ahi, pela 
dança freqüente do diphtongo ai eiW 
cenoura; cp. couro, ao lado de 
latim corium). Planta hortonse, cuj® u 
amarella ou vermelha se come prepa"" 
de differentes maneiras.—Cenouras 

CENRÁDA, s. f. (Esta fôrma supRÓ^j 
existencia d'um verbo cinerar, 
do latira cinis, cineris (vid. Cinza). 
verbo existe em francez sob a 
drer; o portuguez tem também ■yij. 
rar, fôr.ma litteraria). Decocto da ,j). 

CENRÉIRA, s. f. (De formação mçe ( 
Termo Chulo. Teima, birra. = Usa 
Gil Vicente, etc. — Duarte Nunes do 
põe-no na lista das palavras 
gem da língua Portugueza, cap- 
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CENSATÀRIO, s. m. (Derivado irregu- 
de censo). Termo Forense. O que pa- 

Sa renda, ou pensão de algum censo. 
CENSIONARIO, adj. (Derivado irregu- 

'r de censo). Que tora terra de que pa- 
8* censo. — Terra censionaria, obrigada 
8 censo. — Substantivamente: O censio- 
''10, a censionaria, o, a que paga renda 

pensão de algum censo. 
CENSO, s. m. (Do latim census). Recen- 

Sftamento dos cidadãos romanos e avalia- 
5^0 de sua fortuna que se faziam todos 

cinco annos pelos censores. — A pala- 
ya foi innovada ultimamente no sentido 

® alistamento geral dos habitantes do paiz. 
—Contracto pelo qual alguém compra 

®a propriedade, terra ou prédio, por cer- 
* soniraa, obrigando-se a pagar cada an- 
,? "ffla pensão ao vendedor do dominio 
^"■ficto e util. — «Sogeitos por censo á 

Monarchia Lusitana, Tom. iv, 
124. 
Censo reservativo, o dominio dire- 

6 util, obtido por meio do contracto 
„ ®®iiso. — Censo consignativo, o que se 

''stitue dando-se certa somma de di- 
eiro para sempre áquolle que se obri- 

jj,Apagar cada um ou in perpetuum ou 
[)i tempo, alguma pensão. —O di- 
^^eiro que se paga a quem deu herdade 

Pi^edio em censo. — *Se os lavradores 
d„,^"0<^vam algum censo das suas her- 

<}ou^'* cit.. Tom. V, foi. 159.—*Pa- El-Jigy pontualmente o censo, que 
Ob. cit.. Tom. iii, foi. 139.— 

foi / ^ propriamente feudo, 
o«ai'ía hum censo, e reconhecimento 

larT"' á S. sé apostolica.» Ber- 
'aüam' n, pag. 195. —Figu- rgj ®6nte : Pagar o censo á morte, mor- 

í^agar censo ás paixões. 
Porem em breves dias o Bey forte 

®gou o custuraado censo a morte. 
SÀ DE MENE7.ES, MA.LACA CONQUISTADA, Cant. 

5, est. 4. 

P pouco a pouco desfallcce Chegará a pagar o commum censo vuô o tempo cóbra, que desapparece. 
^ OB. ciT., cant. IX, est. 126. 

Vre (j' " censo, pagar para ficar li- 
ftiif / ® —■ Censo alquitar, censo a re- 
ca,j(jÇ'^®^8veImente). ■— «Ê per a parte e 
htif d-? deiícar de pagar e resti- 
e ogora para então, ha de ficar, 

o alquitar, e a rezão de vinte 
* Contracto de Casamento 

D- Theodoro II. 
osko Ce Istim censor, em 
'Io douf^'"' sanskrito çamtr). Nome 
[ecengp "^^Sistrados na antiga Roma que 

e cidadãos, avaliavam os 
manutenção dos 

-Na 
geral, o que censura 

Outros fs acções, os escriptos 

^'"garéíàs" Ce«'<f ^ mirem 
«-elés' nn T"®' ® Pedantes, 

que'/}"® 'r®» Naçoens formam, 
muito abençoado. 

nascimento, fabulas ■-'^f^ONTAINE, liv, I, fab. 19. 

— íQuatro generos de homens censores 
do nosso trabalho.y Barros, Apologia da 
Década IV. 

Grave censor das Musas, quam iroso 
' Te mostras contr'aquelles máos profanos, 

Que se querem coroar de louro honroso! 
ANTONIO FEriRElRA, CAUTAS, 1ÍV, I, 8. 

— Cognome de Catão, o antigo. — uSe 
os dignos se contentarão de não ter sua es- 
tatua no Senado, como o Cençor, satis- 
feytos de que se pergunte antes: per que 
não derão estelogar a fulano.^ Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., pag. 153. 

CENSÓRA, s. f. (De censor). Mulher que 
censura o proceder, as acções, os escri- 
ptos d'outrem. 

CENSORÍA, s. f. (De censo, com o suf- 
fixo «ria»). Certa renda ecclesiastica, pen- 
são ou quota de rendimentos, que era pa- 
ga por algumas egrejas. 

CENSÕRIO, adj. (Do latim cemorius, 
de censor). Pertencente a censor; rela- 
tivo á censura. — Uma errada censoria. 

—Que contém censura rigorosa. —aMui 
censorio vai isso hoje.^ Ama<ior Arraes, 
Dialogo I, cap. 9. —Mesa censoria, tri- 
bunal que foi extinguido em 1794 entre 
nós, instituído para censurar livros e que 
teve a inspecção dos estados menores. 

CENSUÁL, adj.S gen. (Dolatim censua- 
lis, de cejisus, censo; vid. Censo). —Que 
respeita ao censo. — Que paga censo. — 
Foreiro censual. — Substantivamente: 
Censual, livro censual, livro em que estão 
lançados os censos o foros que se pagam 
a |uraa corporação, cabido, cgreja, etc. 

CENSUALISTA, s. m. (Dj censual, com 
o suffixo ústsii, como jornalista, da jor- 
nal, criminalista, de criminal, etc.) Ter- 
mo de Jurisprudência. O que tem direito 
do perceber ou cobrar as rendas ou ju- 
ros d'algum censo. 

CENSUÁLMÊNTE, adv. (De censual, com 
o suffixo «mente»). Termo do Jurispru- 
dência. Cora direito de censo. 

CENSUÁRIO, A, s. (Do latira censuario). 
O, a que traz do fôro alguma terra, pré- 
dio, e tera que pagar o censo. 

CENSÚRA, s. f. (Do latim censura, de 
census, censo; vid. Censo). Na antiga Ro- 
ma, dignidade e funcção do censor. 

—Era linguagem ecclesiastica, impro- 
bação, condemnação de proposições de 
obras em que se trata dc dogmas.—Amea- 
ça que faz a Egreja das penas cm que in- 
correrão os que forem contra o que ella 
ordena; ou as próprias penas quando se 
incorreu n'ellas, taes como a excommu- 
nhã, a interdicção, a suspensão, etc. — 
«Guardem compridamenle estes pazes e 
jurem outros taes juramentos per suas pes- 
soas someteendo os ditos Reis e seus [rei- 
nos a çènssura e sentença ecclesiastica, 
hindo contra esto per alguma guisa.-» Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 
53. — Pena disciplinar pronunciada con- 
tra um dos seus membros pelos corpos 
da magistratura, etc. — Critica cora o fira 
de corrigir. — tíluma cousavos digo, que 

quando por mais não fora, que estar su- 
jeito á censura dos parvos, se não podia 
ser discreto,K Francisco Mauoel de Mello, 
Apol. Dial., pag. 5. — Exame dos livros 
que fazia antigamente a mesa censoria, 
antes d'elles se publicarem. — Exame de 
livros, jornaes, peças de theatro, etc., 
feito por agentes do governo. — Em Por- 
tugal havia apenas ultimamente censura 
para as obras dramaticas, que foi abolida. 

CENSURÁDO, part.pass. de Censurar. 
— Uma opinião censurada peía Egreja. 

CENSURADÓR, A, s. (Do thema censu- 
ra, de censurar,com o suffixo «dorj, ca». 
O, a que censura. 

CENSURAR, v, a. (De censura). Repre- 
hender o que parece digno do ser julga- 
do máo. 

— Em matéria de dogma, condemnar. 
— Esta obra foi censurada pelo Papa. 

CENSURÁVEL, a(i;. de 2 gen. (Do the- 
ma censura, de censurar, com o sufllxo 
«avel»). Digno de censura, roprehensivel. 

CENTA. Contracção com alteração da 
vogai final do cento e. 

Vy, quem ntm quisera ver, 
Ceuta tantas copras ler. 

CANCiONEino DE RESENDE, tom. I, pag. IG (ed. 
do Stuttgard). 

CÉNTAFÓLHO, s. m. (Corrupção do Cen- 
tifolio). Nome d'uma das tripas do esto- 
mago do boi que tem muitos folliculos.— 
Figurada o familiarmente: O interior, o 
intimo das cousas. — «iVão nos passa uma 
mosca semlhe examinarmos o centafolho.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. v, sc. 8, — nEu revolvo melhor o 
centafolho do mundo.i Idem, Aulegra- 
phia, foi. 3. 

CENTÃO, s. m. (Do latim cento, cento- 
nis, derivado do centum (vid. Cento); as- 
sim propriamente: de cem bocados, e de- 
pois, era sentido restricto, manta feita de 
muitos bocados de panno). Manta de pan- 
no muito grosso para cobrir machinas do 
guerra. — Verso ou fragmento de verso 
tomado de algum auctor. — Peça de poe- 
sia composta de centões. — O centão de 
Ausonio. 

CENTÁUREA, s. f. (Do latim centaurea, 
centaurium, chamada assim do centauro 
Chiron, olhado como ura dos mais há- 
beis médicos). Termo deBotanica. Gene- 
ro de plantas de quatro especies amar- 
gas e tônicas que são empregadas era me- 
dicina : Acentaurea maior (centaurea cen- 
taurium, Linneo); a jacea (centaurea ja- 
cea, Linneo); a calcitrapa (centaurea cal- 
citrapa, Linneo); o cyano maior (centau- 
rea cyana, Linneo).—centaurea we- 
nor (gentiana centauriutnj, norae d'uma 
planta d'outra familia, muito vulgar, cha- 
mada tarabem fel da terra. — «Centau- 
rea menor, que o vulgo chama fel da 
terra.» Madeira, Morbo gallico, Part. n, 
cap. 38. 

CENTAUREO.ad;'. (Do latim centaurius, 
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de centaurus; vid. Centauro). Que per- 
tence ou rpspeita ao centauro. 

CENTÁURO, s. m. (Do latim centaurus, 
do grego kéntayros, que a mythologia 
comparada identifica com o sanskrito gan- 
dharvas, gênio com cabeça de cavallo). 
Entidade mythologica, metade homem, 
metade cavallo. — O centauro Chiron edu- 
cou Achilles. 

Que de medonhas formas se ajuntarSo 
D© chimeras, Phitocns, e Minotauros, 
Hidrag, Esfinges, Dragos, o Centauros. 

SÁDEMENEZES, MALACACONQUISTADA, cant.I, 
cst. G. 

Alli ferinos pés, humanos corpos 
Se viâo com disforme respondencia, 
Os Centauros cruéis, Tygres Hircanos, 
Medonhos monstros cheios de inclemencia. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. I, 
cst. 11. 

— Termo de Astronomia. Nome d'uma 
das constellações do hemispherio austral. 

CENTEÃL ou CENTEIÁL, s. m. (De cen- 
teio, com o suffixo «ah). Seara de cen- 
teio.— Campo em que ha searas de cen- 
teio. — «Foi logo cair em huum centeal.» 
Chronicas breves de Santa Cruz de Coim- 
bra, em Portugal. Mon. hist., Scriptores 
I, 31. 

CENTÉIO, s. m. (Do latim centenus, de 
centmn, cento (vid. Cento). Suppunha-se 
que um gráo d'esto cereal semeado re- 
produzia um cento. Cereal de qualidades 
inferiores ás do trigo e da cevada. 

CENTÉLHA, s. f. (Do latim scintilla), 
Faisca. = Pouco usado. 

CENTELHAR, v. n. Vid. Cintilhar e 
Scintillar. 

CENTÉNA, s. f. (De cento, com o suf- 
fixo «ena»). Numero de cem, ou cérca de 
cem. — lAssy permitia estar esta parte do 
mundo tantas centenas de annos encuber- 
ta, e escondida.* Barros, Década I, 1, 2. 
— d Por decurso de tantas centenas de 
annos.T) Idem, Década III, 4,1. — (íAvia 
muitas centenas de annos que era fun- 
dada.^ Idem, Ibidem, 4, I. 

—Nos estados fundados pelos germa- 
nos, divisão de população, aggregação de 
cem famílias, pouco mais ou menos, sob as 
ordens d'um chefe, e depois divisão cor- 
respondente de territorio. 

CENTENAR, s. m. (De centena, com o 
suffiio «ar».) O numero de cem, ou cêrca 
de cem. — atantos centenares de annos 
atraz.T) Fr. Luiz de Souza, Vida de Fr. 
Bertholameu, foi. 76, col. 4 (1.® ed.) 

1.) CENTENÁRIO, s. m. (De centenar, 
com o suffixo «io»). Vid. Centenar. 

2.) CENTENÁRIO, adj. ordinal de Cem 
(vid. Centenário 1). Centesimo; de cem 
por um. — Que tem cem annos. — Um 
homem centenário, ou substantivamente: 
Um centenário. 

CENTÊO, s. m. Vid. Centeio. 
CENTEÓSO, adj. (De centeio, com o 

suffixo íoso»). Que se parece com o cen- 
teio. 

— Aüag. : tTrigo centeoso, pão pro- 
veitoso.t> Padre Delicado, Adagios, p. 15. 

f CENTESIMAL, adj. (De centesimo, 
com o suffixo «ab). Termo d'Arithme- 
tica. Por centesimos.—Fracção centesi- 
mal. Dous por cem, trez por cera, etc., 
são fracções centesimaes.—Divisão cen- 
tesimal, a que contém cem partes ou 
um múltiplo de cera. 

CENTÉSIMO, adj. ordinal de Cem. (Do 
latira centesimus, de centum, cento). O 
centesimo anno. — O centesimo dia do 
anno. — Sou o centesimo na lista d'ad- 
missão.—D'um modo indeterminado.— 
A centesima wz.—A centesinia 
cada uma das parles d'um todo dividido 
em cem partes. 

CENTÉSIMO, s, m. Acentesima parte. 
— Um centesimo. 

CENTI... Prefixo empregado em mui- 
tos compostos e particularmente era o 
novo systema de pesos e medidas, e si- 
gnificando um centesirao. 

f CENTIÁRA, s. f. (De centi, e ara). O 
centesirao da ara, ou ura metro quadrado. 

CENTIFÓLIO, adj. (Do latira centi fo- 
lius, de centum, cento, cera, o foUum, 
folha). Que tera cem folhas.—Rosa cen- 
tifolia. 

CENTÍGRADO, adj. (D'uma palavra la- 
tina hypothetica centigradus, de centum, 
cento, e gradus, gráo). Dividido em cem 
gráos. — Thermometro centigrado, ther- 
mometro cuja escala acima de zero está 
dividida em cem gráos. 

f CENTÍGRAMMA, s. m. (De centi, e 
gramma). Centesima parte do gramma. 

CENTILÁR, V. n. Vid. Scintillar. 
CENTILÍTRO, s. m. (De centi, e litro). 

Centesima parte do litro. 
CENTÍMANO, adj. (Do latim centima- 

nus, de centum, cento, cem, e manus, 
mão). Termo Poético. Que tem cem mãos. 

Furtando as largas mãos ao centimano 
Obrará por tal causa com largueza. 

MANOEL THOMAZ, INSULANA, Cant. IX,est.50. 
CENTÍMETRO, s. m. (De centi, e me- 

tro.) A centesima parte do metro. 
CENTINELLA, s. f, Vid. Sentinella. — 

«7/e hum soldado de centinella, que aqui 
me mandão pôr pera que me guarde.d 
Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 135. 

CENTÍPEDE, adj. 2 gen. (Do latim cen- 
típeda, de centum, cento, cem, epes,pe- 
dis, pé). Termo de Zoologia. Que tem 
mais de cem pés e menos de duzentos. 

1.) CENTO, adj. numerai ou nome de 
numero. (Do latim centum, a que corres- 
pondem o grego he-katon, o sanskrito 
çatam (por katam), o zend çatem, o go- 
thico hund, o lituanio szimtas (por cim- 
tas]. Dez vezes dez. — Cento e um. — Cen- 
to e dous, e assim até cento e noventa e 
nove. 

Mas do grande Duarte, e d'outros cento 
Do Real sangue, e dos Irmãos se espera 
Descobrir ind'ao Mundo hua nova esphera. 

ANTONIÜ FERREIRA, EPITHALAMIO. 
N'ella se vê, como tinha por costume, 
Cursos do sol quatorze vezes cento. 

CAM., LUS., cant. v, est. 2. 

Mai porém de pequenos animaes 
Do mar todos cobertos, cento e cento. 

OB. CiT., cant. VI, cst. 18. 

.... Às aguas nítidas deargento 
Vem sustentar de longe a terra e a gente 
Pelos arcos reaes que cento e cento 
Nos ares se alevantam nobremente. 

OB. CIT., cant. III, est. 63. 

Vende-se um vaso de agua assaa pequeno 
Por dez, doze cruzados, e se leua 
Pouca mais cantidade fazem cento, 
Ou cento e trinta n'elle cm breue espaço. 

CORTE REAL, NAUFRAGIO DE SEPULVEDA, 
cant. X. 

— *De cento, que porahi vão, não cM- 
ga hum ao cume da ventura.y» Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 153.^ 
«.Por isso elles em hum dia entronizavão 
em Roma hum Emperador, e ao outrO » 
trazião a rasto; como fizerão a Otho, A^' 
reliano, e Vitellio, e outro cento.» IdeiD) 
Ibidem. 

— Termo de Finanças o CommerciO' 
Cinco, dez, cincoenta, cento ou cem í""' 
cento, interesse, ganho, producto, jurodo 
cinco, dez, cincoenta, cem reis por ce® 
reis. — Empréstimo de20contos a novepo^ 
cento. — Este negocio rende cincoentap'^ 
cento.— (íNão ha resposteiro velho, 
tapete, que não valha a cento j^or cento ' 
Francisco Manuel de Mello, Carta de Gui» 
de Casados. — Figuradamente: *.Eneo^^' 
trei huma destas (beatas) que lhe imp»'" 
tava andar com o rosto mortificado 
por cento.» Idem, Apol. Dial., p. 22. 

— Cento, s. m. Uma centena. — 
que a conta seja errada, tanto vai 
em hum como em hum cento.» Idem, 
cit. 

—Obs. gramm. : Até ao século 
disse-se cento, não só cm todos os csso 
em que hoje se diz cento, mas tam^e^ 
n'aquelles em que hoje se diz cem- V 
exemplos citados nol-o mostram; 
porém, cento só se emprega como 
ctivo, quando se lhe segue a conjuncÇ®. 
e outro numerai: cento eum, etc. ; 
outros casos diz-se cem, se a palavf 
um adjectivo. 

2.) CÉNTO, ant. part. pass. de 
(Do latira cinctus],— «Ê depois 
houver centa» (a espada). Provas da 
toria Genealogica, Tom. iii, p. 395- 

CENTÓCULO, adj. (Do latim centoc^lr^y 
Ag centum, cem, eoculus, olho; vid.O^*^ 
Termo Poético. Que tem cem olhoS' 

CENTÓLA ou SANTÓLA, s. f. (?) 
cie de caranguejo grande e vermelb"' 

Semelhantes cabei;as a altos riscos 
Coberto» de Cangrejos, e Centolas. ^ jj, 

MANUEL THOMAZ, INSULANA, cant. lUi 

CENTOPÊA, s. f. (Do latim 
mudando-se o «o» em d», por an^ 
de cento, e syncopando-se o «d», 
em Tprea, de prcedá, feio, de foidjt^> , 
Insecto que tem muitos pés. — fO- > 
mente: a Huma centopea áa peccados^^^^ 
prios.% Antonio Vieira, Sermões, 

P' 88. jogíi 
CENTOS, s. m. pl. (De cento 1 V 



CENT CENT CENT 169 

de duas pessoas, cada uma das quaes joga 
com doze cartas. 

central, adj. 2 gen. (Do latim cen- 
^^alis, de centrurn). Que está no centro, 
lue tem relação cora o centro. — Um 
ponto central. — O fogo central, fogo ou 
pelo menos calôr muito forte, que existo 

,1o centro da terra. — Por extensão, pro- 
víncia central, bairro central, rua cen- 

que está no coração do paiz, da ci- 
aade. — Administração central, adminis- 
tração que dirige todo o resto do corpo 
administrativo. — Poder central, em op- 
Posição ao poder local, poder que governa 
"u representa o todo da nação. 

Termo de Mechanica. Força central, 
'"■Ça dirigida para um centro, ou ema- 

nando d'um centro ou roferindo-so a um 
centro. 

—Termo de Geometria antiga. Regra 
^eutral, regra segundo a qual so serviam 

® circulo e da parábola para construir 
raizes das equações do 3.» o do 4.° 

grao. 
^ t CENTRALIDADE, s. f. (De central). 

^rmo de Physiologia. Phenomenos de 
ntraii^ade, phenomenos nervosos que 
dão nos centros cérebro-rachidiános e 

nos nervos periphéricos. 
^ J^ENtraLISAÇÃO ou CENTRALIZAÇÃO, 

' (' (Termomoderno, de centralisar). Re- 
^^•ão u'um mesmo centro.—Centralisação 

'^^'nistrativa, reunião, no centro do go- 

tiv'^'^°' loílos os negocios administra- 
— Centralisação politica, reunião do 

'Io forças d'um estado entre as mãos 
trar do governo. — A palavra cen- 
5i '®3Ção, ó empregada também parade- 
^^enar em geral um regimen que submet- 

dos interessos locaes á di- 
ao exame da auctoridadc cen- 

Cp do seus agentes immediatos. 
" trai" 

—A administração acha-se toda 
Pp* nas mãos dos ministros. 

l\eu„í^TRALISAR, i;. a. (De central). 
 no mesmo centro. 

ao~r ^'^*'ralisar-se, V. rejl. listar reunido 
traii^ centro. — O poder cen- 

"«s mãos dos ministros. 
O s^fp^^^MENTE, «(iu. (De central, com 

No centro, pelo cen- 
tHl(^ se ha de sarjar na pus- 
p. 7q ente.» Ferreira, Cirurgia, 

palavra la- 
"^^ntro de centrum, 
sica, (]. fugir). Termo do Phy- 

'^Fovc ^ ^ afastar d'um centro.— 
"'n a que faz que um 

i ^°^*do rapidamente em roda, 
escapar-se. 

3^® Botanica. Inftorescencia 
sn ' y®Po®'Çüo segundo a qual as 

'?ténias j" ® do centro. — As do- 
*^'9. ®sse modo de inQorescen- 

^^PETENCIA, s. f. (De centripeto). 
VOI.. II._22. 

Termo de Physica. Tendencia a dirigir- 
se para um centro. 

CENTRIPETO, adj. (D'uma palavra la- 
tina hypothetica centripetus, de centrum, 
centro, o peto, demandar, tender para). 
Termo do Physica. Que tende a aproximar 
d'um centro. — Força centripeta, a força 
que dirige para a terra os corpos que 
caem, e cm virtude da qual gravitam a 
lua sobre a terra, a terra sobre o sol. 

— Termo de Botanica. Infíorescencia 
centripeta, disposição pela qual as péta- 
las so aproximam do centro. 

CENTRO, s. m. (Do latim centrum, do 
grego kentron, de kentein, picar, porque 
se pica com um compasso no ponto em 
roda do qual se descreve a circumferen- 
cia). O ponto situado a igual distancia 
do todos os da circumferencia d'um cir- 
culo ou da superfície d'uma esphera. 

Aqui um globo vôem no ar, qu© o lumo 
Clarissimo por clle penetrava; 
De modo que o seu cerUro está evidente, 
Como a sud superfície claramente. 

CAM., LU9., cant. X, est. 77. 

Qual a matéria seja nào se enxerga, 
Mas enxerga-so bem quo está composto 
J)e vários orbes, que a divina verga 
Compoz, e um centro a todos só tem posto. 

OB. ciT., cant. X, est. 78. 

Km todos estes orbes differente 
Curso verás, n'uns grave o n'outros leve; 
Ora fogem do centro longamente, 
Ora da terra estão caminho breve. 

OB. ciT., cant. X, est. 90. 

Pelo mesmo caminho os passos mede 
Da ordem dos mais orbes declarada, 
O combusto Mercúrio só tirando 
Que com cinco ou seis centros vai voltando. 

IIOLIM DI2 MOUHA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 
IV, est. 21. 

—Por extensão, o ponto, cm qualquer 
outra figura alóm do circulo ou da es- 
phera, pela qual ó cortada em duas par- 
tes eguaes qualquer recta levada a dons 
lados oppostos da figura. — Centro d'um 
quadrado, d'uma ellipse.—Figuradamen- 
te: 0^ centro da terra, os abysmos, as 
profundezas.— O demonio arrastou-o ao 
centro da terra. — Por extensão, o meio 
d'um espaço qualquer. — O centro d'um 
quadro, d'uma praça. — Habita n'uma ca- 
sa que fica no centro da cidade. — Esta 
cidade fica no centro do paiz. 

— Figuradamento: O ponto cm que as 
cousas solicitadas por alguma força, se 
reúnem e chegam á sua maior acção, 
d'oude emanam, se espalhara e exercem 
a sua influencia, etc.—Este <; o jíieu centro 
de trabalho.—No centro da corrupção, 
dos prazeres. — Vive no centro da socie- 
dade portugueza. 

— Em Theologia categórica, a sédo 
papal ó o centro da unidade da Egreja. 
— Ponto d'onde emana uma força, em 
que se exerce uma acção. — Centro de 
uctividade, de attracção, de calor. — Lo- 
gar em que so dá uma concentração, um 
desenvolvimento considerável d'acções so- 
ciaes.—Centro político.— Centro intelle- 
ctual.—Centro» industrial.—Centro com- 
mercial. — Centro de consummo, de pre- 

dileção.—Os grandes centros, as grandes 
cidades. 

—Termo de Physica. Centro de gra- 
vidade, o ponto d'um corpo pelo qual 
passa constantemente o resultante das for- 
ças parallelas da gravitação nas diversas 
posições que se lhe faz tomar successi- 
vamente em relação á direcçáo d'essas 
forças. — Centro d'inercia ou de massa, 
ponto central d'um corpo ou d'um con- 
juncto de corpos que uma força artificial 
deve pôr em movimento. — Centro dyna- 
mico ou de movimento, ponto central e 
symetrico d'um movei que coincida com 
o centro de inércia; um e outro se con- 
fundem com o centro de gravidade.— 
Centro de oscillação, ponto particular, 
n'um pêndulo composto, que se movo pre- 
cisamente com a mftsma velocidade como 
so fosse a extremidade d'um pêndulo 
simples; a parto do pêndulo composto 
quo dá oscillações médias entre as das 
partes mais aproximadas e as das partes 
mais afastadas do eixo oscillatorio.— 
Centro optico, ponto situado no interior 
d'uma lento e sobre o eixo principal, que 
goza da propriedade de deixar seguir, de- 
pois de sair da lente, aos raios luminosos 
quo a atravessam, a sua direcçáo primi- 
tiva ou uma direcçáo parallela. 

— Em Mechanica, centro d'impulso, 
centro de gravidade d'uma massa fluida 
deslocada por um corpo solido mergu- 
lhado no seu interior.—Centro de pres- 
são, parte da parede lateral dos vasos 
que supporta a pressão média do liquido 
que os encho. 

— Em Anatomia, centro neruoso, logar 
em que tem a sua origem muitos nervos. 
O cerebro, a espinhal medulla, os gân- 
glios são centros nervosos.—Centro epi- 
gastrico, gânglios o plexo nervoso si- 
tuados no epigastrio.—Centro phrenico, 
ou centro aponevrotico do diaphragma, 
ou centro oval, a aponevroso forte que 
occupa a parte posterior o media do dia- 
phragma.— Figuradamente: O que at- 
trahe, o ponto para quo converge ou se 
dirige ura sentimento, um desejo. 

CENTROBARICO, adj. (De centro, e do 
grego bdros, gravidade). Termo de Phy- 
sica. Que dependo do centro do gravida- 
de.—Methodo centrobarico, methodopara 
determinar o volume dos soUdos de revo- 
lução pelo movimento dos centros de gra- 
vidade. 

-{- CENTRODÓNTE, adj. (Do grego ken- 
tron, que pica, e odoys, odontos, dente). 
Termo de Zoologia. Quo tem dentes pon- 
tudos. 

f CENTROGASTRO, s. m. (Do grego/ren- 
tron, que pica, e gastôr, ventre). Termo de 
Zoologia. Nome d'um peixe (centrogasterj. 

f CENTROPOMO, s. m. (Do grego ken- 
tron, que pica, Qpoma, opérculo dosbran- 
chios). Termo do Zoologia. Nome d'um 
peixe (centropomasoj. 

CENTROSCOPIA, s. f. (Do grego ken- 
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tron, centro (vid. Centro), e skopein, con- 
siderar). Parte da geometria que trata do 
centro das grandezas. 

CENTÚMVIR, s. m. (Do latim centum- 
vir, de centum, cento (vid. Cento), e vir, 
homem; vid. Viril). Na antiga Iloraa, o 
tribunal dos centumviros, tribunal com- 
posto de cem membros, que julgavam as 
questões d'estado, de propriedade, de 
successão. 

CENTUMVIRAL, adj. (Do latim centum- 
viralis, de centumvir). Relativo aos cen- 
tumviros. 

CENTUMVIRATO, s. m. (Do latim cen- 
tumviratus, de centumvir). Dignidade do 
centumvir. 

CENTUPLAR, v. a. Vid. Centuplicar. 
CENTUPLICADAMENTE, adv. (De cen- 

tuplicado, com o suffixo «mente»). Cem 
vezes outro tanto. 

CENTUPLICADO, part. pass. de Cen- 
tuplicar.— Capital centuplicado. 

CENTUPLICAR, v. a. (Do latim centu- 
pUcare, de centuplex, centuplieis, centu- 
plo). Tornar cem vezes tão grande; mul- 
tiplicar por cem. 

— Centuplicar-se, v. rcfl. Tornar-se 
centuplo.—Esta somma centuplicou-se 
pelos juros accumulados. 

CENTUPLO, adj. (Do latim centuplus, 
de centum, cento; vid. Cento). Que valo 
cem vezes outro tanto.—Mil é um numero 
centuplo de dez.—Substantivamente : 
Pagar o centuplo.— Ganhar o centuplo. 

CENTÚRIA, s. f. (Do latim centúria, 
que olhado como sendo um composto do 
cento, [centumj, e uria, por viria, à&vir, 
é uma etymologia perfeitamente acceitavel, 
porque a transformação de centumviria, 
em centúria nada tem de extraordinário 
em latim ; além d'isso, do lado da signi- 
ficação só se poderia oppôr como objec- 
çáo, que centúria significa, alóm ãeuma 
centena d'homens, a extensão do duzentos 
jugeros ; mas sabe-se que o nome d'essas 
centúrias territoriaes vem do que se fa- 
zia um lote de dous jugeros por cem ho- 
mens, nas terras tomadas aos inimigos). 
Na antiga Roma, centena de cidadãos.— 
O povo romano foi distrihuido em centú- 
rias.— Uma das divisões politicas do 
povo romano. — Reunião de cem peças 
litterarias, sonetos, cartas, etc. As Cartas 
de D. Francisco Manoel de Mello acham- 
se distribuídas em centúrias.—uNa His- 
toria Ecclesiastica de Ilespanha, Centú- 
ria priweim.» Monarchia Lusitana, Tom. 
ni, foi. 79.—CentuTias de iVbsíradamíís, 
predicções dispostas em centenas de quar- 
tetos ou de sextilhas, ou cada um d'esses 
quartetos ou sextilhas. 

CENTURIADOR, s. m. (De centúria). O 
que compõe centúrias ; o que escreve uma 
historia pela ordem dos séculos ou perío- 
dos decemannos.—Centuriadores, nome 
dado a quatro theologos protestantes de 
Magdeburgo, que dividiram a historia da 
Egreja em centúrias. 

-j- CENTURIADOS, adj. m. pl. (Do latim 
centuriatus, de centúria, centúria). Ter- 
mo de Historia Romana. Comidos centu- 
riados, comícios reunidos por centúrias. 

CENTURIAL, adj. (Do latim centuria- 
lis, de centúria, centúria). Que pertence 
a uma centúria. 

CENTURIÃO , s. m. (Do latim ceníttrio). 
O que commandava cem homens na milí- 
cia romana. — *. Capitão de cem homens 
de cavallo, a quem os Romanos chamavam 
centurião.» Monarchia Lusitana, Tom. i, 
foi. 166. 

CENTURIO, s. m. (Do latim centurio, 
centurião). Centurião.—Nome dado aos 
que, vestidos segundo a milícia romana, 
acompanham a procissão do Enterro, ou 
guardam na egreja o sepulchro. — <í Fi- 
lhos de Ourives e Mercadores ricos, e de- 
licados, tive toda a noyte em pé como 
Centurios.» Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 21.— Saião. 

CENTURIONADO, s. m. (Do latim cen- 
turionatus, de centurio, centurião). Posto 
de centurião. 

CENZALA, s. f. Termo do Brazíl. Chou- 
pana, casa pequena em que moram pre- 
tos.— Figuradamente: Motim, ruído de 
gente, grande baralha. 

CÉO ou CÉU, s. m. (Do latim ccelum, 
que está por uma antiga fôrma koilom, 
que se liga ao grego koilos, cavo, ambas 
as quaes suppõem uma fôrma greco-íta- 
lica, kovilos, de kavilos, da mesma raiz 
que cavus; vid. Cavo). Espaço que vemos 
em fôrma de abôbada, estendido por cima 
das nossas cabeças e circumscripto pelo 
horísonte. — O ceo está claro. — O ceo 
está puro. — O ceo está carregado,—Ceo 
azul. 

Mas assi como a Aurora marchetada 
Os fermosos cabellos espalhou 
No ceo sereno, abrindo a roixa entrada 
Ao claro Ilyperionio que acordou... 

CAM., i>U9., cant. 1, est. 59. 4 
A memória do dia renovava 
O pressuroso Sol, que o ceo rodea, 
Em que Aquelle, a quem tudo está sujeito, 
O sello poz a quanto tinha feito. 

OB. ciT,, cant. 2, est. 72. 
As forçosas raizes nào cuidaram, 
Que nunca para o ceo fossem viradas. 

OB. CIT., cant. 6, est. 79. 
Fazem os bombardeiros seu ofílcio, 
O ceo, a terra c as ondas atroando. 

OB. ciT., cant. 2, est. 90. 
Pisando o crystallino ceo formoso, 
Vem pelá Via Lactea juntamente. 

on. CIT., cant. 1, est. 20. 
Veiu a manha no ceo pintando as côres 
Da pubibunda rosa e roxas flores. 

OB. CIT., cant. 4, est. 75. 

E todas três reunidas, alegraram 
O ar, o cco e a terra com sua ausência. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., Cant. 1. 

Em noua escuridão, e sombra horriuel 
Se cobre o turuo ceo então de nouo. 

OB. CIT., cant. 7. 

Bem no meyo do templo se leuanta 
Hua ara mal composta, onde assentada 
Hua graue molhcr está, que os olhos 
Postos no ceo, ao ceo somente aspira. 

OB. CIT., cant. 10. 

Os claros olhos de uma luz serena 
Como duas Estrellas resplandecem, 
Mas a vista tão fraca, e táo pequena, 
Que na terra, e no ceo nada conhecem. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant. 1. 

—Vêr só ceo e mar, estar no alto maf- 
—De cousas muito differentes, diz-se qu® 
ha entre cilas tanta distancia como do ceo 
á terra. — Filho do ceo, o imperador da 
China. — O ceo inferior, a China. 

— Termo de Astronomia antiga. As di- 
versas espheras crystaliinas e concentri- 
cas á terra, que os antigos tinham sup- 
posto existir para explicar os movimen- 
tos apparentes. — O ceo da Lua. — O ceo 
de Júpiter. — Entre os antigos não con- 
cordavam as opiniões acerca do numef 
dos céos. Primeiramente Julgou-se haver 
sete céos para os seto planetas: a LuSi 
Mercúrio, Venus, Sol, Marte, Júpiter 0 
Saturno; depois d'esses céos vinbaodas 
estrellas fixas, a que se dava tambeni" 
nome d'empyreo, ou primeiro movei, co- 
mo imprimindo movimento ao todo, 
Armamento, como envolvendo e tornan* 
do firme todo o universo; depois imag'' 
nou-se cora o nome de primeiro ou s®' 
gundo crystallino, céos intermediários ei" 
tre o firmamento o o céo do Saturno pa'® 
explicar diversos movimentos que se ti- 
nham descoberto. No século xvi o no co- 
meço do século xvit, antes do triumph'' 
definitivo do systema do Copernico, redu- 
ziram-se todas essas espheras a tres, uffl® 
para os planetas, outra para as estreU'® 
fixas, e uma outra muito mal deteraii"*' 
da a que se deu o nome de empyreo. 

Nâo Pinho, Faya, Enzinho, Ulmo, Era ou 
Nem doce suspirar em prosa, ou rima 
O fogo apagarão, qu'em mim de cima 
Do terceiro Ceo cáe, o dos olhos mana. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, llv. 1, 9- 
Deixam dos sete Ceos o regimento, 
Que do Poder mais alto lhe foi dado. 

CAM.,'LUS., cant. 1, est. 21. 
Mas já o planeta, que no ceo primeiro 
Habita, cmco vezes apressada, 
Agora meio rosto, agora inteiro 
Mostrára, em quanto o mar cortava a armadí*- 

OB. CIT., cant. 5, est. 24. 
.Tá penetra as estrellas luminosas. 
Já na terceira Esphera recebida. 
Avante passa; e lá no sexto Ceo, 
Para onde estava o Padre se moveu. 

OB. CIT., cant. 2, est. 33. 

— Na Astronomia moderna, o 
immenso em que os astros realisa"^ 
suas revoluções: sob este ponto do*' q 
a terra, como planeta, está no 
conjuncto das constellações que se**" 
no céo.—yls influencias do céo, a® P 
tendidas influencias que se attribu 
aos astros sobre o destino humano- 

—Ar, atmosphera,,clima. 

Quanto a desesperar já compellidos. 
Por ceos nSo naturaes, de qualidade 
Inimiga da nossa humanidade. 

OB. CIT., cant. 5, est. 70. 

E porque, como vistes, tôm passados 
Na viagem táo ásperos periç^os, 
Tantos climas, e ceos experimentados, 
Tanto furor de ventos inimigos, 

on. CIT., cant. 1, est. 20. 
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Do mar temos corrido e navegado 
Toda a parte do Antarctico e Callisto, 
Toda a costa africana rodeado, 
Diversos cêos e terras temos visto. 

CA.M., LUS., cant. 1, est. 51. 

■— o fogo do céo, o raio. — Um céo de 
bronze, tempo secco e sem chuva, prejudi- 
cial á agricultura. 

■— Termo de Theologia. A habitação 
"íos bemaventurados. — <iPoemos fim e 
"■i^cíbamento a nossa door, e tristeza, con- 
^olandonos em esse Senhor, que da, epri- 

e tolhe: quando quer que lhe praz, em 
® qual avemos firme esperança que nos al- 

çeeos dara boom galardam e gloria a 
'^Ima delBei teu padre.d Feriiâo Lopes, 
''hronica de D. Pedro, cap. C. 

Nella veram dos Ceos novas grandezas, 
E nella para os Ceos caminho, e guia. 

ANTONlO FBRnEinA, SONETOS, Uv. 1, pag. 6. 
Seuss versos, e cantigas todos eram 
Louvar o seu bom Rey, que os Ceos lhes deram. 

IDEM, EGLOGA 1. 
Nào consentiu a mortij tantos annos, 
Que de Iferoe tâo ditoso se lograsse 
Portugal; ma.s os coros soberanos 
Do ceo supremo quiz que povoasse. 

CAM., LUS., cant. 4, est. 50. 
Vós, a quem nao sómente algum perigo 
Kstorva conquistar o povo imrnundo, 
Mas nem cobiça, ou pouca obediencia 
Da madre, que nos ceos estA em essencia. 

üD. ciT., cant. 7, est. 2. 
. —- Figuradamente: As cousas, os po- 
^®res celestes, divinos. Deus, a Provi- 
'^eacia. 

E o céu que me faz que tam presfestá 
De mi mia morte, como veran, 
Muitos que mia coita crcran. 

TROVAS E CANTAHESjCant. 21. 
Dae v.elas, disse, dae oo largo vento, 
Que o Ceo nos favorece e Deus o manda. 

CAM., LUS., cant. 2, est. Gü. 
Esta é a ditosa patria minha amada, 
A' qual so o Ceo mo dá, que eu sem perigo 
Torne com esta empreza já acabada, 
Acabe-se esta luz ali commigo. 

OB. CiT., cant. 3, est. 21. 
Via estar todo o Ceo determinado 
De fazer de Lisboa nova Roma. 

013. CIT., cant. G, est. 7. 
Ser isto ordenação dos ceos divina 
ji^or signacs muito claros ao mostrou, 
Quando em Évora a voz de uma menina, 

tempo fallando o nomeou. 
OB. CIT., cant. 4, est. 3. 

Inventará traições e vãos venenos; 
sempre (o Ceo querendo) fará menos. 

OB. CIT., cant. 10, est. 17. 

^Quayido vimos os successos, que 
Djos ^^^^Çào se originarão, então entende- 
tio Providencia com que o Ceo permi- 
Mròio desconcertos, que ca- 
Maun nossa Republica.* Francisco 

Epanaphoras, p. 22. 
'los ® virtude. — Tem o ceo 
^ os e o inferno no coração. 

Pintura. Parte d'um qua- 
^ G representa o ueo. 

k" cama. — Ceo 
^•Jcca f, a parte superior da 

abobada.— «A pro- 
(^oni °^riga a servir o ceo da bôc- 

Francisco Rodrigues 

~^Loc 7^^ Aldeia, Dial. i, 23. • • tornar o ceo com as mãos, 

mostrar indignação, impaciência, cólera. 
— (iRaiva me vem ás vezes de tomar o 
Ceo com as mãos.* Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 3.— 
*Querer cobrir o ceo com uma joeira», 
mentir descaradamente. Eníermidades da 
língua, p. 144.—Fazer do ceo cebola, 
mentir descaradamente, pregar uma men- 
tira que logo se reconhece. — aComo vos 
atabafou a prima de parola, e lhe fizera 
do ceo cebola.» Idem, Ob. cit., act. i, sc. 
1. —De antigamente se suppôr que os 
diversos ceos, cuja existencia se admit- 
lia, eram solidos, vêem varias locuções ; 
O ceo cáia sobre elle.—Lá cáe um pe- 
daço de ceo. — tíNam ha hum pedaço de 
ceo velho, que lhe caya.D Francisco Ma- 
noel de Mello, Feira d'Anexins, Part. ii, 
Dial. 1, § 1. — Caiu o ceo, matou as co- 
tovias, diz-se para zombar de uma nar- 
ração absurda. — Cair do ceo, diz-se de 
uma cousa ou de uma pessoa que vêem 
de improviso, sem serem previstas e que 
de ordinário trazem comsigo alguma cou- 
sa vantajosa. —Estar no sétimo ceo, estar 
immensamente satisfeito, ter um grande 
arrebalamento. — Vèr os ceos abertos, ter 
uma alegria indizivel.—E' um ceo aberto, 
diz-se de uma cousa que dá um grande 
prazer. — Ter o ceo aberto na terra, ter o 
ceo na terra, ter as maiores venturas. 

— Adag. : «O casamento e a mortalha, 
no ceo se talha.d 

CEOSO, adj. Vid. Cioso. — úlera ainda 
elRey Dom Pedro mujto ceoso, assi de 
molhcres de sua casa, como de seus offi- 
ciaes, e das outras todas do povo.» Fer- 
não topes, Chron. de D. Pedro I, cap. 8. 

CÉPA, s. f. (O francez tem cep, mascu- 
lino, com a mesma significarão. A pala- 
vra vem do latim cippus, palissada, tron- 
co de arvore). Pó de vinha. — Cepa de 
vinha, insígnia dos centuriões. — Figu- 
radamente : <íChristo verdadeira cepa de 
todos os fieis.» Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Tom. vii, pag. 7. — Apar- 
te das arvores e arbustos, que íica, quan- 
do se cortam com a raiz, da qual se faz 
carvão, chamado de cepa. 

— Adag. : «A boa cepa em maio a dei- 
ta.— íiDe boa cepa planta a vinha, e de 
boa mãe a filha.)) 

CEPCEIRAL, s. m. Vid. Sinceiral. 
. CEPEIRA, s. f. (De cepa, com o suffi- 

xo «eira»]. O tronco da videira. 
CEPHALAGRAPHIA, s. f. Erro por Ce- 

phalographia. E d'aquella fôrma que se 
acha em Moraes. 

CEPHALALGIA, s. f. (Do grego kepha- 
lalgia, de kêphalê, cabeça, e algia ; vid. 
Algia). Termo de Medicina. Dôr do ca- 
beça. 

CEPHALALGICO, adj. (De cephalalgia). 
Que diz respeito á cephalaigia. 

CEPHALANTHO, adj. (Do grego kêpha- 
lê, cabeça, e anthos, flor). Termo do Bo- 
tanica. Que tem as flores reunidas em ca- 
beça. 

CEPHALANTHOS, s. m. Nome de um 
bonito arbusto da America. 

CEPHÁLEO, adj. (Do grego kêphalê, 
cabeça). Termo de Zoologia. Que é mu- 
nido de uma cabeça distincta e separada. 

CEPHALÉU, s. f. (Do grego kêphalê, 
cabeça). Termo de Medicina. Dôr de ca- 
beça violenta e tenaz, algumas vezes pe- 
riódica. 

CEPHÁLICO, adj. (Do grego kephalikòs, 
de kêphalê, cabeça). Vid. Cabeça. 

CEPHALOBRANCHIO, s. m. (Do grego 
kêphalê, cabeça). Termo de Zoologia. No- 
me do vermes cujos branchios estão na 
parlo anterior do corpo. 

CEPHALOGRAPHIA, s. f. (Do grego kê- 
phalê, cabeça, ogrra^f/iem, descrever). Des- 
cripção anatômica da cabeça. 

CEPHALOIDE, ad/. 2 gen. (h& kêphalê, 
cabeça, o eidos, fôrma). Termo Didactico. 
Que tem a fôrma de cabeça. 

t CEPHALOMANCIA, s. f. (Do grego 
kêphalê, cabeia, com o suftixo «maneia»; 
vid. Maneia). Advinhação por meio da 
cabeça d'um burro, posta cm cima d'um 
brazeiro. 

t CEPHALOMETRÍA,s./•. (Do cephalo- 
metro). Emprego do cephalometro. —Me- 
dida das dimensões da cabeça, no estudo 
das raças humanas. 

f CEPHALOMETRO, s. m. (Do grego 
kêphalê, cabeça, e meíron, medida). Ins- 
trumento que servo para medir a cabeça 
da criança recem-nascida. 

f CÉPHALO-PHARYNGIÁNO, adj. (Do 
grego kêphalê, cabeça, e pharyngiano). 
Termo de Anatomia. Que sc liga á cabe- 
ça e ápharynge,—Musculo cephalo-pha- 
ryngiano. 

f CEPHALÓPHORO, adj. (Do grego kê- 
phalê, cabeça, e phoros, que leva). Ter- 
mo de Bolanica. Que tem uma flor em 
forma de cabeça. 

CEPHALÓPODO,s. m. (Do grego kêpha- 
lê, cabeça, & poys, podos, pé; (vid. Pé). 
Termo do Zoologia. Ordem da classe dos 
moliuscos, comprehendendoanimaes, cu- 
jos tentáculos, que servem á prehensão, 
mas não á locomoção, se inserem na ca- 
beça em roda da bôcca. 

t CEPHALÓPTERO, adj. (Do grego kê- 
phalê, cabeça, o pteròn, aza). Termo de 
Zoologia. Que tem na cabeça uma poupa 
de pennas simiihantes a uma aza. 

f CEPHALOSCÓPIA, s. f. (Do grego/tó- 
phalê, cabeça, o skopein, examinar). Exa- 
me, segundo o systema de Gall, da cabe- 
ça, para deduzir o estado das faculdades 
inteilectuaes. 

f CEPHALÓSOMO, adj. (Do grego kê- 
phalê, cabeça, esõma, corpo). Termo de 
Zoologia. Diz-se dos peixes que tem o 
corpo grosso na parte anterior. 

f CEPHALÓTO, adj. (Do grego hêpha- 
lòtos, que tem uma cabeça grande, de kê- 
phalê, cabeça). Termo de Zoologia. Que 
tem uma cabeça grande. 

-j- CEPHALÓTO, s. f. Nome do fami- 
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lia de peixes, de morcêgos, de coleóple- 
ros. 

f CEPHALÓTHECA, s. f. (Do grego kê- 
phalô, cabeça, e thêkê, cofre, caixa). Ter- 
mo de Zoologia. Involucro da cabeça das 
chrysalidas. 

f CEPHALOTOMÍA, s. m. (Do grego 7íé- 
phalô, cabeça, e tome, secção). Termo de 
Cirurgia. Operação que consiste era di- 
vidir a cabeça do feto morto, a que se 
recorre quando essa cabeça não pôde 
atravessar a bacia. 

f CEPHALÓTOMO, s. m. (Vid. Cepha- 
lotomia). Termo de Cirurgia. Instrumento 
que serve para praticar a cephalotomia. 

f CEPHALOTHÓRAX, s. w (Do grego 
kêphalê, cabeça, e thorax). Termo de 
Zoologia. A cabeça e o thorax dos ará- 
chnides e d'outros insectos. 

t CEPHALÓTRIBO, s. m, (Do grego kê- 
phalê, cabeça, e trihein, esmagar). Ter- 
mo de Cirurgia. Instrumento proprio pa- 
ra esmagar a cabeça do feto morto quan- 
do ella não pôde passar o estreito. 

f CEPHEO ou CEPHEU, s. m. (Do grego 
Kepheus, nome d'um personagem mytho- 
logico). Termo de Astronomia. Constella- 
çáo do hemispherio septenlrional. 

-J- CEPHISIO, adj. Pertencente ao rio 
Cephiso. — Flor cephisia, o lirio assim 
chamado, de Narciso, filho do rio Cephi- 
so, ter sido convertido n'ura lirio. 

Ali a cabeça a flor Cephisia inclina 
Sobolo tanque lúcido e sereno. 

CAM., LUS., cant. 9, est. CO. 
CEPILHÁDO, part. pass, de Cepilhar. 

Alisado com cepilho. — Figuradamente ; 
Refinado, apurado.— aTrazer os sentidos 
cepilhados.» Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Aulegraphia, act. i, sc. G.—Ho- 
mem mal cepilhado, mal feito. 

CEPILHADÜRA, s. f. Yid. Acepilhadura. 
CEPILHAR, V. a. (De cepilho). Alisar 

com cepilho. 
CEPILHO, s. m. (De cepo). Termo de 

Marceneiro. Instrumento similhante á 
garlopa, mas mais pequeno, que serve 
para endireitar e alisar as madeiras. 

— Termo do Espingardeiro. Especie de 
lima. 

CEPINHO, s. m. Diminutivo de Cepo. 
Nome de uma peça da sella, metallica, e 
que fica junto ao arçáo dianteiro. — Pri- 
são do pé. = Desusado n'este ultimo sen- 
tido, apresentado por Bento Pereira. 

CEPO, s. m. (Do latim cippus). Tóro, 
tronco de madeira, o que fica do tronco 
com as raizes, na altur^a por quo a arvore 
se cortou. Dos cepos das arvores faz-se 
carvão, bilhetes de cortadores, etc. — 
tPartido o tronco em duas partes, ou em 
dous cepos, a hum destes cepos rneííeo-í/ie 
o machado, e a cunha fendeo em achas; 
fez fogo com ellas; e aquentou&e, e cosi- 
nhou o que hauia de comer. O outro cepo 
poz-lhe a regra; lançou-lhe as linhas; 
desbastouo: e tomando já o maço, e o es- 
coprof já a goyva, e o iuril, foyo afey- 

çoando em forma humana.^ AntonioViei- 
ra. Sermões, Tom. i, 487. — O tronco do 
pilar. — Tronco com buraco em que se 
preude o pé do preso, ou pedaço de tron- 
co d'arvore em que ha cravada uma ar- 
gola ou cadôa a que se prendo o pé do 
preso. — Toro de madeira sobre o qual 
se corta a cabeça aos condemnados. 

Qual diante do algoz o condemnado, 
Que já na vida a morte tem bebido, 
Pue no cepo a garganta, e já entregado 
Espera pelo golpe táo temido. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 40. 

— Termo de Marceneiro. Ce^o rcvesso, 
instrumento que tem um ferro empinado 
e corta madeira rija. 

— Termo de Caça. Armadilha para 
aves, coelhos, etc. Fazem-se d'estes cepos 
de grandes dimensões para colher la- 
drões. 

— Columna nasegrejas, ôca, ou tendo 
em cima uma caixa, para receber as es- 
molas. — dNo cepo ou caixa- do templo.-» 
Fr. Pantaleão d'Aveiro, Itenerario, cap. 
46.—Figuradamente: Homem deselegan- 
te, mal feito. — Homem sem juizo, bron- 
co, inútil. — (íNão faltará a V. M. este 
tronco inútil, ainda que não preste para 
tronco, porque deu em cepo, e assim não 
serve jamais, que para alimento de chamas, 
depois que nelle prenderão as culpas. y> Fr. 
Antonio das Chagas, Cartas espirituaes. 
Tom. II, pag. 410,. 

— Adag. : (íEnfeitae o ce^o, parecer- 
vos-ha mancebo)-), diz-se a proposito de 
pessoa que malfeita, feia, parece todavia 
menos mal dotada pela natureza á força 
d'arlificios e enfeites. — «iVão de balde 
dizem, enfeitai o cepo.» Antonio Ferrei- 
ra, Bristo, act. iv, sc. 7. 

CÉPOLA, s. f. Termo de Historia Natu- 
ral. Nome de um peixe espinhoso.— Ce- 
pola franzina, tenia marinha. 

CERA, s. f. (Do latim cera, a quo cor- 
responde o grego kerós, cera, o lituanio 
koris, favo de mel. Estas fôrmas reve- 
lam a eiistencia d'uma fôrma fundamen- 
tal karas, já existente antes dos povos in- 
do-germanicos se separarem, como é evi- 
dente pela existencia de kôris em litua- 
nio. A palavra vem talvez da raiz kar, 
fazer; vid. Crear). Substancia natural- 
mente amarellada, produzida pelas abe- 
lhas e com que estes insectos compõem 
os alveolos onde depõem a sua provisão 
de mel o sustentam a sua progenitura.— 
Cera virgem, ou hella cera, que se lira 
dos cortiços, sem que tenha sido derre- 
tida ao fogo, e também cera preparada, 
ordinariamente em fôrma de pães; quo 
não serviu ainda para obra alguma.—A 
cera preparada e córada fica branca. — 
Uma vela de cera. — Uma cabeça de cera. 
— El-Rei mandou lavrar seis çentas ar- 
rovas de çera, de que fezerom çinquo mil 
cirios e tochas, e veherom do termo de 
Lisboa, onde el-Rei estonçe estava, çinquo 
mil homeens das vijntenas pera teerem os 

ditos çirios.D Fernão Lopes, Chronica de 
D. Pedro I, cap. 14. 

Ditosa chamo a hora, o dia, o anno, 
Que como cera estou ao fogo posto. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, liv. 1, p. 50. 
—« Esta experiencia vemos na cera, 

que com agua endurece, e com o fogo amo- 
lece.D Idem, Bristo, act. iii, sc. 2. — 
fortuna melhor engenheira, que o Cósman- 
dúr, costuma fazer, o que fazia hum Ci- 
rieiro do meu hayrro, destes que fahricão 
tarjas de cera para Igrejas.d Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 36.— 
Pintura em cera, pintura em que se ser- 
vem de cera dissolvida" em oleo de tere- 
benthina.—Azas de cera, cousa em que 
se não pôde fiar; locução tirada da fá- 
bula de ícaro, que voando pelos ares coffl 
azas de pennas ligadas com cera, foi pre- 
cipitado no Hellesponto quando o sol der- 
reteu a cera que as guarnecia. — Fami- 
liarmente ; Estar branco, amarello como 
cera, estar extremamente pallido ou coffl 
tez smarellada.—Figuradamente : Cousa 
molle, branda. 

Largo pomar, mas breve çurrao era 
Do pastor o çurráo, com que se ampara, 
Ruivo o medronho, desmayda a pera, 
O humilde abrunho, a camoeza clara, 
Mel para o gosto, para a vianda cera. 

JEUONYMO BAHIA, FADULA DE POLYPliEMO 
E OALATIIEA, 8. 

Alli os penedos a.speros rompia 
K em branda cera torna a rocha dura. 

CORTBREAL, NAUF. DE SEPULVEDA, Cant. 1^* 

— Pessoa branda. — aComo elle é 
cera.» Jorge Ferreira de VasconcelloSi 
Aulegraphia, act. i, sc. 9. 

— Por extensão, humor amarello qu® 
se fôrma nos ouvidos. — <íA cera da o>'^' 
lha ó Alexipharmaco a respeito de ouif"^ 
venenos.T> Madeira, Morbo Gallico, Par'' 
II, p. 183. 

—Cera- vegetal, substancia tirada das 
folhas de certos vegetaes, o similhante^ 
cera das abelhas. — Cera de pahneíf^> 
producto secretado pelo ceroxylon and^' 
coío (Ilumboldt). — Cera fóssil, substa''' 
cia achada na Moldavia e composta 
carbone e hydrogeneo. 

— Loc.: « Para a cera do seu azeit^^' 
para o seu interesso. Enfermidades 
Lingua, p. 143. — Gaitar cera 
defurdos, fazer sacrificios, esforços, he"®^ 
ficios, sem utilidade. — Fazer cera,"'® 
balhar com pouca diligencia, mandriaf- 

CERACEO, adj. (Do latim cera; ' 
Cera). Termo Didactico. Que tem a "P . 
parcncia da cera. 

CERAME, s. m. Termo Asiático. 
cie de casa pequena cujo sobrado asso" 
sobre quatro troncos d'arvores, o 
por cima um telhado cwberto de folha® 
palmeira. — aEl-liey de Calecut et^t ® 
cerame.ü) Barros, Década I, foi. 

f CERAMIA, s. f. Nome d'uuia 
muito pequena e elegante, da fóriD» 
arbusto, que nasce no mar. 

t CERÂMICA, s. f. A arte do oleiro- 
I CERÂMICO, adj. (Dogrego 
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argila, e vaso do argila). Quo diz respeito 
® arle de oleiro. — Artes ceramicas, as 
artes que tem por objecto a fabricação 
Qas louças de barro, de porcellana, etc. 
t CERÂMICO, s. m. Nome do um bair- 

■^0 na antiga Athenas. 
t CERAMOGRAPHÍA, s. f. (Do grego 

déramos, vaso de barro, e graphein, des- 
"^rever). Descripção dos vasos antigos. 
i CERAMOGRAPHICO, adj. Que diz 

fespeito á ceramographia. 
f CERAMUNHA, s. f. Talvez erro ty- 

Pographico por Caramunha no Cancio- 
de Rezende. 

Sospiros são ceramun/ías 
dos cuydacios e marteyros. 

CANC. DK REZENDE, tom. 1, p. 18. 

t CERASÍNA, s. f. (Do latim cerasus; 
Cereja). Mucilagem da gomma da 

'^^rejeira. 
CERasTA, s. f. (Do latim cerasla, do 

heráslês, de kéras, corno ; vid. Cor- 
,")• Termo de Historia Natural. Vibora 
° ^gypto muito venenosa, que tem na 
abíiça duas cminencias em fôrma de 

Cornos. 

Ou era o negro Caos, quando as ardentes 
l''urias vibram Cerastas, e Serpentes. 

MANUEL DE GALllEGOS, TEMPLO DA MEMÓRIA, 
cant. 111, est. 10. 

Co"^ ^^RATÍNA, adj. f. (Do grego kéras, 
110'^'^°' levantado como um cor- 
ai*^ dilemma chamava-se e chama-se 
ch I cornudo). Termo de Es- 

plastica. Questão ceratina, questão ca- 
1?®®! especie de sophisma. 
T CERÁTO, s. m. (Do latim ceratus, do 

de kéros, cera; vid. Ce- 
Termo de Pharmacia. Medicamento 

menos inolle, que tem 
, *^350 a cêra o azeite, 

roj ^^RATOCARPO, adj. (Do grego ké- 
Iíq/e karpòs, fructo). Termo de 

Que tem o fructo em fôrma de 

í JERaTÓCELA, s. f. Vid. Keratocelo. 
Cd/ ^^ATOGLOSSO, adj. (Do grego kc- 

® í/í(3òsa, língua). Termo de 
do Qg®'®- Opo tem relação com o corno 

e a língua. — O musculo 
^atnr,!^ substantivamente, o ce- 

"3I0SS0. 
gfCgo kéras, 

® f6rm' e cidos, fôrma). Que tem 
i Fp® ^ um corno. 

^ líthos, pedra). Ter- 
+ Corno petrificado. 

:% \7ATOPETALO, adj. (Do grego ké- 
dÜ n'' o pétalon, pétala). 

íi„ °'8nica. Cujas pétalas tem a 
i cv^ cornos. ^ 

coraf «am 
Zünl • ' ® caixa). Ter- 

'^hrvnái^P®" ^"volucro das antennas Cgj^A^phdas. 

f- latim ceraunia, lido gemma, do grego kerau- 

nús, raio). Genero de gemma que os an- 
tigos diziam parecer machados (talvez 
os machados de pedra dos tempos pro- 
historicos).—Synonymo de pedra meleô- 
rica. 

CERÁUNIO, s. in. (Do grego kcraunós, 
raio, por causa da fôrma do signalj. Ter- 
mo de Paleographia. Sigla que, tendo a 
fôrma d'uma frecha voltada, servia para 
indicar os versos defeituosos. 

f GERAUNÍTE, s. f. Vid. Ceraunia. 
f CERAUNÓMETRO, s. m. (Do grego 

keraunós, ram, e metron, medida). Termo 
do Physica. Instrumento proprio para me- 
dir o raio. 

f CERAUNOSCÓPIA, s. f. (Do grego 
keraunós, raio, e skopein, examinar). A 
pretendida arte de adivinhar por meio dos 
phenomenos do raio. 

CÉRBERO, s. m. (Do grego kérheros, o 
cão, quo, segundo a mythologia hellenica, 
se encontrava ás portas .do Aídcs. Os my- 
thôlogos raodernissimos comparam a pa- 
lavra com o sanskrito karhura, karbara, 
varipgado, que parece ser o nome dos dous 
cães infornaes da mythologia indica). Cão 
de tres cabeças que, segundo a mytholo- 
gia greco-romana, guardava a porta do in- 
ferno.— Figurada e familiarmente: Por- 
teiro brutal, guarda intractavel. 

Li mais no Fabulista, 
Que esse chapado ccrbero 
Assolador Bixano 
D'uma légua em contorno dra temido, 
De Ratos despovoar queria o mundo! 

FHANC. MAN. DO NASCIMENTO, FADULAS DE 
LAFONTAINE, Uv. 1, p. CO. 

— (lEstas são as tres cabeças horrendas 
deste cerbero (a morte), estas são as tres 
gargantas por onde o Inferno engole o 
munde.li Antonio Vieira, Sermões, tom. 
1, p. 1053. 

— Ura uialdizentc.— «Já não podem 
ladrar e-tes cerberos.» Idem, Ob. cit., 
tom. 3, p. 43. 

1.) CÊRCA, s. f. (De cercar, como esti- 
ma, do estimar; derivação sem suffixo). 
Obra de madeira, pedra, tijolo, etc., com 
quo se cerca, cinge, rodeia, fecha um es- 
paço.— A cerca do jardim. — Muralhas, 
circuito d'uma cidado.—Jardim, quinta, 
quintal murados, ou cercados do uma se- 
bo, etc.— aNom tijnha outra guarda nem 
deffensom sobre a çercà velha, que he des 
o porto do ferro ataa porta dalfama, e 
des o chafariz dellhi ataa porta de Mar- 
tim Moniz.i Fernão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 73. 

Pelos portaes da cerca a subtileza 
Se enxerga da Dedúlea faculdade. 

CAM., LUS., cant. 7, esk. 51. 

2.) CÈRCA, adv. (Do latim circa; vid. 
Circo, ponto). Cerca corria um regato. 
= Pouco usado n'esto sentido. — Cerca 
de, prep., perto do. — Ha cerca de um 
anno que o não tenho visto. — Vi cerca de 
cem homens. — Á cerca de, perto de, nas 
proximidades de. — aEm outro dia esta- 

vam muy grandes tendas armadas no res- 
sio a cerca daquel mosteiro, em que avia 
grandes montes de pam cozido e assaz de 
tinas cheas de vinho, e logo prestes por- 
que bevessem, e fora estavom ao fogo va- 
cas emteiras em espetos a assar.» Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 14. 
= Desusado n'esto sentido. — Quasi.— 
tUm, que trazia o touro branco no escu- 
do, lhes perguntou polo cavalleiro da For- 
tuna, se lhes dariam novas delle; e sobre 
quererem saber pera que o perguntava, 
houveram a batalha, que vistes, em que 
vão já mortos ou acerca.» Francisco do 
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 
33. — Junta a. — tFcitas suas exequias 
muy honradamente, foi posto o seu corpo 
na capellu dos Reis a cerqua dei Rei Dom 
Affonso seu marido onde ora iaz.n Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 
2.—Entre. — tPer outro nome commum 
chamaua também cafres, que quer dizer 
gente sem ley, que elles dam a todo o gen- 
tio idolatra, o qual nome de cafre he já 
a cerca de nós muy recebido.i Barros, 
Década I, 8, 4. — A respeito de. 

1.) CERCADO, part. j)ass. do Cercar. 
Rodeado, defendido, protegido, resguar- 
dado por cintura do muro, sebe, taboa- 
do, ferro, etc. 

 No meo está esta fonte 
Cevcaüít do alto monte, que 6 redor 
Parece muito mór do que cá agora 
A vista vô por fora... . 

ANTONIO FERREIRA, ECLOGA 1. 
. . . Cheguei-me perto, mas nSo sey 
Como <i'agoa m'achei em hum monte 
Ceixado. .. . 

IDEM, IBIDEM. 
Com naçues differentes se engrandece, 
Cercadus com as ondas do Oceano. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 18. 
K tu, padre Oceano, que rodeias 
O mundo universal, e o tens cercado, 
E com justo decreto assi pennittes, 
Que dentro vivam só de seus limites. 

OB. CiT., cant. O, est. 27. 

— A que foi posto cerco; sitiado.— 
Cidade cercada. — Povo cercado. 

' NtTo passa muito tempo, quando o forto 
Princi])e em Guimarães está cercado 
De infinito poder. . . . 

CAM., LUS., cant. 3, est. 35. 

Viu ser captivo o sancto irmiío Fernando, 
Que a tão altas empreias aspirava, 
Que, por salvar o povo miserando 
CercudOy ao Sarraceno se entregava. 

013. CiT., cant. 4, est. 52. 
 Mas vê cercada 

Santarém, e verils a segurança 
Da figura nos muros, que primeira 
Subindo ergueu das Quinas a bandeira. 

OB. c:iT., cant. 8, est. 19. 

— Figuradamonte: Cercado de felici- 
dades, de fortuna, do prazeres, de dores. 
— ((/et despedida dcMantua, passou cer- 
cada de perigos, a Cremona.D Francisco 
Manoel do Mello, Epanaphoras, p. 16. 

2.) CERCADO, s. m. (Vid. Cercado 1). 
Logar cercado, como curro, teia, liça, 
arena, etc. — Campo cerrado com pasto, 
etc., para n'elle se criarem animaes. 

CERCADÕR, s. m. (Do thema cerca, de 
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cercar, com o suffixo «dor»). O que cer- 
ca uma praça. 

CERGADÚRA, s. f. (De cerca, com o 
sufíixo «dura»). Linha que cerca ou in- 
dica-o circuito.—Orla. — Ornato, adorno 
que se põe em roda.—A cercadura d'um 
quadro, d'um bordado. 

CERCAMÉNTOS, s. f. pl. (De cerca, 
com o suffixo «mento»). Vid. Colgadu- 
ras, tapizes de armar. 

CERCANÍA, s. f. (Do hespanliol cerca- 
nia, de cercano; vid. Cercâo). Suburbio; 
arredor. Nas cercanias da cidade.—Pro- 
ximidade.— (íDeixar a cercania d'uma 
coroa.D Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
vii, p. 544. 

CERCANTE, part. act. de Cercar. — 
Substantivamente: Cercador.=Desusado. 

CERCÃO, adj. (De cerca, com o suffixo 
tão»; no Casteliiano encontra-se cercano, 
fôrma parallela, mas não é improvável 
que a palavra so formasse no campo da 
lingua portugueza). Proximo.—ilnimigo 
cercão daqueüe contra quem quer ser tes- 
temunha.-» Ordenação Aífonsina, Tom. iir, 
Liv. 63, § 2. 

CERCAR, V, a. (Do latim circare, de 
circus, circulo, arco; vid. Circo o Circulo). 
Pôr em roda. — Cercaram a cidade com 
altos muros.—Rodear. 

Estando na ermida ante o altar, 
Cercaron m'aa ondas grandes do mar, 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 33. 

Aqui d'hua sebe, aqui d'outra cercavas 
Teu rebanho dos Lobos bem guardado. 

ANTONIO FERREIrtA, EGLOGA 7. 
Quando o mar descobrindo lhe mostrava 
Novas Ilhas, que em torno cerca e lava. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 43. 
Passa e corta do mar o estreito braço, 
Que a Ilha em torno cerca em pouco espaço. 

OB. ciT., cant. 1, est. 91. 
As fontes sAem, donde vem manando 
Os riüs, cuja grão corrente morre 
No mar Indico, e cercam todo o.peso 
Do terreno, fazendo-o Chersoneso. 

OB. ciT., cant. 7, est. 18. 
Murmureo, hum cristalino manso Rio, 
Altos, frondosos freixos, nas delgadas 
Puras agoas, se estam continuo olhando; 
Verdes prados o cerquam... 

COUTE REAL, NAUFRAG. DE SUPULVEDA, 
cant. 1. 

Cliegárào junto á Lapa que cercavão 
Correntes d» tres Fontes saudosas. 

ROLJM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 2. 

—Figuradamente: 

E ainda, Nymphas minhas, nâo bastava, 
Quo tamanhas misérias me cercassetn; 
Senào que aquelles, que cu cantando andava, 
Tal prêmio de meus versos me tomassem. 

CAM., LUS., cant. 7, est. 81. 
Mais estanças cantúra esta Sirena 
Em louvor do illustrissimo Albuquerque, 
Mas alembrou-lhe uma ira que o conaemna, 
Posto que a fama sua o mundo cerque, 

OB. CIT., cant. 10, est. 45. 
Quem cerca em dcrredor este rotundo 
Globo e sua superfície tão limada, 
E Deos... 

OB. CIT., cant. 10, est. 80. 

—Cercar com os olhos, percorrer em 
torno com a vista; olhar em redor. 

—Pôr cêrco. 

Cercar vae Badajoz, e logo alcança 
O fim dc sou desejo, pelejando 
Com tanto esforço, c arte e valentia, 
Que a faz fazer ás outras companhia. 

CAM. LUS., cant. 3, est. C8. 

E assi fazendo quanto mal podia, 
O que em partes podia f^izer mal, 
Dom Sancno vae cercar em Santarém. 

OB. CIT., cant. 3, est. 78. 

—Cercar-se,-u. rejl. Rodear-se.—Ache- 
gar-se, aproximar-se.—aPorque já se vi- 
nha cercando a ella^i (á cidade). Barros, 
Década I, foi. 55. 

CÉRCE, adv. (Bluteau propõe uma ety- 
mologia para esta palavra que é acceita- 
vel, introduzindo n'ella algumas explica- 
ções a que elle não poJia chegar. O la- 
tim cercinus significa um compasso; ora, 
como observa Bluteau, os carpinteiros, 
marceneiros, etc., quando têm de cortar 
alguma cousa, d'ordinario marcam o logar 
por onde devem cortar, com o compasso : 
isso levaria a crear um verbo circinare, 
marcar com o compasso para cortar, cor- 
tar exactamente pelo logar marcado com 
o compasso, do que so passaria facilmen- 
te ao sentido de cortar rente, pela raiz; 
de circinare, pela syncopa do n, temos 
cercear, d'onde primeiro cerceo (vid. Cer- 
ceo), e d'este cerce).—Pela raiz.—Cortar 
cerce.—Tirou ao inimigo a cabeça cerce. 

CERCEÁDO, part. pass. de Cercear. 
Moeda cerceada.—Adverbialmente : Fat- 
iar cerceado, articular muito distincta- 
mente, separando e ferindo com affecta- 
ção todas as syllabas de cada palavra. 

CERCEADOR, A, s. (Do lhema cercea, 
de cercear, com o suffixo «dor», «a»). 
O, a que cerceia. 

CERCEADÚRA, s. f. (Do thema cercea, 
de cercear, com o suffixo «dura»). Acção 
o eíTeito de cercear.—No plural: Fra- 
gmentos da cousa cerceada. 

CERCEAMÊNTO, s. m. (Do thema cer- 
cea, de cercear, com o suffixo «mento»). 
Acção de cercear. 

CERCEAR, V. a. (Vid. Cerce). Cortar 
cerce, pela raiz.—Cortar ao redor. Cer- 
cear a moeda.—Aparar. Cercear os ra- 
mos.—Furtar parte d'uma cousa. O mor- 
domo ia-í/ie cerceando os haveres.—«Co- 
meçou Judas cerceando as esmolas dos 
Discipulos, acabou vendendo o Mestre.* 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. ix, p. 67. 
—Figuradamente; »Será matéria de res- 
tituição, desviar a hum d'estes a Audiên- 
cia, e cercear meya hora, a troco de que 
para elle a não haja, nem para El-lley 
tal enfadamento.» Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 20.—nNqo presu- 
mi, que passasseis tão avante no disfavor 
que me fazeis, cerceando-me esta nossa 
conversacão.» Ob. cit., p. 144. 

CERCÊO ou CERCEIO, s. m. (Vid. Cer- 
ce). Acção e elTeito de cercear.—«Para 
evitar o cerceo das moedas.* Antonio 
Vieira, Cartas, Tom. iii, foi. 441. 

CÉRCEO ou CÉRCIO, adj. (De cercear). 
Coríaiio cerceo, cortado pela raiz ou cerce. 

CERCÉTA, s. f. (O thema cerce d'esta 
palavra é evidentemente o mesmo que en- 
contramos na palavra latina querquedula, 
d'onde o francez sarcelle. Devemos sup- 
pôr a existencia d'uma fôrma do latim 
vulgar querqueta?j Ave palmípede, con- 
gênere do pato, do tamanho d'um pombo. 

CERCILHAR, v. a. (De cercilho). Fa- 
zer, abrir o cercilho. 

CERCILHO, s. »)i. (De cerce, com o suf- 
xo «ilho»; litteralmente, côrte pela raiz)- 
Corôa, tonsura de religiosos, clérigos, dei- 
xando apenas um circulo estreito de ca- 
bello á roda da cabeça.—«Som conheçU' 
dos a Deus mentir per o cercylho.» 
gra de S. Bento, cap. i, nos Inéditos d® 
Alcobaça, Tom. i.—<íDevedes amoestar os 
clérigos casados que tragam os cercylb"®' 
e avitos de clérigos, t Carta de D. AfíonS" 
IV ao bispo de Coimbra, 1352. — As ex- 
tremidades asperas, grossas o irregular'' 
dades d'uma folha de pergaminho, ed 
as quaes não se pôde escrever. 

CERCÍLIO, s. m. Vid. Cercilho. 
CÊRCO, s. m. (Do latim circus;^ vid' 

Circo). Circo dos Antigos. = Desússd® 
n'este sentido (vid. Circo). Circulo, ron^ 
em torno d'uma cousa. — «Ao redor 
Lua... se soe ver um cerco.» Avellar, Chr"' 
nographia, foi. 123, v. — PoeticamentO' 
O cerco crystallino, a ecliptica. 

Porém como o menino, 
Que a Júpiter por a agua foi levado, 
No cerco crystallino 
FOr do amante de Clicie visitado. 

CAM., ODE 12. 

—Figuradamente: Successâo, sério.^ 
<i:N'este cerco de. misérias do mund"'^ 
Barros, Clarimundo, cap. 59.—A circuu'' 
ferencia d'um territorio. 

— Sitio, assédio. — O cerco do 
—O cerco de Paris.—Pôr cerco.— 
vantar cerco.—Ter em cerco.—Apo'^"'. 
o cerco.— Sustentar o cerco. — lA 
ma duramdo o çerco per espaço de te>Tf'^ 
e minguando as viamdas dos da vill'^' 
veendo como lhe nom vynha acorro de P"'^ 
tugal, nem de Granada, nem de 
terra, pero soubessem que eram çeTC^^ J 
foi forçado a Dom Martim Lopes 
preiteiar com elllei.D Fernáo Lopes, 
nica de D. Fernando, cap. 46.— 
perda foi, não te achares n'aquelle cerC®' 
Antonio Ferreira, Bristo, act. ii, 4. 

Vereis a inexpugnável Dio forte, 
Que dous cercos tcn'i, dos vossos sendo. 

CAM., LUS., cant. 2, est. 5ü. 
Levanta o inimigo o cerco horrendo, 
Fiado na promessa o consciência 
De Egas Moniz. 

OB. CIT., cant. 3, est. 36. 
Cinco vGzes a lua se escondera, 
E outras tantas mostrara cheio o rosto, 
Quando a cidade entrada se rendera 
Ao duro cerco, que lhe estava posto. 

OB. CIT., cant. 3, est. 59. 
Vês o Condo Dom Pedro, que sustenta 
Dous cercos contra toda a Barbaria? 

OB. CIT., cant. 8, est. 38. 

—Cerca, quintal fechado de um 
vento. Esta denominação era sô usad#' 
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Wutea segundo 
ADv.: Em cerco, em redor, de 

^r, ao redor.=Pouco usado. 
s. f. (Do grego kórkos, 

auaa, por causa da configuração da flôr). 
ermo do Botanica. Especio de planta da 

('cercodeaj. 

Sn Asiático. Insi- 
«d'* ordem militar na Turquia.— que a maior parte foram genisaros 

® Cercola de ouro, que he devisa de no- 
entre os Turcos.i Fernão Mendes 
Peregrinações, çap. 146. 

ko s. m. (Do grego ftér- 
ie'7 ® pilhêkos, macaco). Termo 
<íauda Especio de macaco de longa 
j ^^RCOPO, s. m. (Do grego kerkôpè, 

cauda). Termo do Zoologia. 
Qero de insectos hemípteros, dafamilia 
cicadorias. 

das H^sse- 
out montez, e por extensão, de 
gg j°® ^nimaes. — Especie de escova de 
Q /,o^^ mortificação. — dEysaqui está 

niem vestido de palies de camelo, com 
(o e cilicio á raiz da carne.'» An- 

Cg-^'®'ra, Sermões, Tom. i, p. 34. 

Vali basco ha cherria, ja- soj, ,'.®^s a palavra pôde derivar do latim 

' d'onde suerdo em castelhano, e 
iQo ^ como frente, de fruente). Ter- 

pp"%0 e provincial. Tosco. 
\ ®0S0, adj. (De cerda; vid. Cer- 
'• Que tem cerdas. 

rv?^ cruéis feridas apparecem javali cerdoso e deshumano. 
CAM., elegia, vi. 

Pnf/ cerdosos dous seluagena lias brenhás, c muito ambos crescidos, etc. 
CORTE BEAL, NAUF. DE SEPULVEDA, Cant. IX. 

adj. (Do latim cerealis, 
Proprio para for- 

rejj —Planta cereal. — Grão ce- 
® quo se cria planta própria para 

Stijjjt .P®°- — Chão, campo cereal.— 
--.//^'^*'^8mente : A cevada é um cereal. 

^^carestia de cereaes. 
fie Cer P^- Cereaes, festas em honra 

f 2 romanos, 
lue Se rt' cera). Nome 
Cabo m ^ como que castiçaes de 
Outro longo, que se levara d'um e 

® cruz alçada á frente das 
confrarias, etc. 

di . (Do latim cerebel- 
de cerébrum; vid. Ce- 

^^tior 'd de Anatomia. A parte pos- 
^®nto ^'icéphalo.—nOutro reparti- 

Cru, c/ictmão cerebello.» Antonio 
d® Cirurgia, p. 24. 

ü^'^^fixo « adj. (Decerebello, com 
'^nee Termo de Anatomia. Que 

CEreb^" cerebello. 
o s^fp ' (tdj. 2 gen. (De cerebro, 

«al»). Termo de Anatomia. 

Que pertence ao cerebro.—Artérias ce- 
rebraes. — Nervos cerebraes. 

— Termo de Medicina. Que aflecta o 
cerebro.—Doenças cerebraes.—Sympto- 
mas cerebraes. — Febre cerebral, termo 
vago quo já se náo usa na linguagem me- 
dica, e quo indicava toda a ffbre intensa 
com delírio e accidentes cerebraes. 

f CERÉBRICO, adj. (De cerebro, com 
o suffixo «ico»). Termo de Chimica. Áci- 
do cerebrico, a matéria branca do cere- 
bro, descoberta por Vauquelin. 

CEREBRIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim 
cerebrum, cerebro, e forma, fôrma). Ter- 
mo de Anatomia. Que tem a fôrma eap- 
parencia da substancia do cerebro.—Tu- 
mor cerebriforme. 

f CEREBRINA, s. f. (De cerebro). Ter- 
mo de Chimica. Nome dado a diversas 
substancias achadas no cerebro. 

CEREBRÍNO, adj. (De cerebro). Cere- 
bral. Que procedo só da phantasia, imagi- 
nação ou modo de vêr subjectivo.—Inter- 
pretação cerebrina. 

—Termo das escolas de direito. Equi- 
dade cerebrina, a que pronuncia não se- 
gundo um texto, mas segundo a inspira- 
ção da consciência. 

CEREBRITE, s. f. (De cerebro). Ter- 
mo de Medicina. Inílammaçáo do cere- 
bro. 

CÉREBRO, s. m. (Do latim cerebrum, pa- 
lavra em que ha a mesma raiz que em 
grego Jcára, Jcranion, craneo, sanskrito 
çiras, cabeça, gothico hvarnei, craneo; 
vid. Cara e Craneo). Massa de substan- 
cia nervosa que occupa a cavidade do 
craneo no homem e nos animaes vertebra- 
dos, e um dos principaes orgãos da vida. 
— O cerebro é o centro dos actos sensitivos, 
intellectivos e volitivos.—A substancia, os 
ventriculos, as membranas do cerebro.— 
«A pedra que rompeo a testa ao Gigante, 
porque lhe penetrou o cerebro.» Antonio 
Vieira, Tom. v, p. 90. 

—Em Anatomia, mais particularmente 
distinguindo o cerebro do cerebello, massa 
nervosa que se estende da frente ás ca- 
vidades occipitaes superiores o assenta na 
frente sobre as abobadas orbitarias, e de- 
traz sobre as cavidades médias da base 
do craneo, o posteriormente sobre a tenda 
do cerebello. 

—Figuradamente ; Cabeça, espirito, ra- 
zão, intelligencia. — Cerebro mesquinho. 
—Tem o cerebro desarranjado. 

— Alguns auctores usaram Cerebros, 
pl., por miolos. ^ 

f CEREBRO-ESPINHAL, adj. (De cere- 
bro, e espinhal). Termo de Anatomia. Quo 
tem relação com o cerebro e a espinhal 
medulla. 

f CEREBRO-RACHIDIÁNO, adj. (Do ce- 
rebro, e rachidiano). Termo de Anatomia. 
Que tem relação com o cerebro e a espi- 
nhal medulla. 

CEREFÓLIO, s, m. (Do latim ccerefolium, 
do grego khairéphyllon, de khairein, ale- ; 

■ grar-se, e phyllon, folha). Planta de horta, 
de folhas como as da salsa, mais peque- 

I nas, e que serve paratempêro. — uBeber 
agua cozida com o cerefolio.» Curvo So- 

i medo, Polyanthêa Medicinal, p. 720. 
j- CEREIFÓRME, adj. (Do latim cereus, 

cirio, e forma, fôrma). Termo de Botani- 
ca. Que tem a fôrma d'um cirio. 

CEREJA, s. f. (D'uma fôrma feminina 
cerasea, pela latina usual cerasus, que 
vem do grego kérasos, assim chamado de 
Cerasus, Cerasonte, cidade do Ponto, d'on- 
de Lucullo levou a cerejeira para a Italia). 
Fructo da cerejeira, de pelle vermelha 
ou negra. — Vermelho como tfwa cereja. 
—Faces côr de cereja.—Fez-se como uma 
cereja.—Cerejas bravas.—Cerejas dera- 
mo, cerejas maiores que as ordinarias. 

As cerejas purpurcas na pintura; 
As amoras, que o nome tem do amores. 

CAM., Lus,, cant. O, est. 58. 
CEREJAL, s. m. (De cereja, com o suf- 

fixo «al»). Mata, terreno plantado de ce- 
rejeiras. 

CEREJEIRA, s. f. (De cereja, com o 
suffixo «eira»). Arvore da familia das ro- 
sáceas {prunus cerasus, Linneo).—Pão 
de cerejeira. — Uma mesa de cerejeira. 

CEREMFOLHO, s. m. Fôrma corrupta de 
Cerefolio. 

CEREMÓNIA, s. f. (Do latim ccBremo- 
nia, ccerimonia, ou ceremonia, palavra de 
etymologia incerta). Fôrmas exteriores e 
regulares do culto religioso, e também 
pompa e formalidades quo se empregam 
para dar mais brilho ás solemnidades of- 
íiciaes. — As ceremonias da Egreja ca- 
tholica. — A ceremonia da sagração do 
rei.—A celebração dos mysterios de Eleu- 
sis, na Grécia, era acompanhada de ce- 
remonias. 

Para os Naires é certo grande vicio 
D'estes serem tocados, de tal sorte, * 
Que, quando algum se toca por ventura, 
Com ceremonias mil se alimpa e apura. 

OAM., LUS., cant. 7, est. 38. 
— «.Depois de como morto lhe resarem 

hu respõso em sua profissão, por santís- 
sima ceremonia de verdadejjro desengano, 
por tal modo resucita dos mortos aos vi~ 
vos, que os vivos se quizerão ver mortos, 
antes que velo a elle resucitado.f Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 
173. 

Comprida a sacrosanta ceremonia, 
Com muy grande apparato, e nobro pompa 
Tornão-se ao aposento ondo ja postas 
K prestes estào mesas bem prouidas. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 4. 
— Mestre de ceremonias, o que regula 

o ceremonial dos ritos, o quo dirige as ce- 
remonias nas solemnidades officiaes. — 
Vestuário de ceremonia, vestuário pre- 
scripto pelo ceremonial.—O conjuncto de 
formalidades de civilidade, de deferencia 
entro particulares, por opposição ás ma- 
neiras, aos hábitos Íntimos e familiares. 
— Uma visita de ceremonia.—Não gosto 
de quem íisa c/e íunías ceremonias.— aE 
porque todas estas ceremonias se inventa- 
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Tam nas cortes dos Príncipes, por nellas 
aver tanta precedencia de dignidade, e 
estas subditas a hum príncipe: chamamos 
a todas estas ceremonias cortesia deriva- 
da de corte ondeteveram seu nacimento.D 
Barros, Década II, v, 5. 

Com muito gosto. Eu cá, c'os meus amigos Cerimonias nao uso. ^ 
FRA-NC. MAN. DO NASCIMENTO, FARULAS DE 

LAFONTAINE, Uv. 1, fab. 18. 

— «O embaixador do Turco que sempre 
o esperára, ca estas palavras fòra pre- 
sente, depois de fazer todas suas ceremo- 
nias e cortezia a Albayzar, segundo o cos- 
tume do gram Turco seu senhor, lhe disse, 
que na mesma hora se podia embarcar.t 
Francisco de Moraes, Palmeirim de In- 
glaterra, cap. 131. — Embaraço que re- 
sulta (Ia necessidade do ceretnonial do po- 
lidez.—Não estejamos com ceremonias.— 
Sem ceremonia, familiarmente, á vontade. 

CEREMONIÁDO, part. pass. de Ceremo- 
niar. Feito com ceremonia.— Uma re- 
cepção ceremoniada.—Tratado com ce- 
remonia. — Um embaixador muito cere- 
moniado por <ocíos. = Caído em desuso. 

1.) CEREMONIÁL, adj. (Do latim caire- 
monialis, de cwremonia; vid. Ceremonia). 
Que diz respeito ás ceremonias. — Que 
observa, usa ceremonias.—<iEra muito 
ceremonial.» Garcia de Rezende, Chro- 
nica de D. João II. 

2.) CEREMONIAL, s. m. (De ceremo- 
nial 1). A successão estabelecida pelo uso 
dasdififerentes partes d'uma ceremonia re- 
ligiosa ou d'uma soleranidade politica.— 
O ceremonial da missa diverge segundo 
as Egrejas. — Por extensão: O ceremo- 
nial, o livro que contém as regras do ce- 
remonial.— Entre particulares, o conjun- 
cto dos actos, das formulas do civilidade 
ou do respeito que o uso estabeleceu. 

CÍREMONIAR, v. a. (Do ceremonia). 
Acompanhar com ceremonias. — Cere- 
moniaram o acto.—Tratar com ceremonia. 
— Festejar com pompas, galas. — tAs da- 
mas sahiram ataviadas de aventaes do dia 
d'antes; porque os dias de mais perigo 
guardavam e ceremoniavam como festa 
celebrada a elías.y> Francisco do Moraes, 
Palmeirim de Inglaterra, cap. 138. 

— Ceremoniar-se,r.re/í. Tratar-se com 
ceremonias. = Caído em desuso. 

CEREMONIÁTICAMENTE, adv. (De ce- 
remoniatico, com o suffixo «mente»). De 
modo ceromoniatico. = Usado por Diogo 
de Paiva, Sermões, Tom. i, foi. 276. 

GEREMONIÁTICO, adj. (De ceremonia, 
com o suffixo «atico»; fôrma erudita). Ce- 
remonioso, tomado cm máo sentido.— 
«Que faz o diabo, busca modos ceremo- 
niaticos, c superstições com que calabrea 
nossas petições de termos máos, porque não 
somente tira a virtude e vigor que a ora- 
ção de per si tem: mas causa ficar em 
especie de idolatria.^ Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Ulysippo, act. iii, sc. 1. 

CEREMONIOSG, adj. (Do latim cceremo- 

niosus, de cceremonia). Fallando das pes- 
soas, cheio de ceremonia. — Fallan«lo das 
cousas.—Aíodos ceremoniosos.—Tom ce- 
remonioso.—Adornos, vestidos ceremo- 
niosos. — Apparato coremonioso. 

CÉREO, adj. (Do latim cerens, de cera; 
vid. Cera). Termo Didactico. De cera; 
similhante á cera; côr do cera.—Rosto 
cereo. — Que tem cera. 

CÉRES, s. f. (Do latim Ceres, nome de 
deusa romana, que os etymólogos moder- 
nos explicam pela raiz indo-germanica 
kar, fazer, crear (vid. Crear), que se en- 
contra também com o nome do antigo 
deus romano Cerus, o creador; Ceres si- 
gnifica assim a creadora). No polytheismo 
greco-romano, deusa que presidia ás sea- 
ras. 
 em quanto o Sol rodeia 
Este globo de Ceres e Neptuno, 
Sempre suspirará por tal alumno. 

CAM., Lus., cant. 8, est. 32. 
— Figuradamente : O trigo, a seara. — 

A loura, a fiava Ceres. 
— Termo de Astronomia. Pequeno pla- 

neta descoberto em 1801 por Tiazzi, as- 
tronomo de Palermo, e que foi o primeiro 
dos planetas descobertos do grupo hoje 
tão numeroso dos planetas que giram em 
roda do sol entre Marte e Júpiter; o fa- 
cto que deulogar a pôr-se-llie esse nome 
foi o de ter sido descoberto na Sicilia, an- 
tigamente comparada a Ceres. 

CERGIDEIRAS, s. f. pl. Termo do Nau- 
tica. Cabos delgados para colher as ve- 
las. 

CÉRCIO, adj. (De cera). Termo de Chi- 
mica. Ácido cerico, ácido formado pela 
acção do ácido nitrico sobre a cera. 

CERIÉIRA, s. f. (De cera). Arvore da 
Virgínia, que dá uma baga monosperma, 
contendo uma especie de cera, de que os 
indigenas fazem velas. 

CERIÉIRO, s. m. (Derivado anômalo de 
cera; o regular seria Cereiro). As fôr- 
mas anômalas com o suffixo «eiro» são 
freqüentes : cp. Latoeiro porLateiro, etc.) 
O que faz velas de cera, o as vende. 
— «A fortuna melhor engenheira que o 
Cosmandér, costuma fazer, o que fazia 
hum Cirieyro do meu bayrro, d'cste^ que 
fabricão tarjas de cera pura Igrejas.)) 
Francisco Manoel do Mello, Apol. Dial., p. 
36.—ü que trabalha em cera. 

CERÍFERO, adj. (Do latim cera, cera, 
o ferre, levar, trazer). Termo do Historia 
Natural. Que produz cera. 

CERÍNA, s, f. (De cera). Termo de Chi- 
mica. Vid. Cerotico. 

CERÍNHA, s. f. Diminutivo de Cera. 
Um bocado de cora. 

CÉRIO ou CERIUM, s. m. Nome dado a 
um metal d«>so<)berto em 1804 na cerito. 

CERIRÓSTRO, adj. (Do latim cera, e 
roslrum, bico). Termo de Zoologia. Que 
tem o bico guarnecido d'uma membrana 
cerosa. 

1.) CERÍTE, s. f. (Do grego/cèHfiís, es- 
pecie de pedra, de kèros, cera). Termo de 

Mineralogia. Minério composto do oxydo 
de cerio, de silica, e d'oxydo de ferro. 

2.) CERÍTE, s. f. Termo de Zoologia. 
Genero de molluscosdo pé curto, concM 
torciila. . 

CERNÁDA, s, f. (De cerne, com o sut- 
fixo ffada»). O acto de extrahir o cerne 
das arvores. 

CERNAR, V. a. (De cerne). Cortar ate 
ao cerne, descobrir o cerne. = Desusado. 

CÉRNE, s. m. (A etymologia d'esta pS' 
lavra é fácil de determinar. O franccz 
tem cerne, que desigua os circulos con- 
centricosque ofTerece umasecção horisoa- 
tal feita no tronco d'uraa arvore, o sig"'" 
fica era primeiro logar, circulo; istolo^ 
ao latim circinus, circulo, derivado ^ 
circus (vid. Circo). Assim cerne teffl ^ 
mesma origem qnocerce, o veio-nos, segui^ 
do todas as probabilidades, por interrt" 
dio do francez). Os circulos concentric?^ j 
que formam a parte lenhosa, a mais nj 
da madeira; miolo bem lenhificado.j 
«.Tronco tão gastado do tempo que i 
cou mais que o cerm de dentro.^ Fr. J" 
de Sousa, Ethiopia Oriental, Tom. P' 
49.—A resina contida na madeira. . 

CERNEIRA, s. f. (De cerne, com o su'" 
fixo «eira»). O miolo dos páos e ra® 
que apodrecem no mato. i 

CERNÉIRO, adj. (Do cerne, com o 
fixo «eiroj). Que tem cerne. — Feito 
cerne, cortado do cerne.—Taboa c® 
neira. , 

CERNÉLHA, s. f. (De formação incei'J' 
Cruz dos cavallos ou do boi; a parto ^ 
fim do pescoço onde se ligam as espa""', 
— iiCom as cadeiras muito mais 
que a cernelha.» Antonio Galvão, TraW | 
de Alveitaria, p. 572.—CernelhaáeP^^ 
CO, a carne do fio do lombo até um p® i 
antes da barriga, com toucinho entreii' j 
do. — Nome .das sedas junto dos ! 
doiiros dos cavallos. «j, 

CERNÍDO, part. pass. do Cernir 2). 
neirado. 

CERNILHEIRA, s. f. É assim que 
ve Moraes e se acha no texto impress^ 
Bernardim Ribeiro. Mas é de crêr Q ^ 
um «u» voltado deu logar a conjectura 
existoncia de uma tal fôrma, e qu® ' ^ 
ler-se ceruilheira (vid. esta pal^vrai-^^j 
(íA esta hora sairam seis peões ^ 
de alabardas, clniças, e cernilhei^®'j, 
cercaram-no.» Bernardim Ribeiro, 
na e Moça, Part. ii, cap. 56. ■ jo 

1.) CERNIR, V. n. Andar para um"' 
o para o outro. = Bento Pereira. 

2.) CERNIR, V. a. (Do latim 
separar, agitar; vid. Discernir). PeH®' 
rassar, fallando da farinha. , (j(ii 

CEROFERÁRIO, .s. m. (Do baixo 1» i^,. 
ceroferarius, de cera, cera, e 
var, trazer). Termo de Liturgiíi- ^jcí' 
synonyrno de acolyto.—O que l^v® 
rios. fiix" 

CEROL, s. m. (De cera, com o s 
«oi», que se encontra omjjaíoíí^'' 
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palavra), arrébol, por arrubol, de ruho, 
® lão ser que a palavra venha de rubor, 
o que é tarabern possível,"fm/ioí, de Unho, 

Composição de cora, pez e cebo ou 
j ®o com que os sapateiros encerara o fia- 

ou linha de coser as peças do sola. 
fCEROGRAPHIA, s. f. (Uo grego kêros, 

cera, e gráphein, pintar). Nome dado al- 
gumas vezes á pintura cie encauslica. 

T CEROIDE, ady. (Do grego feêros, cera, 
o eidos, fôrma). Termo Didactico. Que 

a apparencia da cera. 
fCEROLEÍNA, s. f. (Do latim cera, e 

"ewm, oleo). Termo de Chimica. Uma 
tres substancias que constituem a ce- 

■■a das abelhas. 
t CEROMÂNGI A, s. f. (Do grego kêros, ce- 

^®>eo suffixo«maneia» (vid. Maneia). Adi- 
J^inhação praticada lançando gotta agotta, 

uoi vaso cheio d'agua, cera derretida, 
t CEROMANTE, s. m. O quo pratica a 

"erotnancia. 
CEROME, s. ni. (D'uma palavra selham 
colham que se encontra no arabe, mas 

4^6 parece ser d'origem berbere). Antiga 
y de mulher.— aCantem por mim 

peío meu Cerome.» Doe. de 
pX; yiterbo, Eluc. 

^''ERoméL, s. m. (De cera, e mel). Ter- 
de Pharmacia. Mistura d'uma parte 

e o de duas partes de mel que se 
. pregava antigamente no curativo das 

e ulceras. 
ç ^^PLÁSTICA, s. f. (Do grego kêros, 
, 3' e plastiea). Termo Didactico. Arte 

Modelar em cera. 
^JROSO, adj. Vid. Cereo. 

,(j^^OTO,s.rn..(Decera, com o suffixo 
"i ^ovao minhoto, (\e Minho, canhoto, 

rj Termo de Pharmacia. Prepa- 
quo entra cera e banha, 

ru "®ULAS, s. f. (Ohespanhol tom za- 
Se,)!'®/'®®. por zarauelles. A palavra vem, 

"luvida, do arabe sarãwil, pl. de sir- 

Siiia arabe não é ella ori- E' o indo-germanico que nol-a 
o Osythico offerece-nos skalu-vara, 
o schal-varij, o polaco schar-vari, 

fchal-vara, e a palavra na sua 
pQjjo °'''8inal devia ser skala-vara, com- 
gre-Q thema skala, coxa (composto 
(1^ r-- ^ que cobre, protege, 
tegpjí^ !''^0"g6''manica var, cobrir, pro- 
ttieuj' Peça do vestuário do ho- 
perná ou algodão, que cobro as 
G sg j pelo menos as coxas, e o ventre, 

1 ) ppP®' ^^aixo das calças ou calções. 
suffijQ ^^QUEIRO, a, s. (De eerea, com o 
que ®a»)- Religioso ou religiosa 

2 1 pp® da cerca. 
suffi, "Qy^IRO, adj. (De eereo, com 

— Pescador eerqueiro, 
i? lí pesca com redes de cercar, 

"^erca rede com que se 

^^ROmíüu ® no mar. 
^uerc ' latim quercinus, 

rob^l^' carvalho). Carvalho cerqui- 

n._23. 

CERRAÇÃO, s. f. (Do thema cerra, de 
cerrar, com o suffixo «ação»). Escuridão 
produzida por nevoeiro ou accumulaçáo 
de nuvens grossas.—«A distancia da vis- 
ta, e cerração dotempoD. Jacintho Freire, 
Vida de D. João de Castro, Liv. n, cap. 
40.— Figuradamente : Embaraço na fal- 
ia, resultante de deíluxão.—Cerração do 
peito, suffocaçáo. 

CERRADAMÊNTE, adj. (De cerrado, 
com o suffixo «mente»). Com simulação, 
encobrindo os verdadeiros sentimentos 
ou intenções. —Teimosamente, pertinaz- 
mente. 

CERRADÉLA, s. f. (?) Herva similhante 
ao trevo, muito bôa para alimento dos 
cavallos. 

CERRADISSIMO, adj. sup. de Cerrado. 
—«.Matas cerradissimas.» Fr. Bernardo 
de Brito, Chronica de Cister, i, 18. 

1.) CERRADO, part. pass. de Cerrar. 
Fechado. — Porta cerrada. — Escripto 
cerrado, fechado com obrêa, gomma, co- 
ra, etc.—«Se alguns conçelhos aviam de 
recadar com elle, mandavalhe que envia- 
sememscripto çarrado, e sediado por hum 
porteiro.-» Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 4. 

Dá livre entrada a toda a creatura. 
Cerrada sempre os de dentro achavâo. 

ROLIM DE MOURA, NOViSS. DO HOMEM, Cant. 3, 
cst. 26. 

Mas ah! com quanta dôr chorar devia, 
Se a dôr neste logar tivera entrada, 
Aquelle infausto e temeroso dia 
Em que esta grande festa foi cerrada ! 

OB. ciT., cant., 4, est. 53. 
— Coberto completamente do nuvens, 

de nevoa, fatiando do céo, daatmosphe- 
ra, do ar. — Denso. —iVeuoeiro cerrado. 

Iluns por palmares, outros por cei^rados 
Confusissimos matos jú se escondem. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, cant. 12, 
— Carregado. Côr cerrada. — Compa- 

cto.— Madeira cerrada.— Unido. — Tro- 
pel cerrado.—Fileira cerrada.—Embara- 
çado.—O mar estava cerrado com os tem- 
poraes. — Figuradamente; Apertado.— 
Ordens cerradas. — Conta cerrada, con- 
ta liquidada, fechada. — Quo tem uma 
pronuncia dihicil de entender.—Era um 
mouro cerrado.—Paliava castelhano cer- 
rado. — Que se pronuncia ou escreve se- 
gundo todas as normas da língua.—Por- 
tuguez cerrado.—Bêata cerrada, a besta 
cujos dentes já não são abertos, o que se 
dá dos sete a novo annos em diante. 

Por ser muy cerrada a mula, 
Para encerrada era bella, 
Que ha mulas mais para estradas, 
Que para estradas, e vendas. 

JERONYMO BAHIA, JORNADA 2. 
— Loc.: Á carga cerrada, carga ge- 

ral. — Atacar, defender á carga cerrada, 
em sentido figurado, empregar todos os 
argumentos possiveis em favor de uma 
opinião, atacar alguém francamente. 

— Adag. : «De porta cerrada o diabo 
se torna.y) O sentido d'este adagio vè-se 
da seguinte passagem : — <íPrezaiuos de 
recolhidas se quereis que não fale o mun- | 

do: que de porta cerrada o diabo se tor- 
na : pera as molheres nada he seguro, é 
tudo sospeitoso.jf Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulysippo, act. i, sc. 2. 

2.) CERRADO, s. ?n. (Vid. Cerrado 1). 
•lardim, horto. 

Duas maçans d'ouro ontem colhidas 
A furto num cerrado aqui te tenho. 

ANTONIO FERREIRA, EGLOGA 3. 
CERRADOURO, s. m. pl. Cordão de 

abrir, e cerrar, como os das bolsas ordi- 
nárias de dinheiro, eto. 

CERRADURA s. f. ant. (Do thema cer- 
ra, de cerrar, com o suffixo «dura»). Cer- 
ca, muro. 

CERRAL, s. f. (Do thema cerra, do 
cerrar, com o suffixo «ai»), Cerradouro. 

CERRALHA, s. f. Vid. Serralha. 
CERRALHEIRO, s. m. Vid. Serralheiro. 
CERRALHO, s. m. Vid. Serralho. 
CERRAR, V. a. (Evidentemente a mes- 

ma palavra que o francez serrer, apertar; 
do latim sera, que se encontra no baixo 
latim com a fôrma serra, e significa barra 
para fechar uma porta, fechadura. No an- 
tigo portuguez é freqüento a fôrma çar- 
rar). Fechar. — Cerrar a janella, a porta, 
os olhos, a hôcca. — «Çarrarom estomçe 
as portas da vUla.-n Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro I, cap. 31. 

Com que mágoa (ó Amor) com que tristeza 
Viste cerrar aquelles tam fermosos 
Olhos, onde vivias, poderoso 
D'abrandar com sua vista a mór dureza! 

ANTONIO FKRBEIRA, SONETOS, Uv. 2, 4. 
Aos falsos bens do mundo os olhos cerra. 

IDEM, ELEGIA 5. 
O príncipe da Igreja a quem foi dado 
Cerrar, e abrir o ceo allise via. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVKDA, cant. 1. 
Se palaura tens dado aos dous amantes, 
Moura o Falcão, pois tanto nisto insiste, 
Que quando filho meu cerras os olhos, 
Móres casos emprendes, mais te arriscas. 

OB. ciT., cant. 2. 
Bramando duro corre, e os olhos cerra, 
Derriba, fere, mata, e pôe por terra. 

CAM.. Lus., cant. 1, est. 88. 
Mem Moniz é, que cm si o valor retrata, 
Que o sepulchro do pae c*os ossos cerra. 

OB. CIT., cant. 8, est. 20. 
Olha a costa, que corre até quo cerra 
Outro estreito de Pérsia, e faz a traça 
O cabo, que co'o nome se appollida 
Da cidade Fartaque ali sabida. 

OB. CIT., cant. 10, est. 100. 

— Apertar, ajuntar. — Cerrar as filei- 
ras.— Occultar, encobrir. 

E aclare a nuuem, que nos cobre, e cerra 
Aquella mal chorada formosura, 
Tam digna do amor seu no Mundo raro. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, liv. 2, 25. 

— Terminar. 
Antes que o sol no Ceo cerre huma volta 
Se pude melhorar minha ventura, 
Como a outros succode, n'agua envolta. 

CAM., EGLOGA 8. 

— Concluir, ultimar, fallando d'um 
contracto, etc. — Cerrar a receita, sal- 
dal-a com a despeza. 

— Cerrar-se, v. refl. Fechar-se. 

Tanto que era si a recolheo, cerrou-ie 
A dura rocha, assi de Deos mandada. 

ANTONIO FERREIRA, SANTA COMBA. 
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— Unir-se, apertar-se. — Cerraram-se 
as fileiras. — Cerrou-se a frota. Cerrar- 
se a molleira das creanças.—Cobrir-se 
de nuvens, fallando do céo, do ar, etc. 

Jlas recolhendo o Amor, eis que se cerra 
Triste o Ceo, escuro o dia, o Sol queixoso. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, liv. 1, 2'i. 

—Embaraçar-se, respirar difficilinente, 
fallando da respiração, do peito. — Cer- 
rar-se em alguma cousa, limitar-se a tra- 
tar d'olla. — «Qerrando-se de todo na 
pratica do Mouro, sem querer faliar de 
outra cousa.» Barros, Década II, vi, 3.— 
Fazer-se incomraunicavel. — Cerrou-se 
ao trato dos estranhos. — Cerrar-se a nou- 
te, escurecer completamente.—A este tem- 
po cerràra-se a noute. 

—Cerrar, v. n. Accumular-se, unir-se, 
juntar-se, encontrar-se. —Cerram as nu- 
vens. — Cerram os esquadrões. — Travar 
peleja. — iCerrarão os dous exercitos com 
igual animo.y> Monarchia Lusitana, Tit. 
IV, foi. 91. — Apertar. — Cerrar com o 
ponto, apertar quando se argumenta. 

— Termo de Alveitaria. Cerrar a bes- 
ta (cavallo muar, etc.), chegar á edade 
em que os dentes que tem mudado estão 
crescidos e eguaes, do modo que náo se 
pôde já conhecer por elles a edade que 
tem.—Este cavallo já cerrou. 

— Loc.: Cerrar os olhos, não attender. 
— «Cerrou os olhos á misericórdia, por 
se. não compadecer dos affligidos.t) Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Corte na AIdêa, p. 
145. —Cerrar a bôcca a alguém, fazer 
calar a sua maledicencia. — nEsta con- 
fiança cerrou a hocca aos que o perse- 
guido.y> Duarte Ribeiro de Macedo, Do- 
mínio sobre a Fortuna, p. 160.—Cer- 
rar-se d banda, teimar, insistir pertinaz- 
mente n'uma opinião. — Cerrar-se a mo- 
leira, ter siso. 

— Obs. gramm. : A orthographia con- 
forme á etymologia é serrar, mas empre- 
ga-se o «c» em logar do «s» para distinguir 
de serrar, de serra (vid. Serra). 

CERRÍL, s. m. Vid. Serril. 
CÊRRO, s. m. (Quiz-se vêr a origem 

d'esta palavra no basco cerra; outros fo- 
ram buscal-a ao latim cirrus, topete; mas 
como ligar os sentidos sem intermédios 
que faltam ? As palavras celticas que os 
nossos etymologistas apresentam não são 
authenticas. Cousa singular 1 O dc» inicial 
em vez d'um «s» parece que deu logar a 
todos esses sonhos etymologicos. A pa- 
Ipra náo é mais que uma fôrma mascu- 
lina formada de serra, por um processo 
muito freqüente em portuguez). Pequena 
collina penhascosa. 

CERTÃ, s. f. Vid. Sartã. 
CERTAME ou CERTÁMEN, s. m. (Do 

latim certamen). Combate guerreiro ; luta. 
— Figuradamente : — «O mesmo Apostolo 
(S. Paulo) o disse persistindo na mesma 
metafora: Já tenho vencido o certamen, 
já tenho acabado a carreyra.D Antonio 

Vieira, Sermões, Tom. i, p. 1073. — Cer- 
tame litterario, concurso litterario, dis- 
puta sobre assumptos litterarios. 

CERTAMÊNTE, adv. (De certo, com o 
suffixo «mente»). D'um modo certo. — 
Por extensão: Por certo, sem duvida, na 
verdade. 

Hum tal hometi sey que pouco sente 
Dessy morte certamente. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 28. 
Eu o vi certamente (e não presumo 
Que a vista me enganava) levantar-se 
No ar um vaporsinho c eubtil fumo. 

CAM., LUS., cant. 5, est. 19. 
 Será certamente 
De ti proveito, e d'elle gloria ingente. 

OB. ciT., cant. 7, est. C2. 

— tTodas as outras mortes, ou no ser 
ou no modo, ou no tempo tem suas cer- 
tezas, só esta em si, e em todas as suas 
circumstancias he certamente certa.* An- 
tonio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 1074.— 
«Certamente, bem fdosofouaquelle Sábio, 
que á viHude não poz outro prêmio, senão 
seu proprio exercido.* Francisco Manoel 
de Mello, Epanaphoras, p. 1. — * O con- 
trario certamente he abuso cheio de peri- 
gos.» Idem, Carta de guia de casados. 

1.) CERTÃO s.m. Vid. Sertão. 
•]- 2.) CERTÃ, adj. ant. (D'um thema 

certano, derivado do latim certus, por 
meio do suffixo ano; d'essa fôrma vem o 
hespanhol e italiano certano, o provençal 
certan, e o francez certain). Certo. 

 Perosõo(sou) certão, 
Que me queredes peyor d'outra ren (cousa). 

CANC. DE D. DINIZ, p. 52. 

CERTAR, V. n. (Do latim certare). Pe- 
lejar, lutar. — Fazer esforços. — «Se cer- 
tames resistir ao mal, somos vencidos.íi 
Amador Arraes, Dialogo II, p. 29. 

— Diz-se também fallando dos certa- 
mes litterarios: Que campeies virão cer- 
ta.r na arena da discussão?=Pouco usado. 

CERTEIRAMENTE, adv. ant. (De cer- 
teiro, com osufíixo «mente»). Certamente. 

CERTEIRO, adj. (De certo, com o suf- 
fixo «eiro»). Que acerta bem. — Tiro cer- 
teiro. = Mão certeira. — Acertado, afi- 
lado. 

Cousa lie esta desigual, 
Té o trajo seja estrangeiro, 
Que não presta o natural, 
O que aprendem cánâo vai; 
O d© fóra he mais certeiro. 

ALVARO FERREIRA DE VERA, ORTHOGRAPHIA, 
foi. 51, 5. 

CERTEZA, s. f. (De certo, com o suf- 
fixo «eza»; a fôrma latina corresponden- 
te no sentido acha-so também em portu- 
guez, modificada segundo as leis da nossa 
lingua: é certidão). Qualidade do que ó 
certo. — Certeza moral, mathematica.— 
É só da sétima olympiada para cá que a 
historia grega começa a ter certeza. 

O ditoeo Sepuluôda num ponto 
De esperança, e remédio vio certeza. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 1. 
Mas o velho rumor, (nâo sei se errado, 
Que em tanta antigüidade nào ha certeza) 
Conta, etc. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 29. 

— Conhecimento certo. 

De Mauritania os montes e logares, 
Terra que Antheo n'um tempo possuiu. 
Deixando á mào esquerda; que á direita 
Nào ha certeza d'outra, mas suspeita. 

OB. ciT., cant. 5, est. 4. 
N'Í9to trabalha só, que bem sabií, 
Que, despois que levasse esta certeza, 
Armas e Naus, o gente mandaria 
Manoel, que exercita a summa alteza. 

OB. CIT., cant. 8, est. 57. 

— Cousa certa. 

Ganges, no qual os seushabitadorefi 
Morrem banhados, tendo por certeza, 
Que, ilida que sejam grandes peccadores, 
Esta água sancta os lava e dá pureza. 

OB. CIT., cant. 10, est. 121. 

— Termo de Philosophia. Convicção 
que o espirito tem de que os objectos sáo 
taes quaes elle os concebe. — Oproblemn 
da certeza é uma das questões capitd^^ 
da philosophia. — Estabilidade.— Nãoh" 
nenhuma certeza nas cousas do mundo- 

—Loc. ADV.; De certa certeza, corn # 
maior certeza. 

CERTIDÃO, s. f. (Do latim certitudi- 
nem, de certus; vid. Certo). Certeza. 
Antiquado n'este sentido. —Escripto coW 
que se certifica alguma cousa.—Certidâ® 
de baptismo.—Certidão d'obito.—Certi- 
dão d'um exame.—Relação certa.— 
aiinda a Graada mandavapergumtar 
nahatim mouro, grande sabedor e fillosofOi 
que lhe escrepvesse a certidom das co^''' 
sas que lhe podiam aqueeçer.» Fernáo Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 

CERTIFICAÇÃO, s. f. (De certificar)- 
Acto de certificar. — Acto de adquif' 
ccrtozd 

f 1 .)'CERTIFICÁD0, part. pass. de Cer- 
tificar. Asseverado como certo. — 
cousas certificadas por elle foram W 
acreditadas. — Convencido da certeza, 
porextensão,convencido.—nAssifoi: 
eu direi agora, que não só sem algu<^^K 
perança, de justa recompensa, senão 
certificado do inconveniente.* FranciS® 
Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 4. 

E sendo o Portuguez certificado 
De nào haver receio de perigo, 
E que gente de Christo cm terra havia, 
Dentro no salso rio entrar queria. 

CAM., LUS., cant, 2, est. 14. 
.A$ 

■—Tornado certo, feito sciente. 
quaes (gentes) alli foram certificada^ ^ 
mo elRei Dom Pedro estava em Burg"^'^ 
Fernão Lopes, Chronica de D. 
cap. 36.— *Em cada huum anno . 
os Reis certificados pelos veedores de f 
fazenda, das despezas todas que r 
aviam, assi em embaixadas como 
dallas outras cousas, que lhe necessi^ 
mente convijnha fazer.» Ob. cit., cap- . g 

t2.) CERTIFICADO, s. m. (Dp ^er' 
\Siúm certificatus, àe certificara ; jl- 
tiíicado). Escripto com que se certiii" 
guma cousa. .gr- 

CERTIFICADÓR, A, s. (Do theina^j,, 
tifica, de certificar, com o suffixo 
«a»). O, a que certifica. 
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CERTIFICANTE, part. ací. de Certifi- 
Que certifica.—Subslantivãmente: 

O, a certificante, a pessoa que certifica. 
CERTIFICAR, v. a. (Do baixo latim cer- 

tificare, do latim certus, certo (vid. Cer- 
e ficare, frequentativo de facere, fa- 
vid. Fazer). Asseverar que uma cou- 

^ é certa.— nE certificasse que ante que 
^IRei dormisse com ella, primeiro a re- 
ceheo por molher, presente sua irmãa e 
^tros, que esta cousa trasiam callada.D 
'ernão Lopes, Chronica de D. Fernando, 
^p. 57. — iCertificouho que ElRei Dom 
^^"'nando nom era seu amiguo de voomta- 

nem entendera nelle que lhe prazia 
OJiardar as comveernças antrelles firma- 
««s.» Ob. cit., cap. 62. 

Certifico-te, oh Rei, que se contemplo 
Como fui d'estas praias apartado, 
Cheio dentro de duvida e receio, 
Que apenas nos meus olhos ponho o freio. 

cam., lus., cant. 4, est. 87. 
Tão grande era de membros, que bem posso 
Ce7'ti/icar'te, que este era o segundo Ke nhodes exliúinhissimo colosso, 
Que um dos sete milagres foi do mundo. 

OB. GiT., cant. 5, est. 40. ' 
Então verág o dom soberbo e rico 
Com que minha tornada certifico. 

OB. ciT., cant. 7, est. 68. 

'~~'íEstas minhas ohservaçoens tem a 
""sadia de se mostrarem diante de vós, 
^''^^oltas em commua eloquencia, certifi- 
'-SQdo-se pelo que são, não pelo que pa- 
''«cem, Uies façais bom agazalho.'* Fran- 

Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 54. 

Çeríe/íco-íe, Rey, que se não vingas J^sta minha deslionra, que a mim mesma 
Com minhas próprias mãos me tiro a vida, 
I*or sempre não viuer com tanta magoa. 

CORTE REA.L, naufr.de sepülveda, cant. 7. 

^ Convencer da certeza.—Issocertifi- 
da honradez do seu caracter.—Tor- 

f certo ; fazer sciente. — uRogandovos 
^ y caramente, que de vosso hoom estado, 
^^«al casa, nos certifiquees por vossa 

n w ' ^ seede çerto que nos farees asij- 
h ^P^'tzer.)) Fernão Lopes, Chronica de 
"•^edro I. cap. 3. 

'^srtificar-se, v. reft. Convencer-se 
certeza. — Tornar-so certo; fazer-se 

®®»ente. 

Com grande toruaçSo, com sobresalto 
®ste enganoso erro se certifica. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULV., Cant. 14. 

para conhecer a verdade 
®'cousas. 

titn c 
(vi^ part. pass. de cerlificare 
Qugcp r^^^icar), com o suffixo «orio»). 

Cpbwí •—documento certificatorio. 
^^TÍssimo, adj. sup. de Certo. 

líe"anrf certíssima esperança gmonto da pequena christandade. 
^ lus., cant. 1, est. C. 

•Me ,t' sobre isto posta « mi certíssima resposta. 

oih 
Quo^e°t,f!í*"'® ® edifício nunca crido, 
í-cflisíÍK,"™ '«iperio e o outro se edinca: 

° signal, e conhecido, cia real, soberba e rica. 
"■«■r.,cant. X, est. 130. 

— « Vulgar, mas certíssima, he aquella 
pertença...Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. 

CERTO, adj. (Do latim certus, que está 
por cretus, part. pass. de cer-no, da raiz 
italica kar (cer, cre], separar, distinguir. 
A fôrma indo-germanica da raiz é skar; a 
perda do s inicial adiante de /s é fre- 
qüente. O grego olTerece-nos Icri-nô, se- 
paro, distinguo, etc., osanskritoÃir-a-mi, 
espalhar/separar leva á idèa de espalhar), 
apa-skara-s, ava-skara-s, excremento; o 
lituanio s/cirw distinguo, separo, escolho. 
O latim tem além de cer-no outros deri- 
vados da mesma raiz; cri-bu-m, crivo, 
ex-cre-mentum, etc. Certus significava 
pois propriamente o separado, o que se 
distingue, d'ahi o que se distingue, ou 
separa do duvidoso, do falso). Sobre que 
não pôde haver duvida, que não pôde 
faltar, enganar, que necessariamente exis- 
te, ou ha-de existir, ou se ha-de dar.— 
(íE atagantennos com correas cruas que 
chamam açoutes e assinemos com ferro 
e leyxennos hir por malditos ssaluo se for 
filho dalgo o qual se o fezer e o certo 
acharmos perderá quanto de nós teuer e 
saarnos-hâ o dano que nos fez.d Lei de 
1211, em Portugal. Mon. Hist., Leges I, 
176. — (íÇerto he que ella nom mandaria 
fazer tal cousa sem consentimento delRei 
seu filho.■» Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 16. 

Que he certo que farya 
deuação 
ver hum tal carapução. 

CANC. DE REZENDE, tom. 3, p. 124. 
Deveis de ter sabido claramente 
Como é dos Fados grandes certo intento, 
Que por ella se esqueçam os humanos 
De Assyrios, Persas, Gregos e Romanos. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 24. 
Nós temos alei certa, que ensinou 
O claro descendente de Abrahão. 

OB. CiT., cant. 1, est. 53. 
Alegres vinliam todos, porque crem 
Que a príisa (Jesejada certa tem. 

OB. CIT., cant. 2, est. 10. 
Oh camiiího da vida nunca certo / 

OB. CIT., cant. 3, est, 78. 
Te vimos a buscar, para que achemos 
Em ti o remedio certo que queremos. 

OB. CIT., cant. 2, est. 79. 
Torne-vos vossas forças o l\ei novo: 
Se é certo que co'o rei se muda o povo. 

OB. CIT,, cant. 1, est. 17. 
No piloto que leva não havia 
Falsidade, mas antes vae mostrando 
A navegação certa... 

OB. CIT., cant. 7, est. 5. 
Já lhe pergunta prompto e curioso, 
Se tem noticia inteira, e certa prova 
Dos extranhos quem são... 

OD. CIT., cant. 7, est. 67. 
Signal é de inimigo e de ladrão, 
Que lá tào longe a Frota se alargasse, 
Lhe diz; porque do certo e fido amigo 
É não temer do seu nenhum perigo. 

OB. CIT., cant. 7, est. 85. 

— (íQuanto devo a Deus, pelo prazer 
que me mostrou oje, livrar minha fdha 
de infamia, e de um perigo tão certo, 
camanho, camanha era a suspeita que o 

marido tomou delia.y, Antonio Ferreira, 
Cioso, act. V, SC. 9. 

Vio Cometas arder, fero espectaculo 
E em Reaes mortes sempre sinal certo. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 7. 

—nDeos guarde de/nanas (mulheres) que 
fazem certo aquelle rifão bem vulgar, mas 
muito própria.'» Francisco Manuel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

Inteira caridade piedosa, 
Certa sciencia da maior verdade. 

ROLIM DE MOURA, NOViSS. DO HOMEM, Cant. 
4, est. 81. 

— Exacto. — Esta conta não está cer- 
ta.— O relogio está cérto. — nEm guisa 
que com aquelle cavallo e armas, posta 
contia a outro vassallo, ficava sempre o 
conto doscavallos certo enom minguado, t 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 11. 

Não ha pintura aqui, nem viuas cores; 
Não ha perfil medido, justo, e certo, 
Não ha varia eleição, não ha guardado 
Decoro, alto dissenho, o bom contorno. 

CORTE RE/VL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant-3. 
Relogio, que andaes errado 
Que não daes as horas certas. 

CANTIGA POPULAR DO SEC. XVII, em FRANCISCO 
MANUEL DE MELLO, APOL. DIAL., p. 3. 

—Bem ajustado, bem combinado.—Os 
remeiros remavam certos.—Os movimen- 
tos da machina são certos. 

— Determinado, fixado comanteceden- 
cia, invariavel. — nPorque muytas vezes 
acaeçe que o homem faz por concordia 
nem ade descordia por ende assy he que 
por caiom dos previlegios que os nossos 
anteçessores aos espitaes derom e eles nom 
husom deles como devem fazendo preyte- 
sia com os lavradores e com os seus 
uilaaos que Ihis façam foro certo en cada 
huum ano'.* Lei de 1211, em Portugal. 
Mon. Hist., Leges, Tom. i, p. 170. 

D'esta arte as aconselha o Duque experto, 
K logo lhe nomea doze fortes; 
E porque cada dama um tenha certo, 
Lhe manda, que sobre elles lancem sortes. 

CAM., LUS., cant. 6, est. 50. 

— «i/e justo, que a casada tenha seu 
confessar certo.» Francisco Manuel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Um, algum, um pouco de, d'um 
modo indeterminado e por antíphrase, 
porque certo tem precisamente o sentido 
contrario.—Certa gente crêaindanas mu- 
lheres de virtude. — O charlatanismo de 
certos homens. — Chegado a uma certa 
altura, parou. — <íEu tenho certos fios 
para tomar homens, ou conhecellos, que 
vos ride de mais de cerco de atuns.» Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act. 
I, SC. 7. 

Comsigo a Fama leva, porqu» diga 
Do Lusitano o preço grande e raro; 
Que o nome illustre a ura cerío amor obriga, 
E fa^ a quem o tem, amado e caro. 

OB. CIT., cant. 1, est. 20. 
Com tal vista se alegra toda agente, 
Já lhe fazem logar, já vem com certo 
Airoso contrapasso... 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, CftQt. C. 

—í/m certo, wma certa, põe-se também 
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diante d'um nome proprio, nâo sem uma 
certa expressão de desprezo ou de ironia. 
— Conheço um certo Pedro, a que se at- 
tribuem grandes façanhas. 

— Certo, serve para altenuar o que ha 
de absoluto n'uma expressão.—Tem um 
certo mérito.—Homem já d'uma certa 
edade. 

— Paliando das pessoas qiie tem a cer- 
teza de. — Estar certo d'alguma cousa. 

Ca certo d'ua ren. 
CANC. DE D. DINIZ, p. 36. 

— «J5 se por ventuyra aqueles que de 
taaes maldades forem acusados e se nom 
quizerem en na nossa corte a ssalvar ataa 
XXX dias sol que o fezer per maldade per- 
derá quanto ouuer e seia certo que nunca 
a cobrará.Lei de 1211, em Portugal. 
Mon. Hist., Leges, Tom. i, pag. 166.— 
*E seemdo el çerto que per meu conssenti- 
mento nom era.d Fernão Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. 86. 

Certo sou que ssrás inda por força 
Constrangido a culpar tua duresa. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 9. 

—Certeiro, que acerta, que dá no justo, 
que trabalha bem. — *Para que vejão os 
que escreuem, de quantos dannos podem 
ser causa, se a mão não for muyto certa, 
se a penna não for muyto aparada; se a 
tinta não for mmjto fina; se a regra não 
for muyto direita; se o papel não for 
muyto limpo.* Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. I, p. 509.— «Por não trazer a mão 
certa n'aquelles adubos.y> Francisco Ro- 
drigues Lobo, Corte na Aldêa, p. 217. 

— Certo, s. m. Cousa certa. —Não dei- 
xar o certo pelo incerto. — Faltar sobre 
o certo, com certeza, e conhecimento do 
que se diz. — Ir sobre o certo, obrar com 
a certeza de bom resultado, empregar 
meios seguros. — « Vou sobre o certo, e 
não carpir-me á porta da dama; sei que 
hade acolher-me com çalas, eboas vindas.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. ii, sc. 5. — O certo é que, o 
que é certo é que, expressões que afílr- 
mam uma cousa em contraposição com 
outra duvidosa. 

— Adverbialmente: Certo, certamente, 
com certeza. 

— Loc.: Certa confita, occasiáo e mo- 
mento, ou época ajustada para um pa- 
gamento, etc.—Á certa confüa, na oc- 
casiáo ajustada. — «.Quem quizer mentir 
arrede testemunhas: e quando vem a certa 
confita pagarlles com farey farey, e mal 
auendo, e bem esperando vayseme o tem- 
po, e não sei quando.t Idem, Ibidem, 
act. I, sc. 2, — Quando vem a certa con- 
fita, tudo he huma má ventura de hum 
cruzado.^ Idem, Ibidem. 

— Loc. ADv.: Ao certo, ao justo, exa- 
ctamente.—Era uma,lqueire de trigo ao 
certo. — tDe que se pode julgar quem 
falia mais ao certo.» Monarchia Lusita- 

na, Tom. IV, foi. 205.—Por certo, cer- 
tamente, seguramente. — A certas, locu- 
ção antiquada que vem d'uma expressão 
latina a certis, e significa certamente. — 
*Dous, ou tres ou a certas senlheyros 
(solitários) seu pastor.* Regra de S. Ben- 
to, cap. 1, nos Inéditos de Alcobaça, 
Tora. I. Este facto da existencia da ex- 
pressão a certas em portuguez, confirma 
a theoria de Littré acerca do s do fran- 
cez certes, que elle considera como pro- 
vindo do latim a certis. Como certus (la- 
tim certis) é um adjectivo, deve-so sub- 
entender um substantivo como cousas, 
maneiras, etc. 

Ben eoub'amíga p07' certo 
Que o pesar d'aqucl dia » 
Vosso que par non avya, 
Mays pero fey encuberto. 

CjLNC. de d. DINIZ, p. 119. 
Mays sabede ben por certo 
Que buma que Decs confonda 
Volo ten louco e tolheyto. 

OB. CIT., p. 182. 
Alegria mui grande foi por certo 
Acharmos já pessoas, que sabiam 
Navegar... 

CAM., Lus., cant. 5, est. 75. 
Desculpando por certo está Fernando, 
Para quem tem de amor experiencla. 

OB. CIT., cant. 3, est. 143. 
Grandemente por certo estío provados. 

OB. CIT., cant. 5, est. 72. 
.... Se ali estiver Semeie, 
Dirá, por certo, que é seu filho aquelle. 

OB. CIT., cant. 7, est. 52. 
Estas obras de Baccho s2o por certo, 
Disse.... 

OB. CIT., cant. 6, eat. 86. 

— « Cousa por certo assáz rigorosa, e 
que só pôde soportar aquelle que fizer da 
conciencia pena, e da verdade tinta.» 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, p. 5.—Decerto, certamente. 

K certo podedes saber 
Que pero esso meu tempo sol, 
Per morV e nõ aja hial. 

CANO. DE D. DINIZ, p. 3. 

— Grãde confusão de certo para os 
escritores das cartas, porque a melhor 
escrita, e a peyor escrita todas se dão 
por hum preço.* Francisco Manuel de 
Mello, Apol. DiaL, p. 101. — certo 
que esta esperança da multiplicaçam da 
Coelha os nam enganou.* Barros, Déca- 
da I, 2. — «Certo nós não sabemos ou- 
tra.» Idem, Ibidem, i, 4.—«Certo gra- 
ve e piadosa cousa de ouvir.n Idem, Ibi- 
dem, I, 4. — «Certo quem considerar.* 
Idem, Década II, ni, 20. — *E certo que 
era cousa digna de admiraçam.* Idem, 
Ibidem, iv, 1. — «Certo que avendó de 
descrever o curso d'elle, era recitar uma 
triste, e miserável tragédia.* Idem, Dé- 
cada III, I, 5.— *Cousa certo muyto 
pera condoer.* Idem, Ibidem, i, 9. 

.... Não podia certo haver suspeita 
N'uma mostra tào clara e táo perfeita. 

CAM., LUS, cant. 2, est. 15. 
Náo dirá Fulvia certo que é mentira, 
Quando a deixava Antonio por Glaphyra. 

OB. CIT., C9sit. 5, est. 95. 

Culpa dos viciosos successores, 
Que degeneram, certo, c se desviam 
Do lustre o do valor dos seus passados, 
Em gostos e vaidades atolados. 

CAM., LUS., cant. 8, est. 39. 
Mas com virtudes certo singulares, 
Vence os imlgos d'alma todos sete. 

OB. CIT., cant. 10, est. 55. 

— «Certo que hade pentear cans de no- 
ticioso quem houver de despiolhar aníiguos 
adagios, e anexins, sobre qualquer allego- 
ria.* Francisco Manuel de Mello, Feira 
d'Anexins, l'art. i, üial. i. — dEllc, certo, 
tinha razão.n Idcm, Carta de Guia de 
Casados. — nMuyto me alegraste com í®" 
alto discurso; certo, que não sabia, çwe 
éramos capazes de fiar tão delgado.'» Ideiü) 
Apol. Dial., p. 44. 

.... O sagaz Piloto inuestigando 
O curso das estrellas, determina 
Sabor certo a que rumo corta, e leua 
A nau encaminhada, e em qual altura. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, caüt. "í- 

— Com exacção, ao justo, certeir*' 
mente. — Contou certo a gente que vio- 
— Atirou certo a pedra ao homem."' 
«.Sou homem de barba para peito Porl'^' 
guez, que he pintar mais certo, que 
mano.)-) Jorge Ferreira de Vasconcello®' 
Eufrosina, act. i, sc. 1. 

CERÚDA, s. f. Vid. Celidonia. 
CERÚLEO, adj. (Uo latim cceruleii^)' 

Termo Poético. Azul côr do céo. — O cB' 
ruleo senhorio, a cerulea região, a cerU" 
lea planicie, o ceruleo claustro, etc., eí' 
pressões poéticas para designar o 

Tethys todo o ceruleo senhorio 
Tem para vós por dote apparelhado. 

CAM., LUS., cant. 1, est. IG. 
Dae lugar, altas e cenUeas ondas, 
Que, vedes, Venus traz a medecina. 

OB. CIT., cant. 9, ost. 49. 
Deixào da.? ondas o ceruleo claustro. 
Oa Cidadãos do mar, e as excellentes 
Ninfas sahindo no soberbo plaustro 
Na agua accendendo váo chammas ardentes. 

GABRIEL PEKEIRA DE CASTRO, ULYSSEA, 
2, pag. 52. 

—A cerulesi companhia, as nympba®® 
outros seres raj'tbülogieos que iormava"" 
a côrte de Neptuno. 

Convoca as alvas filhas de Nerco, 
Com toda a mais cerulea companhia. 

CAM., LUS., cant. 2, est. 19. 

CERULI-CRINiTO, adj. (Composto 
ficial de cerulo e crinato, de crina). 
mo Poético. Que tem os cabellos 
leos. = Usado por Antonio Diniz. 

fCERULÍNA, s. f. (üo ceruleo). 
mo de Chimica. Azul d'indigo solúvel- 

f CERULÍPEDE, adj. (Do latim ccer^'^ 
leus, azul, e pes, pedis, pé). TerDO" 
Zoologia. Que tem as patas azues- 

f CERULlPENNE, adj. (Do latim 
ruleus, azul, e penna, aza). Terud'' 
Zoologia. Que tem as azas azues. , 

1.) CÉRULO, adj. Fôrma usada 
vezes por cerüleo, que ó preferivel- 

2.) GÉRULO, s. m. Nome d'uwa 
cie de areia que se encontra Ha®. 
de ouro e prata o quo serve na pio'*^ 
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CERUMEN, s. m. (Do baixo latim ce- 
'>'umen, de cera, cera). Termo de Physio- 
'ogia. Humor unctuoso, espesso, aiialogo 
® cera, quo so accumula dentro do meato 
auditivo externo. 

CERUMINÒSO, adj. (De cerumen). Que 
® relativo ao cerumeo —Glandulas ce- 
ruminosas. — Humor ceruminoso. — Da 
•lâtureza do cerumen. 

CERÚSA, s. f. (Do latim cerussa). Car- 
bonato de chumbo, de côr branca.—Ce- 
fusa nativa, nome dado por alguns mine- 
''®lügistas ao chumbo branco terroso. 

CERVA, s. f. (Vid. Cervo). A femea 
® cervo ou veado; corça. 

Qual na montanha a fugitiva Cerva 
De craels caçadores temerosa 
A. cada sombra, a cada vento treme. 

ANTONIO FEIXREmA, SANTA COMBA. 
Também deixo a memória, que os obriga 
A grande nome, quando alevantaram 
Um por seu capitao, que peregrino 
Fingiu na Cerva espirito divino. 

CAM., Lus., cant. 1, est. 26. 
Olha tão subtis artes, tão fingidas; 
A fatidica cerva, que o avisa: EUe é Sertorio, e elia a sua divisa. 

OB. ciT., cant. 8, est. 8. 
I^omo no mato a cei^ua, quando sento 
0 mortal tiro já no peito liure, 
^upitamente cae.. . 

COKTE REAL, NAUK. DE SEPULVEDA, Cant. 1. 
fugaz de frechas emplumadas 

^esUsando-se bruta de huma ponha, Dava veloz carreira. 
antonio bagellar, saudades d'aonio. 

ÇERVÃI,, adj. (De cervo, com o suffixo 
ruais provavelmente do quo do la- 

(^ervarius). Do cervo, quo respeita ao 
— Especie cerval. — Figurada- 

1 ''^6: Ferino, voraz. — Lobo cerval, o 
'ínce, 

. CErvatíNHO, s. m. (De cervato). Pe- 
cervo, que ainda não tem aspon- 

cotn' esgalhos. , 

íío cervo, com o suf- «ato»). Vid. Cervatinho. — «Por ca- 
jg OM cervato que matarem.T> O 

ação Affonsina, Liv. i, Tit. 67, 4. 
O RVEIROj ad/. (Derivado de cérbero? 
Fq íaz difticuldade). Cão cervei- 

CEr^v'-'^"' Moraes. 
Pâlav cervesia, antiga 

"^^llica introduzida nolatim). Be- 
grjoj "^^ntada feita com lúpulo e os 

particularmente a cevada. 
Cervp' pipa. —Cerveja ingleza.— 

'^ERV o sufp "EIRO, s. m. (De cerveja, cora 
*^6 Fabricante, vendedor 

C&a. 

Ce Corrupção popular 
iiizo — Figuradamente : Siso, 

adj. (D'um latim hypothe- 
|0(o, cervix, cerviz). Do pes- 

'oro 1»" ao pescoço. =Usado por 

s. f. ant. (De serviço; a 
devia ser Serviçaria). 

' lavoura. — aDuas vaccas que 

andavão na cerviçaria de Villa Boa.» 
Doe. de 1310, em Vilerbo, Eluc. 

CERViCE, s. f. Fôrma parailela de 
Cerviz, era que não foi apocopado o «e» 
do caso obiiquo do latim vulgar cervice. 

Usado por Amador Arraes. 
j CÉRVICO-BRÁNCHIO, adj. (Do latim 

cevvix, cerviz, c brauchios). lermo dc 
Zoologia. Quo tem branchios no pescoço. 

f CERVICÓRNE, adj. (De cervo, e cor- 
no). Termo de Entomologia. Quetera an- 
tennas similhantes a cornos do veado. 

CERVICOSAMÊNTE, adv. (De cervico- 
so, com o suftixo «mente»). Obstinada- 
mente.— <íTinha resistido cervicosamen- 
te a iodos os remedios humanos.í Uraz 
Luiz d'Abrou, Portugal Medico, p. 762. 
= Pouco usado. 

CERVICOSO, adj. (De cerviz, com o 
suftixo «osoí; de formação erudita, como 
revela o «c» duro em vez do «z», que, 
conformo á pronuncia portugueza, se devia 
esperar). De cerviz dura; que não cur- 
va a cerviz.—Homem cervicoso.—Tei- 
moso, obstinado, pertinaz. — «A/aí tão 
cervicoso.» Idem, Ob. cit., p. 174.= 
Pouco usado. 

f CERVIGULÀDO, adj. (Do latim cervi- 
culus, diminutivo de cervix, cerviz, com 
o sufíixo ato, «ado»). Termo de Entomo- 
logia. Que tem a fôrma d'um pequeno pes- 
coço. 

CERVÍLHAS, s. f. pl. Vid. Servilhas. 
CERVILHEIRA ou CIRVILHEIRA, s. f. 

(D'uma fôrma hypothetica da baixa la- 
tinidade serviciliaria, de cervix, servi- 
ce, syncopando-so o «e» (=((Z)))como 
em direi, por dizerei, farei, por faze- 
rei, ant. jariam (Azurara, Chronica de 
Guiné, c. 37), por jazeriam, /'aes(Gil Vi- 
cente I, 139), por fazes, fais (Sá de Mi- 
randa, £gl. 8), etc. As outras modifica- 
ções são simples e freqüentes: Ik de li, 
como em milho, de milium, filho, de fi- 
lius, etc.; eira, de aria, como em pri 
meira, de primaria, etc.) Antiga arma 
defensiva da cabeça e cerviz; especie de 
capacete com uma aba. — *A esta hora 
sahiram seis peões armados de alahar 
das, chuços, e ceruilheiras, e cerçaram- 
7(0.» Bernardira Ribeiro, Meniua e Moça, 
Part. n, cap. 56. 

— Barrete de malha como o camal. 
CERVÍNO, adj. (Do latim cervinus, de 

cervus, cervo). Do cervo, pertencente a 
cervo. 

— Termo de Zoologia. Que so asseme 
lha ao cervo. 

— S. m. Os cervinos, a familia d'ani- 
niaes de que o veado é o typo. 

CERViZ, pl. Cervices, s. f. (Do latim 
cervix, cervicis). Pescoço, cachaço.— 
feridas que cortão a. cerviz, ou cachaço 
são de grande perigo, por ser perto da 
nuca, principio da mayor parte dos ner- 
vos.D Ferreira, Cirurgia, p. 234.— Callo. 
— Na linguagem figurada, curvar a cer- 
viz, sujeitar-se a um jugo; sacudir, le- 

vantar a cerviz, livrar-se d'um jugo.— 
Pôr o pé sobre a cerviz de alguém, sub- 
mettêl-o, humilhal-o. — Cerviz duro, gê- 
nio indomável, independente. 

Do jugo que lhe poz, o bravo Mouro 
A ceruiz inda agora não sacode. 

CAM., LUS., cant. 4, est. 55. 
E que os gentios Reis, que nSo dariam 
A cerviz Bua ao jugo, o ferro e ira 
Provariam do braço duro e forte, 
Até render-se a oíle, ou logo á morte. 

OB. ciT., cant. 10, est. 10. 
... A força só de braço aprendem 
A abaixar a ceruiz, onde so lhe ate 
Obrigação de dar o reino inico 
Das perlas de Barem tributo rico. 

OB. ciT., cant. 10, est. 41. 
A teu nome a cerviz tremendo inclina. 

GABBIEL PEREIRA DE CASTRO, ULYSSEA, Cant. 
2, est. 30. 

— <Que pozessem os peis sobre as cer- 
vices dos reis idolatras.^ João da Ceita, 
Sermões, p. 119. 

A VÓS Senhor, a vós, a cerviz dura 
Do mar deste rebelde o Ceo destino. 

SÁ de MENEKEâ,MALACA CONQUISTADA, Cant.3, 
ost. 109. 

CÉRVO, s. m. (Do latim cervus, que in- 
dubitavelmente vem d'uma fôrma funda- 
mental greco-italica kéravos, quo encon- 
tramos também no grego heraós, cornu- 
do, coroado de cornos, adjectivo usado 
em Homero como epítheto do veado. Que 
melhor denominação para o veado do que 
o cornudo? A raiz da palavra é kar (gre- 
go her, latim cor), que encontramos em 
grego kêras (thema kera-t, corno, sans- 
krito çrn-y-a-m (?), corno, latim cornu, 
gotbico haurn, corno. As palavras sans- 
krita, latina e gothica demonstram a exis- 
tência d'um thema indo-germanico kar- 
na, para designar o corno; esse thema, no 
antigo alto allemáo, apresenta-se na fôrma 
krin-n-, havendo assim metáthese do«rí, 
e com um «d», resto d'um suffixo, fôrma 
n'essa lingua n palavra krind (d'onde o al- 
lemáo moderno rind), que designa o boi, 
o touro, assim também como o cornudo. 
No anglo-saxão a raiz kar, do corno, ap- 
parece na palavra keor-ot, o veado, lis- 
tes factos tornam ainda mais evidente, 
se ó possível, a elymologia do cervus). 
Synonymo de veado, usado hoje sô na 
linguagem poética. 

Ce7Wos do monte a augua volviam. 
CANCIONEIRINIIO DK TROVAS ANTIGAS, publ. 

por Varnhagen, n.' 41. 
Tu, com a lingua feres, monstro és, 
Não és animal : cos dentes fere o Cao, 
Co u ponta o Cervo, tu Cervo ni\o és. 

ANTONIÚ FERREIRA, EPIGRAMMA. 
Alguns, que em espingardas c nas béstas, 
Para ferir os cervos se fiavam. 
Pelos sombrios matos o florestas 
Determinadamente se lançavam. 

CAM., LUS., cant. 9, est. G7. 
CERZÉTA, s. f. Vid Cerceta. 
CERZIDOR, s. m. Vid. Sirgidor. — «Te- 

merariamenle dais nome de Authores a 
muitos, que o não são, e desses he hum 
aquelle sereno Licenciado, cujo officio an- 
tes se pudera chamar engazador, ou cer- 



182 CESA CESS CEST 

zidor, que não Author.i Francisco Ma- 
noel de Mello, Apol. Dial., p. 200. 

GESÃO, s. f. (L)a fôrma accessão, do la- 
tim accessionem, perdendo-seo «a» inicial 
e abrandandoos «ss» em «s»). Accesso de 
febre intermittente ou remittente; o tempo 
que esse accesso dura. — Cesões, febres 
intermittentesouremittentes.—Estar ata- 
cado de cesões. — nEsperava a cesam.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Part. I, cap. 9. — Nome dado á bydrata- 
çâo do gesso. — O gessoestáem cesão. 

f CÉSAR, s. m. (Do latim Ccesar, co- 
gnome dado ás crianças tiradas do seio 
da mãe por meio da operação chamada 
depois cesária ou cesariana; da raiz cced, 
de ccedere, cortar, fazer incisão). Nomo do 
caudilho romano, que tão grande logar 
occupa na historia do mundo, que con- 
quistou as Gallias, derrotou l'ompeu o se 
fez senhor da republica romana.— É um 
César, diz-se fallando d'um homem muito 
valente. 

— Por gracejo: Este animal é um. Cé- 
sar. 

Filou muito Javardo, foi um César, 
Ousar primeiro do canina gente. 

FRANCISCO MANUEL DO NASCIMENTO, FABU- 
LAS DE LAFONTAINE, Uv. 3, fab. 41. 

— Nem Casar, nem João Fernandes, 
nem um grande heroe, nem um tolo insi- 
gnificante. — Nome commum a Júlio Cé- 
sar o aos onze primeiros imperadores ro- 
manos.— Os doze Cesares. —Suetonio es- 
creveu a vida dos doze Cesares.—Titulo 
dado por extensão aos imperadores e prín- 
cipes romanos que se seguiram aos doze 
Cesares. — Titulo particulardos herdeiros 
presumptivos do império. Essa significação 
foi inteiramente determinada a partir de 
Diocleciano. — Por extensão, qualificação 
dos monarchas que tem o titulo de impe- 
rador.— Uma filha dos Cesares, uma fi- 
lha da casa do Áustria. 

—;Adag.: Deve dar-se (ou dae] a Cé- 
sar o que é de César, deve-se dar a cada 
um o que lhe é devido. = Espalhado pelo 
Novo Testamento, onde essas palavras são 
postas na bôcca do Salvador. 

CESÁREO, adj. (De César). Que per- 
tence a Júlio César ou aos Cesares. — 
Família cesarea. — Tropas cesareas. 

vós, tenro e novo ramo florescente 
De uma srvore de Christo mais amada 
Que nenhuma nascida no Occidente, ' 
Cesarea, ou Christianissima chamada. 

CAM., Lus., cant. 1, est. 7. 
Gallia alli sa verá, que nomeada 
Co'os Cesareos triumphos foi no mundo, 
Que do Sequana e Rhodano he regada, 
E do Carumma frio, e Uheno fundo. 

GB. ciT., cant. 3, est. 16. 

— Termo de Cirurgia. Operação cesá- 
rea (ou cesareana), incisão praticada nas 
paredes do abdômen o nas do utero para 
extrahir o feto. 

cesariano, adj. Vid. Cesareo. 
f CESARÍSMO, s. m. (De César, com o 

suffixo «ismo»). Dominação dos Cesares, 
isto é, dos principes levados ao governo 

pela democracia, mas revestidos d'um po- 
der absoluto. =Theoria dos que julgam 
ser essa a melhor fôrma do governo. = 
Neoloxismo. 

CÉSPEDE, s. m. (Do latim cesjpes, cespi- 
tis]. Torrão arrancado com herva ou rai- 
zes, do comprimento d'um pó e da largura 
de meio pé, para revestir o reparo, para- 
peito ou fosso e para guarnecer galerias. 

—Termo de Botanica. Pilha de troncos 
da mesma raiz. 

CESPITAR, V. n. (D'um latim hypothe- 
tico cespitare, dar, bater n'um cespede, 
em cespedes, do tíiema cespili, de cespes 
(por cespet-s). Embicar, dar n'um obstá- 
culo.— Figuradamente: Sentir repugnân- 
cia. = Pouco usado. 

CESPITOSO, adj. (Do latim cespes, ces- 
pitis, com o suffixo «oso»). Termo de 
Uotanica. Que cresce em pilhas cerradas. 
= Diz-se das folhas, troncos ouramos que 
vêm sobre um rhizomo ou sobre a base 
de caules vivaces destruídos annualmente. 

—Plantas cespitosas, aquellas em que 
crescem essas folhas ou ramos. — «O viço 
tem lugar ás vezes no tronco, quando as 
plantas vem a ser cespitosas, lançando da 
mesma raiz em, um terreno pingue mui- 
tos troncos, ainda que aliás no terreno 
que lhes he natural somente lanção hum.n 
Avellar Brotero, Compêndio de Botanica, 
Toffl. I, pag. 259.—* O espique, ou tron- 
co dos Fungos, humas vezes he simples 
ou indiviso, outras vezes ramoso. Diz-se 
ser solitário, se não tem outros ao seu 
lado, e cespitoso, se tem muitos outros ao 
seu lado que formão huma especie de moi- 
ta ou grupo.» Idem, Ibidem, ir, p. 109. 
— «O sarculo dos Monges... diz-se ser... 
cespitoso se nasce da mesma raiz ao lado 
de muitos outros como em huma pilha.* 
Idem, Ibidem, pag. 78. 

CESSAÇÃO, s. f. (Do latim, cessatio, do 
thema participai cessato, com o suffixo 
io (n). Acção de cessar. — Cessação das 
hostilidades, de perseguições, d'um mono- 
polio, da tyrannia, etc. — nA cessação 
de todas as obras.» D. Fernando Corrêa 
de Lacerda, Carta Pastoral, p. 243.— 
Cessação de pagamento, fallencia. 

— Termo de Guerra. Cessação d'ar- 
mas, breve trégua em que cessam as hos- 
tilidades dos exercitos inimigos. — *Era 
pedir cessação d'armas.» Conde da Eri- 
ceira, Portugal Restaurado, Tom. i, p. 
308. 

— Termo da Egreja. Cessação à divi- 
nis, pena ecclesiastica posta ab homine, 
sendo superior por algum grave peccado, 
como o que se comiuette contra a immu- 
nidade da Egreja, e pela qual se prohibe 
que se rezem os officios divinos, adminis- 
trem os sacramentos, celebre missa, se 
enterre em sagrado, etc., em algum rei- 
no, cidade ou villa, e então é geral, ou é 
imposta srtmente a uma ou muitas egre- 
jas, e então se chama particular.—«Po- 
dem os Fieis em tempo de cessação à di- 

vinis ouvir Missa, tendo a Bulla.t Prom- 
ptuario Moral, p. 295. 

CESSADO, part. pass. de Cessar. 
Cessada a guerra, trataram de repara'!'' 
lhe os damnos. 

CESSAMENTO, s. m. ant. (Do thema 
cessa, de cessar, com o suffixo «mento»)- 
Cessação. = Pouco usado. 

CESSANTE, part. act. de Cessar. Ter- 
mo Forense. Lucro cessante, lucro qn0 
cessa, que se não recebe, que se nosim* j 
pede. ( 

CESSÃO, s. f. (Do latim cessio, de ces- ■ 
sus, part. pass. de cedere; vid. Ceder)- • 
Acção de ceder.—Cessão de bens, tres- 
passe do direito sobre elles; abandono doS i 
bens aos crédores. 

CESSAR, v. n. (Do latim cessare, o® 
thema port. lat. cesso [cessusj, que esU . 
por ced-su-o, ced-tu, de cedere, ceder; via- ^ 
Ceder). Pôr fim a, não continuar, cstat 
em inacção, terminar, acabar.—Cessai' 
de, deixar-se do. — <s~E ávido acordo coi" 
todollos boons da casa de Portugal, í"® 
pera ello foram juntos em comsselho, acho^' 
elRei D. Affonso, que lhe nom poài^ 
fazer a dita aiuda, com aguisada 
zom, e vista tal resposta per elRei 
Castella, cessou de lha mais requeria 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro J' 
cap. 15.—E aqui çessou entom de tod" 
a guerra Daragom.n—Idem, Ibidem, cap' 
36. — iNunca cessou de lhe emviar 
cados.D Idem, Ibidem, cap. 44. 

Cesse pois a tristeza, 
Cesse já a saudade. 

ANTONIO FERREIRA, ODES, llV. 2, p. 2. 

Cessem do sábio Grego e do Troiano 
As navegações grandes que fizerâo. ^ ^ 

CAM., LUS-, cant. 1, est. 3. | 

Cesse tudo o que a Musa antigua canta; 
Que outro valor mais alto se alevanta. 

OB. CIT., cant. 1, est. 3. 

— Alija, disse o mestre rijamente, 
Alija tudo ao mar, nào falte acòrdo *. 
Váo outros dar á bomba, náo cessando: 
A bomba, que nos imos alagando. 

OB. ciT., cant. (5, est. 72. 

Helampagos medonhos nâo cessavam. 
OB. CIT., cant. 6, est. 84. 

CESSIONÁRIO, A, s. (Do latim cess''^' 
cessão). O, a que aceita uma cessão, " 
trespasse.—Algumas vezes por abuso, 
a que faz a cessão dos seus bens. , 

CESSIVEL, adj. (Do thema port. 'J' 
cesso, de cedere, com o suffixo ^ 
ibili). Termo de Jurisprudência, 
pôde ser cedido. — Direito, pensão 0^ 
sivel. 

CÊSSO, s. tn. Vid. Sesso. g 
CESTA, s. f. (Do latim cista, do 

histé). Utensílio do verga ou tiras^ 
gadas de madeira de salgueiro teci»^^ 
descoberto, baixo e de fundo concavOií^j, 
serve para conter o transportar coiü® 
veis, fructas, etc.—Cesta de mão, 
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'o, de rocim ou de asno. — «Ilabacuc le- 
"OMa no braço a sua cesta de pão; mas 

não reparou no pão nem na cesta, 
^^parou somente na Babylonia, e no la- 
1®'^» Antonio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 

CESTÁDA, s. f. (Do cesto, com o suf- 
"^0 «ada», como bolada, de bola). Carga 
® cesto; o que pôde levar um cesto.— 

que fazem taipas de pilão vão lan- 
í^ndo terra ás cestadas entre duas ta- 
«as.» Padro Manoel Bernardes, Flores- 

Tom. I, p. 75. 
gestão, s. m. Augmentativo de Ces- 

Cesto grande que se enche de terra 
fortificaçôes. — Especie do balsa de 

P®ssar rios, feita de esteirões ou teadas 
de bambus e cannas, com bordas. 

'""Passaram tres mil homens á ilha... 
l*!* olmadias, cestos, e outras cousas.» 

de Couto, Década VII,' cap. 37. 
U ''íSTARÍA, s. f. (De cesto, com o suf- 

«aria»). Direito que pagavam as re- 
''"siras e peixeiras de Lisboa. 

M CESTEIRO, s. m. (De cesto, com o 
'lixo «eiro»). Operário que faz cestos. 
^•) CESTEIRO, s. m. Vid. Besteiro. 

. "^Abag. : «Cesteiro que faz um cesto 
^ Um centoD ; isto é, quem faz uma má 
'•^0 é capaz de fazer muitas mais. — 

^•^enzer datreuimentos, que cesteiro que 
, Win cesto fará um cento.» Jorge Fer- 
ira ^0 Vasconcellos, Ulysippo, act. i, 

»e. 

JESTÍNHA, s. f. Diminutivo de Cesta. 
CEstínHO, s. m. Diminutivo de Cesto. 

Das Nimphas hua te olTereceria 
Os cestinhos de Lyrios escolhidos, 
E leda, com tos dar, se tornaria. 

ANTONIO FERREinA, EGL0GA4. 

(, "^Adag. : i-Amor de menino, é como 
cestinhos; isto é, dura táo pouco 

(q Po como a agua se demora n'um ces- 
.lye oíTerece muitos orilicios. 
; ™sTo,m. (De cesta, com mu- 

tg do processo do derivação frequen- 
Cp. Grita e Grito, Berra e Berro, 

' Ütensilio de verga ou tiras delgadas 
t)i ®®^8ueiro, de fôrma ordinariamente co- 

de Wdo quadrado, mais ou me- 
'undo, com o arco. 

u. 
M (uma carta) donde nasceu ? ^0 meu cesto de costura : Nào sei quem m'alll meteo. 

CAM., FILODEMO, act.2, 80. 6. 

fortificação usavam-se cestos 
'Os de areia para fazer p 
^os quaes se pelejava. 

trg^°® de areia para fazer parapeitos, de- 
^^os quaes se pelejava. 

plj|r.Jermo de Nautica. Cesto da gavea, 
Uin "'"toa de madèira que assenta sobre 
tf^y^®'^8radamento formado pelos váos e 

da gavea, que estão sobre as 
^ ® do mastro. 

te • * Gaba-te cesto, que vender- 
*—'Nem com toda fome ao cesto 

^ay. toda sede ao pote.»—*Até ao la- 
2 \ e vindima,* 

®STO, s. m. (Do latim ccestus, que 

apesar do seu oe vem do grego kesiôs, pi- 
cado, bem picado (sub-entendido himás, 
correia), correia bem picada ; do kentein, 
picar, por causa do instrumento pontudo 
que se emprega (vid. Centro). Cesto 1) 
distinguo-se de Cesto 2) e 3) em que 
aqiielle tem o «e» fechado e estes o «e» 
aberto). Nome d'uraa rnanópola de couro 
muitas vezes guarnecida de chumbo, que 
servia aos antigos athletas para comba- 
ter ao sôco nos jogos públicos. — O prê- 
mio do cesto, o prêmio dado ao vence- 
dor n'essa especie de combate. 

Com os ligeiros cursos, o c'o duro 
Cesto terá contenda... 

LEONEL DA COSTA, GEORGICAS DE VIRGÍLIO, 
liv. 2, V. 90. 

3.) CÉSTO, s.m. (Do grego fccstós; vid. 
Cesto 2). Termo de Mythologia. O cinto 
de Venus, e lambem o de Juno. 

CESTÔIDE, adj. (Do grego kesiós (vid. 
Cesto 3), e eidos, fôrma). Tormo Dida- 
ctico. Que tem a fôrma de uma fita, do 
uma cinta. — Vermes cestoides, ordem do 
animaes da classe dos helminthos, cara- 
cterisados por o seu corpo mollo. — A te- 
nia é um verme cestoide. 

CESTÓN, s. m. Vid. Cesto 3). 

Dalhe o Ceston, dizendo: Aqui escondido 
Está o poder mayor, de quo me arreyo, 
As forças invencíveis de Gupido, 
Que Juno guarda no divino seyo. 

GABRIEL PEREIRA DE CASTRO, ULYSSKA, 
cant. 10, est. 20. 

— Pareço que só este auctor empregou 
esta fôrma, que nada faz preferir. 

CESTRÍA, s. f. Nome dado a certos pei- 
xes, talvez erroneamente impresso em 
Gaspar Barreiros. — aUm lago... o qual 
tem peixes cestrias, que elle chama effos- 
siles, a que nós podemos chamar cava- 
dos.}:, Gaspar Barreiros, Chorographia, foi. 
154, v. 

CESTRO, s. m. Vid. Sestro. 
-j- CESTUÁDO, adj. (De cesto, pela ana- 

logia dos derivados de nomes terminados 
em nasal, como debruado, de debrum, 
ábotoado, de botão). Em fôrma do cesto 
ou cabaz voltado com a bôcca para bai- 
xo ; isto é, largo na base o estreito em 
cima. = Diz-se dos telhados, etc.— «Cu- 
jos telhados são cestuados, com remates 
de perilos de bronze.n Fr. Jacintho de 
Deus, Vergel de Plantas, p. 247. = Col- 
ligido por Bluteau, mas falta em todos 
os outros Diccionarios portuguezes. 

CESÚRA, s. f. (Do latim ccesura, côrte, 
de cccdere, cortar; vid. César). Na poe- 
sia latina, o verso hexametro dividindo- 
se em duas partes deseguaes e impares, 
uma de cinco e outra de sete tempos 
(tendo a primeira seto, a segunda tem 
só cinco), chamava-se cesura a primeira 
parte considerada como separada do res- 
to do verso; n'este sentido chamava-se 
á cesura semi-quinaria ou semi-septena- 
ria. — Na linguagem escholar, cesura é 
a syllaba que termina uma palavra e co- 

meça um pé.—Na poesia das linguas ro- 
manicas, e em particular na franceza, ce- 
sura é uma pausa marcada no verso de 
dez syllabas depois da quarta, algumas 
vpzes, mas raramente, depois da quinta, 
e no verso alexandrino depois da sexta 
syllaba. — A cesura separa os hemysti- 
chios. 

CETÁCEO, adj. (Do latim cete, os gran- 
des peixes, plural neutro do fôrma grega, 
do grego kôtô, plural do kôtós, grande 
peixe do mar). Termo de Historia Natu- 
ral. Que pertence aos grandes mammífe- 
ros, tendo a fôrma de peixe. — Os ani- 
maes cetáceos. 

— S. m. pl. Os cetáceos, ordem de 
mammiferos a que pertencem as baleias, 
os cacholotes, os golphinhos, etc. 

CETENE, s. m. Termo de Chimica. Pro- 
ducto liquido, oleoso, incolor, que se ob- 
tém distillando o ethal com o ácido phos- 
phorico anhydrico. 

CETERÁQUE, s. m. (O baixo latim oíTe- 
rece ceterah, o baixo grego Jcitrák, tó te- 
tránkaton. Ducango diz que a palavra é 
arabe). Termo de Botanica. Especie do 
feto medicai cujas folhas foram preconi- 
sadas como peitoraes [asplenium ceterach, 
Linneu). 

CETINA, s. f. (Do grego kêtôs, baleia). 
Termo de Chimica. Principio immediato, 
gordo, que constituo quasi por si só o 
branco da baleia. 

CÉTO , s. m. (Do grego kêtôs, baleia). 
Termo Poético. Baleia, animal muito gran- 
de cora fôrma de peixe. 

Vem num ceto disforme com canino 
Aspecto o velho Glauco, e de Atamante 
Palcmo filho, e da formosa Ino 
Nadando num delfim, vinha diante. 

GABRIEL PEREIRA DE CASTRO, ULVSSEA, Cant. 
2, est. 54. 

-j- CETOGRAPHIA, s. f. (Do grego kê- 
tôs, peixe grande, e gráphein, descre- 
ver). Termo Didactico. Descripçáo dos 
cetáceos. 

CETOLOGIA, s. f. (Do grego kêtôs, pei- 
xe grande, e logos, tratado). Termo Di- 
dactico. Historia Natural dos cetáceos. 

-j- CETOLOGISTA, s. m. Naturalista quo 
se occupa da historia dos cetáceos. 

1.) CÉTRA, s. f. (Do latim cetra). Ter- 
mo de Antigüidade. Pequeno escudo do 
couro.—Os lusitanos usavam a cetra. 

2.) CÉTRA, s. f. Contracçüo do latim 
caitera e et, abreviatura de et cajtera. 

1.) CETRARIA, s. f. (De cetra 2). Or- 
natos ou lavores de penna formados por 
et caiteras, ligados. 

2.) CETRARIA, s. f. (De cetra 1). An- 
tiga casa d'armas onde se guardavam as 
cetras. 

CETRÉIRO, s. m. Vid. Citreiro. 
CETRINO, adj. Vid. Citrino. 
CÉTRO, s. m. Vid. Sceptro. 

O dá ás douradas Horas, que criando 
O vão mimosamente : o eis que as tres fadas 
Já na mão tenra um cetro lhe estão dando. 

ANTONIO FERREIRA, EGL0GÀ7, 
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CÉVA, s. f. (De cevar, como estima, 
de estimar, etc). Acçáo de cevar.—Co- 
mida, alimento.—iLeite era a ceva com 
que cevavam as mulheres.t) Barros, Dé- 
cada I, V, 2. — «.Teveram os pexes por 
huns dias uma hoa ceva n'elles.T) Idem, 
Década II, i, 5. — Por extensão, mate- 
riaes combiisliveis, o que serve para ali- 

,raentar o fogo.—O incendia achou gran- 
de ceva nos objectos accumulados.—Isca 
que se dá aos peixes.—Despojos de guer- 
ra.— Figuradaraente: O que serve para 
alimentar as paixões. 

CEVÁDA, s. f. (Do thema ceva, de ce- 
var, com o suffixo «ada»; assim alimen- 
to). Especie de grão, dos que se chamam 
cereaes [hordeum vulgare, Linneu).— 
Cevada deslicada, ou santa, especie de 
cevada cujos grãos se assemelham aos 
do trigo [hordeum destichum, Linneu).— 
«Os Meus ricos homem, e os cavalleiros 
manda fülaf' pam, vinho, carne, e pesca- 
do, e a cevada, e que Ihis nom pagã os 
dinheiros, e dam Ihis senhas tallas de 
fuste.t Carta de D. Affonso IV, de 1325, 
ms. na Collecção de Cortes, Tom. viii, 
Torre do Tombo. — lAfandou elRei car- 
Tegar em Lisboa navjos de trigo e çeva- 
da, e vinhos.t) Fernâo Lopes, Chroníca 
de D. Fernando, cap. 31. 

Disto que chamâo cevada 
TÃO pouco cevada era 
Que de sóvas de pancadas 
Se fâzia o moço a ceva. 

' JERONYMO BAHIA, JORNADA 2. 
Cevada, avêa, jogo de rapazes em 

que os jogadores repetem essas duas pa- 
lavras. 

Adag. : «Cevada grada, o outro dia 
cegal-a.t—«Cevada sobre esterco, espera 
cento, e se o anno for mudado perde o 
cuidado.*—tAsno morto, cevada ao ra- 
bo,t—dTudo he nada sem trigo e ceva- 
da.®—dSabe o que lhe digo? que cevada 
não é trigo.)) 

CEVADAL, s. m. (De cevada, com o 
suffixo «al»). Campo plantado do cevada; 
ceára de cevada. — *0s excellentes ceva- 
daes dos seus campos.* Costa, Chorogra- 
pMa Portug., Part. i, p. 448. 

CEVADARÍA, s. f. (De cevada, cora o 
suffio «aria»). Repartição por onde se for- 
neciam as forragens para as cavalgadu- 
ras da casa real.—A casa, armazém ou 
celleiro, em que se arrecadava e distri- 
buia aquella cevada.—A inspecção d'cssa 
repartição e seu serviço.—«GÒnpaío da 
Costa escrivão da cevadaria.» Testamento 
do Infante Santo. 

CEVADEIRA, s. f. (Do thema partici- 
pai cevada, cora o suffixo «eira»). Bolsa 
de panno em que se dá a cevada a co- 
mer ás cavalgaduras.—Logar em que se 
engordam o cevam os porcos.—Alforge 
com comer.—A comida, a mesa.—Ser 
da cevadeira d'alguem, ser seu commen- 
sal, companheiro, raatelote; receber d'elle 
o alimento.—«iVão serem secretários ho- 
mens da obrigação e cevadeira dos vice- 

reis e governadores.* Diogo de Couto, 
Soldado pratico, cap. 2.— Encargo de 
dar alimento aos cavalios, homens.— 
«.Rumecan general com 1, ou 8 mil de ca- 
vallo da sua cevadeira.» Idem, Década 
IV, Tx, 5. 

— Termo de Nautica. Vela pequena da 
prôa, chamada também vela d'agua. — 
Páo ou verga em que se põe essa vela. 

— Adag.: «A besta comedeira pedras 
na cevadeira.» Padre Delicado, Adag., 
p. 36. 

CEVADEIRO, s. m. (De cevada, como 
suffixo «eiro»). Officialda casa do rei que 
tinha á sua conta a provisão da cevada 
para as cavallariças reaes. — «Pero Fer- 
nandes, cevadeiro.» Monarchia Lusitana, 
Tom. VI, foi, 22.—O que cevava os fal- 
cões o outras aves de volateria do rei. 

CEVADIÇO, adj. (De cevada, com o 
suffixo «iço»). Costumado a fazer presa 
nas ralés.— ^Depois dos Gaviaens anda- 
rem cevadiços.» Diogo Fernandes Fer- 
reira, Arte da Caça, p. 11. 

CEVADÍLHA, s. jf. (O hespanhol tem 
cebadilla, pó de elléboro, assim chamado 
sem dúvida de cebada, portuguez ceuacía, 
pela comparação cora esta). Arbusto do 
México, que produz uma semente conhe- 
cida pelo mesmo nome, a qual é irritan- 
te em alto gráo, e que moída ó um forte 
esternutatorio. 

CEVADÍNHA, s. f. (Diminutivo de Ce- 
vada). Cevada ordinaria que passou por 
um moinho que não ajunta as mós como 
os que servem para fazer farinha, mas 
apenas lhe tira a casca e lhe arredonda 
as pontas, deixando -a assim limpa e pró- 
pria para se fazer d'ella sôpa. 

CEVÁDO, part. pass. do Cevar. Nu- 
trido, engordado cora a ceva. 

Manda-lhes mais lanigeros carneiros, 
E gallinhas domesticas cevadas, 
Com as fructas, que então na terra havia. 

CAM., Lüs., cant. 2, est. 76. 

— Figuradamente: Cevado em regallos, 
em prazeres. — Cevado em sensualidade. 
— iBalsas de lenha cevadas de azeite e 
resinha para lhe poerem fogo.D Barros, 
Década II, v, 7. — Reforçado, fornecido, 
guarnecido.—*.Terra que sempre avia 
mister ser cevada com gente fresca para 
isso.»Idem, Década III, iii, 3.— Augmen- 
tado, fomentado. — O seu odio cevado 
cada dia em novas injurias. — Preparado. 
— tComo o negocio estava já cevado com 
fúria de vingança, tudo quiz leixar no 
juizo das armas.* Barros, Década II, 
VI, 5. 

— S. m. Um cevado, um porco.— 
(íVivem todos como em chiqueiro, d 
Simãode Vasconcellos, Noticias do Brazil, 
p. 121 (l.« ed.) — Figuradamente: Um 
cevado do rebanho de Epicuro, um atheu 
por opinião, um homem quo vivo da vida 
sensual. 

CEVADOIRO ou CEVADOURO, s. m. (De 
ceva, thema de cevar, com o suffixo 

«doiro», «douro», que fprovém do suf- 
fixo latino torio, que conservamos ina'" 
terado em dormitorio, do latim dormito- 
rium, etc). O logar em que se cevam os 
animaes. — O logar em que se põe a is- 
ca para apanhar as aves. — ^Este nosso 
trato he como quem caça aves com rede 
de tombo: failhe ceuadouro para asaue- 
zar ao ceuo.i> Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysippo, act.i, sc. 7.—Redes ds 
cevadouro, certas redes que servem pí*" 
ra caçar perdizes defezas nas . coutadas 
reaes, tendo no meio um cevadouro.-;' 
O fogão das armas de fogo, onde se pó® 
a polvora de pegar fogo á carga. 

CEVADOR, A, s. (De ceva, thema 
cevar, com o suffixo ((dorn). O, a q"® 
ceva animaes. 

CEVADÚRA, s. f. (Do thema ceva, 
cevar, com o suffixo «dura»). Acçáo fl® 
cevar. — Figuradamente: Matança, 
nificina, ataque mortal.— «Logo da 
meira cevadura ficarão na praya trin^^ 
e cinco delles.v Barros, Década í, vn> 
— O resto da ave em que se cevou a 
rapina.—«A perdiz, cm que o Açoi" f 
cevou se fica alguma cousa delia, chai^"" 
cevadura.» Diogo Fernandes Ferreirai 
Arte da Caça, p. 2. 

— O barro delido em agua que os pi'" 
gadores do assucar deitam por ura cerj® 
numero de dias sobre o assucar barra»" 
na cara com testo de barro, para a ag''" 
se filtrar, e coar pelo testo da cara, ef'" 
lavando pouco o pouco. = Moraes. . 

CEVANDIJA, SEVANDIJA ou CEVAN^'' 
lha, s. f. Insecto, bicho ira raundo (I"® 
produz asco. — uOnde não haja lagarto^' 
nem outras cevandilhas, que cometâo^f 
abelhas.» Leonel da Costa, Georgicas 
Virgilio, 115. 

— Figuradaraente : Pessoa vil, sor*!' 
da, desprezível. 

CEVÃO , s. ni. (Do thema ceva, de 
var). Porco que está na ceva, cevado-. 

— Figuradamente : Homem que só 
ve de sensualidades. 

CEVAR, V. a. (Do latira cibare, de 
bus, alimento, comida). Alimentar, 
trir.— Dar ceva para nutir, engordar*'' 
Cevar bem os porcos. — Cevar bem 
ave. — Figuradamente; 

Ja nisto punha a noite o usado atalho 
A'8 humanas canseiras, porque ceve 
De doce somno os membros trabalhados, 
Os olhos oecupando ao ocio dados. 

CAM., LUS., cant. 7, est. G5. 

— Cevar a vista, dar pasto aos olb®?' 
dar-lho com que se entretenha.— 
Capitão Romano cevar a vista ^ 
retrato.» Monarchia Lusitana, Toifl- 
foi. 393. 

Com a imaginaçao que brandamente 
As vistas dos amantes vai cevando. f !''• MANUEL THOMAZ, INSULANA, cant. 2, 

—Cevar a guerra, a peleja, a 
quista, etc. — Cevara ira, o odio,a^i 
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xões, — «jE para mais cevarem os odios.D 
Simão de Vasconcellos, Noticias do Bra- 

p. 127 (l.a ed.)—«Cevando com 
sua vista os desejos do naynorado man- 
cebo.» 

— Por extensão, iscar, fallando do an- 
ou armadilha. — Figuradamente : — 

íCevar-Dos o demonio, e condemnar-vos 
^0 com o desejo, e intento de coiisas im- 
Possiveis.y> Diogo de Paiva, Sermões, tom. 
1> fok 101. 

7-Termo do Caça. Fazer cevadouro a 
®nimaes para os caçar, ou pescar onde 
®cham cevo, o se lhes põe comida. — Fi- 
SWadamente: Cevou aquella gente com 
'^"ns soberbos. 

—Pedra de cevar, iman cora arma- 
dura de aço. =Dá-se-Ihe este nome por- 
que com ella se cevam as agulhas de ma- 

ou porque a pedra se ceva freqüen- 
temente com limaduras de ferro. 
.—Cevar-se, v. refl. Alimentar-se, nu- 

"ir-se, no sentido proprio e no figurado. 
minha cruz he amor proprio, pelo 

tem de arvore, e fructos, em que se 
p®va o gosto.yi Frei Antonio das Chagas, 
''®rtas Espirituaes, tom. 2, p. 123. 

De uma os cabellos de ouro o vento leva 
Correndo, e de outra as fraldas delicadas : 
Accende-so o desejo, que se ceva 
Nas alvas carnes súbito mostradas. 

CAM., LUS., caut. O, est. 77. 

«o amor ceva-se, e gloria-se nos ma- 
gífe padece por quem ama.y> Diogo de 

Sermões, tom. 1, foi. 283. 
CEVÉIRA, s. f. (De ceva, com o suffi- 

^0 «eira»). Todo o grão fermentáceo; to- 
os cereaes, porque são as melhores 

'^®vas. = Recolhido por Viterbo, Eluc. 
!•) CÉVO, s. m. (Do latim cibus, ali- 

"^ento, comida). Alimento. — Figurada- 
I ®nte; — «Com o gosto desta novidade 
ice' 
ciele 
»no. 

'o de juizos humanou), esquecidos os 
lies e vida descansada, inimiga da im- 

|J'''í'íaí fama, escolhido os virtuosos traba- 
per que se alcajiça o famoso nome, 

"®cando per estranhas terras perigosas 
^nturas, donde lhes chamarão Cavaley- 

à'aventuras.lí Jorge Ferreira de Vas- 
^oncellos, Memorial dos Cavalleiros da 
^®^ola Redonda, cap. 1.— «O cevo da 

Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
part. 3, cap. 3. — Isca que se põe 

° peixes e aves para os apanhar. — Fi- 3os ^ I" •'•■<vv^o \j wuiix ui^ciâiiiui» 1 ~ 
fadamente: Engodo, cousa que tenta, 

(<o,^°ca, attrahe. — «A fim do que manr 

Ha ^'^^^'^l^celo muito, dando as Alcayde- 
® Capitanias aaquelles, de que mais 

Cg mostrandose a todos affahil, e 
P^nheyro na conversação, cevo gran- 

penhorar vontades, fazendo lar- 
in^^^^ces, que sam os grilhões da liber- 

Ferreira de Vasconcellos, 
dos Cavalleiros daTavolaRe- 

cap. 1. 
pólvora da escorva. = Recolhido 

Usgçi Pereira, mas inteiramente des- 
^ " este sentido. 

^OL. u 24. 

— Adag. : «A passaro dormente tarde 
entra o cevo no ventre. t> Padre Delicado, 
Adagios, p. 30.— «O cevo he o que en- 
gana e não o pescador que tem a canna.j> 
Idem, Ibidem, p. 32. 

2.) CEVO, s. m. Vid. Sebo. 
CEZIRÃO, s. m. Vid. Cizirão. 
CH. Estes dous caracteres ligados ser- 

vem na orthographia portugueza para re- 
presentar dous sons diíTerentes : 1.° A ex- 
plosiva guttural surda (tenue) k [c, q), 
nas palavras d'origem grega em que 
aquella ligação de letras representa a 
explosiva guttural aspirada khi da lingua 
grega, como em chalcographia, chaldéo, 
chelidonia, cheliphero, chelonios, chroni- 
ca, chorogrnphia, patriarcha, archanjo, 
eherubim, etc. Adiante de r, ch pronun- 
cia-se sempre k. 2.° A mesma palatal 
chiante que os inglezes representam por 
sh (em hrush, etc.), os allemâes por sch 
(em flasche, otc.), os francezes e hespa- 
nhoes por ch, os italianos por sc adiante 
de o, i, e esse mesmo som é algumas ve- 
zes representado em portuguez por x 
(vi<l. X). 

As origens d'este no portuguez são di- 
versas, e segundo a natureza d'ellas é que 

■elle se deve representar por ch ou x, mas 
ha n'este ponto, como em todos os ou- 
tros da nossa orthographia, uma grande 
arbitrariedade. Ch, representando a pala- 
tal chiante, provém em a nossa lingua, 
principalmente : 1.0 do latim cl (vid. Cha- 
mar, Chave, Chouvir, etc.); (vid. Cho- 
rar, Chuva, Chaga, Chão); fl (vid. Cham- 
ma, Cheirar, e cp. ant. Chamoa, nome 
proprio de mulher (Viterbo, Eluc.), do la- 
tim Flammula, e Chaves, de Flaviui (sc. 
Aquie), etc.; 2.° do latim ct (vid. Colcha, 
Trecho); do arabe ch (vid. Chifra, Chulo 
2), kh (vid. Choça), dj (vid. Chumeas, 
etc.); 4." do latim c diante de a (vid. 
Chapéu, Chanceller, Charamela, etc.) 

CHÁ, s. m. (Esta palavra encontra-se 
diversificada phoneticamente em todas as 
linguas romanicas, etc.: em hespanhol tá, 
em italiano tk, em francez thé, em inglez 
tea. No napolitano a palavra adquiriu a 
mesma fôrma que em portuguez cha, em 
que a palatal chiante ch resulta da in- 
fluencia do e que se encontra na fôrma 
fundamental accommodada pelos in- 
glezes á sua pronuncia. A palavra passou 
do chinez para ns linguas europeas). Ter- 
mo do Botanica. Genero do plantas di- 
cotyledóneas, de flôres completas polypé- 
talas, da família das theáceas, contemlo 
muitas especies do arbustos cultivados na 
China e no Japão. As principaes são o 
chá verde, e o chá bou. 

— Na linguagem geral, ns folhas sôc- 
cas d'essa planta, com as quaes se faz 
uma infusão agradavel que usualmente se 
toma quente. No commercio distingue-se 
o chá imperial, que é o da primeira co- 
lheita e o mais estimado, o chá verde, e 
o chá prelo. As variedades do chá verde, 

são: o chá hyswen, que é o mais fre- 
qüente ; o chá pérola, de cheiro mais 
agradavel e de côr mais carregada; o 
chá tchidan, similhanto ao chá hyswen, 
mas mais agradavel. As variedades do 
chá preto, são: o chá suchong, d'um 
cheiro e sabor mais fracos que os do chá 
verde, e o chá peko, que parece ser ape- 
nas a escolha do precedente. —Por abu- 
so, chama-se chá também á infusão das 
folhas do arbusto; por abuso e por ex- 
tensão, dá-se o mesmo nome a diversas 
infusões; — Chá de tilia, do laranjeira, 
de mate. — Caixa de chá, especie de cai- 
xa de lata, envernisada e fechada herme- 
ticamento. 

CHA. Alteração do t'a, contracção do 
pronome te com o artigo a. A degenera- 
ção do t na palatal chiante ch, que aqui se 
nota, acha-se egualmente no caso obliquo 
do pronome gallcgo da segunda pessoa 
do singular: che = íe (Saco Arce, Gram- 
matica gallega, p. 55. Lugo, 1868).— 
nTameyiche darei.D Rosalia Murguia, Can- 
tares gallegos, p. 2. — «O Senhor che dé 
fortuna.-» P. 16.— aVolvan se ch'as tel- 
las d'ouro.y> Idem, Ibidem. — «Ttuen-che» 
(tive-te). Idem, Ibidem, p. 37. — «.Eu che 
cantaba.D Idem, Ibidem, p. 45. 

— Cha occorro nos antigos Cancionei- 
ros : 

A mais fremosa de quantas vejo 
Kn Santarém e que mays desejo, 
E en que senpre cuidando sejo, 
Won cha direi, mais direi comigo: 

Av Sentirigo! ay Sentirigo! 
AÍ e Alfanx, e al Seserigo. 

Non cha direi eu cá o dirias, 
E perder fias por en comigo. 

TROVAS E CANTARES, n.® 119. 

— Cha encontra-se também em AÍTonso 
o Sábio. 

CHÃ, CHÃA ou CHAM, s. f. (Vid. Chão). 
Planicie. — «Chãa que está sobre o mon- 
te.)) Diogo de Couto, Década IV, 7, 10. 
— tChãns das pernasTi, coxas, a parto 
carnuda da perna acima do joelho até á 
virilha. = Curvo Semedo, Polyanthêa Me- 
dicinal, p. 610. 

CHaADA, s. f. ant. (Do chanada, syn- 
copan_do-se o «n»). Planicie, chão. 

CHÃAMENTE, adv. Vid. Chãmente. 
CHABASIA, s. f. (Do grego khabasiós, 

nome d'um mineral desconliecido). Ter- 
mo de Mineralogia. Especie de mineral da 
ordem dos silicates aluminosos, o da tri- 
bu dos rhomboédricos. Pertence essen- 
cialmente aos terrenos vulcânicos. 

CHABÚCO, s. m. Termo Asiático. Açou- 
te de bôstas. — Apertou, as pernas ao ca- 
vallo, dando-lhe com o chabuco.D Diogo 
de Couto, Década V, foi. 49. 

CHACAL, s. m. (Do turco schakal). Adi- 
be, animal do tamanho da raposa, mas 
mais alto sobre as pernas, d'um pardo 
amarellado por cima, esbranquiçado por 
baixo, o qual vive em bando. Os chacaes 
seguem de longe o leão para sc aprovei- 
tarem dos restos da sua preza. 

1.) CHÁCARA, s. f. Termo Brazilico. 
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Quinta nas proximidades e adjacências 
das cidades e villas, que serve para re- 
creio, ou logro, e em que se plantam flo- 
res, legumes, hortaliças, etc. Na Bahia o 
termo é substituído pelo de roça, cm Per- 
nambuco pelo de sitio. 

2.) CHAGARA, s. f. Vid. Xacara. 
CHACARINHA ou CHACRINHA, s. f. Ter- 

mo do Brazil. Diminutivo de Chacara 1). 
CHÁÇA, s. f. Termo do Jogo da pella. 

O logar em que a pella dá segundo pulo, 
o qual se nota com um signal.— A meia 
bala de páo com "que se signala o logar 
em que pára a pella.—A pedra com que 
se indica o logar onde fica a pella, para 
que ganhe quem lançar a pella mais 
adiante da mesma chaça. 

— Figuradamente: impressão, effeito 
moral produzido por um acto, etc.—«O 
vosso remoque não deu hoa chaça.» Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Côrte na Aldea, 
Dial. V, p. 114. — Voga, reputação. 

Ando cá por ganhar chagas 
De rico e de casado. 

collecçAo de autos de antonio prestes, 
AUTO DO paocuRADon, foi. 30 (1.* ed.) 

— Estar ás chaças com alguém, ter de- 
bates, questões, questiunculas com qual- 
quer. 

— Termo de Manejo. Fazer o cavallo 
chaça, diz-se do acto do fazer parar o ca- 
vallo, que vae mettendo as pernas, e le- 
vantando-se por diante, como succede no 
começo da carreira. — « Como o Cavallo 
fezer a derradeira chaça.» Antonio Gal- 
vão, Tractado da Estardiota, p. 319. 

CHAÇÃO, s. f. (Vid. Chasona). Casta, 
qualidade, geração. — « Caíw tirou logo 
para a má chaçon donde nascia.yi Fèo, 
Sermão da Virgem.— (íCostumão dizer 
os Candiatos, que a sua Ilha abunda tanto 
de leyte, como de vinho: porém o qiieyjo 
pela mayor parte he malissimo, secco, e 
de má chaçao, e mwjto salgado, y) Frei 
Pantaleão d'Aveiro, Itinerário da Terra 
Santa, cap. 6. 

GHAÇAR, V. n. (De chaça). Fazer cha- 
ça; dar chaça.—Figuradamente: Chaçar 
por cima, levar vantagem, ficar por cima, 
comer as papas na cabeça a alguém.— 
«JÍM chaço-í/ie por cima.y> Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Aulegraphia, foi. 164, v. 

CHÁÇARA, 011 CHACHARA, s. f, (O hes- 
panhol tem chachara, cópia de palavras 
inúteis. A palavra parece ser formada por 
onomatopèa). Termo Popular. Chanças, 
gracejos baixos, jocosidades grosseiras e 
importunas. 

Do Parnaso ao remontado cume 
Não !6 sobe com cluiçaras. 

ANTONIO DINIZ DA CRUZ, SONETO 72, cent. 1), 

CHACIM, s. m. ant. (De chacina, ou, 
melhor, do chacino, formado do primeiro, 
o que no começo devia designar a carne 
do porco salgada, depois carne do porco). 
Porco. = Usado por Manoel Sôverim de 
Faria. 

CHACINA, s. f. (D'uma fôrma salsina, 

derivado de salso, salgado (vid. Salsa). 
O «1» é syncopado freqüentes vezes dian- 
te d'outra consoante, comovem caveira, 
de calvaria, etc). O s muda-se algumas 
vezes em ck (xj; vid. X.) Carne em 
postas salgada, e curada, de porco ou 
outros animaes para provisão. — « Va- 
sos, em que se guarda a chacina, se dis- 
tillarem gotas de agoa, anmmcia agoa.D 
Avellar, Chrcnographia, foi. 230, v.— 
Fazer alguém cm chacina, em postas, em 
picado. — Figuradamente: Torturar al- 
guém massal-o. 

CHACINADO, part. pass. de Chacinar. 
— Figuradamente: Emmagrecido, rese- 
quido, como a chacina preparada. 

CHACINADOR, s. m. (De chacina, com 
o suffixo «dor»). O que faz chacina; o 
que a prepara. — Era um tyranno, cha- 
cinador de homens. 

CHACINAR, V, a. (De chacina). Fazer 
em chacina, do fumo; salgar, curar car- 
ne para se guardar.—«Chacinão efumão 
todas as sortes de caças, e carnes.y> Fer- 
não MendesPinto, Peregrinações, cap. 97. 

CHACORREIRA, adj. Fôrma popular de 
Chocarreira (vid. esta palavra).=Goüigi- 
do por Bluteau. 

-j- CHACORRICE, s. f. Fôrma popular 
de Chocarrice (vid. esta palavra). = Col- 
ligido por Bluteau. 

CHACOSO, adj. Vid. Achacoso. = Usa- 
do por Gil Vicente. 

CHACOTA, s. f. (Talvez de chasco, com 
o suffixo «ota»; pois a perda do «s» não 
faz difficuldade, como se mostra no arti- 
go Carapinha). Palavras de zombaria; 
zombaria; riso de mofa.,— Cantiga de 
zombaria.—aPorque as chacotas Ihepre- 
ferião David.y> P. Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. vn, p. 47.—Cantiga villa- 
nesca, que os rústicos cantam em côro, 
ou solo. — « Outras se desenfadavão com 
chacotas, e folias.y> Fernáo de Queiroz, 
Vida do Veneravel Irmão Pedro Basto, p. 
99. — Reunião de chacoteiros.—« Vereis 
que harem sou de chacotas.» Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. v, 
SC. 5. —Antiga dança. 

—Louça de chacota, louça ordinaria. 
CHACOTASINHA, s. f. Diminutivo de 

Chacota. = Usado por Gil Vicente, etc. 
CHACOTEADOR, A, s. (Do thema cha- 

cotea, de chacotear, com o suffixo «dor», 
«a»). O, a que chacoteia. 

CHACOTEAR, v. a. (Do chacota, como 
faquear, de faca, etc.) Zombar, mofar, 
escarnecer. 

— V. n. Fazer ou dizer chacotas, can- 
tar chocotas.— (í Comer e beber, e rir, e 
folgar, e bailar, e chacotear, dizendo ao- 
mesmo tempo mil estuUicias e liberda- 
des.y> Manoel Bernardes, Floresta, Tom. 
I, p. 12. 

1 CHACOUNA ou CHACONA, s. f. (Ohes- 
panhol tem chacona, dança, o francez c/m- 
conne, com a mesma significação. Tem-se 
pretendido derivar esta palavra do bas- 

co chocuna, chxicuna (segundo os diale- 
ctos), bonito, gentil, polido, e, substanti- 
vamente, cousa bonita, gentil, polida, e 
esta etymologia foi acceita por Diez, Lit-' 
tré, etc., que não attenderam com a se- 
veridade da sciencia etymologica á signi- 
ficação. Theophilo Braga (Epopêasda raça 
mosarabe,p. 37 esegg.) indica a verdadeira 
etymologia: o italiano tem ciecone, pro- 
priamente cantiga de cego, de ciecco, cego: 
o nome da cantiga tornou-se aqui, coino 
em outros casos, o nome de uma ária 
dança e dança mesma. A palavra basca 
não tem, porém, relação alguma com a pa- 
lavra italiana, como Theophilo Braga pa* 
rece pretender). Aria de dança, cuja base 
ó, do quatro notas, que procedera p"/ 
gráos unidos, sobre a qual se fazem mui- 
tas consonâncias e copias sempre com ® 
mesma volta. Frei João Pacheco, que da 
esta dpfinição no seu Divertimento Eru- 
dito, Tom. iir, p. 339 b, dil-a d'orige® 
mourisca (árabe).—Dança ao som d'essa 
ária. 

CHAÇO, s. m. (D'uma fôrma hypothe- 
tica plateo, do latim platus, chato). Pe- 
daço de táboa, que o tanoeiro colloca so- 
bre o arco para o apertar, batendo-lbe 
com o maço. — Peça da roda do carrOí 
que fecha o circulo, e assenta sobre a 
caimba. 

— Termo do Jogo da pella. O mesm" 
que Chaça. 

CHAEIRA, s. f. (De chá, com o suffis" 
«eira»). Nome do arbusto, a cujas folhas 
se dá o nome de chá. 

CHAEM, s. m. Magistrado de alta jl' 
risdicção na China. 

CHAFALHÃO, adj. m., CHAFALHONA, 
adj. f. (De formação incerta). Termo Chu- 
lo. Jovial, alegre, galhofeiro. 

CHAFALHAR, V. n. Fazer de chafalhâoi 
ser chafalhão. = Pouco usado. 

CHAFARIZ, s. m. (SegundoEngelman"' 
do arabe cihridj, agua estagnada). Fon^® 
com varias bicas, mais ou menos elevada- 
— €E nom tijnha outra guarda nem def^'^' 
ssom salvo a çerca velha, que he des " 
porta do ferro ataa porta dalfama, e 
o chafariz delRei ataa porta de 
Moniz.D Fernão Lopes, Chronica de 
Fernando, cap. 73.—o-A verdade na í"®' 
gua dos que a não fallão, he como 
do chafariz de ElRey, que por correr c"' 
nos de enxofre sempre faz mal ao figa^^' 
Francisco Manoel do Mello, Apol. Dia*;' 
p. 8. — nMuytas vezes me lembra ovf \ 
foliar em vós e meu Pay, que Deus haj'^,' 
o Senhor D. Chafariz dei Rey.i> Idem, 
dem (Visita das Fontes), p. 134. _ ^ 

— Chafariz de/"ofiro, peça pyrotechn'"®' l 
imitando um chafariz. _ 

CHAFARUZ, s. m. Nome de um jogo 
tábolas. = Recolhido por Bluteau. . 

CHAFUNDAR-SE, v. refl. (Fôrma paf'^, 
leia de Chafurdar, resultante da 
cia de fundo, afundar, pelo processo 
etymologia popular; ou é aquella alter' 
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desta?) Termo Familiar e Coraico. Mer- 
gulhar. 

CHAFÚRDA, s, f. Lama, lamaçal onde 
o porco se revolve e deita; chiqueiro.— 
"or extensão, casa porca como um chi- 
queiro. 

chafurdado, 'part. pass. do Chafur- 
dar.—«Chafurdado na íama.» Enfermi- 
dades da língua, p. 153. 

CHAFURDAR, v. n. Termo Popular. Re- 
volver-se na lama, no esterco, fossar n'el- 
'c! mergulhar n'um rio. 

■7-K a. Metter, revolver na lama.— 
eu agora {já que nós podemos tari- 

fo) se lhes seria a hum de nós permittido, 
Çwe fosse, ou não fosse chegada a sua ho- 

dar-lhe com a hora nos focinhos a hum 
enfadonho, e chafurdallo?» Francisco Ma- 
'^oel de Mello, Apol. Dial., p. 39. 
, 1.) CHAFÜRDEIRO, s, m. Yid. Chafur- 
da. 

2.) CHAFÜRDEIRO, A, s. (De chafur- 
"3, oom o suffixo «eiro», «a»). O, a que 
chafurda, gosta de chafurdar.—Figurada- 
®6nte : Pessoa que se regala em torpezas 
®3rnaes, sórdidas. 

CHAGA, s. f. (Do latim plaga, golpe, 
^^fida, mudando-se o pi inicial em ch, 
corno em chantar, de plantare, chanto, 

planctus, etc. = Moraes e outros vão 
buscar a palavra a um persa xaga, fabri- 
cado ad hoc). Ferida aberta em suppura- 
Çao,.— Ufyia grande chaga. — Está 
"do Uma chaga.—«/í aos outros manda- 

^'^0 huma noite lançar na praya de Me- 
Hes, nús, e descalços, e alguns com muy- 

chagas dos açoutes que tinhão leva- 
Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
cap. 1. 

Crccendo mais o ardor da mortal chaga. 
COUTE REAL, NAUFU. DE SEPULVEDA, Cant. 1. 

O Seraphico padre alU se vio 
Com amor cntranhauel recebendo 
As chagas sacratissima.s, vestido 
De habito áspero, vil, poíjre o grosseiro. 

on. ciT., cant. 10. 
O Rey na escura noite alçava os olhos, 
E o céo rasgado via luminoso 
Onde uma curuscante luz divina 
As chagas sacratissimas lhe mostra. 

OB. CIT., cant. 13. 

ju^^iguradamente: «Se quereis obra de 
®«ico descobri vossa chaga.» Jorge Fer- 

sc"^^j Vasconcellos, Eufrosina, act. i, 

Formosas nymphaa sSo as que curavam As chagas recebidas, cuja ajuda 
^*0 sómente dá vida aos mal feridos, 
"Ias põe em vida os ainda nào nascidos. 

CAM., Lus., cant. 9, cst. 32. 
Formosas sito algumas e outras feias, 
«egundo a qualidade fôr das chagas; 
yue o veneno espalhado pelas veias 
^uram-no ás vezes asperas triagas. 

on. ciT., cant. 9, est. 33. 
Ella Be engana, a chaga mais renova, 
^ ^'taga, que abrio o nome do Maria. 

A-NTONIO FERKEmA., EPITIIALAMIO. 
^Kora espero, que estas chagas laves 

® emfini magoào peitos lastimados. 
Quevedo, affonso AFRICANO, cant. 1. 

"Loc.: 'i^Pelas chagas do Duque de 

Aveiro)-), Enfermidades da língua, p. 143, 
jura cômica popular. — «A máo capelão, 
máo samcristão, a máo amo, máo mo- 
ço, á má chaga, máherva.i>—Cmico cha- 
gas, chagueira, ou mastruço do Perú, no- 
mes de uma planta cultivada em os nos- 
sos jardins, que dá ílôres anômalas, anaa- 
rellas e avermelhadas, a que se chama 
chagas (tropailum majus, Linneu). 

CHAGÁDO, part. pass. de Chagar.— 
Figuradamente: <í.Alma chagada da ciil- 
pa.T> Amador Arraes, Dialogo VIII, 10.— 
«Chagado e ferrugento vejo a v. m. para 
ser tão grande, e tão antigo cortezão, de 
quem a fãma publica mil galanterias.n 
Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 3 e 4. 

CHAGAR, V. a. (De chaga). Ferir, fa- 
zer chaga.—Chagou-Z/íc o corpo todo. 

—Chagar-se, v. refl. Ferir-se com cha- 
gas, cobrir-se de chagas. 

CHÁGASÍNHA, s. f. Diminutivo de 
Chaga. 

CHAGUÃO, s. m. Vid. Saguão. 
CHAGUEIRA, s. f. (De chaga, com o 

suffixo «eira»). Nome de uma planta {tro- 
palum majus, Linneu). Vid. Chaga. 

CHAGUÉNTO, adj. (De chaga, com o 
suffixo «ento», como bolorento, deibolor, 
etc.) Chagado, ulcerado, coberto de cha- 
gas. 

CHAGUER, s. m. Termo Asiático. Vaso 
de couro cortido com uma composição 
particular, que resfria a agua potável e 
lhe dá bom cheiro. = Usado por Fernão 
Lopes de Castanheda. 

CHAINHA, s. f. Especie do pômo ou 
maçã agridilce de inverno, de côr verme- 
lha tirante a rôxo, que a penetra inte- 
riormente; c um tanto achatada. 

CHAIRÉL, s. m. Vid. Charel e Xarel. 
CHALAÇA, s. f. Termo Popular. Pi- 

lhéria ; dito gracioso, ditote pesado.—Jo- 
gar chalaças. 

-j- CHALASIA, s. f. (pr. kalazia; do 
grego khalasis, relaxamento). Termo Ci- 
rúrgico, Separação parcial da cornea com 
a sclerótica. 

-[■ CHALÁSTICA, adj. (pr. kalastica; 
do grego hhalastikós, relaxante; de kha- 
lãn, relaxar). Termo de Medicina, appli- 
cado aos medicamentos que servem para 
relaxar. 

CHALAVEGÃO, s. m. Termo Asiático. 
Embarcação do duas ordens de remos 
que pôde levar muita gente. 

"I" CHALÂZA, s. f. (pr. kalaza; do 
grego khalaza, grão). Termo do Botanica. 
O ponto que corresponde, na pellicula in- 
terna de um grão, á Inserção do cordão 
umbillical, ou corda por onde o sustento 
chega ao grão. Chama-se também umbil- 
lico interno. 

— Termo de Anatomia. Nome do ponto 
germinativo do ôvo, e, por extensão, das 
duas cordas gelatinosas, que ligam agê- 
ma aos dous pólos do ôvo. 

-[- CHALÂZEO, A, adj. (pr. kalázeo). 

Termo de Botanica. Que é munido d'uma 
chalaza. 

-}• CHALAZIÃO, s, m. (pr. kalazion;òo 
grego khalazion, granizo, de khalaza, sa- 
raiva). Termo do Anatomia. Tumor simi- 
Ihanto a um grão de milho, que se fôrma 
na borda livra das palpebras.=Dá-se-lho 
também o nome de chalaza. 

f CHALAZIFERO, adj. (pr. kalazife- 
ro). Palavra hybrida. (Vid. Chalazóphoro). 

t CHALAZÓPHORO, adj. (pr. kalazó- 
foro; do grego ficticio khalazophoros, de 
khalaza, chalaza, ephoros, que leva). Ter- 
mo de Anatomia. Membrana chalazópho- 
ra, membrana privada de vasos, produzida 
pela primeira camada da clara do ôvo con- 
densando-se o applicando-se sobro a su- 
perfície da gèma. 

CHALCEDÓNIA, s. f. (pr. kalcedónia). 
Vid. Calcedonia. 

f CHALCIDICO, s. m. (pr. kalcidico; 
do latim chalcidicum, nome d'um edifí- 
cio da cidade de Chalcis, na ilha Eubêa). 
Termo de Archeologia. Especie de vasto 
portico, onde se podia passear, e que con- 
duzia ás basílicas. 

CHALCITA, 8. f. (pr. kalcita; do gre- 
go khalkitós, de khalkós, cobre). Antigo 
nome de um mineral de cobre, o sulfato 
de cobre. 

CHALCOGRAPHIA, s. f. (pr. kalcogra- 
fia; de chalcographo). A arte do chal- 
côgrapho. Synonymo de gravura a bu- 
ril. — A officina ou estabelecimento on- 
de se exerce esta arte.—Nome de uma 
collecção de gravuras. —A chalcogra- 
phía do museu do Louvre, reunião com- 
posta de todas as gravuras de que o mu- 
seu possue as chapas.—Catalogo das cha- 
pas gravadas, compondo a base da chal- 
cographía, cujas provas se vendem n'este 
estabelecimento, no museu do Louvre.— 
A chalcographia apostolica cm Roma, a 
imprensa papal. 

CHALCOGRÁPHICO, adj. (pr. kalcográ- 
fico). Que diz respeito á chalcographia. 

CHALCÓGRAPHO, s. m. (pr. kalcógra- 
fo; do grego khalkós, bronze, e gra- 
phein, gravar (vid. Graphico). Gravador 
era brònze, o todo o gravador em me- 
taes. 

CHALDÁICO ou CHALDÊO, A, adj. (pr. 
kaldaico; do grego khaldaios, do la- 
tim chaldceus). Que pertence aos chal- 
deos, antigo povo da Babylonia.—A lín- 
gua chaldaica. — Os judeus aprenderam 
a lingua chaldaica, muito similhante á 
d'elles, como ella um dialecto semitico. 

— Philosophia chaldaica, systema do 
cosmogonia astrologica, cujas indicações 
se acharam n'um fragmento de Béroso. 

—Chaldaico, s. m. A lingua chaldaica. 
CHALDAISMO, s. m. (j>r. kaldaismo). 

Locução própria dos chaldòos. 
CHALDEO, A, s. m. e f. (pr. kaldêo), 

Vid. Chaldaico. Nome de um povo antigo 
da Babylonia. 

—Chaldêo, s. m. A lingua chaldaica. 
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Os judeus do Kgypto o da Grécia esque- 
ceram náo sómente a sua lingua antiga, 
que era a hebrêa, mas ainda o chaldôo, 
que o capliveiro lhes tinha ensinado.— 
Nome dos nestorianos do Oriente. — No- 
me dos padres de Babylonia que forma- 
vam uma classe distincta, no corpo dos 
magos, e exerciam uma grande inlluen- 
cía no governo, por meio da astrologia. 
Foram celebres em toda a antigüidade, 
pelos seus conhecimentos mathematicos e 
astronomicos, aos quaes juntavam os es- 
tudos astrologicos. Os astrologos da Chal- 
dèa eram muito procurados era Roma nos 
últimos tempos do império. 

— Esta palavra ó muitas vezes empre- 
gada na Escriptura Sagrada, e mesmo 
pelos auctores profanos, como synonymo 
de mathemalico e astrologo. 

CHALÉ, s. m. (Do arabe schül, manta 
de lã mais ou menos fina, com que os 
homens e mulheres do Oriente cobrem a 
cabeça, as ancas e os hombros. Comprida 
peça d'estôfo, que os orientaes empregam 
diversamente no seu vestuário, e espe- 
cialmente em turbante.—Na Europa, peça 
d'estôfo quadrada, que se dobra diago- 
nalmente com uma ponta sobre a outra; 
ordinariamente no genero dos chalés do 
Oriente, o que as mulheres trazem aos 
hombros. — Chalé de sêda. — Chalé de Ca- 
chemira.—Çhale de touquim. 

—O uso do chalé na Europa é muito 
moderno, não fallando das mulheres dos 
embaixadores que os conservavam por 
mera curiosidade; e antes da expedição 
do Egypto, quasi se não viam chalés do 
Oriente. O primeiro chalé do Cachemira 
que appareceu em França foi em 1801; 
mas desde então as nossas damas procu- 
ram-n'os com empenho. Em breve a in- 
dustria nacional procurou imitar estes 
tecidos tão desejados, tendo tido bom 
êxito, porque a moda obrigou todas as 
mulheres a cobrirem-se com elles. —Cha- 
\ü-manla, peça de estôfo que dobrada 
fôrma um duplo quadrado, e que usara 
tanto homens como mulheres. 

CHALÉ, s. m. Termo Asiático. Palmar 
em que habitam, como n'uma aldêa, offi- 
ciaes mechanicos. 

CHALEIRA, s. f. (De chà derivar-se- 
hia regularmente chaeira por meio do 
suffixo «eira». O «1» resulta aqui do se 
ter seguido a analogia de fôrmas em «eira» 
precedido do «1» do thema fundamental, 
como aveleira, etc., o que tinha por fim 
evitar o hiato e distinguir a palavra de 
chaeira. É por o mesmo processo que 
se diz cafeteira era vez de cafeeira, de 
café, pelo typo de chocolateira, de choco- 
late). Vaso de cozinha, de ferro, ou de 
cobre estanhado, com um bico comprido, 
em que se aquece principalmente agua 
para o chá. 

— Termo de Nautica. Espaço determi- 
nado, a meio navio', em que se põe as ba- 
las em acção de combate. 

-j-CHALER? Verbo neutro defectivo an- 
tiquado, que occorre só na terceira pes- 
soa do singular do presente do indicati- 
vo. (O francez tem chaloir, o provençal 
e antigo hespanhoi caler, o italiano ca- 
lere. A palavra vem do latim calere, pro- 
priamente ser quente, d'ahi desejar, de 
que se desenvolveu a significação neutra 
ser desejada, ser conveniente, necessá- 
rio, importar. O «ch» da palavra portu- 
gueza indica que ella nos vem por inter- 
médio do francez). Ser de importancia, 
causar cuidado. 

Mais de toJVsto le iii'en chal, ^ 
Ca eles x'o buscaran ben. 

TROVAS E CANTAHESjCant. 169. 
Ca minha morVoy mays 
NÕ me chal. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 2. 

f CHALET, s. m. (pr. chálé; do francez 
chalet, que Scheler diz vir da palavra 
fictícia chaslet, dimiuutivo de casa. Lit- 
tró vô n'elle uma contracção do casteUe- 
tum). Cabana de aldeão suisso, onde se 
fazem queijos, o onde as vaccas se abri- 
gam de verão nas montanhas; por exten- 
são, casa de aldeão suisso. — Casa de re- 
creio, construída no gosto dos chalets 
suissos. — Ha pouco tempo que entre nós 
se começaram a edificar chalets, e d'ahi 
vem o uso d'esta palavra. 

CHALLOTA, s. f. (Do francez échalotte, 
da antiga fôrma esclialotte, alterada de 
escalone, substituindo-se o suffixo «ote» 
ao suffixo «cue». E escalone vem do la- 
tim ascalonia, de Ascalo, cidade da Phe- 
nicia, d'ondese trouxe aquella planta para 
a Europa). Planta hortense, chamada 
também cebolinhas de França, da famí- 
lia dos asphodélos, do genero alho, cul- 
tivada por causa dos seus bolbos, empre- 
gados como tempero na economia domes- 
tica, e pelas suas folhas que se comem 
de diversas maneiras. E o allium ascaloni- 
cum de Linneu.—Um molho de challotas. 

CHALLOTINHA, s. f. Diminutivo de 
Challota. — Challotinhas do Gerez, varie- 
dade de challotas que se encontram u'esta 
serra {allium lusitanicum, Lamarck). 

CHALRAR, V. n. Vid. Charlar. 
CHALUPA, s. f. (1'alavra muito espa- 

lhada : hespanhoi chalupa, italiano scilup- 
pa, francez chaloupe. Vem do hollandez 
sloep, d'onde o dinamarquez sluppe e in- 
glez shallop e sloop). Embarcação de me- 
nores dimensões que o hiato.—Peque- 
no barco de vela e remos, sem ponte, 
que se leva para o serviço d'um grande 
navio.— «.Vendo acudir mais á fiscal as 
chalupas.» Brito, Historia da Guerra Bra- 
zilica, p. 158. — Termo do Jogo do vol- 
tarete. Diz-se que um jogador tem a cha- 
lupa quando se lhe juntam nas mãos as 
tres cartas maiores : espadilha, manilha e 
basto. 

CHALYBEÁDO, adj. (pr. kalibeádo; do 
latim chalybs, ferro temperado, aço, do 
grego khalyps, de Khúhjbes, nome d'uma 

nação no Ponto, que passava por ter des- 
coberto o aço). Termo de Pharmacia. 
Que contém aço ou ferro. — Vinho cha- 
lybeado. — Agua chalybeada. 

CHAM, s. m. Vid. Chão. 
CHAMA, e derivados. Vid. Chamma, e 

derivados. 
CHAMAÇÃO, s. f. ant. (Do thema cha- 

ma, de chamar, com o suffixo «ação»). 
Chamamento. 

CHAMACEIRAS, s. f. pl. Vid. Chuina- 
ceiras. 

CHAMÁDA, s. f. (Do thema participai 
chamado, como comida, bebida, etc., 
que se empregam também como verda- 
deiros substantivos). Signal para chamar 
alguém, para chamar a attenção d'al- 
guem. —No manuscripto havia uma cha- 
mada á margem. 

— Termo Militar. Sigiial com tambor 
ou trombeta, feito á praça para se vir á 
falia. — Fazer chamada. — Responder à 
chamada. — Tocar á chamada, dar signa^ 
com tambor ou cometa ou com ambos 
os instrumentos para se reunirem os sol- 
dados. 

— Termo de Mechanica, etc. Parafuso 
de chamada, parafuso para movimentos 
vagarosos em instrumentos de precisão. 

1.) CHAMADO, part. pass. de Chamai"' 
A tal vej'eu aqui ama chamada, 
Que (le'l-0 dia en que naci 
Nunca tam desguisada cousa vi. 

TROVAS E CANTARES, n.* 11. 

— nlle chamada toda virtude assi 
quallquer que he iusto.yi FernãO LopeSi 
Chronica de D. Pedro I, Prol. 

VÓS, tenro e novo ramo llorecente 
De uma arvore de Christo mais amada, 
Que nenhuma nascida no Occidente, 
Cesarea, ou Christianissima chamada. 

CAM., Lus., cant. 1, est. 7. 

Etitramos navegando pelas filhas 
Do velho Hesperio, Ilesperidas cl^amadas. 

OB. ciT., cant. 5, est. 8. 
Dous modos ha de gente; porque a nohro 
Naires chamados sâo; e a menos dina 
l^oleás tem por nome, a quem obrigaj • 
A lei náo misturar a casta antiga. 

OB. CIT., cant. 7, est. 37. 
Lá no seio Erythreo, ondo fundada 
Arsinoe foi do egypcio Ptolomeu, 
Do nome da irma sua assi c}iamada. 

OB. ciT., cant. 9, est. 2. 
Olha o cabo Asabóro, que citamado 
Agora é Moçandào dos navegantes. 

OB. CiT., cant. 9, est. 102. 
Vés, corre a costa celebre Indiana 
Para o Sul, até o cabo Comori 

chamado Cori... 
OB. CIT., cant. 10, est. 107. 

Antre Sintra a mui prezada 
e serra do Uibatejo 
que Arrabcda her^amac/a... 

CHRISTOVAO FALCÃO, OBRAS, p. 1 (ed. 1^ '' 

—« yls Ilhas do Porto Santo, e Madef'* 
erãa contíguas com a serra de Monchii}^'^ 
do Jteino dos Algarves; e até das 
chamadas Canarias, seide esta opi>^^^'f 
que se continuavão com África, e 
parte d'ella; e muito mnis sente o 
das Ilhas chamadas de Cabo Verde.» 
tonio Cordeiro, Historia Insulana, 
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i| cap. 1.—«/is Ilhas Terceiras, vulgar- 
mente chamadas dos Açores se continua- 
rão com a terra da villa de Cintra.y> Idem, 
Ibidem. 

Vio Naxo, Dolos, Milo, vio Eiiboea 
Todas chamadas (viciadas, ao sábio 
Apollo dedicadas, com seus usos, 
K antigas danças, Ia na primauera. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULVEDA, Cant. 2. 

— Antigamente; Citado. Ordenação Af- 
lonsina, v, 53, 16. 

2.) CHAMADO, s. m. (De chamado 1, 
empregado substantivamente). Vid. Cha- 
mamento.—«Com temor de lhe fazer ou- 
'^0 tanto nam quiz vir a seu chamado.» 
"8rros, Década II, viii, 3. — «.0 qual era 

ao chamado do Soldam.y> Idem, Ihi- 
8. — liNeste tempo que Lopo Soa- 

aly chegou, era ydo o Capitam delia 
chamado do seu rey.t> Idem, Década 

'i I, 5. — «A ira de Deos faz acudir 
"os seus chamados.» Antônio Vieira, Ser- 
"^^68, Totu. ni, p. 4G2. — «Se ajuntarão 

Coimbra por chamado de Fernào Ca- 
Mon. Lusitana, Tom. iii, foi. 48. 

Chamado de cortes, convocação. 
Perdiz de chamado, chamariz para 
outras. 

CHamaDOR, a, s. (Do iheraa chama, 
chamar, com o suffixo «dor», «a»). O, 

® chama. 
. . Antigamente: O, a que chamava a 
Jiizo, citava, requeria contra alguém. 

. "~-Nome do official do auditorio eccle- 
^'®stico, que servia como porteiro, ou ho- 

de vara nas visitações ou na mesa do 
'despacho. 
j '-HAMADURA, s. f. (Do thema chama, 
p® chamar, com o suffixo «dura»). Vid. 
^^lüamento. 

^ chamaia, s. f. Termo do Historia Na- 
^"1- Genero do conchas bivalves. 

^ ^HAMALOTE, s. m. (O hespanhol tem 
.. 'Pelote, o francez camelot; o baixo la- 

'^amelotum, camalaucum, de camelus, 
fQôlo, porque este estôfo era primeira- 

feito do lã de camêlo. O «ch» da 
portugueza parece indicar que a pa- 

j.^^8nos veio por intermediod'uma fôrma 
i,.®^6ctal franceza com o mesmo som). Te- 

de lã, ou pello de cavai Io ; especic de 
vezes misturado com 

"^Piguradamente e em estylo comico: 

^omtudo ao principio brando 
^ inar de bom lote cfitava: 
* orque vestia hum azul 
Jodo cliamalote de aguas. 

JERONYMO BAHIA, JORNADA 1. 

^Séda ondeada. 
fôrma da mesma palavra me- 

^srula c Chamelote. 
^'^ÍAMÊNTO, s. jn. (Do thema chama, 

de com o suffixo «mento»). Acção 
rn '—Acçâo de convocar gente pa- 
cfij côrtes, serviço militar, etc.; 

^''guradamenteí «O chama- 
®síes irmãos (para o céo) vem per- | 

<o.» Bernardes, Floresta, Tom. ii, p. 129. 
— Antigamente: Citação. 

CHAMAR, V. a. (Do latim clamara, mu- 
dando-se o cl em ch, como em chave, do 
latim clavis, etc. O pseudo-sabio cardeal 
Saraiva, para vér so dilatava o seu ridícu- 
lo Glossário de palavras portuguezas de- 
rivadas das línguas orientaes e africanas, 
foi buscar a origem d'esta palavra ao he- 
breu, com grande appiauso dos etymolo- 
gistas da sua especie, que a adoptaram). 
Pronunciar um nome em alta voz, cla- 
mar. 

Ma.s tanto pelo mundo se alargaram 
Com fama suas obras valerosas, 
Que sempre no seu reino chamarão 
Aífonso, AíTonso, os cocos; mas em vào. 

CAM., LUS-, cant. 3, est. 84. 

—Gritar para fazer vir alguém; pronun- 
ciar em alia voz uma serie de nomes; fa- 
zer signal de vir.—Chamar alguém em alta 
voz.— Chamar alguém pelo seu nome.— 
Quem me chama? — nEntom começarom 
dandar, e passada a pomte chegamdo aa 
cograça, chamou o Iffamte hum dos seus.» 
Fernáo Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 103. — Fazer vir, dizer que venha- 
ou que vá, convidar, convocar. 

Mandadante vós chamar 
Kla e min, algum dia. 

CANXIONEIRINUO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, cant. 7. 

—«Jazia elllei em Lisboa huma noite 
na cama, e nom lhe vijnha sono pera dor- 
mir, e fez levantar os moços e quantos dor- 
miam no paaço, e mandou chamar Joham 
Matheus, e Louremo Pallos.» Fernão Lo- 
pes, Chron. de D. Pedro I, cap. 14. 

Chama o Rei os senliores a conselho 
12 prop5o-llio as figuras da visáo. 

CAM., LUS., cant. 4, est. 70. 
Chamei-me Admastor, o fui na guerr'^ 
Contra o que vibra os raios de Vulcano. 

GB. ciT., cant. 5, est. 51. 
Manda chamar os deoses do mar, antes 
Que fale mais, se ouvir-me o mais quizeres. 

OB. ciT., cant. C, est. 5. 
Julgando já Neptuno, que seria 
íistriinlio caso aquelle, logo manda 
Tritáo, que chame os deoses da agua fria 
Que o mar habitam d'uma o d'outra banda. 

OB. CIT., cant. C, est. 16. 
A Nau grande, em que vae Paulo da Gama, 
Quebrado leva o mastro pelo meio, 
Quasi toda alagada: a gente chama 
Aquolle, que a salvar o mundo veio. 

OD. CIT., cant. C, est. 75. 

Manda chamar Monçaide, desejoso 
De poder-se informar da gente nova. 

OB. CIT., cant. 7, est. ü7. 
Chamará o Samorim mais gente nova. 

OB. CIT., cant. 10, est. 14. 

■— (íMandou el-Rei chamar a D. João, 
a quem communicou os Avisos do Empe- 
rador.» Jacintho Freire, Vida de D. João 
de Castro, Liv. i. 

Mandou pois a Uaynlia que o chamasse 
K que de sua parte lhe dissesse, 
Que foí»se logo lá, e nao tardasse, 
K fosse confiado e nào temesse. 

JOÃO VAZ, GAIA (ed. Í8G8), p. 24. 

— Figuradamente : Chamou toda a sua 
coragem para levar a cabo aquella em- 

preza.—Chamou as suas forças, mas ellas 
atraiçoaram-no. 

Triste ventura e negro fado os chama 
N^este terreno meu, que duro eirado 
Os deixará d'um crti naufragio vivos, 
Para verem trabalhos excessivos. 

CAM., LUS., cant.5, est. 40. 
O Gama, que também considerava 
O tempo, que para a partida o chama, 
lí que despacho já nào esperava 
Melhor do Rei, que os Maumetanos ama. 

OB. CIT., cant. 9, est. 8. 
Mas depois que as estrellas o chamarem, 
Succederáa, oh forte Mascarenhas. 

OB. CIT., cant. 10, est. 50. 
— «Chamar um moço fouto na sala.» 

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. l, sc. 1. 

Náo viste a clara luz, a «ancta guia 
Que to lá chama á verdadeira vida? 

ANTONlO FERREIRA, SONETOS, liv. 2, p. 2. 

— «Chamava-o a campa.í> Francisco 
Manoel do Mello, Apol. Dial., p. 34. 

Ja os conuida, e chama hum fresco vento 
Mostrandose galerno, e fauoravel. 

CORTE RKAL, NAÜFR. DE SEPULVEDA, Cant. 5. 
De Gaya Almançor ficou gozando 
E com ella ficou como casado, 
Assi que um peccado outro chama. 

JoXo VAZ, GAIA (ed. 1808), p. 12. 
—Deus chamou-o a si, isto é, elle mor- 

reu. 
— Chamar aígfwetM ajuizo, fazel-o com- 

parecer no tribunal para dizer sua justiça. 
— Puxar, impellir.—dO vento, e agua 

chamavam a náo para terra, i Fernáo Lo- 
pes Castanheda, Historia da índia, Part. 
II, cap. 4.—Attrahir, puxara si.—As liga- 
duras servem para chamar os humores aci- 
ma. — O mercúrio chama a prata.— Cha- 
mar a attenção, a vista. 

— Antigamente; Citar. 
—Escolher para umafuncção, um car- 

go, designar.— Elle foi chamado ao í/jro- 
no.— Chamaram uo ministério aquelle ho- 
mem inepto. — Deviam-no chamar jaara a 
cadeira vaga, por ser o homem mais habi- 
litado para ensinar as matérias respecti- 
vas.— O gênio de Vasco da Gama cha- 
mava-o ao descobrimento das índias. 

— Reclamar, exigir, necessitar. — Um 
tão culpado procedimento chama toda a 
severidade das leis. 

— Dar um nome, designar por um no- 
me, nomear, classificar de. — aE se o clé- 
rigo for demandado de mal que fezer que 
nós chamamos voz ou coyma ou doutro 
feito que pertença a casa de süs hordens 
nunca seja julgado de nós nem de nossos 
moordomos nem doutros tiossos juizes mas 
seja julgado per seu bispo ou per seu vi- 
guairo.D Lei de 1211, em Portugal. Mon. 
Hist., Leges I, p. 171. — *E ataganten- 
710S com correas cruas que chamam açou- 
tes e ussinennos com ferro e leijxennos hir 
por malditos ssaluo se for filho dalgo.i 
Idem, Ihidem, I, p. 176. 

Mentr'en viver sempre lie ben quorrai 
E sempre ja Senor lie chamarei, 

TROVAS E CANTARKS, n.' 103. 
Vós que vos en vossos cantarôs mcn 
Amigo chamades, creedeben 
Que non dou en por tal innnla ren. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 129. 

% 
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—<íAvia huiim corregedor da corte a 
que chamavam Lourenço Gonçalves, ho- 
mem muy entendido e hem rasoado com- 
pridor de todallas cousas que lhe el Rei 
mandava fazer, e nom corrompido per 
nenhuuns falços offerecimentos que tras- 
mudou os juizos dos homeensFornão Lo- 
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 8.— 
íE elle se soltou emtom contra el Rei em 
desonestas e feas pallavras, chamando-Ihe 
treedor, fe periuro, algoz e carneçeiro dos 
homeens.)) Ideni, Ibidem, cap. 31.—«Os 
Mouros combateram huum d'estes logares 
que chamam Sagres.d Idem, Ibidem, cap. 
33.—<íE foi tal sua ventuyra dhuum ca- 
valleiro de Badalhouce que chamavam 
Fernam Sanchez... que huum homem de 
pee carneceiro de Lisboa, que chamavam 
Lourencinho, lhe deu com huuma almar- 
cova na maão do cavallo.D Idem, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 38.—nPozerom 
o dito arçecispo na cadeira, chamando- 
Ihe Urbano sexto, e assi o puhricarom ao 
pohoo, fazendo-lhe gram follempnidade em 
sua coroação.D Idem, Ibidem, cap. 107. 

A ella c/iamavam'Maria 
e ao pastor Clirisfal. 

OBRAS DE CHRTSTOVÃO FALCÃO, p. 1 (ed. 1871), 
Atee que ao tempo chegamos 
a que nós outros pastores 
o ailuculo chamamos. 

IBIDEM, p. 8. 

—« Vestete do teu, e chamate meu.n Jor- 
ge Ferreira de Yasconcellos, Eufrosina, 
act. 1, sec. 2. , 

Ditosa chamo a hora, o dia, o armo, 
Qu« como cera estou ao fogo posto. 

ANTONIO FERREIRA, SONETOS, Ilv. 1, p. 58. 

—nAcábou em Roma não sô o governo 
de Cônsules, mas o de Triumvirato; e 
mudando o nome Octaviaho, se começou a 
chamar Augusto César.-» Antonio Cordei- 
ro, Historia Insulana, Liv. 1, cap. 15. 

Asei.também com falsa conta e nua, 
A' nobre terra alheia chama sua. 

CAM., Lus., cant. 3, cst. 110. 
Chamayn-te illustre, chamam-te subida. 
Sendo digna de infames vituperios ; 
Chamam-te fama, e gloria soberana, Nomes com que se o povo néscio engana. 

OB. ciT., cant. 4, est. 96. 
Eu sou aquclle occulto e grande Cabo, 
A quem chamaes vós outros Tormentorio. 

GB. ciT., cant. 5, cst. 50. 
... os anjos de celeste companhia 
Deuses o sacro verso está chamando. 

OB. CIT., cant. 10, est. 84. 

—«.Vivia por estes tempos em Lisboa 
hum dos nobres do Reino, de aquella or- 
dem a quem os Portuguezes chamam Fi- 
dalgos; com mais digna recordação que 
as outras nações de Espanha, sendo-lhes 
a todas universal este nome, não ha muito 
trocado ao de Cavalleiros.y> Francisco Ma- 
noel de Mello, Epanaphoras, p, 8.—<iRey- 
nava por aquelle tempo em Castella Dom 
Fernando Y, a quem (não sem injuria dos 
outros Reys Castelhanos) parece que derão 
em chamar CathoUco.D Idem, Apol. Dial., 

p. 57.—«Os damnos, ou comodos desta 
abuzão, que anda entre os homens, a que 
chamão riqueza.^ Iiiem, Ibidem, p. 53. 
—«.Pois se ellas tem bons dentes, e aquil- 
lo que chamão graça na boca, e cova na 
face.,.)) Idem, Carta de Guia de Casados. 
— mulheres de rija condição, aquém 
commumente chamão bravas, são as que 
menos cura tem.d Idem, Ibidem. 

Disto que chamão cevada, 
Tao pouco cevada era, 
Que de sóvas de pancadas 
Se fazia o moço a ceva. 

JEUONYMO BAHIA, JORNADA 2. 
0 

—Chamar-se, v. refl. Ter por nome. 
—Como te chamas?—Jsso é que se cha- 
ma faltar, eis uma linguagem firme e 
franca.—Eis o que se chama um bom 
amigo, é um bom amigo. 

A que se chama pasmar, 
que cousa he esmoreçer, 
se nam querer abafar: 
sem poder esfoleguar ? 

CANC. DE REZENDE, tom. 1, p. 7. 
Ventura sempre no mal 
e no bem tam pouco dura, 
que nào se chame ventura. 

OBRAS DE CIIRISTOVÃO FALCÃO, p. 20 (ed. 
1871). 

—«A Braga concedeo o titulo de Colo- 
nia Romana, e de se chamar Augusta.)) 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
1, cap. 16. 

E por que tudo emfim vos notifique, 
Chama-se a pequena ilha Moçambique. 

CAM., LUS., cant. 1, cst. 54. . 
Este, que Affonso o Bravo se chamou, 
Depois de ter o Reino segurado 
Em dilatal-o cuida... |,_ ^ 

OB. CIT., cant. 3,1est. 94. 
.... Attila, que Italia toda espanta, 
Chamando-se de Deus açoute horrendo. 

OB. CIT., cant. 3, est. 100. 
Passamos a grande Ilha da Madeira 
Que do muito arvoredo assi se chama. 

OB. CIT., cant, 5, est. 5. 
Chamei-me Adamastor; e fui na guerra 
Contra o que vibra os raios de Vulcano.' 

OB. CIT., cant. 5, est. 51, 
Espantado ficou da grão viagem 
O mouro que Monçaide se chamava. 

OB. CIT., cant. 7, est. 2G. 
Esta província, cujo porto agora 
Tomado tendes, Malabar "se chama. 

OB. CIT., cant. 7, cst. 32. 
Pelo trabalho immenso que se chama 
Caminho da virtude alto e fragoso. 

OB. CIT., cant. 9, est. 13. 
Gidá se chama o porto, aonde o trato 
De todo o Roxo mar mais florecia. 

OB. ctT., cant. 9, est. 3. 
Egas Moniz se chama o forte velho. 

OB. CIT., cant. 8, est. 13. 
Baste o como do Ceo os vêrmos dar-se, 
Para que mais nào possào bens chamar-se. 

nOLlM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, cant. 4, 
est. 27. 

• —Chamar-se a justiça, recorrer á jus- 
tiça.—Chamar-se áposse, assumira pos- 
se, lançar mão, tratar He readquirir a 
posse.—Chamar-se ao engano, allegarque 
houve engano, fraude n'um contracto pa- 
ra que elle seja annullado.—Chamar-se 
a auctor, ou a auctoria, allegar que hou- 
ve a cousa de outrem, que como auctor a 

deve defender, quando a demandam áquel- 
le que se chama auctor; nomear outrem 
por auctor para que a defenda em juizo. 

— V. n. Chamar por alguém, gritar-lho 
para que venha, dizer-lhe que venha, con- 
vidal-o para vir. — «Ao despedir-se cha- 
mou por um filho moço que trazia consi- 
go.-» Fr. Luiz de Souza, Historia de S. 
Domingos, Liv. ir, cap. 17. — Invocar. 
— Chamar por Deus, pelos santos. 

Em passo tào estreito me convinha 
Chamar por vós senliora n'este mundo. 

COUTE REAL^J>IAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 2* 
— Ter consequencia, trazer comsigo- 

— Este crime chama por ottíro. — ExigTi 
tornar necessário. — Um tal delido cha- 
ma pela justiça divina. 

CHAMARIZ, s. m. ant. (Derivado irrC' 
guiar do thema chama, de chamar). Cou- 
sa que chama, provoca, convida. = Usa* 
do geralmente n'um sentido pejorativo- 
— A fdha do estanqueiro era o chamaria 
dos freguezes. 

— Termo de Caça. A ave que se pó® 
por negaça para chamar outras á arffl»' 
dilha. 

— Chamariz gemado, avesinha a 
também se chama milheira, de azas vcf' 
des, peito e cabeça amarellas. 

CHAMÁRRA, s, f. Fôrma antiga de Si' 
marra. (Vid. esta palavra). 

CHAMÁZ, s. m. Termo Asiático. O qu® 
tem ordens entre os Malabares, desde a 
primeira tonsura até o sacerdócio. ^ 
«... Pareceo ao Synodo que os Caçand' 
res e Chamazes que faltassem ao offi<^j^ 
divino...» Synodo Diocesano da Egrej® 
e Bispado de Angamale, acç. vir, sess- 
8." — «Apoz os Caçanares vierão os 
conos, que se acharão prezentes, ífc apol 
elles os Subdiaconos, & logo os ChaiB®' 
zes de ordem menores.. .» Antonio GoU' 
vêa. Jornada do Arcebispo de Goa, cap. '■ 

CHAMBA, s. f. (Do francez,/amí;e, prf 
nunciando-se o «j» como «ch», pronunc'" 
esporadica no portuguez, mas complei»' 
mente regular no dialecto gallego, coto® 
em xenio, poi gênio, xurar, povjurar, et"*/ 
Antigo termo familiar. Perna, côxa. 

Se o vaao d'amor vos der 
Per lugar que cubra as chàmhas. 

CANCIONEIRO DE IÍE7ENDE, IÍV. 1, p. 144. 
CHAMBAÇAL, s. m. Termo Asiático. Ej' 

pecie de arroz que produz a Asia. (Vi"' 
Giraçal). 

1.) CHAIIBÃO, s. m. (Do francez./ú^'"' 
bon, mudando o «j» em «ch» ; vid. Chai®' 
ba). Contrapezo, osso com pouca carO®' 

2.) CHAMBÃO, 0'Sk,adj. (De chaiutã" 
1). Termo vulgar. Grosseiro de engenho^ 
rude. 

CHAMBARÍL, s. m. (Derivado irreg"' 
lar de chambão; cp. Chamaril, do th®' 
ma chama, do verbo chamar). Garrocii 
com que se abrem os pórcí)s pendura''" 
pelos pés. 

Porque me faz gomitar 
O fedor do chambaril. 

FR. SIMÃO, ORAÇÃO ACADÊMICA, p. 143. 
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. Hastea de páo, que se enfia pelos 
jarretes do porco quando o penduram pa- 
■"a o abrir. — Mão de vacca ou boi. 

T CHAMBERGA, s. f. Nome dado a uma 
®specie de versos lyrioos do arte menor. 

CHAMBOADAMENTE, acZu. (De chamboa- 
Jo. com o suffixo «mente»). Vid. Acham- 
"oadamente. 

CHAMBOADO, adj. Vid. Achamboado. 
ÇHAMBOICE, s. f. (De chambão 2). Gros- 

de lavor.—Figuradamente: Grosse- 
"9 d'espirito. 

CHAMBRE, s. m. (Por abuso cm vez de 
Oue de chambre, do francez roh de cham- 

de robe (vid. esta palavra), e cham- 
do latim caniara (vid. Gamara). Rou- 

P8, vestido comprido que os homens ves- 
ao levantar da cama. — Especie de 

®upão comprido e solto de que usam as 
^ 'ilheres ao toucar.—Casaco curto dé fa- 
^"^da de que usam as mulheres. 

j^ÇHAMBRIÉ, s. m. (Do francez cham- 
, em borgonhez chamhleire, cham- 

A provençal crtmanma). Termo 
® ticadeiro. Chicote leve, de punhocom- 

1 'do, empregado nos picadeiros, mais pa- 
® auxilio do que para castigo. 

CHAMEIRA, s. f. (Do thema chama, de 
sniar, cora o suffixo «eira»). Mulher 

Hie avisa as pessoas que amassam pão pa- 
lie o tragam ao forno, ou que o acar- 

para se enfornar.—aOutro si se ag- 
ovft o concelho, dizendo, que o dito mes- 

„ ® Convento manda levar dos fornos da 
«ejn poxja ao forneiro, e poya ü Cha- 

a quem varre o forno.'» Transac- 
» es do Concelho de Setuval com o mes- 

® e Ordem de Santiago, art. 7. 
^HAMEJAR, V. a. o n. Vid. Chammejar. 
^«AMELOTE, s. m. Vid. Chamalote. 

jj^^HÃMENTE, CHÃAMENTE, ou CHAM- 
adv. (De chã, fem. de chão, com o 

'lio ementei)). Cora chaneza, Ihaneza, 
p Ssleza, simplicidade.— ^Assentaram a 

Cart' ^ chammente.» Barros, De- 
p ® n, n, 1.—\Assentar chammente 
j e amizades com el-rey.i> Idera, Ibi- 

III, 3.—<í Olhem o sr. D. Traves- 
(^g "^^fronhado emequivocos, presumindo 

delles, que os tem de cama co- 
,j^^^^'iornos, e emmetaphora decamanin- 
(jj tem faltado mnis chaamente.» Fran- 
p Manoel de Mello, Feira de Anexins, 

«AMEPITE, s. m. Iva bastarda, 
çg «AMiça, s. f, Junco bravo, que nas- 

pântanos, com que se cobrem pa- 

delgada de esparto, com que 
tam Qs alcatruzes nas noras, 

o j^^^MICEIRO, s. m. (Dechamiço, com 
6 ' ^0 «eiro»). O que recolhe chamiça, 
ígKf pelos logares. — Coliigido por 

Qw^^i^eira. 
dgjj s. m. (De chamiça, ou aquelle 
chjjj® Será'esta palavra ilerivada de 
quei com o suffixo «iça»?) Lenha meio 

"^aua para fazer carváo. 

— Termo do Minho. Tudo o que pôde 
servir de accendalhas, como carqueja, to- 
jo, mato miúdo o secco. 

— Os ramos mais delgados das arvo- 
res. 

—Fogueira de chamiço, a que faz mui- 
ta labareda e dura pouco, como a do 
maravalhos. 

CHAMINÉ ou CHEMINÉ, s. f. (Do fran- 
cez cheminé) como prova a fôrma da pa- 
lavra, e este d'uma fôrma fundamental 
caminata, que se encontra em italiano, do 
um participio caminatus, guarnecido de 
um fogão, do latim caminus, grego kdmi- 
nos). Parte d'umacasa, disposta para n'ella 
se fazer fogo, e communicando com o ex- 
terior por meio de um tubo que dá sahida 
ao fumo. — Esta chaminé faz muito fumo. 

— Em especial, a parte inferior da cha- 
miné, aquella em que se accende o lume ; 
a parto superior, a que domina o telhado 
da casa.—«.Arremessa-o a huma fogueira 
que todos cercavam em huma chaminé.» 
Fr. Luiz de Souza, Historia de S. Do- 
mingos, Tom. I, cap. 5.— «Fá por conto 
da chaminé...» Francisco Manoel de Mel- 
lo, Carta de Guia de Casados.—«Não sey 
se he chaminé, ou campanayro a Casa de 
minha vivenda.^ Idem, Apol. Dial., p. 10. 

Puzcmo-nos no aposento 
A huma chaminé muy velha, 
Que, sendo pequena, tinha 
Grandes fumos na cabeça. 

JERONYMO BAHÍA, JORNADA 1. 
— (ílluma capella da mesma largura 

da chaminé.» Monarchia Lusitana, Tom. 
y, foi. 199. 

—Tubo de vidro que rodêa a luz do 
um candieiro e polo qual passa o fumo. 

CHAMMA, s. f. (Do latim flamma, rau- 
dando-se a articulação fl em ch, como era 
cheirar, de flagrare, etc. Flamma em la- 
tim está por flagma, da raiz flag, que se 
encontra em jlag-r-are, fidg-eo, fulg-ur, 
ful-men (por fulg-men), flà-men (por flag- 
men). Essa raiz apparece no grego na fôr- 
ma emphlégô,phleg-é-thô, ardo, bri- 
lho, em sanskrito bhrág', bhrag'é, fulgeo, 
splendeo, hharg-as, brilho, gothicobatVí-s, 
claro, evidente, antigo alto allemão 
splendeo, allcmãomodernobitc/c). Auréola 
luminosa e diversamente colorida que se 
eleva á superfície dos corpos que se quei- 
mara, e que resulta da combustão dos ga- 
zes produzidos pela decomposição d'esses 
corpos. — A chamma do lar. — A cham- 
ma d'uma vela. — Vulcão que lança cham- 
mas. 

Vio com fúria cruel mil ediílcios 
Consumidos de braua ardente chama. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 2. 

D*abelha o fructo já doce o excellente, 
Se desfaz tanto a qualquer chamma leve, 
Que teem na pederneira sua semente. 

FRANCISCO DE ANDRADE, PRIMEIRO CERCO DE 
Diu, cant. 9, est. 56. 

Rios estas estancias dividiào 
Que em logar d'agua fogos vão enchendo, 
Porque as chammas das penas desusadas 
Fossem d'esta8 enchentes renovadas. 

ROUM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, caot. 3. 

— Entregar ás chammas, destruir pelo 
incêndio e também fazer morrer na fo- 
gueira.— Figuradamente; O que devora 
a alma; paixão, ardor; desejo ardente. 

—Era particular, a paixão do amor. 
» 

E 6 Ceos cruelissimos, exclama, 
Vi o meu fogo e minha cruel chama. 

ANTONIO FERREIRA, SANTA COMBA. 
Eu os meus olhos do vós só cativos, 
Eu as minhas prisões, e a minha cHama, 
Eu mostrarei ao mundo os meus amores. 

IDEM, SONETOS, Uv. 1, 'lO. 
Mas que dará de si hua esteril v«a ? 
lium desprezado amor? hua cruel chama ? 

IDEM, SONETOS, liv. 1, 2. 
Não apagueis a luz da clara chama, 
Que de vós nasce, que virá algua liora 
Qu'em minha morte choreis dono vosso. 

IDEM, IDIDEM, Uv. 1, IC. 
Reuerberam nos olhos inflammados 
Com mortífera vista ardentas chamas. 

CORTE REAL, NAUFR. DE.SEPULVEDA, Cftnt. 1. 
Que importa que se aparte 
N'esta, ou naquella parto 
A cousa, que me infíamma 
Se vem commigo a chaynma! 

ANTONIO BACELLAR, SAUDADES DE AONIO. 
N'ellas se vêem íis chammas imprantadas 
Do lume occulto da maior Grandeza. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, 
cant. -4, est. 62. 

— Syn. : Chamma, Flamma, Labareda. 
— Flamma é a fôrma litteraria ouerudita, 
copiada immediatdraentedolatim clássico; 
chamma é a fôrma verdadeiramente por- 
tugueza, popular, alterada segundo as ten- 
dências phonicas do nosso dialecto. A fôr- 
ma flamma é pois usada sô na linguagem 
poética e didactica. Labareda ó a cham- 
ma grande que se eleva muito alto, fa- 
zendo linguas de fogo. 

CHAMMEJANTE, part. act. de Cham- 
mejar. Que chamraeja.—Figuradamente: 
Que brilha rauito.—Olhos chammejantes. 

CHAMMEJAR, v. n. (De chamma, como 
alvejar, de alvo, etc.) Lançar chammas, 
labaredas. 

— Figuradamente: Arder em paixões. 
—«iVindes chammejando.» Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Aulegraphia, foi. 159. 

— Chammejar, v. a. Lançar como em 
chammas; dardear, fazer arder.—Figura- ' 
damente: — uTodo chammejando esplen- 
dores de ouro e pedraria preciosa.» Ber- 
nardes, Floresta, Tora. ir, p. 192. 

CHAMMENTE, adv. Vid. Chãmente. 
CHAMOMILLA, s. f. Vid. Camomilla. 
CHAMORRO, adj. (Ohespanhol temcha- 

morro, tosquiado; a palavra é composta 
de clavus, por calvus (vid. Calvo), que 
dava em portuguez chavo, e àe morro, que 
em hespanhol significa coroa da cabeça). 
Tosquiado. — «Chamorro quer dizer tos- 
quiado, c assim chamavão, e chamão hoje 
alguns Castelhanos as ovelhas tosquiadas.» 
Duarte Nunes de Leão, Chronioa de D. 
João I, cap. .61.—Epitheto iijjurioso dado 
oelos hespanhoes aos portuguezes parti- 
dários de D. João i, e pelos portuguezes 
aos seus compatriotas que seguiam o par- 
tido do rei do Castella.—*Elrey (de Cas- 
tella) lhe respondeo (a Goraez Perez de 
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Vai de Rabanos)^Mebem sahia que já mui- 
tos, e grades.reis foram vencidos... mas 
que elle fora vencido e desbaratado do 
mestre d'Áviz, que nunca fizera cousa, que 
fosse para contar ; e que fora vencido dos 
chamorros. Assi chamavão os Castelha- 
nos 7i'aquelle tempo, e ainda despois, aos 
Portuguezes por desprezo, parece porque 
,se costumarão a tosquear contra o costu- 
me da outra gente de Hespanha, que tra- 
zido cabelleiras largas.y> Idem, Ibidem. 
—<íE de que gentes fuy eu vencido? Fuyo 
de chamorros.» Idem, Ibidem, Part. ii, 
cap. 43. — <(E especialmente morrerom 
logo todos a maior parte chamorros, que 
então chamavom aos maaos Portuguezes, 
que com elrey de Castella vinham.'» Chro- 
nica do Condestavel, cap. 51. 

— Na Historia contemporânea, nome 
dado pelos adversarios da carta de Por- 
tugal de 1826 aos partidistas d'ella. 

CHAMOTIM, s. m. Termo Asiático. Es- 
talos na cabeça como quem cata, para 
adormecer. No Brazil chamara a estes es- 
talos cafunés. 

CHAMPA, s. f. (Do chapa, nasalisan- 
do-se a vogai accentuada, como em tampa 
(Vid. Tampa), írewpe, do latim tripus, mãe 
por máe (cp. gallego moderno nay, etc.) 
A parte chata da espada, prancha; cha- 
pa. — Dar de champa. 

CHAMPANA, s. f. Termo Asiático. Em- 
barcação pequena da índia. 

CHAMPÃO, s. m. Vid. Champana. 
CHAMPÃOSINHO, s. m. Diminutivo de 

Ghampão. 
CHAMPIL, s. m. (De champa, com o 

suffixo «il»). Termo de Caçador. Especie 
de chapa rasa, onde estão collocadas as 
negaças.—liAsnegaças se porão ao oham- 
pil, ou mostrador, que estará no meio do 
aranhol, com hum cordel pelo qual pu- 
xará o caçador, mostrando a negaça á 
ave, que pertende tomar.)> Diogo Fernan- 
des Ferreira, Arte da Caça, p. 86. 

CHAMPORTAR, v. a. Misturar. = Col- 
ligido por Bento Ferreira. 

CHAMÚSCA, s. f. {De chamuscar, co- 
mo estima, de estimar, etc.) A acção de 
chamuscar; queimar. 

CHAMUSCADO, jparf. pass. do Chamus- 
car. Fusco, ennegrecido. — Chamuscado 
do sol. 

CHAMUSCADOR, A, s. (De chamusca, 
com o suffixo «dor», «a»). O, a que cha- 
musca. 

CHAMUSCADURA, s. f. Vid. Chamusca. 
CHAMUSCAR, v. a. (Derivado irregu- 

lar de chamma, evidentemente por uma 
falsa analogia áe enfuscar, paluscar, alc., 
em que as letras use não são suffixo). 
Queimar levemente com chamma ou laba- 
reda, crestar. —Chamuscar os porcos.— 
Queimar levemente a pelíe. — aFicou 
parte da incarnação (das imagens) cha- 
muscada.» Frei Luiz do Sousa, Historia 
de S. Domingos, Part. iii", Liv. iii, cap. 
28. 

CHAMUSCO,», m. (Dechamuscar).Quei- 
ma leve de cousa que se passa pela cham- 
ma ou labareda, ou de fogo que passa ra- 
pidamente ; cheiro de cousa que arde sem 
chamma.—«Esse fogo, que por lá chei- 
rou a chamusco, teve sua graççi.D Frei 
Antonio das Chagas, Cartas Espirituaes, 
Tom. II, p. 274. 

1.) CHAN, s. f. Vid. Chã. 
2.) CHÁN, s. m. Vid. Kan. 
f CHANAMBO, s. m. Termo da Asia 

portugueza. Cal que se faz calcinando 
cascas de ostras. 

CHANCA, s. f. (Palavra muito espa- 
lhada: o italiano e o hespanhol têm zau- 
ca, sanco, osso longo, o lombardo zanch, 
o veneziano zanca, andainas, o proven- 
çal sanca, cothurno, o inglez skanic, san- 
co, osso longo. A palavra vem do anglo- 
saxão scanca. No antigo alto allemáo ha 
scancho). Termo Popular. Pé grande. — 
Bota ou sapato grande o grosseiro. 

Nos pés a fragrante chanca, 
Ás costas saco e barril. 

GARRETT, FACULA. DO GALLEGO E DO DIABO, 
FOLHAS CAHIDAS. 

CHANÇA, s. f. (Palavra que se encon- 
tra no italiano ciancia, rhetico cioncia, 
hespanhol chanza, e que parece ser for- 
mada por onomatopêa como o hespanhol 
e portuguez chachara, etc.) Dito burles- 
co, gracioso. — Dito de zombaria. 

— Donaire, chacara, graça. 
CHAHÇAREL, s. m. Corrupção de Chan- 

celler.=Usado por Fernão Mendes Pinto. 
CHANÇARINA, s. m. Peixe similhante 

ao pargo, que se pesca no mar de Cezim- 
bra. 

CHANCEAR, v. a. (De chança, como 
saltear, de salto, etc.) Perseguir com chan- 
ças. —Não chancêes essa gente. 

— V. n. Chancear, dizer chanças. 
, CHANCEIRO, A, s. (De chança, com o 

suffixo «eiro», «a»). O, a que diz chanças. 
CHANCELETA, s. f. Pequena trova, can- 

ção, copia. 
Provo pela chanceleta 
Que meteo Pero de Sousa. 

CANCIONEIRO DE HEZENDE, tOm. 1, p. 30. 
CHANCELLA, s. f. (De chancellar, co- 

mo estima, de estimar, etc.) Fecho de car- 
ta com obreia, debaixo da qual se pren- 
dem os extremos de uma tira de papel, 
com que se passa e enleia a carta.— «il 
chancella sutil, porque ao abrir da carta 
a não offe7^da.y> Francisco Rodrigues Lo- 
bo, Corte na Aldeia, Dial. i, p. 38. — 
Sòllo.—Letras abertas em metal, que se 
mettem em tinta para se imprimirem nas 
firmas das cartas, quando o reiassigna por 
chancella, ou algum particular, por au- 
ctoridade publica. 

CHANCELLADO, part. pass. de Chan- 
cellar. — nCarta chancellada com sello 
douro. y> Barros, Clarimundo, Part. i, cap. 
28. 

CHANCELLAR, v. a. (Do francez chan- 
celler, como mostra o «ch» por «c» lati- 
no ; palavra que vem d'um baixo latim 

cancellare, de latim cancellarius, official 
do tribunal que estava ad cancellos, jun- 
to da grade que separava os juizes dos 
assistentes). Pòr chancella; fechar com 
chancella; sellar. 

CHANCELLARIA, s. f. (De chanceller, 
com o suffixo «aria»). Casa onde se pó0 
a chancella ou sêllo real nos papeis qu0 
a devem levar. 

— Acto de chancellar.—«Ao comdesta- 
bre pedirom dez mil dobras de chancella- 
ria da carta, e el nom a quis tomar, di- 
zendo que lhe nom pediam tanto salvo for 
lhe nom darem a dita çidade.» Fernao 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap- P' 

— Antiga divisão judiciaria do reino 
de Portugal, relação. — (iToda a provin' 
cia da Lusitania se divide em 3 chance'" 
larias.» Gaspar Barreiros, Chorographi®' 
foi. 7. 

— Certo imposto antigo. 
CHANCELLER, s. m. (Do latim cancel- 

larius; vid. Chancella). Magistrado ma'®' 
que tem o sôUo real para o pôr nos 
peis que o devem levar, o passar pelacha"' 
cellaria. —Chanceller-mór. — Chancell® 
da relação. — Chanceller das correiçõ^h 
official que tem o sêllo real, de que 
o corregedor, etc. — <i.Yasco Martim 
Sousa, rico-homem e seu chanceU® 
moor.n Fernão Lopes, Chronica de D-P®" 
dro I, cap. 30. 

— Chanceller da Universidade, o ofi'" 
ciai que põe os sçllos nas cartas de b®' 
charel, de formatura, etc. 

CHANÇONETA, s. f (Do francez 
sonnete, diminutivo do chanson, do 
tim cantio; vid. Canção). Cançãosinl'®' 
cançoneta. 

— Pequena ária sobre um motivo 1®^'® 
egracioso. 

Quando cantando graves 
Lhe alternavào canoras chnnçonctas 
Harmoniosas aves. 

"^BAUBOSA BACELLAR, SAUDADES DE 

CHANÊZA, s. f, (De chão, com o suf'*' 
vo «eza», ou do latim j)íaní(ies; vid. P'® 
nicie). Planura do campo baixo. 

— Figuradamente : Modo chão, sin8® 
Io, Ihano, maneiras lhanas. — <íEin 
se vê a chaneza d'aquella ido de. y> Mo»»'" 
chia Lusitana, Tora. v, foi, 28.— (lA 
neza e cortesania com que encubria 
a sagacidade.Idera, Ibidem, foi. 7- 

CHANFÁNA, s. f. (No hespanhol 
chanfaina). Guizado de figado, etc., 
do em caldo com especiarias. Vid. Bad** 
laque. 

CHANFANEIRA,s. f. (Dechanfana, 
o suffixo «eira»). Mulher que vende cb^" 
fana. 

CHANFANEIRO, s. m. (De cbaflfa^Jg 
com o suffixo «eiro»). O que tem cas3 
bodéga onde se vende chanfana. , 

CHANFRADO, jiart. pass. de ChaB^'^ 
CHANFRADOR, s. m. (Do thema 

fra, do verbo chahfrar, com o sui" 
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«dòr»). Instrumento de chanfrar, dos es- 
Pingardpiros, ferreiros e entalhadoros. 

CHANFRADÚRA, s. f. Vid. Chanfra. 
chanfrar, 1). a. Cortar uma parte da 

sitremidade de ura panno, entrando para 
dentro. — Chanfrar um panno. — aAs 
<}Uaes serras vão iodas chanfradas ao pi- 
cão.» Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, p. 107, col. 2.a (l.a ed.) 

CHANFRETAS, s. f. pl. Termo Fami- 
'3r. Zombarias, brincos. 

CHANFRO, s. m, (?) O aparo, que se 
em alguma cousa pela borda, adelga- 

Çando-a de uma parte, como nas regras 
®itas para riscar. 

CHanissiMO, a, superl. de Chão. — 
J^uanissimas campinas.)^ Palmeirim de 
®9laterra, Part. iii, cap. 169. 

CHaNQUETA, s. f. (Diminutivo deChan- 
''®)' Termo Familiar. Dobra. — Trazer o 
""piito de chanqueta, phrase familiar, 
''^Icanhado ou dobrado o coritraforte 

dentro. 
CHANTA, s. /'. ant. (De chantar, como 
"«a, de estimar, chancella, de chan- 

® etc.) Estaca ou vergontea que se 
®'tia na terra, para crear raizes, e al- 

fructo. — (íLavrar o dito olival, e 
ll^^otar, esmoutar, estercar de dons cm 

annos, e chantar chantas de olivei- Y(i 
' onde conprir.Tt Doe. de 1436.— «Fi- 

lue fosse de boa chanta.» Doe. de 
em Viterbo, Eluc. 

p, CHANTADO, /jarf. pass. do verbo 
^flautar. 
j 2.) CHANTADO, s. m. (Vid. Chantado 
'• Plantio de arvores, que se chantam 
''lancham d'estaca como oliveiras. —«/í 

vinha ataa cinco annos, e boõs 
, ®Dtados e hemfeilorias.D Doe. do Paço 

® Sousa de 1418, em Viterbo, Elue. 
CHaNTADORIA, s. f. Vid. Chantado 2). 
CHaNTADURA, s. f. (Do thema chanta, 

j "Chantar, com o sufíixo (ídui'a))). O acto 
•chantar, ou tanchar. 
chantagem, s. f. Vid. Chantoeira e 

®^t:hagem. 
CHantÃO, s. m. Vid. Tanehão. 

) CHANTAR, t). a. ant. (Do latim 
(, tnudando-se a articulação pl era ch, 
I . ^ Om chorar, de plorare, chanto, do 

píancítís, etc.) Fincar, pregar, pían- 
I.' Daetter. — «.Todalas herdades, que nos 

'^'^ttecerom... assi en casas, quomo em 
oliveiras, quomo en 

ch cirvores quaesquer chantadas e por 
Yj^ntar.» Doe. de Salzedas de 1291, em 
j Elue. — aLavrar o dito olival, 
^^^otar, esmoutar, estercar de dous em 

"n/ """O®) ® chantar chantas de oliveira, {Ij ® conprir.-» Doe. de 1436, em Viterbo, 

chantar, s. m. ant. Certa espe- 
cha panno. — <lí02 varas de panno 
El Relação do guarda roupa de 

D. Manoel. 
s. m. Termo de Tanoaria. 

po..—A ultima peça que fica no fundo 
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da vasilha, ou de uma e de outra parte 
se a vasilha é de dous ehanteis. 

CHANTO , s. m. (Do latim planctus). 
Alarido, pranto intercortado com lagri- 
mas, soluços e gemidos. — iE soterraram 
Santo Estevão homeens que temiam Deus, 
e fezeram grande chanto >so!>r'eíe.)) Aetos 
dos Apostolos, cap. viii, 2, nos Inéditos 
d'Alcobaça, Tom. i. 

Não sei que dianto ha de ser 
De uma íilha que criei. 

GIL VICENTK, OBRAS, tom. 3, p. 26't. 

CHANTOAR, d. a. Vid. Chantar. 
CHANTOEIRA, s. f. (Do thema chanta, 

de chantar, com o suffixo «eira»). Logar 
plantado de chantões de arvores, que se 
propagam d'estacas, para os mudar ou fi- 
carem cm logar das arvores caducas, ou 
em novos plantios de olivaes, etc. 

CHANTRADO, s. rn. (De chantre, com 
o suffixo «ado»). Dignidade de chantre. 
— uTinha sido D. Martinho Deão de Bra- 
ga, ífc a exemplo desta Igreja instituio de 
novo no Porto quatro diqnidades, a sa- 
ber o Deado, Chãtrado, <fc fez para este 
fim unir as rendas de dez Arcediagados, 
que então andavão distinctosMonarchia 
Lusitana, Liv. xii, cap. 9. 

CíIANTRE, s. ?n. (Do francez chantre, 
do latim cantor (vid. Cantor). No proven- 
çal e antigo francez cantre é o nominati- 
vo, cantor o regimen, correspondendo, 
segundo o accento, a cántor, cantorem; 
segundo a mesma analogia, se formaram 
em francez pütre e pasteur). Aquelle que 
n'uma sé, collegiada, capolla de uma uni- 
versidade, etc., tem a direcçáo do côro, 
entoação do canto-chão, e que tem cuida- 
do que os officios divinos se celebrem com 
devoção, silencio e toda a decencia pos- 
sível.— (LÁ 12 pois de Junho do anno de 
i587, por ordem do Senhor Bispo, estan- 
do presente o Chantre da Sé de Angra e 
seu Vigário Geral, e com muita solemni- 
dade, e musicas de Psalmos, se transferi- 
ram os ossos deste Santo.n Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. v, cap. 21. 

—Entre os protestantes, chama-se chan- 
tre o que entôa e sustenta o canto dos 
Psalmos nos templos. 

CHANTRÍA, s. f. (De chantre, com o 
suffixo «ia»). Vid. Chantrado. 

1.) CHÃO, adj. (Do latim planus, mu- 
dando-se o «pl» em «eh», como em chan- 
tar, do latim plantare, chorar, do latim 
plorare, chuva, do latim pluvies, e synco- 
pando-se o «n» como om mão, do latim 
manus, vão, do latim vanus, são, do latim 
sanus. Apesar de ser tão simples e clara 
esta etymologia, Moraes deriva a palavra 
do hespanhol liana (que vem egualmente 
do latim planus) e do francez champ, que 
nada tem que vêr com a palavra por- 
tugueza). Plano, liso. — «il/as elRei Dom 
Hemrrique era homem de gram coraçom e 
esforço, e disse que nom quiria poer ba- 
talha, salvo em na praça ehaã sem avan- 

tagem nenhuma.r> Fernáo Lopes, Chroni- 
oa de D. Fernando, cap. 9. 

Poderão inimigos assaltaila, 
E por a ferro, e sangue os esforçados, 
Que a pezar seu pretendem collocalla 
Em praias cliaãs e portos descansados. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant.l. 

— Ouro chão, prata chã, som relevos. 
— «Item huma capa toda de ouro eham, 
com sua sobre porta com esmaltes verdes 
no cano, que pezava tres marcos, e sete 
outàvas donça.y> Doe. de 1347 no Corpo di- 
plom. port.. Tom. i, p. 29 (publicado 
pelo visconde de Santarém). 

— Mar chão, plano, sem ondas. 
— Figuradamente : Fácil, que se per- 

corre facilmente. 

Que caminho tào chão, que tal carreira 
llias, meu Hetancor, ledo correndo, 
S'a morte não correra mais ligeira. 

ANTONIO FERREIRA, EGLOOA 2. 

Aquelle claro sol, que me mostrava 
O caminho do cóo mais chão, mais corto. 

IDEM, SONETOS, 1ÍV. 2, p. 5. 

— Simples, sincero, singelo.—«Aquel- 
les que de ehaão e simprez emtender eram.» 
Fernão Lopes, Chroniea de D. Pedro I, 
cap. 29. — Linguagem chã. 

—'Claro, sem nuvens.—Esteve um dia, 
um céo muito chão. —Sem ornatos, ador- 
nos, enfeites. — aQuanto mais chaãs mais 
formosas.Antonio Ferreira, Cioso, act. 
III, SC. 1. 

— Prestes, acostumado, batido rio ser- 
viço. — Não estava chão n'aquelle modo 
de trabalhar. 

— Homem chão, homem da classe po- 
pular.— Canío-chão; vid. Canto. 

— Adag. : «Besta de andar chã para 
mim e meu irmão. y> Padre Delicado, Ada- 
gios, p. 24. 

2.) CHÃO, s. m. (Vid. Chão 1). Terra 
plana; a superfície da terra, pavimento 
da casa. — Cahir no chão. — Estar dei- 
tado no ehão. — «Ambos foram ao chão, 
mas como Framustante tivesse menos for- 
ça, cahio debaixo e rendeo o esprito na mão 
do seu imigo.y» Moraes, Palmeirim d'In- 
glaterra, Part. ii, cap. 169. 

Por onde quer que passao v3o cahindo 
Mil flores de qu'o chão se vay cobrindo. 

ANTONIO FERREIRÀ, EGLOGA 

Os olhos da real Jjenignidade 
Ponde no chão... 

CAM., Lus., cant. 1, est, 9. 

Dos cavallos o estrenito parece, 
Que faz que o chão uebaixo todo treme. 

OB. ciT., cant. 6, est. 6i. 

Os giolhos no chão, as mãos ao céo, 
A mercô grande a Deus agradeceo. 

OD. CIT., cant. G, est. 93. 

Encosta-se no chão, que está caindo, 
A cidreira co'os pezos amarollos. 

0B..C1T., cant. O, est. 5(i. 

Pois se as aves do ar cantando vôam, 
Alegres animaes o chão povôam., 

OB. ciT., cant. 9, est. 62. 
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Mas comtudo conheci 
ser a minha desejada 
a quem assi vindo vi 
a vista no cham pregada. 

OBRAS DE CHUISTOVÃO FALCÃO, p. O (ed.lSTl). 

— (.Estava alli junto Imm official del- 
lisy, quando eu calii (liomem esperto, des- 
tes que lhe não cahe nada no chão ou em 
saco roto), foy para me levantar,íi Iran- 
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 
94, «Os relogios do ch^o ninguém os 
escuta i IdeoQ, Ibidem, p. 49. 

Por paredes, e chão são nodoos tristes 
K mil sinaes horrendos de cualhado Auorrecido, vil e negro sangue. 

CORTE T\EAL, NAUFRAGIO DE SEPULVEDA, 
cant. 3. 

Tinha da terra nos joelhos feito 
Signaes tâo lastimosos, que se viâo 
Os nervos já de todo descarnado» 
No chão c'o mesmo sangue estar pegados. 

ROLIM DE MOURA, NOVlfJ. DO IIOM., Cant. 2, 
est. *23. 

— Cahir a palavra no chão, ficar ir- 
rita, vã, sem eíTeito. — «/Is palavras do 
Senhor não cahem no chão.» Lucena, Vi- 
da de S. Francisco Xavier, liv. 9, cap. 
16. 

— Loc. ANT.: De chão, simplesmente, 
naturalmente. Vid. Pran. 

íi moyro m'a8sy de chão, 
Porque me fazedes mal. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 25. 
— Adag. : tCama de chão, cama de 

cão.» 
CHÁOS, CAHOS ou CÀOS, s.m. (Do gre- 

go khaos, propriamente abertura, abys- 
mo, da raiz indo-germanica gha, que nos 
apparece na fôrma hi, no latim hiare, 
abrir a bôcca (vid. Hiato, etc. Em sans- 
krito ha kha, cavidade). Na Theologia 
pagã, confusão geral dos elementos an- 
tes da sua separação e seu arranjo para 
formar o mundo. 

E vô primeiro em cores variadas 
Do velho cahos a tão confusa facc. 

CAM., Lus., cant. G, est. 10. 
Já aquella Magestad© incomprehensivel 
Do Cahos tinha os dois globos separados. 

ROLIM DE MOURA, NOVlSS. DO HOMEM, Cant. 
1, est. (). 

Da Corôa era tal a escuridade 
Que em seu respeite o Cahos resplandecera. 

iDEM, IBIDEM, cant. 1, est. 14. 
— Figuradamente : Toda a especie de 

confusão. 
Cá, neste escuro Caos de confusíto 
Comprindo o curso estou da natureza. 

CAM., SONETO 194. 

— tAquelle temeroso caos, em que co- 
meçou o mundo.» Frei Antonio das Cha- 
gas, Obras Espirituaes, tom. 2, part. 1, 
p. 250. — (íÁquelle labyrintho de peri- 
gos, aquelle chàos de horrores.y) Antonio 
Vieira, Sermões, tom. 10, p. 67. 

—Obs. ; A recta orthographia é Chãos. 
CHAPA, s. f. (Etymologicamento a mes- 

ma palavra que capa (vid. Capa); o ch 
indica que nos veio por intermedio do 
francez chape, que além de significar ca- 
pa, significa também peça de cobre que 
envolve a roda dos lapidarios, peça de 
metal arredondado que rodêa a superfi- 

cic superior d'um forno, etc. — Chapa, 
depois de significar capa, passou a signi- 
ficar capa metallica, d'ahi se passou ao 
sentido actual). Placa de metal chata; 
prancha chata, plana. — (s.Quer Deos, que 
sem me fundirem (falia uma moeda) e 
assim como aqui estou vestido, e calçado, 
entrey em lugar da chapa, que fallecia, 
e ficou tudo feyto.y> Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 33. 

— Figuradamente: Logar plano, pla- 
nície. — (íFicou a cidade em huma chapa 
que dava gram vista ao mar.d Barros, 
Década I, iv, 5. — «.Toda aquella chapa 
de terra que jaz na vista do mar.d Idem, 
Década II, vii, 8. — «£ o viram estar em 
huma chapa.» Idem, Década III, iii, 5. 

— Chapa do couce da espingarda, peça 
de ferro, ou outro metal, que está no cabo 
do couce da espingarda o o guarnece. 

— Chapa do caixilho, a parte em que 
entra o belho ou lingueta da fechadura. 

— Chapas de côr, de lama, de tinta, 
etc., grossas camadas de côr, lama, tinta, 
etc. 

— Diamante chapa, diamante lapidado 
chato por baixo, com cinco facetas por 
cima, tabla. 

— Termo Asiático. Pintura impressa 
por meio de uma chapa aberta, especie 
de sêllo que os portuguezes davam aos 
mouros.— «Manda elrei pregoar, e fixar 
em chapas escritas por todas as ruas.n 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
liv. 7, cap. 24. 

—Homem de chapa, digno de estam- 
pa ou medalha, digno de ser retratado, 
bôa figura. 

— Lista de chapa, lista impressa para 
uma eleição. 

— Insígnia bordada ou em metal, que 
os commendadores das ordens militares 
podem trazer no vestido. 

— Na Giria popular, dinheiro, uma 
moeda. — Aquelle homem tem muita cha- 
pa.— Jogo das chapas, ou chapa, simples- 
mente, jogo de rapazes que consiste em 
atirar ao ar duas moedas unidas de pran- 
cha, ganhando-se quando ellas caídas 
mostram ambas as cruzes. — «Agora he 
que estava vendo jogar as chapas a cer- 
tos amigos de chaféo.n Francisco Manoel 
de Mello, Feira d'Anexins, part. 1, dial. 
6, § 6. 

— Termo do Marinha. Chapa, nome que 
se dá ás régoas de ferro, que pegam nas 
alças das bigotas ferradas, tanto nas me- 
sas, como nas gaveas. — Nome de régoas, 
de ferro que se pregam em qualquer par- 
te do navio. — As arrotaduras de ferro 
dos mastros, ou arcos que n'elles estão 
postos. — Chapas de gavea, barras de fer- 
ro que assentando na circumferencia dos 
cestos de gávea, a fortificam tanto de 
borabordo, como de estibordo, firmando 
egualmente as chapas das bigotas da en- 
xarcia. — Chapas de côr, ou arrebique no 
rosto, muita côr em pastas. 

— Loc.; De chapa, de face, em cheio. 
— O sol dava-lhe de chapa no rosto. 
Deu-lhe uma bofetada de chapa. 

— N'outro sentido, conveniente, ade- 
quado, que vem muito a proposito. 

Prim. villão. Uma capa. 
Seg. villào. Boa 6 essa. 
Prim. villão. Seja safada, 
Scg. villão. Para demanda é de chapa. 

ANTONIO PRESTES, AUTO DO MOURO. 

CHAPÁDA, s. f. (De chapa, com o suf- 
fixo «ada»). Planura, superficie plana. 

CHAPADO, part. pass. do Chapar. Viu. 
Chapeado.— «Cadeira chapada de ouro 
com alguma pedraria. y> Barros, Decada li 
v, 1. — Fixo como uma chapa presa.-" 
Um pouco de barro chapado na parede. 
— Figuradamente : Completo, perfeito.-" 
Ladrão chapado.—É um asno chapaoO' 
— Um official chapado. — «O ouvi um di^ 
caminhando, e não era elle menos, 
hum chapado recoveiro.y Francisco Mí' 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 8'" 
— «He chapado official, e muylo me 
ceyo, que cadimo.n Idem, Cartas, p- 

Entra na dança comigo 
Um chapado velhacão. 

FRANCISCO MANOEL DE MELLO, VIOLA PE 
TIIALIA, p. 239, C. 1. 

— Protegido, defendido, guarnccid"' 
— «Além de ter (a fortaleza) mtii larg<ifi 
e altas cavas chapadas com muros mw'" 
largos e fortes.t> Gaspar Barreiros, ChofO' 
graphia, foi. 160. 

CHAPAR, V. a. (De chapa). Guarnecef 
de chapa ou chapas.—Marcar, cunhar^ 
—Chapar moeda.—Chapar ^apeí.— 
moeda mandou chapar, e cunhar. y> Dio?" 
de Couto, Década VI, vii, 1. — Fazer 
chapa o metal. — Ornar com chaparia- 

CHAPARÍA, s. f. (De chapa, com o su ' 
fixo «aria»). Chapas ou folhas de meta'" 
— Chaparia de ouro. — Chaparia dep^^' 
ta. — Ornato em roupas o jaezes, feito';'' 
chapas de metal. — «Broches, & chapai"'^ 
de prata.)> D. Rodrigo da Cunha, Cat®' 
logo dos Bispos de Lisboa, p. 189. 

CHAPARREIRO, s. m. (De chaparf^ 
com o suffixo «eiro»). Nome dado ao sO' 
vereiro nos primeiros annos de nasci^"' 
e também carvalho torto que não dá 1'"'^ 
de, c cuja madeira não tem serventias®' 
não para o fogo. 

CHAPARRO, s. m. (Do basco achapi^^' 
ra, garra, em razão dos ramos da arvo'" 
parecerem garras). Nome que se costi*' 
ma dar a qualquer arvoro achaparrad®' 
ou que por qualquer accidente entorto''' 
e se coseu com o terreno. 

CHAPATÉSTA, s. f. (Palavra compost» 
de chapa, e testa). Chapa do caixi""'' 
Vid. Chapa. 

CHAPEADO, part. pass. de Chap6® ' 
Guarnecido de chapas. — Porías chap®®^ 
das de latão, ou de bronze.—Leitos 
peados de bronze. 

CHAPEAR, V. a. (De chapa, covaocl"^\ 
cear, de chança, faquear, de faca, c'"!' 
Forrar, enlaminar com chapas de ro®"' 
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ou chaparia.—Chapear as portas de fer- 
"7a burra, etc. Vid. Chapar. 

^^ugD^entativode 
flapeu. (Dofrancezc/ia/)erort^ em proven- 

{8l capairo; no baixo latim caparo, ca- 
P^ro, capiro, derivado de capa; vid. Capa), 

ntigamente, chapéu grande, capa rus- 
'ca com capello; albernoz. 

Lembra-me que andava eu entam 
Vestido todo de novo, 
Ao liombro hum cliapeiram 
Que pasmava todo o povo, 
^om um cajado na mam. 

BERNARD. ribeiro, KGL0GA2. 
CHAPEJAR, v.n. (De chapa, com o suf- 

^^0 «eja», como alvejar, do alvo, etc.) 
de chapa com as mãos na agua. 

"Y Banhar qualquer parte do cor- 
lançaudo-lhe em cima pequenas e re- 

P®tidas porçõps de liquido. 
CHaPÊLEIRA, s. f. (Dd fôrma funda- 

mental capello, que se encontra em ita- 
®fio, com o sufíi.vo «eira»; vid. Chapéo). 
«Ua para guardar chapéus.—Mulher do 
^8pelpiro. 
CHapeleIRO, s.m. (Vid. Chapeleira). 

faz ou vende chapéus; sombrei- 
íeiro. 

1 ^^APELERIA, s. f. (Por Chapeleiria; 
^0 chapeleiro, com o suffixo «ia»). Offi- 

de sorabreireiro.—Arte de fabricar, 
mrnerciar era chapéus.—Estabeleci- 
6nto onde se vendem chapéus. 

j^^^fPELETA, s. f. (Do francez chape- 
j ^irn. àachapelle na fôrma fundamen- 

que se encontra no italiano; 
Chapéo). Chapou pequeno. 

(^hapeleta com pennas guarnecida 
Da ave, que de Juno foi querida. 

MAN. TIIOMAZ, INSULANA, Cant. 5, CSt. G3. 

Sobr, 
Termo de Nautica. Couro pregado 
a extremidade do nabo o dojunso 

"oraba para servir de valvula. — Salto 
dá a pedra lançada sobro a superfi- 

ç.® agua debaixo de angulo agudo; os 
ijculos que vai abrindo a agua estanque 

''Çando-so-lhe um pequeno seixo, o que 
successivamente diminuindo de cir- 

^^®ferencia. — Chapeleta das bombas de 
os resaltos que ellas fazem no seu 

j. em quanto dura a força de pro- 

Vora^° communicada pela explosão da pol- 

jj-^Salto de uma bala de artilheria que 
1 "^0 chão.— «Com as chapeletas das 
. de arlt//iaria.B Marinho, Commen- 

•"•os da guerra do Alem-Tejo, p. 191. 
(jgJPTermo de Medicina. Uoseta ou ro- 

encarnada nas faces. 
(]Q^fermo Popular. Pancada com os de- 

.'®chados na cabeça. — nCuydey que 
Içi lhe havia de dar duas chape- 
J| ® 'Jite você he chapado...i Francisco 
( de Mello, Feira de Anexins, Parte 
' "lal. 6. 

Ci.^^^^ELETE, s. m. (Vid. Chapeleta). 
Vu ppq,jeno. ' 

cex ou CHAPÉU, s. m. (Do fran- 
'^''■apeau, como mostra o «ch» por 

primitivo «c», palavra que vem da fôrma 
fundamental capello, que se encontra em 
italiano, e é um diminutivo do capa; vid. 
Capa). Parte do vistuario que cobre a ca- 
beça.—O chapéu d'homem ó ordinaria- 
mente d'estôfo empastado o tem uma fôr- 
ma (copa) com abas. — Pôr, tirar, con- 
servar o chapéu.—Ficar de chapéu na 
cabeça. — Chapéu de seda, de feltro, de 
castor.—Chapéu agalvado.— «Foy despa- 
chado como quiz, e nunca mais vio ao 
valido, nem lhe tirou o chapéo.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 
29. — (íMais lhe tirão o chapéu que d 
Cruz de vai de cavalinhos.)) Idem, Ibidem, 
p. 137. — nlley tirar-lhe o chapéu, e ir-í7ie 
passando.-» Idem, Feira d'Anexins, Part. 
I, Dial. C, § 6.—<íO que me a mim cança 
he tirar o chapéu, qiie me fazem de des- 
peza as boas correspondências, de forros, 
e Cayreis, a fora os danos do feltro, o 
que Deos sabe, e eu sinto, e não me pezara 
saber donde teve p^Hncipio este mal que 
padeço.TI Francisco Rodrigues Lobo, Cor- 
te na Aldea, Dial. xii, p. 255. 

— Chapéu de Cardeal, chapéu verme- 
lho de fôrma chata, largas abas e gran- 
des fitas pendentes de seda vermelha.— 
Figuradamente, a dignidade de cardeal. 
— «Stí fosse para Roma iria de barrete 
de cardeal, e não de chapéu.» Francis- 
co Manoel de Mello, Feira de Anexins, 
Part. I, Dial. 6, § 6. 

—Termo de Commerciomaritimo. Cha- 
péu de mérito, ou simplesmente chapéu, 
gratificação concedida por convenção ao 
capitão d'um navio de commercio, que 
leva a bom porto as mercadorias carre- 
gadas. 

— Especio de coifa das mulheres, for- 
mada d'um ostôfo consistente, ou esten- 
dido sobre cartão ou uma carcassa de ara- 
me, cuja fôrma é guarnecida adiante d'um 
bordo mais ou menos largo o por traz d'um 
pequeno rebordo. — Chapéu de palha.— 
Chapéu de seda.— As fitas do chapéu. 

—Chapéu cuscuzeiro, o que tem a co- 
pa funda e aguda como as panellas de fa- 
zer ou cozer cuscuz. — Chapéu desaí^ado, 
o que tem as abas não levantadas e gran- 
des. — Chapéu armado ou embicado, o 
que tem abas muito grandes e levanta- 
das, pluma, etc. — Chapéu de pasta ou 
de molas, dobradiço, que se pôde levar 
debaixo do braço. 

— Chapéu do sol, sombreiro, guarda- 
sol.— Chapéu da chuva, guarda-chuva. 

— Termo do Botanica. Chapéu dos te- 
lhados, coucellos, herva. 

—Termo do Agricultura. Cobertura 
formada pelo vinhaço, nas cubas do mosto. 

— Termo de Fortificaçáo. Vid. Caixilho. 
—Termo de Nautica. Chapéu do ca- 

brestante, a parte superior do cabrestante 
em cuja circumferencia ha cavidades qua- 
dradas para n'ellas se introduzirem as 
barras que lhe dão movimento. 

— Termo de Brazão. Movei da arma- 

ria, o ornamento exterior do escudo, que 
faz ás vozes do timbre os brazões secu- 
lares o occlesiasticos. Nos primeiros se re- 
presenta com uma aba levantada, e todo 
de uma côr: nos segundos desabado, e ás 
vezes forrado de outra côr a qual, eo nu- 
mero das borlas dos cordões que d'elle 
pendem, faz distinguir os gráos das di- 
gnidades ecclesiasticas. 

— Termo de Botanica. Chapéu dos fun- 
gos.— «0 umbraculo ou chapéu (dos fun- 
gos) he hum corpo semelhante a hum cas- 
quete ou barretinho, ordinariamente mais 
grosso no centro, e situado transversal- 
mente no tope do espique.* Avellar Brote- 
ro, Comp. de Botanica, Tom. ii, p. 110. 

CHAPEOSINHO, s. m. Diminutivo de 
Chapéo. 

CHAPIM.s. m. (Segundo Nunes do Leão, 
do italiano sapino, especie do pinheiro 
(francoz sapin), de cuja madeira se fazia 
a sola d'esse calçado na Italia; mas pa- 
rece vir antes de chapa; cp. Chinella). 
Calçado do quatro ou cinco solas de so- 
veroiro, que sorve para realçar a estatura 
das mulheres. — «Você deve de vir cm 
chapins, por isso tardou.y> Francisco Ma- 
noel de Mello, Feira d'Anexins, Part. i, 
Dial. VI, § G. — (íToda a moeda de ouro 
empapelava em papel á parte, como cha- 
pim de Valença.D Idom, Apol. Dial., p. 69. 

— Cothurno trágico. 
— Chapins da rainha ou da princeza, 

tributo que antigamente se pagava em 
Portugal o que primitivamente era appli- 
cado á compra dos chapins da rainha ou 
da princeza. 

—Patim para correr pelo gelo: vid. 
Patim. 

— Figuradamente: Cousa que eleva. 
boas partes são chapins de quali- 

dade, que fazem crescer as pessoas, 
— Por analogia, base, poanba. 
—-S. »n. Termo de Historia Natural. 

Chapins, genero de passaros, denomina- 
dos parus, por Linneu, e pertencente á 
familia dos conirostros de Cuvier. Os 
seus caracteres, são : bico curto, delgado, 
de fôrma conica, guarnecido de pequenos 
pêllos na sua base; quatro dedos em cada 
pé; estatura pequena, da feição do coto- 
via. Esto gonero oíTerece um numero pro- 
digioso de especies, o por isso nos limi- 
tamos a indicar sômente as mais notáveis, 
como são: 1.® o chapim, ou tentilhão 
maior dos pomares (parus major), que 
tem o dorso verde-escuro, o ventre ama- 
rello, a cabeça negra, com uma listra da 
mesma côr ao longo do peito; 2." o cha- 
pim barbinegro (parus ater), me- 
nor que o precedente, com o dorso acin- 
zontado o o ventre branco; 3." o cha- 
pim 2>oupudo {pants cristatus), que tom 
o dorso escuro, o ventre esbranquiçado, 
a garganta negra e a cabeça ornada do 
uma poupa do pennas brancas o negras; 

o chapim azulado (parus cceruleus)^ 
que tem o dorso o ventre da mesma côr, 
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que o chapim maior, com a cabeça pin- 
tada de um bello azul, e a fronte branca. 
Os chapins são dotados de extrema vi- 
Yacidade; andam sempre voando e tre- 
pando pelos ramos, dos quaes se pendu- 
ram em mil fôrmas diílerentes, devoram 
grande numero de insectos, e nem per- 
dôâm aos pequenos passaros, quando os 
acham debeis ou enfermos. 

CHAPÍNHA, s. f. Diminutivo de Chapa. 
Acto do chapinhar. 

CHAPINHAR, V. n. (De chapinha). Mo- 
ver agua por brinquedo, dando de chapa 
com as mãos ou pés. 

— V. a. Chapinhar, banhar com a 
mão ou com um panno ensopado em um 
liquido freqüentes vezes.—Estava cha- 
pinhando a ferida. 

1.) CHAPINHEIRO, s. m. (De chapim, 
com o suffixo «eiro)»). Ofíicial que faz 
chapins.—Vendedor de chapins. 

2.) CHAPINHEIRO, s. m. (Vid. Chapi- 
nheiro 1). Logar onde se chapinha.—Fa- 
miliarmente: Agua entornada no chão, 
onde, por assim dizer, se pôde chapinhar. 

CHAPITÉL, s. m. Outra fôrma de Ca- 
pitei, influenciado pelo francez chapiteau. 
—(íMuitas columnas, e chapiteis sem el- 
las... entre os quaes chapiteis vi alguns 
Corynthios.n Gaspar Barreiros, Chorogra- 
phia, foi. 21, V.—Chapiléo. 

CHAPITÉO ou CHAPITEU, s. m. (Vid. 
Capitei, de que esta palavra é uma fôrma 
parallola introduzida do francez chapi- 
teau). Termo de Nautica. A parte mais 
elevada da pôpa e da prôd da embar- 
cação.— (íPor quanto hum homem podia 
divisar do chapiteo da náo.r> Barros, Dé- 
cada II, p. 186. — Chapitéo do mastro, 
especie do sobrado no meio dos mastros 
d'onde se podia combater. — «Chapitéos 
como sobrados sobre as cimalhas dosmeyos 
mastos, donde podião homens pelejar con- 
tra castellos de madeira armados sobre 
parêos.v Damião de Goes, Chronica de 
D. Manuel, Part. i, cap. 91. 

— Chapitéo da egreja, coruchéo. 
CHAPOIRADA, s. f. (Por chapeirada, 

derivado de chapeirão, com o suffixo 
«ada», como feijoada, de feijão), A quan- 
tidade d'uma cousa que pôde levar um' 
chapeirão ou um chapéu. — Por extensão, 
grande quantidade. — Uma chapoirada 
de dinheiro. 

CHAPORRA, s. f. Vid. Cachaporra. — 
Pancada com a cachaporra. 

"i" CHAPORRADA, s. f. (De chaporra, 
com o suffixo «ada», como facada, de fa- 
ca, marrada, de marra, etc.) Pancada com 
a cachaporra. 

CHAPOTADO, part. pass. de Chapotar. 
— Ramos chapotados. — Arvores chapo- 
tadas. 

CHAPOTAR, V. a. (O hespanhol tem 
chapotar, o francez chapoter, cortar com 
a plaina, aplainar, d'um thema que 
se encontra no antigo francez chapuiser, 
cortar, talhar, e que, segundo Diez, é o 

radical de cap-o, cap-us, capão, de que 
o portuguez o o hespanhol derivaram ca- 
par). Cortar, arrancar as folhas, a rama 
inútil das arvores, os sariuentos da vide, 
para não se perder a arvore em uma ve- 
getação contraria á fructificação ou lenhi- 
íicação. 

CHAPRÃO, s. m. Fôrma resultante de 
Pranchão por meio da mesma permutaçáo 
dos sons iniciaesdas syllabas que se nota 
em tanchagem, etc. (Vid. Tanchagem). 

1.) CHAPÚS ou CHAPÜZ, s. m. (Do fran- 
cez chapuis, do antigo francez chapuis, 
carpinteiro, do y&xhochapuiser; vid. Cha- 
potar). Páo que se em bebe nas paredes 
para n'elíe se pregar prégo, que se não 
pôde fixar bem na cal das juntas ou fia- 
das de tijolo.—Pedaço do madeira que se 
ajunta como suppiemento em alguns lo- 
gares. — Peça de pedreiro ou carpinteiro 
para firmar ou atochar. 

—Termo de Artilheria. Pedaço de ma- 
deira rija, em fôrma de pyramide qua- 
drada e truncada, que serve para levan- 
tar a culatra das peças e morteiros. 

—Termo de Segeiro. Peça que se põe 
em cada varal da sege, para os segurar 
nos mangotes do silhão. 

—Termo de Marinha. Madeira sobre 
que descança a culatra da peça no seu 
reparo; por cima do chapuz assenta a 
cunha e a palmeta.—Também no leme 
se mettem chapuzes para impedir que 
galeie em certas circurnstancias, entalan- 
do-lhe a cabeça contra a clara. — Chapu- 
zes, os enchimentos que se collocam por 
baixo d'olles, para suavisar o choque do 
mar contra as curvas. 

f 2.) CHAPÚS ou CHAPUZ, s. m. (De 
chapuzar, como se aquellefosseo primiti- 
vo). Usado só na locução adverbial cair 
de chapuz, dar de chapuz, cair de cabeça 
para baixo; de chapa, dar de chapa. 

CHAPUSAR, V. a. (Da raiz cap do la- 
tim caput, cabeça, que se encontra em 
cabo, etc. (Vid. Cabeça). Lançar de ca- 
beça para baixo; lançar no chão.—Lan- 
gar na agua, n'um charco. 

— Chapusar-se, v, refl. Deitar-se de ca- 
beça para baixo, no chão, agachar-se. 

Chapusemo-nos no mato 
NÕ nos ganse hora por hora. 

SlMÂO MACHADO, ALFEA, p. 118. 
CHÁQUE, s. m. Termo de Botanica. 

Nome do cravo, especiaria, nas ilhas Mo- 
lucas. 

CHAQUÉO, s. m. Termo da Gineta.— 
Certa maneira de dar d'esporas ao cavallo. 

CHAQUETADO, adj. Termo de Arma- 
ria. Feito em xadrez. Vid. Enxequetado. 

Delia córre, até o mar, vasta planície 
Do pastos, vinha, mi^sses cJiaquetadas. 

FíuxTO ELVSio, tom. 7, liv. 14, p. 105. 

CHARACINA ou CHRACÍNA, s. f. Ter- 
mo Asiático. Moda chineza?—iE os chins 
affirmarão que ha banquete que dura dez 
dias á characina.» Fernão Mendôs Pinto, 
Peregrinações, cap. 105. | 

CHARÁCTER, s. m. Vid. Caracter. 
1.) CHARADA, s. f. (Esta palavra veio- 

nos do francez c/tamde, onde parece ter co- 
meçado a ser usada no secnlo xvin. Os 
etymologistas não apresentam etymologia 
positiva. Littré conjectura que venha do 
provençalc/iarrada, carrada, que, porme- 
taphora, significaria montão, série de ba- 
nalidades. Diez, porém, apresenta cofflo 
mera probabilidade que a palavra venha 
do normando charer (vid. Charlar). Ks- 
pecie do jogo litterario sobre uma pala* 
vra que se divide em duas ou mais par- 
tes, segundo a ordem das syllabas, do 
maneira que cada umad'estaspartesapre- 
sente um termo que se possa adivinhar, 
exprimindo por uma circumlocuçãoa idea 
que esse mesmo termo encerra, depois do 
que resume-se todo o enigma da palavra 
inteira na parte final, chamada conceitO' 
Nem todas as palavras servem para fazer 
charada; ó preciso que cada syllaba oi 
syllabas divididas formem uma palavra 
perfeita. 

— Charada em acção, especie de div^r' 
tiinento em que muitas pessoas dão 
adivinhar a outras cada parte d'uíria P®' 
lavra e a palavra toda, executando®® 
uma pantomima que exprima a sigoifi"®" 
çáo. 

—Termo Chulo. Mentira. 
2.) CHARADA, s. m. Membro d'ufl>® 

das principaes seitas idôlatras da Indi»' 
cuja occupação ó a guerra. 

CHARADISTA, s. 3 gen. (De charad^i 
com o suffixo (iistaLy>,Gomo jornalista, 
jornal, rebequista, de rebeca, artista, d® 
arte, etc.) ü quo se occupa em coiüp^' 
ou adivinhar charadas. 

CHARAMBAS, s. f. pl. Nome de uo"' 
dança popular nos Açores. 

CHARAMELA, s. m. (No picardo 1'' 
calumieu, no borgonhez c/iazítími)?e, s. f-' 
no provençal calatnel, coramel, calmeiH'! 
no hespanhol caramillo, no latim 
mellus, diminutivo de calamus. O antio" 
francez é, no singular, nominativo c/í«'f 
mels, no regimen c/iaíemeí; plural noiC 
nativo chalemel, regimeo cluilemels; a p^' 
lavra portugueza não é mais quo uma ib"' 
dificação simples do latim calumellus). 
trumento de musica pastoril, flauta de'' 
gada que tem o som de tiple muito agi' 
do ; é do pequenas dimensões, e o 
diapasão não chega a duas oitavas *'' 
(íPerguntavão a hum casado aonde 
sua mulher a ouvir missa; e elle 
aonde ouvir charamellas.» Francisco 
noel de Mello, Carta de Guia de Casado®- 

— Popularmente; Musica constitu" _ 
sômente por instrumentos de sôpro, P® 
quena charanga. 

CHARAMELEIRO, s. m. (De charaiaeia^ 
com o suffixo «eiro»). O que toca ou ta" 
ge charamela. ^ 

CHARAMELINHA, s. f. Diminutivo 
Charamela. (Vid. esta palavra). . 

CHARANA, s. /'. Termo Asiático. V* 
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côvo. — dlluma charaua d'ouro cheia de 
arroz.-!) Fernão Mendes Pinto, Peregri- 
nações, cap. 162. 

fCHARANGA, s. f. Banda de musica 
composta sómento por instrumentos do 
8'ão e ás vezes também de tambores. 

CHARÃO, s. m. Termo Chinez. Verniz 
China, composto de laca, espirito de 

etc., com o qual se envernisam 
ODras de madeira ou de papelão. 

CHARATÓNE, s. m. Termo Asiático, 
j 'marcação de pequeno porte. — *£ alli 
oniarão um charatone, em que se passa- 

Ijao a Tiitocori.» Diogo de Couto, Década 
VIII, 11, 

,^HARA.VISCAL, s. m. Mala cerrada de 
"vados, espinheiros; cliavascal, carras- 
'—o-Fora de charaviscaes por onde 

^'idaua.» Francisco Manoel de Mello, Car- 
^ . cent. 3.—uRazão fora de estes 

que assim reprehendemos, trabalha- 
na vinha, mas elles trahalhão no 

araviscal.» Idem, Apol. Dial.,p. 173. 
. "ARCO, s. m. (Do basco charcoa, máo, 

°jento, asqueroso; como substantivo, 
°üsa asquerosa). Água estagnada, suja, 

tem pouco fundo. 

As roucas rãas soavão 
^ um charco do agoa negra. 

CAM., EUL0GA2. 
Se sentem (as r3s) por ventura vir pessoa, 
ratando f6va da agua incautamente, 

aqui e d'aU saltando o charco soa. 
iDEM, LUS., cant. 2, est. 27. 

'D grande moíinada (as- 
- 1>^e as ouvirão as rans, que esta- 

leb: 

do At""'" charco.» Francisco Manoel 
Apol. Dial., p. 108. 

maritimos Adens imitando ^0 pescoço o luzir do ethereo arco, 
l^adào vistozas entro o limo brando 
'JO. lagoa mayor do mayor charco. 

Manoel de galiiegos, templo da memória, 
cant. G, est. 13. 

^'■'1'anques, charcos, fossos (stagna, 
PaluiJes j palustre solura), são pequenas 

■ãn limosas, lodosas, que se sec- 
^^^eiramente no estio.D Avellar Bro- 

^ Comp. de Botanica, Tom. i, p. 223. 
(Jejjg íJuradamente: — aNão se esqueça 

"^^arco, que aqui está com a alma 
Sen mais podre, sem correr para o 
0}).,'^®'^'''°-» Fr. Antonio das Chagas, 
(//g ® Espirituaes, Tom. ir, p. 465.— 

® sordido charco, em que 
'"'íos ^ocego introduz venenosos espi- 
fo V? ^®l'astião Pacheco Varella, Nume- 

P. 1C2. 
de Nautica. Agua estofa. 

CBíd s. m. Vid. Xairel. 
íéo_ ^ELÉTE, s. m. Diminutivo de Cha- 

cáo 
'oro 

grande, vulgar e grosseiro. 
'irai "í' Termo de Historia Na- A Pl>l 

Barí-' ° arribação. 
®" f- Lenha que se faz do 

<^0 côco. 
charete, 

promessas. — «De prometter bofa 

me migos hontem, mundo, e fundo, pro- 
messas de charete, e ao pagar, aqui torce 
a porca o rabo.d Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act. 3, sc. 1. 

CHARIDADE, s. /. Vid. Caridade. 
GHaRÍSMA, s. /'. (ÜO grego kháris, 

graça ; palavra introduzida por S. Paulo). 
Teríno de Theologia. Graça, dom do céo. 
— «.Favorecidos com a suavidade das Cha- 
rismas, seguem os Santos de Christo as 
pizadas.D Sebastião Pacheco Varella, Nu- 
mero Vocal, p. 69. 

CHARLAR, V. n. (Do italiano ciarlare, 
palavra que se encontra no valachio sob 
a fôrma de charrar, no normando charer, 
com a mesma signilicação que em portu- 
guüz, e é considerada como sendo for- 
mada por onomatopêa). Fallar muito e 
sem proposito, pairar, papear. 

GHARLATÃ, ÃA, ou AN, s. /■. de Char- 
latão. 

CHARLATANEAR, v. a. (De charlatão, 
como sermonear, de sermão, etc.) Char- 
lar, pairar como o charlatão, futilmente, 
que não sabe, mas iuculca saber, para 
impor. 

CHARLATANERIA, s. f. (De charlatão, 
com o sufíixo «eria» por «aria»). Lin- 
guagem e artes do charlatão. —Obra de 
charlatão. 

CHARLATANISMO, s. m. (De charlatão, 
com o suffixo «ismo», coaxo jor^ialismo, 
da jornal, paganismo, de pagão, etc). O 
vicio de charlatão ; impostura. 

CHARLATÃO, s. m. (Do italiano ciar- 
latano, de ciarlare, pairar; vid. Charlar). 
Operador ambulante que anda vendendo 
drogas, e para esto eííeito sobe geral- 
mente a cima de uma mesa, banco ou 
tablado nas praças publicas, e nas feiras, 
encarecendo ao povo a virtude dos seus 
remedios. — «Parece que ainda não sabe, 
que o mundo he huma feyra dilatada, 
aonde só vendem bem suas mercancias os 
chatins e charlatoens, que a gritos, gey- 
tos e vizagens as inculcão: ou já aqueíles, 
que tem alguns d'estes que lhes convidão 
artificiosamente o apetite dos comprado- 
res.» Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 164.—Empirico que pretende 
possuir certos segredos maravilhosos. — 
(ílgnorão donde estão esses thesouros, cer- 
to he, que os não ha no mundo, nem po- 
dem rastejallos esses bargantes, embaydo- 
res, charlatoens, mentirosos, e vagamun- 
dos...» Idem, Ibidem, p. 213.—Todos os 
que exploram a credulidade publica.— 
«Então começava o diabo do charlatão a 
converter sua eloqüência contra o relogio.» 
Idem, Ibidem, p. 25. — «A resposta se 
poderá deixar aos Charlatoens da medi- 
cina.)) Manoel d'Azevedo, Abuzos da Me- 
dicina, Part. I, p. 18. 

— Oi!S. GRAMM.; Osauctores discordam 
no modo de formar o plural d'esla pala- 
vra ; uns põem charlatões, .outros char- 
latães, ou charlatãos; a fôrma actual- 
mente mais seguida é Charlatães. 

CHARLATARIA, s. f. Vid. Charlatane- 
ria. 

CHARNÉCA, s. f. (O hespanhol tem 
charneca). Terra arreonta ostoril onde só 
vegetam hervas bravas. — «.Vayteem boa 
hora com as tuas horas, e leva crido, que 
não ha Relogio, por mais alto que elle 
viva, que por se forrar de sobre saltos, e 
engratidoens, se não fora antes ser ha- 
dallo nas choupanas de Porto de Mugem, 
ou sino de cortiça na charneca de Monte 
Argil.y> Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 50. — Nome de uma planta, a 
cornicabra. 

CHARNECAL, s. m. (De charneca, com 
o suffixo «ai»). Terra ondo ha estevas ou 
charnecas (planta). 

CHARNEIRA, á. /". (Dofrancezc/iarmàre, 
quo n'um antigo livro de psalmos do sé- 
culo xiii traduz cardines do texto latino, 
e que vem d'um baixo latim cardinaria, 
derivado do latim cardo, cardinis, gonzo 
(vid. Cardinal). Esta etymologia, que ó 
do Littré, põe de lado qualquer outra, 
por satisfazer a todas as condições). Ajun- 
tamento de duas peças de madeira ou de 
metal, encravadas uma na outra, reu- 
nidas por um eixo e moveis uma sobre 
a outra.—A charneira d'um compasso, 
d'uma caixa de rapé, etc. — Esta peça 
move-se em charneira sobre a mesa.— 
Peça da íivela com que se segura ao sa- 
pato e se lhes prendem as orelhas.— 
Charneira da espingarda, peça dos fe- 
chos, que vae na ponta da chapa, onde 
joga o fradete. 

—Termo d'Anatomia. Charneira ou 
ginglymo, articulação que não executa 
senão movimentos de flexão e d'extensão. 
—A parte que une as valvas d'uma con- 
cha. 

—Termo de Mechanica. Charneira uni- 
versal, apparelho para transmittir o mo- 
vimento de rotação d'ura eixo a outro 
eixo de posição variavel. 

—Termo de Correeiro. Extremidade do- 
brada das silhas c outras correias onde 
se cose alguma fivela. 

CHARO, adj. Vid. Caro. 
CHAROADO, A, adj. (De charão, fôrma 

participai, como se houvesse um verbo 
charoar). Envernisado a charão, 

CHARÓDOS, s. m. pl. Termo Asiático. 
Gentio de casta inferior aos Brahmanes. 

CHARÓLA, s. f. (Ktymologia incerta). 
Andor de procissão. 

— Corredor semi-circular entre o cor- 
po da igreja o a fabrica do altar-mór. 

—A charóla da Sé de Lisboa. — «.Edi- 
jlcou alem d'isto a capella de S. Sebas- 
tião que está na charóla.» Catalogo dos 
Bispos de Lisboa, Part. ii, cap. 80, 5. 

—Nicho onde se põem santos, ima- 
gens. 

— Adag. ; líChegae-vos á charóla e se- 
reis dos honrados.y> Padre Delicado, Ada- 
gios, p. 29. 

f CHARONIANO, adj. (Do grego Kha- 
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rôneios, de Kharôn, Charonte, porque as 
grutas assim chamadas foram compara- 
das pelos gregos á abertura do inferno). 
Gruta charoniana, gruta em que ha um 
ar mephitico. 

f CHARONTE, s. m. (Do grego Kharôn). 
Termo de Mythologia. Divindade do in- 
ferno, cujo cargo era fazer passar os mor- 
tos n'uma barca pelo Stygio. 

CHARPA, s. f. (Do fraiicez écharpe, 
no hespanhol charpa, no italiano sciarpa, 
ciarpa. O sentido proprio é bolso, saco- 
la pendente do pescoço, o que justifica a 
etymologia germanica dada por Diez: 
antigo e alto allemão scherbe, bolso, bai- 
xo Rheno schirpe, brême schrap. O sen- 
tido de um pedaço de fazenda' cortado 
obliquamento parece recente. Scheler jul- 
ga que n'este ultimo sentido éc/tarpe vem 
do antigo verbo charper ou charpir, ta- 
lhar, cortar. Mas parece desnecessário a 
intervenção d'este verbo ; a écharpe, bolsa, 
era suspensa; das fitas que a seguravam 
é quo vem o nome de écharpe, que sus- 
tenta o braço ou arma, e a sua fôrma foi 
determinada pelo uso). Larga banda d'es- 
tôfo, collocada em fôrma de boldrié, de 
cinto ou faxa. 

Verde cóma lhe ondêa, pela espalda ; 
Com charpa, cobre, aiul, membros Divinos. 

F. M. DO NASCIMENTO, tom. 8, Uv. 15. 
—Suspensorio collocado á volta do pes- 

coço para sustentar um braço doente. 
f CHARQUE, s. m. Termo do Brazil. 

Carne salgada e sêcca ao sol. 
f CHARQUEÁDA, s, f. Termo do Bra- 

zil. Estabelecimerito em que se mata e 
charqueia o gado. 

-J- CHARQUEAR, v. a. Termo do Brazil. 
Matar o gado, salgar-lhe a carne e sec- 
cal-a ao sol. 

CHARQUEIRÃO, s. m. Augmentativo 
de Charqueiro. 

CHARQUEIRO, A, adj. (De charco, com 
o suffixo «eiro», «a»). Vid. Charco. 

CHARRO, A, adj. (Talvez do vasconço 
charro, máo). Termo chulo. Vil, desprezí- 
vel, de pouca capacidade, apoucado, chão, 
humilde.—Estylo charro, palavras char- 
ras. 

CHARROÁS, s. m. pl. Nação de aborí- 
genes, que dominava em parte da provín- 
cia do Rio Grande do Sul. 

CHARRÚA, s. f. (Do francez charme, 
do latim carruca, carruagem, cujo nome 
geral se restringiu no uso á machina de 
rodas que chamamos charrua. Carruca 
é um diminutivo de carrum; vid. Carro). 
Instrumento para lavrara terra, compos- 
to d'um carrinho montado em duas ro- 
das pequenas, com soga e ferrão maiores 
que os do arado e uma só aivéca.—Gran- 
de arado tirado por cinco ou seis juntas. 

— Charrua de bois, um jugo. =Bento 
Pereira. 

— Figuradamente : A agricultura.— 
Deixou as letras pela charrua. 

— Termo de Nautica. Navio grande, 

do guerra, que serve para transporte; 
navio grande e ronceiro. 

f CHARTA, s. f. Vid. Carta. 
f CHARTISMO ouCARTISMO,s. TO. Dou- 

trina dos chartistas que tem um caracter 
socialista. 

t CHARTISTA ou CARTISTA, s. m. (De 
carta). Os chartistas, partido ingiez for- 
mado recentemente, que reclama a ado- 
pção d'uraa carta democratica redigida 
por elle, contendo reformas sociaes. 

— Na Historia contemporânea de Por- 
tugal, partidario da Carta de D. Pedro e 
adversario de D. Miguel. 

f CHARTOGRAPHIA, s. f. (pr. karto- 
grafia). Vid. Cartographia. 

-j- CHARTOGRAPHO, s. m. (pr. kartó- 
grapho). Vid. Cartógrapho. 

CHARTOPHYLAX, ou CHARTOPHYLA- 
CE, s. m. (Do grego khartês, papel, Qphy- 
lax, guard i). O encarregado de guardar 
as cartas, títulos, etc., d'umarchivo; ar- 
chivísta. 

CHARUTO, s. m. Pequeno rolo de fo- 
lha de tabaco que se fuma, accendendo-se 
n'urna das extremidades. — Um charuto 
de vintém. 

CHARYBDES, s. f. (pr. karibdes; do 
latim charyhdis, do grego khárxjbdis). 
Golfo perigoso no mar da Sicilía, em fren- 
te d'um escolho chamado Scylla. 

... 0 piedoso Eneas navegou 
De Scylla e de Charybdes o mar bravo. 

CAM., Lus., cant. 2, est. 45. 
— Figuradamente: Cahir de Scylla 

em Charybdes ou vice-versa, escapara um 
mal para cahir n'outro.—Grande perigo, 
passagem, empreza perigosa. 

Se tenho novos medos perigosos, 
D'outra Scylla e Chay^ybdis já passados. 

OB. ciT., cant. C, est. 82. 
— (.(.Aqui nas scyllas da incapacidade 

me vi perdido; alli nos (nas?) carybdes 
da ignorancia me vi alagado.d Acade- 
mia dos Singulares, Tora ii, p. 225. 

—Obs. : Alguns escrevem Charyhdas. 
1.) CHASCO, s. m. Avezinha de côr par- 

da o com as pennas verdes, bico agudo, 
curto o redondo. —«Lembra-se a JOiuina 
providencia dos Chascos, Trabalhoens e 
Tutinegrai.í) Diogo Fernandes Ferreira, 
Arte da Caça, p. 114. 

2.) CHASCO, s. m. (Km hespanholc/ias- 
co significa o estalar do chicote; a pala- 
vra parece ser formada por onomatopôa. 
Km quanto ao sentido portuguez não se 
pôde tirar d'ella argumentação contra a 
sua identificação com a palavra hespa- 
nhola, porque temos palavras do similhan- 
te sentido formadas também por onomato- 
pèa; cp. Chachara, etc.) Dito de despre- 
zo, zombaria. — Dar chasco.—Sécca, 
prática seccante, enfadonha. 

CHASÓNA, s. f. (De origem incerta, 
sentido mal definido). Caracter, especie? 
— Homem de má chasona, o que tudo vô 
e descobre, segundo Bluteau. 

CHASQUEAR, v. a. (De chasco, como 

saltear, de salto, bolear, de bola, etc.) 
Perseguir com chascos, lograr, burlar. 

— V. n. Chasquear, dizer chascos; íí* 
zer zombaria, escarneo d'alguem. 

CHASSA, s. f. Vid. Chaça. 
CHASSO, s. f. (O mesmo que Chaço). 

Termo de Nautica. Chassos de borda, bar- 
rotes que entalham nas extremidades su- 
periores das aposturas. — Chassos do 
ço, pedaços de vigas situados era direc- 
ção vertical, que emmecham no cachorro, 
tendo configurados os seus topos, confor- 
me a superfície do fundo do navio em 
que tocam.—Chassos das cobertas, bar- 
rotes que se põem de pôpa á prôa e qu® 
entalhando nos vãos chatos, conservam lif' 
me a situação parallela d'ellas.—Chas- 
sos do cab7'estante, os chapuzes que ID® 
fortificam os cunhos situados entre ellcs 
horisontalmente.—Chasso, pedaçodeiD^' 
deira, de fôrma cylindrica, que se encais' 
na parede, para n'ello se pregar uoi pr®' 
go, etc. 

CHATA, s. f. Termo Asiático. 
usado pelos christãos de S. Thomé i'"® 
enterramentosou officios solemnes dos d®' 
funtos.—(.(Ajuntam-se todos em certos 
nos alpendres das Igrejas, ejuntão cõmu>^^' 
mente fazendo o jantar, ou a fabrica'^. 
Igreja, ou alguns ricos que fazem voto ® 
Igreja de dar este jantar, no qual, 
e piobres comem igualmente, e chamão^ 
isto Nercha, e nos enterramentos, ou oir 
cios solemnes, que fazem pellos defui''^^^' 
fazem os mesmos jantares a que chaiy''^'' 
chata.» Antonio Gouvôa, Jornada do Ai"' 
cebispo, Liv. i, cap. 19. 

CHATAR, V. a. Vid. Achatar o Acat^f' 
CHATIM, s. m. Termo Asiático, inf"' 

duzido na linguagem geral em Portug'' 
Tractante, traficante, negociante hat"^ 
— (.(.Aos quaes Chingallis os nossos cf"' 
mummente chamam chatiis.» Barros, 
cada I, IX, 3.—«iVão quizerão mais os 
sinhos do lugar que amanhecer em 
do chatim, a levar o jjanno ás punhc^". 
das.:o Francisco Manoel de Mello, AP"' 
Dial., p. 35. — «Hora o chatim 
recebendo, sepultou-me em a cayxa 
elles dizem) ou em ataude que até isso 
de sepultado.y> Idem, Ibidem, p. 69- 
«Parece que ainda não sabe, que o 
do he huma feyra dilatada, aonde só 
dem bem suas mercancias os chatíDSi 
charlatães, que a gritos, geytos, e vi" 
gens, as inculcão, ou já aquelles, qud^ ^ 
alguns d'estes, que lhes convidão artifi''^" 
samente o appetite dos compradores.y 
Ibidem, p. 164. ^ 

CHATIMSINHO, s. m. Diminutivo " 
Chatim. . 

CHATINADOR, s. m. (Do thema dia" 
na, do verbo chatinar, com o sul" 
«dor»). Vid. Chatim. ,,, 

CHATINAR, V. n. (De chatim). SerC»^^ 
tim, mercadejar; attender sô ao pj 
e procurar ganhar em tudo o quo 
ás mãos. — «Os portuguezes na Indtc^ 
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-em por mercadejar, chatinar.» Barros, 
^ scada 1,9, 3. — Os Gregos, que vinhão 

espanha buscar ouro, e prata, e cha- 
3r, não se divirtirião a estas imaqi- 

®põens de honra, e memória, Duarte Nu- 
de Leão, Origem da Lingua Portu- 

P- 15,—Chatinar a alguém, nSo 

n salário. — «Evitou {comorui- 
pin.u" chatinar aos soldados, n Ja- 

freire, apud Bluteau. 

do f- (Do thema chatina, verbo chatinar, com o suffixo «aria»). 
•'Asiático. Trafico, mercancia, ne- 

gociação. 
^^CHÃTO, adj. (Do latim platus, mudan- 

c/io^' ® articulação pl em ch, como em 
c/ii'"'"} plorare, chuva, do pluvies, 
plãt' ' o latim vem do grego 
q ' ^hato ; da raiz indo-germanica pra, 

^"^''ftramos também em sanskrito 
prathus, largo, zend 

tus largura, extensão; lituanio pla- 
de' da mesma raiz vem com perda 
sudp r •'''? vid. Lato). Plano, de 
Xj ah • ^ ® egual; de superfície bai- 
tjjo —Nariz chato, pouco levan- 
Pi„ ® flôr, que não é proeminente. — 
ípÍ r®"^fflente : Baixo, trivial, vulgar.— 

Qjj°^^ato. — /(/êots chatas. 

?ala í^anno vistoso de^Ben- 
Cppara cobrir camas, 

dg Cg , Termo Asiático. Nome 
Se Yg estôfo do sêda custoso, de que 
cerg ® os sacerdotes do Pegú em as 

°nias solemnes da sua religião. — 
de (sacerdotes) que sertão 
coy ® mil, vestidos da mesma 

porém de tafetas, e chau- 

Parec grande numero 
Pi[). ^ ''"wsfi de custo.-» Fernão Mendes 

Qff' j^regrinações, cap. 168. 
O ^^'^vADEGO ou CHAVADÍGO, s. m. ant. 

que luvas, agradecimento ou 
®ntre conchavo, e ajuste, que 

- o niosteiro, e os novos confitentes 
fazia: 

'gaça. constava de um carneiro, e uma 

ent grande de trigo. — «Deu 
^'orct I ^ marco de prata: e por re- 

e chavadigo I carneiro 
etti Vif"^?^ Doe. de 1417, 
e I , ^fiJo, Eluc. —« D'entrada I leitoa, 

^^'^'^'''olada: e I 
^^vorn t '^^avadigo ; e 1 ...   

de 1418. Idem, Ibidem.— 
®s chavadigos, e revoras cada 

d'entrada cada uum por 

carneiro. 
maravedi de 

"""n chavadigos, e revoras cada 
ssi ^ «si •• e 

pera o Iffante. — 
'^ous \ ® I cabaça de vinho 

) ^^^^digos.» Doe. de 1418. Idem, 
Unx~~chavadigo, a sa-,j 

Uiq e huma fogaça.-» Doe. 

.• 1" CHavam'^.^' Chavena. 
fin„ J : ®- Tribu de abo- d     

® Goya' "ominava parte da província 
CHAv^Brazil. 

^^ave grajj^" '^"gf^^^^tativo de Cha- 

— Molde de metal, com que se impri- 
mem varias figuras por adorno nos bolos, 
e massas, ou que os bolos sáo feitos. — 
«4s empresas que haveis de mandar abrir, 
sejão chavoens para fazerdes bollos a vos- 
so marido.i Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. — Molde do 
marcar, pôr signal, aquecendo-oem braza. 

— Figuradamonte: Molde, modelo, ty- 
po.—Obra que fornece os elementos ne- 
cessários para estudo. —Este livro é um 
verdadeiro chavão para o estudo da ar- 
cheologia. 

— Cousa que se diz ou escreve ou faz 
por costume o segundo o mesmo estylo, 
modo, praxe. 

— Loc.: Não ter o chavão de alguns 
bolos, não saber fazer obra perfeita em 
um genero determinado. 

CHAVARÍA, s. m. Ave da America Me 
ridional, que defende as aves domesticas 
contra as de rapina. 

CHAVASCAL, s. m. (De chavasco, com 
o suffixo «al»). Chiqueiro.—Fazenda de 
má terra para pães, o lançada a pasto. 

CHAVASGAR, v. a. (De chavasco). Fa- 
zer mal uma obra, de carpinteiro, etc. 

CHAVÁSCO ou CHAVASQUEÍRO, adj. 
Vid. Aohavascfldo. 

CHAVASQUICE, s. f. (De chavasco, cora 
o suffixo «ice»). Rudeza, grosseria. 

CHAVE, s. f. (Do latim clavis, mudan- 
do-seo ciem c/l, como em chouvir, de claii- 
dere, etc. O latim clavis vem d'uma raiz 
indo-germanica sklu, que nos apparece 
também em clau-d-o (au de u por meio 
do reforçamento vocalico), no grego klê-i-s 
chave, klei-ô fecho, no antigo alto alle- 
raão slinz-u, d'onde o allemão moderno 
schliesse, ciando, no slavo ecclesiastico 
klju-ci, clavis. Clavis divide-se em clav-i-s, 
(v por u), sendo assim uma formação co- 
mo ov-i-s av-i-s (vid. Ovelha). Instrumen- 
to ordinariamente de ferro, servindo 
para abrir e fechar uma fechadura. — 
Uma chave deporta.—A chave d'um 
cofre, d'uma secretaria, d'uma gaveta, 
d'uma carteira. — Dá-me a chave. — 
A chave não entra na fechadura. — Uma 
chave velha. — Uma chave de latão. —A 
chave tem as seguintes partes: annel, 
cano, palhetão, dentes, o na extremidade 
opposta ao annel macho ou femea.—Fe- 
char com chave, á chave.—Chave falsa, ou 
feitiça, chave imitada ou não de quo se 
servem os ladrões para entrarem nas pro- 
priedades alheias. — Gentis-homem, fi- 
dalgos, cavalleiros da chave d'ouro, cer- 
tos grandes officiaes da côrte de Áustria, 
de Hespanha, e outras, que tem o direito 
de entrar no quarto dos principes, o que 
para signal d'isso, trazem uma chave do 
ouro.—Sob chave, em prisão, a bom re- 
cado.—N'outro sentido, bem guardado, 
occulto. 

—Chave mestra, a que serve para abrir 
difíerentes portas de logares, casas pu- 
blicas. 

-— Termo do Brazão. Ha chaves ados- 
sadas e aflrontadas. O Papa tem nas suas 
insígnias duas chaves encruzadas. 

— As chaves d'uma cidade, as chaves 
que fecham as portas d'uma cidade. — 
Apresentar as chaves d'uma cidade ao 
vencedor, render-se. 

— Passagem, logar por onde se pôde 
entrar n'um paiz, n'uma região.—As Ther- 
mopylas são a chave da Grécia. — «Por 
ser Goa quasi o meyo, e chave da Costa, 
que corre da foz do Indo, até ao Cabo 
Camorim.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, foi. 62, col. 2. 

— Termo de Theología. O poder das 
chaves, o poder d'abrir o de fechar o pa- 
raíso, de ligar e desligar, de condemnar 
e d'dbsolver, que Jesus Christo deu aos 
seus apostolos.—As chaves de S. Pedro, 
a auctoridade da Santa Sé. —yis chaves 
do reino dos céos, ou simplesmente dos 
céos, o poder de ligar o flesligar. 

— O que abre, o que explica. — É a 
chave d'estes negocioí. — A grammatica 
é a chave das línguas, — A philosophia 
é a chave das seiencias. 

D'cst0 commettimento grande o grave, 
M« põe o inclyto Rei nas mãos a chave. 

CAM., LUS., cant. 4, est. 77. 
Onde huma e outra chave 
Esteve de meu novo pensamento. 

IDEM, CANçXolO. 

—Ter a chave d'uma cousa, ser senhor 
d'ella. 

E quanto m'era lá doc«, e suave 
Mais triste, e duro Amor cá se apresenta 
A que entreguei da minha vida a chave. 

ANTONIO FERBEIRA, SONETOS, liv, 1, 44. 
— Convenção segundo a qual se pôde 

lêr uma escripta. — Chave da cifra, al- 
phabeto convencionado que serve para 
escrever em cifra ou decifrar a corres- 
pondência e telegrammas secretos.—Ex- 
plicação de caracteres enigmáticos ou de 
nomes suppostos. — A chave da cabala. 
— As chaves do livra dos Caracteres de 
Ia Bruyère.—Por extensão, conjunctode 
conhecimentos necessários para compre- 
hender uma cousa.—A chave d'um sys- 
tema de philosophia.—Chave das festas 
moveis, indicação por meio da qual se co- 
nhecem os dias em que caem as festas 
moveis. 

— O que, nas artes, serve para abrir, 
fechar, cerrar, apertar, estender, montar, 
segurar, fixar, lirmar apparelhos, instru- 
mentos, machinas, etc.—A chave d'uma 
torneira.—A chave d'um relogio, d'uma 
pêndula, pequeno instrumento com uma 
cavidade quadrada com que se dá corda 
ou acertam os ponjleiros.—A chave d'um 
piano, d'uma harpa, instrumento que 
serve para fazer girar as cavilhas era 
quo estão enroladas as extremidades das 
cordas. — As chaves d'iim instrumento 
de vento, as peças moveis por meio das 
quaes o musico abre e fecha os bu- 
racos do instrumento. — Cometa de cha- 
ves.— As chaves d'uma flauta. — Chave 
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de parafuso, peça quo ou se introduz na 
extremidade do parafuso, ou que tem um 
buraco quadrado em que ella entra para 
o fazer girar.—Chave de leito, instru- 
mento com o qual se fazem girar os pa- 
rafusos para armar e desarmar as peças 
do leito.—Chave de trepano, pequeno 
instrumento d'aço que serve para armar 

"a pyramide do trepano e para desarmal-a 
quando está segura a via da corôa.— 
Chave do forceps, pequeno instrumento 
de ferro, destinado a fixar o botão que 
une os ramos do forceps. 

—Termo de Architectura. Chave da 
ábohada, pedra do meio e do alto da abo- 
bada, e que sendo mais estreita em bai- 
xo que em cima, aperta, torna firme to- 
das as outras pedras que compõem a abo- 
bada. 

—Nos officios, o que serve para fixa- 
rem, ter firme, levantar.—Chave de lu- 
gar, ferro de palmo de comprido, e na 
ponta cerca de meio palmo mais curto para 
se metter no buraco do fuso do lagar, e 
no baluarte, que está na pedra para a fa- 
zer levantar no ar a espremer as uvas. 

—Chave de trave, barrote, curta barra 
de ferro com que se arma cada extremi- 
dade d'uma trave ou barrote e que so 
chumba na parede em que se fixa a travo. 

—Chave da mão, o espaço que ha en- 
tre o pollegar e o index, ou da raiz do 
dedo pollegar até o dedo minimo, espaço 
em que os dedos da mão fechada fazem 
força.—«Ficou o bicho na chacvedamão, 
livre das unhas agudas da Águia.y> Dio- 
go Fernandes Ferreira, Arte da Caça, p. 
36, V.—Chave do pé, distancia desde o 
peito do pé até á extremidade do calca- 
nhar. 

—Chave da hésta, a peça da bésta 
d'ondcse desfechão assettas, pelouros, etc. 

—Termo de Nautica. Nome de todos 
os madeiros cujas extremidades são fe- 
chadas com cunhas ao alto. 

—Adag. : (íPreguiça, chave da pobre- 
za.»— <iNão me apraz porta que muitas 
chaves faz.»—«Aqui está a chave do jo- 
go.»—«A chave na cinta faz a mim boa, 
e á minha visinha.»—«Cerra a tua por- 
ta, e dá-me a chave, e quem vier brade.» 

CHAVÉCA, s. f. Termo Asiático. O mes- 
mo que hora do dia. 

CHAVÉCO ou XAVECO, s. m. Termo 
de origem mourisca. Pequena embarca- 
ção, similhante a fragata, armada em 
corso, de que usam os mouros do Medi- 
terrâneo. 

CHAVÉGA, s. f. Vid. Enxavega. 
CHAVEIRA, s. f. (De chaveiro). Nome 

d'uma doença que dá nos porcos, o que 
lhes faz inchar o pescoço. 

CHAVEIRÃO, s. m. Termo de Brazão. 
Asna. 

CHAVEIRO, s. m. (De chave, com o 
suffixo «eiro»). O que tem ou guarda a 
chave de alguma casa regular ou secu- 
lar,—«Êm^razamos a vós Fr. Pedro Af- 

fonso. Freire da ordem de Jesus Christo, 
e a Thereja Feres, vossa chaveira a nos- 
sa quinta da Lagôa em Terra de Cavia.» 
Doe. de Tarouca de 1382.—«Pois lhe ti- 
nha já feito muito desaguisado, tomando- 
Ihe o seu gado e sás pastos, e britando- 
Ihis as portas do seu moesteiro, e ferindo 
a sá chaveira: cá a Dona Abbadessa, que 
noni era no moesteiro, nem el que nam ha- 
via direito nenhum no dito moesteiro.» 
Doe. de Ferreira de 1315.—Frade cha- 
veiro, o que tinha as chaves da clausura, 
ou do outras officinas. 

CHAVEIROSO, adj. (De chaveiro, com 
o suffixo «oso»). Delgado, magro, como 
vulgarmente se diz, que cabe pelo bura- 
co da fechadura. — «E o leitom que pa- 
gardes, nom será chaveiroso.» Doe. ant. 
em Vitprbo, Eluc. 

CHAVÉLHA, s. f. (De chave, com o suf- 
fixo «elha»). Espiga de páo, que se mette 
por um buraco no fim do cabeçalho, que 
prende os tamoeiros, por onde puxam os 
bois. 

—Termo de Marinha. Espiga de páo 
que tem differentes usos no navio. 

CHAVELHÃO, s. TO. Augmentativo de 
Chavelha. Peça de ferro, onde prende o 
tiro do arado, quando se lavra com qua- 
tro bois. 

CHAVÉLHO, s. TO. (De chavelha, deri- 
vação sem suffixo). Termo plebeu. Pon- 
ta, chifre ou corno de boi, do carneiro, etc. 

CHÁVENA, ou CHÁVANA, s. f. Termo 
de origem asiatica. Pequena taça, da ca- 
pacidade de meia chicara.=Hoje usa-se 
indifferentemente dos nomes de chicara 
e chavena ou chavana.= O liquido que 
pôde conter este vaso.—Uma chavena de 
chocolate.—Uma chavena de chá.—Uma 
chavena de café, etc. 

CHAVÉQUE, s. TO. Vid. Chaveco. 
CHAVETA, s. TO. Diminutivo de Chave. 

Termo de Artilheria. Folha estreita de 
ferro que se mette no escutei das cavi- 
Ihas, para as segurar, ou nas extremida- 
des de ura eixo, para que não saltem fóra 
as rodas. 

CHAVETAR, v. a. (De chaveta). Segu- 
rar com chaveta. 

— V. n. Enfiar chaveta. 
CHAVINHA, s. f. Diminutivo de Chave. 
CHAZ, interj. onomatopaica. Voz com 

que significamos que se deu golpe, de bo- 
fetada, de palmada ou de cousa chata 
que cáe. Vid. Zàs. 

CHAZEIROS, s. TO. pl. Os dous páos 
lateraes do leito do carro, nos quaes es- 
tão fincados os fueiros. 

1.)CHE. Fôrma antiga do casoobliquo do 
pronomeda segunda pessoa Te, que egual- 
mente so encontra nodialectogaUego(vid. 
Cha 1).—«Os senhores servem-se dos cria- 
dos a bem che farei.» .lorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 2,— 
«Bem che quero.» Idem, Ihidem, r, 163. 

2.) CHE. Fôrma antiga g ainda boje po- 
pular do pronome reflexo Se. (Vid. Xe). 

3.) CHE. Modo d'escrever italiano por 
Que, que se encontra no Cancioneiro por- 
tuguez TOS. do Vaticano, d'onde passou 
para aparte publicada d'esse monumento. 

So vi em vós a nenhum Liai senhor, 
Mal mi venha d'aquel che pode vai. 

CANC. DE D. DlNIZ, p. 5. 
Chegou mh'amiga recado 
D'aquel che quero gram ben. 

IDEM, p. 175. 

CHEA, s. f. Vid. Cheia. 
CHEAMENTE ou CHEIAMENTE, aa"' 

Vid. Plenamente. 
CHEBULHOS, s. m. pl. Termo de PMf 

macia. Synonymo de mirabolanos. 
CHÉDAS, s. f. pl. Duas peças de ma* 

deira, que formam com o cabeçalho o le' 
do carro, e que, com esta peça, estão 
sas por cadeias ou peças de páo delgs'^ 
que varam em cruz as trepeças e as íi^" 
entre si. 

CHÉFE, s. f. (Do francez chef, que vej 
regularmente do latim caput, e náo 
grego kepkalè, como alguns tem 
dido; vid. Cabeça). O que está á ff®® 
d'ura partido, seita, eschola, d'utn 
mando de tropas; cabeça, cabo, c" 
mandante. — Um chefe de partido. . 

— Pae, prelado, chefe de familia 
ga, corporação religiosa. i, 

— Termo Militar. Chefe de fila, o so 
dado que fica na frente de cada unis 
filas, quando a tropa se fôrma em ■' 
ras. 

— Termo de Genealogia. Chefe àe J 
milia, de linhagem, o tronco, priocip ' 
ou cabeça d'ella em que se conserva a ® .j 
varonia, derivado pela linha do filho 
velho.—«O chefe da linhagem é ohri§ 
de trazer as armas direytas, sern 
rença ou mistura ds algumas outrd^ 
mas... » Viilas-Boase Sampaio, 
chia portugueza, p. 220. — Aquell" , 
que começa uma familia. — «Pepi^''^^^^. 
lho de Martello, glorioso chefe da 
da familia.» Duarte Ribeiro de Ma"® 
Juízo Historico, cap. 10. 

— Em, chefe, expressão adverbiaL " .j 
commando superior. —General etn 
— Por extensão, com superioridade 
os outros. =Usa-se principalmente'! 
sentido, no estylo comico: Regateia" 
chefe. _ gçj 

— Termo de Armaria. A primeira I 
honrosa ordinaria formada com diff^'' 
esmalte pelo intervallo do campo 
escudo que fica entre o seu lado sup 
e a linha parallela a elle, tirada joi 
ao outro lado do mesmo escudo, ® (iJ 
largura é a da terça parte do 'j,- 
qual não entra mais de um.—Por abr 
tura lambem se dá este nome á li>'"^ 
perior do escudo. —«Tem por 
campo vermelho quatro lanças,..- 
chefe huma cruz de Christo.» VillaS' ^0. 
Sampaio, Nobiliarchia portugueza, p'je, 
— Chefe liso, em quanto á sua suP^^Qvel 
é o que não tem gravado peça ou 
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algum, e n'este caso ha chefe carregado, 
'Volteado, dividido em pala, filetado, giro- 
nado, gravado, verguetado, xadrezado (vid. 
®stes termos). Em quanto aos seus lados, 

8 chefe cosido, debruado, diminuto, en- 
«ntado, estreito, guarnecido, perfilado, 

irado, roto, sortido (vid. estas pala- 
chefe, diz-so de qualquer peça 

Kfavada na posição do chefe, e no centro 
j Também se diz : No canto direi- 

® ou esquerdo do chefe, conforme a peça 
® acha chegada a qualquer dos referidos 
antos; e egualmente da cotica, vergue- 

que se grava junto á linha 

^ Chefe d'obra (do francez c]ief-d'ceii- 
obra perfeita e muita bella no seu 

o6'ifiro.=É expressão condemnada pelos 
P^fistas, que indicam, para a substituir, 

P^ima, primeira arte, etc. 

•ia \ ®' f- chefe, com o suffixo ^ J*)- Abaroniaouauctoridadedochefe.— 
graduação do chefe.—A casa principal. 

d'esta religião está em Braga. 

Com verbo chegar. 
Par ° estimar, etc.) Citação 
(q ^ "^"(ígar alguém a juizo.—Emolumen- 
u se pagava ao chegador.—«£ esse 
g "'■"Ornado do Ssayoado ha as chegas, 

® <^oimas, e entregas.d Doe. de 
de 1436, em Viterbo, Eluc., s. 

■ ^ayoado. 
s. f. (Fôrma participai de 

ujo®®'"' empregada substantivamente, co- 

8ar bebida, etc.) Acto de che- 
de abordar.—«Perdeu aquel- 

^ y^^cira chegada jjara aferrar a não.» 
at Década I, x, 4.—Avançada, 

abordagem. — Alcance. — Tiro, 
Sad' de muita, de pouca che- 
Sg Tomar a chegada na caça, pôr- 
Sj Jj.^lcance, a distancia d'onde se pos- 
tào ^ caça.—Estas cousas não es- 

® chegada da minha intelligencia. 
Chgj^^®nida.— Tomar, cessar, atalhar 

®lc ■ Tomar chegada a uma cousa, 
a conversação ou prática de 

se vá cahir n'ella. 
Suff,^ "ADÍÇO, qdj. (De chegado, com o 
C}(íg^? ®'Ço»). Adventicio, vindiço. — «Os 
ej-ào "l® Romulo fundou Roma 

cap Arraes, Dial. 

de Chegar. Que 

Por ' este fadar. 
^ANCIONEiniNHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. por Varnhagen, n.* 37. 

tarde era chegado hum Ca- 
® com trezentos frécheiros, que 

os nossos metidos em tanto 
Bai 

Mao 
iTos, Década II, iii, 2. 

®eja porque, antes que checado Lhe f5- ?|-^pitào, astutamente 
^ tanto engano fabricado. 

cam. 
:i—26. 

'-us., cant. 1, gst. 6. 

CHEG 

E d'esta arte a Melinde foi chegado. 
OB. ciT., cant. 2, est. 57. 

As velas, já chegados, amainamos. 
OB. ciT., cant. 5, est. 25. 

Ali chegado, ou fosse caso ou manha, 
Sem passar se deteve muitos dias. 

OB. crr., cant. 0, est. 57. 
Chegada a frota ao rico senhorio, 
Um Portuguez mandado logo parte. 

OB. CIT., cant. 7, est. 23. 
Pois logo em tantos males é forçado, 
Quü só vosso favor me não falleça, 
Principalmente aqui que sou chegado 
Onde feitos diversos engrandeça. 

OB. CIT., cant. 7, est. 83. 
Pois saberás que aquelles que chegados 
De novo são, serào mui grande dano 
Da lei que eu dei ao néscio povo humano. 

OB. CIT., cant. 8, est. 49. 
O grande Capitáo chamar mandava; 
A quem, chegado, disse... 

OB. CIT., cant. 8, est. CO. 
Chegadas as galés á foz, e entrada 
Daquesle Rio Douro caudaloso, 
Ahi parou entàü esta armada. 

JOÃO VAZ, GAYA, p. 13 (ed. 1868). 

— «Ninguém se queixa de haver che- 
gado ao fim de seu caminho.v Francisco 
Manoel de Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

—Bem chegado, cuja chegada se esti- 
ma: bem vindo. 

Ou por ver curioso 
Que com suspiros tristes, 
Quem com som tão pe7.ado 
Lhe dava os parabéns de bem chegado, 

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES DE AONIO. 

—Aproximado, que está a pouca dis- 
tancia. 

Eis apparecem logo em companhia 
Uns pequenos bateis, que vem d'aqueUa 
Que rnais chegada á terra parecia. 

OB. CIT., cant. 1, est. 45. 
Já se viam chegados junto á terra 
Que desejada já de tantos fora. 

CAM., LUS., cant. 7, est. 1. 
Qual soe o mar fazer naturalmente, 
Nas marinlias que a elle sam chegadas. 

JOÃO VAZ, GAYA, p. 17 (ed. 18()8). 

— Figuradamente : Parente chegado, 
ou chegado a alguém em sangue, proximo 
em sangue. — nEmhaxadores muito che- 
gados em sangue ás casas dos Reys.y> 
Francisco Rodriguís Lobo, Corte na Al- 
dêa, p. 81. 

— Que veio ; que se aproxima, que es- 
tá proximo. 

Hum tal home sey eu, ay ben talhada 
Que per vos ten a sa morte chegada. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 27. 
Porém, como a luz crástina chegada 
Ao mundo fòr, em minhas almadias 
Eu irei visitar a forte armada. 

CAM., LUS., cant. 2, est. 88. 
Quando, chegado ao fim de sua idade, 
O forte e famoso Húngaro estremado. 
Forçado dn fatal necessidade, 
O espirito deu a quem lh'o tinha dado. 

OB. CIT., cant. 3, est. 28. 
— «Chegada a ^rimeyra hora, escumey 

a voz, e compuz o movimento, n Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 18.— 
«Dizia eu agora (já que nos podemos 
tantoj se lhe seria a hum de nós permet- 
tido, que fosse ou não fosse chegada a 
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sua hora, darlhe com a hora nos focinhos 
a hum enfadonho, e chafiirdallo?í> Idem, 
Ibidem, p. 39. 

— Que alcançou. — Chegado ás gran- 
des idêas. 

Se aqnelle graue mal imaginado, 
De morte me cobria, e^te presente 
Sendo a tanta verdade já chegado. 

COUTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 2. 

CHEGADOR, s. m. ant. (Do thema che- 
ga, de chegar, com o suffixo «dor»). O co- 
brador de direitos, ou rendas, por vontade 
do devedor, ou por constrangimento ju- 
dicial. Vid. Chegança. 

CHEGAMENTO, s. m. (De thoma chega, 
do chegar, com o suflixo «mento»). Ap- 
plicação; acção de chegar uma cousa a 
outra. 

—Antigamente: Citação. — «Todos os 
chegamentos, que forem feitos em terra 
de Panoyas, serão feitos por mandado 
dos juizes de Villa Real.» Foral de Villa 
Real, dado por D. Diniz em 1283. 

CHEGANÇA, s. f. ant. (Do thema chega, 
do chegar, com o suffixo «ança», do latim 
antia, formado do suffixo «ní, dos the- 
mas participaes dos verbos ern ã, com o 
suffixo ia). O mesmo que Chegamento. 
— «E entra hi o porteiro, e deve hi a en- 
trar a fazer as chegançàs. E Affonso Nu- 
niz Cavaleiro mete hi chegador, que chega 
os da Vila, e os de fóra; e o homem, que 
demanda chegança dá algo ao chegador; 
e também o de dentro, come o de fóra, que 
hámester achegança.» InquiriçõesReaes, 
Doe. de Grijó, em Viterbo, Eluc. 

CHEGAR, v. a. (Do latim plicare, mu- 
dando-se a articulação jií ern ch, como em 
chuva, áepluvies, chorar, doplorare, etc. 
Vid. íregar). Applicar uma cousa contra 
outra. 

Nunca o cheguey ós beiços, mas comprado 
Por um tenro cabrito, assi té gora 
Inteiro o tive sempre, e bem guordado. 

ANTONlO FERREIRA, EGLOGA 7. ' 

— Aproximar, mover para porto, para 
junto, fazer estar perto. — Chega-me cá 
aquella bilha. 

E poys mentes non metedes 
No meu mal, nen corregedes 

O estado 
A que m'avedes chegado, 
De mi matardes faredes 
Meu ben... 

CANC. DE D. DINIZ, p. 71. 

— Induzir, obrigar, levar a. — «Não 
o pode chegar a pagar as páreas.v tíar- 
ros. Década II, m, 7. 

—Antigamente: Citar.— «E Affonso 
Nuniz Cavaleiro mete hi chegador, que 
chega os da Vila, e os de fóra.»Inquirições 
Reaes, Doe. de Grijó, em Viterbo, Eluc. 

— Chegar as testemunhas, adduzir as 
testemunhas em Juizo, apresontal-as ao 
juiz para serem legitimamente pergunta- 
das.— «Que mi digades, porque nom che- 
gades as testemunhas.» Doe. de Salzedas 
de 1288, em Viterbo, Eluc. 

—Loc.: Chegar a hraza d sua sardi- 
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nha, procurar o seu proveito sem se im- 
portar com os interesses alheios. 

— Chegar-se, v. reli. Aproxitaar-se, no 
proprio e no figurado. —«E os leoens ve- 
herom e chegaromssa a elía.» Fernáo Lo- 
pes, Chronica de D. Pedro, cap. 39. 

E ella fazendo assim 
• vendo-me ficou mudada, 

depois jaa em si tornada 
se chegou mais para mim 
a ser bem certificada. 

OB. DE CHRISTOVÃO FAixXo, pag. 10 (ed. de 1871). 
 Cheguei-me perto; mas nào sey 
Como d'agoa m'achei em hum momento 
Cercado.... 

ANTONO FERREIRA, EGLOGA 1. 
Chega-se o prazo e dia assignalado 
De entrar em campo já co'os doze inglezes, 
Que pelo Rey já tinham segurado. 

CAM., LUS., cant. 6, est. 58. 
Tanto que á nova terra se chegarayn, 
Leves embarcações de pescadores 
Acharam, que o caminho lhe mostraram 
De Calecut, onde eram moradores. 

OB. ciT., cant. 7, est. 16. 

— aMas chegava-se o tempo em que 
Deos queria descobrir ao mundo as gran- 
dezas, pera que criara seu servo Domin- 
gos, etc.» Frei Luiz de Souza, Historia 
de S. Domingos, Liv. i, cap. 20. 

E n'outra parte á cama se chegava 
Hum homem que virtude representa, 
O qual quinze annos mais lh'assegurava. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. 2, est. 24. 

— «Elle sem tirar nem hainhar dice 
aquillo; vem bater a boa pedra; chegue- 
se levará sua lavagem.y> Francisco Ma- 
noel de Mello, Feira d'Anexins, Part. i, 
Dial. 6, § 2. 

— Adag. : «Chegate aos bons, e serás 
hum delles.y) Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Eufrosina, act. i, sc. 3, 

— V. n. Chegar, abordar; ir dar ao 
ponto, ao logar aonde queria ir. 

Em Santiago de subalbergado, 
Em mha pousada chegaram romeus. 

CANClONElRINHO DE TROVAS ANT., pub. pOf 
Varnhagen. 

— «íE em nas armando chegarom seis 
galees de genoeses.n Fernáo Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro, cap. 22. — «.Pelo cami- 
nho estavom muytos homeens com çirios nas 
maãos, de tal guisa hordenados, que sem- 
pre o seu corpo foi per todo o caminho 
per antre çirios açezos; e assi chegarom 
ataa o dito moenteiro.D Idem, Ibidem,cap. 
44.—<iE chegando elles a elRei de Cas- 
tella, e preposta sua embaxada firmarom 
outra composiçom e aveemça sobre alguu- 
mas duvidas e contemdas que por razom 
daquellas pazes novamente recreçiam.D 
Idem, Chronica de D. Fernando, cap. 59. 
— (lEntom começaram damdar, e passada 
a pomte chegamdo aa coxjraça, chamou o 
Iffamte huum dos seus.» Idem, Ibidem, 
cap. 103. 

Chegando á beira do rio 
As patas logo vieram 
Todas hua, e hua em fio, 
Que toda a agoa moveram. 

BERNARDIM RlBClRO, EGLOG. 2. , 

Já generoso Afonso, já chegaste 
Aquella parte, a que de cá fugia 
Teu alto sprito. 

ANTONlO FERREIRA, OD., Uv. 2, 4. 
De morte ou cativeiro novos danos 
Antes que á índia chegue, lhe prepara. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 97. 
Já chegam perto, d'onde o vento tezo 
Enche as velas da frota bellicosa. 

OB. ciT.j cant. 2, est. 21. 
Já chegam as esquadras bellicosas 
Defronte das imigas companhias. 

OB. ciT., cant. 4, est. 26. 
E d'aU ás ribeiras altas chegam, 
Que.com morte de Magno são famosas. 

OB. ciT., cant. 4, est. 62. 
Já chega a Portugal o mensageiro: 
Toda a còrte alvoroça a novidade. 

OB. ciT., cant. 6, est. 51. 
Onde uma rica fabrica se erguia 
De um sumptuoso templo, já chegavam 
Pelas portas da qual juntos entravam. 

OB. ciT., cant. 7, est. 46. 
C/iCí/atido aqui prégando, e junto dando 
A doentes saúde, a mortos vida, 
Acaso traz um dia o mar vagando 
Um lenho de grandeza desmedida. 

OB. CIT., cant. 10, est. 110. 
Já chegam perto, e nào com passos lentos, 
Dos jardins odoriferos, formosos. 

OB. ciT., cant. 7, est. 50. 
Depois que alli chegava 
ou depois que alti cheguei, 
sonhava que accordava 
e do que atraz passei 
de ser sonho me lembrava. 

OBRAS DE CHRISTOVÃO FALCÃO, p. 7 (ed. 1871). 

— Ser transportado por agua, fallando 
das cousas. — Chegaram vinhos estrangei- 
ros pelo paquete de Bordéos. 

— Figuradamente e fallando das cou- 
sas : Quando te chegaram estes presentes? 
— Chega a carruagem. —Chegou-me hoje 
esta carta pelo correio. — Chegava o in- 
verno.—Chegam-lhe as idêas em grande 
numero. 

Dizem que foi seu yntento 
de escrevel-o em tal logar 
pera por tempo se alçar 
onde baixo pensamento 
lhe nam podesse chegar. 

OBRAS DE CHRISTOVÃO FALCÃO, p. 13(ed. 1871). 
Quem vio neve queimar? quem vio tâo frio 
Hum fogo, de que eu arço? quem chegando 
A morte vivo, e ledo estar cantando ? 

ANTONO FERREIRA, SONETOS, liv. 1, 21. 

E que, cm tanto que a nova lhe chegasse 
De sua extranha vinda, sc queria 
Na sua pobre casa repousasse! 

CAM., LUS., cant. 7, est. 27. 
— «Rel. da Aldea; Iluy! Também lá 

chegão esses desmanchos?—Rel. da Ci- 
dade:— Antes ali são mais cadimos.y> 
Francisco Manoel de Mello, ApoL Dial., 
p. 17. 

 Entre duas rochas se mettera 
Onde jamais do Sol a luz chegava. 

RÓLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, 
cant. 3, est. 15. 

— Figuradamente: Subir até alcançar, 
attingir. — Poucos homens chegam á ve- 
lhice.— Chegar ás maiores honras. — Che- 
gar ao ponto mais difficil.—Chegou a 
seus fins. — Queria chegar á verdade. 
—Chegar ao cabo. 

Alto Senhor, se a teus altos ouvidos 
Chega o som baixo da çamfonha minha. 

ANTONlO FERREIRA, EGLOGA 10. 

.... He sempre mór o sentimento 
De nào chegar a ponto mais subido. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO IIOMEW» 
cant. 2, est. 64. 

— Montar, assomar, subir a. — O custo 
chega a cem cruzados. — aComeça logo a 
povoal-o de donzellas nobres, e pehres, 
pondo á conta de Deos o governo, e sus- 
tentação : e chegarão em pouco tempo a nu- 
mero de cem.D Fr. Luiz de Souza, His- 
toria de S. Domingos, Liv. i, cap. 2. 

— Tocar com a mão ou outra parte do 
corpo.—Não chego á arvore. — Chegar 
craveira, ter a altura marcada na cra- 
veira.— Figuradamente: Egualar-se, 6S* 
tar ao nivel de, fallando das pessoas. 

Nenhuni claro barào no mareio jogo, 
Que nas azas da fama se sustenha. 
Chega a este, que a palma a todos toma. 

CAM., LUS., cant. 10, estí«19. 

—A mesma significação, fallando 
cousas: 

De eguarias suaves e divinas, 
A quem não chega a egypcia antigua fama, 
Se accumulam os pratos de fulvo ouro. 

OB. CIT., cant. 10, est. 3. 

—Ser sufficiente, bastar. —Este 
ro chega para as compras. — Este 
chega para fazer um casaco. 

— Conseguir. — Se chego a fer-w« 
CO... — Deixar-se ir a ponto de.—CheS" 
a insultar os seus melhores amigos. 

— Chegar um homem a uma mulh^'''' 
vice-versa, ter com ella copula carnal''' 
<.iN'este jejum não comião peixe, nem 0^^^' 
nem cousas de leite, nem bebião vinho, 
em todo o tempo da Quaresma cheg<i^ 
a suas mulheres. D Antonio Gouvêa, 
nada do Arcebispo, Liv. i, cap. 18. 

— Chegar a alguém, dar-lhe panc*"'^ 
— Olha que te chego á cara! — Chega*" 
pêllo, ao physico, ao vivo, ao pellote " 
guem, mesmo sentido. 

—Loc. : Não chegar aos calcanhaf^^ ^ 
alguém-, ser-lhe muito inferior, nôoseP 
der comparar com alguém. — «.Não Ç® 
gar ao cagado de alguemn, Enferi»'® ■ 
des da Lingua, p. 138, locução muito 
xa. do mesmo sentido da precederit®; 
«Chegou o moço com agua», EnferiH' 
des da Lingua, p. 159, locução 
emprega quando apparece uma pessos 
cousa por quem se esteve esperando 
go tempo. 

1.) CHEGO, s. m. Termo da Asia 
gueza. Quilate, para a estimação daS P 
rolas, não fixo como o nosso quila'®-^,, 

2.) CHÉGO, s. m. Termo da Indi»' JJ. 
me de gente de casta inferior. — ® 
mou o Arcebispo ao Vigayro, que ^ 
posto, e d'elle, e dos Christãos soub^ 
muytos Nayres e chegos, que são 
baixa, nam tendo filho sc vinhão 
áqueÚa Igreja.» Antonio Gouvêa, 
da do Arcebispo, Liv. ii, c. 4. .■; 

_ CHEIA ou CHÊA, s. f. (De cheio, 
vid. Cheio). Enchente d'um rio; ^^c, 
agua pluvial que inunda campos, rua®' 

— Figuradamente; 
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desi 

Crescendo o que Tribolemo semea, A terra hum mar de espinhos transformada 
inunda Europa com dourada chea. 

JEUONYMO BAHIA, FADULA DE POLYPHEMO 
E GALATIIEA, 15. 

■Termo de Brasão. A cruz lisa. 
•Syn.; Cheia, Inundação. — Cheia 

"jesigna o augraento consideraveldas aguas 
mi rio, ribeiro ou outra corrente de 

resultante das chuvas; inundação 
o transbordar de quaesquer aguas 

mesmo outro liquido, alagando loga- 
fes ou partes sêccas. Diz-se: lia uma 
ü^andc cheia no Douro, mas não uma 
0>'ande inundação no Douro, se as aguas 

transbordaram; transbordando: Ha 
undação ?ias margens do Douro. A pa- 

inundação designa também um fa- 
pouco considerável o meramente lo- 
pois se pôde dizer: Fui inundado por 
liquido infecto; fui viciima d'uina 

^^Undação de liquido infecto, etc. Demais 
^ndação emprega-se figuradamente, co- 

0 em inundação de harbaros do Norte, 
cheia só em o sentido natural. 

CHEIK ou SCHEIK, s. m. (Do arabo 
^l^ikh, ancião). Chefe de tribu arabe. Do 

os os títulos arabes ó o de cheik o mais 
pOüigalisa(]o, começando no cheiJch-ulis- 

ou grande mufti, até aos mendigos 
®rtos de farrapos. É mesmo muito fre- 

1 '^nte o ouvir-se os jovens arabes do Egy- 
j o apostropharem os burros, gritando- 
, ia chikh (ó cheik). Entro os beduinos 

proximidades de Meca, todos os che- 
s tôiri o titulo de cheik. Até mesmo o 

1^6 de famiiia tem este nome, e porex- 
nsão dá-se dilTerentemente a todos os 

—Superior d'ura mosteiro turco. 
Sc P^ra as palavras 
. '^ntificas compostas de Cheil..., grego 

íos , .^^^1 (pr- keila; do grego khei- 
cie ] Termo de Ichthyologia. Espe- 

py®. ppixe da ordem dos thorácicos. 

de f- Termo Asiático. Nome 
tecido ou chita da índia.— «Ce- 

de cheila, gibão do mesmo. y> Diogo outo, Soldado pratico, p. 142. 

bejp ®- f- (1^0 grego kheilos, 
Da. ® '^hos, dôr). Termo de Medicina. 

íe • 1 ^^^NTE, adj. 2 gen. (pr. keilnn- 
Terr ° kheilos, beiço, e anthos, flôr). 

'3das Botânica. Que tem ílôres la- 

iiiijj~^^®ilantes, s. f' pi. Especie da fa- 
espgc' fétos, que encerra perto de trinta 
O vegetam em diversos paizes. 

da Europa apenas produz o 
odonyero. 

'"es • i^^^THÍTES, s. m. pl. (pr. keilan- 
flôr)' 'p° grego kheilos, beiço, e anthos, 

^HÈItV"" üotanica. Fétos fosseis, 
fc/ieijo ^tNE_ s_ ^pp keiline; do grego 
Getiero h Termo de Ichthyologia. 
des. peixes, da famiiia dos labroi- 

^^IíÓCaco, s. f. (pr. keilôcaco; do 

grego kheilos, beiço, e kakos, mal). Ter- 
mo de Medicina. Dôr nos beiços, dureza, 
inflammação, grêta nos beiços. 

CHEILODÁCTYLO, s. m. (pr. keilodák- 
tilo; do grego kheilos, beiço, e daktylos,^ 
dedo). Termo de Ichthyologia. Peixe da 
Nova Zelandia, da divisão dos abdomi- 
naes. 

CHEILORRHAGÍA.s. f. (pr. keilorragia; 
do grego kheilos, beiço, Qrheô, eu escôo). 
Termo de Medicina. Escoamento de san- 
gue pelos beiços. 

CHÉIR... (pr. keir). Para as palavras 
scientificas compostas de Cheir..., grego 
kheir, mão, vid. Chir... 

CHEIRADÉIRA, s. f. (Do thema cheira, 
de cheirar, com o suffixo «deira»). Caixa 
fechada, e em rosca, com cinco buracos no 
mammillo em que termina, por os quaes 
se sorve o tabaco. 

CHEIRADOR, A, s. (Do thema cheira, 
de cheirar, com o suffixo «dor», «a»). O, 
a que cheira. 

—S. m. Homem que nas casas da ins- 
pecção do tabaco decide pelo cheiro da 
sua qualidade. — Pequeno frasquinho de 
vidro, prata,ouro, etc., quecontém essen- 
cias ou espíritos aromaticos para cheirar. 

CHEIRADORZINHO, s. m. Diminutivo 
de Cheirador (frasco). 

CHEIRÁNTE, part. act. de Cheirar. 
CHEIRAR, V. n. (Do latim flagrare, ter 

cheiro, mudando-se a articulação fl em ch 
(vid. Ch), e dissolvendo-se o g em i. As 
fôrmas desenvolveram-se pouco mais ou 
menos na serie: flairar (cp. francez flai- 
rer), feirar, Cheirar). Exhalar um cheiro. 

Ali tristes pastores, c primeira 
Chorosa Venus, Satyros, Sylvanos 
De toda flor, que em Paphos, e Guido cheira, 

XNTONIO FEKREIRA, EGLOGA 7. 

— «Faust. : Cheiro-te lem9 — Clar. : 
Não queria que cheirasses.» Idem, Cioso, 
act. III, sc. 1. 

Os formosos limões, ali cheirando, 
Kstáo virgineas tetas imitando. * 

CAM., LUS., cant. 9, est. 56. 

—Cheirar a almiscar, etc., exhalar o 
cheiro de almiscar, etc.—Absolutamen- 
te: Aqui cheira a polvora.—Figurada- 
mente; Ter apparencia, visos, parecer, si- 
milhança. — justiça cheira a vingan- 
ça.y> Heitor Pinto, Dial., p. 83.—Isso 
cheira-me a tratantada. 

— Figurada e absolutamente, na lin- 
guagem popular: Agradar. — aNão me 
disse cousa que me cheirasse.» Enfermi- 
dades da Lingua, p. 139. — a Já te chei- 
ra.» Idem, p. 132. 

— Loc. chulas: (lEsteme fede, aquelle 
me cheira», Idem, p. 122, nenhum, nada 
meagrada.—«Cheiraraoscoeníros.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Feira de Anexins, 
Part. I, Dial. iv, § 5. 

— V. a. Cheirar, applicar o sentido do 
olfato a uma cousa para conhecer o seu 
cheiro.—Cheira este melão.—Estava chei- 
rando flores. 

— Absolutamente: Cheirar, ter o vicio 
de introduzir rapé, tabaco, nas fossas na- 
saes para o cheirar e sorver. 

— Figuradamente : Suspeitar, conje- 
cturar, suppôr.— Cheiro aqui muito di- 
nheiro. — «Cheira de longe o que receia.-» 
Francisco Rodrigues Lobo, Côrte na Al- 
dêa, Dial. iv, pag. 302. 

— Loc.: nNão foi ouvido nem cheira- 
do» , Enfermidades da Lingua, condemna- 
ram-no sem o ouvir e examinar; não lhe 
deram consideração. — «Cheyre isso, sa- 
bel-o-hav, Francisco Manoel de Mello, 
Feira de Anexins, Part. i, Dial. iv, § 5, 
examine e depois julgue ou conhecerá.— 
Que vem cá cheirar? Que vera fazer aqui? 

— V. rcfl. Cheirar-se, tomar o cheiro 
um ao outro.— Os cães cheiram-se quan- 
do se encontram. 

CHEIRO, s. m. (Do cheirar). Impressão 
produzida no sentido do olfato pelas par- 
tículas emanadas d'um corpo odoro.— 
Mau cheiro, bom cheiro, 

Espirem suaves cheiros, 
Dc que se enelia esto ar todo. 

ANTONIO FERREIRA, CASTRO, actO 1. 
Assi como a bonina, quo cortada 
Antes do tempo foi, candida e bolla. 
Sendo das mãos lascivas maltractada 
Da menina, que a trouxe na Capella, 
O cheiro traz perdido, e a côr murchada. 

CAM., LUS., cant.3, est. 134. 
Apodrecia c'um fétido e bruto 
Cheiro, que o ar visinho inílcionava. 

OB. ciT., cant. 5, est. 82. 
De fumos enche a casa a rica massa 
Que no mar nasce, e Arabia em cheiro passa. 

OB. ciT., cant. C, est. 25. 
Sabei, que estaes na Tndia, onde se estendo 
Diverso povo, rico, e prosperado 
Do ouro luzente e fina pedraria, 
Cheiro suave, ardente especiaria. 

OB. CIT., cant. 7, est. 31. 
Onde sahe do cheiro mais perfeito 
A massa, ao mundo occuUa e preciosa. 

OB. CIT., cant. 10, est. 137. 
. .. Também se via 
N'clla, de prata, hum rico e sotil vaso 
Que vaporando está continuamente 
Um cheiro suauissimo celeste. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 4. 
Em uma mata verde 
lium jasmin odorifero nevava 
E derramando cheiro 
Ao vento suavizava. 

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES DE AONIO. 
Os dois meatos de que se servia 
A potência do cheiro deleitosa, 
Nào só da triste morte parecia 
Imagem triste, horrenda c temerosa. 

nOLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 2, 
est. 77. 

—Cheiro de santidade, cheiro agrada- 
vel que o povo crê que espalham as se- 
pulturas dos santos.— Figuradamente : 
Em cheiro de santidade, diz-se das pes- 
soas assás piedosas para serem olhadas, 
ainda em quanto vivas, como pessoas san- 
tas. — Morrer em cheiro de santidade, 
morrer em estado de graça, o também 
(por abuso) morrer deixando no povo a 
supposição da sua santidade. 

— Figuradamente: Impressão feita so- 
bre a alma, sobre o espirito, e compara- 
da á produzida sobre o olfato. — Estas 
cousas não me parecem ter bom. cheiro.— 
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Não me tem cheiro de virtuoso. —In- 
dicio, noticia, suspeita.—Ocheirodaver- 
dade.—iNo plural: Perfumes. — í(.Deixa 
isso a essas velhas desdentadas, que que- 
rem encobrir a velhice com affeites, então, 
fazem lá humas mogenifadas de mistura- 
das, de agous, de oleos, e de cheiros, que 
com o suor, em vez de cheirar fedem.» 
Antonio Ferreira, Cioso, act. iii, sc. 1. 

— Hervas aromaticas para tempero, na 
cosinha. 

— Loc.: Dar o cheiro d'alguma cousa 
a alguém, suspeitar a existencia d'ella. 
— <íEm me dando o cheyro, vou pelo fa- 
ro.» Francisco Manuel de Mello, Feira de 
Anexins, Part. i, Dial. iv, § 5. — Vir, 
acudir ao cheiro d'uma cousa, buscal-a 
cupidinosamente. 

CHEIRÓPTERO, adj. (pr. keiróptero; 
vid. Ciiiróptero). 

CHEIROSO, adj. (De cheiro, com o suf- 
fixo «oso»). Que lança exhalações que 
causam sensação no olfato. — Corpos 
cheirosos. — Em sentido especial, que 
lança bom cheiro. 

. .. Agora soberba c soberana 
Pela ccrtiçacalida, cheirosa. 

CAM., LUS., cant. 10, est. 51. 
Vt^s, corre a costa, que Champá se chama, 
Cuja mata é do pau cheiroso ornada. 

Oü. GiT., cant. 10, est. 129. 
Ali também Timor, que o lenho manda 
Sandulo salutiíero e cheiroso. 

üu. ciT., cant. 10, est. 134. 
Vê n'aquella, que o tempo tornou ilha, 
A fonte que oleo mana, e a maravillia 
Do cheiroso licor, que o tronco chora. 

OB. ciT., cant. 10, est. 135. 
Eis nos torna a nascer o anno fermoso, 
Zeüro brando, e doce Primavera, 
Eis o campo cheÍ7'oso. 

ANTONIO FEUREIUA, ODES, Uv. 2, 5. 
— (íGousa he muito sabida, e provada 

de tempos immemoriaes, que todas as ve- 
zes, que neste cemiterio se abria cova j^era 
enterro de algum religioso, em se abrindo 
aquella terra acontecia o mesmo, que se 
começarão a ferver muitas cassoulas das 
melhores pastilhas, e aguas cheirosas da 
terra.y> Frei Luiz de Sousa, Historia de 
S. Domingos, Liv. ii, cap. 40. — aMuyto 
enfadonha seria uma percyra do Conde, 
chea de pomos bellos e cheyrosos, e doces, 
então maduros, e logo podres.)) Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 106. 

—Syn. : Cheiroso, odori/ero. — Cheiro- 
so diz-se de todo o corpo que exhala um 
cheiro proprio ou communicado a elle 
por outro; e odorifero ou odoro diz-se do 
corpo que exhala uiu cheiro que possuo 
por natureza. A roupa, por exemplo, ó 
cheirosa, se a perfumam, mas não odo- 
rifera. As ílores são odoriferas, mas pó- 
de-so dizer também que são cheirosas. 

CHÉKEN, s, m. Termo de Botaaica. 
Especie de myrtlio do Chili. 

f CHÉ-KING, s. w. Termo de Philolo- 
gia chineza. Titulo d'um poema didactico 
chinez, que desenvolve os preceitos da 
moral, cujas bases foram escriptas pri- 

meiro no Y-king. O Ché-king pertence á 
escóla de Koung-tseu ou Confucius. 

CHELA, s. f. Panno da índia de va- 
rias cores e figuras. = Bluteau. 

-j-CHELÉM, s. m. (pr. cheléme). Lance 
importante ao whist, ao boston e em ou- 
tros jogos que consisto em fazerem ambos 
os parceiros todas as vazas de cartas.— 
Adj. invariavel, significando que se não 
fez nenhuma vaza.—Dar chelem. 

-|-CHELÍCERA, s. f. (pr. kelicera; do 
grego khélê, pinça, akhéras, corno). Ter- 
mo de Eutomologia. Nome de duas par- 
tes da cabeça das aráchnides, represen- 
tando as antennas intermediárias dos 
crustáceos decápodos. 

CHELIDÕNIA, s. f. (pr. kelidonia; do 
grego khelidonion, de khelidôn, andori- 
nha, por se dizer que a andorinha se ser- 
via d'esta planta para dar vista a seus 
filhinhos). Termo de Botanica. A gimntíe 
chelidonia {chelidonium majus, Linneu) 
que cresce nos muros e nos descombros, 
e contém um succo amarellado, cáustico 
muito amargo. 

— Termo de Mineralgia. Pedra pre- 
ciosa. Cbamam-se lambem pedras d'an- 
dorinha, as pequenas pedras quasi lenti- 
culares, muito polidas, do natureza sili- 
cosa, pertencente ás ágathas. Encontram- 
se no leito de certas torrentes, e princi- 
palmente nas grutas de Sassenage, perto 
de Grenoble. Por muito tempo se acre- 
ditou virem dos ninhos d'andorinhas. 
Empregavam-se para extrahir do interior 
dos olhos o pó, ou corpos estranhos que 
n'elles se introduziam. 

— Termo de Ornithologia. Andorinha 
do mar. 

CHELIDONÍNA, s. f, (pr. kelidonina). 
Termo de Chimica. Principio achado na 
chelidónia. Alguns chimicos presumem 
ser o vehiculo da substancia volátil, á 
qual a chelidónia deve as suas proprie- 
dades narcóticas. 

CHELÍNGUE, s. f. (pr. kelingue). Ter- 
mo de Nautica. Barco de fundo chato, 
usado nas costas da índia. 

CHELODÓNTE, adj. (Do grego khêlê, 
pinça, e odoijs, dente). Termo de Ento- 
mologia. 0 que tem os dentes em fôrma 
de pinça.—/S. m. pl. Os Chelodontes, 
familia d'arachnides. 

CHELÓIDE, s. m. (Do grego khêlê, gar- 
ra de caranguejo, e eidos, fôrma. A ety- 
mologia mostra que a orthographia coloi- 
de, como algumas vezes se encontra, é 
má). Termo de Cirurgia. Tumor irregu- 
lar que nasce ordinariamente na parte 
anterior do peito e que apresenta algu- 
mas vezes digitações. 

CHELONIÁNO, s. m. (Do grego khe- 
loijn, tartaruga). Termo de Zoologia. Pri- 
meira ordem da classe dos reptís, á qual 
a tartaruga deu o seu nome, o que en- 
cerra os reptís quadrupedes de cauda ru- 
dimentar munidos d'uma caixa córnea. 

1 CHELONÍTA, s. f. (pr. kelonita; do gre- 

go kheloijn, tartaruga). Tartaruga petri- 
ficada, pedra de tartaruga. 

tCHELONÓGRAPHO,s. m. (pr. kelonó- 
grafo; do grego kheloyn, tartaruga, ô 
grúphein, descrever). Naturalista que se 
occupa exclusivamente das tartarugas. 

CHÉLFA, s. f. Termo Familiar. Dinhei- 
ro. — Chelpa como milho, muito dinheiro. 

CHEMINÉ, s. f. (Outra fôrma de Cha- 
miné).— (iJunto a este log ar está um pro- 
fundíssimo poço, cuja hocca he comprida 
quasi como cherainé, e muy estreyta.)) It- i 
Pantaleão d'Aveiro, Itin. da Terra Santa, | 
cap. 46. 

CHEMÓSIS, s. m. (Do grego khêmôsis, 
de kliêmê, buraco, porque no caso que a 
palavra designa, a cornea parece estar no 
fundo d'um buraco). Termo de SLedicina. 
Inchaço circular muito elevado e vermelho 
que fôrma a conj unctiva em certas oph tha}' 
mais acompanhadas d'um afiluxo consi- 
deravel no tecido cellular sub-mucoso- | 

CHEMPO, s. m. Tamanco. — aOs 
descalços á usança da terra, e n'elles hun^ 
chempos ou tamancos, presos entre o dl' 
do pollegar, e o visinho, com huma for- 
mosíssima pérola.D Hist. Tragico-Marif' 
ma, Tom. i, p. 301. 

-j- CHENÍSCO, s. m. (Do grego khénis- 
kos, diminutivo de khên, ganso). TenO" 
de Antigüidade grega. Beque de naviO 
em fôrma do pescoço de ganso. 

— Termo de Zoologia. Nome d'unia 
ave do genero bernacha. 

f CHENOPÒDEA, s. m. (Vid. Chenopó' 
dio). Termo de Botanica. As chenopí' 
deas, familia de plantas de que ocheno- 
pódio é o typo. 

f CHENOPODIÁCEA, s. f Termo de Bo- 
tanica. Synonymo de Chenopódea. 

CHENOPÓDIO, s. m. (Do grego khêri, 
ganso, e poys, podús, pé). Termo de Bo' | 
tanica. Gênero de plantas que se chaDfl" 
também ambrosia (vid. esta palavra). 

CHENTÁDO, s. m. (Outra fôrma d'' 
Chantado, mudando-se o «a» em 
adiante de «n»). Plantação de arvores o® 
tanchão, d'estaca. 

CHENTAR, V. a. Outra fôrma de Cha"*' 
tar. Vid. esta palavra. 

CHÊO ou CHEIO, adj. (Do latim 
sobre a mudança da articulação «pl» 
«ch», vid. «Ch.» O latim plenus vem " 
raiz indo-germanica par, encher, qutí 
encontra no sanskrito sob a mesma 
ma em pi-par-mi, pr-nã-mi, eu encbo^ 
prâ-na-s (plènus), pur-na-s (id.), no 
par, encho, perena, cheio, em 
pi-m-plê-mi, eu encho, plè-thô, est" | 
cheio, plô-ô-s, plô-r-és, cheio; no } 
full-s, plenus, fullo, impleo ; antigo a' 
allemâo fui. No latim a raiz encontra*'^ 
não só em plê-nus, mas ainda em im-P^^' 
(vid. Encher), plê-be-s, po-pul-us, ® 
Os factos que explicam como 
po-pu-lus vem da raiz par, encher, ap 
sentamol-os nos artigos Plebe e 
Que contém tudo o que é capaz de c® 
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por opposiçâo a vazio.— Uma gar- 
cheia devinha. — Um caixote cheio 

papeis. — (íEni outro dia estavam muj 
9j<imdes temdas armadas no reino açerca 

9ueí mosteiro, em que avia gramdes 
de pam cozido e arroz, de tinas 

6as de vinho, e logo prestes porque be- 
pem, e fora estavam ao fogo vacas em- 

fiiras em espetos a assar.» Fernáo Lopes, 
ronica de D. Pedro I, cap. 14. 

Meçui, com cisternas de aguas cheas, 
»era, e o porto Arquico ali visinho. 

CAM., Lus., cant. 10, est. 52. 

ç "~"Absolutamente : C/m copo cheio, um 
Po que está cheio. — Um copo cheio, a 

4 íntidade de liquido que pôde conter 
—Rio cheio, o que leva en- 

Escolhe o casquicheo; nias, se tocar d'altyperno, 
seguro rrybeiro cheo 
pode passar no jnuerno. 

CANG. DE REZENDE, tom. 1, p. 153. 

U ÍT^^omem está cheio de vinho, es- 
'(•e ® barriga cheia, o ven- 
®iuito estar impando, ter comido 

^p"'so cheio, vid. Pulso. 
quo não ha intervallos vasios, 

Hg —Haste cheia, haste que não tem 
Ij cavidade. — Flor cheia, aquel- 
pçj "J® corolla e pétalas se multiplicaram 

^transformação total dos estames. 
exageração; Que contém uma 

gent ^"^^"^tidade. — Cidade cheia de 
c/, Viam-se as mesas cheias de bem 

iguarias. 
abunda n'alguma cousa, seja o 

(7^ — Um casaco cheio de nodoas.— 
cao cheio de pulgas, — Coberto. 

tanta insígnia em armas dada? ntos capellos cheos de letreiros? 
ANTONIO FERnElRA, CARTAS, Uv. 2, 2. 

^ campina, que toda está coalhada 
marlotas, capuzes variados, 

Dp jaezes, preza rica, seus senhores mortos cheia fica. 
^am., LUS., cant. 3, est. 81. 

costa da índia, andando cheia 
Gontr inimigos, e arteücios 
O Lusos, com velas e cora remos, ^ncebo Lourenço fará extremos. 

ctT., cant. 10, est. 27. 
E ® corpos mortos ficou cheia *ogo e trovões desfeita e feia. 

OB. ciT.,cant. 10, est. 00. 

enfadonha seria hiima pe- 

^ chea de pomos hellos, e 
^f^ces, então maduros, e logo 

yancisco Manoel de Mello, Apol. 
•*P<106, 

A« seda leua o charo esposo 
^-eua Jubào de ouro laurados, coura ornada, e chea enos botões de mil diamantes. 

te real, naufr. de sepulveda, cant. 4. 

e que orvalho as flores 
sahem 1 abelhas crio, ® nore<j ^1 "uma e enlráo de mil cores 
JE ricas de rocio, 

fabula de polyphemo e 
^-^-^TÍIEA, 45, 

(Ias p"g®^®«iente : Que abunda, fallan- 
a respeito de cousas que 
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se comparam ás que enchem material- 
mente. 

— Ardendo m'estará meu fogo cm meo 
K eu morrerei, porque se não apague, 
Kntáo do mór prazer, mór gloria cheo, 
Quanto mór parecer o meu lormento. 

ANTONO FERREIRA, SONETOS, Uv. 1, 9. 
Certefico-te, oh Rei, que se contemplo 
Como fui d'estas praias apartado. 
Cheio dentro de dúvida e receio, 
Que apenas aos meus olhos ponho o freio. 

CAM., LUS., cant. 4, est. 87. 

— (^Reconhecidos todos do milagroso be- 
neficio se vierão lançar aos pés do Santo, 
que os abraçava cheio de alegria.» Frei 
Luiz de Souza, Historia de S. Domingos, 
liv. 1, cap. 5. — «Cheio então de confian- 
ça o Santo, hora, irmão, disse, não du- 
videis nem temais, que eu vos affirmo, 
que aqui nos ha de prover hoje meu Se- 
nhor Jesus Christo com grande largueza.» 
Idem, Ibidem, liv. 2, cap. 17. 
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Dos bellos Scraphins vê os talentos 
Em diversos ofücios occupados, 
E vê cheia de Eterna Formosura 
Por antecipação a Virgem Pura. 

ROLiM DE MOURA, cant. 4, Argumento. 
— No sentido precedente, fallando das 

cousas. 

Mudei terra e natureza 
esperando mudar mais, 
entam creceram meus ays: 
cheios de tanta aspereza. 

CIIRISTOVÀO FALCAO, OBRAS, p. 20 (ed. de 
1871). 

Da terra um braço vem ao mar, que cheio 
De esforço nações varias sujeitou. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 14. 

Vès África, dos bens do mundo avara, 
Inculta e toda cheia de bruteza, 
Co'o cabo, que atéqui se vos negara, 
Que assentou pai'a o austro a natureza. 

OB. CiT., cant. 10, ost. 92. 

— (í Vivão todos em iodas as casas, ma- 
ridos, e mulheres, que o contrario certa- 
mente he abuso cheyo de perigos.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. 

A larga idade de experiencia chéa, 
Gastada em vários ceos de vario clima, 
Por quantas partes oje o Sol rodôa, 
A tomar este pezo, ó Ueí, me anima. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Cant. 1. 
Vinha a nobre morada discorrendo 
(Que d'hum descuido nascem muitos danos) 
Eva, quando os limites deile vendo 
Ouvio aquella voz cheia d'enganos. 

nOLlM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 1, 
est. 35. 

Na mào hum áureo vazo levantava, 
(Divisa apropriada a taes sujeitos) 
Que d'abominações cheio mostrava. 

iDEM, iBiDEM, cant. 3, est. 31. 

— Um dia, iima noite cheia, dia, noite 
em que houve muito prazer, satisfação, 
animação.—Cheio de vida, muito ani- 
mado. — Um quadro cheio de vida. 

— Inteiramente ocoupado. — Cheio de 
seu paiz, de seus parentes. —Estar cheio 
de si mesmo, ter-se em grande conta.— 
Inteiramente occupado de cousas, preoc- 
cupado de cousas, dando grande attençáo 
a uma cousa. —A Índia esteve muito tem- 
po cheia do nome portuguez. — O seu es- 
pirito está cheio de grandes emprezas. 

—Absolutamente: O espirito esíá cheio, 

não pôde occupar-se de mais nada. —Es- 
tou cheio, diz-se quando não se pôde con- 
ter mais tempo a cólera, a indignação, ou 
supportar mais um raartyrio, etc. — Ter 
o coração cheio, ter cousas de tristeza ou 
de alegria que se sente a necessidade de 
confiar a outros. 

—Figuradamente: llico.—Este homem 
está cheio; porque quer elle ganhar mais? 

— Gordo do corpo, grosso, repleto.— 
Ella é cheia de carnes.—É xim homem 
baixo e cheio. 

— De duração ou extensão completa. 
— Esteve ausente dous annos cheios.— 
Um dia cheio, as vinte e quatro horas, 
tanto do dia como da noite. 

— Termo de Chronologia. Anno cheio, 
anno lunar de 354 dias, por opposiçâo ao 
anno cavo de 353. —Mez cheio, diz-se do 
mez de 30 e 31 dias, por opposiçâo ao 
mez cavo de 28 e 29 dias. —Lua cheia, a 
lua quando apresenta o aspecto d'um cir- 
culo inteiro, isto é, quando toda a parto 
alumiada pelo sol eslá voltada para nós. 

Cinco vezes a lua se escondera, 
E outras tantas mostrara cheio o rosto, 
Quando a cidade entrada se rendera. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 59. 

— Figuradamente: Cara de lua cheia, 
diz-se de pessoa que tem cara larga e 
cheia. 

— Lua cheia, chama-se também a todo 
o tempo que medeia desde o dia 14." até 
ao 21.0 (}jj —Estamos na lua cheia. 
— É lua cheia. — Para a lua cheia.— 
Pela lua cheia. 

— Figuradamente: Que tem plenitude, 
amplidão. — Este homem usa só d'expres- 
sões cheias. — Voz cheia, voz clara e forte, 
que se ouve bem. — nPara a voz ser en- 
graçada no fallar, ha de ser clara, bran- 
da, cheia e compassada.» Francisco Ro- 
drigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial. 8, p. 
163.—Estylo cheio, estylo abundante o 
que faz nascer muitas idéas. — Uma vida 
cheia, uma vida muito bem empregada. 

— Cheio, s. m. O espaço cheio. 
— Termo de Architectura. Os cheios e 

os vazios, as partes sólidas, contínuas e 
os espaços sem construcção. 

— Termo de Nautica. Cheio, voz de 
commando ao homem do leme quando o 
navio tem vento. 

— Loc. ADV.: Em cheio, completamen- 
te, plenamente. — O sol dava em cheio so- 
bre nós. —Dormir em cheio, dormir pro- 
fundamente. 

Dormem em cheo seu sono 
Que ás vezes mortos parecem. 

SÀ DE MIRANDA, DIAL. 15. 

— Dar em cheio, bater de chapa, e, fi- 
guradamente, conseguir o mais que ó pos- 
sivel. 

— Termo de Nautica. Ir o navio em 
cheio, ir arribado. 

— Loc.: Dar ás mãos cheias, dar com 
liberalidade, prodigalisar. — 2'er os olhos 
cheios de uma cousa, estar maravilhado 
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com ella, cheio de admiração, respeito por 
ella. — «O Mouro levava os olhos cheios 
de Affoyiso d'Albuquerque, que vira em 
Socotorá.» Barros, Década II, iir, 2. — 
À bôcca cheia, abertamente, publicamente. 
— Elle não se envergonha de an^mnciar 
á bôcca cheia o seu acto miserável. 

'1.) CHÉQUE, s. m. Vid. Xeque. 
2.) CHÉQUE, s. m. (Do inglez c/tecfe, do 

verbo to check, significando em contabi- 
lidade registar, verificar). Termo Com- 
mercial. Ordem ou mandado, pago á vista 
ao portador. Em Inglaterra, os cheques 
tornaram-se moeda corrente, uma verda- 
deira moeda fiduciaria. 

CHERÍFE, s. m. Vid. Xerife. 
CHERINÓLA, s. f. Vid. Chirinóla. 
CHERÍVIA, s. f. (O hespanhol tem 

chirivia, o francez chervis, cheroui, e o 
portugiiez além da fôrma que se explica 
n'esto artigo, tem as fôrmas precedidas 
do artigo árabe, alcherêvia e alquerevia; 
a palavra vera do árabe karâwiijã ou ka- 
rüwiija). Hortaliça, cuja raiz tem a fôr- 
ma de nabo tenro, branco, doce e bom de 
comer. As folhas são macias no tacto e 
um tanto retalhadas nas extremidades; 
a flôr tem cinco folhas brancas, dispostas 
como a rosa. 

CHÉRMES.s, m. (pr. fcermes). Vid. Ker- 
mes. 

CHÉRNE ou CHERNA, s. m. Peixe do 
mar, congênere do rodovalho. 

O chenxe por sabor o por grandeza. 
MANOEL THOMAZ, INSULA.NA, cant. 10, CSt. 12. 

CHERNÍTA ou CHERNÍTE, s. f. Pedra 
branca similhante ao marfim. 

CHERSONÉSO, s. f. (pr. kerzonezo; 
do grego kherrhonèsos, de kherrós ou 
khersós, terra firme, e nêsos, ilha ; isto é, 
ilha que pega com terra firme). O mes- 
mo que península ou continente, todo cer- 
cado de agua, excepto algumas terras uni- 
das por um isthmo ou por um pequeno 
estreito. 

As fontes sahem donde vem manando 
Os rios, cuja grão corrente morre 
No mar Indico, e cercam todo o pezo 
Do terreno, fazendo«o Chersoneso. 

CAM., Lus., cant. 7, est. 18. 

— «A' qual Ilegião as correntes destes 
dous rios a cercão de maneyra, que quasi 
fica huma Chersoneso.y> Barros, Década I, 
foi. 73, V. 

— Chersoneso de Tkracia, pequena pe- 
nínsula no mar de Gallipolis, aonde está 
um dos Dardanellos. 

— Chersoneso Taurica, peninsula que 
hoje faz parte da pequena Tartaria que 
se chama Precopense, em razão da ci- 
dade de Precops, situada n'osta penin- 
sula. 

■— Chersoneso dourada ou áurea, re- 
gião da índia, a modo de peninsula, alétn 
do Ganges, em que hoje está o reino de 
Malaca e parte septentrional do reino do 
Siáo. 

Depois já capitao forte c maduro 
Governando toda a aurea Chersoneso, 
Lhe defendeo co'o braço o débil muro. 

CAM., ELEGIA 4. 
— Chersoneso Cimhrica, antigo nome 

de Jutland, parte do reino da Dinamar- 
ca. 

CHERÚBICO, adj. (pr. kerúbico; deri- 
vado erudito de Cherubim). Pertencente 
a cherubim ou a elle relativo. — «Se- 
jão os outros doutores cheruhicos.» Fr. 
Marcos de Lisboa, Chronica de S. Fran- 
cisco, Tom. II, foi. 40, v. 

CHERUBIM, s. m. (pr. kerubím; do 
hebraico cherubim, plural de cherub, no- 
me de um anjo e das figuras do templo). 
Anjo assim chamado no Antigo Testamen- 
to. — No Christianismo, nome dos anjos 
de segunda ordem da primeira jerar- 
chia. 

Os cheruhins que tanto resplandecem 
Pela retlecta luz da Lu* mais bella, 
Sào Oá segundos, e que mais conhecem 
Da verdade que sempre se vô n*ella. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 4. 

Voltava os olhos d'ondc foi lançado 
Via d'hum dierubim a espada ardente 
Com que aquelle logar está guardado. 

JDEM, IBIDEM, cant. 1, est. 100. 

— Familiarmente: Um rosto de che- 
rubim. — Lindo como um cherubim. — 
Em pintura, cabeça de criança, com azas, 
figurando um anjo. 

CHÉSMINÉS, s. >n. (Formação incerta). 
Termo Familiar. Trilha. 

CHETÍM, s. m. Vid. Chatim. 
CHETODÓNTES, s. m. pl. (pr. keto- 

dontes; do grego khaile, crina, e odoys, 
dente). Genero de peixes ossudos e tho- 
racicos, cujo caracter essencial consiste 
cm seus dentes muito compridos e apinha- 
dos á maneira das crinas de uma escova. 

CHIÁDA.s./'. (Fôrma participai, tomada 
substaiitivamerite como bebida, comida, 
etc.) Acto do chiar. — Fez uma grande 
chiada. — Chio prolongado. — Ouvio uma 
grande chiada. — Chiada de carros. 

1.) CHIÁDO, adj. Termo Asiático. Ma- 
licioso. 

2.) CHIÁDO, part. pass. do verbo Chiar. 
3.) CHIADO, s. m. (Vid. Chio). Chio,som 

agudo, estridente, de algumas aves e ani- 
maes, etc., especie de pio prolongado.— 
Chiado do carro. — Chiado do passaro. 

CHIADÔR, adj. (Do thema chia, do ver- 
bo chiar, com o suffixo «dor»), Que chia. 

CHIADÚRA, s. f. Vid. Chiada. 
CHIAR, V. n. (Palavra de formação ono- 

matopaica). Dar som agudo, e áspero 
como as rodas do carro carregado, e 
sècco nosoixos; dar chios como certas 
aves lugubres, que piam continuamente; 
o ferro em braza mettido na agua ; os 
gonzos das portas. 

CItiando a tua frauta feita de cana. 
LEONEL DA COSTA, EGLOG. DE VIRGIL., fol. 1. 

Outros molhão dentro na agua os ferros 
Que vermelhos vão chiando. 

IDEM, IBIDEM, fol. 12. 

— Figuradamente: Chiar, dar-se por 
sentido, chorar-se.—Ah! já chiasl—Es- 
tar chiando, estar ardendo, esbravejando 
de cólera. 

CHÍBA, s. f. (Vid. Chiho). Vid. Cabra. 
CHIBANÇA, s. f. (De chibo, com o suf- 

fixo «ança»; metaphora tirada doarrega- 
nho com que os bodes, ou cabritos arre- 
mettem). Termo Familiar. Orgulho ou 
presumpção com valentia, fanfarronada. 

CHIBANTARÍA, s. f. Vid. Chibantice. 
1.) CHIBANTE, s. m. (De chibo, coffl « 

suffixo «ante»; vid. Chibança). TerfflO 
vulgar e chulo. Valentão, brigão, guapo» 
bravo. 

2.) CHIBÁNTE, adj. 2 gen. (Vid. Cbi- 
bante 1). Casquilho, muito adornado ou 
enfeitado. 

CHIBANTEAR,!). n. (De chibante,coBio 
pentear, Aq pente). Termo Familiar. 
tar-se como chibante, ostentar valenl"'' 

CHIBANTICE, s. f. (De chibante, co® 
o suffixo «ice»). Termo Familiar. 
e maneiras, costumes, usos, jactancia 
chibante. 

CHIBANTÍSMO, s. m. Vid. Chibança- 
CHIBAr.v. n. (De chibo; vid. Chiba»' 

ça). Termo Chulo. Chibantear, roncar o® 
valente. 

CHIBARRÁDA, s. f. (De chibarro.co® 
o suffixo «ada»). Fato, rebanho de ci"' 
bos, chibarros, bodes, cabras. > 

CHIBARRÉIRO, s. m. (Vid. CabreiW 
CHIBÁRRO,s. m. (De chibo, com o 

fixo «arro»). Bode novo castrado. , 
CHIBÁTA, s. f. Vara de cipó, oU jj 

junco, que se traz na mão; vara delg,® 
que os cabos d'esquadra militares trazi' 
para castigarem as recrutas. . 

CHIBATADA, s. f. (De chibata, com 
suffixo «ada»). Açoute, golpe, paiic* 
com chibata. 

CHIBATAR, v. a. (De chibata). CasJ 
gar com chibata, dar pancadas com 

CHIBATÍNHA, s. f. Diminutivo de ^ 
bata. I, 

CHIBÁTO, s. m. (De chibo, com o 
fixo «ato»). Cabrito que passa de ® 
mezes e não chega a um anno. ... 

CHÍBO, s. m. (O hespanhol tem 
o chivo, a raiz encontra-se {arabeif 
antigo alto allemão zibbe, cordeiro! 
albancz tzgiep, tsjap; no valachio 
bode; lombardo zaver). Macho da ca 
que não passa do um anno, e lambo 
cabrito. 

1.) CHÍCA, s. f. Palavra Africana. 
ça lasciva ou fandango de negros. ,^5 

2.) CHÍCA, s. m. Bebida mui 
povos da America, que se fazcoiu^® 
qualidades de plantas. 

CHICALHAR, v. n. (Talvez do 
nhol chico, pequeno). Termo Chulo- 
tar, occupar-se de ninharias. . pO 

chicana, s. f. (No wallon 
baixo grego tzykanion, jogo de 
tzykanizein, jogar a malha. Ménagc 
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do hespanhol chico, pequeno; Diez appro- 
^aesta etymologia. MasLiltrécondemna-a 
®oiii razão, dizendo que ella ti&o pôde ser 

efendida em vista do baixo grego que vem 
o persa tchaugna, raqueta, jogo de ma- 

na, palavra quedárazáodosuffixo «ana». 
esde então é tomado em sentidos diffe- 

como: jogo de malha, depois a 
8cção de disputar a partida epor fim ma- 

ras processivas, etc.) Trapaça, enredo, 
''Cantina, cavilarão, tergiversação, dólo, 
faude, subtileza capciosa ora discussão, 

^ontestação sem fundamento, difticuldades 
ijscuadas por capricho o má vontade.— 
Ouso dos recursos e formalidades de jus- 

victima da chicana. 
CHICANAR, V. n. (De chicana). Tra- 

tergiversar, enredar, cavilar, con- 
®star sem fundamentos; suscitar diffi- 
Uidades por capricho e má fé.—Abusar 
' J^istiça. 

hespanhol tem xi- 
o italiano chichera: do mexicano 

Vid. Chavena. 
HICha, s. f. Voz infantil. Carne de 

Comida.—Nas províncias do norte 
p. °''tugal dá-se este nome a certa por- 

030 f comida, ou bebida agradavel, co- 
etc Ídolos, pasteis, doces, vinhos, bem como para as crianças, mam- 

' Ou qualquer comida de que gostem. 

Rant Brazil. Bebida embria- 
dpi P''®pa''ada com mel e agua que se 

fermentar. 

zes~~^ chicha. Ia fava, jogo de rapa- 

Teín! ^^j^HARO, s. m. (Do latim cicer). 
Botanica. Planta annual clas- 

^fia por Linneu na diadelphia decan- 
tios' ® pfTtencente á familia dás iegumi- 
Hor^® Jussieu. Tem os pedunculos uni- 
^ as folhas estreitas, dispostas duas 

"ias ' ®®''Pu'8s do comprimento das fo- 
Co[j,' gavinhas; dá legumes ovaes, 

brancos ou vermelhos, eflo- 
chei junho e julho. — Chicharo de 
Ig Tem os pedunculos bifloros, e dá 

Ç®es ouriçados. 
^^ÍCHARO, adj. Termo Familiar, 

bôa j *^^>chara, entre jogadores, carta 
íe ^[>16 valem mais no jogo.—Met- 

chichara. 
feirjgo Peixe do alto, da 
Se carapáo grande, com o dor- 

"io. : Alma do chicharro ve- 

0 s. m. (De chichelo, com 
(Ia ®3Ç0))). Termo Popular. Panca- 
com „K. chichelo ; o som que se faz 

andando. 
® Sufíj ^^ÁDA, s. f. (De chichelo, com 

Chichelo. 
'o Velho Chulo. Sapa- 
®^ianqü ordinariamente em 
'^^^0 f„ ^ — «Chichélo de judeo, assi 

^ Vantufo, que te custava ser 
com um par de reales, que 

são hons para Escudeiro hypocrita; que 
são pouco, e valem muito?»—Cam., El- 
Rei Seleuco, Prol. — «Só você, os quer 
atirar ? chegue-se para o sr. achará for- 
ma de seu pó; olhe que o fareÁ um chi- 
chelo.» Francisco Manoel de Mello, Fei- 
ra de Anexins, Part. i, Dial. 6, § 4. 

—Dar ao chichelo, calcorrear. 
CHiCHERO, s. m. Vid. Chicharo. 
CHICHIMÉCO, adj. Termo Chulo. Mal- 

figurado, pequeno, entremettido. 
CHICHISEEO, s. m. (Do italiano cicis- 

heo ; do francez chiche, pequeno, que 6 a 
mesma palavra que o catalão xic, no hes- 
panhol chico, que vem do latim ciccum, e 
beau, bello). O que 6 assiduo em fazer a 
côrte a uma senhora; o que em Italia, 
galantêa, e acompanha uma dama; ca- 
valheiro servente. 

CHICHORRO, s. m. Alteração antiga de 
Cachorro. 

—Peça menor que o meio berço da 
antiga artilheria. 

CHICHORROBIO, adj. Termo Popular. 
—Chapéu chichorrobio, que tem a aba 
armada em bico. 

CHICO, s. m. (Do latira ciccum, em 
hespanhol chico, em francez c/iic/ie). Ter- 
mo Popular. Pinto, cruzado novo cm 
ouro, assim chamado por ser muito pe- 
queno. 

—Chico, chiquinho; voz usada entre 
os guardadores lie porcos para os chamar. 

CHICOLÁTE, s. m. Vid. Chocolate. 
CHICORÁCEO, adj. (De chicorea,com o 

suflixo «aceo»). De chicórea, que tem 
gosto de chicikea. 

CHICORÁCEAS, s. f. pl. Termo de Bo- 
tanica. Familia de plantas que constitue 
a primeira ordem da classe das diootyle- 
doneas monopétalas de corolla epigynea e 
antheras conjunctas. Os seus caracteres 
distinctivos, são: flores ligulosas o herma- 
phroditas; calyxcoraraura; linguetas inte- 
gerrimas ou denteadas na sua suramida- 
de ; estigma duplicado; semente solitaria, 
nua, ou papilhosa; receptaculo nú,oupa- 
Iheáceo ou felpudo, e folhas alternas. 

CHICÓREA, ou CHICÓRIA, s. f. (Do la- 
tim cichorium, do grego kikhórion, chi- 
córea). Hortaliça vulgar: endivia, nas 
boticas; almeirão do campo. 

—Termo de Botanica. Genero de plan- 
tas classificado por Linneu na sj/n^eneüía 
polygamia igual, com o nome de cicho- 
rium, e pertencente á familia das chicora- 
ceas de Jussieu. Ha tresespecies d'estas 
plantas : 1.^ Chicoreabrava [cíchoreum in- 
tubus, Linneu), almeirão silvestre. 2.® 
Endivia ou chicorea hortense [intubus, 
Linneu), almeirão sativo, e barba de ca- 
puchinho. S.'' Chicorea espinh-osa (Lin- 
neu), que é originaria da Ilha de Creta ; 
lança um tronco forquilhoso, guarnecido 
de espinhos, e dá flores axillares e ren- 
tes. Todas são medicinaes.—Chicorea tie 
folha estreita.—Chicorea crespa. 

CHICOTAR, V. a. (De chicote). Termo 

Familiar. Açoutar, zurzir um chicote, fla- 
gellar. 

CHICÓTE, s. m. Açoutefeito de corrêas 
de couro entrançadas para castigar bés- 
tas; azorrague.—Cabello entrançado e 
apertado com uma fita, que se vae enro- 
lando por elle até quasi ás pontas. 

—Termo de Marinha. Nome que se dá 
ao extremo de qualquer cabo, seja qual 
fôr a sua bitola. 

CHIFANGA, s. f. Termo Asiático. Ca- 
deia, prisão, casa de custodia.—tSe foi 
com a gente d chifanga, que era a prisão, 
onde os nossos estavão.n Fernfio Mendes 
Pinto, Peregrinações, cap. 65. 

CHIFARÓTE, s. m. (De chifra, com o 
suffixo «ote»; a palavra está por Chifro- 
te). Espada curta, direita. 

CHÍFRA, s. m. (Do árabe chafra, cul- 
ter magnuset scaiprum sulorium). Instru- 
mento do ferro, com que os encaderna- 
dores, correeiros e outros mechanicos, 
adelgaçara o couro, raspando-o, desbas- 
tando-o. 

CHIFRAR, V. a. (De chifra). Adelga- 
çar com a chifra. 

CHIFRE, s. m. (Origem incerta). Ponta 
do boi, do veado, do bode; gaita. Nome 
com que mais usualmente se designa o 
corno. 

f CHILA, s. f. Vid. o seguinte. 
CHILACAIÓTA, s. f. Especie de abó- 

bora verde por fóra e lisa como a me- 
lancia, com malhas brancas, de que se 
faz doce. 

-j-CHILÍADA, s. f. (pr. kiliada; do gre- 
go khilias, milhar, de khilioi, mil). Ter- 
mo Didáctico. Um milhar. 

-j-CHILIÁRCHO, s. m. (pr. kiliarcho; do 
grego khiliarkhos, de khilioi, mil, e ár- 
khein, commandar). Termo d'Antiguida- 
de. Coramandante de mil homens. 

f CHILIASTA, m. (Do grego khilias- 
tês, de khilioi, mil). O que crê no mille- 
nio; millenario. 

CHILÍDO , s. m. (Palavra formada por 
onomatopêa). A voz, o grito, o chilro 
dos pardaes. 

CHILINDRÃO, s. m. Termo do Jogo da 
garatusa.— Ter chilindrão, ter dama, va- 
lete e rei difTerentes.—Nome de um jo- 
go sirailhante ao da garatusa. 

CHILIÓGONO, ou KILIÓGONO, s. m. 
(pr. kiliógono; do grego khilioi, mil, e 
gônos, angulo). Termo de Geometria. 
Polygono regular de mil lados. 

f CHILOGLÓSSG, s. m. (pr. kiloglôsso; 
do grego kheilos, lábio, e glôssa, lingua). 
Termo do Entomologia. Especie de my- 
riápodos. 

CHILOGNATHO, s. m. (pr. kilogndto; 
do grego kheilos, lábio, e gnaíhos, quei- 
xo). Termo de Entomologia. Especie do 
myriápodos. 

f CHILOPLÁSTIA, s. m. (pr. kiloplás- 
tia; do grego kheilos, lábio, e plássein, 
formar (vid. Plástica). Termo de Cirur- 
gia. Operação pela qual se restaura mais 
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ou menos completamente um ou outro 
lábio. 

-}• CHILOPLÁSTICA, adj. (pr. kiloplás- 
tica; vid. Chiloplastia). Termo de Cirur- 
gia. Quo respeita á chiloplastia. 

— S. f. Synonymo de Chiloplastia. 
f CHILÓPODO, s. m. (pr. kilopodo; do 

grego kheilos, lábio, e poys, pódos, pé). 
'Termo de Entomologia. Especie de my- 
riopado cujo lábio é formado por um par 
de pés. 

CHILRÁDA, s. f. (De chilro, com o suf- 
fixo «ada»). Série de chilros. 

CHILRÃO, s. m. Rede dc pescar cama- 
rões. 

CHILRAR ou CHIRLAR, v. n. (Palavra 
onomatopaica). Soltar uns sons agudos e 
náo seguidos, fallando das aves. Chiar, 
fallando do rato. 

CHÍLRE, adj. Vid. Chilro. — «A^ão te 
bastava ser Fonte de agua chilre, se não 
remeloza.v Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 133. — «São as medidas 
de agua chilre.» Idem, Ibidem, p. 155. 

CHILREÀDA, s. f. Vid. Chilrada. 
CHILREADOR, adj. (Do thema chilrea, 

de chilrear, com o suffiXo «dor»). Que 
chilrea.—Figuradamente; Diz-se dos pal- 
radores, tagarellas. 

CHILREAR, V. n. Vid. Chilrar. 
CHILREIRO, adj. (De chilro, com o suf- 

fixo «eiro»). Que chilra.—Andorinha 
chilreira. — Calhandro chilreiro. 

1.) CHÍLRO, s. m. (Palavra onomato- 
paica). Voz aguda gorgeada, ou estriden- 
te das aves. 

2.) CHILRO^ adj. Puro,estreme.—Agua 
chilra, agua que náo contém nenhum oleo, 
farinha, legume, etc.—Caldo chilro, sem 
substancia, nem tempero. 

CHIM, CHINA, adj. de 2 ge7i.,o\i CHI- 
NEZ, A, adj. es. Natural da China. 

CHIMÁÇÓ, s. m. Antiga fôrma de Chu- 
maço.— aQuatorze cocedras, e ZZZ Chi- 
maços, eXVII colchas, e IValmocellas...i> 
Doe. de Pendorada de 1359, em Viterbo, 
Eluc. 

CHIMÁRRA, s. f. Vid. Samarra. 
CHIMBÉO ouCHIMBÉU, s. m. Máo, ruim. 
CHÍMEAS, s. f. pl. Termo de Nautica. 

Vid. Chumbeas. 
CHIMÉRA, s. f. (Do grego Jchimaira, 

animal mythologico, de khimaira, cabra, 
khimaros, bode). Termo de Mythologia. 
Monstro que lançava fogo pelas guelas, 
e tinha a cabeça e o peito d'um leão, o 
ventre d'uma cabra e a cauda d'um dra- 
gão. 

Qual doB penedos delia está pendente 
No gr5o prospecto, qual na parte interna, 
SciUa8,llydra,Oorgões, a ^raChimeras, Trifauce monstruosa, e cruel fera.' 

ROLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, Cant. 3, 
est. 35. 

— Figuradamente: Vãs imaginações.— 
Nutre-se de chimeras. 

Eu que cantei profanos pensamentos. 
Memórias em meu damno eternisadas 
Vás esperanças, vãos contentamentos, 
Chimeras disponíveis fabricadas. 

IDEM, IBIDEM, Cant. i , CSt. 1. 

 Queres perder táo grande augmento 
E por a teu desejo hum duro freio 
Polas chimeras vãs de hum vã receio? 

IDEM, IBIDEM, cant. 1, est. 65. 

— Termo de Antigüidade. Conjuncto 
extravagante de diíTerentes partes d'ani- 
maes diversos, que se vêem sobre pedras 
gravadas e em baixo relevo. 

Vôem-se as abominaveis esculpturas 
Qual a chimera cm membros se varia. 

CAM., LUS., cant. 7, est. 47. 

CHIMÉRICO, adj. (De chimera, com o 
suffixo «íco»), Que vive do chimeras. 
— Um espirito chimerico. Que não tem 
realidade, que só existe na inaaginaçáo. 
— a Logo só sonhada he, e não verdadei- 
ra tão chimerica Ailante de Platão, d 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
I, cap. 3. 

CHIMERISAR, v. a. (De chimera). Ima- 
ginar absurdamente. 

— Chimerisar, v. n. Inventar chime- 
ras ; nutrir so de im«ginações vãs. 

CHIMERÍSTA, s. 2 gen. (De chimera, 
com o suffixo «ista», como lingüista, de lin- 
gua, etc). Inventor, sonhador dc chimeras. 

CHÍMICA ou CHYMICA, s. f. (No hes- 
panhol quimica, no italiano chimica, do 
grego kymia, e kêmoia, latim chymia, é 
chamin; com a orthographia com y ti- 
ra-se kymia, de kymos, succo, e chimica, 
viria então a ser a arte relativa aos sue- 
cos ; com a orthographia com e a ori- 
gem torna-se mais ob.scurae conjectura- 
se que venha de khêmeia, de cham, nome 
antigo do Egypto, supposto ser a primei- 
ra patria das sciencias chimicas. Todos 
os argumentos são a favor da orthogra- 
phia kêmeia, que por itoacismo e por in- 
iltiencia de assimilação com um radical 
grego seria mudado em kymia. As duas or- 
thographias chimica e chymica, são egual- 
mente auctorisadas: a primeira sendo pe- 
lo itoacismo «ê» pronunciado «i», a segun- 
da pelo modo de escrever kymia). Sciencia 
em que se estudam as leis da composição 
dos corpos crystallisaveis ou voláteis, na- 
turaes ou artificiaes, e as leis dos pheno- 
menos de combustão ou de decomposi- 
ção resultantes da acção molecular d'uns 
sobre os outros.—Chimica inorganica ou 
mineral, a que se occupa dos corpos inor- 
gânicos.—Chimica organica, a que se oc- 
cupa das substancias organisadas. 

CHIMICAMÊNTE.adi). (De chimica, com 
o suffixo «mente»). Segundo as leis da 
chimica, d'um modo chimico. 

CHÍMICO, adj. (De chimica), Que per- 
tenço á chimica. —Uma operação chimi- 
ca.— Os phenomenos chimicos. —jIs leis 
chimicas. — Artes chimicas. — Productos 
chimicos. — A nomenclatura chimica.— 
Um laboratorio chimico. 

CHÍMICO, s. m. O que cultiva a chi- 
mica. 

CHIMINÉ, s. f. Outra fôrma de Cha- 
miné. Vid. psta palavra. 

-{- CHIMISMO, s. m. (Do thema chimia, 
de chimica, com o suffixo «ismo»). O con- 

juncto das operações chimicas que sefa^ 
zem n'uma planta, n'um animal.—Abu- 
so da chimica nas suas applicações á phy* 
siologia ou á pathologia. 

CHIMO, s. m. Vid. Chymo. 
CHIMPAR, V. a. Pespegar, metter. 

«Pois não faz mais nem menos que to- 
mar-me a mim em corpo e alma e chiffl" 
par-me na ametade da Torre. y> Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 18- 

1.) CHINA, s. f. Termo Chulo. Dinheiro. 
2.)CHINA, s. m. Da China. Vid. Chim- 
CHINCÁDA, s. f. (Fôrma participai Q® 

Chincar, empregada substantivamente)' 
Acção de chincar ao jogar. 

— Figuradamente: Diz-se do que 
mal e erra n'alguma cousa.—Não lhe ha' 
de dar chincada. 

CHINCÁDO, part. pass. de Chincar. 
— Termo Chulo. Meio bêbado, que fí" 

cambaleando, como o páo quo se abai»' 
nãocáe, no jogo da bola. 

CHINCAR, V. n. Alterarão de Cinca^ 
mudando-se o «c» (s) em «ch», como®'® 
chicharo, do latim cicer, etc. 

— Termo chulo. Provar, gostar de 
ve. Metáphora tirada de chincar ou ci® 
car; no jogo da bóla designa o acto 
dar uma pequena pancada na bóla. 

CHINCHA, s. f. Nome de uma einb' 
cação de pescar. Vid. Chinchorro. 

CHINCHAVARÉLHA, adj. 2 gen. Tjf' 
mo chulo provincial. Buliçoso. — F®" 
rento. 

CHINCHAVARÉLHO,s. m.Passarobr»"' 
CO, malhado de negro. .. 

f CHINCHAVÊLLO, s. m. Termo do'"' 
nho. Vid. Chinchavarelha. 

CHINCHE, s. f. (Do latim cimex, ' 
micis; cp. para a mudança de «c» em *''^ 
Chinchorro, Chincar, etc). PersovejO' 
a Pela manhãa vos achais comidos 
chinches, c cubertos de pulgas, e pio"^ 
e ás vezes com as bolsas cortadas, 
corpos para muyto tempo enfermos 
immundicia das camas.» Fr. Pant^' 
de Aveiro, Itenerario da Terra Saí 
cap. 86. . .. 

CHINCHEIRG, s. m. Termo da Bei^ 
Chimbéo. 

CHINCHILLA, s. m. Animal do 
da família dos roedores.do tamanho d 
laparo, muito estimado pela bellezad" 
péllo de que se fazem forros. 

CHINCHILLA, s. m. Má figura. 
mem imperfeito. 

CHINCHORRO, s. m. Rede do alto 
rastro. — Figuradamente: Ser " 
chorro, ser muito ronceiro. ^ o 

CHINCHOSO, adj. (De chinche, 
suflixo «oso»). Cheio de chinches. . \ 

CHINÉIRO, adj. (De china 
com o suffixo «eiro»). Endinheir® 
Que traz muito dinheiro. ^0' 

CHINÉLA, s. f. (O hespanhol 
nela, chinela, o italiano pianella, 
leva a certeza de que a palavra 
de plano (latim planus, d'onde a 
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portugueza — chão), significando assim 
calçado de sola lisa, plana). Calçado ordi- 
nariamente sem orelhas, sem salto, ou 
cano.—Um par de chinelas. 

CHINELÉIRA, s. f. (De chinela, com o 
suffixo «eira»). Mulher que anda em chi- 
•islas, ou chinelos, pela rua ou por casa. 

"-Figuradamente ; Mulher ordinaria e 
"®sprezivel. = Usa-se também adjectiva- 
®ente : Uma mulher chineleira. 

CHINELÉIRO, s. m. (De chinela, com o 
silfixo «eiro»). Operário que faz chinelas 
0*1 chinelos. 

~~0 que usa chinelas ou chinelos. 
~-Figuradamento: Homem desprezl- 

Tel.=Usa-so tamhem adjectivamente. 
chinelo, s. m. (De chinelo, derivação 

suflixo, por meio de simples diíTeren- 
ciaçâo de genero). Chichelo. 

~~-Log. pop. : Metter na ponta d'um 
"flinelo, envergonhar. 

CHINEZ, a. Vid. Chim. 
CHINFRÃO, s. m. Antiga moeda portu- 

Sueza, que desde 1489 ficou valendo qua- 
orze reis, segundo a determinação de D. 

II.—«Poj. cada chinfram a 14 reis; 
quanto por as ditas moedas, que nova- 

^^nte mandamos lavrar, esta he a sua ver- 
^deira vahja.D Doe. da Gamara do Porto 

® 1489, cm Viterbo, Eluc. 
chino, a. Vid. Chim. 
CHINO, s. m. Cabelleira postiça. 
CHINQUE, s. m. Rêde do alto do rastro, 

j t CHINQUILHO, s. m. (Por Cinquilho; 
com o suffixo «ilho»). Jogo do 

csrl quo se joga com cinco páos, collo- ^ ^os quatro nos verticos dos ângulos de 
® quadro e o quinto no centro, 

an Chiar). Voz, grito do imal que chia; som dissonante de car- 
etc. 

Por isso queria 
yôr esta giganta, e sua harmonia 
ioda d'avesso, íiug a dóninha entrada 

prirneiro chio, a franga 6 mamada 
c mais lú ha França quo se fez n'um dia. . 

antonio prestes, auto da ave-mai\ia. 

te s. m. ant. (Corrupção de Saió- ^ '^iiudando -se o «s» cm «ch» (vid. XV 
Vg °.^^''^hindo-se o «ai» átono em «i»), 

'dura pastoril de burel com capello.— 

í>ai huma alma nohre vestida, de- 
chiote roto, cheio de pio- 

foi de Paiva, Sermões, Tom. iii, 
■ UO, V. 

JJas AfTonso entre os chiotes 
08 pescadores da Esgueira 

chamalotes e aar,por mais que alrotes 
"Pousas falsa maneira. 
Fr^ANCISCO MANOEI. DE MELLO, f:AMFONHA DE 

Qjy- EUTERPE, p. ca. 
pecip, j^NTE, s. m. Termo Asiático. Es- 

CHlPn oblongo. 
(lá q[. »«. Termo Asiático. Ostra que 
p0i g <i^Começarão a descobrir Chi- 

^ pescaria do Aljofar.D 
*^^0 D» Queiroz, Vida do Veneravellr- 

p. 118. 
chipo, dia de trabalho na 

de chipo. 
II—27. 

1.) CHIQUE, nem mique; loc. chula. 
Cousa nenhuma, absolutamente nada. 

•j" 2.) CHIQUE, adj, (Do francez chic, 
que se conjectura venha doallemãosc/uc/c, 
aptidão, maneira). Neologismo muito re- 
cente mas d'uso já muito espalhado. Bo- 
nito, elegante, hábil. 

CHIQUEIRO, s. m. (De chico, porco, evi- 
dentemente o mesmoqueohespanholc/ii- 
co, pequeno, do latim ciccus, pequeno). 
Possilga. 

— Termo do Brazil. Cêrca de varas 
com voltas contra a corrente nos rios para 
apanhar ou enchiqueirar o peixe tinguija- 
do, troviscado, ou ernbarbascado. 

CHIQUEL, s. m. Palavra Asiatica. Odre, 
borracha pendente do arção da sella para 
levar agua nas jornadas. 

CHIRA, s. f. Vid. Xira. 
j CHIR CHIRO Prefixo que si- 

gnifica mão, e que é o grego kheir. É um 
erro representar n'algumas palavras kheir 
por chir, porque o ei grego transcrevo-se 
em portuguez por i. 

CHIRÁGRA, s. f. (pr. kiragra; do gre- 
go kheiragra, de kheir (vid. Chir....), e 
ágra, captura, tomada, palavra que parece 
vir da mesma raiz que o gregro agrios, sil- 
vestre, agros, campo). Termo de Medici- 
na. Gota que ataca as mãos. 

CHIRINÓLA, s. f. (O hespanhol tem chi- 
rinola, frioleira). Termo chulo. Armadi- 
lha ; cousa confusa, quo não se entende. 

CHIRIPOS, s. m. pl. Vid. Tamancos. 
-]- CHIRITA, s. f. Termo de Mineralo- 

gia. Stalactite tendo a fórrna d'uma mão. 
CIIIRIVIA, s. f. (Vid. Cherivia). Termo 

de Botanica. Alcaravia [carum carvi, 
Linneu).—Chirivia aquatica [sisum sisa- 
rum, Linneu). — Chirivia hortense [pas- 
tinaca saliva, Linneu).—Chirivia de Can- 
dia (vid. Cenoura de Creta], 

CHIRLAR, v. n. Vid. Chilrar. 
CHIRLO, s. m. Vid. Chilro. 
■}■ CHIROBALISTA, s. m. (pr. kirohalis- 

ta). Besta. 
CHIROGRAFÁRIO ou CHIROGRAPHA- 

RIO, adj. (pr. kirografário; do latim chiro- 
grapharius, de chirographum, chirogra- 
pho). Termo de Direito. Çrédor chiro- 
graphario, o quo não pôde provar o quo 
se lhe devo, a não ser por escripto par- 
ticular, e sem estar devidamente reconhe- 
cido.— Divida chirographária, a que se 
funda em promessa ou bilhete, assigna- 
do sómente pelo devedor, e não reconhe- 
cido em justiça. 

CHIROGRAFIA ou CHIROGRAPHIA, s. f. 
(pr. kirografia; de chirographo, com o 
suffixo «ia»). Arte de exprimir os pensa- 
mentos pelos movimentos das mãos. 

CHIROGRAFO ou CHIRÓGRAPHO, s. m. 
(pr. kirógrafo; do latim chirographum, 
do grego kheirógraphon, dekhir, mão (vid. 
Chir...), e graphein, escrever (vid. Gra- 
phico). Escripto de proprio punho. 

—Termo Diplomático. Diploma, com a 
competente assignatura. — Breve do Pa- 

pa, não publicado nem promulgado. = 
Diz-so particularmente d'um papel, cm 
que o mesmo acto foi escripto duas vezes, 
de maneira que, corlando-sea folha pelo 
meio, cada um dos interessados fica com 
um documento em separado. No logar, 
onde foi cortada a folha, tem, como os 
talões, figuras ou letras maisculas, que 
ficam divididas em duas. Assim, para ve- 
rificar um chirographo, bastará juntar as 
duas partes. (Cp. documentos por ABC). 

—S. m. O quo exprime os seus pen- 
samentos pelos movimentos das mãos. 

f CHIROGYMNÁSTA, s. m. (pr. Urogi- 
mnásta; de chiro (vid. Chir. . .), e gym- 
nasta). Termo de Musica. Apparelho des- 
tinado á exercitar os dedos ás pessoas 
que estudam piano. 

CHIROLOGIA, s. f. (pr. kirologia; de 
chiro (vid. Chir. . .), e lógos, discurso (vid. 
Lógica). Arte de exprimir os pensamen- 
tos por meio do figuras e acções que se 
fazem com os dedos. 

—Obs. : É mais usado dactylologia. 
CHIROLÕGICO, adj. (pr. kirologico). O 

que diz respeito á chirologia. 
—Termo Technico. Chamam-se artes 

chirológicas as artes manuaes, taes como 
as de alfaiate, sapateiro, etc. 

CHIROM, s. m. (pr. kirom). Termo de 
Entomologia. Genero de coleópteros, que 
reúnem tres especies, quo todas atacam 
as oliveiras. 

CHIROMANCIA, s. f. (pr. kirománcia; 
de chiro, e maneia). Arte de advinhar ou 
predizer o futuro a alguém, pelas linhas 
da palma da mão. Hoje só fazem uso da 
chiromancia os ciganos e charlatães. 

CHIROMANTE, s. 2 gen. (pr. kiroman- 
te). Pessoa que professa a chiromancia. 

CHIROMANTICO, adj. (pr. kiromanti- 
co; de chiromancia). Relativo á chiro- 
mancia, quo lhe diz respeito. 

CHIRONÉCTO, s. m. (pr. kirónékto; do 
grego kheir, mão, anèktês, nadador). Ter- 
mo de Zoologia. Especie do genero de 
sarigué, que é aquatico. 

CHIRONIA, s. f. (pr. kironia). Termo de 
Botanica. Genero do plantas classificadas 
por Linneu na pentandriamonogyniacom 
o nome do Chironia, e pertencente á fa- 
milia das gencianas de Jussieu. Os seus 
caracteres são : tronco herbáceo, raras ve- 
zes sublinhoso; folhas estreitas, corolla 
arozetada; pistillo inclinado; anlheras 
terminando cm espiral; e pericarpio bi- 
cellular. Este genero offerece numero- 
sas especies, todas do origem exótica. 

CHIRONIAS, adj. f. pl. (pr. kirónias). 
ülceras chironias, malignas, inveteradas, 
de cura difficil. 

CHIRONOMIA, s. f. (pr. kironomia; do 
grego kheironomia, do chiro (vid. Chir...), 
o nómos, regra). Arto de regular o movi- 
mento das mãos, isto ó, de apropriar o 
gesto ao discurso. 

—Termo do Gymnastica. Um dos exer- 
cícios d'csta arte. 
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CHIRONÓMICO, adj. (pr. kironómico). 
Que diz respeito á chironoraia. 

CHIRÚNOMO, s. m. (pr. kirónomo). O 
que ensina a chironomía. 

CHIRONOMÓNTES, s. m. pl. (pr. kiro- 
nomontes). Termo Antigo. Trinchantes que 
cortavam as viandas em cadência ao som 
d'instrumentos. 

CHIROPLÁSTICA,s. m. {ipT.kiroplástica; 
de chiro (vid. Chir...), e do grego plás- 
sein, formar (vid. Plastica). Termo de 
Musica. Instrumento para facilitar o es- 
tudo do piano. 

CHIRÓPTERO, s. m. (pr. kiróptero; de 
chiro (vid. Chir...), e pteròn, aza). Ter- 
mo de Zoologia. Ordem de mammiferos 
que têem os ossos dos membros anterio- 
res muito compridos, e reunidos por uma 
membrana (d'onde lhe vem a faculdade 
de voar como os passaros), e têm os 
dentes agudos dos carniceiros; taes como 
o morcêgo, etc. 

CHIROTONÍA, s. m. (pr. kirotonia; do 
chiro (vid. Chir...), e teinein, estender). 
Termo de Theologia. Imposição das mãos 
ao conferir as ordens sacras; acção de 
estender a mão para dar o seu voto. 

CHIRRIAR, V. n. (Outra fôrma de Chil- 
rear; vid. Chilrar). Diz-se da voz de certas 
aves, e principalmente da coruja.— «Co- 
ruja se chirriar brandamente em tempo 
de tempestade, denota serenidade, mas se 
se queixar em tempo sereno annuncia tem- 
pestade.r> Avellar, Chronographia.p. 235. 

CHIRÚME, s. m. Vid. Churume ou Cho- 
rume. 

CHIRURGÍA, s. f. Vid. Cirurgia. 
CHIRURGIÃO, s. m. Vid. Cirurgião. 
CHIRÚRGICO, s. m. Vid Cirúrgico. 
CHÍSME, s. m. Vid. Chinche. 
CHÍSPA, s. f. (Origem incerta). Faísca 

de fogo, que se accende da violência do 
golpe, como a que o ferro em braza lança 
de si quando se bate na bigorna, ou de 
duas pederneiras, quando se batem uma 
contra a outra. — Por extensão, raio lumi- 
noso o fulgurante. 

Sahiu em eíTeito o sol, 
E cm que vinha de Ethiopia, 
Vinha tão claro, que vinha 
Lançando chispas á aurora! 

JERONYMO BAHIA, JORNADA 4. 
CHISPAR, V. n. (De chispa). Lançar 

chispas. 
— Figuradamente: Estar ardendo em 

ira. 
— Termo Chulo, Ciscar-se, safar-se, ir- 

se fugindo. 
CHISPO, s. m. Sapato de mulher com 

tacão de páo mui alto, como usavam an- 
tigamente. 

—Chispo de hoi, pesunho. 
CHÍSTE, s. m. Gracejo, dito agudo e 

galante, ou engraçado. — ^Alguns vão 
catar nam sey que chistes, e tem tanta 
Lendea, que embaraçando riffõespor equi- 
vocos, empoam os agrados, e dam com 
os pós nas attenções.j) Francisco Manoel 
de Mello, Feira d'Anexins, Part. i, Dial. i. 

— Ter chiste, encerrar conceito, allu- 
são chistosa.— Dar no chiste, vir a en- 
tender a difficuldade, o segredo; achar 
o conceito que se encerra n'uma phrase ou 
sentença. 

— Antigamente: Composição poética 
conceituosa. — Cantiga burlesca e ob- 
scena. 

PORT. Mande-lhe cantar um chiste. 
Alkx. Chiste nSo, quo he deshonesto, 

K não tem esses extremos. 
Outro canto mais modesto: 
Porém não sei que diremos. 

CAM., EL-REI SELEUCO. 

CHISTÍRA, s. f. Especie de esteira de 
palha fabricada na China. 

CHISTOSO, adj. (De chiste, com o suf- 
fixo (COSO»). Cheio de chistes; faceto, en- 
graçado. 

CHÍTA, s. f. Palavra Asiatica. Fazenda 
de algodão, pintada de diversas côres, 
que vem da Asia, e que também se fa- 
brica na Europa. 

— Chita, palavra de desprezo, que se 
diz aos sapateiros. 

CHITÃO! ou CHITON! interj. que se usa 
para impôr silencio a alguém. 

—Adag. : Em cousas da Inquisição, 
chitão! 

CHÍTEI interj. Cala-te! 
CHITON! interj. Vid. Chitão. 
CHITÓNIO, s. m. Termo de Historia 

Natural. Geuero de molluscos gasterópo- 
dos, denominado chiton por Linneu, e 
distribuído por Cuvier na ordem dos cy- 
clobranchios. Os chitonios têm uma or- 
dem d'escamas testáceas, engastadas sy- 
metricamente ao longo do manto, pela 
parto superior, mas não occupando toda 
a sua largura; as bordas do manto co- 
riáceas, e guarnecidas, ou do uma pelle 
nua, ou de espinhos, ou de pêllos, ou fi- 
nalmente de fascículos setáceos; o cora- 
ção situado muito atraz sobre o recto; o 
estomago membranoso, com o intestino 
muito longo o contornado. O seu ovário 
occupa a parte superior das outras vísce- 
ras, e parece abrir-se sobre os lados por 
dous viaductos. 

CHÍTTO, s. m. Termo da índia. Escri- 
pto. 

CHLAMYDE, s. f. (pr. klámide; no la- 
tim chlamys, do grego khlamys). Especie 
de manto dos antigos, preso ao pescoço 
ou no hombro direito, por um broche. 

Digno da militar clamidc honrosa 
Nas Azianas, tiáras, e noa roares, 

MANUEL THOMAZ, INSULANA, Cant. 9, est. 139. 

CHLAMYPHORO, s. m. (pr. klamípho- 
ro; do latim chlamys, do grego khlamys, 
túnica, e phoros, o que leva). Termo de 
Zoologia. Genero da família dos tatus. 

CHLENACEO, adj. (Do grego klaina, 
túnica). Termo de Botanica. São assim 
chamadas as plantas que têm a cápsula 
envolvida por um invólucro espesso. 

-J- CHLOASMAjS. m. (Do ^legokhloásma, 
de khloázein, empallidecer). Termo de Me- 

dicina. Nome dado ás manchas hepati- 
cas. 

f CHLORAcIDO, s. m. (De chloro, e 
ácido). Termo de Chimica. Ácido em que 
o chloro é o principio acidificante. 

-j- CHLORAL, s. m. (De chloro, com o 
suffixo «ai»). Producto da reacçáo do 
chloro sêcco, e em grande excesso, sobre 
o álcool. 

-{• CHLORANTHE, adj. (Dogrego khlôros, 
verde, e anlhos, flôr). Termo de Botani- 
ca. Que tem flôres verdes. Quo está affe- 
ctado de chlorantia. 

f CHLORANTHIA, s. f. (De chloranthe, 
cora o suffixo «ia»). Termo de Botanica- 
Estado teratologico, no qual os orgáos 
floraes tomam uma côr verde, a consis- 
tência, e até algumas vezes a fôrma da 
folha. 

CHLORATO, s. m. (De chloro, com ® 
suffixo «ato»). Termo de Chimica. Noffl® 
generico dos sáes, chamados antigamente 
muriatos suroxygenados, que resultam da 
combinação do ácido chloríco com as ba* 
S6S 

fCHLÓREO, adj. (Do chloro). Termo 
de Chimica. Que contém chloro. 

CHLORHYDRATO, s. m. (De chlorhy- 
drico). Termo de Chimica. Nome gene- 
rico dos sáes formados pela combinação 
do ácido chlorhydrico, com as bases cha- 
madas n'outro tempo hydrochloratos. 

CHLORHYDRICO, adj. (De chloro, " 
hydr, que representa hydrogeneo, com o 
suffixo «ico»). Termo de Chimica. 
do chlorhydrico, hydracido composto de 
volumes eguaes de hydrogeneo e do chlo- 
ro ; chamava-se antigamente hydrochlO' 
rico, e mais antigamente ainda, muris* 
tico. 

t CHLORÍHASE, s. f. (De chloro, cotn" 
suffixo «base»). Termo de Chimica. CoDfl' 
posição binaria do chloro, que se compor" 
como uma base. 

CHLÕRICO, adj. (De chloro, com osu'" 
fixo «ico»). Termo de Chimica. 
chloríco, ácido formado de chloro, ed'u|®® 
maior proporção d'oxygeneo, que o aci"" 
chloroso. 

CHLÕRIDO, s. m. (De chloro, com " 
suffixo «ido»). Nome dado por Berzeli"® 
as combinações eléctro-negativas do chlo' 
ro com os corpos metallícos e metalloid^®' 
as quaes se comportam á maneira o" 
ácidos. 

— Nome dado por Ampère a uma 
milia de corpos simples, comprehendeno^ 
o chloro, o flúor, o bromio, o iodo, ® 
selénio. 

f CHLORÍSTICO, adj. (De chloro, 
o suffixo composto «istico»). Termo o 
Chimica. Que diz respeito ao chloro. 
Theoria chloristica. i 

CHLORÍTE, s. m. (De chloro, com o suj' 
fixo «ite»). Termo de Chimica. Nome_8 
nerico dos saes formados pela comhi" 
ção do acído chloroso com a base- , 

CHLÕRO, s.. m. (Do grego khlò^"' 
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amarello, esverdinhado, nome dado ao 
cnloro por Ampère, por causa da sua côr). 
lermo de Chimica. Corpo simples, ga- 
zoso, d'um amarello esverdinhado, de 
Cüeiro forte e sufTocante, d'um sabôrcaus- 
"ío, de densidade de 2,44, e um dos cor- 

Pos mais electro-negativos. O chloro foi 
Qescoberto por Scheele em 1774, estu- 
flado por Lavoisier, que o julgava com- 
posto; emfim, em 1809, Gay-Lussac e 
henard, em França, e Davy, em lugla- 

corpo sim- 

■—Chloro liquido, agua saturada de 
®hloro, e gozando das mesmas proprie- 

Wes chimicas que o chloro gazoso. 
, T CHLOROFORMÁR, V. a. Vid. Chloro- 
'Ormisar. 
^ i CHLOROFÓRMICO, adj. (De chloro- 
Tmio). Termo de Chimica. Que respeita 

chloroformio. 
CHLOROFÓRMIO, s. m. (Esta substan- 

faz parte do grupo de corpos, cuja 
ombinação elementar representa o ácido 
®rmico, no qual o oxygeneo seria substi- 
uido por outros tantos equivalentes do 

'oro: d'ahi vem o chamar-se chlorofor- 
fOi isto é, chloro e íormico. Vid. For- 
'po). Termo de Chimioa. Substancia li- 

Müida, incolôr, oleaginosa, aromatica, ob- 
tratando o álcool pelos hypochlori- 

. particularmente pelo de cal, e que 
como o éther, a propriedade de pro- 

•^zir a anesthésia. 
T CHLOROFORMISAÇÃO, s. f. Adminis- 

/^Ção do chloroformio para produzir a 
'"sensibilidade. 
j, T CHLOROFORMISÁR, v. a. (De chlo- 

'O/mio). Tornar insensivel por meio da 
do chloroformio. 

T CHLOROMETRÍA, s. f. (De chloró- 
^^etro). Termo de Chimica. Methodo da 

'®'yse para determinar a quantidade de 
Ipro contida n'uma combinação. 
CHLORÓMETRO, s. m. (De chloro, e do 

métron, medida (vid. Metro). Ter- 
^ de Chimica. Apparelho por meio do 

determina a quantidade de chloro 
Jitida n'um liquido ou combinada no 

de hypochlorito. 
^ CHLORÚPHANO, adj. (Do grego khlò- 
jg'^®rde, o phaÍ7iein, parecer). Termo 
am ^^oria Natural. Que tem uma côr 
®'»arella. 

Ptè~~^" d'um genero de coleó- d'uai vêrde-escuro. 
f- A chlorophana, variedade de 
da Sibéria, de côr rôxa, que, 

hBii^ . torna phosphorescente d'uma 
% luz vêrde. 

^.^^ttLORoPHYLLA, s. f. (Do grego khlô- 
Jljj V^^yllon, folha). Termo de Chimica. 

+ Pu ®oloranle vêrde das folhas. 
®^OSAL,s.»n. (De chloro, e sal), 

comjj? Chimica. Sal produzido pela 
Pj,l'J®"íão de dous chloruretos, 

grego «u CHLOROSIS, s. f. (Do 
'^nloròs, amarellado e esverdeado). 

Termo de Medicina. Doença que aííecta 
principalmente as raparigas não men- 
struadas, caracterisada pela pallidez exces- 
siva, a côr amarellada ou esverdeada da 
pelle, a flaccidez das carnes, a brancura 
da conjunctiva, e outros diversos acci- 
dentes. 

—Termo de Botanica. Estiolamento ou 
decoloraçãü das plantas. 

CHLOROSO, adj. (De chloro, com o suf- 
fixo «oso»). Termo de Chimica. Ácido 
chloroso, corpo gazoso, solúvel na agua, 
d'um cheiro similhante ao do chloro, e 
que possue uma acção desoxygenante das 
mais fortes. 

CHLORÓTICO, adj. (De chlorose). Ter- 
mo de Medicina. Que está atacado da 
chlorose.— Uma rapariga chlorotica. 

— Substantivamente: Uma chlorotica. 
— Que pertence á chlorose.—Acciden- 

tes chlorotícos. 
•j" ÇHLORURÃR, v. a. Termo de Chi- 

mica. Impregnar de chloro. — Deve-se 
chlorurar esta mistura. 

CHLORURÉTO, s. m. (De chloro). Ter- 
mo de Chimica. Combinação do chloro e 
d'um corpo simples, excepto o oxygeneo 
e o hydrogeneo. Um dos principaes chlo- 
ruretos é o chlorureto de sodio, nome 
scientifico do sal de cosinha, sal mari- 
nho ou simplesmente sal. 

CHLORÚRO, s. m. O mesmo que Chlo- 
rureto, que ó o adoptado na actual no- 
menclatura chimica portugueza. 

1.) CHO, Antiga contracção de che (to), 
e o artigo o.— <íAh quem cho cresse.i> 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. iv, sc. 2. 

2.) CHÓ, s. m. Vid. Ichó. 
3.) CHÓ! ou XÓ! Interjeiçáo com que 

se grita ás bestas para as fazer parar. 
f CHOANÓIDE, «d/. (Do grego khoanò, 

funil, e eidos, fôrma). Termo Didactico. 
Que tem a fôrma d'um funil. 

CHÕCA, s. f. (De choque). Bola com 
que os rapazes jogam, batendo-lhe com 
uma vara grossa. 

— O jogo que se joga com a bola cha- 
mada choca. 

— Adag. : ííTempo á choca e tempo ao 
jogador. V — <iNão he tanta a pressa, a me- 
nhã dia he, tempo á choca, e tempo a 
quem a joga.y> Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysippo, act. i, sc. 2. 

— Pequeno chocalho. 
—Vacca de chocalho que serve de guiar 

os touros e vaccas bravas. 
—PI. Chocas, nodoas de lama no ves- 

tido, produzidas pelo choque d'elle contra 
as ruas enlameadas, etc. 

CHOCALEJÁR, t). a. Vid. Chocalhar. 
CHOCALHÁDA, s. f. (De chocalho, com 

o suffixo «ada»). Ruído de chocalhos. 
— Figuradamente:—<iConheço a Pinda- 

ro no riso que sempre entra com chocalha- 
da, como Picadeiro.» Francisco Rodrigues 
Lobo, Côrte na Aldêa, p. 305. 

CHOCALHÃDO, part. pass. de Choca- 

lhar. Agitado, movido para dar som co- 
mo se fosse chocalho.—Pandeiro choca- 
lhado, acompanhado de ruido similhante 
ao de chocalhos. — Dansa, conversa cho- 
calhada. 

CHOCALHÁR, V. a. (Este verbo devia 
ser primitivamente um frequentativo de 
chocar, dar choque). Produzir um som 
repetido freqüentes vezes, agitando um 
vaso dentro do qual se move um corpo 
solido ou liquido.—Acompanharcom cho- 
calhos, ou ruido comparavel ao de cho- 
calhos. 

— V. n. Chocalhar, dar um som simi- 
lhante ao do chocalho.—& Quando o doen- 
te se hole ou vira, parece que lhe choca- 
lha dentro, como que está cheio deagoa.v 
Antonio da Cruz, Recopilação de Cirur- 
gia, p. 214. 

—Por analogia, rir fortemente, ás gar- 
galhadas. 

— Figuradamente: Divulgar o que se 
ouviu e se devia ter em segredo. 

CHOCALHEIRÀDA, s. f. (De chocalhei- 
ro, com o suffixo sada»). Conversação de 
chocalheiros. — Multidão de chocalheiros. 

CHOCALHÉIRO, adj. (De chocalho, com 
o suffixo «eiro»). Que traz chocalho.— 
Vacca chocalheira, vid. Choca (vacca). 

— Por extensão, diz-se dos passaros 
que chilrôam e cantam muito. 

Passarinhos chocalheiros 
Pintados de varias pennas 
Com suaves cantíleaas 
A festejío. 

RODRIGUES LOBO, O DESENGANADO, p. 223. 

—Peras chocalheiras, maçãs choca- 
Iheiras, peras, maçãs ôccas e cheias de 
pedrinhas ou pevides, as quaes sôam co- 
mo chocalhos. 

—Figuradamente: Que divulga os se- 
gredos seus ou alheios. — Olhos choca- 
lheiros, os que bolem muito, observando, 
e dando fé de tudo o que se passa.— «Os 
olh.os, nas praticas graves, não hão de 
ser muito chocalheiros.» Francisco Ro- 
drigues Lobo, Côrte na Aldêa, Dial. viu, 
p. 165. 

— Familiarmente : Que se revela, que 
faz saber onde está.—Este café é muito 
chocalheiro, este café tem um cheiro for- 
te, faz conhecer que está aqui. 

CHOCALHlCE, s. f. (De chocalho, com 
o suffixo «ice»). O vicio de revelar os 
segredos que se confiam. 

CHOCALHO, s. m. (De choca, com o 
suffixo «alho»). Especie de campainha 
cylindrica, mais ou menos longa, que se 
põe ás cabras, vaccas, carneiros ou que 
serve do brinquedo para as creanças. 

Ouvi cães longe ladrar 
o OB chocalhos do guado 
com um lom tam concertado 
auo me fezerom lembrar 

e quanto tinlia passado. 
GB. DE christovAo fàlcAo, p. 5 (cd. dei871). 

— Vacca de chocalho, a que traz cho- 
calho e faz guia aos touros que a seguem, 
e figuradamente: Alcoviteira. 
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— Nome dado pelos portuguezes a umas 
cabaças cheias de pedrinhas que soara, 
usadas pelos barbaros da Cafraria.—«Bu- 
sinas, chocalhos, e outras cousas, que mais 
estrugiam que deleitavam.» Barros, Dé- 
cada I, III, 1. 

—Insignla senhoril dos nobres no rei- 
no-do Congo. 

— Adag. : «Não quero bacoro com 
chocalho.» Padre Delicado, Adag., p. 23. 
—«A hoi velho chocalho novo.» — nGente 
ruim não ha mester chocalho.» 

1.) CHOCAR, V. n. (De choque). Dar 
um choque contra. — Os navios chocam 
nos rochedos.—Ter um choque ou briga 
na guerra. 

— V. a. Chocar. Neologismo tirado 
do francez. Offender, ferir, desagradar. 

— É condemnado n'este uso pelos pu- 
ristas, mas apesar d'isso muito usado. 

2.) CHOCAR, v. a. Estar sobre os ovos 
para os fazer abrir e sair fóra os pintos. 
—A gallinha chocou tantos ovos. 

N'oulras tres gemmas peguey 
E achey-as mais molanqueiras, 
Sendo que por muy valentes 
Cuido que chocarão estas. 

JERONYMO BAIIU, JORNADA 2. 
— Tirar pintos. 
— Figuradamente : Deixar-se uma mu- 

lher chocar a um homem, ter copula car- 
nal com elle de que haja filhos. — Cho- 
car alguma cousa, pensal-a, movel-a no 
pensamento antes de a apresentar á luz, 
preparal-a. — i-Bom seria se assi fosse 
que já era tempo mas vos fazeis huma, e 
logo chocais outra.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Ulysippo, act. i, se. 1.— 
« Os máos pregadores com a laboriosa 
incubação dos seus estudos, o que chocão 
não he mais que appetite da gloria pró- 
pria, ou interesse temporal.» Bernardes, 
Floresta II, p. 112. 

— Absolutamente: Estar no choco.— 
A gallinha já chocou.—Estar choco. 

CHOCARREAR, v. n. (A etymologia 
d'esta palavra determina-se sem grande 
difficuldade, apesar de á primeira vista 
parecer estranha. Do latim jocus (d'onde 
jogo) veio uma fôrma joco, d'onde, por 
meio do suffixo «arro», que se encontra 
em chibarro, de chibo, etc., um substan- 
tivo jocarro, chocarro (sobre mudança de 
j em ch, vid. Chamba), e d'esle substan- 
tivo que significaria gracejo, no sentido 
pejorativo que lhe dava o suffixo «arro», 
derivam chocarrear, dizer chocarros (gra- 
cejos grosseiros, insolentes), chocarreiro, 
chocarrice, etc.) Dizer chocarrices ; fazer 
de chocarreiro.— a Parece-me que queres 
chocarrear assinte?» Antonio Ferreira, 
Cioso, act. III, 5. 

CHOCARREIRAMENTE, adv. Com cho- 
carrice.—De modo chocarreiro. 

CHOCARREIRO, atíy. (Vid. Chocarrear). 
De chocarrices; que diz chocarrices. — 
«São os mesmos diabos (os mulatos), la- 
dinos, e chocarreiros, por castanhas tra- 
tem, e levão. recados ás moças...» Fran- 

cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. 

— S. m. Bufão, bobo.— «.Ainda pres- 
tara pera chocarreiro de hum príncipe 
que lie melhor officio, que agora se usa.» 
Antonio Ferreira, Bristo, act. v, sc. 6.— 
« Vedes aqui como se gastão as comen- 
das da cavallaria com alcoviteiras, com 
chocarreiros,com cães, com dados.» Idem, 
Ibídem, act. ii, sc. 1. 

CHGCARRERIA, s. f. (Por Chocarrei- 
ria, de chocarreiro, com o suffixo «ia»). 
Chocarrice. 

CHOC.ARRICE, s. f. (Vid. Chocarrear). 
Gracejo grosseiro, chança, bufoneria. — 
— (.(Digo-lhes trinta chocarrices, que vem 
á boca.» Antonio Ferreira, Bristo, act. 
II, sc. 2.— ((Não fosse ora por isso o di- 
zer a chocarrice castelhana.» Francisco 
Manoel de Mello, Carta de Guia de Ca- 
sados. 

CHOCAS, s. f pl. Vid. Choca. 
CHOÇA, s. f. (Moraes inventa ad hoc 

um arabe gossa para nos dar a etymolo- 
gia da palavra, mas na sua inventiva 
ignorancia não produziu mais que uma 
falsidade e um absurdo. Se em arabe 
existisse uma tal palavra gossa, d'ella não 
poderia vir nunca uma fôrma portugueza 
choça, pela simples razão de que nunca 
se muda em ch um g das linguas fontes 
adiante de a, o, ouit. A palavra dequec/io- 
ça deriva é o arabe khocç, segundo Dozy). 
Cabana rústica; cabana decôlino.—«.Epor- 
que aquella terra he muito poborada, nom 
podiam todos caber no castello, e colhiam- 
se delles antre o muro e barvacãa em 
choças cobertas de collmo, que alli feze- 
ram; e vemtamdo estomçe huum vento soaão 
tomou huum daquelles que estavom fora 
huum coümeiro açeso posto em huuma 
lança, e deilouho dentro em çima das 
choças e começaram darder.» Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 79. 

CHOCHIM ou CHOCHINHA, s. 2 gen. 
(Diminutivo de Chocho). Pessoa apoucada 
do corpo e do espirito. Aváro. 

CHOCHO, adj. (Do latim suctus, por 
exsuctus, que foi succado inteiramen- 
te. A articulação ct acha-se também mu- 
dada em ch nas palavras colcha (vid. 
Colcha), e trecho (vid. Trecho), fôrmas 
que como chocho se encontram egual- 
mente em hespanhol). Que não tem succo 
ou miolo. — Diz-se da fructa que não 
chegando a madurecer fica encarquilhada 
e sem boa substancia.— Ovo chocho, ovo 
goro. 

— Figuradamente: Occo, vão, não so- 
lido.— Débil, sem forças, fallando d'um 
velho. — Está já muito chocho. 

CHOCHORROBIO, s. m. Vid. Chichorro- 
bio. 

1.) CHOCO , s. m. Nome de um peixe, 
especie de ciba pequena. 

2.) CHOCO, adj. Fallando dos ovos, o 
que tem o pinto já formado, o que foi 
chocado, o que incubou. 

— Que está de choco, que anda incu- 
bando.— Gallinha choca. 

— Por analogia: Agua choca, agua 
corrupta, por estar estanque e som mo- 
vimento.— Salada choca, a que está re- 
cosida no molho e não fresca. 

— Figuradamente: É uma pata cho- 
ca, diz-so d'uma mulher que traz as saias 
sujas por baixo, ou que tem andar siau- 
Ihante ao de uma pata. 

3.) CHOCO, s. m. O acto de chocar; a 
acção de chocar; incubação.—Estar de 
choco, estar no choco. — ((Nenhum des- 
ses serve a El Rey, nem á Republica, co- 
mo ha de ser; arites a el Rey desserve, 
damna ao Reyno: sempre com os olhos 
como Avestruz, ou Ema de choco, nas se- 
vandijas, de que pretende alimentar-se, e 
crecer em honra, e proneyto.» FrancisC 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 181. 

— Figuradamente: Estar alguma cou- 
sa no choco, estar em embryão, ou e(D 
preparação. 

CHOCOLATE, s. m. (O francez tem cho- 
colat, o hespanhol chocolate, o italiano 
cioccolata; do mexicano calahuatt). Past* 
alimentícia, preparada com amêndoas de 
cacáo, assucar ou mel, e muitas vezes al' 
guns aromatas, como canella.—Um páode 
chocolate. — Bebida preparada com ess» 
pasta, dissolvida em agua ou em leite. 

CHOCOLATEIRA, s. f (De chocolate, 
com o suffixo «eira»). Vaso em que s® 
prepara o chocolate para o tomar. 

— Por abuso, vaso de folha em que se 
aquece agua. 

CHOCOLATEIRO, s. w. (De chocolatei 
com o suffixo «eiro»). Fabricante de cho* 
Colfli t© 

CHÕCORRETA, s. f. Termo chulo. VeZ 
de vinho.—Chegou-lhe a swa chocorreta- 

— O que bebe muito por vezes. 
CHOEPHORA, s. f. (Do grego kho^> 

libação, e phoros, que leva). Termo d® 
Antigüidade grega. Mulher que leva â® 
offertas destinadas aos mortos. 

CHOFARIA, s. /'. (Do francez chauif^' 
rie, do chauffer, do latim calefacere; vid' 
Calefação). Termo de Ferraria. Forja e'" 
que se reduz o ferro em barras. 

CHOFRADA, s. f. (De chofre, co® " 
suffixo «ada»). Tiro de chofre; pancad® 
de chofre. 

Ali! má sem conhecimento! 
Quem lhe desse mil cfiofradas. 

CAM., AMPHITIUÕES, act. 1, SC. 6. 
CHOFRADO, part. pass. de Chofra*"' 

Que recebeu um tiro de chofre. — 
ave chofrada. 

CKOFRAR, -ü. a. (De chofre). Atiraf- 
dar tiro de chofre á ave quando arran" 
para voar. 

— Figuradamente : Dizer algum 
responder de súbito cora palavras 
tes oureprehensiveis; darréplicaprofflp ' 
— Fazer uma acção que não se esp®""^^^ 
e enleia as outras pessoas.—<iLeioV , 
ellas (pelas mulheres maliciosas), e 
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chofrar.» Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Eufrosina, act. ii, sc. vn. 

—Chofrai--se, v. rejl. Escandalisar-se, 
w-se por sentido. 

CHOFRE, s. m. A pancada que se dá 
•ia bola com o taco. 

—-Termo de Artiiheria. Impressão que 
^ üala faz no ar logo que sáe da bôcca do 
canhão. 

--Tiro de chofre, o que se dá apon- 
®ndo á ave no instante em que ella ar- 

fanca ou dá surto. 
-De chofre, loc. adv. De repente, co- 
tiro de chofre.— Appareceu-lhe de 

ofre aquelle homem funeUo. 
CHOFRÉIRO, s. m. O que atira á caca 

«e chofre. 

I '~"'^iguradamente; Pessoa que dirige e 
a cabo as suas cous?.s de chofre, de- 

d'uma só vez.=Usa-se também 
""jectivamente. 
jj '^HOFRÚDO, adj. (De chofre, com o suf- 
^ o *udo9, comoponiudo, deponía, etc.) 
yuo se chofra facilmente, que se arma fa- 
®''®ente. 

CHÓICHO, adj. Outra fôrma de Chôcho. 
' pronuncia popular ha uma grande ten- 

^ 'icia para fazer ouvir utn i depois de 
ouií accentuados, seguidos de ch ou nh; 

® se o\iv& chuichariOT chucha, cuinha 
P°;;eun/ia, etc. 

HOISa, s. f. Vid. Chousa. 
(,r„„ ]['AGÓG0, adj. (pr. Icohigôcjo; do 

ex d&kholè, bilis, 0 ãgein, pellir). Terraode Medicina. Que purga a 

influe sobreoapparolhobiliario. 
cholagógos.—Purgar pelos 

''Olagógos. 

lha s. f. Termo Chulo. Bu- ' tumulto, confusão. 
Ij^jr CHOLDRABOLDRA, s. f. Vid. Cholda- 

adj. (Do grego kholedó- 

hh ' kliolô, bilis (vid. Cólera), e dó- 
receber). Termo de Anatomia, 

^uórt conduz a bilis do fígado ao 
íio se diz do canal bilia- 
®'os ajuntamento dos du- (jyj^^j^®Pático e cystico, terminando no 

/ia^^°LÉDOGRAPHIA, s. f. (pr. koledogra- 
Cfg' 9 S^figo kholê, bilis, e graphein, des- 
de Termo de Medicina. Descripção 

pJ^P^P'lho secretorio da bilis. 
majg ^^DOLOGÍA, s. f. Palavra mal for- 
que trazem os Diccionarios, mas 

+ruft "®^da em Medicina, 
green j^ÊLITHO, s. m. (pr. koUlito; do 
ruo (i„ ^ilis, e lithos, pedra). Ter- 

4.nú,;í^''cina. Calculo biliario. 

Í:/, f- (pr- kolelogia; do 
tno (jg p? o lógos, tratado). Ter- 

•i-rii«T^'oloKÍa. Tratado sobre a bilis. 
^0 ^POEÉSO,s. m. (pr. kolepoiéso; 

bilis, e poiesis, acção de 
Ç5o Pela Physiologia. Elabora- 

CHólrS"!''' " vivente faz a bilis. 
^t-RA-MORBUS, (pr. kólera-morbus) 

ou simplesmente CHOLERA, s. m. ant. (Do 
gregokholéra, cholera, epropriamente go- 
leira (assim chamado, visto as matérias 
affluirem como por umagoteira), e do la- 
tim morbus, doença (vid. Morbido); vid. 
a etymologia de Cholerico). Termo de Me- 
dicina. Doença endêmica e esporadica, ca- 
racterisada por evacuações abundantes 
pelas vias superior e inferior, grande fra- 
queza e arrepios. 

—Doença epidemica, chamada também 
cholera asiatica, vinda da índia no anno 
de 1817, oíTerecendo symptomas analogcs 
aos da cholera endêmica, mas com muito 
mais intensidade, e caracterisada por uma 
matéria similhante á agua do arroz, mis- 
turada com flocos albuminosos. 

CHOLÉRICO, adj. (pr. kolérico; do la- 
tim cholericus, significando em latim hi- 
lioso, e que vem de cholera, por uma con- 
fusão de kholê, bilis, e kholêra, cholera; 
do grego kholêrikos, que significa unica- 
mente relativo á cholera, e que vem de 
kholéra, cholera). Termo de Medicina, 
Que participa da bilis.—Temperamento 
cholerico.—Que pertence á cholera.—Ac- 
cidente cholericos. —Substantivamente, 
o que foi, ou a que foi accommettida da 
cholera.—Um cholerico. 

f CHOLERIFÓRME, adj. (pr. kolerifôr- 
me; do latim citoleriformis, de cholera, e 
forma, fôrma). Termo do Medicina. Que 
tem a apparencia da cholera.—Enterite 
choleriforme. 

CHOLERINA, s. f. (pr. kolerina; áim\- 
nutivo de Cholera). Termo de Medicina. 
Aífecção que apparcce muitas vezes du- 
rante a cholera epidemica, e ó caracteri- 
sada por uma diarrhôa ordinariamente 
indolente, que não se devo desprezar. 

-j-CHOLESTERÁTO, s. m. (pr. kolestera- 
<o).Termo deChimica. Genero de saes for- 
mado pelo ácido cholesterico. 

CHOLESTÉRICO, adj. (pr. kolestérico). 
Termo de Chimica. Ácido descoberto por 
Pelletier e Caventou, tratando a choleste- 
rina, ou matéria nacarada dos cálculos 
biliarios humanos, pelo ácido nitrico. 
Ácido formado pela reacção do ácido azo- 
tico sobre a cholesterina. 

CHOLESTERINA e não CHOLESTEARI- 
NA, s. f. (pr. kolesterina; do grego kholê, 
bilis, e sterós, solido). Termo de Chimica. 
Substancia crystallisada dos cálculos bi- 
liarios humanos, descripta por Fourcroy 
com o nome de adipocira. 

CHOLÉVA, s. f. (pr. koléva). Termo de 
Historia Natural. Insecto coleóptero de 
corpo oval e mandibulas oblongas, com- 
pridas, chanfradas na sua extremidade. 

-j-CHOLIÁMBICO, adj. (pr. koliambico). 
Que pertence ao choliambo.—Versos cho- 
liambicos. 

fCHOLIÁMBO, s. m. (pr. koliamho; 
do grego khôliambos, àakhôlós, manco, e 
iambos, jambo, assim chamado manco, 
porque o verso jambico regular tinha um 
jambo no sexto pé). Termo de Poesia. 

Verso que tom o quinto pé jambo, e o 
sexto spondeu. 

CHÓLICO, adj. (pr. kólicó). Ácido cho- 
lico, achado por Gmelin na bilis do boi. 
É crystallisavel, pouco solúvel na agua 
fria, o de sabôr acre o assucarado. 

CHOLIHÉMIA, s. f. (pr. koliómia; do 
grego kholê, bilis, e aitna, sangue). Ter- 
mo de Medicina. Penetração da bilis no 
sangue. 

CHOMBÉRGA, loc. adv. (De S^chomberg, 
nome de um marechal allemão). A' chom- 
berga, ao uso do marchai Schomberg.— 
Casas á chomberga, pequenas; cochichó- 
los. 

CHONDRÍLLA, s. f. (Do grego khóndros, 
grão). Termo de Botanica. Genero de 
plantas compostas, datríbudas chicorá- 
ceas. 

CHONDRÍNA, s. f. (Do grego khóndros, 
cartilagem). Termo de Chimica animal. 
Substancia que se obtém, fazendo ferver 
a córnea, as cartilagens permanentes, ou 
as dos ossos, antes da ossificação. 

CHONDROGRAPHÍA, s. m. (pr. kondro- 
grafia; do grego khóndros, cartilagem, e 
gráphein, descrever). Termo de Anato- 
mia. Descripção das cartilagens. 

CHONDROIDE, adj. (pr. kondróide ; do 
grego khondros, cartilagem, e êidos, fôr- 
ma). Termo de Anatamia. Tumor chon- 
droide, tecido fibroso morbido, tendo pe- 
la sua textura uma grande similhança 
cora o tecido cartilaginoso, sem no entre- 
tanto ser formado d'este tecido. 

CHONDROLOGIA, s. f. (pr. kondrologia; 
do grego khóndros, cartilagem, o lógos, 
tratado (vid. Lógica). Termo de Anato- 
mia. Tratado sobre as cartilagens. 

f CHÓNDROMO, s. rn. (pr. kóndromo ; 
do grego khóndros, cartilagem). Termo de 
Cirurgia. Nome dado aos tumores cartila- 
ginosos. 

CKONDROPTERYGEO ou CHONDROPTE- 
RYGIÁNO, adj. (Do grego khóndros, car- 
tilagem, e ptéron, aza). Termo de Zoolo- 
gia. Que tem barbatanas cartilaginosas. 

—S. m. pl. Grupo de peixes, fazendo 
em Artédi a quarta ordem da classe dos 
vertebrados, e que, destruída no systema 
de Linneu, foi restabelecida por Cuvier 
nos seus Ensaios de classificação dos pei- 
xes. 

fCIÍÓNDROS, s. m. (pr. kóndros; do 
grego khóndros, cartilagem). Termo de 
Anatomia. Em geral, cartilagem. Particu- 
larmenter, a cartilagemxiphoide. 

CHONDROTOMIA, s. m. (pr. kondro- 
tomia; do grego khóndros, cartilagem, e 
tome, secção (vid. Tomo). Termo de Ana- 
tomia ou de Cirurgia. Dissecçáo ou sec- 
ção das cartilagens. 

CHÓPA, s. f. Vid. Choupa. 
CHOPO, s. m. Vid. Choupo. 
CHÕQUE, s. m. (Do francez choc, que, 

segundo Littró, é a pancada contra a som- 
che; a palavra vem assim do latim soc- 
cus). Encontro violento d'um corpo com 
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outro. — Esta bola deu um grande choque 
contra a parede. 

— Termo de Physica. Acção que um 
corpo posto em movimento exerce, em 
virtude da sua massa e da sua velocidade 
adquirida, sobre os corpos que encontra. 

— Termo de Guerra. Encontro, ataque 
rigoroso entre dous corpos armados. — 
O choque dos dous esquadrões. — aDoze 
dias andou em demanda do inimigo sem 
elle esperar choque.» Fernáo de Queiroz, 
Vida do Veneravel Irmão Basto, p. 293. 

CHOQUÉIRO, s. m. (De choco, com o 
suffiio «eiro»). O ninho em que se dei- 
tam as gallinhas para chocarem. 

—Figuradamente: 

Pae. Eu tenho noventa filhas. 
Compadre. Para elles 

sem filhos e não marroios, 
fílhas pipas, filhos moíos ; 
estas são do meu choqueiro, 
esses lá são filhos joios. 

ANTONIO PRESTES, XUT. DOS DOUS inMXOS. 

1.) CHOQUÉNTO, adj. (De choca, com 
o suffixo «eatOí, como bolorento, da bo- 
lor, fedorento, de fedor, etc.) Cheio de 
chocas, de lama. — Por extensão, sujo. 

E os bigodes choquentos do tabaco 
Nos alentos enxuga do deus Baccho. 

ACADEMIA DOS SINGULARES, tOm. 2, p. 81H. 

2.) CHOQUÉNTO, adj. (Do choco, com 
o suffixo «ento»; cp. Choquento 1). Que 
está choco. — Água choquenta. 

— Figuradamente: Molle, mal disposto 
do corpo. 

CHORADÉIRA, s. f. (Do thema chora, 
de chorar, com o suffixo «deira»). Pran- 
to; lamúria para alcançar alguma cousa. 
Mulher que chora; carpideira. 

— Arvore cujos ramos pendem para 
baixo com suas folhas. 

CHORÁDO., part. pass. de Chorar. Der- 
ramado ; diz-se das lagrimas. 

E por memória eterna em fonte pura 
As lagrimas choradas transformarão. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 135. 

— Deplorado. 

Mas quanto melhor fâra bem gastada 
A vida, que na morte bem chorada! 

nOLIM DE MOURA, N0V1S8. DO HOMEM, 
cant. 2, est. 41. 

— (íSabida sua morte, foi, não só n'a- 
^quella Villa da Ribeira Grande, mas em 
toda a grande Ilha de S. Miguel, tào cho- 
rada e sentida, que todos clamavão, lhes 
faltava acolumna de toda aquella terra, i 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
2, cap. 3. 

Essa, que vôs cabeça, hoje prostrada, 
A trágico theatro reduzida, 
Se vio de tantas glorias já vestida. 
De quantas hoje lagrimas chorada. 

BARBOSA BACELLAR, SONETO. 

CHORA-DOILOS, s. 2 gen. (Composto 
do thema chora, de chorar, e doilo (vid. 
Doilo). O lastimador continuo; o que 
chora e se lastima continuamente de ma- 
les que lhe succedem. 

CHORADÓR, A, s. (Do thema chora, 
de chorar, com o suffixo «dor», «a»). O, a 
que chora facilmente ou muito.—O, a 
que acompanha o enterro vestida de luto. 

t GHORÁGICO ou CHORÉGICO, adj. (Do 
grego khoragikòs, khorêgikòs). Termo de 
Antigüidade. Que pertence ao chorégo. 

fCHORÁICO, adj. (Vid. Choréa 1). Ter- 
mo de Métrica antiga. — Verso choràico, 
verso que contém choréas, 

CHORAL, adj. (De choro). Termo de 
Musica. De choro. — Canto chorai. — So- 
ciedade chorai, sociedade que se reúne 
para cantar chóros. 

— S. m. Chorai, especie de canto re- 
ligioso. — Um chorai de Luthero. 

CHORAMINGADÓR, A, s. (Do thema cho- 
ramiga, de choramigar, com o suffixo 
«dor»). O, a que chora a miúdo. 

CHORAMIGAR, v. a. e n. Alteração de 
Choramingar. 

CHORAMiGAS, s. 2 gen. (Por Chora- 
minguas, como provam as fôrmas chora- 
mingar, chormingar; a segunda parle 
confundiu-se a final com migas, pelo pro- 
cesso da etymologia popular). O que cho- 
raminga por qualquer cousa. — uSempre 
os namorados como Papa asorda foram 
chora migas.» Francisco Manoel de Mello, 
Feira de Anexins, part. i, Dial. v, § 1. 

CHORAMINGAR, d.* n. (Vid. Chorami- 
gas). Chorar a miúdo e por coisas insi- 
gnificantes.—Activamente: Choramingar 
desgostos, desgraças, penúrias, etc. 

1.) CHORÃO, CHORONA, adj. (Do the- 
ma chora, de chorar, com o suffixo «ão», 
«ona»), Que chora muito.—Uma crean- 
ça chorona. 

— Subst.: Um chorio, uma chorona. 
— Figuradamente: Amante lastimeiro. 
— Na linguagem chula, amante muito 

apaixonado.—Sempre estás um grande 
chorão 1 

2.) CHORÃO, s. m. (Vid. Chorão 4). 
Arvore que tem hasteas longas com folhas 
carnosas de muito succo em pencas, e 
que pendem como arqueadas á propor- 
ção que crescem; dá-se em logares hu- 
midos. 

— Nome d'uma planta de longa rama 
que cresce em vasos. 

— Por analogia, pluma cahida sobre 
um dos lados do toucado. 

CHORAR, V. n. (Do latim plorare, mu- 
dando-se a «rticulaçáo «pl» em «ch», 
como em chão, do latira planus, chuva, 
do latim pluvies, etc. Curtius liga píorare 
á mesma raiz que pluvies, chuva (vid. 
Chuva). Derramar lagrimas. 

E vem a vóa chorando deste-i meus 
Olhos, com vergonha e com pavor. 

TROVAS E CANTARES, n.* 23. 
Cuido muit*, e choro con pesar, 
Porque me vejo muy coytad'andar. 

IDEM, n.* 117. 
E sigo medes falava, 
K chorava e dixia. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 34. 
—(íE em rateando esto, mostrava quei- 

xume e que quiria chorar.» Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 100. 

Coitados olhos, coitados 
nasçidos para chorar, 
olhos jaa fontes tornados 
em que me hei de alagar. 

christovAo FALCÃO, p. 18 (ed. de 1871). 
Nelle vos vi eu chorar 
e nelle chorei também 
derradeiro do meu bem 
e primeiro de meu mal. 

OB. ciT., p. 15 (ed. de 1871). 
Comtudo olhois de quem 
nam vive fazendo al 
chorai mais que os de ninguém, 
que o que he para maior mal 
tenho jaa para maior bem. 

OB. ciT., p. 2. 
Companheiros do meu mal, 
agoas qua d'alto correis, 
onde caís desigual 
parece que me dizeis: 
porque nào choras Crysfal? 

OB. CIT., p. 4. 
Pera vèr me fostes dados, 
vos soo a chorar vos destes, 
e se eu tenho cuidados 
meus olhos vos m'os fizestes. 

OB. CIT., p. 8. 

— «N'isto levanta os olhos aos céos, o" 
ós telhados (não queria nunca mentif 
nada) chorando, çaluçando, e torcend» 
as mãos.D Antonio Ferreira, Cioso, í"'' 
III, SC. 5. 

Oa cabelloe angélicos trazia 
Pelos eburneos hombros espalhados; 
Diante do pae ledo, que a agasalha, 
Estas palavras taes chorando espalha. 

CAM., LUS., cant. 3, est. 102, 
As filhas do Mondego a morte escura 
Longe tempo chorando memoraram; 
E, por memória eterna, em fonte pura 
As lagrimas choradas tranformaram. 

OB. CIT., cant. 3, est. 125. 
Choro no mesmo ponto, em que me rio, 
No mór risco me anima a confiança, 
Do que menos se espera estou mais certo. 

BARBOSA BACELLAR, A UMA AUSÊNCIA, 
Em respeito d'aquelles pensamentos 
Que n'alma o mesmo damno accrescentava, 
D'onde a mór pena d'estas penas era 
Não sentir e chorar quanto quizera. ^ 

ROLtM DE MOURA, NOViSS. DO HOMEM, ' 
est. 97. 

— Chorar de, com um substantivo.'^ 
Chorar de dõr, de alegria, de triste^' 
de pesar, de ternura, d'amor, de praif' 
de felicidade, de cólera, de indignaÇ^'^' 
etc. 

Choram olhos d'amor. 
CANCIONEIRNHO DO TROV. ANT., publ. P"' 

Varnhagen, n.* 5. 

— Chorar por alguém. — iFoi 
criador de fidalgos, e muito companM'^^ 
com elles; e era tão amavioso de todoí^ 
que com elle viviam, que nom chol"®'^ 
menos por hum seu escudeiro quando rnOf^ 
ria, come se fosse seu filho, t Fernáo ^ 
pes, Chronica de Dom Fernando, ' 

Por elle a ti rogando choro e bramo 
E contra minha dita emfim pelejo. 

CAM., LUS., cant. 2, est. 40. 

— Chorar por, seguido de um infi"''®^ 
— Chorar por ser pobre. — Chorar f 
ter perdido n'um negocio. — Chorar c" ^ 
uma creança, chorar abundantemente 
facilmente como faz uma creança. 

Com dor a lingua fala desatinos, 
E faz homens chorar como meninos. 

JOAO VAZ, GAYA, p. 18 (ed. 18C8). 
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— Chorar como uma Magdalena, cho- 
rar com efTusüo. — Familiarmente; Cho- 
"■sr como uma vacca, chorar excessiva- 
®ente.—Deixaram-lhe os olhos para cho- 

tiraram-lhe todos os seus haveres.— 
mais chora, menos mija, diz-se ás 

''ffisnçasque choram muito, etc.—Chorar 
um olho e rir com o outro, diz-se 

In homem incerto entre doussentimen- 
contrários. 

S. m. O chorar. 

Além da dor principal 
Pera moor pena lhe dar 
Puzeram-no em lugar ^au para dizer seu mal, 

bom pera o chorar. 
OBRAS DE CUniSTOVÂO FALCXO, p. 2 (ed. 1871). 

^izer o que elle sentia 
Em que queira nâo me atrevo, 
íiem o chorar que fazia, 
Dem as palavras que escrevo 
wni as que elle dizia. 

OB. CIT., p. 2, 
As ribeiras em eu vêl-as 
correm mais do que he seu foro, 
entrando meu chorar n'eUas. 

OB. CIT., p. 4. 

cad" <^'Z-S6 das lagrimas provo- 
por alguma cousa acre.—A ceho- 

° fumo fazem chorar. 
^ "oeticamente, diz-se das cousas. 

Hum Pacheco fortíssimo, e os temidos 
Aimeidas, per quem sempre o Tejo chora. 

cam., lus., cant. 1, est. 14. 

^ chorão chorava sobre a sua se- 
P^ltura, 

: Fazer chorar as pedras, di- 
dgj de enternecer muito, lastimar 

te commovedoras; ordinariamen- 
fQpjsentido ironico: Chorar o co- 
fgj ° " "■Iguem, doer-se muito. — «.Deve- 
Pr u " '^oração de considerar isso.» 
Pjfj ®ioel de Mello, Feira de Anexins, 
fttj ^ 5, § 1. — O muito chorar 

° " chorar faz 
condemnação chula do chorar. 

4 s^ • Chorar alguém, affligir-se com 
P^fda.—Esta viuva parecia que se 

ri^g ® chorar eternamente o seu ma- 

Thomé, o Ganga e o Indo; 
toda a terra que pizaste; 

Se iai? f^oraro as almas, que vestindo da santa Fé que lhe cnslnaste. 
cam., lus., cant. 10, est. 118. 

^p®®orar lastimando, com dôr. 
Poeticamente : 

'aetontca morte chorou tanto. 
CIT., cant. 9, est. 43. 

E dríí^^ Promontoríos o chorarão Os águas saudosas 
Com 1?" • campos alagarão '«grima» correndo piedosas. 
^ CIT., cant. 3, est. 84. 

■ Choraram-no sá com 
^ deplorado opportu- 

cousas deploradas, ou 
uzem magoa, dôr, etc. 

Que começo vejo que me cata (a morte). 
DE REZENDE, tom. 1, p. 142. 

Muito livre de cautellas 
Os olhos nas mesmas águas, 
E o cuidado lon^e d'ellas. 
Chorava alli minljas magoas 
Folgando muito com ellas. 

BERNARDIM RIBEIRO, EGLOGAI. 
Se vós viveis em tristeza 
eu vivo vida penada; 
5« c/iomt9 ser mal casada 
eu choro vossa crueza. 

OBRAS DE CTIRISTOVXO FALCXO, p. 22 (ed. de 
1871). 

Alli os dias passava 
em magoas da alma saidas 
dizer a quem longe estava 
as horas que não chorava. 

OB. CIT., p. 2. 
Chorando a lembrança d'ella 
virada foi minha face 
para onde o guado pasce 
da grande Serra da Kslrella 
da qual o Zézere nasçe. 

OB. CIT., p. 5. 
Depois de ver-me sem ella 
os meus olhos mo choraram 
quantas cousas mo lembraram 
que entre mim, Maria e ella 
em outro tempo passaram. 

OB. CIT., p. 7. 
Nam vos posso mais contar 
agoas minhas, minhas agoas, 
que me nam deixa pezar, 
ora chorai minhas magoas 
que bem sam para chorar. 

OB. CIT., p. 13. 
Agora espero, que estas chagas laves 
Que em fim m'')goáo peitos lastimados, 
IS vingando estas, que hoje choro e gemo 
Cerres também caminho ás que inda temo. 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, CUnt. 1. 
Tanto e mais chorat^a o seu peccado, 
Km toda esta mesma desventura, 
No que consiste o ser christâo chamado 
E n'isto está o seu remedio e cura. 

JOÃO VAZ, GAYA, p. 12. 
Quando c*os olhos da rasâo presente 
Se vô e chora o tempo mal gastado, 
Não só a graça toma renovada 
Mas fíca em grau maior communicada. 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 2. 

— Chorar os seus peccados, seus erros, 
seus crimes, afíligir-so profundamente por 
os ter commettido. 

Quando já dos Empirios Aposentos 
Sentio, tomando em si, que fora estava; 
Aonde vô que só chorar peccados 
Sào gostos cá na vida bem fundados. 

OB. CIT., cant. 4, est. 83. 

— Chorar doilos, chorar desgraças, pe- 
nas, continuamente; lastimar a si ou aos 
outros sempre. — « Por mais obrigações 
que alegueis he esta hua tinha muito ge- 
ral, em cada parte ha pedaço de mão ca- 
minho, e eu sou agora a de Çaragosa, 
que morreo chorando doilos olhos. i> Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, 
act. I, SC. 2. 

— Na linguagem biblica, chorar a sua 
virgindade, diz-se d'uma rapariga que 
chora por morrer sem ter casado. 

— Familiarmente: Chora o pão que co- 
me, diz-se do avaro que tem pena do 
alimento que como. — Chorar alguma 
cousa que se dá a alguém, ter pena de 
lh'a dar.—Chorar a morte da bezerra, 
chorar uma cousa insignificante.—Chorar 
milongas, chorar grandes desgraças, n'um 
sentido ironico. 

— Pleonasticamente: Chora lagrimas. 
— Chorar lagrimas de sangue. — Não 
chorou nem uma lagrima. — Chorar azei- 

te por um olho e vinagre por o outro, 
chorar com fingimento, chorar sem pena. 

Mil lagrimas chorando nesta ora, 
Cuydando neste nosso apartamento. 

JOAO VAZ, GAYA, p. 13 (ed. 1868). 

— Adag. : «Choram os olhos do teu ami- 
go, e elle enterrar-te-ha vivo.t — «Chora á 
bôcca fechada, não dês conta a quem lhe não 
dá nada.yi—«Mais quero estar trabalhando 
que chorando.» — nQuem é bom de con- 
tentar, menos tem que chorar.» — aNão 
vejas por extremos, nem chores dólos 
alheios. j> — «Aquella ha de chorar, que 
teve bem, e veio a mal.n — m Sapateiro por 
que choras? porque não tenho solas.d— 
aNão de olhos que choram, senão que tra- 
balham.i> — dDesde que mãos chorei, cada 
dia merece porque.d — «Quem tem quem 
o chore, cada dia morre.y> — «Quem com 
donas anda, sempre chora, enão canta.v 
— «Folguemos emquanto podemos, outra 
hora choraremos.»— «Aprende chorando 
eirás ganhando.» — «Quem primeiro nas- 
ce, primeiro chora.» — «Donos dão, e 
servos choram.» — «Um no sacco, outro 
no papo, e chora pelo do prato.» — «Ao 
arrendar cantar, e ao pagar chorar.» — 
« Não crieis gallinha, onde a raposa 
mora, nem criais a mulher que chora.» 
— «Mãe, que cousa é casar? filha, fiar, 
parir e chorar.» — «A mulher que se 
fia de homem jurar, o que ganha c cho- 
rar.»— «Quem canta seus males espanta, 
e quem chora os augmenta. » — « Onde 
muitos choram aliviam outros a sua ale- 
gria.»— «Dous amigos de uma bolça um 
canta, outro chora.» — «Já eu deveria ser 
escaldada, que dous pardais em huma es- 
piga nunca liga, dous amigos de hua bol- 
ça, hum canta, outro chora.» Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, 
SC. 3. 

CHORBÍSPO, s. m. Vid. Chorepiscopo. 
CHÓRDA, s. f. (pr. korda). Vid. Corda. 
1.) CHORÉA, s. f. (pr. koreia; do 

grego khoreia, de hhorós, côro; vid. 
Coro). Termo de Métrica antiga. Pé com- 
posto d'uma longa, d'uma breve, chama- 
da também tronchêa. 

2.) CHORÉA, s. f. (pr. koreia; do 
grego khoreia, dança, de khorós, côro ; 
vid. Coro). Dança, baile. 

Cd as musas em choréas concertadas 
Cantay comigo: e day-me hua voz, que loe 
Por todo o mundo; onde Colomba vai. 

ANTONlO FERREIRA, SANTA COMBA. 
Já todo 0 bello coro se apparelha 
Das Nereidas ; e junto caminhava 
Em c/iortios gentis, usança velha, 
Para a ilha a que Venus os guiava. 

CAM., LUS., cant. 9, est. 50. 

— Termo de Medicina. Doença cha- 
mada também dança de S. Guy que con- 
sisto em movimentos continuos, irregula- 
res e involuntários, d'um certo numero 
de orgãos, movidos pelo systema dos mus- 
culos voluntários. 

CHORECER, V. n. O que era boa hora 
ha do vir ou chegar. — «Atee o Janei- 
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ro do anno que â de chorecer.» Viterbo, 
Eluc. 

CHORÉGIA, s. f. (pr. korégia; de 
chorégo). Termo d'Antigüidade grega. 
Funcção de chorégo. As despezas d'essa 
funcção. 

CHORÉGICO, adj. (pr. koreçjicó). Que 
nertenco a choregia. 
' CHORÉGO, s.m. (pr. ícoréjro; do grego 
khoregos, do khoros, côro (Vid. Côro), e 
agein, conduzir). Termo d'Antigüidade 
grega. O que entre os gregos fazia a des- 
pesa dos espectaculos. 

CHORGGRAPHIA, s. f. (pr. koregra- 
fia; do grego khoreia, dança, de khoros, 
coro (vid. Coro), e graphein, traçar (vid. 
Graphico). Arte de compôr danças. — 
Arte de marcar sobre o papel os passos, 
os gestos e as figuras d'uma dança com 
signaes particulares o muito complicados. 
—Arte de dança. 

CHOREGRAPHICAMENTE, adv. (pr. ko- 
regraficamente). D'uma maneira chorc- 
graphica. 

-}■ CHOREGRAPHICO, adj. (pr. kore- 
grafico). Que pertence á choregraphia. 
—Exercidos choregraphicos. 

CHORÊGRAPHO, s. m. (pr. korégra- 
fo; vid. Choregraphia). Compositor de 
bailes, o que se occupa de choregraphia. 

CHORÉICO, s. m. (i)i. koreico; de Cho- 
réa 2). Termo de Medicina. Que tem re- 
lação com a choréa. 

— Substantivamente: O que está ata- 
cado do choréa. — Um choreico. 

CHOREMANIA, s. f. (pr. koremania ; 
do grego khoreia, dança, e mania). Ter- 
mo de Medicina. Synonymo do Choréa. 
(Vid. Choréa 2). 

1.) CHOREPISCOPO, s. m. (pr. korepis- 
copo; do grego khôrepiskopos, de khora, 
campina, e épiskopos, bispo; vid. Bispo). 
Nome que usaram até ao lim do século xi 
os vigários episcopaes. 

2.) CHOREPISCOPO, s. m. (Do grego 
khorós, côro, e épiskopos, que vigia). 
Nome, em algumas das cathedraes, prin- 
cipalmente na Allemanha, d'uma especie 
de inspector do côro. 

CHÕRICA, s. f. Termo antigo. Flauta 
para acompanhar os dithyrambos. 

CHORICAS, s.f. pl. Vid. Chorão, Cho- 
ramigas e Choramigador. 

CHÕRICG, adj. (pr. kórico; do grego 
khoros, côro). Termo do Antigüidade. 
Versos choricos, os que os córos cantam 
ou declamam nos theatros. 

CHORINA, s. f. Termo chulo. Cabel- 
leira, era sentido pejorativo, 

— S. m. Termo chulo. Homem que 
traz cabelleira, no mesmo sentido prece- 
dente.—É um chorina. 

CHORINHO, s. m. Diminutivo de Cho- 
ro. (Vid. Choro). 

Saudades de minh'áma 
. Chorinhos e devoções, 
' Sacrifícios e orações, 
Me hão de lançar n*huma cama, Certamente. 

qAM.» AMPHiTRiÕES, act. I, SC 2. 

CHORION, s. m. (pr. kôrion; do grego | 
khorion, coiro; vid. Cozer). Termo de Ana- 
tomia. A mais exterior das membranas 
que envolvem o feto, porção mais espes- 
sa do tecido da pelle. Involucro exterior 
do ovo uterino. 

— Termo de Botanica. Nome dado por 
Malpighi ao tecido cellular que occupa 
o lugar da amêndoa da semente antes da 
fecundação. 

— S, m. Termo antigo de Mjthologia. 
Musica dos antigos gregos, cantada em 
honra de Cybelle. 

CHORISTA, s. m. Vid. Corista. 
-}■ CHORIZONTE, s. m. (pr. korizonte; 

do grego khorizon, separar, de khôris, se- 
paração). Nome, na critica grega, dado 
aos graramaticos que attribuiam a Illiada 
e a Odyssêa a difTerentes auctores. 

CHORLO , s.m. (Do allemão schorí). tia.- 
salto, substancia petrea, dura, em crystaes 
de diversas côres. Chorlo lenlicular vio- 
leta, vid. Axinita.—Q,\ío\TO^negro octaó- 
dro, vid. Ceylanites.—Cholro negro rhom- 
boidal, vid. Amphibolia.—Cholro vulcâ- 
nico, vid. Augita. 

CHORO, s. m. (De chorar). Acção de 
chorar; pranto, lamento. — «Foi a casa 
loguo cheade braadoi e choros dlwmeens 
e de molheres.n Fernão Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. cm. — aOshraados 
e choro era miujto, depenamdosse, e dam- 
do grandes punhadas no rosto.d Idem, 
Ibidem, cap. cvi. 

Coitado de mim, coitado, 
pois meu mal não se amança 
com choro nem com cuidado. 

CIIUISTOVÃO FALCÃO, p. 2 (ed. de 1871). 
O choro que entam chorei 
que o teu chorar me fez 
nunca o eu esquecerey. 

IDEM, p. 13. 

— «Os choros nõo aproveitam pera 
nada; por isso é muito mais necessaria 
nelles a temperança, nem se devem de ter, 
senão como cousa, que se não pode escu- 
sar, ji Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, 
Part. I, cap. vi. 

A» mulheres c'um c/íoro piedoso, 
Os homens com suspiros que arrancavam. 

CAM., Lus., cant. 4, est. 89. 

...—Ó filho a quem eu linha 
Só para refrigerio e doce amparo 
D'est;i cansada já velhice minha, 
Que em choro acabará penoso o amaro. 

O». CiT., cant. 4, est. 00. 

Mas n'este passo a nympha o som canoro 
Abaixando, fez rouco e entristecido, 
Cantando em baixa voz, envolta em choro, 
O grande esforço mal agradecido. 

OB.' CIT., cant. 9, est. 22. 

Ouvesse juntamente hum tenro choroy 
E hua contente voz que diz aluissera. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 1. 
Após isto soltou do triste choro, 
Hua muy copiosa, o larga vea. 

OB. CIT., cant. 7. 

No Grão Juízo em pé se levantava 
Em acto humilde, em mostras piedosa, 
E com choro que a voz interrompia 
Taes palavra® do brando peito abria. 

KOLIM DE MOURA, NOYISS. DO HOMEM, cant. 
est. 81. 

CHORO, s. m. Vid. Côro. 
Oh que famintos beijos na floresta! 
E que mimoso choro que soou! 

CAM., LUS., cant. 9, est. 83. 

CHORÓDIA, s. f. {^x.korôdia; de cho- 
ro). Musica executada pelo choro. 

CHOROGRAPHIA, s. f. (pr. korografia; 
do grego khôrographia; de khóra, paiZt 
e graphein, descrever. Vid. Graphico). 
Descripção de um paiz, assim como a 
geographia é a descripção da terra, e « 
topographia a de um logar particular. 

CHOROGRAPHICO, adj. (pr. korograp'^ 
CO; do grego khôrographikós; vid. CliO" 
rographia). Que pertence á chorograph"' 
—Descripção chorographica.—Carta cb®" 
rographica. 

CHOROGRAPHO, s. m. (pr, korografO' 
vid. Chorographia). O que é auctor a® 
chorographias. 

CHOROIDE, s. f. (pr. korôide ; do gregj 
khoroeidôs, de khorion, chorion (vid. 
palavra), e eidos, fôrma). Termo de 
tomia. A membrana choroide, ou, 
plesmente, a choroide, membrana mH' 
delgada eescura, que reveste a part®?"' 
tcrior do olho, em que está situada e" 
a sclérotica e a retina. 

— Plexus choroides, dobras raernbf ^ 
nosas, que formam a pia-mater nos ve" 
triculos lateraes do cercbro. 

CHOROIDEO, ou CHOROIDIANO, «"J' 
(pr. koróidio; vid. Choroide). Termo 
Anatomia. Que tem relação com os pl®^^ 
choroides, ou diz respeito á choroide- 
Teia choroidiana, membrana delga®' 
composta de dous folíolos ou prolojiÈ 
mentosda pia-mater.—Artéria choroio' 
na, artéria que nasce da carótida 
na, o junto do prolongamento anterior 
protuberancia cerebral, penetra no v" 
triculo lateral para ir perder-se no 
choroideo.— Veias choroidianas, aS 1 
atravessam a teia do mesmo nome, ej 
cebem quasi todas as dos ventriculo® 
teraes. jo 

CHOROIDITE, s. f. koroidite; 
choroideo, com a final medicai 
gnificando inflammação). Termo de 
dicina. Inflammação da choroide. 

CHOROMIGAR, v. a. Outra fórtna 
Choramingar. 

As pobres choromifjavão 
Com tantas escarapellas. 

FR. SIMÃO, ORAÇS.0 ACADÊMICA, P- 332- 

CHORONA, f. d^e Chorão (vid. esta P'' 
lavra). «o, 

CHOROSAMENTE, adv. (De choro 
com o sufPixo «mente»). Com choro- 

CHOROSINHO, s. 7n, Diminutivo 

Choro. gijf' 
CHOROSO, adj. (De choro, cona o 

fixo «oso»). Que chora. 

Entam ella assi chorosa 
de tam choroso mo vèr 
jaapera mosoccorrer 
com huma voz piadosa 
começou-se assi a dizer... 

OBRAS DE CHRISTOVÃO FALCÃO, 
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Fermosa filha minha, não temaes 
Pengo algum nos nossos Lusitanos; 
Nem que ninguém commigo possa mais, 
Que estes cho7'oso$ olhos soberanos. 

CAM., LHS., cant. 2, est. M. 

—Lamentoso, acompanhado do chôro. 
Quando eu co rosto descorado, e frio 
Soltava a voz chorosa, e nunca ouvida 
iJaquella mais que Serra endurecida. 

antonio ferreira, sonetos, liv. 1, p. 46. 
Leuantão-se altas vozes de improuiso 
12- num choroso clamor, que rompe os ares. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, cant. 3. 
—Que cousa chôro; lamentavel.—Des- 

^"■oça chorosa. 
CHORRÁR ou CHORREÁR, v. a. (De 
®rro, como saltear, de salto, etc.) Jor- 

rar, ' 

^HORRI^O, s. m. Vid. Churrião. 
CHORRilHAR, V. n. (De chorrilho). 

^®lar muito; fallar com verbosidade.— 
rnuitas palavras de pouca ou 

'sihuma significação. 

^^■arte. CoraçSes asseteados, 
copra em baixo, é mais de vôr. ^olher. E ha de levar quadrados? 

^^(^rquQza, Senhora, neste» eantinhos, 
Chorrilharam. 

antonio prestes, auto dos CANTARINIIOS. 

^Deitar chorrilho. 

ro o Diminutivo de Chor- 
de pessoas ou cousas que se se- 

çL ^.""^pidanaonte umas ás outras.—Um 
geníe. —Í7m chorrilho d'as- 

5, chorrilho de sortes, sortes 
^ssivas que se lançam. 

gjj^.^''guradamente: A direcção que o 
attender a nada, por 

ío jP da direcção que segue um jor- 
cg^^.®8ua. — (íOs barrancos em que vay 

^ais quando não segue 
pro ^ do Espirito Santo, que o seu 
ingí"'"' chorrilho.» Diogo de Paiva, Ser- 

j ®' Tom. I, foi. .339. 
ft,'-) CHORRO , s. m. Alteração de Jorro, 

oy em c/l (vid. Chamba).— 
chorros de gentil agoa.» 

Lopes Castanheda, Historia da 
e»j ' "'irt. II, cap. 185.—aSahe a ourina 

^iTo.» Madeira, Morbo Gallico, 
^i' P- 167. 

eoji,. de voz, esforço com que se 

, s. m. Livrinho de gram- 
os rapazes levam á eschola. 

"'uteau. 

?®RT0N0MÍA, s. f. (pr. kortono- 
^os' Si^ego khórtos, herbagem, e nó- 

CÍjon^^)- ^rte de fazer os herbários. 
, adj. (Do mesmo thema que 

to (jç ^ ®.)- Termo Popular. Gordo, cober- 

c4,^80RumbéLA, s. f. Significação in- 

a fluem deu tào larga licença " nao é péla de tão chorumbela. 
■^•«TONIO PUESTES, AUTO DA AVE-MARIA. 

^eaiai^í^®' ®- w- (D'um thema funda- 
'Po, Qjç ® que derivam chor-udo, chour- 

■ *'Sse thema é d'origem incerta. O 
^01" K.—28. 

que sobre elle se pôde ler em os nossos 
etymologistas não passa de hypotheses sem 
fundamento). Matéria gorda d'um ani- 
mal.— Rola, jmrdiz de chorume, bem 
gorda, que deita pingos de gordura ao 
assar-se. 

— Figuradamente: Riqueza, abundan- 
cia. 

Tem chorume, 
pòc lastro no começado. 

ANTONIO PRESTES, AUTO DA AVE-MARIA. 

Ha se de dar e tomar com pessoas 
que tem criação, churume, maneira. 

IDEM, iniDEM. 

— Loc. POP. : Ter chorume, ter di- 
nheiro. 

CHORUMÊNTO, adj. (De chorume, com 
o suffixo «ento», corno choquento, de cho- 
ca, etc.) Que tem chorume; gordo, pin- 
gue. 

CHOS, adu. Vid. Chus. = Viterbo, Eluc. 
CHÓTE. Voz que se emprega para en- 

chotar as aves.—Chote d'ahi, vai-te d'ahi, 
sai-te. Não é improvável que seja uma 
corrupção de sai-te {chai-te, choi-te, chó- 
te). 

CHOUÇO, s. m. Vid. Chouso. 
1.) CHOUPA, s. f. (Do francez échoppe, 

que hdje significa ponta d'aço para gra- 
var, e que no século xvi tinha a fôrma 
échople, e no antigo francez soava es- 
cholpre, faca de raspar; esta fôrma mos- 
tra-nos a origem da palavra no latim 
scalprum; vid. Escopro). Ponta de ferro. 
— Peça de ferro mais comprida e mais 
larga que os ferros da lança, com que se 
armam garrochões, chuços, dardos e ou- 
tras armas do montaria. 

2.) CHÓUPA, s. f. (Talvez a mesma 
palavra que Choupa 1), porque o povo dá 
aos peixes, etc., denominações baseadas 
muitas vezes sobre uma muito remota 
similhança). Peixe acarne, ou acharne. 

CHOUPÁNA, s. f. (Não ó impossível que 
seja uma fôrma parallela de cabana, bai- 
xo latim capana, mas faltam as provas 
históricas. O francez do século xv oíTe- 
reoe a fôrma chahene : a mudança de a 
átono em o nada tem de extraordinário, 
como nos mostra bogalho por hagalho, de 
baga, etc.) Casa rústica de ramas, col- 
mada ; choça pastoril. 

— Figuradamente e na linguagem de 
cumprimentos da sociedade: Offereço-lhe 
a minha choupana, a minha casa indigna 
de o receber. 

Abri vossas chonpanas, meus pastores. 
ANTONIO ferreira, EGL0GA7. 

Se o sol apertar, temos choupana 
De cannas, o rama bem cuberta, 
Onde nem entra Sol, nem chuva a dana. 

IDEM, EGLOGA 3. 

CHOUPANÉIRO, A, s. (De choupana, 
com o suffixo «eiro»). O, a que habita 
em choupana, casebre. 

CHOUPANÍNHA, s. f. Diminutivo de 
Choupana. = Usado por o padre Manoel 
Bernardes. 

CHOUPO, s. m. (D'uma fôrma plopus, 
resultante do latim populos por metathe- 
se do l]. Genero de arvores da familia 
das salicineas. Este genero comprehende 
varias especies, das quaes as mais inte- 
ressantes são as seguintes: l.®0 choupo 
ordinário, ou negro, a que OS francezes 
chamam choupo d'Italia {populus nigra, 
Linneu), o qual tem as folhas deltoides, 
agudas, serreadas, e cresce depressa, ele- 
vando-se em uma bella fôrma pyrami- 
dal; 2.® O choupo branco ou alamo (vid. 
Alamo); 3.^^ O choupo tremedor (populus 
tremulo, Linneu), cujas folhas são quasi 
redondas, denteadas, angulosas e gla- 
bras nas duas faces; 4.» O choupo bal- 
samico (vid. Tacamaqueiro); 5.^ O chou- 
po da Virgínia (populus heterophylla), 
que tem as folhas cordiformes. O choupo 
negro ou d'Italia dá uns gomos resinosos, 
estimulantes, empregados em pharmacia 
para formar a base do imguento populeo. 

CHOURiÇA, s. f. (Vid. Chorume). Pe- 
daço de tripa de porco ou boi cheia de 
carne magra e gordura do porco, com 
tempéros, ou cheia do sangue com fari- 
nha ousem ella, o ás vezes com assucar. 

— Rodilha ou calça cheia de areia para 
tapar fisgas por onde entra o vento. 

CHOURIÇADA, s. f. (De chouriça, com 
o suftixo «ada»). Grande numero de chou- 
riços.—Pancada com chouriça. Vid. 
Calçada. 

CHOURICÉIRO, A, s. (De chouriço, com 
o suffixo «eiro»). Pessoa que faz ou ven- 
de chouriços. 

CHOURICÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Chouriço. 

CHOURIÇO, s. m. (Vid. Chouriça). Ro- 
lo de cabello similhante a um chouriço 
de carne, que as mulheres mettem por 
baixo do topete para o levantarem. 

— Rolo que os mariolas põem por de- 
traz do pescoço para n'elle segurarem o 
páo quando carregam a páo e corda. 

CHOUSA, s. f. (Vid. Chouso). Cerrado, 
pequena fazenda, pomar com sua cerca. 
— a Duas herdades, hum castenhal,e huma 
chousa.» Doe. de Moncorvo dí 1407, em 
Viterbo, Eluc. = Usado ainda no século 
XVI por Diogo Bernardes, etc. 

CHOUSAL, s. m. ant. (De chouso, com 
o suffixo «al»). Vid. Chousa. = Viterbo, 
Eluc. 

CHOUSO, s. m. (Do latim clausus, fe- 
chado, part. pass. de claudere, fechar 
(vid. Incluir); para a mudança de cl em 
ch, vid. Ch). O mesmo que Chousa. 

CHOUSURA, s. f. (Do chouso, com o 
suffixo «ura»). Parede, vallo, tapume 
que fecha, separa e divide uma fazenda 
da outra. 

CHOUTADÓR, A, adj. (Do thema chouta, 
do choutar, com o suffixo «dor»). Chou- 
tão, chnuteiro. 

CHOUTÃO.CHOUTONA, adj. (Dechouto, 
com o suffixo «ão», f. «ona»). Que anda 
de chouto, fallando do cavallo, da égua. 
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CHOUTÁR, V. n. (D'um verbo latino 
tolutare que fazem suppôr tolutarius, ca- 
vallo que vae a trote, tolutim, a trote, 
etc., e de que vem também trotar. A mu- 
dança de tl (ílotare por tolutare) em ch 
não é extraordinaria, com quanto seja o 
único exemplo d'ella esta palavra : cl ini- 
cial muda-se em ch; cl mediai em Ih; tl 
mediai em Ih; é natural que a articula- 
ção tl, sendo inicial, se comporte como 
cl). Andar a chouto. 

— Adag. ; «Em chão de couce, quem 
não pode andar, choute.» Padre Delica- 
do, Adag., p. 34. 

CHOUTEIRO, adj. Vid. Choutão. 
1.) CHÓUTO, s. m. (Vid. Choutar. O 

arabe xauto de Moraes ó inventado ad 
hoc). Trote. — nQuando o viram sobre a 
praia descer com passos a meio chouto.» 
Barros, Década I, iv, 3. — Andar dos ca- 
vallos e muares aos saltinhos, que mo- 
lesta- os cavalleiros. 

2.) CHOUTO, s. m. Termo Asiático. 
Fôro que se paga no Indostáo sobre o 
quarto das terras cultivadas. 

CHOUVÍR, V. a. (Do latim claudere, 
mudando cl em ch (vid. Ch), au em ou, 
como em ouro, do latim aurum, thesouro, 
do latim thesaurus, mouro, do latim mau- 
rus, etc., e apparecendo em logar do d 
syncopado, e para evitar o hiato, um v, 
como em ouvir, de audere, etc.) Fechar, 
encerrar. — <iPortas abrindo, e chouvin- 
do.» Doe. de 1401, em Viterbo, Eluc. 

CHOVEDÍÇO, adj. (De chovido, part. 
pass. de chover, com o suffixo «iço»), 
Da chuva.— «.Todo este Reyno de Lara a 
terra em si he aspera, e de montanhas 
bravas, e de piçarras, e terras escalvadas, 
mas entre ellas ha valles que tem palma- 
res, e poços de agoa, e cisternas de agoa 
chovediça.» Antonio Tenreiro, Itinerá- 
rio, cap. 3. 

CHOVÊR, V. n. (Do latim pluere, in- 
fluenciado pelo substantivo chuva. O v. 
latim pluere, e o s. pluvia ligam-se á 
mesma raiz indo-germanica plu, que o 
grego pleô (por plêv-ô, cp. pley-somai), 
nado, navego, ply-nô, lavo; o sanskrito 
plav-ê, nato, nave veho, fluctuo, âplu, se 
lavare, plav-a-s, navis, nnvigatio; o go- 
thico flô-du-os, rio, corrente d'agua; an- 
tigo alto allemâo flewiu, fluilo, lavo, fliu- 
z-u, fluo; slavo ecclesiastico plov-a (in- 
finito plou-ti), navef^o, lituanio pláu-j-u 
(infinito plau-ti, lavo, limpo). A raiz ex- 
prime o movimento na agua e da agua 
com tres diflerenças principaes : 1) nadar 
(banhar-se, lavar); 2) navegar; 3) cor- 
rer; e 4) chover, Muitas outras palavras 
portuguezas se ligam a esta raiz, como 
em seus logares se acha indicado). Diz-se 
da agua que cae do céo; n'este sentido 
o verbo é impessoal. — só por melhor 
contemplar as estrellas do céo, escolheo 
para sua especial habitação a mais alta 
montanha no Cabo de S. Vicente, onde 
poucas vezes chove.» Antonio Cordeiro, 

Hist. Insulana, liv. 2, cap. 1. — Chove 
que é um desamparo, chove muito. — 
Chove a cantaros, chove immenso, cae 
chuva muito grossa. — Fignradamente : 
Chove-í/ie em casa, tudo lhe corre bem. 
— (íQuando chove e faz sol andam as bru- 
xas em Antanhol, embrulhadas n'um len- 
çol, a dançar ao caracol.)-) Parlenda po- 
pular, hoje de sentido perdido. — Pes- 
soalmente : Chove muita agua. 

A noite de ventos muda 
como saudade escolha 
e porque mais prazer colha 
chovia íigua miúda, 

CHRISTOVÃO FALCXO, OBRAS, p. 7 (ed. de 
1871). 

— Diz-se do que cae ou parece cair do 
céo como a chuva.—Choveu sangue.— 
Por extensão, diz-se de tudo o que cae 
do alto em grande quantidade, sentido 
em que ó pessoal. 

Mas corruscante fogo rutilando, 
Gotas de chumbo mil ali chovendo, 
A fúria impedirão, e a braveza 
Da lu.sitana, illustre fortaleza. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 14. 
Da espessa nuvem settas e pedradas 
Chovem sobre nós outros sem medida. 

CAM., LUS., cant. õ, cst. 33. 
Eis que sobre elles chovem cento a cento 
Piiouros, que abrem um e outro costado. 

SÁ DE MENEZES, MALAGA CONQUIgT., Cant. 2, 
cst. 13. 

— Com um nome de pessoa, ou de 
pessoa por sujeito, significa algumas ve- 
zes fazer chover, e, figuradamente, fazer 
cair.—-Chova o céo sobre nós a cantaros. 
—Os antigos criam que Júpiter chovia 
quando lhe aprazia. — nPavimento jun- 
cado de flores até o tecto chovendo rosas.-/) 
Antonio Vieira, Sermões, tom. 9, p, 35. 
— Afíluir, chegar em abundancia. — Cho- 
viam fructos na praça. — Os conselhos 
chovem sobre elle.— Os sarcasmos, oppro- 
brios chovem sobre elle, é victima dos sar- 
casmos, opprobrios. — <íFinalmente cho- 
viam os opprobrios, que o triste Relogio 
ouvia, e callava a troco de fazer o que 
devia.)) Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 25. 

—Cansativamente, com um nome de 
pessoa por sujeito. — lEra de animo tão 
inteyro (Kpitecto), que cada hora desafia- 
va ao nosso Júpiter, pedindo, que choves- 
se sobre elle as calamidades, com que os 
outros não podião.-a Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 155. 

—Produzir, cau.sar. 
CHOVÍDO, part. pass. de Chover. Caí- 

do á maneira do chuva. — nPenedos que 
parecem chovidos.» Duarte Nunes de 
Lefio, Descripção de Portugal, p. 10. 

CHOVISCÁR, V. n. Vid. Chuviscar. 
CHOVÍSCO, s. m. Vid. Chuvisco. 
CHÓZ, s. m. (Vid. Ichoz). Armadilha 

para caçar gallitiholas, perdizes, etc., fei- 
ta de duas táboas que se abrem para bai- 
xo quando se carrega n'ellas. 

f CHREMATÍSTICA, s. f. (Do grego 
khrêmatistikê, de khrêma, baveres, fortu- 
na). Termo Didactico. Arte de crear as ri- 

quezas. Em alguns auctores, synonymo 
de economia política. 

t CHREMATOLOGÍA, s. f. (Do grego 
khrêma, fortuna, haveres, o lógos, trata- 
do). Termo Didactico. Doutrina das ri- 
quezas ; tratado das riquezas. 

f CHREMATOLÓGICO, adj. Termo Di- 
dactico. Que respeita á chrômatologia. 

f CHREMATONOMÍA, s. f. (Do grego 
khrêma, riqueza, e nómos, lei). Leis na- 
turaes que regulam a producção e a re- 
partição da riqueza. 

t CHREMATONÓMICO, adj. Que res- 
peita á chrematonomia. 

CHREOCÓPIA, s. f. (Do grego khreos, 
divida, e koptô, eu quebro). AnnullaçâO) 
revogação de parte da divida. 

CHRESTOMATHÍA,s. f. (Do grego khrês' 
tomátheia; de khrêstos, util, de krêstah 
servir-se, e mathein, aprender (vid. 
thematica). Collecção de peças escolhi^'® 
em certos auctores clássicos. — Chresto* 
mathia grega.—A chrestomathia 
de Silvestre de Sacy. 

CHRISÊO, CHRISÊU ou CHRYSÊO,s.'»' 
(Do grego khryseos, d'ouro). Termo Pofi' 
tico. O sol. 

Chryseo sahir queria então do Signo 
Que de Alcides mordeu a planta ousado, 
Por entrar no Leão fero, c maligno. 

MAN. TiiOMAZ, INSULANA, cant. 4, est. 40. 
CHRÍSMA, s. m. (Do grego 

balsamo, uncção, de khriein, ungir; vW' 
Christo). Oleo misturado de balsamo, í''® 
serve para ungir os fieis no sacraaie"'" 
da confirmação. — nPara não correr" 
Santo chrisraã pelo dedo.d Andrade, A"' 
ções Episcopaes, p. 48, apud Blute»''' 
—O sacramento da confirmação.— 
sim chamavão á crisma que o arcehi^í" 
dava em todas as Igrejas, ferrete de 
tuguez.% Antonio Gouvêa, Jornada do 
cebispo de Goa, liv. 1, cap. 21. 

CHRISMÁR, V. a. (De chrisma). Co"' 
firmar na fé o christão, administran""^ 
lhe o sacramento do chrisma. — <íCorr>o ^ 
bautizou disse missa, a qual acabadi^ 
chrismou.» Antonio Gouvêa, Jornada 
Arcebispo de Goa, liv. 1 cap. 5. — 
teve nesta terra muitos dias conlP'^^"^'^ 
nella chrismou grande copia de ge^^^' 
Idem, Ihidem, liv. 2, cap. 4. 

— Familiarmente; Mudar o nome, 
que no sacramento da confirmação p" 
mudar-se o nome.—Não chrismes 
sas, não lhes dês nomes que não 

— Na linguagem chula, dar ufflfl " 
fetada. 

— Chrismar-se, v. refl. Receber o 
cramento da confirmação. 

— Familiarmente: Mudar de noine- 
CHRISÓL, s. m. Vid. Crisol. -,0 
CHRISTÃ, CHRISTÃA, CHRISTAN- 

Christão. - 
CHRISTÃMÊNTE, CHRISTÃAMÊNTt- 

CHRISTANMÊNTE, adv. (De christão, cj ^ 
o suffixo «mente»). Segundo o espir' 
leis da religião christã. — <íE a 
vavão cães de caça, e fila, sem terei^ 
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^ido, para apontarem aonde lhe desse o 
de alguma carne humana, para alli 

'lavarem os homens, e christãmente enter- 
"liarem os mortos.y> Antonio Cordeiro, His- 
toria Insulana, Liv. v, cap. 9. 

Familiarmente; Faltar christãmen- 
fallar coqi clareza. — e.Fatiando chris- 

^mente, não folgo de ver mancebos em 
boches.)■> Francisco Manoel de Mello, Apol. 

p. 191. 
CHRISTANDADE, s. f. (Do latim chris- 

^witatej noru. christianitas^ de cliristia- 
christão). Os povos, os paizes chris- 

Gom quanta razão chora 
A christandade a paz, (jue lançaes fora. 

ANTONIO FEUREIRA, ODES, IÍV. i, 4. 
KnSo menos certíssima esperança 
De augmento da pequena christandade. 

CA.M., Lus., cant. 1, est. C. 
Assi do Ci5o deitadas sào as sortes, 
Que v(jR, por muito poucos que sojaes, 
Muito façaes na sancta christandade, 
Que tanto, ó Christo, exaltas a humildade. 

OB. ciT., cant. 7, est. 3. 
Kntre as líoreaes neves se recreia, 
Nova maneira faz de christandade. 

OB. ciT., cant. 8, est. 5. 
  o vaso da iniquicia, 
Açoute tâo cruel da cliristundadc. 

OB. CIT., cant. 7, est. 65. 

dad, 
'^Estendia aquetla inflamada cari- 

^'■cebispc 
Resino , 
i??^ade, e no Synodo que celebrou.» Idem, 

Liv. I, cap. n. — «Iluma Corte 

® « todo o Reino de França, e a toda 
"christandade.» Fr. Luiz de Souza, 

ist. de S. Domingos, Liv. i, cap. ii.— 
''andes privilégios pera toda a chris- 

de quaes forão escritos em ollas ® cobre.» Antonio Gouvèa, Jornada do 
^ cebispo de Gôa, Liv. i, cap. ji.—«Quãdo 

s'«o arcebispo foy tratar desta Chris- 
'andadF 
'oidem, 

(lu como a da nossa Lisboa, a 
Ia j inveja a nenhuma da Chris- 
Ad^i Francisco Manoel de Mello, 
jyg Dial., p. 139.—líÀ/uito faz aqui a 

de / muito mais a christanda- 
■" Wem, Carta de Guia de Casados. 

o grSo Domingos vio, vio Thomaz doeto 
vue tal doctriua deixA á Christandade. 

COKTE REAL, NAUFK. DE SEI'ÜLVEDA, Cant.lO. 

o proceder conforme as maxi- 

trin "^'irislianismo, emquanto á dou- 
e disciplina. 

Vifjj^^^íSTANNOVICE ou CHRISTÃNO- 
Vajü']^" christã, e novice, deri- 
Com íiovo, por meio do sufiixo «ice», 
serc*! de velho). A qualidade de 

"ovo.=Colligido porBluteau. 
de c/ . adj. (Do latim chridianus, 
« (^''L Christo). Que professa 
t|o. Christo. — O mundo chris- 
chri istã. 

povo christão?— Uma alma 

®stá uma lUia, cuja assento 
'^tiguo christão sempre habitou. 

U!s., cant. 1, est. 98. 
Urn cíiriíttão, e fabricava 

^i*sumptuoso, que adorava. 
CiT., cant. 2, est. 10. 

Nào sabia em que modo festejasse 
O Rei pagao os fortes Navegantes, 
Para que as amizades alcançasse 
Do Rei christaOy das gentes tào pos.çantes. 

OB. CIT., cant. C, est. 1. 
K aos Reys christuos que ao pre.scnte, 
Reynào, paz, econcordia aja dado. 

JOÃO vaz, gaya, p. 4Ü, ed. 18G8. 
Nào aver egual dor, he clara prova 
Por que de si he quasi impaciente, 
Mas como he Cliristào, el-Rey .sabido, 
A Deos logo então se ha soccorrido. 

IDEM, lUlDEM, p. 12. 
— Que pertence, que ó proprio ao cliris- 

tianismo.—A religião christã.— Os 
preceitos christãos.—Os tempos chris- 
tãos. 

— Isso não é christão, não ó conforme 
á caridade. 

— Substantivamente: Aquello, aquolla 
que professa o christiaiiismo. 

.... Perderan a tan bon senhor, 
De quen posso eu ben dizer, sen pavor, 
Que iion ílcou d'al nos christãos. 

CANClONElRtNHO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, n.* 2. 

— (íAlcarac. . . mandou dizer ali álbo- 
façem que os cristaãos eram partidos em 
duas partes, e ha huuma queria entrar 
pela coda da montanha pera darem na 
çaga.» Livros de Linhagens, iii, p. 186, 
em Portug. Mon. Hist., Scriptores, Tom. 
I. — ííLeixando ás comçiencias dos chris- 
tãos em infiindas duuijdas e desvairadas 
cuidações. » Fernão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 110 

Em cada serrsi tinha hum gnl thesoiiro 
Junto do muito, que ós christãos roubava. 

ANTONIO FERREIRA, SANTA COMBA. 
K sabe mais, lhe diz, como entendido 
Tenho d'e£tes christãos sanguinolentos. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 79. 
O mesmo falso Mouro determina 
Que o seguro christão lhe manda o pede. 

OB. CIT., cant. 1, est. Olí. 
Manda dous mais sagazez, ensaiados, 
Porque notem dos Mouros enganosos 
A cidade o poder, e porque vejam 
Os christãos, que só tanto ver desejam. 

OB. ciT., cant. 2, est. 7. 
Estão de Agar os netos quasi rindo 
Do poder dos christãos fraco o pequeno. 
As torras como suas repartindo 
Antemão entre o exercito agareno. 

OB. ciT., cant. 3, est. 110. 
Achas que tens direito em senhorios 
De christãos, sendo o teu tão largo e tanto. 

OB. CIT., cant. 7, est. 7. 
Oh míseros christãos, pola ventura 
Sois os dentes de Cadmo desparzidos, 
Que uns aos out ros se dão a morte dura, 
Sendo todos de um ventre produzidos? 

OB. CIT., cant. 7, est. 9. 

— « Eporque eu islocreijo, corno conside- 
ro, acho cousa indigna de homem prudente 
(quanto mais christão) que só a fim de levar 
este passo hum pouco mais apressado, e ti- 
qp.ijro, fação os mortaes tantos excessos.» 
Francisco Manoel de Mello, ApoL Dial., 
p. 31. — «O sino era humpáogrosso depen- 
durado por duas cordas cõ hum masso de 
páo junto d'elte, cõ que fazião sinal para 
os christãos irem á Igreja.» Antonio Gou- 
vèa, Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. 
II, cap. IV. — a Por todas estas cousas, 
tem estes Christãos, a estes dous Caldeos 

por Santos, a que chamão gade jagal, 
que em sua lingua quer dizer, os santos.» 
Idem, Ibidem, Liv. i, cap. 2. — Chris- 
tão de S. Thomé, nome dado aos que S. 
Thomé converteu á fé christã na penín- 
sula do Indo, áquem do golfo. Esses 
christãos tèem muitas idôas dos aria- 
nos o nestorianos, crêem na realidade do 
corpo de Christo no sacramento, o dáo 
credito a muitas das tradições apostóli- 
cas. — Christãos de S. João, nome dado a 
christãos de üaçorá e do reino do Bom- 
bareca, também chamados sabés, os quaes 
crêem ser descendentes dos que se diz 
foram convertidos por S. João Evange- 
lista, quando (segundo Baronio e outros) 
depois da morte de S. Simão, S. Bartho- 
lomeu o S. Tliomó, aquelle apostolo pas- 
sou á Pérsia e a outras terras do Orien- 
te; na opinião d'outros o chamarem-se 
esses christãos de S. João tom sua razão 
de ser em elles imitarem nas suas cero- 
monias a S. João Baptista. 

—Na Ilespanha o em Portugal, chris- 
tão velho, o quo nasceu de paes e do avós 
de um o outro sexo, que nunca professa- 
ram a lei de Moysés. — «De ser velho 
me consolo, com ser christão velho, sem 
raça de Judeo, ou Mouro.» Francisco Ma- 
noel do Mello, Apol. Dial., p. 57.—Chris- 
tão novo, o quo nasceu de paes e avós 
convertidos do judaismo á fé christã. 

— Christão da cintura, nome dado no 
Oriente aos nestorianos e jacobitas. 

f CHRISTÃVELHICE, s. f. (De christã, 
e velhice). A qualidade do ser christão 
velho. =Colligi(lo por Bluteau. 

CHRISTENGO, adj. (De Christo, com o 
sufllxo «eugo», que se encontra em ab- 
badengo, etc.) Do christão.—Vinho chris- 
tengo.— Pão christengo. — Letra chris- 
tenga, romana, por opposição aos cara- 
cteres hebraicos. 

CHRISTIANICIDA, s. 2 gen. (Do chris- 
tão, e do sufiixo «cida», do latim ccedere, 
matar). Matador do christãos; persegui- 
dor do christianismo. 

CHRISTIANISAR, v. a. (Do christão). 
Adoptar, encorporar entre as maximas e 
ritos do christianismo. — Fazer christão. 

CHRISTIANISMO, s. m. (Do latim c/im- 
tianus, de Christus (vid. Christo). A re- 
ligião christã. — € A virtude da humil- 
dade tão jnopria do Christianismo.» Se- 
bastião Pacheco Varella, Numero vocal, 
p. 328. — Por extensão, virtude christS, 
resignação christã. 

CHRISTIANISSIMC, A, adj. superl. do 
Christão. Muito christão. 

— O rei christianissimo, sua magesta- 
de christianissima, o rei do França. 

Vús, tenro e novo ramo florescente 
De uma arvoro de (llliristo mais amada, 
Que nenhuma nascida no Occideute, 
Cesarea, ou Christianissima chamada. 

CAM., LUS., c^t. 1, est. 7. 
CHRISTICIDIO, s. m. (De Christo, o do 

sufiixo «cidio», do latim ccedere, matar). 
Termo Didactico. A morte do Christo. 
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f CHRISTICOLA, s. m. (Do latim Chris- 
ticola, de Christus, Christo, e colere, ado- 
rar). Adorador de Christo. Palavra da lia- 
guagem dos adversarios do christianis- 
mo, ou dos que não lhe pertencem. 

CHRISTIFERO, adj. (De Christo, e do 
latim ferre, levar). Que leva ou supporla 
um Christo. — «-Na christifera ara da 
Cruz.» D. Fernando Corrêa de Lacerda, 
Carta Pastoral, p. 135. 

CHRISTINO, s. m. Termo da Histo- 
ria contemporânea de Hespanha. Os chris- 
tiuos, partidarios da rainha Christina, por 
opposiçáo aos carlistas, partidarios de D. 
Carlos. 

CHRISTIPARA, s. f. (De Christo, e do 
latim parere, parir). Mãe do Christo; no- 
me dado á Virgem Maria. 

CHRISTO, s. m. (Do latim Christus, do 
grego Kliristós, ungido, traducção da pa- 
lavra hebraica Messias). 0 Messias, o Un- 
gido, o lledemptor.—Jesus foi o Christo 
predicto pelo Antigo Testamento. 

Também n'cstas palavras lhe mentia, 
Como per regimento emfim levava; 
Que aqui gente de Christo nào havia, 
Mas a que a Mafamcde celebrava. 

CAM., Lus., cant. 1, est. 102. 
E sendo o Portuguez certificado 
De nào haver receio de perigo, 
E que gente de Christo em terra havia, 
Dentro no salso rio entrar queria. 

OB. ciT., cant. 2, est. 14. 
Germanos são os martyres de Christo. 

OB. ciT., cant. 8, est. 18. 
Vel-o rega, gerando o crocodilo, 
Os povos Abassis, de Christo amigos. 

OD. CIT., cant. 10, est. 95. 
Já Christo n'este tempo lhe ordenava 
Que padecendo fosse ao céo subindo. 

OB. CIT., cant. 10, est. 117. 

—o reino de Christo, o millenário, e, 
mais tarde, entre as seitas protestantes, 
um reino de igualdade entre os homens. 

—Figura de Jesus Christo, pregado na 
cruz.—Comprei um Santo Christo demar- 
fim.—Um Christo de ferro. 

— Ordem de Christo, ordem militar 
fundada por D. Diniz para substituir a 
dos Templarios, que acabava de ser sup- 
primida. 

—Habito de Christo, a insignia da or- 
dem de Christo.—«Tal havia, que ao meu 
concertador julgava digno de hum habito 
de Christo.» Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 19. — (íl)e ser velho me 
consolo, com ser christão velho, sem raça 
de Judeo, ou Mouro, como o jura pela 
mesma Cruz este habito de Christo, que 
trago nos peytos.D Idem, Ibidem, p. 57. 

— /esMs-Christo, Nosso Senhor Jesus- 
Christo, o filho de Deus, o lledemptor 
dos homens. 

— Loc.: Fazer alguém n'um Christo, 
martyrisal-o, cobril-o do chagas ou pan- 
cadas. 

— Obs. : Christo usa-se também no 
plural. Em S. Lucas lê-se; — <íVereis no 
meio de vós falsos prophetas e falsos 
Christos.» 

CHRO 

f CHRISTOLOGIA, s. f. (Do grego A7ms- 
tós, Christo, e logos, tratado). Tratado 
do Christo; doutrina acerca da obra de 
Christo. 

CHRISTOMACO, s. m. (Do grego Khris- 
tomákhos, de Khristós, Christo, e mákhes- 
thai, combater). Nome dado por muitos 
Padres da Egreja a todos que erravam 
acerca da natureza ou da pessoa de Je- 
sus Christo. 

CHRISTOPHANIA, s. f. (Do ^rego Khris- 
tós, Christo, Qphainesthai, apparecer). Ma- 
nifestação, apparição de Christo. — Sam 
Paulo teve uma christophaniano caminho 
de Damasco. 

-}- CHROMADO, adj. (De chromo, com 
o suflixo «ado»). Que contém chromo.— 
Chumbo chromado. 

f CHROMADOTO, s. m. (Do grego 
khrôma, côr, e dóô, eu dou). Termo de 
Óptica, instrumento inventado pelo me- 
cânico Hoffmann, destinado a tornar mais 
fácil a observação dos phenomenos da 
inflexão da luz. 

CHROMAMETRO, s. m. (Do grego khrô- 
ma, nota, e métron, medida). Termo de 
Musica. Instrumento destinado a facili- 
tar a afinação do piano aos que não es- 
tão habituados. É composto d'um peque- 
no corpo sonoro, com um longo cabo di- 
vidido em semi-tons, e com uma corda 
na qual se faz correr um peso mobil, que 
varia as intonações segundo as divisões 
do cabo. Uma tecla de teclado ordiná- 
rio faz mover um marteüo que bate na 
corda, e esta sôa. — Foi inventado em 
1827 por mr. Uoller. 

CHROMATADO, adj. (De chromato, 
com o suffixo «ado»). Convertido em 
chromato.—Ferro chromatado. 

f CHROMATICAMENTE, adv. (De Chro- 
matico 2), com o suflixo «mente»). Ter- 
mo de Musica. D'uma maneira chroma- 
tica; por semi-tons. 

^ 1.) CHROMATICO, adj. (Do grego khrô- 
ma, côr). Termo Didactico. Que tem re- 
lação com as côres. — Construcção chro- 
matico-hemisplierica, construcção imagi- 
nada por Chevreul para definir e dar o 
nome ás côres, segundo um methodo pre- 
ciso e experimental, e que apresenta so- 
bre um plano circular 72 cores distinctas, 
chamadas escalas, comprehendendo cada 
uma 20 tons da mesma côr, cuja intensi- 
dade, a partir do centro, que 6 o branco, 
cresce até á circumferencia, além da qual 
se julga estar o negro normal. 

2.) CHROMATICO, adj. (Do grego khrô- 
matikús; de khrôma, côr). Termo antigo 
de Musica. Genero chromatico, modo par- 
ticular de dividir o tetracordio ou a quar- 
ta, isto é, o intervallo de dous tons e meio 
e um semi-tom; um outro semi-tom e 
um tri-semi-tom (terça menor). 

— Termo do Musica moderna. Que é 
composto d'uraa série de semi-tons, tanto 
subindo, como descendo. — Uma escala 
chromatica.—Não sou capaz de dar uma 
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escala chromatica. — Substantivamento: 
Genero chromatico.—O chromatico não 
ó tão natural como o diatonico. 

-J- CHROMATISMO, s. m. (Do grego 
matismós; de khrôma, côr). Termo Dida- 
ctico. Coloração. 

•j- CHROMATO, s. m. (De chromo). Ter- 
mo de Mineralogia. Genero minerologico, 
comprehendendo todos os compostos, qu6 
resultam da combinação do ácido chroffli- 
co com as bases salificaveis. — Chromato 
de baryta.—Chromato de ferro.—Chro- 
mato de cal.—Chromato de potassa. 

—Sómente se tem achado até hoje no 
estado nativo duas d'estas combinações, 
a saber : o chromato vermelho de chwn- 
bo, e o chromato verde de chumbo ou de 
cobre, 

CHROMICO, adj. (De chromo, cotn" 
suffixo «ico»). Termo de Chimica. Ácido 
chromico, ácido composto de chromo e 
d'oxygeneo. 

-J- CHROMIDO, s. m. (Vid. Chromo). Ter- 
mo de Chimica. Genero de corpos siw 
pies analogos ao chromo, 

— Termo de Mineralogia. Familia de 
mineraes, tendo o chromo por typo. 

t CHROMISMO, s. m. (Do grego khrô- 
ma, côr). Termo de Botanica. Palavf^ 
empregada para designar a anoma''® 
que consiste em um excesso de coloraçáOi 
e que é o inverso do albinismo. 

CIIROMITOS, s. m. jú. (Vid. Chromo)- 
Termo de Chimica. Princípios immedia' 
tos que não são nem ácidos nem alcalinos- 
e cujas côres parece que devem o seii 
brilho aos ácidos, e a sua intensidade «"S 
alcalis. São os diversos princípios colo' 
rantes animaes e vegetaes. 

CHRÓMO , s. m. (Do grego khrômi! 
côr). Termo de Chimica. Metal assim ch»' 
mado por formar combinações colorantes 
com grande numero de corpos.—Chroí»'' 
metallico.—Chromo oxydado. 

-}• CHROMOLITHO, s.m. (Do grego kh^ô' 
ma, côr, e lithos, pedra). Processo 
dar á pedra nova uma côr antiga, qua"' 
do se restaura antigos momnnentos. 

t CHROMO-LITHOGRAPHIA, s. f. (P" 
grego khrôma, côr, e lithographia). 
pressão lithographica a côres. 

t CHROMO-LITHOGRAPHICO,adj. (Via- 
Chromo-lithographia). Que tem relaÇ®" 
com a chromo-lithographia. 

-1- CHROMOPHORO, s. m. (Do 
khrôma, côr, e phoros, que leva). , 
culo colorido que guarnece o corpo o" 
cephalópodos. 

f CHRÓMULA, s. f. (Do grego khrô^J^'^' 
côr, e ulô, matéria): Termo de Botani"®' 
Matéria verde que cobre as folhas. 

t CHROMURGIA, s. f. (Do grego /'/"T 
ma, côr, e érgon, obra). Parte da chi®' 
ca que trata das côres e das tintas. 

f CHROMURGICO, adj. (Vid. Cbrj,' 
murgia). Que tem relação com a 
murgia. 

f CHRONHYOMETRIA, s. f. (Vid. CUr" 
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ohyometro). Termo de Physica. Medida 
Ia duração da chuva. 
t CHRONHYOMÉTRICO, adj. Termo de 

inysica. Que diz respeito á duração da 
Cüuva. — Observações chronhyometricas. 

CHRONHYÓMETRO, s. m. (Do grego 
^wónos, tempo, yetós, chuva, e metron, 
fedida). Termo de Metrologia. Instru- 
mento muito complicado, imaginado por 
'^andriani, para medir o tempo que dura a 

e a época em que ella começa. 
CHRÓNICA, s. f. (L)ü latim chronica, 

6 chronicus, que pertence ao tempo; vid. 
crônico). Annaes pela ordem dos tem- 

por opposição á historia em que os 
®ctos são estudados nas suas causas e nas 

as conseqüências. — aTomou primeiro 
f cronyca üo arcebispo Dom rrodrigo.D 
•storia geral, cap. i (publ. por Antonio 

j^ies de Carvalho).— «.Posto que suas 
Çoes era alcançar maior prêmio do seu 

^oalho, que foi Agriola, a qual dalli 
casando -se Trineo com ella, co- 

p tta chronica de Palmeirim se conta.» 
rancisco de Moraes, Palmeirim de In- 

^^aterra, c. 2. — <i.E com este cuidado pas- 
por tantas causas de fama immortal, 

"lo nas chronicas antigas de Alemanha 
wr.» Idem, Ibid., c. 9. — <íEs- 

"-'6-se nas chronicas antigas inglezas, 
■^'Tgonida ouve dous filhos de D. Duar- 

® denta vez, e doutra que polo mesmo 
ç teve parte co'elle.-» Idem, Ibidem, 

—«■Escreve-se nas chronicas ingle- 
Mares de Cornualha houve 

« Brunda antes de sua 

fil] ^ Tristão de Leonis, uma 
Ibirt'tambémcharharamIseo.d Idem, 
Hic — 1-Escrevem nossas chro- g ® maior espanto as estranhas, 

í'rp f^nioso cerco de Diu.)) Jacintho 
jy Vida de D. João de Castro, Liv. 

Hj^^'oiiradamente : A chronica, as chro- 
que se diz sobre os pequenos fa- 

Ccnifi , ^®iíipo corrente. —A chronica es- 
Xj (A nome dado á Historia de Luiz 
iVoy^ ^ 1483), attribuida a João de 

^'guradamente, os boatos mal- 

Pessn l^e correm a respeito de certas 
n'uma terra. 

quQg^^^^ííilaiente, nos jornaes, parte em 
toses os priacipaes acontecimen- 
e '^?P™duzem os boatos d'uma terra; 
qU(j politica, a parte do jornal em 

referem as novas politicas. 
protps," Chronicas, nome que os 

dão aos Paralipomenos. 
CofQ ^^GAMÊNTE, adv. (De chronico, 

«mente»). Termo Didactico. 

t cff" «^hronico.^ 
ta). Te, NICIDADE, s. f. (Vid. Chroni- 

Medicina, listado das doen- 

^0 8re»(j i9®' (Do latim chronicus, 
''oio (Jf> vf ^^^^onos, tempo). 

Po, fallaQj dura muito tem- 
das doenças que percorrem 

lentamente os seus periodos. — Doença 
chronica ou passada ao estado chronico. 

-}- CHRÓNIOS, s. f. pl. Termo de My- 
thologia. Festas athenienses em honra 
de Saturno, que os gregos denominavam 
khrónos. 

f CHRONIQUÉIRO, s. m. (De chronica, 
com o suflixo «eiro»; vasado pelo fran- 
cez chroniqueur). f^eologismo. lledactor 
d'um jornal especialmente encarregado da 
chronica. 

CHRONISÁR, v. a. (De chronica). Pôr 
em chronica. — «Chronisava os annaes da 
Ethiopia.D Balthazar Telles, Historia da 
Ethiopia, Liv. vi, cap. 27. 

CHRONÍSTA.s. 2 gen. (Vid. Chronica). 
Auctor de chronicas, por opposição ao his- 
toriador didactico. Fernão Lopes foi o pri- 
meiro chronista portuguez. — «Assim ou- 
vimos (como eu muytas vezes dou fé, que 
ouvi na minha Igreja) que Christo nosso 
Senhor, e por elle seu sagrado Chronista 
chamou hora sua a hora da sua morte.» 
Francisco Manoel do Mello, Apol. Dial., 
p. 43. 

— Actualmente, redactor d'um jornal 
especialmente encarregado da chronica; 
chroniqueiro. 

CHRONIZÓIGO, adj. (Do grego khróni- 
zein, durar). Chereau propôz a substitui- 
ção do tenuo officinaes por esto, designan- 
do os medicamentos susceptíveis de se- 
rem conservados mais ou menos tempo, 
o que se devem achar preparados d'anlo- 
mão. 

CHRONOGRÁMMA, s. m. (Do grego/c/iró- 
nos, tempo, & gramma, letra). Data deter- 
minada pelas letras numeraes d'uma ou 
mais palavras, e mais freqüente d'um ver- 
so ; tomam-se do verso as letras numeraes 
que se encontram, põem-se em ordem, se- 
gundo o seu valor, e faz-se a somma, que 
dá a data em questão. Ordinariamente o 
do verso latino que se servem para escre- 
ver os chronogrammas; para exemplo o 
verso latino seguinte: Francor\u tvrbis 
SICVLVS fert fxnera \esper; as letras nu- 
meraes assim coordenadas mcclvvvvvvii 
(1282J dão a data das vesperas Sicilianas. 
= Diz-se também Chronographo, mas é 
monos usado. 

f CHRONOGRAMMÁTICO.adJ. (Dechro- 
nogramma, com o suffixo «atico»). 
encerra um chronogramma; que fôrma um 
chronogramma. — Verso chronogramma- 
tico. 

CHRONOGRAPHÍA, s. f. Synonymo pou- 
co usado de Chronologia. Outros distin- 
guem Chronographia de Chronologia, dan- 
do á primeira a significação de descrip- 
ção que caracterisa as épocas d'um acon- 
tecimento, pelas suas circumstancias. 

CHRONOGRAPHICAMÊNTE, adv. Vid. 
Chronologicamente. 

CHRONOGRÁPHIGO, adj. Vid. Chrono- 
logico. 

CHRONOGRAPHO, s. m. (Do grego khro- 
nográphos; de khrónos, tempo, egráp/iein, 

escrever). Chronista. O que escreve acer- 
ca da chronologia. Synonymo de Chrono- 
gramma. 

CHRONOLOGÍA, s. f. (Do grego khro- 
nologia; de hhrónos, tempo (vid. Chro- 
nica), e lógos, tratado (vid. Lógica). Scien- 
cia, doutrina, ordem dos tempos e suc- 
cessos que a elles se referem ; sciencia 
que trata do computo dos tempos. 

CHRONOLOGICAMÊNTE,adD. (De chro- 
nologico, com o suffixo «mente»), D'uma 
maneira chronologica; segundo a ordem 
dos tempos. 

CHRONOLÓGICO, adj. (Do grego hhro- 
nologikós, de khronologia, chronologia). 
Pertencente á chronologia. 

CHRONOLOGÍSTA, s. m. (De chronolo- 
gia, com o suffixo «ista»). O que sabe, 
o que ensina a chronologia. — Não sois 
um bom chronologista. 

CHRONÓLOGO, s. m. (Do grego kJiro- 
nológos (vid. Chronologia). O mesmo que 
Chronologista.— Pouco usado. 

t CHRONOMERÍSTA, s. m. (Do grego 
khronos, tempo, medida, e méros^ parte). 
Termo de Musica. Quadro ou apparelho 
indicando todas as decomposições possí- 
veis do compasso. 

f CHRONOMETRÍA, s. f. (De chrono- 
metro,com o suffixo «ia»). Termo de Phy- 
sica. Medida do tempo. 

f CHRONOMÉTRICO, adj. (De chrono- 
metro, com o suffixo «ico»). Que perten- 
ce á chronometria. 

CHRONÓMETRO, s. m. (Do grego khró- 
nos, tempo, e metron, medida). Todo o 
instrumento que serve para medir o tempo, 
— Especie de relogio mais perfeito que os 
relogios ordinários. O chronómetro diíTe- 
re essencialmente do relogio ordinário em 
ter um escape livre, acompanhado de um 
balancé compensador, e d'uma móla es- 
piral isochronica. 

— Termo do Musica. Synonymo de 
Metrónomo. 

CHRONOSCÓPIO.s. m. (Do grego khró- 
nos, tempo, o skopeín, examinar). Syno- 
nymo de Chronómetro. 

CHRONÓSTICO, s. m. (Do grego khró- 
nos, tempo, e stikhos, verso). Synonymo 
de Chronogramma. 

f CHRYSALIDÁR-SE, v. refl. (Vid. 
Chrysalide). Transformar-se em chrysa- 
lide. A lagarta chrysalida-se para se 
transformar em borboleta. 

CHRYSÁLIDE, CHRYSÁLIDA ou CHRY- 
SÁLIS, s. f. (Dogrego khrysalis, de khry- 
sós, ouro, por causa da côr d'ouro d'al- 
guns do seus invólucros). Nympha dos 
lepidópteros, istoé, fôrma que tomam es- 
tes insectos ao passar do estado do lagar- 
ta ao de borboleta. As chrysalidas dos 
diurnos variam muito em quanto á fôrma, 
que é mais ou menos angulosa, em quan- 
to que as dos crepusculares e dos noctur- 
nos são sempre redondas e cylindro-co- 
nicas. — O iuvolucro da chrysalida. 

CHRYSÁNTHEMO, s. m. (Do grego khry- 
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sós, ouro, e ánthemon, ílôr; flôrd'ouro). 
Termo de Botanica. Getiero da família 
das compostas, tríbii das senecionídeas, 
intermediárioeiUre olcucauthemoe o py- 
rélhro. 

—Chrysànthemos, s. m.pl. Generoque 
compreheiide sómente hervas e arbustos 
originários da Europa ou da África, de 
folhas alternas, e com flôres, cujas ligulas 
são côr de rosa ou brancas. Os chrysàn- 
themos cultivados são no outomno oor- 
nanaento dos jardins. 

j GHRYSÁNTHO, adj. (Do grego khry- 
sós, ouro, o anthos, flor). Termo de Bota- 
nica. Que tem flôres d'um amarello côr 
d'ouro. 

CHRYSELEPHANTÍNA, adj. f. (Do gre- 
go klirysós, ouro, e bléphos, marfim). Es- 
culptura chryselephantina, csculptura em 
que entrava ouro. 

CHRYSEU, s. m. Yid. Chriseu. 
CHRYSIDA, s. f. (Do grego khrysós, 

ouro). Termo de Historia Natural. Inse- 
ctoshymenópteros, que constituem a quin- 
ta tríbu da familia dos papivorus de Cu- 
vier. Estes insectos andam de par com 
os beijaílores e passarinhos moscardos na 
riqueza e brilho das suas cores, d'onde 
vem o nome que também se lhes da de 
vespas douradas. Caminham com grande 
velocidade e sempre n'uma agitação con- 
tinua, pelos muros o madeiras velhas, ex- 
postos aos ardores do sol, e andam tam- 
bém sobre as flôres. 

-j- CHRYSIS, s. f. (Do grego khrysós, 
ouro). Termo de Entomologia. Nome da 
vespa dourada. 

f CHRYSOBALÁNEAS, s. f. pl. Termo 
de Botanica. Familia de plantas estabele- 
cida por Brown, e que De Candole con- 
sidera como uma tríbu das rosáceas. 

CHRYSOBERÍLLO.s. m. {Do grego khry- 
sós, ouro, eheriUu). Termo do llinera- 
logia. l'edra preciosa cambiante, amarel- 
lada, como um berillo polido, um pouco 
côr d'ouro. 

f CHRYSOBÚLLO, s. m. (Do baixo la- 
tim chrysobulium; baixo grego khrysó- 
boyllon, do khrysós, ouro, e bulla). Di- 
ploma sellado com uma bulla d'ouro. 

-}■ CHRYSÓGALO, s. m. (Do gcego khnj- 
sós, ouro, e kalós, bello). Composição que 
imita o ouro. 

— Figuradamente: Diz-se de uma pes- 
soa ou cousa que tem muita apparencia, 
sem nenhum valor real. 

f CHRYSOCÁRPO, adj. (Do grego khry- 
sós, ouro, e karpos, fructo). Termo de Bo- 
tanica. Quo lera fructos côr de ouro. 

•j" CHRYSOCÉPHALO, adj. (Do grego 
khrysós, ouro, e kôphalô, cabeça). Tormo 
de Historia Natural. Quo tem a cabeça, ou 
o alto, côr de ouro. 

-[-CHRYSOCHÁLCO.s.m. (Dogrego/í/iri/- 
sós, ouro, e khalkos, cobre). Liga de co- 
bro e ouro. 

f CHRYSOCHLÓRA.s. f. {do grego khry- 
sós, ouro, e khloros, verde). Termo de 

Historia Natural. Pequeno quadrupede 
congênere do musaranho, denominado por 
IJnneu taipa asiatica, e pertencer;te á 
familia dos insectívoros de Cuvier. E um 
pouco menor que a toupeira, sem cauda 
apparente; tem o pêllo de uma côr verde 
cambiante, imitando os beüos reflexos 
metallicos que se observam em alguns 
insectos e aves. Habita no Cabo da Boa 
Esperança, onde lhe dão o nomedeíow- 
peira dourada. 

—Adj. Termo de Historia Natural. 
Que é de urn verde dourado. 

f GHRYSOCÓLLA, s. f. (Do grego khry- 
sókolla; de khrysós, ouro, o kólla, colla). 
Termo do Chimica. Nome dado nas ar- 
tes ao boráto sobresaturado ile soda, por 
ser proprio para soldar os metaes. 

-j- GHRYSOCÓMA, s. f. (Do grego khrysós, 
ouro, o komô, coma, cabelleira). Termo 
de Botanica. Genero de plantas exóticas, 
da familia d^s compostas, que dão flôres 
d'uni amarello dourado. 

t CHRYSOGÁSTRO, s. m. (Do grego 
khrijsós, ouro, e gaüer, ventre). Termo 
de Zoologia. Que tem o ventre côr de 
ouro. 

CHRYSOGRAPHÍA, s. f. (De chrysogra- 
pho, com o suffixo «ia»). Arte de escre- 
ver com letras d'ouro. 

tGHRYSÔGRAPHO,s.m.(Dogrego&/ín/- 
sós, ouro, e yraphein, escrever). Termo 
de Paleographia. O que escrevia com le- 
tras d'ouro. 

CHRYSÓL, s. m. Vid. Crisol. 
t GHRYSOLITHA, s. f. (Do grego khry- 

solilhos; do khrysós, ouro, o lilhos, pedra). 
Termo generico empregado pelos lapida- 
rios para designar as pedras de ditTeren- 
tes naturezas, mas todas <le côr amarella 
esverdoada, taes como o corydon, ou a 
chrysolitha oriental. — Dislinguem-se 
duas espacies de chrysolithas: uma dos 
joalheiros, de côr amarella desmaiada, 
mesclada de verde; outra do Brazil, de 
uma bella côr de ouro, tiraiite levemente 
a verde. —Nome especifico dado pelos 
rnineralogistas allemães a uru mineral, 
espécie de esmeralda bastarda. 

f GHRYSOLOGÍA, s. f. (Do grego khry- 
sós, ouro, e lagos, doutrina). Expressão 
proposta em vez de sciencia da riqueza. 

CHRYSÓLOGO, adj. (Do grego khrysós, 
ouro. o légò, fallar, d'onde vem lógos; 
vid. Lógica). Que falia d'ouro. Epitheto 
dado a alguns Padres da Egreja grega. 
— Pedro Chrysologo, arcebispo de Ra- 
venna no século v. 

— Figuradamente : Muito eloqüente 
(orador). 

f CHRYSÓMELA, s. f. (Do grego khry- 
sós, ouro, (3 mélos, membro). Termo de 
Entomologia. Nomed'um escaravelho.— 
Gênero d'insectos coleópteros tetrâmeros, 
comprehendendo todas as especies de to- 
dos os pontos do globo. Estqg lindos in- 
sectos vivem sobre as plancas e princi- 
palmente sobre as flôres.—.áchrysómela 

do álamo, ou choupo, em razão da sua 
côr, foi chamada chrysómela vermelha, 
de corpete azul. 

CHRYSOPÉA, s. f. (Do grego khryso- 
peia; de khrysós, ouro, e poeiò, fazer; 
vid. Poeta). Termo d'Alchimia. Arte pre- 
tendida de fazer ouro ou de converter os 
outros metaes em ouro. 

f CHRYSÓPHTHALMO, adj. (Do grego 
khrysós, ouro, e óphthalmos, ôlho). Termo 
de Zoologia. Que tem os olhos dourados. 

t GHRYSÓPHYLLO, adj. (Do grego khry- 
sós, ouro, e phyllo7t, folha). Termo de 
Botanica. Que tem folhas douradas. 

GHRYSOPRASO, s. m. (Do grego kh^ll' 
sóprasos; de khrysós, ouro, e prásoh 
alho-porro). Variedade d'agatha d'ura ver- 
de esbranquiçado, que deve a sua côr a" 
oxydo de nickel.—Especie de esmera!''" 
da côr do alho-pôrro, e que contém P^' 
lhetas d'ouro. 

CHRYSÓPS, adj. (Do grego khrysó^' 
ouro, e ôps, ôlho). Tormo Didactico. 0^® 
tem os olhos de um verde ou amarei'" 
dourado. 

—S. m. Termo de Entomologia. 
cto díptero, especie de tavão. 

t CHRYSÓPTERO, adj. (Do grego khrf 
sós, ouro, epterón, aza). Termo de Zoolo" 
gia. Que tem azas douradas. 

f CHRYSÓSTOMO, adj. (Do grego khrf 
sóstomos; de khrysós, ouro, estorna, bô"' 
ca). Que tem bôcca de ouro. Epilhe'" 
dado a alguns Padres da Egreja greg'- 
— S. João Chrysostomo. 

— Termo do Historia Natural. Que te"' 
a bôcca amarella ou côr d'ouro; que teu' 
as faces amarellas, ou um circulo ain'' 
rello á volta dos olhos. 

— Figuradamente: Pregador eloque"'®' 
f GHRYSULÊA, s. f. (Do grego khrysói: 

ouro, e hylizein, purificar, por causa'* 
sua propriedade em dissolver o our"'' 
Termo de Chimica. Nome dado antiof 
mente á agua rógia [ácido nitro-murii^^' 
co) por causa da propriedade quetef" 
dissolver o ouro. . 

-[ GHTHÓNIO (pr. któnio) ou CHT"' 
NIaNO, adj. (Do grego khlhôn, 
Termo do iMythologia. Sobrenome 
Ceres. 

—Pl. Festas era honra da mesma 
sa.— Os deuses chthonianos, deuses 1' 
residem nas cavidades da terra. 

f GHTONOGÉNIO, s. m. (pr. ktonof '^ 
nio; do grego khthòn, terra, com o 
«gênio», no sentido de engendrar)- 
mo de Chimica. Nome dos metaes 1 
produzem as terras (antigo nome de 
tos ôxydos), taes como o potássio, 

GHÚÇA, s. f. (Vid. Chuço). — 
essa chuça. Cerca-os por lá, não 
jão.y> Antonio Ferreira, Bristo, 
SC. 7. — «.Acharam Ayres Coelhi^ 
huma chuça na mão.» Barros, Decad^ 
VIII, 4. 

Arcos e sagittifcras aljavas, 
Partazaiias agudas, chuças bravas. 

CA.M., Lus., cant. 1, cst. 67. 
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«-Também elle se obrigava per aquel- 
j ^squirimento, que lhe fazião, a lhes 

a todos trinta mil pancadas com o 
^obo daquella chuça, e arremetendo a 
jWiH cabide para o fazer, elles se aco- 
íerõo bem depressa.i> Fernão Mendes 
mto, Peregrinações, cap. 215.—iCo- 

^^terão a fortaleza por duas partes com 
'^1>*ellas chuças de ferro d'arados, e co- 
'"fiWrão a desfazer as paredes muito fa- 
^fmente, porque erão de pedra e barro.d 
"'OfÇo de Couto, Década VII, x, 4. 

CHUÇÁDA, s. f. (De cbuça, com o suf- 
'xo «ada», como facada, de faca). Gol- 

P® de chuça.—Feridd de chuço. 
''HUÇÁR, V. a. (De chuço). Ferir com 

® chuço. 
~~Figiiradamente : Ir-se chuçar por si 

ir-se metter na lança do inimi- 
^'^0 damno, no mal, voluntariamente, 

'^síos cachopas por si se vem a chu- 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, 

^"írosina. 

sufP^^ s. m. (Dtí chuço, cora o 'xo «eiro»). O que vae armado de 
ao alarde, á guerra, 

só , Çhuchar). Fôrma usada 
; A' chucha calada, dissimu- 

"fflente, sem ninguém o perceber. 

1^'a |- pass. de Chuchar. hnguagern chula, sècco, myrrhado. 
"Uchado das carochas, muito ma- 

CHüCHAMÉL, s. m. (Do thema chucha, 
^^uchar, e mel). Yid. Chuparael. 

i(le • ' (Kty^ologicamente no francez sucer, que vem d'uma 
Qjjo'"^ina sucticere, de suctus; cp. 

9Ue ^'^88'", chupar.—Chuchar o san- 

« chuchar no dedo, ficar sem 

Pftra esperava ; vêr uma es- 
frustrada.—Chucha rolhas, sen- 

(Ji^ '"'^^rto.—Chucha que é canna doce, 

cede*^ ^''^nicamente a alguém a quem suc- 
da infelicidade, leva uma panca- 

susurrar?) 
soífjo gíilos, sorvendo o fazendo 

w. (Talvez que do latim pi- 
PiluçQ^ '^^rivasse um thema romanico 
o bçg' ® fl'este, pluço, chuço, chuzo: cp. 
ütQaç/ Hástea de páo armada de 
petior ferro na extremidade su- 
Conto' 'nterior de um encontro, ou 

6sía hora sahiram seis peões 
e (^lohardas, chuços e ceruilhei- 

Bernardim Ribeiro, 
C8ug® '^oça, Part. ii, cap. 56, 
'^'oriu ' pensa que esta palavra 

Prpga.sg'? ^rabe. Nos paizes arabesem- 
lüe é p. •i'' termo chveiye ou chuyeh, 

ç Isente odiminutivo de chai, 
^?^co\ um advérbio no sentido do 
^'8niQg„''"wco, Se Dozy conhecesse as 

a ^adas por Bluteau, veria 
^tymologia não oílerece duvi- 

da alguma). Cousa breve, pequena e li- 
geira. = Bluteau. 

—Adjectivamente ; Apoucado; que faz 
pouco volume; magro; esguio. — Vae 
chué, diz-se d'uma mulher que leva pou- 
cas saias, que leva a roupa cingiJa ao 
corpo.—Mal arranjado, sem apparato.— 
Um jantar chué.—Festa^ chué. 

— Adverbialmente : A ligeira. = Blu- 
teau. 

CHÚFA, s. f. (O hespanhol tem chufa, 
o provonçal chufla, o francez antigo chu- 
fíe, o italiano ciufolo, zufolo, e o verbo 
zufolare. Diez olha a palavra como sendo 
formada por onomatopêa, como outras de 
similhante significação; cp. Chachara, 
Chasco, etc). Gracejo ofTensivo ; chocarri- 
ce; mofa; zombaria.—Jogar chufas. 

—Nome dado, nas iihas adjacentes, a 
uma fructasinha que nasce pegada ás 
raizes d'um vegetal similhante á junça, o 
de que se faz uma bebida muito agra- 
davel, similhante á orchata. 

—Poupa pequena na cabeça de uma 
ave. 

CHUFÁR, V. a. (De chufa). Perseguir 
com chufas.—Illudir, lograr. 

CHÚIVA, s. f. Fôrma popular de Chuva. 
CHÚLA, ou CHÚLLA, s. f. (Do chulo). 

Musica, dança profana, lasciva. — aEwen- 
de-se o introduzir nos córos sagrados as 
chullas, sarabandas e outros tonilhos de 
theatro profano.y> Bernardes, Floresta, 
Tom. II, p. 17. 

CHULARÍA, s. f. (De chulo, com o suf- 
fixo «aria»). Dito chulo, facecia vulgar, 
chança, zombaria popular.—Acção bai- 
xa, popular. 

CHULÍCE, s. f. (De chulo, com o suffi- 
xo «ice», como velhice, do velho, perri- 
ce, de perro, etc.) Vid. Chularia. 

CHULÍSTA, s. o adj. 2 gen (De chulo, 
com o suffixo «ista»). Que sabe chula- 
rías; que usa de chularías. 

CHÚLMA, s. f. (Vid. Chusma). Fôrma 
usada nos Inéditos de Historia Portu- 
gueza. Tom. iii, p. 289, e no Cancio- 
neiro de Rezende, Tom. i, p. 87. 

CHÜLO, adj. (A etymologia d'esta pa- 
lavra é uma das que podem dar logar a 
numerosas conjecturas, mais ou menos 
plausíveis, som se chegar a um resultado 
positivo por falta do dados completos. A 
palavra existe no hespanhol com a signi- 
ficação : que tem graça a fallar, zombetei- 
ro; o italiano tem zurlo e zurro, que pa- 
recem connexos, zurlare, zombetear, gra- 
cejar; mas chulo oílerece também a si- 
gnificação de baixo, obsceno, grosseiro; é 
n'este caso a mesma palavra que na pri- 
meira das significações? Eis o que não é 
fácil de decidir. Dozy pensa que n'esta 
segunda significação ella se liga ao ara- 
be chaul, que na linguagem classica se 
encontra só no sentido de «agilis in ope- 
ro perageiuio», mas que na linguagem 
dos ciganos apparece como substantivo e 
com o sentido de rapaz, rapariga, d'on- 

de, n'um sentido pejorativo (cp. Moça, o 
francez donzelle, etc.) se passa ao hes- 
bunhol chida=meretricula. N'aquelle sen- 
tido occorro a palavra arabe n'outra fôr- 
ma em Pedro d'Alcalá, que traduz man- 
cebo por mê-chunl, no plural mô-chulin. 
Outros factos adduz Dozy que provam cla- 
ramente que a palavra arabe teve o sen- 
tido do rapaz, joven, rapariga. Chulo, 
obsceno, lascivo, ligam-se então ao hes- 
panhol chula, meretriz? Por fim notare- 
mos que a palavra foi também olhada por 
alguns como derivada do basco chuloa, 
motejador). Zombeteiro, gracejador, fal- 
lando de expressões, palavras, ditos.—^.Ob- 
sceno, baixo, plebeu, fallando egualmen- 
te de expressões, palavras, termos. 

—Dança chula, lasciva, obscena. 
— S. f. Chula, modinha lasciva ; chiste. 

— Cantar uma chula. 
f CHUMAÇADO, part. pass. de Chuma- 

çar. Quo tem chumaço. 
-j- CHUMAÇÁR, V. a. (De chumaço). 

Mfctter chumaço n'um vestido.— Chuma- 
çar um capote. 

CHUMACÉIRAS, s. f. pi. (\)e chumaço, 
com o suffixo «eira»). Nos engenhos d'as- 
sucar, peças de madeira guarnecidns do 
bronze quo assentam na ponte, o servem 
para conchegar os eixos pequenos ao do 
meio, apertando-os pelo aguilhão, a quo 
o bronze se acosta. 

—No carro, peças do madeira mais 
tenra que a do oixo, as quaos, fixas nos 
chazeiros do leito, assentam nas empol- 
gueiras e impedem que se gaste muito o 
eixo. 

—Nos barcos, a parte onde assenta o 
joga o remo, junto aos toletes. 

—No arado, uma de suas peças. 
CHUMACÊTE, s. m. Diminutivo de Chu- 

maço.=r,olligido por Bluteau. 
CHUMAÇO, s. m. (D'uma fôrma funda- 

mental poftugueza plumaço, do pluma, 
mudando-seo «pl» era «ch» (vid. Ch). Tra- 
vesseiro cheio de pennas. 

As pennas para hum chumaço 
Deixou a um seu visinho, 
E a outro deixa também 
O seu bebedouro limpo. 

JERONYMO BAHIA, À MOUTE r)'UM PINTASILGO. 
Nos levantámos das camas 
Que de colchoens, e chumaços 
Kstiverào tão famintas 
Que parecido de galgos. 

ID., JORNADA III. 

—Por extensão, travesseiro cheio do 
qualquer outra cousa.—iMandamos os 
nossos corpos serem soterrados na Sé de 
Lamego, e mandamoi hi comnosco senhas 
almucellas, e senhos chumaços, e senhas 
colchas brancas...D Doe. de 1314, em A'i- 
terbo, Eluc. 

—Colchão, enxergão.—«.Seguia hum 
estranho aperto de pobreza, dispendendo 
a tença toda em esmolas, e nada cm cômo- 
do, ou aliuio proprio, tendo por cama 
dous chumasEOs de feno.v Jorgo Cardo- 
so, Agiologio Lusit., Tom, iii, p. 330.— 
Travosseirinho para vedar as sangrias. 
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— No uso actual, chumaço, algodão, 
eslôpa ou panno dobrado que se mette 
nos forros dos vestidos para lhes dar uma 
fôrma especial ou para disfarçar defeitos 
do corpo. 

CHUMBÁDA, s. f. (De chumbo). Os 
chumbos que fazem peso nas redes de 
pescar. 

E com canas também os pescaçadores (caçam) 
Com sedelas, e boyas, e chumbadas, 
O peyxf. quando o comer engolem, 
Com que por engano de anzoes cobrem. 

JoXo VAZ, GAYA, p. 19 (ed. 1868). 

— A munição de chumbo que se em- 
prega quando se dão tiros de arcabuz, 
espingarda, etc. — A porção de chumbo 
que se gasta n'um tiro.—Metteu-lhe a 
chumbada toda no peito. 

CHUMBÁDO, part. pass. de Chumbar. 
— Um vaso chumbado. —Que tem chum- 
bo pendente.—Xaíegrochumbado, aquelle 
de cujas pernas pendiam bólas de chum- 
bo para açoutar os martyres. 

— Figuradamente: Sério, gravo.—É 
um homem chumbado. — Bêbado. — Está 
muito chumbado. 

— Quo tem chumbada.—Rêde chum- 
bada. 

— Da côr do chumbo. 
CHUMBAR, V. a. Soldar com chumbo. 

— Segurar com chumbo derretido n'um 
vão da pedra (o espigão d'uma fêmea, de 
uma dobradiça, d'uma argola, etc.)—Ta- 
par com chumbo. — Chumbar um dente. 

— Estirar com pesos de chumbo.— 
Chumbar os cabellos.—aE pelabarhahu- 
mas vergas de ouro, que assi lhe chum- 
bavão os cabellos delia, que de retorcidos 
os fazião corridos.y> Barros, Década I, 
foi. 36. 

'—Na linguagem poética e figurada: 
Chumbar as seitas de Cupido, inspirar 
desamor; matáphora tirada da fabula. 

— Termo de Manufacturas e Alfânde- 
gas. Ligar ura pequeno sêllo de chumbo, 
seja a estôfos para lhes certificar a qua- 
lidade, seja a caixas, pacotes, etc,, para 
dar a conhecer que pagaram os direitos. 

— y. refl. Chumbar-se, levar chumbo, 
segurar-se, fuar-se com' chumbo fun- 
dido. 

— Figuradamente : — «Com tão grande 
peso pareceo seu corpo chumbar-se no 
chão.D Fr. Marcos de Lisboa, Chronica 
de S. Francisco, Tom. i, p. 197. 

— Tomar a côr do chumbo.—As nuvens 
chumbavam-se para o lado do Oriente. 

CHÚMBEAS, s. f. pl. (Fôrma parallela 
de Chumeas, de que resultou por meio 
da inserção de b depois de m, phenome- 
no phónico que se dá em portuguez fre- 
qüentes vezes (vid. por exemplo Caram- 
bola. Tarimba, Tumblo, Tambo). Vid. 
Chumeas. 

CHUMBÉIRA, s. f. (De chumbo, com o 
suffixo íeira»). Rêde de pescar que tem 
a fôrma d'um cône, tendo no vértice um 
peso do chumbo. 

CHUMBÉIRO, s. m. (De chumbo, com 
o suffixo «eiro»). Mineiro, que trabalha 
em mina de chumbo. 

CHUMBÉRGA. Vid. Chomberga. 
CHUMBÍM, s. m. Termo Asiático. Ma- 

gistrado de grande alçada na China.— 
a Dente lugar fomos ter ao outro, que se 
chamava Guinapulir, donde continuamos 
outra vez por nossas jornadas por espa- 
ço de quasi dous mezes de terra em terra, 
até chegarmos a huma Villa, que se cha- 
mava Taijpor, aonde por nossos peccados. 
sem o nós sabermos, acertou de estar hum 
Chumbim, que são como presidentes de 
Alçadas, que de tres em tres annos cor- 
rem as Comarcas do Reyno, e devassão 
dos Corregedores, e Offíciaes da Justi- 
ça.-» Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, 
cap. 86. 

CHUMBO, s. m. (Do latim plumbum, 
em quo o l está por um m inicial, por- 
que a lingua latina não admittia o grupo 
inicial ml; a mudança de m em p tem 
aqui por causa occasional esse facto, e 
por causa efficiente o serem ambos esses 
sons labiaes. A palavra para chumbo é 
a mesma n'outras linguas indo-germani- 
cas: grego móíybos (por mhjhos), molij- 
bdos; antigo alto allemão j)li: allemão 
moderno blei; celtico alwa; russo oluiua ; 
indostáoico mulwa. O thema indo-ger- 
manico parece ter sido mluva). Metal 
d'uma côr branca azulada, muito mallea- 
vel e muito pesado. Ligado com metade 
do seu ppso de estanho, o chumbo fôrma 
a solda dos latoeiros, etc.; combinado 
com cerca de quarto do seu peso de an- 
timonio constitue os typos do imprensa. 
— (íE desto uos mandei dar esta mha carta 
seelada com meu seelo de chumbo.» Do- 
cumento de 1287 no Corpo Diplom. Port., 
Tom. I, p. 64, publ. pelo visconde de 
Santarém.— ^Mandamos fazer esta pro- 
curaçom a esteue anes tabeliam geeral no 
nosso senhorio e mandamos secllar do nosso 
seello de chumbo e sobscrepuemos en ella 
nosso nome.D Documento de 1361, Ob. 
cit., p. 317. — «Começou a artilharia dos 
Mouros descarregar nelle; alguma da qual 
lançava pelouro de chumbo do tamanho 
de hum tiro de espera, que passava am- 
bos os costados do junco, fazendo muito 
dano na gente.n Barros, Década II, vi, 5. 

Tempera huma agua o chumbo, outra agoa o ouro, 
Escolhe Amor dos tiros quaes lho aprazem. 

ANTONIO FERREIKA, EPiTIIALAMIO. 

— lA nós outros o dinheyro do mundo 
nos succede o mesmo, que ao ferro, e 
chumbo, bronze e aço.i> Francisco Manoel 
de Mello, Apol. Dial., p. 115. 

— Um pão de chumbo, uma barra de 
chumbo. 

— Figuradamente: Diz-se para expri- 
mir o peso, a gravidade. —Elle poz a sua 
mão de chumbo sobre o meu fteito. — Sé- 
culo de chumbo, diz-se dos séculos xi e 
XII.—Somno de chumbo, somno muito 

pesado. — Ter chumbo nacabeça, natesta, 
ter ponderação. 

— Branco de chumbo, um dos nomes 
vulgares dados ao carbonato de chuoibo. 
— Chumbo branco, chumbo sêccoeqiiS' 
bradiço. — Chumbo negro, o que se pre- 
fere nas artes. 

— Os chumbos de Veneza, o tecto ds 
chumbo do palacio de S. Marcos em Ve- 
neza, por baixo do qual estavam as pn* 
sões. 

— Cólica de chumbo ou dos pintores 
(de casas), côlica violenta causada por " 
oxydo de chumbo, contido nas tintas o® 
oleo. 

— Soldado de chumlio, vid. Soldad"' 
— Chumbo, balas ou gràos de chuffl'"' 

com que se carregam as armas de fo?"' 
— Termo de Pesca. Chumbos da rêdi> 

peças de chumbo que se põem pela bo'.^ 
de algumas rôdes de pescar para elw 
entrarem na agua e não sobrenadare®' 

CHUMEÁR ou CHUMBEAR, v. a. (D^ 
chumeas, ou chumbeas). Termo de 
tica. Guarnecer com chumeas. 

CHÚMEAS, s. f. pl. (Segundo Dozy, 
arabe djãmi'a, d'onde vem tambetn 
gemas, da raiz djama'a, unir, etyfflol" 
gia acceitavel). Termo deNautica. PeÇ'' 
do madeira com que se guarnece o n"'" 
tro estalado, unindo-se-lhe com caviU''® 
ou pregos para não quebrar. 

— Obs. : A mesma palavra appar®"® 
também sob as fôrmas Chimeas e Cbu®' 
bcâs 

CHUMINÉ, s. f. Outra fôrma de Cha- 
miné. 

CHUPADÉLLA, s. f. (Do thema chuPj' 
de chupar, com o suffixo composto 
Ia», ou do participio chupado, com 
suffixo «ella» ; derivações equivalente®/' 
Acto de chupar, do dar chupão. 

CHUPÁDO, part. pass. de Chupar- 
Uma laranja chupada. ^ 

— Figuradamente: Magro, sêcco. 
Uma cara chupada. — Beijo chup^®^ 
beijo lascivo, d'amor, por opposiçáo 
que se dá por cortezia ou amizade. 

— Chupado das carochas, muito 
gro. — «Veijo dar comigo aquelle 
trado que desque casou parece chup 
das carouchas.D Antonio Ferreira, Cl® 
act. II, SC. 2. ji 

—Termo de Caça. Perdiz chupa®®^^^, 
que se rouba aos olhos do açor jgf 
çador. — «7? assi o Assor, como o 
se enganão passando adiante, e ficào 
gostosos perdendo a perdiz, que Ihs /' 
chupada.» Diogo Fernandes Ferrei ' 
Arte da Caça, p. 20, v. j, 

CHUPADOR, ORA ou CHUPADEIB*- 
O, a que chupa. 

—Órgão de um insecto, de uid^ q 
cha, de uma planta, por onde chup 
seu alimento. 

■ CHUPADÜRA, s. f. (Do thema 
de chupar, com o suffixo «dura»)- 
de chupar. — O que se chupa de uw® 



CHUP CHÜP CHUV 225 

CHUPAFLOR, s, m. (Do theraa chupa, | 
de chupar, e flôr). Vid. Picaflor. 

chupamél, s. m. (Do thema chupa, 
^6 chupar, e mel). Nome de uma planta 
{^Iconicera caprifolium, Linneu).—Nome 
Qe una passarinho de côr andrina acata- 
solada, ou canjante, de bico mui longo, 
que vive do melquo chupa das ílôres. 

grupamento, s. m. (Do thema chupa, 
® chupar, com o suffixo «mento»). Ac- 

de chupar. t= Pouco usado. 
CHUPÃO, adj. (Do thema chupa, de 

®Qupar, com o suffixo «ão»), Que chu- 
P®- — Uma creança chupona, que mam- 
aa muito. 

S. m. Chwpão, acção de chupar for- 
Beijo chupado. —Deu-lhe um chu- 

Pào—X nodoa que fica onde se chupa. 
CHüPar, V. a. (O francez tem super, 

oinglez sip, escorropichar, beber 
Solos, sup, beber, palavras evidente- 
®nte da mesma origem da portugueza; 

ssa origem, porém, é desconhecida).Sor- 
f. applicando os lábios com força.—O 
'"O estava chupando o leite da teta da 

®3oa. ^ 

dos insectos, vermes, etc. 0$ 
chupam-nos o sangue. — «Os 

g são como as sanguesuguas, que 
passo por onde começão a 
chupandovos o sangue, que 

es no corpo.D Francisco Manoel de 
Apol. Dial., p. 208. 

beíT dos corpos porosos que em- 
Qjj a agua, das trombas que parecem 
(g a agua do mar, etc.—«A semen- 

de o sumo da terra.D Lucena, Vida 
•Francisco Xavier, Liv. ix, cap. 5. 

pouco e pouco (a tromba) accrcscentando, ^roai3 que um largo mastro se engrossava: 
SC estreita, aqui se alarga, quando 

® golpes grandes do agua em si chupava. 
CAM., Lus., c&nt. 5, est. 20. 

sanguesuga se veria 
TíaK da alimaria, que imprudente 

" a recolheu na fonte fria, 
C/l sangue alheio a sôdo ardente; ^upando maiso maisseengrossaecria (atromba). 

OB- ciT.,cant. 5, est. 21. 

^'guradamente: Esgotar, exhaurir. 
Cor-/ ministros têm ido chupando os 

es<ado. 

~^í)e chulo. Apanhar, alcançar. 
mas não o has de chupar.— 

^yinho. 
falljQj' Termo de Caça. Chupar-se, 
olhos f perdiz, furtar-se diante dos 

«4s immovel onde se escondo. 
'Issoj. trespondo o caheço, se o 
P3r, Inrgo deüas, se deixão chu- 
^ assi os pés, donde se poem, 

como o caçador se enganão 
cj" e ficão desgostosos per- 

f *^80 ficou chupada. D 
• 2o Ferreira, Arte da Caça, 

índia. Fumar. — Chupar 
CHÚ^J'»teau. 

p ' ®- f- thema chupa, de oia o suffno «ista»). Beberrão. 
h,_20. 

—Figuradamente : Que sabe apanhar, 
com habilidade, jan tares, presentes, etc. 

B. Quando lhe tendes chupado ? 
A. Fanados quatro tostoens. 

FRANCISCO MANOKL DEMKLLO, FIDALGO 
APRENDIZ, JORN. 3. 

CHUPISTÁR, V. n. (De chupista). Ter- 
mo chulo. Btíberricar; beber até estar bê- 
bado ou toldar-se. 

CHÚRDÜ ou CHÜRRO, A, adj. Lã chur- 
da, suja do suarda, como sao das ovelhas 
de inferior qualidade. 

— Figuradamente: Miserável, vil, vil- 
lão. 

CHÚRMA, s. f. Vid. Chusma. = João 
Franco Barreto (Orthographia da lingua 
portugueza, p. 267) quer que se pronun- 
cie churma o não chusma; hoje aquella 
fôrma só é usada pelo povo. 

CHURRIÃO ou CHORRÍÃO, s. m. (Por 
Chirrião, do thema chirria, de chirriar, 
em razão do chirriar ou chiar das rodas?) 
Carruagem entro carro e coche que ser- 
via para levar moveis para a quinta, vi- 
tualhas, criadagem, etc. 

Por areai diíTicil, costa acima, 
O sol que arde, tiravào 
Um churriào Cavallo3 seis possante.5. 

FRANC. MAN. DO NASCIMENTO, FABULAS DE 
LAFONTAINE, 1ÍV. 3, 8. 

CHÚRRO, adj. Vid. Churdo. 
CHURUME, s. m. Vid. Chorume. 
CHÚS, adj. (Do latira píws, mudando-so 

a articulação pi em ch, como em chorar, 
de plorare, chuva, do pluvia, etc. (vid. 
Ch). O latira pÍMs, mais, vem da raiz par, 
encher (vid. Cheio), e é um comparativo 
cuja fôrma mais antiga erapioits, ^orpleos, 
dople-jos; cp. ple-ores). Mais.—aE se 
vinhas fizerdes, dardenoí o quarto, e La- 
garadiga, e nom. chus.» Doc. de 1290, em 
Viterbo, Eluc. 

Pero chus, cavaleiros, 
Sei eu. cn caridade, • 
Que VOS avidaria 
Toliier d'el soydade. 

CANCIONElRINIIO DE TROVAS ANTIGAS, publ. 
por Varnhagen, n.° 24. 

Pero nunca viste moller 
Nunca chus pouco algo fazer 
A seu linagen. 

TROVAS E CANTARES, n.* 150. 

— dNem chus aga aguça das cousas 
traspassadas, e terreaaes, e cayvis.» Re- 
gra de S. Bento, cap. 2, nos Inéditos de 
Alcohaça, Tom. i.—<(Nem persôa dei (do 
abbade) seja departida no Moesteyro, nem 
hum chus amado, que outro, se nom quem 
in boos ffeytos melhor for achado. Idem, 
Ibidem. 

— Hoje só é usado na locução: Nem- 
chus, nem buz, nora palavra.—Não dizer 
chus, nem buz. 

. Ninguém abra mais a boca 
Dem que fome, ousono tenha. 
Ninguém diga chus, nem buz. 
Callem todos, nào dem á taramclla. 

FR. SlMlO, ORAÇÃO ACADÊMICA, fol. 206. 

CHÚSMA, s. f. (Do latira c'leíisma, por 
celeusma (vid. Celeuma); sobre a mu- 

dança de cl em ch, vid. Ch). A gente de 
serviço nos navios, voluntaria ou for- 
çada. 

A VOZ alta de Amaina, Amaina manda 
Com que a chusma com força á vela tira. 

MANOEL THOMAZ, INSULANA, Cant. 2, est. 7. 

— Grande multidão de gente.—(nAcé- 
gos rezadores, homens de almas, aguar- 
denteyros, a vendeyros, e em fim a toda 
essa chusma dos matutinos despertadores 
fuy peçonha.D Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apol. Dial., p. 24. — Por extensão, 
grande nuraero. 

— De chusma, expressão adv. Todos 
juntos, em multidão. 

CHUSMÁDO, pari. pass. de Chusmar. 
—Um navio bem chusmado. 

CHUSMÁR, V. a. (De chusma). Forne- 
cer de chusma, prover de gente. 

—Chusmar-se, v. refl. Fornecer-se do 
chusma.—^Cativando um grande numero 
de gente, de que se chusmarão as nossas 
galés.» Diogo do Couto, Década IV, Lít. 
IV, cap. 9. 

CHUSSO , s. m. Outro modo d'escroYer 
Chuço. 

CHUSURA ou CHOUSÚRA, s. f. (Do la- 
tim clausura; cp. Chouso, etc.) Clausu- 
ra, tapume, resguardo de uma fazenda. 
— (íFaçades boas casas, e alpenderes, e 
boos chantados d'arvores e almuia, e ta- 
pardes de tal chusura, que vós nom rece- 
bades y dano.d Doc. de 1360. 

CHUVA, s. f. (Do latim pluvia; vid. 
Chover). Agua que cae em gôtas da at- 
raosphera.—Tempo de chuva. 

Nío chuva, vento, mar nada a detenha. 
\NTONO FERREinA, EGLOGA 1. 

0 Sol a calma, o Sol a chu va faz. 
IDEM, EGLOGA. 10. 

Olha as portas do estreito, que fenece 
No reino da secca Adem, que conüna 
Com a serra d'Arzira, pedra viva, 
Onde chuva dos ceos se não deriva. 

CAM., LUS., cant. 10, est. 99. 

—Figuradamente: Faltar da chuva e 
do bom tempo, fatiar de cousas indifferen- 
tes.—Fazer a chuva e o bom tempo, dis- 
pôr de tudo á vontade.—Aborrecivel co- 
ma um dia de chuva, muito aborrecivel. 

— Alguma cousa benefica como o é a 
chuva ás plantas.—A chuva da doutrina 
evangelica. 

—Diz-se do que cae em grande quan- 
tidade.— Uma chuva de settas, depedras, 
de lagrimas, depelouros, etc. 

— Termo de Mythologia. A chuva de 
ouro, fôrma sob a qual Júpiter penetrou 
na torre em que Danae estava encermda. 

O Polydoro mata o Rei Threício, 
Só por ficar senhor do grão thesouro; 
Entra pelo fortíssimo edificio 
Com a filha de Acrisio a chuoa d'ouro. 

CAM., LUS., cant. 8, est. 97. 

—Figuradamente : Uma chuva d'ouro, 
grandes prodigalidades. 

— Termo de Pyrotechnia. Uma chuva 
de fogo, uma massa de faiscas quo caem 
dos ares. 
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—Banho de chuva, banho de agua 
fria que cae por um tubo tendo na ex- 
tremidade uma chapa longa circular com 
muitos orificios, ou que ó lançada por um 
regador sobre quem o toma. — Banhei- 
ra de chuva, banheira formada por dous 
corpos, sendo o superior uma especie de 
bacia de cujo fundo sae um pequeno tubo, 
tendo a chapa por onde sae a agua. 
 Loc.: Querer sol na eira e chuva 

no nábal, querer dous bens incompali- 
veis. 

— Obs, : Chuva usa-se também no plu- 
ral.—(íTafues não tinhãio comigo medra, 
porque fiados no Relogio, que não dera 
ainda, ou sim dera, os fazia recolher por 
chuvas, neves e ventos, mortos acatarroa- 
dos, e fóra de horas, cheyos de somiio, e 
vazios de dinheiro .t> Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 21 e 22. 

CHUVACEIRO, s. m. (D'um thema hy- 
pothetico chuvaça (derivado de chuva 
com osuffixo «aça»),com o suffixo «eiro). 
Aguaceiro. 

CHUVEDÍÇO, adj. Vid. Chovediço. 
CHUVÉIRO, s. m. (De chuva, com o 

suffixo «eiro»). Chuva fortíssima que du- 
ra pouco. 

Triste vista ha do lobo ao manso gado, 
O chuveiro á seara já madura. 

ANTÔNIO FERREIRA, EGLOGA 3. 

Contar-te longamente as perigosas 
Cousas do mar que os homens náo entendem, 
Súbitas trovoadas temerosas, 
Relampagos, quo o ar em fogo accendem, 
Negros chuveiros, noites tenebrosas.... 

CAM., LUS., cant. 5, est. 20. 

— Diz-se do quo cae em grandíssima 
quantidade. — «Sendo tantos os espessos 
chuveyros de seitas.-» Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, foi. 333. 

Sentirão os debuxos d'este escudo 
Hum chuveyro de balas, hum torrente... 

MANOEL DE GALHEGOS, TEMPLO DA MEMÓRIA, 
cant. 2, est. 98. 

— Figuradamente: Grande quantida- 
de. — «O chuveyro de accidentes, e acha- 
ques que podem sobrevir.D Manoel d'Aze- 
vedo, Correcção d'Abusos, p. 286. 

CHUVISCÀR, V. n. (De Chuvisco). Cair 
chuvisco. 

CHUVÍSCO, s.m. (De chuva, com o suf- 
fixo «isco»). Chuva miúda e de pouca 
duração. 

CHUVOSO, adj. (De chuva, com o suf- 
fixo «ôso»). Em que ha chuva.—Bia chu- 
voso. — Tempo chuvoso.—Estação chu- 
TÓsa,=A fôrma litteraria é Pluvioso. 

CHÚZ, adv. Vid. Chus. 
CHYLÁCEG, adj. (pr. kilácio; de chy- 

lo, com o suffixo «aceo»). De cliylo, ou 
que têm natureza ou essencia de chylo. 
— Matéria chylácea. 

CHYLÍFERO, adj. (pr. kilifero; de chy- 
lo, e do latim ferre, levar). Que leva o 
chylo. — Vasos chylíferos. 

— Substantivamente; Chyliferos ou 
veias lácteas, vasos lympháticos dos intes- 
tinos, que, tomando o chylo durante oacto 

da digestão, o levam ao canal thorácico. 
Ainda que se differencem pelos seus usos 
dos outros vasos lympháticos, inteira- 
mente se lhes assimilham em quanto á 
organisaçáo anatômica. 

CHYLIFICAGÃO, s. f. (pr. kilificação; 
de chylo, e do lalim facere, fazer). Ter- 
mo de rhysiologia. Elaboração que ex- 
perimenta o chymo no intestino delgado 
e que o torna apto para fornecer o chylo. 
—Acção pela qual a gordura do chymo 
chega aos vasos chylíferos, e que tem co- 
mo resultado a formação do chylo ; acção 
também chamada chyloco. Não se pôde 
indicar precisamente o ponto em que so 
effectua a acção vital e organica, da qual 
resulta a formação do chylo, nem qual é 
a disposição dos primeiros radiciilos dos 
vasos chyh'feros ; e até não se pôde affir- 
mar se estes radículos so abrem na su- 
perfície dos intestinos, ou se o chylo é 
absorvido e depois transmittido aos pri- 
meiros vasos chyliferos.— «Ba chylifica- 
ção resultou matéria inepta.Antonio da 
Cruz, Recopilação da Cirurgia, pag. 337. 

■\ CHYLIFICÂDO, part. pass. de Chy- 
lificar (pr. kiUficado). Convertido em 
chylo. 

CHYLIFICAR, V. a. (pr. kilificar). Con- 
verter em chylo os alimentos digeridos. 

— Chylificar-se, v. reft. Converter-se 
em chylo. 

CHYLIFICATÍVO, adj. (pr. kilificativo; 
vid. Chylo). Que produz ou elabora o 
chylo. — Virtude chylificativa. 

CHYLO, s. m. (pr. kilo; do grego khy- 
lòs, succo, de khy, radical de kheyein, 
verter). Termo de Physiologia. Fluido 
que nos intestinos delgados está sepa- 
rado dos alimentos durante o acto da di- 
gestão, e que os vasos chamados chylife- 
ros tiram da superfície do intestino e le- 
vam para o sangue, a fim de servir á sua 
formação. 

CHYLOLOGÍA, s. f. (pr. kilologia; de 
chylo, e do grego lógos, tratado). Vid. 
Lógica). Termo de Physiologia. Historia 
do chylo. 

CHYLOPOÉSE, s. f. (pr. kilopoéze; do 
grego khylós, chylo, e poiein, fazer) Sy- 
nonymo de Chylificação. 

CHYLOSE, s. f. (pr. kilóze; de chylo, 
com o suffixo «ose»). Termo de Phy- 
siologia. Vid. Chylificação. 

CHYLÓSO, adj. (pr. kilôso; de chylo, 
com o suffixo «ôso»). Termo de Physio- 
logia. Que pertence ao chylo, ou tem 
com elle analogia.—Fluido chyloso, qual- 
quer humor que se assemelha ao chylo. 

— Vasos chylosos. vid. Chyliferos. 
CHYLÜRIA, s. f (pr. kilúria; de chy- 

lo, e do grego oyron, ourina). Termo de 
Medicina. Alteração consistindo na pre- 
sença da gordura em emulsão na ourina. 

CHYMICA, s. f. Vid. Chimica. 
CHYMICAMÊNTE, adv. Vid. Chimica- 

mente. 
CHYMICO, adj. Vid. Chimico. 

CHYMIFICAÇÃO, adj. (pr. kimificação). 
Termo de Physiologia. Conversão das 
substancias alimentícias em chymo; th* 
gestão estomacal. 

CHYMIFICÁR, V. n. (pr. ki^nificar; de 
chymo, e do latim facere, fazer). Conver- 
ter em chymo. 

— Chymificar-se, v. refl. Converter-se 
em chymo. 

CHYMO, s. m. (pr. kímo; do grego Wij/" 
mós, succo). Termo do Physiologia. Sub- 
stancia cinzenta de consistência branda e 
homogenea- que formam os alimentos no 
fim de certo tempo de estada ou demora 
no estomago, e que no intestino delgad" 
se divido em duas partos,'uma que coO' 
stitue o chylo, e a outra que é lançada 
fôra o quo se chama excremento. 

CHYMÓSE, s. f (pr. kimóse; de 
mo). Termo de Medicina. InflamWÍ ^ 
das palpebras. — Segunda cocção que® 
faz no estomago. 

CHYPRE, s. f. (Nome d'uma iüia nj 
Mediterrâneo, situada entre a Asia-MeO® 
e a Syria). Planta nromatica, alfena. 

CIÁDA, s. f. Antiga fôrma de Cil»® ' 
com o «1» syncopado. 

CIADO, part. pass. de Ciar. 
CIAr, V. a. (De cio). Zelar.—' f Ag 

irmã ciava a outra.d Jorge Ferreira 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 6- ^ 

—Resguardar cora ciúme, zêlo.—-"^ 
por causa da formosura d'esta cidadã' 
abastança de toda a terra ciavam-n3 
to estes gigantes.y> Barros, ClarimuB'' ' 
Part. II, cap; 10. 

— V.refl. Ciar-se, ter ciúme. 
CIÁR ou CEAR, V. n. Termo de 

tica. Retroceder, remar para traz.— 
guem tome remo na mão para cear, 
que lhe cortarei a cabeça, ante rermeffj 
vante.D Fernão Lopes Castanheda, ' 
da índia, Part. ii, cap. 80. 

CIATICA, s. f. Vid. Sciática. 
CIAVÓGA, s. f. (Palavra composta 

cia, thema de ciar, e voga). Terroo 
Nautica. Volta em redondo que dá a 
lé, vogando os remeiros d'um ladoi 
ciando os do outro. 

CÍRA, s. f. Vid. Siva. .ç 
CIRÀLHO, s. m. (De cibo, com o 

xo «alho»). Alimento com que se sust^® 
tam as aves bravías. — «Cada uma 
ca por si seu cibalho.» Diogo Fernaf' 
Ferreira, Arte da Caça, p. 109. 

ClBÁNDO,s. m. Termo de Historia 
tural. Ave feroz, da qual dizem qu® j, 
ga com a aguia até virem ambas a t® 
E' do tamanho de uma gallinha, cof® 
azas curtas, o bico grosso e comprid^J^ijo 
pernas muito brancas, e o peito 
de amarello. — «Gostão os 
quando vem a feroz ave, chamada Ci® 
contendendo com a Aguia, conhecendo> 
em quanto huma não vence a outra s' 
azão ambas, e cahindo em terra, 
balho lhe vem ás mãos.)) Antonio A ^^3, 
da Cunha, Escola das Verdades,iP- 



CICA CICE CID 227 

CIBATO, s. m. (De cibo, com o suffixo 
'ato»), Vid. Gibalho. 

Mui Progne d'um ramo em outro ramo, 
^0 0 peito ensangiientado anda voando, 
^wato para o ninho indo buscando. 

gam., canç. 16. 

CIBIDADE, s. f. Antiga fórma de Ci- 
Usada no antigo Foral de Bra- 

ffança. ® 
CIBO, s. m. (Do latim cibus; vid. Ce- 

'^'^nida, sustento, alimento. 
"IBORIO, s. m. (Do latim ciborium, 

^aso onde se conservam provisões; do 

kihonon). Vaso onde se conservam 
hóstias consagradas para a commu- 

^ 'ão dos fieis. —O sa7ito ciborio. — Um 
" ciborio. — Pequeno docel, cspecie 

® pállio coiD que antigamente se cobriam 
altares. 

CICADARIA, adj. Termo de Zoologia. 
® se assemelha á cigarra. 

m. Familia de insectos hemípte- 
de que a cigarra é o typo. 

I^ICADELLA, s. f. (Do latim cicada, ci- 
o®rra; vid. Cigarra). Termo de Entomo- 

íÇla. Gênero d'insectoshemípteros, dafa- 
'*'3 das cicadarias. 

. pATA, s. TO. Termo Familiar. Mes- 
PT ' 'inhas de fome. 
"CATE, s. m. Vid. Acicate. 

.Matricula, s. f. (Diminutivo de ci- 
, . Termo de Medicina. Pequena cica- 
^ ou nodoa branca que se observa nas 

'íibranas serosas ou mucosas ou so- 
® a pelle, depois das soluções de coa- 
"idade pouco dilatadas, ou das eru- 

exanthematicas. 
formo de Anatomia. Mancha bran- 

i está sobre n getnma do ovo e que 
'Ca o germen. Galladura. 

Ter latim cicalrix). 
Sol Cirurgia. Tecido que reúne as ( de continuidade dos diversos sys- 

Rn '^''S^nicos animaesou vogelaes; si- 
Po^ 'ica das chagas e feridas, do- s de curadas: ó uma nova pelle mais 

prim^^ ® menos sensivel e porosa que a 
®ntr ^ cicatriz do deposito, ® os lábios ou a superficie da ferida, 

matéria organisadora, de uma 
plástica, que é homogenea, quese 

Ceiii^?"®®' '^■"ã^nisa e chega a ser íibra- 
A cicatriz recente é mais ou 

e ^ermelha, molle e tirante a azul, 
ças . . ^Jores na occasiáo das mudnn- 
tarído atmosphericas. — * Es- 

etc*^ encarnada, e quasi egual e produz certa substancia calosa, 
'^oufo'^' cicatriz, semelhante ao 

Ferreira, Cirurgia, p. 290. 
gnal íle Üotanica. Fóssula ou si- 
achg ®®®elhante a uma cicatriz, que se 
Ias. g"® follias e ramos de algumas plan- 
íificijJi ruptura, natural ou ar- 
tes, j' "Cicatrizes oM pwsíífias (cicatri- 
®U tiii P'^®tulíB) são especies de verrugas 

vèefy^ alastrados, taes como os que 
ramos do hypericum baleari- 

cum, e laurus indica.» Avellar Brotero, 
Compêndio de Botanica, Tom. i, p. 255. 

— Figuradamente: Impressão que dei- 
xa vestigios no animo : pena, pesar, sen- 
timento que se conserva do alguma af- 
fronta. 

CICATRIZAÇÃO, s. f. (De cicatriz, com 
o suftixo «ação»). Termo de Cirurgia. 
Acção, operação da natureza que produz 
a cicatriz. 

— for extensão, applica-so este termo 
á união natural de quaesqucr partos do 
corpo que tom experimentado alguma so- 
lução de continuidade. 

CICATRIZADO, 2^art. pass. de Cicatri- 
zar. Fechado por uma cicatriz. — Uma 
chaga apenas cicatrizada. — Marcado de 
uma cicatriz. 

— Figuradamente: A dôr cicatrizada, 
dissipada. 

CICATRIZANTE, adj. 2 gen. (De cica- 
triz, com o suffixo «ante»). Termo de Ci- 
rurgia. Remedio cicatrizante, que cica- 
triza, proprio para determinar a formação 
d'uma cicatriz. 

— Substantivãmente: Cicatrizantes, to- 
picos que se suppunham ter a proprie- 
dade de apressar ou favorecer a cicatri- 
zação das chagas. K' evidente que não 
existem cicatrizantes propriamente taes ; 
e que devem variar segundo a natureza 
e estado da ferida. 

CICATRIZAR, V. a. (De cicatriz, cora o 
suffixo «ar»). Termo de Cirurgia. Deter- 
minar a formação de uma cicatriz, cerrar 
uma chaga. Esta expressão ó devida á 
supposição, em que por muito tempo se 
esteve, do que certos unguentos podiam 
cicatrizar as chagas o ulceras ; mas sabe-se 
hojo que ellas se cicatrizam espontanea- 
mente, logo que se faz cessar as cau- 
sas que seoppunham á suacicatrização.— 
Operar a cicatrização do uma chaga.— 
Ha certas chagas que não cicatriza a na- 
tureza sem a ajuda da arte.—Fazer, dei- 
xar cicatrizes.—yls bexigas cicatrizaram- 
lhe o roato. 

— y. refl. Cicatrizar-se, fochar-se por 
uma cicatriz—A chaga cicatriza-se. 

— y. n. É empregado da mesma ma- 
neira que o verbo reflexo. — aPara que 
as chagas se desequem, e cicatrizem.» An- 
tonio da Cruz, Recopilação de Cirurgia, 
pag. 359. 

— Figuradamente: Dissipar a impres- 
são feiti no animo.—Cicatrizar as anti- 
gas offensas. 

CICATRIZAVEL, adj. (Do cicatriz, com 
o suffixo «avel»). Que so pôde cicatrizar. 

CÍCERO, s. m. (Assim chamado da edi- 
ção de Cicero, feita em Roma era 1458; 
Cicero, orador romano, cujo nome vera 
do latim Cicer, que significa chicharo). 
Termo de Typographia. Caracter de im- 
prensa entre o Santo Agostinho e a lei- 
tura. Derivam esta e outras denominações 
similhantes do typos das primeiras edi- 
ções dos auctores em que foram usados. Es- 

ta palavra deixou de ser empregada n'esta 
accepção, sendo os caracteres geralmente 
designados pelo numero de pontos que ex- 
primem a grossura do corpo. 

CICERONE, s. TO. (Do italiano cicero- 
ne, de Cicerone, nome em italiano do ora- 
dor romano Cicero, por causa das muitas 
palavras que empregam, fallando estesho- 
mens). Os homens que em qualquer parte 
mostram aos estrangeiros as curiosidades 
ou monumentos mais notáveis, dando-lhe 
uma noticia da sua historia, verdadeira ou 
falsa, mediante um modico salario. 

t CICERONIANISMO, s. to. (De Cicero). 
Imitação do estylo de Cicero. 

CICERONIANO, adj. (De Cicero). Que é 
do genero de Cicero. — Estylo, periodo 
ciceroniano. 

f CICERONISAR, V. n. (De Cicero). Imi- 
tar o estylo de Cicero. 

CICIAR, V. n. (De cicio). Fazer um som 
brando, como a brisa na ramagem, etc.— 
Vid. Ceceio. 

CICIO, s. m. (Vid. Cecéo). O defeito ou 
modo de fallar ceceando. 

— O som brando e sibilante dos ra- 
mos, movidos por um vento fraco ou brisa. 
—nComo quer que attentasse Pan, no ci- 
cio, que as cannas fazem quando Zephy- 
ros as abanãio, compoz dellas o septivoco 
instrumento (ou gaita] a que os antigos Sy- 
rinx chamamo.* Francisco Manoel do Nas- 
cimento, Obras, Tom. viii, p. 72 (ed. 8.°) 

CICIOSO, adj, (De cicio, com o suffixo 
«oso»). Ceceoso.—voz do gago, do ci- 
cioso.» Francisco Rodrigues Lobo, Côrte 
na Aldêa, p. 163. 

— Susurrante, sibilante. 
CICLAMIM, s. TO. Artanita, ou pão de 

porco; planta. 
CÍCLICO, adj. Vid. Cyclico. 
CICLO, s. TO. Vid. Cyclo. 
CICLOIDAL, adj. Vid. Cycloidal. 
CICLOIDE, adj. Vid. Cycloide. 
CICÜTACIO, s. TO. Vid. Citocacio. 
CICÚTA, s. f. (Do latim cicuta). Planta 

vivaz da familia das umbelliferas e cujo 
nome é attribuido a tres plantas umbelli- 
feras que importa distinguir: a cicuta 
menor ou aquatica (cicuta virosa, Linneu); 
a cicuta propriamente dita, cicuta ordi- 
naria ou terrestre, grande cicuta (conium 
maculatum, Linneu); a pequena cicuta ou 
cicuta dos Jardins (cethusa cynapium, Lin- 
neu) ; estas tres plantas são venenosas. 

— Veneno mal conhecido na sua com- 
posição, com o qual os athenienses faziam 
morrer os condemnados á morte. 

CICUTARIA, s. f. (De cicuta). Nome 
de uma planta silvestre {coreophyllum 
sylvestre, Linneu). 

CICUTINA, s. f. Vid. Conicina. 
CID, s. TO. (Do arabe aeid, senhor). 

Senhor, nome dado especialmente a D. 
Rodrigo de Vivar, o celebre heroe can- 
tado nos romances peninsulares. 

— Um cid, um homem valente. 
— Comicamente: 
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Pois eu sey, que com chapim 
Fai fataxas, como um Cide. 

FnANCISCO MANOEL DE MELLO, VIOLA DE 
TUALIA, p. 241. 

CIDADÃ, CIDADÃA, GIDADAN ou CI- 
DADÚA, s. f. de Cidadão. 

CIDADÃO, s. m. (D'uma fôrma funda- 
mental do baixo latim civitadanus, do 
latim civitas, cidade (vid. Cidade), fôrma 
de que veem o hespanhol ciudadano, o 
italiano cittadino, o catalão ciutadá, o 
provençal ciutadan, ciptadan, o francez 
citoyen). Aquelle que goza do direito de 
cidade n'um estado. Exercer os direitos 
de cidadão. 

Os cavaleiros e cidadães 
Daqueste rei aviam dizer. . . 

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANT., pub. por 
Varnhagen, n.* 2. 

— Um bom cidadão, um homem obe- 
diente ás leis. — Titulo, que, durante a 
revolução franceza, substituiu a palavra 
senhor (monsieur). 

— Habitante d'uma cidade, d'um paiz. 
As diversas classes de cidadãos. — «Vy- 
nlia elRei em batees Dalmadãa pera Lix- 
hoa, e saiamno a reçeher os çidadaãos e 
todollos dos mesteres com danças e trebe- 
Ihos segundo entomçe husarom.D Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 14. 

—Cidadão do mundo, cidadão do uni- 
verso, homem que põe os interesses da 
humanidade acima da patria. 

— Figuradamente : Cidadão do céo, 
bemaventurado. 

— Familiarmente: 

As cidadans doa charcos (as ras), 
Mal que o souberào, entrão, 
De voz commum, a lastimar seus fados. 

FRANCISCO MANUEL DO NASCIMENTO, FABU- 
LAS DE LAFONTAINE, Uv. 3, p. 55. 

— Obs. : O plural regular de cidadão 
é cidadãos, pois o plural do baixo latim 
civitadanus qxü civitadanos; d'onde, pela 
fusão de a e n em a nasal ã, cidadãos. 
Apesar d'isso, encontra-se n'alguns escri- 
ptores cidadões. Duarte Nunes do Leão 
(Orthographia, foi. 224 da l.®ed.) oíle- 
rece as duas fôrmas indiíferentemente. 

CIDÁDE, s. f. (Do latim civitate, fôrma 
oblíqua de civitas no latim vulgar. O the- 
ma eivitat- deriva do thema civi- de civis 
(vid. Civil), por meio do suffixo itat- que 
apparece em facilitat-, de facili- {facilis, 
etc.) Povoação constituída por um nu- 
mero considerável de casas, de gradua- 
ção superior ás villas. — «£ foi-lhe en- 
tregue o corpo na cidade Devora Jiu iazia, 
■pera hordenar seus cor regimentos, segun- 
do a hordenança que lhe era dada.d Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 
2. — aEpera juntarem este ouro e prata, 
tijnham este modo: em íodaíías cidades e 
villas do Reino que pera esto eram aaza- 
das, tijnham os Reis seus cambadores, que 
compravam prata e ouro aaquelles que o 
vender queriam, o qual nom avia de con- 
prar outrem senom elles.D Idem, Ibidem, 
cap. 12. — iíE elle tragemdoa pella çida- 

de.» Idem, Ibidem, cap. 17. — «J? rece- 
berom-no na çidade e corohousse alli por 
Rei.y> Idem, Ibidem, cap. 36. — <íE foi 
na çidade gramde revolta se o receberiam 
ou nom.D Idem, Ibidem, cap. 36. — ((Em 
guisa que afora as outras cousas de que 
em essa çidade abastadamente carregar 
podiam, soomente de vinhos foi huum 
ano achado que se carregarom doze mil 
tonees, afora os que levarom depois os na- 
vios na secunda carregaçom de março.y> 
Idem, Chronica de D. Fernando, Prol. 
— (íPoz o Prinçipe mil homeens darmas 
e fora da çidade arredor do moesteiro 
onde el pousava, as mais das gentes que 
çonveherom todos armados.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 12. — <íE ao comdeestabre pe- 
diram dez mil dobras de chancellaria da 
carta, e el nom a quis tomar, dizendo 
que lhe nom pediam tanto salvo por lhe 
nom darem a dita çidade.» Idem, Ibi- 
dem. 

Uma cidad.e n'ella situada, 
Que na fronte do mar apparecia. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 103. 
Fortalezas, cidades e altos muros, 
Por elles vereis, íillia, ediíicados. 

OB. CiT., cant. 2, est. 46. 
Cinco mezes a lua se escondera, 
E outras tantas mostrara ctieio o rosto, 
Quando a cidade entrada se rendera 
Ao duro cerco que Ibe estava posto. 

Oü. ciT., cant. 3, est. 59. 
Que cidade tíío forte por ventura 
Haverá que resista, se Lisboa 
Não pôde resisiir á força dura 
Da gente, cuja fama tanto voa? 

OB. ciT., cant. 3, est. Gl. 
Eis a nobre cidade, certo assento 
Do rebelde Sertono antigamente. 

OB. ciT., cant. 3, est. 03. 
E depois que do martyre Vicente 
ü Santissimü corpo venerado 
po Sacro promontorio conhecido 
Á cidade Uiisséa foi trazido. . . 

013. crr., cant. 3, est. 74. 
Também vem lá do reino de Toledo, 
Cidade nobre e antigua, a quem cercando 
O Tejo em torno vae suave e ledo, 
Que das serras de Conca vem manando. 

OB. ciT., cant. 4, est. 10. 
As aguas campo deixam ás cidades, 
Que nabitam estas liuniidas deidades. 

OD. CiT., caut. 6, est. 8. 
Lá na leal cidade, donde teve 
Origem (como é fama) o nome eterno 
De Portugal, armar madeiro leve 
Manda o que tem o leme do governo. 

OB. CiT., cant. O, est. 52. 
Porque esta era a cidade das melhores 
Do Malabar melhor, onde vivia 
O Rei, que a terra toda possuia. 

OB. CiT., cant. 7, est. 16. 

Para este Calecut sómente fica, 
Cidade já por trato nobre e rica. 

OB. CIT., cant. 7, est. 35. 

Era este Catual um dos que estavam 
Corruptos pela Maumetana gente, 
O principal por quem se governavam 
As cidades do Samorim potente. 

OB. CIT., cant. 8, est. 81. 

Náo longe o porto jaz da nomeada 
Cidade Meca, que se engrandeceu 
Com a superstição falsa e profana 
Da religiosa agua Maumetana. 

OB. CiT., cant. 9, est. 2. 

Destruirá a cidade Repelim, 
Pondo o seu Rei com muitos em fugida. 

OB. CIT., cant. 10, est. C5. 

Que da cidade Armuza, que ali esteve, 
Ella o nome depois, e a gloria teve. 

OB. CIT., cant. 10, est. 103. 
Por este mar a gente Lusitana, 
Que com armas virá despois de ti, 
Terá victorias, terras e cidades. 

OB. CIT., cant. 10, est. 107. 
Vê Cathigão cidade das melhores 
De Bengala, província que se preza 
De abundante  

OB. CIT., cant. 10, est. 121. 

OlhaTavai cidade, onde começa 
De Sião largo o império táo comprido. 

OB. CIT., cant. 10, est. 123. 

— ^ Posto que a gente darmas quisera 
cevar a seu desejo na entrada da Cidí' 
de.)» Barros, Década 11, v, 3. — 
que passei a vida até idade de dez ou 
annos, na miséria, e' estreiteza da pobr^ 
casa de meu pay na villa de Montemóf" 
velho, hum tio meu, parece que desejosi) 
de me encaminhar para milhor fortuf^^> 
me trouxe á cidade de Lisboa.■» FerU^" 
Mendes Pinto, Peregrinações, cap- 
— «.Despachou sete companheiros á Sf""' 
de cidade de Paris, cabeça de FranÇ<^-^ 
Frei Luiz de Souza, Historia de S. 
mingos, liv. 1, cap. 8. — aNasceo í""' 
o nosso Infante D. Henrique em a cid^" 
de do Porto a 4 de março de i394, ^ 
quarta feira de Cinza.Ob. cit., liv. 
cap. 1. — ((Na famosa Academia de i®'" 
boa, que se chamou dos Singulares, 
ser a primeyra, que se celebrou n'esta Cl' 
dade á imitação dos Illuminados, Inssf^' 
satos, e Liricos de Italia em Urbino, P"' 
dua, eRoma.t) Francisco Manoel de M®'' 
Io, Apol. Dial., p. 203. — «Se a cada 
se desse aquillo para que he na RepubU'^'^' 
outro gallo nos cantára ao nosso Reyii'>> 
ú nossa Cidade.» Ob. cit., p. 151. 

— A cidade por excellencia, entefid® 
se d'aquella onde estão os que fallato® 
que está mais próxima do logar em ^ 
se falia. — Estar na cidade. — Ir á ci® 
de. — Yiver na cidade. 

— Cidade emprega-se também d'!!®" 
maneira geral, por opposição a camp"", 
a aldéa. — Prefiro a vida da aldêa 
da da cidade. 

Assi vivem os Reis d'aquella gente, 
No campo e na cidade juntamente. 

CAM., LUS., cant. 7, est. 50. 
oí — Gente da cidade, gente polida, P 

opposíção a gente do campo ou 
— « E toda a gente da corte, e da cid® 
que estava em pé entre as grades.ti 
cia de Rezende, Chronica de D. ' 

Agentes da cidade, ou os repf^®®^'^ 
p. 125. 

tantes dos seus habitantes. — 
âo 

<lC<* 
de joelhos diante do arcebispo setn 
se querer erguer, juntamente com 
de, e mais fidalgos, que tinham jo 
Cochim.D Antonio Gouvêa, Jorn®® 
Arcebispo de Goa, liv. 1, cap. 

— Antigamente dava-se o notne o jj, 
dade a um concelho ou julgado 1!j jj, 
nha por cabeça alguma vílla acaste 
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— Cidade livre, cidade que não depen- 
6 cie nenhuma potência, nomeia os seus 

jnagistrados e se governa por suas leis. 
amburgo, Breraen, Lubeck são cidades 

•ivres. 

vid. Hanseatico. 
Poeticamente : A cidade eterna, Ro- 

ma. 
A cidade da Virgem, o Porto. 

—Em Tlieologia, a cidade santa ou ce- 
a habitação de Deus e dos bem- 

8\'enturados. 
A cidade santa, ou a santa cidade, 

rusalém.—Pobres cavalleiros da santa 
''Wade, os templarios. 

H de Deus, titulo d'uma obra 
Santo Agostinho. 

CIDADÉLLA, s. f. Vid. Citadella. = A 
Wrma hoje usada é Cidadella. 

CpADÓA, s. f. de Cidadão. 
CIDONEADO, ad/. Termo de Pharmacia. 

®nfeccionado com marmelos. 

ct ] s. f. (Do latim citrea). Fru- ^ da especie do limão, porém maior e 
gjoaoce \inalum citreum, malum hespe- 

fidum. nialum strutheum). Dôce de cidra, 
se faz com a casca d'este fructo. 

, •) CIDRA, s. f. (Em hespanhol sidra, 
I cidre, italiano sidro, cidro; do 

"0 sicera, do grego sikera, que vem 
Uma palavra hebraica que designa uma 

I bebida embriagante). Vinho 

tih maçãs. — No Brazil, vi- feito de mandióca ou da sua mani- 
Pueira. 

CIDRADA, s. f. (De Cidra 1), com o suf- 
p ®®da»). Dôce de cidra. 

s. f. Matta de cidreiras. 

—s. TO. Augmeiitativo de Cidra. 
fid 1 casca de cidra. — « Visse (um go) em casa hum prato de cidrão mol- 

quQ apesar da sua caresa, a mu- 
Se servia de ordinário n'estes seus 

•^^iíes.» Francisco Manoel de Mello, 
Guia de Casados, 

de uma doença quo ataca os 

Antiga e popularmente: Peralvilho. 

o jentiU do çydram, 
tres brancos se frisa. 

CANC. DE REZENDE, tom.l, p. 138. 

suff^ ^^^^ÉIRA, s. f. (De cidra, com o H)q'^o «eira»). Arvore similhante ao li- 

ctos^*^^ distingue em dar fru- 
0 maiores, com cuja casca se faz 

cidra {citrus medicus vulgaris. 

Encosta-se no chào, que está caindo, 
Clareira co'os pezos amarellos. 

^am., lus., cant. 9, est. 5C. 

Uielis; 
Que 1 adj. (Vid. Cidreira 1). 

lis*^ a cidra.—Ilerva cidreira, 
P'anta aromatica e medicinal, 

r'ci77„i-^ cheiram a cidra [mdissa of- 

^lÉIR 
zidjj ' w. Pequenas grêtas produ- 

tos lábios, na epidérme, pelo frio. 

— i(Não ha de rir o homem com os beiços 
apertados, como costumam os que tem ciei- 
ro nos beiços.y> Francisco Rodrigues Lo- 
bo, Corte na Aldêa, Dial. viu, p. 173. 

CIÊNCIA, s. f. Vid. Sciencia. 
CIENTE, adj. Vid. Sciente. 
1.) CIFA, s. f. Areia de quo os ouri- 

ves enchem os frascos de moldar e va- 
sar as peças que hão de lavrar depois. 

2.) CIFA, s. f. Termo Náutico. Tintu- 
ra que se dá aos navios com gordura ou 
azeite do peixe, etc. 

CIFADO, part. pass, de Cifar. — «Cm- 
co navios varados, e cifados para se lan- 
çarem ao mar.D Diogo de Couto, Década 
VIII, p. 129. 

CIFAR, V. a. Termo de Nautica. Dar 
cifa aos navios. — «Mandou logo cifar e 
bastecer trinta navios.y> Jacintho Freire, 
Vida de D. João de Castro, p. 322 (Lí* 
ed.) 

CIFRA, s. f. (Em hespanhol cifra, ita- 
liano cifra, cifera, fraiicez chiffre, do 
arabe çafar, vazio). Caracter aritbmeti- 
co que tem a fôrma d'um O, cujo valor é 
nullo por si, mas que, posto á direita d'um 
numero, lhe decupla o valor; assim: 1, 10, 
lUO, etc. A esquerda d'um uumero, a ci- 
fra não exprimo nada, excepto se entre 
elle e o numero se colloca uma virgula, 
caso em que o numero representa partes 
decimaes da unidade: 0,1. — nAdverti 
que já neste sentido, de que nenhum dos 
caracteres da Arithmctica tem valor pro- 
prio, a huns chamão figuras, e a outros 
cifras.» Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 28.=N'este sentido, cifra é sy- 
nonymo de zero. 

—Não vale uma cifra, não vale nada. 
—Por extensão, caractéres de conven- 

ção para uma correspondência secreta.— 
A chave da cifra, o alphabeto para escre- 
ver essas cifras ou lêr o que está escripto 
em cifra.— Utna carta em cifra. 

— Cifra de nome, as lettras iniciaes, 
enlaçadas, travadas, mettidas em tarjas, 
sinetes, etc. 

— Cifras dos appellidos, são figuras 
das cousas significadas por o nome appel- 
lativo do que deriva o appellido; por 
exemplo: dos Lobatos, uns lobos; dos 
Oliveiras, uma oliveira, etc. 

—Termo de Musica. Escala. 
— Figuradamente: Compêndio, epílo- 

go, resumo. — aSeja isto huma cifra do 
que sepode dizer dos seus poder es. y> Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, 
p. 159. 

Das partes, quo lium terreno compocm bellas 
A cifra só será de todas ellas. 

MANOEL THOMAZ, INSULANA, Uv. 10, oit. 8. 
CIFRADO, part. pass. do Cifrar. Escri- 

pto em cifra.=Kesumido. 
CIFRÃO, s. TO. Augmentativo de Cifra. 

Signal usado em Portugal e no Urazil, 
que tem a fôrma e que serve para se- 
parar os milhares das centenas; por exem- 
plo, 300jf50G. Serve também d'abrevia- 

tura por tres cifras; assim 745^é o mes- 
mo que 745^000.—Ura cifrãocortado ho- 
risontalmente indica addição que se igno- 
ra, não liquidada. 

CIFRAR, V. a. (De cifra). Escrever em 
cifras. — Epilogar, resumir. — aNa figu- 
ra da mulher quizerão cifrar todos os ef- 
feijtos da cobiça.v Francisco Rodrigues 
Lobo, Corte na Aldêa, Dial. vi, p. 127. 

Como julga o emprego remontado, 
Desconfia do seu merecimento, 
K cifrando em servir sua valia, 
Sette annos de pastor Jacob servia. 

BARBOSA BACELLAR, GLOSSA A CAMÕES. 

— V, refl. Cifrar-se, reduzir-se, resu- 
mir-se.—N'isto se cifra a gloria. 

CIGÁLHO , s. m. (D'um substantivo per- 
dido cigo, do latim siccus, pouca cousa, 
com o suffixo «alho»). Termo ProvinciaL 
Porção minima, bocadinho. 

CIGANA, s. f. Vid. Cigano. 
— Ciganas, s. f. pl. Termo do Vulgo. 

Brincos de orelhas que tem muitos pin- 
gentes de aljofar, e costumam ter o fei- 
lio de uma cara. 

CIGANARIA, s. f. (De cigano, com o 
suffixo «aria»). Vida de cigano, multidão 
de ciganos.—Acção, procedimento ou sub- 
tileza e fraude de cigano.—«Vindo a ser 
estas Quintas, huma Quinta essencia da 
ciganaria.í Francisco Manoel do Mello, 
Carta de Guia de Casados, foi. 155, v. 

CIGANICE, s. f. (De cigano, com o suf- 
fixo «ice»). Termo Chulo. Aflago, lison- 
jas para illudir negociando. 

CIGANO, s. TO. (Em italiano zingari, 
em alletnão ziegeuner). Nome de uma cas- 
ta de gente vagabunda, sem domicilio fi- 
xo, dissoluta, que lêem abuena-dicha, pela 
inspecção das linhas da mão; vivem dan- 
çando e cantando : são grandes mercado- 
res e trocadores de cavallos e jumentos; 
de ordinário são perseguidos pelos mui- 
tos roubos que praticam, tanto nas cida- 
des como nas aldèas. Tomam diíferentes 
profissões, segando o paiz em que esta- 
cionam ; mas seja qual fôr a sua maneira 
de viver, por toda a parte os ciganos con- 
servam a sua lingua, seus costumes, e 
respeito aos chefes por ellos escolhidos. 
A sua origem é asiatica, mas não se sabe 
ao certo o logar d'onde partiram. A sua 
lingua ó um dialecto indo-germanico, es- 
treitamente aparentado aos modernos 
dialectos da índia. 

— Figuradamente: Homem fino, as- 
tuto, difficil de enganar.—Diz-se vul- 
garmente : E grande cigano.—O que tem 
arte de seduzir os outros com boas pala- 
vras. 

— Termo Pastoril. Nome de um dos 
carneiros de guia. 

— Adj. Quo afl'aga, ameiga e procura 
agradar, subtil, ardiloso, que engana com 
bons modos. 

CIGARRA, s. f. (Do latim cicada, por 
meio de uma fôrma intermedia cicála 
(cp. o francez cigale), d'onde cigara, mu- 
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dando-se o í em r. A mudança de d em 
l observa-se egualmente em julgar de 
judicare, nalga por nadega, Gil do Egi- 
dio, rnadrilense por madridense, eto.) In- 
secto da família dos hemípleros, dos ci- 
cadarios de Cuvier, que fazem ouvir nos 
campos, duranie as grandes calmas do 
estio, época da sua apparição, um canto 
monotono e estrepitoso, formado por cer- 
tos orgáos situados no interior do abdô- 
men, e cobertos cada um por uma tampa 
cartilaginósa. As cigarras andam sobre 
arvores e arbustos, de cujo succo se ali 
mentam. 

A cigarra, a cantar passára o Estio, 
Eis que assópra o nordéste, e se acha balda, 
Sem migalha de mosca, nem de verme. 

FnÀNCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FABULXS 
DE LAFONTAINK, IÍV. 1, fab. 1. 

— Perna de cigarra velha, antigo in- 
sulto. 

Cabeça de gralha, 
Pe<na de cigarra velha. 
Pelourinho da Pampulha, 
Rabo de forno de telha. 

GIL VICENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO. 

— Adag. : iFaze tua seara onde canta 
a cigarra.» Padre Delicado, Adagios, 
p. 7. 

CIGARRAR, V. n. (De cigarro). Fumar 
cigarro. 

CIGARRÍLHA, s. f. (De cigarro, com o 
suffixo «ilha»). Diminutivode Cigarro. 

— Cigarrilha de cámphora, pequeno 
tubo em que se lança camphora para chu- 
par.— Cigarrilha de belladóna, etc. 

CIGARRÍNHAS, s, f. pl. (Diminutivo de 
Cigarra; vid. Cigarra). Genero d'insectos 
hemípteros, da familia dos cicadarios de 
Cuvier; carecem de orgãos sonoros, que 
se observam no genero das cigarras. 

CIGARRO, s. m. (De cigarra, por uma 
vaga comparação de fôrma cora o corpo 
do uma cigirra). Pequeno rôlo de papel 
contendo tabaco picado. 

— Termo Chulo. Cigarro brejeiro, ci- 
garro ordinário. 

CÍGNE ou CYGNE, s. m.. Vid. Cysne. 
CÍGNEO ou CYGNEO, adj. (De cysne), 

— Cygneas pennas. 
CIGÚDE, s. f. Outra fôrma de Cicuta. 
CIGURÉLHA, s. f. Vid. Sigurelha. 
CILÁDA, s. f. (Do latim celatus, pari. 

pass. de celare, occultar). Logar enco- 
berto junto de algum passo, caminho para 
fazer esperas ; encoberta. — ^Sabendo que 
amanhãa a hão de levar a outro castello, 
onde determinam fazer o casamento, se 
vai lançar esta noite em um bosque junto 
do caminho por onde hão de passar, pera 
a tomar por força e casar-se com ella, e 
matar os que lha quizerem defender; e 
porque não seja sentido vai tanto depres- 
sa metter-se em sua cilada, que é d'aqui 
gram peça.v Francisco de Moraes, Pal- 
meirim de Inglaterra, cap. 104. 

— Espera de gente armada ao inimigo. 
— Armar cilada.—Levantar cilada.— 
«Ilordenou o priol de lhe lançar huu- 

licia). Cintura de crina, de lá aspera e 
grosseira, arames, etc., que se traz sobre 
apelle por mortificação.—Affligir o corpo 
com cilicios e jejuns. — tDe dia fazia offi- 
cio de cilicio cingida e apertada á raiz das 
carnes.!» Fr. Luiz de Souza, Historia (i6 
S. Domingos, Liv. i, cap. 2. 

—Figurada e familiarmente: Tormento. 
— Forte cilicio! — Esta mulher é o meu 
cilicio. 

CILÍNDRA, s. f. (De cylindro?) 
cultivada nos jardins. 

CILÍNDRICO, adj. Vid. Cylindrico. 
CILÍNDRO, s. m. Vid. Cylindro. 
CILINDRÓIDE, s. m. Vid. CylindroidB- 
CIMA, s. m. ou f. (O hespanhol e " 

italiano têm cima, o francez cime, o alt" 
ponteagudo d'uma arvore, d'uma montS' 

— Figuradamente: Designio premedi-| ^ torre. A palavra vem do 1®' 
tado de fazer mal: engano encoberto, V"" significava o m" 

ma çellada.» Fernão Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. cxxxvi. 

Tu deves de ir também co'os teus armado 
Esperal-o cm cilada, occulto e quedo ; 
Porque, saindo a gente descuidada, 
Gairao facilmente na cilada. 

CAM., Lus., cant. 1, est. 80. 
Esperam que a guerreira gente saia ; 
Outros muitos já postos ern cilada. 

GB. ciT., cant. 1, est. 80. 
Mas a linda Erycina, que guardando 
Andava sempre a Gente assinalada. 
Vendo a cilada grande e tào secreta. 
Voa do céo ao mar como uma setta. 

OB. CIT., cant. 2, est. 18. 
Quando Mercúrio em sonhos lhe apparece. 
Dizendo : «Fuge, fuge, Lusitano, 
Da cilada que o Rei malvado tece, 
Por te trazer ao fim e extremo dano. 

OB. CIT., cant. 2, est. 61. 
Ves este que saindo da cilada 
Dá sobre o rei, que cerca a villa forto? 

OB. CIT., cant. 8, est. 10. 

palliado. 
Como a vista foi vedada 
vi mil mortes contra a vida, 
porque a cousa defendida 
ne logo mais dessejada, 
fuihos tomar na cilada, 
que morreram per vos vcer. 

OB. DE CIIRISTOVÂO FALCÃO, pag. 10 (ed. de 
1871). 

aNão ha rio que não vá ter ao mar, 
nem mancebo que escape de dar comsigo 
nas ciladas do amor.d Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Ulysippo, act. i, sc. 7. 

CILERCÓA, s. f. Wd. Tortulho. 
CÍLHA, s. f. (Do latim cingula, que 

primeiro deu cing'la, d'ünde, mudando a 
articulação gl em Ih, como em telha, de 
teg'la, tegula, veio cinlha, em que a dif- 
ficuldade de pronunciar a nasal diante de 1, 

fezsyncopal-a). Cinta com que se aper- y, 5. .. *■ ' « , ' - .í I   Anfirvn*v\/' 

da couve, pimpôlho, d'onde se applic®'' 
para designar a extremidade do pé, ei* 
tremidade da haste, e depois se estendei 
á extremidade, ponta superior d'uma pl*"' 
ta, generalisando-se por fim do modoqii® 
vêmos nas línguas romanicas). A paf'" 
ponteaguda d'uma arvore, monte, e, 
geral, de qualquer cousa elevada.-—"^ 
quasy na junta faz huma terra soberf''* 
sobre a outra que no cima faz huma 
nura de terra rasa.v Barros, Década 
vrii, 4. — ilE por remate delle em todo 
cimA, assy como pomos grimpas poern 
huma maneira de sombreiro.D Idem, f®' 
cada III, II, V. — «Cw/o toro tem altura 
vinte palmos, e no cima lança huns 
chos como palmeira de tamaras.i Ide"'' 

ta a sella, passando-a por baixo da bar- 
riga da bèsla. 

Outrosy tenha peytuga (o cavallo) 
tall ca çillia destempere, 
nunca erre sam bexuga. 

CANC. DE HEZENDE, tom. 1, p. 152. 

— Cilha mestra, a que vae por cima da 
sella, e a segura ao cavallo. — Cilha de 
catre, loro de apertar os pés com o pao 
das bordas, para o armar. — Cilha de coí- 
meias, série, renque d ellas. 

CILHÁDO, par(./jass, de Cilhar. Aper- 
tado com cilha. — For extensão, cintado. 
— Bdcoro cilhado, bácoro que tem uma 
como cilha, ou cinta de cerdas, e cabello 
de outra côr. 

CILHÃO, s. m. Cilha grande, cilha mes- 
tra. 

CILHÁR, V. a. (De cilha). Apertar com 
cilha. — Por extensão, apertar com cinta. 

CILIAr ou CILIÁRIO, adj. (Do latim 
cilium, celha). Termo Didactico. Que per- 
tence ás celhas. —A borda ciliar daspal- 
pebras. 

— Termo de Zoologi;i. Os ciliarios, ge- 
nero de peixes da familia dos leptóso- 
mos. 

CILÍCIO, s. m. (Do latim cilicium, do 
grego kilikion, estôfo, assim chamado por- 
que se fazia com pêllo de cabras da Ci- 

Antigamente: Cabo, fim, termo. 
Cobiçando nós poer cima aas demando^' 

e nam chegar demanda a demandas.'» 
denação Affonsina, III, 108.—(iCobiiça^'^^^ 
nós poer çima aas demandas e que pe^ 
qiiesto aiam fim qual deuem.n Lei de l2l^' 
em Portugal. Mon. Hist., Leges 11, 167. 

— Expressões adverbiaes.—Em ciD>®' 
no alto, na parte superior. 

Ilua coifa nam lavrada 
antes sem nenhum lavor 
e em çima por mais door 
huma talhinha pedrada. 

0DRA9 DECHHlSTOVÂO FAlcXO, p. 9 (ed. 
Ali sublime o Fogo estava em cima, 
Que em nenhuma matéria se sostinha. 

CAM., LUS., cant. 6, est. 11. 
As mulheres queimadas vôm cm cima 
Dos vagarosos bois, uli sentadas. 

OB. ciT., cant. 5, est. 03. 

— <íE sem ser necessário cavar, /"?' 
achada huma menina de tres annos etti 
mà de um monte de lodo.» Antônio Co' 
deiro. Historia Insulana, Liv. v, cap* 

— Em cima, para o alto, para ciffl®* 
Tomam velas; amaina-se a vôrga alta, 
Da ancora o mar ferido em cima salta. 

OB. CIT., cant. 1, est. 48, 
Eil-es subitamente se lançavam 
A seus bateis veloces que traziam: 
Outros em cima o mar alevantavam, 
Saltando n'agua e a nado se acolhiam. 

OB. CIT., cant. 2, est. 26. 
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Ag forçosas raízes não cuidaram 
Que nunca para o céo fossem viradas; 
N«m as fundas areias, que podassem 
Tanto os mares, que em cima as revolvessem. 

CAM., Lus., cant.6, est. 79. 

— Por cima, sobre, pelo alto, pela su- 
perfície.— diE deüouas per çima dhuum 
^'■pender das casas hu pousava. ■» F^rnão 
'•opes, Chronica de D. Pedro, cap. xxxix. 

Doto co*o peito corta e atravessa 
^om mais furor o mar do que costuma; 
Salta Nise, Nerine se arremeça • 
°or cima da agua crespa, cm força summa. 

OB. ciT., cant. 2, est. 20. 

Entre todos no meio se sublima, 
^^3 insígnias reaes acompanhado 
^valoroso Affonso, que por cima 
o® todos leva o collo alevantado. 

OB. ciT j cant. 3, est. 108. 

«s lanças, e capadas retiniam 
Por cirna dos arnezes. Bravo estrago! 

OB. ciT., cant. 3, est. 113. 

Dae logar, altas o ceruleas ondas, 
vue, vedes, Venus traz a medicina, 
Mostrando as brancas velas e redondas, Uue vem por cima da agua neptunina. 

OB. CIT., cant. 9, est. 49. 

cima 
Assim com a terra, que não tem por 

t . tem comtudo altos montes.'» An- 
(.j '° Cordeiro, Historia Insulana, liv. i, 

— «-E aonde estava, arrastando-se 

Sal lodo para a terra dura se ""w.s Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 9. 

Açodem marinheiros, e tombando Uins p(5j. cima dos outros sem poder-se 
^oçter nem dar remcdio se mal tratào. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULVEDA, Cant. 7. 
^í^llio na popa em cheyo, quebr.i, e rõpe, 

csfaz, c arromba o leme. e Ia por cima, 
soberbog castellos, se arremessa, 

^ grão convés, e n'elle deixa um lago. 
o». ciT., cant. 7. 

®ahio o Sol mais soberbo, 
ois vmha deitando rayos, 

fondoasua bizarria por citna dos telhados. 
JERONYMO bauia, jornada 3. 

pQ^ — Apparecia-lhe a cabeça 
iodos. —Além de.—Por cima 

quanto mais quiz. 
da parte superior, do alto. 

cim^ emlevada sobre a campãa de 
feepQ ® d'ella com coroa na ca- 
dro/ç topes, Chronica de D. Pe- 

— ''Em tempo d'este Su- 
cinig j f o corredor grande de 
'aiia T • Cordeiro, Historia Insu- 

V, cap. 22 

9ue 

^em dõ? ' Eníinho, Ulmo, Era, ou Cana 
O foen ^ 6uspir»r em pr.osa ou rima 

tercl?n <le cima _ ro Céo cae, e dos olhos mana. 
*NT0NI0 FERREmA, SONETOS, liv. 1, 9. 

'"Outr 
- - por que chamão de cima, 

dwas legoas se apartava 
com' por forte e por distante 

K ^ de D ®T depósitos.7> Jaciritho Freire, 
do cé Castro, Liv. iv.—De 

® U d 
acuííw^ ^ Guarda soberana fraca força humana? 
* •' LUS., cant. 2, est. 30. 

Os Cavalleiros tende em muita estima, 
Pois com seu sangue intrépido efervente 
Estendem nâo fiómertt« a Lei do cima 
Mas inda vosso iiuperio preemmente. 

OB. ciT., cant. 10, est. 151. 

—A cima, vid. Acima. 
CIMÁCIO, s. m. Termo de Architectu- 

ra. Uma das mais altas molduras do ca- 
pitél, da architrave, do friso edacornija. 

CIMÁLHA, s. f. (De cima, com o suf- 
xo «alha»). Cimo, alto, cabeceira. 

—Termo de Architectura. A parte mais 
alta da cornija.— aCapiteis e cimalhas 
também em torno.d Jaciiitho Freire, Vida 
de D. João de Castro, foi. 346. 

Da aurea cimalha pende, entre as arcadas 
De verde esmalte insigne 

O vagabundo carro.... 
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, 

tom. I, p. 180 (2.* ed.) 
As difTerenças de prata, ouro e cores 
Nas columnas, cimuUiaSf nos altares. 

MANOEL TlIOMAZ, INSULANA, Cant. 10, est. 53. 

—A parte da madeira do telhado que 
está immediata á beira. 

—Termo de Orlhographia. Ápex, ou 
diéresis, nome do dous pontinhos que se 
põem sobre as vogaes, que concorrem 
para indicar que não fazem diphthôngo. 

—Termo de Nautica. Gávea.—tCha- 
piteos como sobrados sobre as cimalhas 
dos meyos mastros, donde podiam homens 
pelejar contra castellos de madeira arma- 
dos sobre paréos.y> Üamião de Goes, Chro- 
nica de D. Manoel, Part. i, cap. 91. 

CÍMBA,ou CYMBA,s. m. (Do latimcym- 
ba, do grego kymbê, pequeno barco, de 
kymbôs, ôcco). Pequena embarcação de 
porte o transporte.=Usado só na lingua- 
gem didactica e poética. 

CÍMBALO, s. m. Vid. Cymbalo. 
CIMBÓRIO , s. m. Vid. Zimborio. 
CÍMBRE, s. m. (O hespanhol tem cim- 

bra; contrahido de cimborio). Arcaria que 
serve do molde á abóbada, ou arco so- 
bre que ella se faz.—«.As quaes obras, 
por serem de madeira, podemos dizer que 
foram cimbres das outras de pedra, d Bar- 
ros. Década I, cap. vii, p. 2. 

CÍMBRO, s. m. Nome d'um mollusco 
fluvial. 

CIMÉIRA, s. m. (De cima, com o suf- 
fixo «eira»). Ornato que se põe era cima 
dos capacetes. 

Apercebem-se os doze em tempo breve 
D'armas e roupas d'uso mais moderno, 
De elmos, cimeiras, letras e primores, 
Cavallos, e concertos do mil côres. 

CAM., LUS., cant. 6, est. 52. 

—Antigamente: Elmo, capacete. 
—Termo de Brazão. Figura do algum 

animal, etc., que se colloca acima do 
timbre. 

CIMÉIRO, adj. (De cima, com o suf- 
fiio «eiro»). Que está no cimo, no alto.— 
Um caslello cimeiro. 

CIMENTÁR, V. a. (De cimento). Fun- 
dar.=Colligido por Agostinho Barbosa. 

ClMÉNTO,s. m. (Do latim ccementum, de 
caidere, cortar). Pó de telhas, de tijolos pi- 

sados que se mistura cora cal para ligar 
as pedras dos muros o outras construc- 
ções.—Cimento romano, especie de arga- 
mássa assim chamada, ainda que os ro- 
manos não a conheceram, que possue em 
gráo superior todas propriedades das ca- 
les hydraulicas, isto é, que adquire quasi 
instantaneamente, em contado com o ar e 
a agua, dureza e impermeabilidade.— Ci- 
mento hydraulico ou pozzolana, nome da- 
do a ura producto vulcânico proveniente 
dos restos das lavas porosas ou duras. 

— Pedra tosca de alicerce. 
— Por extensão: Alicerce. 
— Figuradamente: A humildade é o 

cimento de toda a virtude. 
CIMITÁRRA, s. f. (O hespanhol tem ci- 

mittarra, o italiano scimitarra; a palavra 
vem do persa chimchir). Sabre de lami- 
na muito larga e curva.—(nAndão a ga- 
nhar per toda a Pérsia levando as mer- 
cadorias, de humas Cidades para outras 
muyto seguras que os não ousão os ladroens 
acommeter, por serem muy esforçados, e 
andão sempre apercebidos com boas ar- 
mas a saber arcos, frechas, e escudos de 
aceyro, e boas çamitarras.» Antonio Ten- 
reiro, Itenerario, cap. à.— tTeve mão nos 
Alfanges, e Semitarras dos Turcos.n An- 
tonio Vieira, Sermões, Tom. viir, p. 100, 

CIMMÉRIO, A, adj. o s. (Do grego kim- 
mérioi). Nome de povos mythológicos que 
Homero collocava no Occidente, e perto 
dos quaes estava a habitação dos mortos. 
— Nome de povos scythicos que habita- 
vam nas proximidades do.Bósphoro cira- 
merio. 

— Adj. Bósphoro cimmerio, nome, na 
antigüidade, do estreito que conduz do 
mar Negro ao mar d'Azof. 

— Trevas cimmerias, noite permanen- 
te que os gregos collocavam nos paizes 
dos cimmerios.—Figuradamente: Trevas, 
sombras cimmerias, trevas, sombras pro- 
fundas. 

CÍMO, s. m. (Vid. Cima). Cima, cume, 
summidade. 

CÍMPRE. Provavelmente não é mais que 
um erro de impressão em Frei Marcos de 
Lisboa, Chronica de S. Francisco. 

CINABARÍNO ou CINABRINO, adj. Con- 
feccionado com cinabrio. 

CINÁBRIO, s. m. (Do latim cinnaberis, 
do grego /anndbarO.Sulphureto vermelho 
de mercúrio. — Cinabrio d'antimonio, o 
sulphureto rubro de mercúrio, provindo 
da decomposição do deuto-chlorureto de 
mercúrio pelo sulphureto d'antimonio. 
Plinio e Gaíliano chamavam cinabrio o mi- 
nio ou oxydo vermelho de chumbo. 

CINAMÓMO , s. m, Vid. Cinnamomo. 
CÍNARA, s. f. Cardo hortense (cynera 

dracunculus, Liiineu). 
t CINAROCÉPHALO, adj. (Do grego ki- 

nára, lúcuchóhai, e kephalc, cabeça). Ter- 
mo de Botanica. Que tem flôres na ca- 
beça, similhantes ás d'alcachófra. 

CÍNCA, s. f. (Do cinoo). Termo d® jogo 
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da bola.—Dar cincas, perder cinco pon- 
tos por não passar a bola além de certo 
limite, segundo as leis do jogo. 

— Figuradamente: Dar cincas, errar, 
desacertar, dizer desacertos. — a-Deilou 
azar, troceo a orelha, deu cincas.s Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, 
Dial. IX, p. 182. 

CINCEIRÁL, s. m, Vid. Sinceiral. 
CINCÉIRO, s. m. Vid. Sinceiro. 

Teciao mil enredos os cinceÍ7'o$ 
Abraçando os vinhategos compridos. 

MANOEL TIIOMAZ, INSULANA, Cant. IV, est. 22. 

CINCHÁR, V. a. (De cincho). Apertar 
no cincho, fallando do queijo. 

CÍNCHO, s. m. O molde do queijo, que 
é formado por um circulo de vimes, ou 
de taboinha delgada, com alguns peque- 
nos orifícios. O arco que cinge e aperta 
a massa do queijo sobre o trincho. 

fCINCHONÁCEO, adj. (pr. cinkonáceo; 
vid. Cinchonina). Termo de Botanica. 
Que se assemelha á quina. 

CINCHONÍNA ou CINCHÓNIA, s. f. (pr. 
cinkonína, cinkónia; de cinchona, nome 
linneano da quina, do nome do conde 
Cinchono, vice-rei do Perú, que favore- 
ceu o seu uso). Termo de Chimica. Al- 
calóide que se acha em muitas especies 
de quina e sobretudo na parda. 

CINCO, adj. numerai invariavel. (Do 
latim quinque, d'onde egualmente o hes- 
panhol cinco, o italiano chique, o fran- 
cez cinq, o provençal cinc, o picardo 
chinq, chonq. Ao latim quinque, corres- 
pondem, segundo as variações phonéti- 
cas nas outras antigas linguas indo-ger- 
manicas, o sanskrito pank'an, o zend 
pancan, o grego pénte, o gothico fimf, o 
lituanio penki, o slavo ecclesiastico pe-ti, 
o no celtico: irlandez cuig ou coig, bai- 
xo bretão e cornico pemp; o allemão 
moderno tem fünf, o inglez five, o hol- 
landez vijf). Numero de quatro mais um. 
—Dotis e tres, cinco.—Espaço de cinco 
annos,— « Ca elRei mandou lavrar seis çen- 
tas arrovas de çêra, de que fezerom çimquo 
mil çirios e tochas, e veherom do termo 
de Lixboa, onde el-Rei estonçe estava, 
çinquo mil homeens, das vijntenas pera 
íeerem os ditos çirios.v Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. xiv. — «O 
coraçon peitos cinquo sentydos filha prin- 
cipalmente amor e deleitaçom, e porem 
convém de os engalhar quanto cada hum 
melhor ou menos mal poder.y> D. Duarte, 
Leal Conselheiro, cap. 45. 

Cinco Reis mouros sao os inimigos, 
Dos quaes o principal Ismar se cTiama. 

CaM., lus., cant. 3, est. 41. 

Aqui pinta no branco escudo ufano, 
Que agora esta victoria certifica. 
Cinco escudos azuos esclarecidos, 
Em signal d'estes cinco Ueis vencidos, 

ou. CiT., cant. 3, est. 52. 

E n'estes cinco escudos pinta os trinta 
Diniieiros, porque Deus fôra vendido; 
Escrevendo a memória em varia tinta 
D'a(ju©lle de quem foi favorecido. 

Em cada um dos cinco, cinco pinta ; 
Porque assi fica o numero cumprido, 
Contando duas vezes o do meio, 
Dos cinco azues, que em cruz pintando veio. 

OB. ciT., cant. 3, est. 54. 

Mas já o planeta, que no Céo primeiro 
Habita, cinco vezes apressada, 
Agora meio «osto, agora inteiro 
Mostrára, em quanto o mar cortava a Armada. 

OB. CIT., cant. 5, est. 24. 

Porém já cinco sóes eram passados 
Que d'ali nos partiramos, cortando 
Os mares nunca d'outrem navegados, 
Prosperamente os ventos assoprando. 

OB. CIT., cant. 5, est. 37. 

— «Tirando de cada cinco baralhos 
oyto cartas, vinha a fazer quarenta.d 
Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 209.— nBastou allegarlhe ser cousa de 
Príncipes, para que logo nesse momento 
nos entregasse, a mim, e a sinco cama- 
radas nas mãos do nosso, que já não via 
a hora de nosso desbarate.v Idem, Ibi- 
dem, p. 67. — aE comtudo ser maior que 
África e Ásia juntas; pois [como consta 
por experiencia) de Portugal a Goa vão 
cinco mil léguas. y> Antonio Cordeiro, His- 
toria Insulana, Liv. i, cap. 2. 

CINCO-EM-RAMO, s. m. Nome de uma 
herva qiie em cada raminho tem cinco 
folhas; potentilla (polentilla reptans, Lin- 
nou). 

CINCOENTA, s. f. (Do latim quinqua- 
ginta, cinquaginta (qu pronunciado como 
k, depois k = c com a pronuncia dege- 
nerada em contínua dental (vid. C); cin- 
quainta (syncope de g como em rainha 
(por reinha) do latim regina, real, do la- 
tira regalis, etc.), cinquaénta (mudança 
de i accentuado na posição em e, como 
em entre, do latim inter, etc.), cincoenta 
(mudança de qua em co, como em ant. 
camanho, do latira quam magnus, etc.) O 
latim quinquaginta vem de quinque, com 
o elemento formativo dos números de de- 
zenas— gint (vid. Noventa, Oitenta, Qua- 
renta, Septenta, Trinta, Vinte). Cinco 
vezes dez. — Cincoenta homens. — Cin- 
coenta nozes.— (íE acharoma huum mou- 
ro pequeno em huum corneo seteçemtas e 
trinta pedras ballaises, e a huum seu pa- 
ge cimquoenta grãos daliofar.y> Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 33. 
— (íE como Platão floreceo quatrocentos 
e cincoenta annos antes da vinda de Chris- 
to...r> Antonio Cordeiro, Historia Insula- 
na, Liv. I, cap. 2.— «O âmbito, e gran- 
deza deste sagrado Templo, são duzentos 
e cincoenta e seis pés de comprido, e 
cento e setenta de largo, não dos nossos 
pés communs, mas dos que os geométri- 
cos usão na sua arte, que são muylo 
mayores.r> Frei Pantaleão de Aveiro, Ite- 
nerario da Terra Santa, cap. 32. 

CINCOENTÁVO, s. m. (De cincoenta, o 
avo). A quinquagesima parte fracciona- 
ria d'uma unidade. 

CÍNCTA, s. f. Vid. Cinta. 
CINCTÓRIO, s. m. (Do latim cinctorium, 

de cinctus; vid. Cinto). Vidi Cingulo e 
Balteo. 

f GINEFACÇÃO, s. f. (Do latim cifena- 
ctus, part. do dedusado cine/acere, dect- 
nis, cinza, e facere, fazer). Termo Diila- 
ctico. Rpducção a cinza. 

t CINEFICÁR, V. a. (Do latim cinis, 
cinza, e ficare, frequentativo de facere, 
fazer). Termo Didactico. Reduzir a cin- 
zas. — Pouco usado ; diz-se antes Incine- 
rar. 

f CINEMÁTICA, s. /•. (Do grego kinê- 
matikós, de kinêma, movimento). 
que foi proposta para substituir a pal^" 
vra mechanica significando a sciencia#'^' 
stracta dos movimentos. 

CINERAÇÃO, s. f. (Do latim cinis, 
neris, cinza (vid. Cinza). Ueducção d'"® i 
corpo combustível a cinzas, por meio o® j 
fogo. , i 

f CINERARIA.s. f. (Do latim cinerw>a>^ 
de cinis, cineris, cinza (vid. Cinza), p"' 
que a face inferior das folhas é d'uuia cO 
parda). Termo de IJotanica. Genero ^ 
plantas (cineraria), próprias ao Cabo 
Boa lisperança, e de que se cultivam | 
mas nos jardins botânicos e nos jardiD j 
d'amadores na Europa. ] 

CINERÁRIO, adj. (Do latim cinerari^''^ 
de cinis, cineris, cinza; vid. Cinza). 
se refere ás cinzas. — Urna cineraria,"' 
na que contém as cinzas d'um corpo- 

CINÉREO, adj. (Do latim cineretis, 
cinis, cineris, cinza). Termo Didacti""' 
Cinzento. 

CINERÍCIO, adj. (Do latim cinis, cjíj 
ris, cinza (vid. Cinza). Derivado er" 
mal formado). Côr de cinza; similh'"^ 
a cinza. =Usado por Curvo Semedo. 
na Pharmacopêa Tubalense. 

CINERIFÓRME, adj. (Do latim 
cineris, cinza (vid. Cinza), e forma, f" 
ma). Terrao Didactico. Que tem o asp®" 
e a consistência da cinza. 

CINGÉL, .•?. m. Vid. Singel. ^ 
CINGIDEIRAS, .9. f.pl. (De cingido, 

osuffixo «eira»). Nome dos dedos do"®, 
das garras das aves de rapina. — "^Vo- 
dos do meyo chamamos cingideiras.» ^ 
go Fernandes Ferreira, Arte da CaÇ8 
Altaneria, p. 2. . 

CINGÍDO, part. pass. de Cingir- 
com o fato cingido ao corpo. 

De pannos de algodão vinham vestidos, 
De varias côres, brancos e listrados ; 
Huns trazem derredor de si cingidos, 
Outros em modo airoso sobraçados. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 47. 

— «E de dia fazia officio de 
cingida e apertada á raiz das caf'^ 
Fr. Luiz de Sousa, Historia de S.D"^ 
gos, Liv. I, cap. 2. 

— Figuradamente; Resumido, ap° ^ 
do, de pequenas dimensões.-^Sóbri^j^^, 
(íPara que no tempo presente ,.^{0 
constituir hum Varão sábio, e hum a 
util, não o quizera tão dilatado, 
sede de Hypocrates, nem tão 
mo o fastio de Zeno, que em só 
lavras depozitou a Phylosophia.i' 
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cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 
^06. 

CINGIDOURO,s. m. (Do thema cinge, de 
fingir, com o suffixo composto «douro»), 

jnto ou faxa de cingir, erivolvedor. — 
'ngidouro de creanças. — ^Mettendo-lhe 

o braço pelo cingidouro, que era um ca- 
"'^^^abando...'!) Couto, Década I, viii, 4. 

CINGIR, V. a. (Do latim cingere). Ro- 
®8r, cercar. — O rio cinge a cidade. 

N ura sentido especial, diz-se das 
Ousas que apertam o corpo, a cabeça. 

Um panno do ouro cinge, e na cabeça 
ue preciosas gemmas se adereça. 

CAM., Lus., cant. 7, est. 57. 
A qual de brancas flores, a dourada 
Crespa cabeça cobre: abraça e cinge. 

CORTE REAL, NA.UFR. DE SEPULVEDA, Cant. 1. 
Aquellás pcUes com so cobria 
Forrou do asperas silvas (que cingia A carne do si mesma temerosa). 

IXOLIM DE MOURA, NOVlSS. DO HOMEM, Cant. 2, 
est. 20. 

M Cingir a espada a um cavalleiro, pôr- 
'06 a espada ao lado. 

^ Figuradamente: Cingir o diadema, 
f ser elevado ao throno, ao ponti- 
». ?■ cingido de louros, ter uma 
gfande gloria. 
, '"e/í. Cingir-se.—Cingiu-se com 

® cinta encarnada. 
^'giiradamente : Aproximar-se, co- 

j, '—«Estando o mar tão alterado, o 

oi-n ■ direitamente buscar a não, e se ^ 910 com ella sem corda, ou cousa algu- 
Que o atasse. Antonio Vieira, Ser- 

•^KTom. X, p. 218. 
^6stringir-se. — Cingiu-se ao seu 

« de perto.—Cingir-se 

ant.part. pass. do Cingir. 
de . s. m, (Do latim cingulum, 

Cinctorio, cinto ou cordão com 
o sacerdote por cima da alva. 

PTM ^'•ngidouro. 
Nom Islini ciniphes). 
im DQoscas pequenas que formaram 
foi^ ® pragas do Egypto. — «Quando 
ta (T** 9wa»"ía í^TOfiící dos ciniphes.» Cei- 

'C}®í""»3es, Tora. i, foi. 124. 
PT».?®' ®- w. Outra fôrma de Cincho. 

Cynismo. 
grç ^NAMO ou CINNAMÓMO, s. m. (Do 

'^reu hinnamámôynon. O he- 
psre quinnâmon, mas a palavra não 

a raiz n'esta lingua). Nome 
a uma substancia que 

trnc ^ ^"ctores dizera ser a myrrha, ou- 
® ® cannella. 

Oual Plieniz^ qus arda em cinnamomo e casia, 
Torn alcança mais victoria, nando a merecer o ser primeyro. 

Manoel tiiomaz, insulana. 

ou KINNÓR, s. m. (Do hebreu 
sica a' ®/ic»")- Instrumento de mu- 
qug antigos hebrcus. O cinnor, ao 

era feito de madeira; tinha 
."fma triangular; as suas cordas 
®'tas de intestinos ou nervos d'ani- 
'"OL. ii, _ 30. 

maes estendidos ao comprido do instru- 
mento, e o numero d'ellas era muito varia- 
rei. 

Dos ramos d'um Salgueiro, não distante, 
Frouxas as cordas, c'onocturno orvalKo, 
Pendia Ilebreo Cinnor, m^is bcmfornido 
Em corpo, o voz, que a Lyra de Cymódoce. 

FRANC. MAN. DO NASCIMENTO, OBRA», tom. 7, 
p. 66 (ed. 8.*) 

CINOSÚRA, s. m. Vid. Cynosura. 
CINQUÍNHO, s. m. (De cinco, com o 

suflixo dim. «inho»). Moeda antiga de D. 
João III, do valor de 5 róis. 

CÍNTA, s. f. (Vid. Cinto). Faxa da aper- 
tar o corpo em redor.—altem uma cinta 
de fio toda de prata com esmaltes doura- 
dos ancha, como dous dedos com fivela de 
macha femea com figura de cabeça de leom 
com biqueira, outro si de macha femea 
smaltado nove marcos, ehuma onçaetres 
quartos.» Doe. de 1347 no Corpo Diplomá- 
tico Portuguez, Tom. i, p. 290, publica- 
do pelo visconde de Santarém. — uliem, 
hum Tributo de prata com suas cadeas, 
que pesava tres marcos e huma onça, as 
quaes coroa e cintas, e copas, e couzas sii- 
so ditas o dito Senhor Rey dizia que lan- 
çara Donna Maria, mulher que foi do In- 
fante Dom Pedro de Castella, por duas 
mil e cem livras dessa moeda de Portu- 
gal a Nicola Domingues, e aJoam de Ra- 
tes.» Id., Ibid., p. 291. — (íTragem per 
seu caminho os punhaaes nas cintas, e ou- 
tras armas, e descarregam suas bestas, e 
per descaymento, ou per outra alguma 
torva nom são nembrados de as tirar.» 
Cortes de Lisboa, de 1410, Capitulos es- 
peciaes da camara de Santarém.—aElReTj 
Dom Pedro era em darmuj ledo, cm tan- 
to que muijtas vezes dizia que Ih'afroxas- 
sem a cinta que estonçe husavam nom muj 
apertada.» Fernâo Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 1. 

Traga cynta de verdugo 
pejada com capajorga, 
ca tal par sabes que forja ' 
hum valente patalugo. 

CANCIONEinO DE REZENDE, tom. 1, p. 146. 
Cum resplendor rcluze adamantino, 
Na cinta, a rica adaga bem lavrada. 

CAM., lus., cant. 2, est. 95. 
Huma ditosa cinta estreitamente 
O bcUssimo corpo abraça, o creyo, 
Que disto o Sousa táo cioso iria, 
Quanto a todos os mais faria enveja. 

CORTE real, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 

—Cintura. 

Outros em modo airoso sobraçados, 
Üa cinta para cima vôm despidos. 

CAM., LUS., cant. 1, est. 47. 

— Á cinta, expressão adverbial. Pre- 
so á cintura.—Leva a espada á cinta. 

—Termo de Architoctura. Peça da co- 
lumna e do pedestal. Ha cinta alta o cin- 
ta baixa. 

— Pedras ou azulejos que ornam um 
edifício á maneira de cinta.—rA segun- 
da Claustra está ornada com suas cintas 
de azulejo fino.» Fr. Leão de S. Thomaz, 
Benedictina Lusitana, Tom. i, p. 397. 

— Termo do Nautica. Nome de uns 

páos que cingem o navio da pôpa a prôa 
pela parto de fóra, abraçando toda a ma- 
deira em distancia uma da outra do pal- 
mo o meio ou dous palmos do largo; dá- 
se também o mesmo nome a uns páos que 
correm d'avanto a ró sobro o costado.—• 
(íEm a náo caindo sobre as estacas, que 
ellas forão correndo ao longo das cintas 
do costado.» Barros, Década II, foi. 45. 
= Bluteau. 

— Loc.; «7? tal que elrey o pode porá 
cinta.» Enfermidades da Lingua, p. 131. 
Diz-se ironicamente do pessoa ou cousa 
que se pretende ser muito bôa. — tAsna 
velha, cinta amarella.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 3. 

CINTARÁÇO ou CINTARÁSO s. m. (De- 
rivado irregular do cinto). Golpe com cin- 
to. =Colligido por Bento Pereira. 

CINTEÁDO, adj. (Fôrma participai de 
um desusado cintear, do cinto). Que tem 
barras do diversas côres. — «Quanto a 
cor (o umbraculo), diz-se ser: de Mima 
só cor, de duas, ou tres, variegado ou de 
muitas cores, cinteado de barras córadas, 
etc.» Avellar Brotero, Compendiode Botâ- 
nica, II, p. 112. 

CINTÉIRO, s. m. (De cinta, com o suf- 
fixo «eiro»). O quo faz cintas. 

— Cinteiro do chapéo, liga que abraça 
a cópa do chapéo. 

—Fita larga com que se atam as molas 
das creanças. 

1.) CINTÉL, s. m. (Do cinto, com o suf- 
fixo «el»). Área circular onde andam de 
roda os bois ou bestas, n'um engenho. 

— Instrumento para riscar grandes cír- 
culos, que consta de urna vara cravada 
em um ponteiro fixo do modo quo giro 
sobro elle, tendo na outra extremidade 
outro ponteiro que desenha os circulos.— 
O circulo traçado cora esse instrumento. 

2.) CINTÉL, s. m. Esta palavra occor- 
re só no Cancioneiro de Rezende, foi. 
111, v. 

Em ecgre c cintcl 
reina elrcy D. Manoel. 

—Segundo todas as probabilidades, cin- 
tei está por centel, derivado do cento, e 
que serviria para designar um cento d'an- 
nos, um século: o preceder a palavra se- 
gre não faz difficuldade, porque as tauto- 
iogías são muito freqüentes na antiga poe- 
sia. 

CINTEMÊNTE, adv. Vid. Acinte. 
CINTILHÁR, V. a. Vid. Scintillar.— 

«Huma trave de fogo .. . cintilhando até 
se desfazer.» Francisco d'Andrade, Chro- 
nica de D. João III, Part. ni, cap. 53. 

CINTÍLHO, s. m. Diminutivo de Cinto. 
Césto. — «As roupas (de Venus) recama- 
das de ouro e tomadas ayrosamente em 
hum cintilho desafiras.» Antonio Vieira, 
Sermões, Tom. iv, p. 194.—Cinteiro do 
chapóo. — (íChapeo de 2'afctá com cinti- 
lho de diamantes.» Lavanha, Viagem de 
Phelippe II, foi. 14, v. 

1.) CINTO, s. m. (Do latina cinctus, part. 
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pass. de cingere, cingir). Correia que se 
cinge e fecha com uma fivela.— «Ho- 
meens de prol, todos vestidos doutra li- 
vree, e cintos cuhertos de velludo preto 
com as armas dei Rey brolladas.ii Fernão 
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 49. 

•• Bem vês como se veste e faz ornado 
Co'o largo cinto d'ouro, que estellantes 
Animaes doze traz affigurados, 
Aposentos de Phebo limitados. 

CA.M.,LUS., cant. x, est. 87. 

— d Costumavão os soldados d'aquelle 
tempo trazer nos cintos humas machadi- 
nhas mui polidas, que serviam de cortar 
as driças.D Jacintho Freire, Vida de D. 
João de Castro, Liv. ii. 

Vestida vem do cor alionado 
De hua roupa de seda até o artclho, 
IIus touca tonizil com um trançado 
De fitas damarello, avermelho, 
Com hum cinto muy largo... 

JOÃO VAZ, GAYA, p. 19 (ed. 1868). 

—Boldrió. — Cesto. 
— Em poesia, o cinto frio, o circulo 

polar arctico, a zôna fria. 

Aqui o soberbo império, que se affama 
Com terras, e riqueza nào cuidada, 
Da China corre, e occupa o senhorio 
Desd'o Tropico ardente ao Cinto frio. 

CAM., LUS., cant. x, est. 129. 

2.) CINTO (Vid. Cinto 1), part. pass. 
irreg. de Cingir. 

CINTRÃO, s. m. CINTROA, f. (De Cin- 
tra). Habitante de Cintra, ou da serra de 
Cintra. 

CINTURA, s. f. (Do latim cinctura, de 
cingere, cingir). Aquillo com que se cinge 
o meio da cinta.—Uma cintura dourada. 
—A parte dos vestidos que rodêa e aperta 
o meio do corpo.— Um vestido largo na 
cintura.—O meio do corpo.—«E atou as 
treellas dos aldeaãos huuma na perna, e 
outra derredor de si pella çintura.» Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 99. 

Leua roupa comprida ao Francez vso 
De hua seda que á cor do prado excede 
Justa no corpo até a cintura, e delia 
Affastandose, em roda a terra toca. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULV., Cant. 4. 

CINTURADO, adj. Termo Poético. Que 
tem cintura. — Que é apertado pela cin- 
tura.— Que tem uma cinta. 

CINTURÃO, s. m. (Augmentativo de Cin- 
tura). Boldrió largo, que se traz por cima 
do vestido. 

CINUNA. Provavelmente, erro em anti- 
gos documentos por Comuna (vid. esta 
palavra). 

CINZA, s. f. (O provençal tem cenre, 
cendre, o catalão cendra, o italiano cenere, 
o francez cendre, fôrmas que provéem to- 
das da fôrma do caso òbliquo do latim vul- 
gar cinere, de cinis; mas as fôrmas hespa- 
nhola ceniza e o portuguez cinza, ligando- 
se ao thema fundamental cini de cinis, ci- 
neris (r = s), offerecem todavia uma for- 
mação diversa: de cini-, com o suffixo isa 

formou-se o derivado romanico-peninsu- 
lar (ou do latim vulgar?) cenisa, que o 
hespanhol conservou e o portuguez con- 
trahiu em cinza, syncopando o e). Pó que 
resulta da combustão da madeira e outras 
substancias.—Um montão de cinzas.—Re- 
duzir a cinzas, queimar.— «.Esta vai com 
a candeia na mão morrer nas de v. m.; e se 
d'ahi passar, seja em cinzas; porque não 
quero que do meu pouco comão muitos.-» 
Cam., Carta II.— aMuitos outros lugares 
da enseada destruio, durando nas cinzas, 
e ruínas muitos annos as memórias do es- 
trago.)) Jacintho Freire, Vida de D. João 
de Castro, Liv. iii. 
 Eis derrama 
Da Phenix casta cinza em que o seu puro 
Corpo se queima, e nasce : e Alcipo chama. 

ANTONIO FERREIRA, EGLOGA 6. 

— (íAlgumas terras, que ficaram cuher- 
tas de cinzas e lodo, e pedra pomes, eem 
pouco menos de tres palmos, e fizeram co- 
dea.D Antonio Cordeiro, Historia Insu- 
lana, Liv. v, cap. 12. 

Na grâ cabeça e barba se esparziao 
Cinzas, que fogo ainda sustentavam. 

ROLlM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, 1, 13. 
Escurecendo o Ar, por onde voão, 
A Terra sotoposta em cinza fazem. 

GB. OIT., 1, 23. 

—A cinza como signal de luto, de mor- 
tificação, de dôr, no sentido proprio e no 
figurado. — Cobrir a cabeça de cinzas.— 
Figuradamente ; Fazer penitencia com saco 
e cinza, sentir uma viva afllicção dos seus 
peccados, das oíTensas commettidas con- 
tra Deus. 

— Na linguagem da Egreja, as cinzas, 
cinza dos pannos do altar ou dos ramos 
bentos com que o sacerdote faz uma cruz 
na fronte dos fieis no primeiro dia de qua- 
resma.—Quarta feira de cinza, o primeiro 
dia de quaresma, immediato á terça feira 
d'entrudo. Diz-se também, por abrevia- 
tura, a cinza.— aNanceo pois o nosso In- 
fante D. Henrique em a cidade do Porto 
a 4 de março de 1394, na quarta feira de 
Cinza.» Antonio Cordeiro, Historia Insu- 
lana, Liv. ii, cap. 1. 

— Restos dos mortos, locução que pro- 
vém do uso que tinham os antigos de quei- 
mar os cadaveres.—4s cinzas do defunto 
tinham sido depostas n'um soberbo mau- 
soléu. — Figuradamente: A memória dos 
mortos. — Devemos honrar as cinzas de 
nossos paes. 

— Em Chimica e nas Artes, certos resí- 
duos da combustão.Cinza azMÍ, oxydo 
de cobre precipitado da dissolução do sul- 
fato d'esse metal pela cal. — Cinza verde, 
côr que os pintores empregam nas paiza- 
gens e que é uma variedade terrosa do 
carbonato de cobre. — Cinza vermelha, 
variedade terrosa da lignite queimada.— 
Cinza negra, variedade terrosa da lignite 
no estado natural. 

CINZEIRO, s. m. (De cinza, com o suf- 
fixo «eiro»). Monte de cinza.—Parte de 

um fogão, etc., em que cae a cinza do cri- 
vo da fornalha.—Utensílio de metal, vi- 
dro ou louça; cuja fôrma e dimensões va- 
riam a capricho, para n'elle se lançar a 
cinza dos charutos e cigarros. 

CINZÉL, s. m. Vid. Sinzel. 
CINZELÁDO, part. pass. Vid. Sinzel- 

lado. 
CINZELÁR, v. a. Vid. Sinzelar. 
CINZENTO, adj. (De cinza, com o suf- 

fixo «ento», como choquento, de choca, 
etc.) Côr de cinza.— «.Esta terra todahf 
de pedra hume, como íaí cinzenta, ocU^' 
ro he de enxofre, e logo abaixo da supi^' 
ficie de pedra hume, é tudo pedreira du- 
ra.» Antonio Cardoso, Historia InsulaD^i 
Liv. V, c. 9. 

cio, s. m. (Duma fôrma cilo, por ce^> 
idêntica etymologicamente a záío(vid.«®' 
Io), syncopando-se o l como cm fio, do»' 
tim filum, etc., etc.) Desejo das fêmeâS'' 
certos animaes pelo macho; brama. ^ 

— Figuradamente: —«São espertos, 
artistas (os pagens), tomam cio com o r' 
vor.» Francisco Manoel de Mello, Car 
de Guia de Casados. 

CIOÁDO ou CYOÁDO, s. w. (Do lhe®' 
do latim sus, suis, o porco, com o 
fixo «ado»). Termo Antiquado. Vara 
porcos.—<íE mandamos que os Cêeirosi ^ 
mantém os Cyoados, dem por Dizí»"' ^ 
peyouga do Cyoado, assi como usarof<^ 
dar.» Constituições do Arcebispado " 
Braga, de 1304, em Viterbo, Eluc. 

CIOSAMENTE, adv. (De cioso, co® 
sufiixo «mente»). Com ciúme, com zel' 
com emulação. i 

CIOSO, adj. (De cio, com o suffixo «o®® 
Que tem zêlo por, que ó muito affeiço® 
a alguma cousa.—Deus é cioso dasuah"'^ 
ra e poder. — «El-Eei D. João II ^ 
condição mui ciosa em matérias de 1^.. 
ser venerado.» Frei Bernardo de 
Elogios dos Reis de Portugal, foi. 98- 
«Hera ainda elRey D. Pedro muyto 
so, assi de molheres de sua casa, cor^^ ^ 
seus officiaes, e das outras todas dopob""'^ 
Fernáo Lopes, Chronica de D. Pedr" ' 
cap. 8. 

—Que tem pena por não obter o" 
suir o que um outro obtém ou 
invejoso.—Este homem é cioso das 
dades alheias. = Pouco usado hoje o® 
sentido. ^[o 

—Particularmente : Atormentado P . 
temor da infidelidade, cioso por amor> 
receia que o objecto de sua paixâ" 
prazer a outrem. 

Uma ditosa cinta estreitamente 
O beUssimo corpo abraça, e creyo, 
Que disto o Sousa tão cioso iria, 
Quanto a todos os mais faria enveja. . 4, 

CORTE REAL, NAUF, DE SEPULVEDAJ ' 

Qual 0 touro cioso, quo se ensaia 
Para a crua peleja, os cornos tenta 
No tronco d'um carvalho ou alta faia, 
E o ar feiindo as forças experimenta. 

CAM., LUS., cant. 10, est. 34. 

— «A mulher ciosa tende-a 
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Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
üe Casados. 

"7-Sul)stantivamente : Ocioso, a ciosa, 
o ciumento, a ciumenta. — «A ciosa he 
oquella, que sem causa se queixa; e es- 
assão as trabalhosas.y> Francisco Manoel 

Mello, Carta de Guia de Casados. 
Em que ha ciúme; do ciúme. 
Porque elle, emfim, sotTrendo a dôr ciosa, iJa cegueira obrigado de Gupido, 
Apoz ella se vai como perdido... 
Heita-se aos pés da Nympha endurecida 
yue ao Cioso engano está aggravadal 

CAM., SONETO 184. 
Na Escriptura Sagrada, o Deus cio- 

Sf-r o único adorado, 
figurada e poeticamente : Que faz ob- 

scalo á vista d'uma cousa bella, que tem 
"lYeja. ^ 

Outros no pensamento vào medindo 
A proporção igual marauilhosa 
uas partes perfeitíssimas, que a roupa 
Auara, de dosa llie escondia. 

CORTE REA.L,NA.UFR. DE SEPULVEDA, Cant. 4. 
Cíüsos olhos, pois essas meninas 
^scondeis no mais alto das capellas, ■T^ao consiniais haver dellas suspeita. 

BARBOS.A. BACELLA.R, SONETO A IIUNS OLHOS 
TORTOS. 

CIOSÍNHO. adj. Diminutivo de Cioso. 
T GIPaRÀBA, s. f. Termo do Brazil. 

specie de abútua, mais delgada, lisa e 
Dranda. 

s. m. Vid. Cypariso. 
"PERO, s. m. Vid. Cypro. 

Be • Termo do Brazil. Nome o nerico de todas as plantas sarmentosas 
mato virgem, de que ha muitas es- 

ío 7^^' como : Cipó de purga, de San- 
suma-vermelho, 

fo w 0^"^'>'dião, cruz ou cruzei- 
taí —Cipó de cobra, herva de 
ç redondos, verdes e viscosos, 

Ku H í''® fôrma de coração são, se- 
Soh mastigadas, um reraedio 
pcontra a mordedura das ser- 

out — <iN'esles páos armão 
(j "s por tecto com hum modo de vimes, 

jíue chamão cipós. — Simão de Vascon- 

Noticias do Brazil, p. 123 (1.» ed.) 

cócrf t'>'oncos prezas com lançadas de 
Ou ^ cuidaveis que erão Unho 

outra casta de ar- 
" '/we chamão cipós.» Idem, Ibi- 

p. 242. 
(1q g'^^.Í®ctivãmente: Cobra cipó, cobra 
oiiQ ' ®ssim chamada pela similhança 

Xo s. f. (bo cipó, com o suffi- 
1^0 Brazil. Pancada 

"alt (De cipó, com o suffixo 
CoijjQ '^'■nativo do nomes de plantações, 
Mat.> ahohoral, pereiral, etc.) 

J. cipÓS. 
lira,;] I? ' "• (IJ® cipó). Termo do 

CÍpotím"' com cipó. 
iio^ '^INO, s. m. (Do italiano cipolli- 
vid. Qg? propriamente significa cebola; 
''^'^ctur f ^ Espécie de mármore de es- 

® loliácea em que se julgou des- 

cobrir similhança com a túnica das plan- 
tas bulbosas. 

CIPORÉMA, s. f. Nome de uma arvore 
do Brazil. 

CÍPPO, s. ín. (Do latim cippus; vid. 
Cepo). Tronco de uma familia. — aOlha- 
remos para o cippo, e tronco da casa, e fa- 
milia.y> Villas Boas e Sampaio, Nobiliar- 
chia Port., p. 31. 

— Termo de Architectura. Meia-colu- 
mna sem capitei. 

— Pequena columna ou pilar que os 
antigos collocavam em diversos logares 
das estradas reaes, o que offerecia expli- 
cações acerca do caminho, ou algumas 
vezes a narração d'alguma acção succedi- 
da porto do mesmo logar. Em Braga, no 
largo das Carvalheiras, acham-se alguns 
cippos provenientes da estrada romana 
de Braga a Astorga, etc. 

CÍPRE, s. m. Antigo vestido de mu- 
lher. — «Ca elRéi mandou tirar daquel- 
la torre do aver, que estava no castel- 
lo da çidade, huuma coroa douro feita 
de machafemeas, obrada com pedras de 
gramde vallor, e grossos grãos daljofar 
arredor, e religairos, e anees douro, e 
camafeus, e outras joyas de gram preço, 
afora sayas, e cotas, e cipres de dona, e 
outras cousas que pertençiam a guarni- 
mentos de molher.v Fernáo Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 49. 

CIPRESTE, s. m. Vid. Cypreste. 
CÍPRO, s. m. Vid. Cypro. 
CÍRã, s. f. ant. Mata. = Viterbo, Eluc. 
CIRÁNDA, s. f. (Não está demonstrado 

que esta palavra seja d'origem arabe co- 
mo alguns pretendem). Apparelho con- 
stituído principalmente por um rôlo de 
madeira que serve para limpar a cal, a 
areia do cascalho, pedras, etc. — Ciranda 
de palhas, apparelho em que se lança o 
grão para o limpar. 

— Ni)mo d'uraa dança popular. 
CIRANDÁGEM, s. f. (De ciranda, com 

o sufíixo «agem»), O acto de cirandar. 
— A porção que se limpou na ciranda.— 
Palhas que o vento leva da ciranda. 

CIRANDÁR, V. a. Passar pela ciranda. 
—Cirandar a areia, a cal. 

CIRÁTA, s. f. (Do latim cira, signifi- 
cando assim cirata encerada?) Aba da 
seíla. =Colligido por Bento Pereira. 

CÍRCE, s. f. Termo de Mythologia. 
Deusa magica, filha do Sol, a qual ha- 
bitava n'uma ilha. 

Inda vinha chorando o feio engano 
Que Circe tinha usado co'a formosa 
Scylla, que elle ama, d'esta sendo amado. 

CAM., LUS., cant. G, ost. 24. 

—Figuradamento: Mulher artificiosa, 
seductora, encantadora. 

— Termo do Astronomia. Pequeno pla- 
neta novo, que circula entre Marte o Jú- 
piter. 

CIRCÊA, s. f. (De Circe). Termo de 
Botanica. Planta vivaz, de flor rosácea, 
que cresce na Europa nos bosques e lo- 

gares humidos {circma lutetiana, Linneu). 
A circea era empregada antigamente para 
pretendidos encantos com o nome de her- 
va de Santo Estevão ou dos feiticeiros. 

CIRCÊNSE, adj. (Do latim circensis, do 
circus; vid. Circo). Pertencente ao cir- 
co, do circo. — Jogos circenses. — alluns 
jogos forão os circenses, outros os Dio- 
nysios.D Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
V, p. 9. 

CIRCÉO, adj. (De Circe). Enganoso, 
fingido. 

CIRCINÁL, adj. 2 gen. (Do latim cir- 
cinus, circulo). Termo do Botanica. Que 
é enrolado sobro si mesmo om espiral. 
—«Frondes circinaes, brotão de modo 
que ficão com a ponta, e divisões lateraes 
encaracolladas.yt Avollar Brotero, Com- 
pêndio de Botanica, Tom. i, p. 245. 

CIRCO, s. m. (Do latim circus, que 
corresponde ao grego kirkos o vem do 
uma raiz kar, ser curvo, que apparece 
também no sanskrito k'akras, rota, or- 
bis (fôrma reduplicada), no latim curvus 
(vid. Curvo), no antigo altoallemão hring, 
annel, circulo, assembiôa, aliemão mo- 
derno ring (vid. Renque). Do sentido de 
assomblêa recebeu a palavra hring o 
sentido de logar em que se falia ou aren- 
ga, que conserva no italiano aringa, d'ahi 
passou ao do discurso, etc., com que nos 
apparece na fôrma franceza harangue, na 
portugueza o hespanhola arenga, na ita- 
liana aringa, na provençal arengua). 
Vasto recinto em que os antigos se reu- 
niam para a celebração dos jogos públi- 
cos. Os christãos eram no tempo em que 
os imperadores romanos os perseguiam, 
lançados ás feras no circo. — a O Circo 
Flamineo, que também se chamava Apolli- 
nar, e o Circo de Nero em Vaticano.n 
Leonel da Costa, Georgicas de Virgilio, 
foi. 92. — Hoje: Amphitheatro para espe- 
ctaculos de gymnastica, oquitação, etc. — 
O circo de Price em Paris. 

— Circulo.—(íLhe lançãona agua huma 
pedra que vai fazendo aquelles circos.» 
Barros, Décadas, foi. 128. 

— Circulo do fazer queijos (vid, Cin- 
cho). 

— Circúito. — O circo da cidade. 
— Couro que forra saltos de páo do sa- 

patos ou pantufos. 
—Termo de Geologia. Vallo de mon- 

tanhas que se alarga o toma uma fôrma 
arredondada. —O circo de Gavarnia nos 
Pyrinéos. 

CIRCUIÇÃO, s. f. (No provençal circui- 
tio, circuicio, no hespanhol circuicion, 
no italiano circuizione, do latim circui- 
tionem, de circuire (vid. Circuir). A acçüo 
de rodar á volta de alguma cousa; o cir- 
cúito, giro; movimento circular.—Circui- 
ção do tempo, o anno, revolução. 

CIRCUÍR, V. a. (Do latim circumire, 
circuire; de circum, á volta, e ire, ir). 
Dar volta a, girar, andar á roda. 

CIRCUITO, s. m, (No provençal circuit, 
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no hespanhol e italiano circuito; do latim 
circuitus, de circuire (vid. Circuir). A 
linha que fecha em roda uma cousa. — 
Esta cidade tem uma loa légua de circui- 
to.— «//e tão pequena que tem só légua 
e meia de comprido e está doze legoas ao 
Poente da Ilha da Palma, e corre de 
Sueste a Noroeste com trez legoas e meia 
de circuito.» Antonio Cordeiro, Historia 
Insulana, Liv. n, cap. 5. 

— Volta.—Fiz um grande circuito pa- 
ra chegar a casa. 

Em largo circuito, junto á Praya 
Muita gente marinha (varia em formas 
Por entender a letra do amoroso 
Canto) altonita estava sem mover-s®. 

CORTE REAL, NÀÜFR. DE SEPULVEDÀ, Cant. 14. 

— Circumscripção de territorio percor- 
rida por juizes ambulantes. Em Inglater- 
ra, tribunal de circuito. 

— Circuito de palavras, circumloquio, 
rodeio, períphrase,. longo discurso antes 
de tractar do facto principal. 

— Termo de Rhetorica. Discurso que 
chama de uma maneira desviada a atten- 
ção sobre cousas que se não querem tra- 
ctar directamente. 

— Termo, de Jurisprudência. Série de 
acções dirigidas successivamente contra 
difTerentes pessoas, de maneira que deem 
logar a uma acção de recurso d'umas con- 
tra as outras. 

— Termo do Medicina. Circuito da 
cesão, a continuada repetição d'clla. — 
tSe os circuitos da cesão repetirem um 
dia outro não.d Francisco Morato Roma, 
Luz da Medicina, p. 107. 

CIRCULAÇÃO, s. f. (Do latim circula- 
tio, de circulare; vid. Circular 1). Movi- 
mento do que circúla, giro, acção de an- 
dar em roda—A circulação dos planetas 
no espaço. 

— Termo de Physiologia. Circulação 
do sangue, movimento do sangue que, de- 
vido essencialmente ás contracções do co- 
ração, o leva do ventrículo esquerdo pe- 
las artérias ás capillares, das capillares 
ao Teotriculo direito pelas veias, do ven- 
trículo direito pela artéria pulmonar ás 
capillares do pulmão, e, emfmi, das capil- 
lares do pulmão pelas veias pulmunares 
ao ventrículo esquerdo, ponto de partida. 
—A circulação do sangue, foi descoberta 
por Harvey, medico inglez. — «O modo 
com que se faz a circulação do sangue.» 
Curvo Semedo, Polyanthêa Medicinal, p. 
777, n.° 5. 

— A faculdade de ir e vir nas ruas, 
ou n'um paiz.—Pejar, tornar livre, emba- 
raçar a circulação dos viandantes, das 
carruagens. — yls barricadas impedem a 
circulação nas ruas. 

— O facto de se mover; o transpor- 
te.— Circulação de viajantes e mercado- 
rias. 

—Termo de Commercio. Movimento, 
transmissão dos productos ou valores que 
vão de mão em mão, que passam d'um 

possessor a um outro.—A circulação do 
dinheiro, dos capitaes. 

— O movimento pelo qual os escriptos, 
os livros e as noticias se espalham no pu- 
blico.—Pôr em circulação noticias falsas. 
—Pôr uma idêa nova em circulação. 

—Termo de Chimica. A elevação ou 
a quéda dos vapores d'um liquido agitado 
pelo fogo. 

— Circulação do ar, movimento que 
faz com que o ar se renove nos logares 
fechados.—A circulação do ar n'um hos- 
pital. 

CIRCULADO, part. pass. de Circular. 
Em fôrma de circulo.—nDecerpor aquel- 
les degráos circulados, que a terra fazia. y> 
Barros, Década III, v, 5. 

— Antigamente: Cercado; que circu- 
lou, girou.—Annel circulado de brilhan- 
tes, cora circulo, cercadura d'elles.—Moe- 
da circulada, que tem lavôr na circum- 
ferencia para se evitar o cerceio d'ella. 

CIRCULANTE, adj. (De circulo, com o 
suftixo «ante»). Que está em circuiacão, 
fallando de valores.—Capital circulante, 
a somma de valores que está em circula- 
ção n'um paiz.—Que está em circulação, 
fallando dos humores do corpo.—Líqui- 
dos circulantes. 

CIRCULAR, adj. (Do latim circularis, 
de circulus, circulo; vid. Circulo). Que 
tem a fôrma ou a figura d'um circulo. 

— Termo de Anatomia. Canaes semi- 
circulares, pequenos canaes ossosos, si- 
tuados atraz do vestibulo da orelha in- 
terna. 

— Figuradamente : Argumento circu- 
lar, argumento illusorio, que, girando co- 
mo n'um circulo, volta ao seu ponto de 
partida, provando a questão com a pró- 
pria questão. 

— Uma carta circular, carta d'aviso 
dirigida a muitas pessoas ao mesmo tempo. 
— (íConvocou um Synodo por um breve 
circular.» Duarte Ribeiro de Macedo, Vi- 
da da Princeza Theodora, p. 129. 

— «S. m. Diz-se no mesmo sentido uma 
circular. 

—Termo de Medicina. Loucura circu- 
lar, loucura passageira, que dura algu- 
mas semanas, alguns mezes, depois ces- 
sa ; reapparece, e assim por diante. 

—Termo de Mathematica. Funcção cir- 
cular, expressão analytica d'uma linha tri- 
gonométrica qualquer, ou do arco corres- 
pondente.—Numero circular, aquelle cu- 
jas potências acabam por um numero 
egual ao da raiz. 

1.) CIRCULAR, t). n. (Do latim circulare, 
de circulus; vid. Circulo). Mover-se cir- 
cularmente, de modo que volte ao ponto 
de partida.— O sangue circula no corpo. 
— A terra circula á roda do Sol, 

— Figuradamente: Um fogo devora- 
dor me circula nas veias.—Girar, andar 
por uma cidade, ou por um paiz. — .4s 
carruagens circulam noite e dia em Lis- 
boa. 

—Renovar-se pela circulação, fallando 
do ar.—O ar não circula facilmente n'es- 
te quarto. 

—Passar de mão em mão, fallando de 
dinheiro, de escriptos, etc. — O dinheiro 
circula por toda a parte. 

— Espalhar-se; fazer circular uma no- 
ticia.—Noticias assustadoras circulam no 
publico. 

2.) CIRCULAR, t). a. (Vid. Circular 1). 
Cercar em circulo; orlar em circulo.-— 
Circular as moedas, pôr-lhes circulo, IS' 
vôr ou cercadura.—Circular tim annel de 
brilhantes. 

CIRCULARMENTE, adv. (De circular, 
com o sufflxo «mente»), D'uma maneirâ 
circular.—Um corpo que se move circU' 
larmente. 

CIRCULATÓRIO, adj. (Do latim circU' 
latoríus, de circulare {\\à. Circular). TC' 
mo do Physiologia. Que pertence á cif 
culação do sangue.—Movimento circulâ' 
torio.— O apparelho circulatório, todos 
os orgãos que servem á circulação. 

CÍRCULO, s. m. (Do latim circulus, 
minutivo de círcws (vid. Circo). Termo d® 
Geometria. Superfície plana limitada 
uma linha curva, chamada circumfereij' 
cia, a qual tem todos os seus pontos egu^f" 
mente distantes do centro. As rectas tj' 
radas do centro para a circumferenci® 
chamam-se raios; e a que passa pelo cen- 
tro e termina de uma e outra parte j 
circumferencia, chama-se diâmetro.— 
circulo duplo ou triplo d'um outro^-^" 
círculos estão entre si, como os quad^'^' 
dos de seu diâmetros. — A quadratt*'''^ 
do circulo, problema por muito tefiOp" 
estudado, e que, consistindo em acb®' 
uma superfície quadrada equivalente a ujo 
circulo, foi desde ha muito reconheci^ 
Irresoluvel e posto na categoria das coU' 
sas chimericase impossíveis. — Buscaf'^ 
quadratura do circulo, procurar uma cC*' 
sa que se não pôde achar. 

— Por extensão, a própria circuffli®' 
rencia. — Fazer circulos.—Traçar, 
crever um circulo com o compasso.— 
CO de circulo. 

— Em geral, toda a faxa de metal 
de outra matéria disposta em circulo 
volta de qualquer cousa, para a suste" 
tar, consolidar ou ornar.— Uma colum" 
ornada de circulos de ferro. , 

— Termo de Brazão. Circulo 
de pérolas, corôa de visconde.—Circ*" 
de ouro, especie de corôa pequena de 
usavam os romanos que eram de faio'" 
patricia. , 

— Termo de Astronomia. Peças de 
ma circular que entram na composição 
esphera armillar, e do curvas 
que representam o curso dos astros o" 
estações, as divisões da esphera, etc- 

Achamos ter de todo já passado 
Do Semicarpo peixe a grande meta, 
Estando entre elle o circulo gelado 
Austral, parte do mundo mais secreta. 

CAM., Lus., cant. 5, est. 27. 
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Debaixo d'este circulo, onde as mundas Almas divinas gosam, que nào anda, 
J:^uiro corre tào leve e tào ligeiro, 
•Jue nào se enxerga : é o moDile primeiro. 

OB* CiT., cant. 10, est. 85. 
Vio a náo de lasâo hirse abaixando 
A pfirte Occidental, e que partia 

V, ^"tiiartico circulo c'o a poupa ^ o brumal paralelto não deixava. 
CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPULVEDA, 

cant. 7. 
Indo assi costeando aquella meta 
A Equador mais apartado, Até onde outra vez o grào Planeta 

ín outro circulo tal he collocado. 
noLiM DE MOURA, Noviss. DO HOMEM, cant. 1, 

est. GO. 

• "~^irculo d'equação, circulo que se 
juntava aos moslradores dos relogios, 

"''"car a hora exacta do sol. 
Termo de Meteorologia. Circulo ma- 
signal circular que se vê algunaas 
na herva dos prados, devido a um 

P 6nomeno meteorológico. 
—Termo de Manejo. A linha circular 

®scripta pelo cavallo, ordinariamente en- 
® duas paredes. 
."^'^'sposirão de pessoas ou d'objectos, 
"ocados de maneira que formam uma 
pficie de circumferencia do circulo.— 

P''wíadas em circulo.— Os sol- 
circulo para eicviretn a 

dia. — Edifícios dispostos em 

extensão, sociedade, reunião de 
Vg®'"'® ® mulheres para o prazer da con- 

sação.—Introduziu-se n'um circulo de 
pescas respeitáveis. 

jie cujos membros so reu- 
ur^ ? logar determinado.— Fundar . circulo.—Circulo politico.—Circulo 
'■literário. 

o limites.—Procura alargar ^Culo de suas allribuições.—Engran- 
" circulo das suas idêas.—Nunca 

\ circulo das suas occupa- 
^"'^labituaes. 
j,Q^^'''®"rascripçáo eleitoral.—Em Lis- 
Dxí j" círculos eleitoraes.—Sahiu de- 

pelo circulo 50. 

si _ Recessão continua que volta sobre 
^ vida não é mais do que 
de dôres.—O circulo das es- 

te vicioso, ou simplesmen- 
íj ' sophisma pelo qual se dá pa- 

* própria supposiçáo de que se 
grandes os portu- 

pofg Iorque descobriram a Índia? E 

Suezes^ p ^ portu- 
Um . ' orque eram grandes ; eis aqui 

^•rculo vicioso. 

perio territorial, fallando do im- 
'^^rtos^ — Divisão secundaria em 

allemães e slavos. 

^*^1)011 l'hysica. Circulo galvanico, 
tsicto entre dous pontos de con- 
Outros menos distantes uns dos 

d'orgãos nervosos e 

U íwmtnoso, resplendor, auréo- 
guarnecem as imagens dos 

—Termo de Mathematica. Circulo de 
reflexão, instrumento para observar as al- 
turas e as distancias no mar.—Circulo 
inteiro, instrumento para medir os ângu- 
los. 

—Circulo de fogo, dous arcos de ferro 
encruzados com arame, cheios de canos 
de pistola carregados e atacados de quar- 
tos, etc. 

—Lavôr circular nas moedas. 
CÍRCUM... Prefixo que significa em í-o- 

da, e deriva da preposição latina circum, 
que não é mais do que o accusativo do 
substantivo circus, circulo (viii. Circo). 

CÍRCUM-AMBIÉNTE, adj. 2 gen. (Pre- 
fixo circum, e ambiente). Circumdante, 
ambiente. 

f CÍRCUM-AXIL, adj. 2 gen. (Prefixo 
circum, e axil, do latim axis, eixo). Ter- 
mo de Botanica. Que está situado em tôr- 
110 do eixo. 

CIRCUMCIDÁDO, part. pass. de Circum- 
cidar. Que padeceu a circumcisão. — vAuia 
quatro dias que dous mancebos instigados 
pelo demonio, fugindo o castigo de suas 
culpas, se auião passado ao Cunhale, e 
tomado a seita de Mafame.de, e para mór 
confusam, e dor dos ChriUãos depois de 
circuncidados sairão sobre dous elephan- 
tes com grande festa.» Antonio Gouvôa, 
Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. i, c. 6. 

—Substantivamente: Os circumcida- 
dos, os judeus, os musulmanos. 

—Figuradamente: Circumcidado no es- 
pirito, o que conforma as suas acções com 
a lei. 

—Termo de liotanica. Que se abre 
transversalmente em duas partes.—Fructo 
circumcidado. — Capsula circumcidada. 
—«Circumcidada (diz-seacapsula) quan- 
do tem huma sutura circular e horisontal, 
ou parece ter sido golpeada transversal- 
mente de modo que a sua parte superior 
representahuma tampa.» Avellar tírotero. 
Compêndio de Botânica, Tom, i, p. 171. 

CIRCUMCIDÁR, v. a. (Do latim circiím- 
cidere; de circum, em roda, accedere, cor- 
tar ; vid Incisão). Operar a circumcisão. 
—<í Guardar os sabados, circuncidarem 
os meninos, e o darem libello de repudio 
ás mulheres.» Antonio Gouvôa, Jornada 
do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 7. 

—Figuradamente: Em linguagem mys- 
tica, cortar, atalhar os máos pensamen- 
tos, despjos, as más palavras, inclinações. 

CIRCUMCISÃO, s. m. (Do latim circum- 
cisione, nom.circumcisio; vid. Circumci- 
dar). Acção de talhar o prepucio. A cir- 
cumcisão está era uso entre os judeus o os 
musulmanos—nTudo o mais, de ritos, e 
cirimonias, Circumcisam e crenças, he de 
mouros.» Antonio Gouvèa, Jornada do 
Arcébispo de Gôa, Liv. i, cap. 1. 

—A Circumcisão, a festa da Circum- 
cisão de Jesus Christo, a qual se celébra 
no primeiro dia do anno. 

—Figuradamente : Na linguagem mys- 
tica, a circumcisão do coração, dos lábios, 

o córte, a suppressão dos máos desejos, 
inclinaçães, das más palavras. 

CIRCUMCISO, outro part. pass. de Cir- 
cumcidar. Vid. Circumcidado, de que tem 
todos os usos. 

CIRCUMCLUSO, adj. (Do latim desusa- 
do circumclutus, part. pass. de circum- 
cludere ou circumclaudere; de circum, o 
claudere, fechar ; vid.Chave, Incluir, etc). 
Fechado, cerrado por todos os ladOs. 

CIRCUMDAMENTO, s. m. (Do thema 
circumda, de circumdar, com o suffixo 
«mento»). Cerco. —Circuito. — Barreira 
divisória.= Pouco usado. 

CIRCUMDÁDO, part. pass. de Circum- 
dar. 

IVaqui subindo para onde o Polo 
He das lúcidas Ursas circumdado, 
O grande indico fica d'onde Eolo 
Parecerá aos Nautas sempre irado. 

ROUM DE MOURA, NOVISS. DO HOMEM, Cant. 1, 
est. 50. 

CIRCUMDANTE, part. act. de Circum- 
dar. Quo cerca, que gira era tôrno. 

CIRCUMDAR, v. a. (Do latim circumda- 
re; de circum, á roda, e dare, dar; vid. 
Dar). Cercar, cingir, rodear.—aEm torno 
a circumda (uma capella) interiormente 
hum composto e bem proporcionado pedes- 
tal.» Jacintbo Freire, Vida do D. João 
de Castro, Liv. iv, n." Iü5. 

Por quem ];! senhorea o Luzitano 
Quando circunda Tlietis no Oceano. 

MANUEL THOMAZ, INSULANA, Uv. 1,0ÍI. 5. 

f CIRCUMDUCÇÃO, s. f. (Do latim cir- 
cum, e ductio, de ductu, part. pass. de 
ducere, conduzir; vid. Duque). Termo Di- 
dactico. Movimento de rotação em tôrno 
d'um eixo ou d'um ponto centraL 

— Em Physiologia, movimento pelo 
qual um membro ou um osso descreve de 
certo modo um cone cujo vertice está na 
articulação superior e a base na outra ex- 
tremidade. 

CIRCUMDUCTAR, v. a, (De circum, e 
d'um verbo latino ductare, derivado de 
ductus, part. pass. de ducere, conduzir, 
guiar; vid. Duque, Induzir, etc). Haver 
por nullo ode nenhumeffeito.—Circum- 
ductar a citação, desertarem as partes o 
fôro. 

CIRCUMDUCTO, pari.pass. de Circum- 
ductar. — Citação circumducta, citação 
havida por de nenhum elTeito. 

CIRCUMFERENCIA, s. f. (Do latim cir- 
cumferencia; do circum, em roda, e ferre, 
levar). A linha que fecha e limita uma su- 
perficie.—«E Hespanha tem de largo 250 
legoas, e 630 de circumferencia.» Anto- 
nio Cordeiro, Historia lusulaua, Liv. i, 
cap. 2. 

—A superficie exterior, por opposição 
ás partes centraes.—O sangue é levado do 
centro á circumferencia pelas artérias. 

—Em Geometria, a linha que termina 
uma figura fechada, e principalmente uma 
figura curva.—A circumferencia d'um cir- 
culo, d'uma ellipse. — Absolutamente, a 
linha circular.—Buscar a relação do dia- 
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metro ácircumferencia.—Divido-se a cir- 
cumferencia em 360 gráos. 

CIRCUMFERENTE, adj. 2 gen. (Vid. 
Circumferencia). Que cerca ou gira em 
roda. 

CIRCUMFLEXÃO, s. f. (Do latim drcum- 
flexio; de circum, em roda, e flexio, (lexão; 
Tid. Flexão). Dobradura em redor, infle- 
xão completa. 

CIRCUMFLEXO, adj. (Do latim cArcum- 
flexus, de circum, em roda, e flexus, part. 
pass. de flectere, dobrar; vid. Flexâo, 
Inflexão). Termo de Gramraalica grega. 
Accento circnmflexo, ou, substantivamen- 
te, o circumflexo, accento particular que 
representava um agudo sobre um grave, e 
cuja fôrma era eíTectivanaente (w), isto é, 
inflexo de dous lados.—Por extensão, 
verbo circumflexo, aquelle cuja ultima syl- 
laba era notada com o accento circum- 
flexo. 

— Termo de Grammatica romanica. 
Accento circumflexo, signal orthographico 
em fôrma de pequeno v voltado (a), que 
tem usos diversos conforme as linguás ro- 
manicas que o empregara. Em portuguez 
o accento circumflexo serve para indicar 
unicamente que a vogai sobre quesecol- 
loca é fechada, assim em vèl-o, pômo; mas 
ha a maior arbitrariedade era pôr ou não 
o accento circumflexo sobre as vogaes fe- 
chadas. N'isto, corao em tudo, se revela o 
estado cahotico da nossa orthographia 
miserável e preguiçosa. — «Se a-palavra 
for de duas syllabas como Lêra, Fôra, 
se escreverá com accento circumflexo.» 
Joáo Franco Barreto, Orthographia Por- 
tugueza, p. 205. 

CIRCUMFLUENCIA, s. f. (De circum, e 
fluentia, fluencia; vid. Fluencia). O mo- 
vimento em torno circulante de um fluido 
ou liquido. 

CIRCUMFLUENTE, part. act. de Circum- 
íluir. Que corre ou cinge movendo-se ou 
correndo, fallando d'um liquido ou d'um 
gaz. 

CIRCUMFLUIR, v. a. (De circum, e 
fluir, que entra nos compostos como af- 
fluir, influir, etc.) Correr em roda, fal- 
lando d'um liquido. 

Tendo em vosso poder quanto alumea 
Das luzes o J^onarca, 
Circumflue Nereo, Geres abarca. 

NANOELTAVARES, RAIIILHETE JUVENIL, fol. 212. 

CIRCUMFLUO, adj. Termo poético. Vid. 
Circumfluente. 

CIRCUMFORANEO, adj. (Do latim cir- 
cumforaneus; de circum, e a palavra hy- 
pothética foraneus, àe fórum; vid. Foro). 
Que anda vendendo pelas praças, feiras.' 
— Charlatão circumforaneo. — a Dos cir- 
cumforaneos embusteiros, que andão pelo 
Reyno vendendo nas praças publicas re- 
medios, não ha que fiar.» Francisco Mo- 
rato Roma, Luz da Medecina, p. 155. 

-j- CIRCUMFUSA, s. m. pl. (Do latim cir- 
cumfusa, pl. neutro do adj. cí»'CMm/'Msws; 
litteralmente, as cousas derramadas em 

roda). Nome que em hygiene se dá a uma 
classe das cousss que fazem a matéria da 
hygiéne, compreheadendo a atmosphera, 
os climas, as habitações, em uma palavra, 
tudo o que obra habitualmente sobre o 
homem por uma influencia exterior e ge- 
ral, e que se chama também o meio em 
que se vive. 

CIRCUMFÚSO, adj. (Do latim circum- 
fusus; de circum, em roda, afusus, der- 
ramado. part. de fundere; vid. Confun- 
dir, Diffundir, Infundir). Entornado em 
redór, espalhado em tôrno. 

Tal de inimiga turba circumfusa 
Raro aggressor se escusa. 

MANOEL TAVARES, RAMAL. JUVENIL, fol. 210. 

CIRCUMGYRAR, v. n. (De circum, e 
gyrar). Gyrar em tôrno, em redôr.—V. a. 
Percorrer em tôrno. 

CIRCUMIÇÃO, s. f. Vid. Circuição. 
CIRCUMJACENTE, adj. 2 gen. (Do la- 

tim circumjacens; de circum, ejacere, ja- 
zer ; vid. Jazer). Que jaz em redór, ou 
que está circumvizinho. 

CIRGUMLOCUÇÃO, s. f. (Do latim cir- 
cumlocutione; de circum, ao redór, e lo- 
qui, fallar; vid. Loquaz). Circuito de pa- 
lavras, para explicar o que se poderia 
dizer em uma ou duas.—«O que o Poeta 
diz usando da figura circumlocução.» Leo- 
nel da Costa, Georgicas de Virgilio, Liv. i, 
fol. 60, V. 

— Syn. : Periphrase, Circumlocução. 
— Não ha differença etyraologica entre 
estas duas palavras, pois que ambas ellas 
significam fallar com rodeios. O uso deu- 
lhe pequenas divergências de sentido: a 
periphrase emprega-se ordinariamente pa- 
ra evitar a palavra própria, muitas vezes 
trivial; a circumlocução é empregada 
n'este mesmo seritiilo, mas menos freqüen- 
te ; de mais exprime o embaraço que se 
experimenta quando se pretende dizer 
uma cousa; faz se um rodeio, antes de a 
dizer; pódem-se fazer circumlocuções sem 
comtudo se empregarem periphrases. 

CIRCUMLÓQUIO, s. m. (Vid. Circumlo- 
cução). Circumlocução.—«Dão emnomear 
as molheres por circumloquios.» Francis- 
co Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados, p. 163. — «De grande circum- 
lóquio usa Titiro.y> Leonel da Gosta, Eglo- 
gas de Virgilio, fol. 2, v. 

CIRCUMMURADO, adj. (De circum, e 
murado). Cercado de muro, muralha.-^ 
Cidade circummurada.—Porto circum- 
murado. 

CIRCUMNAVEGAQÃO, s. f. (Do latim 
circumnavigatio; de circum, ao redôr, e 
nauigare, navegar; vid. Navegar). Nave- 
gação em tôrno, ao redór. 

—Absolutamente: Acção de fazer, na- 
vegando, a volta do globo terrestre.—A 
primeira circumnavegação foi executada 
por Fernão de Magalhães em 1520. 

CIRCUMNAVEGADOR, s. m. (Vid. Cir- 
cumnavegação). O que faz uma circum- 

navegação, o que navega á roda, faz " 
gyro. 

CIRCUMPOLAR, adj. 2 gen. (De cir- 
cum, e polar; vid. Polar). Termo de 
Astronomia. O que está em torno, ou vi- 
zinho aos pólos.—Nações, gêlos, latit^í- 
des circumpolares. 

CIRCUMSCREVER, v. a. (Do latim cir- 
cumscribe; de circum, ao redor, e sen- 
bere, escrever; vid. Escrever). Descrever 
uma linha que circule, que limite tudo 
ao redór, á volta. . 

— Em termos de Geometria, um® 
gura está circumscripta a um circu- 
lo, quando todos os lados da figura sa" 
tangentes ao mesmo circulo; e um cir- 
culo está circumscripto a uma figuW' 
quando este mesmo circulo passa 
vertices de todos os ângulos da figura- 

— Por extensão, encerrar dentro o 
certos limites. — A idêa de espaço ét^> 
que o espirito nunca pôde circuinscrB" 
vêl-a.— (íNenhum logar pôde circu® 
screver a Deos.D Padre Manoel FernaD 
des, Alma Instruída, Tom. ii, p. 3. 

CIRCUMSCRIPÇÃO, s. f. (Do latiai ctf 
cumscriptionem, de circumscribere; Vi 
Circumscrever). Linha que limita a e" 
tensão d'um corpo. , 

— Termo de Geometria. Acçáo 
circumscrever uma figura a uma outra, 
pecialmente um circulo a um polygoiio'®' 
guiar ou um polygono regular a um cif 
culo. 

— Divisão d'um territorio. A asseÇ"' 
blêa constituinte na França, substitujiJ^ 
ás circumscripções por províncias, as c}""' 
cumscripções por departamentos. — 
cumscripções administrativas, eccclesi"^ 
ticas, judiciarias. 

CIRCUMSCRIPTIVO, adj. {Dq circum'^ 
da palavra hypothetica latina script^""'^ 
de scriptum, part. pass. de scribere, 
crever; vid. Escrever). Termo de The® 
logia. Que circumscreve, abrange 0 
raita. — «Dizem os Theologos que Ch^ 
to se Sacramentou com Ubi ÜefinitiV^ 
que he hum modo o qual poem a 01* 
sa indivisivelmente no logar toda e ^ 
todo, e toda em qualquer parte; de 
neyra, que em qualquer parte do lu8 
está o peito, está a cabeça, estão as niâo i 
e está o corpo todo. E não se Sacratu®" 
tou o Senhorcom Ubi Circunscriptivo, ^l"^^ 
he hum modo, o qual poera a cousa r® 
partidamente no logar, parte era pa'''®' 
e parte em todo, de sorte, que donde® . 
tão as mãos não está a cabeça, onde es 
a cabeça não está o peito, o cada • 
do corpo está em sua parte do lugar. 
circumscriptiuum.)) Bluteau.—«O 1^^^'íjuf 
cumscriptivo he proprio doscorpos,eo^ 
Definitivo he proprio dos Espíritos. 
tonio de Sá, Sermão dos annos dei-" 
D. Affonso V. 

GIRCUMSCRIPTO, part. pass. de 
cumscrever. Descripto ao redor. — ^ 
circulo circumscripto a um polygono- 
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yperboie circumscripta, hypérbole do 
• grão, quQ corta as suas asymptotas. 

Liiaitado, apertado. — Espaço cir- 
cumscripto.— Um assumpto bastante cir- 
cumscripto. —«//wm ministro nem por 
^^logrepôde estar circumscripto em dons 
postos no mesmo tempo.» Sebastião Pa- 
cüeco Varella, Numero Vocal, p. 502. 

Termo de Medicina. Tumor, inflam- 
'"_afão circumscriptos, tumor, inflamma- 
Çao cujos limites estão bem determinados. 
, ''IRCUMINCESSÃO, s. f. (De circum, e 
^^oessio, acção de ir para dentro; de ir, 
m?' ® cedere, ir; vid. Ceder). Termo de 

Bologia. Existência das pessoas da Trin- 
que, umas nas outras. 

CIRCUMSESSÃO, s. f. Vid. Circumin- 
cessâo. 

CIRCUMSONÁNTE, adj. de 2 gen. (De 
ircum, e sonante; vid. Sonante). Que 

em redór. 
''ÍRCTJMSPECÇÃO, s. f. (Do latim cir- 

; vid. Circumspecto). Qua- 
liomem circumspecto. — Usar 

circumspecção. — Prudente atten^ão 
q fazemos ou ao que dizemos, para 

qufl circumstancia alguma, das 
cir requerem. — Palavras ditas com 
5pg®^®^®Pecção. — Que obra com circum- 

fí «/?esoZi)eo-se o inimigo pela 
rêa circumspecção.D Fernando Cor- 
de M Panegyrico do Marquez 
hvr P- cautela naspa- 
B"r circumspecção nos discursos.d 
t,,' ■'^'ítonio das Chagas, Cartas Espiri- 

ptI- 2. p. 42. 
c^^^^^UMSPECTÍSSIMO, superl. de Cir- 

f,T®P®cto. Vid. esta palavra. 
^^MRCUMSPECTO, adj. (De circum, em 

^ latim spectus, part. pass. de 
olhar; vid. Espectaculo). Que 

q^ redór de si, que tem cuidado no 
. laz e no que diz. — Ser circumspe- 

'ios suas acções, 

^6^"- circumspecção. — Proce- 
p,-g^'^^^''W®specto.— (ílle nelle a justiça 
do valor circunspecto.» Fernan- 
Mar Lacerda, Panegyrico do ■•^quez de Marialva, p. 26. 

Ciro, • Circumspecto, Prudente.— 
olha etymologicamente, o que 

redór de si; prudente (do latim 
pfg contracção de providens) é o que 
ha j.] ' assim o circumspecto examina se 
gu^ inconveniente a uma cousa, al- 
Vae e acautela-se; o prudente 
a facnn^ ^^studa o futuro, os meios, 
cojjge de poder penetrar; dirige por 
cfa é o seu proceder. A pruden- 
®'®Vad qualidade muito mais 

CIPpt'^^ que a circumspecção. 
CüQjg"^"MSPECTAMÉNTE, adv. (De cir- 
UtnQ ^0™ o sufflxo «mente»), üe 
specç-^'^'^ira circumspecta; com circum- 

cuí>,5^^^^STAnCIA, s. f. (Do latim cir- 
lavta circum, em roda, e a pa- 

'^ntia, que se encontra em com- 

postos, de stans, part. act. de stare, es- 
tar em pé; vid. Estar). Particularidade 
que acompanha um facto.—As circum- 
stancias da batalha de Sednn são todas 
tristes para os francezes. — «E servindo- 
se também dellus pera provar que farão 
mandadas por Gregorio IX, calla a cir- 
cumstancia mais importante do anno 
apontado pelo mesmo escriptor.n Fr. Luiz 
de Souza, Historia de S. Domingos, liv. 
1, cap. 4. 

— Em termos de Direito, circumstan- 
cias aggravantes, circumstancias do cri- 
me ou do delicto que aggravam a pena. 
— Circumstancias attenuantes, as que di- 
minuem a pena.—Este crime tem mui- 
tas circumstancias attenuantes. 

— Na linguagem ordinaria, o que ag- 
grava ou attenúa um facto reprehensivel. 

— Circumstancias e dependencias, tu- 
do o que se liga a uma terra, a uma casa, 
a um processo. 

—Termo de Rhetorica. Circumstancias, 
logarcommum comprehendendooquediz 
respeito á pessoa, á cousa, ao logar, aos 
meios, aos motivos, á maneira e ao tempo. 

— Familiarmente: Estar em bôas ou 
más circumstancias, ter ou não meios 
de viver bem. 

— As cousas do momento actual. — A 
circumstancia não é favoravel para uma 
tal empreza.—Dohrar-se, sujeitar-se ás 
circumstancias. 

—Peça de circumstancia, obra dethea- 
tro inspirada pelas cousas do momento. 

— Syn. : Circumstancia, Conjunctura. 
A circumstancia é o que está em roda; 
a conjunctura o que coincide: d'alii re- 
sulta que conjunctura faz entender ao es- 
pirito um conjuncto de acontecimentos, 
e circumstancia, no singular, um só fa- 
cto ou particularidade. 

CIRCUMSTANCIADAMfNTE, adv. (De 
circumstanciado, com o suffixo «mente»). 
Com todas as circumstancias, pormeno- 
res; explicitamente. 

CIRCUMSTANCIÁDO, part. pass. de 
Circumstanciar. Acompanhado. — Enun- 
ciado com a circumstancia. — «A morte 
de Chrislo foi tão circumstanciada de tor- 
mentos.)) Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
VII. 

CIRCUMSTANCIADÕR, s. m. (De cir- 
cumstancia, com o suffixo «dor»). O que 
circumstancia. 
• CIRCUMSTANCIAL, adj. 3 gen. (De 
circumstancia, com o suffixo «al»). Ter- 
mo de Grammatica. Complemento cir- 
cumstancial, complemento que indica al- 
guma circumstancia. —Complemento cir- 
cumstancial de modo, de tempo, de logar, 
de instrumento, etc. — Esteverbo tem um 
complemento circumstancial. 

CIRCUMSTANCIÁL, v. a. (Do circum- 
stancia). Expôr com as circumstancias. 
— «Não deixou de circumstanciar 7nui- 
tas cousas. V MonarchiaLusitana, Tom. v, 
p. 182. — Acompanhar de circumstancias. 

CIRCUMSTANCIONÁR, d. a. (De cir- 
cumstancia). Acompanhar de circumstan- 
cias. = Pouco usado. 

CIRCUMSTÀNTE, adj. 2. gen. (Do the- 
ma part. latino circumstant-, do circum- 
stare; vid. Circumstancia). Que está em 
redór. — O ar circumstante. — Substan- 
livamente: Pessoa que assiste a um dis- 
curso, presencôa um facto. — «.Admirados 
os circumstantes diziam.t> Antonio Viei- 
ra, Sermões, Tom. i, p. 1057. 

CIRCUMSTAR, v. a. (Do latim circum- 
stare; de circum, e stare, estar em pó; 
vid. Estar). Cercar; estar junto em re- 
dór. = Pouco usado. 

CIRCUMVAGÁNTE, part. act. de Cir- 
cumvagar. Que vaga em torno; que di- 
vaga. 

CIRCUMVAGÁR, v. n. (Do latim circum- 
vagare; de circum, em roda, e vagare, 
vagar). Vagar em tôrno; divagar. 

CIRCÚMVAGO, adj. (De nircumvagar). 
Que se move, vaguêa, se agita, ondôa em 
tôrno. 

CIRCUMVALLAÇÃO, s. f. (Do circum- 
vallar). Termo do Fortificação. Cava, que 
os sitiadores fazem a tiro de canhão da 
praça, em todo o circuito de seu campo, 
ílanqueada em distancias devidas, eguar- 
necida de parapeito, para impedir aos 
sitiados os soccorros e a deserção do 
campo dos sitiadores. 

— Fôsso em torno d'uma cidade, etc.; 
e por extensão, barreiras elevadas em 
roda d'uma cid_ade, etc. — Os muros da 
circumvallação de Lisboa.—A linha de 
circumvallação. 

CIRCUMVALLÁDO, part. pass. de Cir- 
cumvallar. Que tem circumvallação em 
tôrno. 

CIRCUMVALLÁR, v. a. (Do latim cir- 
cumvallare; de circum, em roda, e vallus, 
palissada). Cercar com circumvallação. 

CIRCUMVISINHÁNÇA ou CIRCUMVIZI- 
NHANÇA, s. f. (De circum, e visinhança. 
A melhor orthographia ó Circumvizi- 
nhança). Espaço, logar que fica nas pro- 
ximidades e era redór.—As circumvizi- 
nhanças de uma cidade. 

CIRCÜMVIZINHAR, V. n. Cercar, rodear, 
estar nas proximidades rodeando. 

CIRCUMVIZÍNHO, adj. (De circum, e 
vizinho). Que está nas proximidades e 
em tôrno. — Os povos circumvizinhos.— 
(íPolo que sabendo os Mouros de Faro e 
Tauila, e dos outros logares circumuezi- 
nhos, como o Mestre era fora de Cacella, 
para correr e guerrear suas terras, derão 
auiso aos de Loulee, para todos no dia 
seguinte teerem o passo ao Mestre, e ])ele- 
jarcm com elle.D Duarte Nunes de Leão, 
Chronica de D. Affonso IIL — «Por todas 
as povoações circunvisinhas.» Simão de 
Vasconcellos, Noticias do Brazil, p. 130 
(1.® ed.) 

CIRCUMVOLUÇÃd, s. f. (Do latira cir- 
cumvolutus; de circum, em roda, ovolu- 
tus, part. desusado de volvcre, volver j 
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vid. Volver]. Voltas feitas em tôrno d'ura 
centro commura. 

— Em termos d'Architectura, as vol- 
tas da columna torcida e volata jonica. 

—Termo de Anatomia. Contornos que 
apresentam os intestinos no abdômen.— 
Linhas sinuosas que oílerece a face supe- 
rior do cérebro. 

f CIRCUMVOLUCIONÁRIO, adj. Termo 
de Anatomia. Que tem relação com as 
circumvoluções do cérebro. 

CIRGÁR, e deriv. Vid. Sirgar, e deri- 
vados. 

CIRGIR, e deriv. Vid. Sirgir, e deriva- 
dos. 

CIRGÜÉIRO, s. m. Vid. Sirgueiro. 
CIRIÁL, s. m. Vid. Cereal 2). 
CIRINÉO, s. m. Vid. Cyrineo. 
CÍRIO, s. m. (Do latim cereus, de ce- 

ra, cera; vid. Cêra). Vela de cêra.— 
«Ca el Rey mandou lavrar seis çemtas ar- 
Kouas de çera, de que fezerom cinquo mil 
cirios e tochas, e veherom do termo de Lix- 
hoa, onde el Rey estonçe estava, çinquo mil 
homeens das vijntenasperateerem os ditos 
çirios.» Fernão Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. XIV. — nPelo caminho estavam 
muytos homeens com çirios nas maãos, de 
tal guisa hordenados, que sempre o seu 
corpo foi per todo o caminho per antre 
çirios acesos: e assi chegarom ataa o di- 
to moesteiro.v Idem, Ibidem, cap. xuv. 

Com cirios arde o tenplo, e cõ muy grâdes 
Continuas oíTerendas se enriquece. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA, Cant. 2. 
— Tocha grande de cêra. — O cirio 

paschal. 
— Festa de romagem para levar o ci- 

rio ou tocha grande a algum santo. 
CIRÍTA, s. TO. (De cira). Habitador de 

ciras, dos bosques, solitário; nome dado 
a um certo abbade D. João, mencionado 
em antigos documentos, citados por Vi- 
terbo, Eluc. s. v. 

CÍRNE, s. m. Antiga fôrma de Cysne 
usada no Cancioneiro de Rezende, foi. 
80, col. 1, e por Gaspar Barreiros, Cho- 
rographia. foi. 128, v., etc. 

CIRRHÕPODOS, s. m. pl. (Do grego 
kirrhos, ruivo, e poys, pé). Genero do 
molluscos que tem ao longo do corpo file- 
tes ciliados que representam especies de 
pés ou barbatanas. 

•J" 1.) CÍRRO, s. m. (Do latim cirrus, 
trança de cabello). Termo de Botanica. 
Appêndice filifórme, simples ou ramoso, 
diversamente torcido ou enrolado, por 
meio do qual certas plantas se ligam aos 
corpos visinhos: diz-se também abraço, 
elo, gavinha. 

—Termo de Zoologia. Nome dado a 
certas pennas collocadas em roda das da 
abertura das fossas nasaes das aves; aos 
tentáculos labiaes de certos peixes; en- 
tre os annéiides a appêndices molles, li- 
sos ou monolifórmes, pares, em numero 
de dous. 

2.) CÍRRO, s. TO. Vid. Scirrho. 

CÍRSIO, s. TO. Planta que cresce nos 
prados e que alguns botânicos classificam 
entre os cardos(c?i<cws oleraceus, Linneu). 
— Cirsio de Montpèllier, o carduus mens 
pesuslanus de Linneu. 

GIRSOCÉLE, s. f. e to. (Do grego kir- 
sós, variz, e kelè, tumôr). Termo de Cirur- 
gia. Dilatação varicosa do escroto, ou, em 
particular, das veias espermaticas. 

CIRSÓMPHALO, s. to. (Do grego kirsós, 
variz, e omphalós, umbigo). Termo de Ci- 
rurgia. Dilatação varicosa das veias do 
umbigo. 

CIRSOPHTHALMÍA, s. f. (Do grego kir- 
sós, variz, e ophthalmia). Termo de Medi- 
cina. Ophthalmia varicosa. 

CIRSOTOMÍA, s. TO. (Do grego kirsós, 
variz, eíomâ, córte, extirpaçâo). Termo de 
Cirurgia. Extirpaçâo das varizes. 

CIRUMBÉLLO, s. to. ant. Peça falsa n'um 
processo. — a Porque foi dada a fé a tes- 
temunhas inimigas, e a que se não devera 
dar, nem menos a taes papelejos, e ci- 
rumbellos, como os que andão n'este pro- 
cesso.» Historia Genealogica da Casa Real, 
Provas, Tom. m, p. 63Ü. 

CIRURGÍA, s. f. (Do grego kheirour- 
gia; de kheir, mão (vid. Chir...), e ér- 
gon, obra; vid. Órgão). Parte da arte de 
curar que se occupa das doenças exter- 
nas, do seu tratamento e particularmente 
dos processos manuaes que servem para 
as curar. 

CIRURGIÃO, s. TO. (Vid. Cirurgia). O 
que exerce a cirurgia.— Umbom, um mão 
cirurgião. 

Senhor Rei David, nâo tendes na cftrte 
Ciriwgiões e Fisicos mores, 
Astrologos grandes e muitos doutores 
Que vos dem saúde e livrem da morto? 

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEUS. 

— «Mas depois de Primalião ser cu- 
rado por um especial cirurgião, que Eu- 
tropa ensinara, e elle certificado, que vi- 
viria, tornou-se tão contente qu'este pra- 
zer consumiu as outras paixões.» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'ínglaterra, 
cap. 10. — <iE os cirurgiões lhe affirma- 
ram que nenhuma ferida tinham de peri- 
go; mas que a muita falta de sangue os 
poséra em tal estado, de que seus amigos 
ficaram algum tanto consolados, especial- 
mente D. Duardos, a quem todas estas 
cousas tocavam n'alma, por ver que por 
sua causa succediam.y> Idem, Ibid., cap. 
16. 

Apodrecia c'um fétido e bruto 
Cheiro, que o ar visinho inHcionava: 
Nào Unhamos ali medico astuto, 
Ciruryiào subtil menos se adiava. 

CAM., LUS., cant. 5, est. 82. 

— dPrezão-se os de agora, estillar a 
sibiduria, e não curar, senão com quin- 
tas essenciaes, como cirurgião Flamengo 
com emplastros duarbeticos, ou flores de 
enxofre.n Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 199. 

—Cirurgião herniario, o que se occu- 
pa especialmente do tractamento das hér- 

nias.—Cirurgião parteiro, cirurgião qu® 
parteja mulheres. 

CIRÚRGICO, adj. (Do latim chirurgicu^> 
do grego kheirourgikós; vid. Cirurgia)' 
Que pertence á cirurgia. — Substantiva" 
mente: Cirurgião. 

CIRVILHA, s. f, Vid. Sirvilha. 
CIRVILHÉIRA, s. f. Outra fôrma de 

Cervilheira (vid. esta palavra). 
CIRZIR, e deriv. Vid. Serzir e Sergi^i 

e derivados. 
CIS... Prefixo que quer dizer áqué^^]> 

do lado de cá, e que é a preposição l8ti' 
na eis: cis-padano, do lado de cá do POi 
em latim Padus; cis-rhennano, do 1®"" 
de cá do Rhenno. 

CIZA, s. f. Vid. Siza 
CISALPÍNO, adj. (Do latim cisalpi^^^' 

de eis (vid. Cis), e alpinus, de Alpes, 
Alpes). Que está do lado de cá dosA' 
pes.—GalUa cisalpina, nome que os r" 
manos davam a um paiz habitado 
pulações gaulezas, mas situado do 
lá dos Alpes com relação a nós.-^' _ 
Galloá cisalpinos.» Gaspar Barreiros, CD 
rographia, foi. 226. ^ 

— Republica cisalpina, nome dad", 
uma republica formada em consequ®''''' 
das victorias dos francezes durante a ' 
volução_ franceza, na Italia do norte. 

CISBÓRDO, 8. TO. (De cis, ebordo).'' ' 
Risbordo. 

CISCALHAGEM, s. f. (D'um theaia 
calho (de cisco, comosuffixo «alho»)i 
o suffixo «ágem»). Alimpaduras. • 

CISCAR, V. a. (De cisco). Termo d'Ag'^ 
cultura. Alimpar a terra que se vae ar ^ 
dos gravetos e ramos a que se lanço^ 
fogo. . 

— V. refl. Termo Chulo. Ciscar-sei 
gir sorrateiramente, furtar-se, escapai 
se, safar-se. .. 

CISCO, s. TO. Pó do carvão das 
duras d'uma casa.—Tenho os olhos 
de cisco. 

— Figuradamente : —<íEscripturas J 
barbarisam o engenho e enchem o 0^ 
dimento de cisco.» Barros, Decad® 
Prol. 

CISMA, s. f. Vid. Scisma. 
CISMADOR, A, adj. e s. Vid. SciS»» 

tico. 
CISNE, s. TO. Vid. Cysne. 
CISO, s. TO. Vid. Siso. ' 
f CISJURANO, adj. (De cis, o 

Que está áquém do Jura. — 
cisjurana, a parte da Borgonha j 
do lado de cá do Jura, com relaÇ 
quern falia. .g). 

CISMONTANO, adj. (De cis, e mO» 
Que fina áquém dos montes. Jo 

t CISPADANO, adj. (De cis, ® jo 
latim Padus, o Pó). Que fica áqii® 

. 0 d" 
f CISRHENNANO, adj. (De cis- % 

latim Rhenus, Rhenno). Que fica 
do Rhenno. 
t 1.) CISSO, s. TO. (Do grego 
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tera). Termo do Botanica. Especie de 
flera. Grenero da fainilia das vitáceas am- 
Pelídeas. 

2.) CISSO, s. m. (Vid. Cisso 1). Termo 
e Mythologia. Sobrenome de Baccho. 

deus amava um mancebo chamado 
'S30, o qual morrendo casualmente, Bac- 

® transformou em hera, planta que 
foi consagrada. 

Termo de Geographia. Monte da 
Macedonia. 

t CISSÒlDAL, acZ/. (Vid. Cissóide). Que 
pertence d cissoide. 

t CISSÓIDE, s. /. (Do grego khissós, 
^•"a, e eidüs, fôrma). Termo de Geome- 
■"'â. Curva do terceiro gráo, offerecendo 

j 'Contorno d'uma folha de hera, inventa- 
geómetra grego Diócles, para re- 

®o'vtr o problema, então célebre, da con- 
rucçâo do duas médias proporcionaes 

®otre duas linhas dadas, 
t CISTÉLLA, s. f. Termo de Historia 

^tural. Nome de um genero d'insectos 
«oleópteros. 
j ÇISTERCIÈNSE, adj. (De Ciste-> em 

ifti Cisterdum, a cinco léguas de Di- 
Pertencente á abbadia de Cister. 

primeiro fundador foi S. Roberto, 
H e n ella se retirou com alguns Santos 
g®^iosos, vivendo debaixo da regra de' 

• N'este mosteiro tomou S. Ber- 
o o habito, foi abbade d'elle, reedi- 

on-o e fundou muitos conventos da 
®sma ordem. — «Mas não me atrevo a 

^ «sar adiante sem pedir com caridade 

«•es Cistercienses, escrito- Cí lingoa castelhana, que polo que 
Dwí a mesmos, e ao credito que de- 

a seus livros, folguem de se retra- 
Frei Luiz de Souza, Historia de 

■p,°®i.ngos, Liv. I, cap. 3. 

do I . /• (Do latim cisterna; 
açafa?\'" ® 
ter líeservatorio ou receptaculo sub- 

^iide se ajuntam e conservam as 
pluviacs,quer outras quaesquer 

sejam conduzidas.—íE isso 
castellos de que guisa 

g ® mandouhos repairar de muros 
® cavas darredor, e poços e cis- 

compriam ; e aas portas pa- 
faiglg ''"'^'^Bssas e pontes levadiqas e cada- 
doutr' ^ f^J"necellos darmas e cubas e 
íe c ^ segundo os logares hom- 
Chrn«-^ eram.í) Fernão Lopes, 'ca de Dom Fernando, cap. i. 

Viv"^' Jc aguas cheas, 'a. c o porto Anjiiico ali vizinho. 
LOS., cant. X, cst. 52. 

'íeZ gjjj'?^''^^amente :—«Lançou-me agar- 

cojn "t"'* '''sterna de lona (ao vintém) 
ou cevadeyra, trazem ao 

llell^ ^''^'^'eiras).» Francisco Manoel 
Apol. Dial., p. 94. 

oy d'Anatomia. Cisterna lom- 
dilatação 

®enta o canal thoracico na sua 
11 

origem, na região lombar, e onde termi- 
nam as visceras chyliferas. 

CISTERNASÍNHA ou CISTERNÍNHA, s. 
/. Diminutivo de Cisterna. Pequena cis- 
terna, onde as aguas depositam quaesquer 
matérias, puriíicando-sc antes do passar 
para a cisterna. 

1.) CISTO, s. m. (Do grego hhistos). 
Especie do esteva. 

— PI, Cistos, familia de plantas, que 
constituo a ordem vigésima da classe das 
dicotyledónoas polypétalas, de estames 
hypogyneos, segundo o methodo de Jus- 
sieu. 

2.) CÍSTO, s. v\, (Do grego khistê, aça- 
fate). Açafate, cesto. — Cisto mystico, 
açafate usado nos inysterios e festas de 
Cybelle, de Céres e de Baccho. 

— Especie de cofre de bronze cinze- 
lado. 

f CISTÓPHORA, s. f. (Do grego khis- 
tophórus; de Ichístê, açafate (vid. Cister- 
na), e pherein, levar). Termo d'Antigüi- 
dade. Donzella que levava açafates nas 
orgias ou festas do Bacclio. 

t CISTÓPHORO, s, m. (Vid. Cistophora). 
Medalha onde se vccui açafates, que se 
julga ter sido cunhada para as festas ce- 
lebradas em honra de Baccho. 

CISURA, s. f. (Outra fôrma do Cesura). 
Termo de Cirurgia. Córto, talho, o espe- 
cialmente, fractura dos ossos da cabeça. 

CÍTA, s. f. (De citar). Allegaçào de 
auctoridade. 

CITAÇÃO, s. f. (Do latim citatione, 
nom. citatio). Termo de Direito. Apra- 
zamento por acto intimado por o escrivão 
ou official de diligencias i)ara comparecer 
perante o juiz no principio da causa ou 
demanda. — Termo de citação, ordem que 
o gi'ao-mestre enviava a todos os caval- 
leiros para se reunirem cm Malta cm cer- 
tas oecasioes. 

'— Passagem tirada d'um auetor para 
auctorisar uma opinião, uma definição, 
etc. — Este livro está cheio de citações. 

CITADÉLLA, s. /. (Era francez cita- 
delle; no italiano cittadella, diminutivo 
de città, cidade ; vid. Cidade). Castello 
forte que domina uma cidade o a defen- 
de. — A citadella de Cascaes. — «Dos 
dous fins, com que se fahricSo as citadel- 
las.» Luiz Serrão Pimentel, Methodo Lu- 
sitano, p. 32Õ. — A forma hoje mais usa- 
da c Cidadella. 

Do cidadcilo nma Arvore servia 
A Peruns, contra assaltos do liapôso. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, FADÜf-AS DE 
LAFONTAÍNB, Uv. IV, fab. 40. 

CITADÍNO, s. m. (Do italiano cittadi- 
no; vid. a ctymologia do Cidadão). Vid. 
Cidadão. = Fôrma hoje caída em des- 
uso, empregada por Gaspar Barreiros, 
Chorographia, foi. 208 e 119. 

CITÁDO, part. 2>ass. de Citar. Chama- 
do a juizo so)»re negocio judicial, civcl 
ou crime. 

CITADOR, A, s. O, a que cita. 

CITAMÊNTE, adv. Talvez erro por 
Acintemente, Cintemente, em Damião de 
Góes, Chronica de D. Manoel, Liv. i, 
cap. 10. 

CITÁNTE, part, act, de Citar, o «. 2 
gen. Que faz a citação. 

CITAR, V. a. (Do latira citare, pôr em 
movimento, fazer vir, citar, frequentati- 
vo de ivere, mover). Chamar para com- 
parecer perante o juiz sobre negocio ju- 
dicial, civcl ou crime. 

— Fallando do Papa, ordenar que com- 
pareça um dignitario ecclesiastico perante 
elle.— «O Papa quando vio sua fugida 
delles, e a carta que lhe mandavam fazer 
çitar per suas leteras, e nenhuum non foi 
peramtelle.» Fernão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 108. 

1.) CITARA, s. /. Vid. Cithara. 
2.) CITARA, s. f. Caparazão da sella. 
CITARRA, s. f. Vid. Acitara.= Viter- 

bo, Eluc. 
CITATÓRIO, adj. (Do citar). Termo 

do Direito. Quo respeita, pertence tl ci- 
tação. = Carta citatoria. 

CITERIOR, adj. 2 gen. (Do latim cis, 
áquem, do lado de cá, e o suílixo com- 
parativo composto terior. Citerior está 
por Cisterior). Termo do Geograi^hia. 
Que está do lado de cá, do nosso lado. 
— Os Alpes citeriores. — A índia cite- 
rior, a índia do lado de cá do Ganges. 
—A Hespanha citerior, denominação da- 
da pelos romanos á parto da Hespanha 
que ficava mais porto d'elles e a quo 
corresponde hgje Gastei Ia a velha.— iPi- 
son, que governava a outra parte de Hes- 
panha, c/ííimaJa citerior.» Monarchia Lu- 
sitana, Tom. I, foi. 5. —■ «Nas demarca- 
ções dos Romanos, chamavão Castella a 
Velha, Hespanha citerior.» Fr. Luiz do 
Souza, Historia de S. Domingos, Tom. i, 
p. 2 (1." ed.) 

CÍTHARA, s. f. (A mesma palavra quo 
Guitarra (vid. Guitarra) o Citola (vid. 
Citola); do latim cithara, do grego hi- 
thara). Especie do instrumento de cor- 
das de quo usavam os antigos. 

... Pela floresta se deixavam 
Andar as bellas doosas, como incautas. 
Aljjumaâ doces ciiharas tocavam. 

CAM., Lus., cant. ix, cst. G'i. 

A poesia, o gênio — Figuradamente: 
poético. 

Um Ej?as o um Dom Fuás, que de Homero 
Xcilhara para clles s6 cobiço. 

CAM., luSm cant. i, cst. i2. 
E verois cm Cocbim assinalar-so 
Tanlo um Peito soberbo o insolonto, 
Qüd cithara yd mitis ciuilou victoria, 
Queassi moicça eterno nome e glona. 

GB. OIT., cant. I!, est. 52. 
Nunca juizo algum alto o facundo, 
Nem cithara sonora, ou vivo eni^enho. 
To dò por isso íama, nem memória, 

ou. ciT., cant. iv, est. lOá. 

— (íTomoií a esposa unia cithara na 
mão.D Antonio Vieira, Serm., Tom. i, 
p. 912. 

— Modernamente : Instrumento pouco 
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diverso do alaúde, com cordas do latão 
e que se toca com uma penna. 

— Adag. ; (íPalavras sem ohras, ci- 
thara sem cordas.-a Jorgo Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc 3. 

CÍTHARÊDO, s. m. (De cithara, com o 
sufGxo «edo»). Tangedor de cithara. — 
nFez tam pouco caso da própria autho- 
ridade, e decencia, que entre os Githare- 
dos, e Estrioens sahia no theatro.» An- 
tonio Vieira, Serm., Tom. 4, p. 235. 

CITÍLLA, s. f, Especie de mammífero 
do genero artomida ou marmota. 

CITOGÃCIO, s. m. Termo de Botanica. 
Arbusto classificado por Linneu na trian- 
dria monogynia com o nome de cneorum 
tricoccum, e pertencente á íamilia das te- 
rebintháceas de Jussieu. Este arbusto é 
indígena da Europa meridional. 

CÍTOLA, s. /. T araméla do moinho, a 
qual quando nào soa, indica estar parado. 

— Adag. : «Pyr demais he a citola no 
moinho, quando o moleiro he surdo. í Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, 
act. I, sc. 3. 

CITRÁRIA ou CETRÁRIA, s. /. Arte de 
caçar com aves de volateria. — «Citraria 
significa geralmente Sciencia de Caçar 
com aves de rapina, e sabellas curar, 
preservando-as a que não adoeção, e doen- 
tes saber-lhe applicar os remedios.n Dio- 
go Fernandes Ferreira, Arte da Caça, 
p. 3. 

—Adjectivamente : A arte citraria. 
CITRÁTO, s. m. (De citrico). Termo 

de Chimica. Sal formado pela combina- 
ção do ácido citrico com uma base. São 
insoluveis á excepção dos alcalinos; al- 
guns alteram-se por espaço de tempos, 
passando por uma especie de fermenta- 
ção. Emprega-se o citrato de cal para a 
preparação do ácido citrico; e o citrato 
de magnesia em dissolução na agua car- 
regada d'ácido carbonico, como limonada 
purgativa. 

CITRÉIRO , s. m. O que sabe o usa da 
arte citraria. — «Citreiro ê o Caçador 
saòio como Medico, ou Cirurgião.^ Dio- 
go Fernandes Ferreira, Arte da Caça, 
p. 3. 

— Adj. Domado, amansado pela arte 
citrária. 

— Figuradamente : Moça citreira, mo- 
ça mansa, que se deixa requebrar. 

CÍTREO, adj. Pertencente á cidreira. 
— Os citreos pomos. 

Os vazios espaços occupavSo 
Os iroDcos verdes, e pregados, 
Que gratos ácultura se raostravâo 
De seus dourados pomos carregados. 

GABRIEL PEREIRA DB CASTRO, ÜLYSSÉA, Cant. I, 
est. 72. 

CÍTRICO, adj. (Do latim citrus). Ter- 
mo de Chimica. Ácido citrico, ácido que 
se encontra, simples ou combinado, nos 
fructos d'ura grande numero de vegetaes, 
nos limões, nas laranjas, nos morangos, 
etc. Crystallisa-se na fôrma de prismas 

rhomboidaes, de sabor agradavel posto 
que d'uma acidez muito pronunciada. O 
ácido citrico ernprega-se como tintura 
para avivar differentes cores vermelhas ; 
e serve lambem como mordente. É usa- 
do para fazer limonadas. A mistura in- 
tima de 500 grammas d'assucar e 16 
grammas à.'acido citrico aromatisado com 
essencia de limão, forma a limonada sêc- 
ca. O ácido citrico foi descoberto por 
Scliéele em 1784. 

CITRÍNA, s. f. Pedra preciosa de cor 
amarella. 

CITRINÉLLA, s. /. Termo de Historia 
Natural. Genero de passaros cantores. 

CITRÍNG ou CETRÍNO, adj. (Do latim 
citrus). Da cor de limão. — aTamarin- 
dos, Ruibarho, e Myrabolanos citrinos.» 
Francisco Morato Roma, Luz da Medici- 
na, p. 127. 

— Termo de Pharmacia. Unguento ci- 
trino, unguento usado para curar a sar- 
na, e que contém uma grande porção de 
mercúrio. 

CITRONÉLLA, s. f. (Do latim citrus). 
Nome dado em Portugal a duas plantas 
de differentes classes e famílias: uma é 
a citronella menor (vulgò herva cidreira), 
outra é a citronella maior, sub-arbusto 
congénei-e da artemisia dos campos, clas- 
sificada por Linneu com o nome de arte- 
misia abrotanum, e pertencente á família 
das corymbosas de Jussieu. As folhas da 
citronella têm um cheiro agradavel e to- 
mam-se algumas vezes d'infusão theifor- 
me. 

CIÚME, s. m. (De cio). Zelo d'amor. 

Mas para que o desejo accenda e dobre, 
Ltie põe diante aquelle objectoraro, 
Já s(5 sentem no Céo, por toda a parle 
Ciu/ues em Vulcano, amor em Marte. 

CAM., Lüs., cant. ij, est. 37. 
Mas qual no mez de Maio o bravo touro, 
Cos ciúmes da vacca arreceosos 
Sentindo gente, o bruto e cego amante, 
Saltcia o descuidado caminliante. 

OB. ciT., cant. III, est. G6. 
Ditosa condiçno, ditosa gente, 
Que n5o sâo de ciúmes oflendidos! 

OB. ciT., cant. vii, est. 41. 
Huma ciúmes temia, 
outra de si tem receo, 
buraa ouvi que dizia: 
Quam azinha a uoute veo I 

CllRlSTOVÃO FALCÃO, OBRAS,p. C (cd. 1871). 

— (íSe sahio para huma quinta tres 
legoas, e só por ciúmes d'elle, o foi a 
mulher seguindo e um filho ainda peque- 
no.-» Antonio Cordeiro, Historia Insula- 
na, Liv. V, cap. 9. — « Com suspiros ma- 
goados comecei por huma suspeita e tor- 
nou-se em ciúme, e este em desengano,y> 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desengana- 
do, Disc. VI. 

Aili ura cruel áwne me arrastaua 
Por ÍVa^oza aspereza esfalma rainha, 
E já feito pedaços ma deixava. 

CORTB REAL, NAÜFRAGIO DB SEPüLVEDA, 
cant. II. 

Dizendo iste a çamphona solta ardendo 
Todo em viuo e durissimo áume. 

IDEMj IBIDBU, cant. u. * 

— «Ciúmes que abrazão.ii Francisco 
Manoel do Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos.— 1 Assim, como deyxarão dito, que de 
Castella, nem vento, nem cazamento, tciTti- 
hem puderão dizer, nem costumes, nen 
ciúmes; como modernamente lhe cerzia 
um Cortezüu por caymba a este Adagio.* 
Idem, Apol. Dial., p. 191. 

— Emulação, inveja. 
CÍVEL, adj, 2 (7en.(0^trafórmadolCiyil)• 

Antigamente: De cidadão, por opposiç^" 
ao que é proprío, pertencente á gente de 
guerra e da corte, e ao clero.— 
eivei, gente que não é da corte. —• "•4®' 
si como este Rei Dom Pedro era amador 
de trigosa justiça naquelles que achado 
era que o mereçiam: assi trabalhou 
os feitos, civees nom fossem perlongadoS/ 
guardando a cada huum seu dereito co^n- 
pridamente.í) Fernão Lopes, Chronic^ 
de D. Pedro I, cap. 5.— «Saberaa 
merçee, que os dereitos canonicos e çiveeSi 
e isso mesmo as leis do regno, defende^ 
mujto.D Idem, Chronica de D. FernandOi 
cap. 173. 

— Figuradamente: Desnobre, vil- 
— Termo do Foro. Jurisdicção CÍV6' 

ou do eivei. — Acção eivei, a que tracW 
de litígios relativos ao direito civil, of 
posto a crime ou criminal. 

—Substantivamente : Casado eivei,''''' 
bunal que havia em Lisboa, conheci^ 
por appellação dos juizes de primeira i"' 
stancia. 

CIVELDÁDE, s. /. (De cível). Acçjo 
vil. — Víleza, indignidade, — «i/ão 
ser mor civeldade, que trazer-mo-lo t"'" 
abatido, e estragado.y> Diogo de PaiV®) 
Serm., Tom. i, foi. 42, em Moraes. 
Desusado. 

CIVELMÊNTE, adv. (De cível, coi» " 
suíExo «mente»). Termo do Foro. Co"' 
forme á jurisdicção cível. — Acção cri^^ 
civelmente intentada, a em que só se p®' 
de a satisfação da perda e damno, e 
a pena de crime, sem as formas do pf® 
cesso criminal.—Demandar as penas 
velmente, demandar a coima pecunia'^'" 
e não corporal. 

CÍVICO, adj. (Do latim civicus, àe 
vis, cidadão). Que respeita ao cidada"^ 
— Direitos civicos, direitos que pert®"^ 
cem aos cidadãos. , 

— Corda civica, coroa de folhas 
carvalho ou de azinheiro que entre 
romanos se dava ao que salvava a vio 
de um cidadão na guerra. — nOs 
gloriosos eram a coroa civica. . 
de Vasconcellos, Arte Militar, foi. ' 

CIVÍL, adj. 2 gen. (Do latim 
de civis, cidadão). Que respeita ao 
dão. — A sociedade civil. — " 
vil, guerra entre os cidadãos. 

Nunca com Marte instruílo e furioso, 
Se viu ferver Lcucate, quí^iiio Augusto 
Nas civis Accias guerras animoso, 
O Capitão venceu romano injusto. 

CAM., ms., cant. ii, est- í3. 
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D'cstes arrcnegados muitos sSo 
No primeiro esíjuadrao, que se adianta 
Conira irmãos c parentes, (caso estranho 1) 
Quaes nas guerras civis de Júlio e Magno. 

CAM., Lus., caiit IV, esl. 32. 

Anno civil, diz-se por opposição ao 
astronomico. Este vale com pouca 

"ifferença 365 dias e um quarto ; ora para 
®^itar essa fracçào de dia, contam-se tres 
annos de 355 dias e um quarto, que se 
^natna bissexto, de 365 dias. Alóm d'is- 

o anno civil distiiigue-se do anno as- 
'''onovvicoj em que este começa no solsti- 

^'0 do inverno, no dia 31 de dezembro, 
® aquelle no dia 1 de janeiro immediato. 

— Estado civil, a condição d'uraa pes- 
soa resultante da sua liliaçào, das suas 
finanças, dos seus direitos de familia. 

■ Actus civis, actos que demonstram o 
Estado civil de uma pessoa. 

Direito civil, o conjuncto das leis 
regulam o estado das pessoas, os 

®ns e as diversas maneiras d'adquirir a 
Pi'ppriedade, em opposiçào ao direito po- 
Hico, direito criminal, direito commer- 

cial, direito das gentes. 
' Direitos civis, aquelles cujo gozo é 

'^^ntido pela lei civil a todos os portu- 
Sj^ezes. — Morte civil, a privação com- 
P eta de todos os direitos civis. 

1 ~~ ^^''^hitectiíra civil, a que se oecupa 
edificação de ediíicios civis. 

"l^ermo de Jurisprudencia. Civil, diz- 
por opposição a criminal. — Codigo 

•ocesso civil. — Matéria civil, 

te j civil, ou mais ordinariamen- eivei.— Posse civil, posse contra- 

6 t ~ iiatural, a qual requer o animo 
de haver a cousa como própria. 

^*^^0 de livre vontade do possuidor, 

fa posse natural a causa do 
lei é uma vontade alheia ou a 

Se 

Proprio das sociedades civilisadas. 
^■stado civil, n'este sentido, oppõe- 0 

estado selva :em. 
cortez, aíFavel, polido. ■— 

vis muito civil. — 31aneiras ci- 

^^^jyiLlDÁDE, s. /. (Do latim civilitas, 
ri vid. Civil). Boas maneiras pa- 

outrem. 
Vijjj ^°''^Penãio^ manual, tractado de ci- 
jij^jjeij.^' cm que se ensinam as boas 

o sentvf^' ^ PoUdez. Segundo 
8ig^ig ° ^''*<io pela etymologia, civilidade 

o que preside ás relações civis, Os ^ISog 
ctitfQ P'''''Xes seguidas nas relações 

habitantes d'uma ci- 
lido 'a^ PoUdez é a qualidade de ser po- 

um conjuncto de ha- 
peito e ^^içionaes que exprimem o res- 

• '^^'^^''^cração que têm uns pelos 
elevação de idéias, de 

Cl^TT Xí^Ção no tracto. 
Civiljg. ^ÇÃO, s. f. (Do thema civilisa, 
civiij®^'"' ° suffixo «ação»). Acçào 

estado do que está civilisa- 

do, isto 6, a reunião das opiniões e dos 
costumes, resultante da acção reciproca 
das artes industriaes, da religião, das 
bellas artes e das sciencias. — A civili- 
sação em Portugal está muito atrazada. 

— Na escola de Fourier, civilisação si- 
gnifica o periodo particular da vida so- 
cial em que estão presentemente as na- 
ções europêas. 

— Progresso do melhoramento do es- 
tado social. 

CIVILISÁDO, part. pass. de Civilisar, 
e adj. Que recebeu civilisação; que se 
acha em estado de melhoramento social. 
— Nação civilisada. — Povo civilisado, 
de costumes civis, adiantado nas artes 
sociaes. 

— Syn. : Civilisado, Policiado, Polido. 
Civilisado, diz-se de um povo quando, 
deixando os costumes barbaros, se gover- 
na por leis ; policiado, quando pela obe- 
diência ás leis, adquire o habito das vir- 
tudes sociaes ; c j)olido, quando, em suas 
acções, mostra elegancia, urbanidade e 
gosto. 

CIVILISADÔR, adj. (Do thema civilisa, 
de civilisar, com o suffixo «dor»). Que 
civilisa, que leva á civilisação. — Povo 
civilisador. — Opinião, religião civilisa- 
dora. 

— Substantivamente: Pedro Grande 
foi o civilisador da Rússia. 

CIVILISAR, V. a. (De civil). Polir os 
costumes, dar a civilisação. — O commer- 
cio dos Gregos civilisou os barlaros. 

— Fazer civil, polido, cortez. — A so- 
ciedade das damas civilisou-0. 

— V. rejl. Tornar-se civilisado. — Os 
povos civilisam-se lentamente. 

—Tornar-se polido, civil.—Estehomem 
civilisa-se. 

CIVILISSIMO, adj. superl. de Civil. 
Summamcnte civil, urbano, cortez. 

— Termo Juridico. Posse civilissima, 
o mesmo que posse civil. 

CIVILMÈNTE, adv. Com civilidade, ur- 
banamente, cortezmente. 

— Termo Forense. Segundo as regras 
e formas do direito civil.—Homem mor- 
to civilmente, homem privado dos privi- 
légios e empregos da sociedade civil. 

CIVISMO, s. m. Sentimentos que fazem 
o bom cidadão; amor á patria. — Attes- 
tado de civismo, 

— Syn. : Civismo, Patriotismo. O ci- 
vismo é applicado ao bom cidadão; o pa- 
triotismo é applicado áquelle que ama e 
servo a sua patria: por consequencia, o 
patriotismo c mais extenso que o civis- 
mo, porque para ter civismo é necessá- 
rio ser cidadão, em quanto que para o 
patriotismo basta ter patria. — Os portu- 
guezes em Aljubarrota mostraram gran- 
ÚGpatriotismo. — üs portuguezes pi'atica- 
riam um acto de civismo, se lançassem 
fóra do throno a Casa de Bragança. 

CiZA ou CÍSA. Vid. Sisa. 
CIZANIA. Vid, Zizania. 

Lá na grande Inglaterra, que da neve 
Boreal sempre abunda, semeava 
A fera Kriniiys dura e má cizania, 
Uuo lustre fosse ú nossa Lusitania. 

CAM., LDS., cant. VI, est. 43. 
Entre vós nunca deixa a fera Aleto 
I)e semear cüanífls repugnantes: 
Olhae se estaes seguros de perigos, 
Que ellos c vós sois vossos inimigos. 

OB. ciT., cant. vii, est. 10. 

CIZÉIRO. Vid. Siseiro. 
CIZIRÃO, s. m. Especie de ervilhaca 

com grãos maiores do que a ervilhaca 
negra. Vid. Sezirão. 

CLÁCIA. Vid. Classia. 
CLÁDE, s. f. Matança. ==> Pouco usado. 
CLAMA, s. f. ant. Reclamação, pro- 

testo. 
CLAMADOR, s. m. (Do thema clama, de 

clamar, com o suffixo «dôr»). O que cla- 
ma. 

— Adj. Que clama. 
CLAMANTE, part. act. de Clamar. 
— Adj. Que clama. 

Credo esta voz clamante em deserto 
£ Icvanlae-vos do pó desta vida. 

GIL VICENTE, ADTO DA UlSTOniA DE DEUS. 

CLAMAR, V. n. (Do latim clamaré). Sol- 
tar altas vozes. — Clamavam todos de 
raiva. 

— Exprimir, significar altamente, cla- 
ramente. — (lEsta ferida que me vexa 
clama que eu sou homem.d Amador Ar- 
raes. Dialogo II, cap. 18. 

— V. a. Bradar, gritar alto. ■—• Cla- 
mar justiça, reclamar.— Clamar vingan- 
ça. — V.Sabida sua morte, foi, não só 
naquella villa da Ribeira Grande, mas 
em toda a grande Ilha de S. Miguel tão 
chorada, e sentida, que todos clamavão, 
lhes faltava a columna de toda aquella 
terra.D Antonio Cordeiro, Historia Insu- 
lana, Liv. ii, cap. 3. •— «Clamarão to- 
dos os circumstantes, que lhe deixassem 
beijar a mão.y> D. Fernando Corrêa do 
Lacerda, Transladação da Rainha Santa, 
p. 45, em Bluteau. 

CLAMIDE, s. f. Vid. Chlamyde. 
CLAMO, s. m. ant. Ornato no vestido. 
CLAMOR, s. m. (Do latim clamor). Alto 

brado de queixa, rogo. 

LeuantSo-se altas vozes de improuiso 
K iium choroso clamor, que rompo os ares. 

CORTB REAL, MAUPn. DE SEPULVEDÁ, Caot. 111. 

Leuanta-se hnm clamor geral cm todos 
Vendo o íilho de Deos com duros crauos 
Pregado n'um madeiro, c do sagrado 
Costado derramar, de sangue hum rio. 

• IDBM, lUIDEU. 

Tua morto m'cstou outras muitas vidas 
Pedindo cm clamores. 

ÁNTONlOJGnRBinA, CASTBO, ACt. IV. 

— Procissão de preces o rogações pu- 
blicas. 

— Antigamente. Freguezia ou logar 
congregado em procissão com cruz que ia 
a algum santo cm memória de algum 
feito particular. 

CLAMOROSO, adj. (De clamor, com o 
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suffixo «oso»). Com clamor, em clamor. 
— Gritos clamorosos. 

CLANDESTINAMENTE, aãv. (De clan- 
destino, com o suíBxo «mente»). De mo- 
do clandestino. — Tinha casado clandes- 
tinamente. 

•clandestinidade, s./. A qualidade 
de ser clandestino. 

CLANDESTINO, aãj. (Do latim clanães- 
tinus). Que se faz ás escondidas, em se- 
gredo. — d. Aqui se prohihe o matrimô- 
nio clandestino.» Promptuario Moral, p. 
347, em Bluteau. 

CLANGÒR, s. m. (Do latim clangor). 
Som de trornbeta. 

Já o rouco clangor da horrenda, e hrava 
Tuba iius lévcs ares se csieudia. 

GAUIllEL PüREIRA.DE CASTRO, ULLYSSl^A, Caot. Yll, 
est. 53. 

CLANGÔSO, adj. Que imita o som de 
uma trombeta. — aSe a voz (do doente) 
for tremula, submissa, clangosa, ou hor- 
renda.d Braz Luiz de Abreu, Portugal 
Medico, p. 3C8. 

CLARA, s. f. (Vid. Claro). A porção 
albuminosa e glutinosa do ovo, a qual é 
de côr branca. 

— Termo de Nautica. Clara do leque, 
páo que vae por cima do talhamar e por 
baixo da curva.— Clara da trinca, aber- 
tura feita no talhamar ou beque do navio, 
e que dá passagem ás repetidas voltas da 
trinca. —- Clara da gávea, nome de cada 
uma das aberturas quadi angulares que 
ha nos cestos da gavea por onde se in- 
troduzem os cabos que encapeilam no 
calcez do mastro, e os de laborar que 
pertencem ao arvoredo superior da ga- 
vea. 

CLARABÓIA, s. /. Obra envidraçada 
ou abertura fechada por vidraça no alto 
de ura ediíicio para dar luz para o inte- 
rior. 

—Especie de janella redonda para alu- 
miar uma oíficina ou parte interior de 
uma casa em que nào ha nenhuma das ja- 
nellas ordinarias. 

CLARABOIÁR, v. n. (De claraboia). Ter- 
mo Oomico. Brilhar, dar luz como uma 
claraboia. — «Claraboiava estúpido pyro- 
po.D Academia dos Singulares, Tom. i, 
p. 18, em Moraes. 

CLARAMENTE, adv. (De claro, com o 
suffixo «mente»). De modo claro, com 
clareza.— «O imperador estimava em 
muito o esforço de cada um, havendo 
aquella batalha por uma das boas que vira: 
as feridas que cada um trasia eram gran- 
des, e o sangue que delas corria, muito; 
assim que isto os poz em tamanha fra- 
queza, que quasi se não podiam ter: e tra- 
vando-se a braços, per se acabarem de 
vencer, vieram ao chão impeçados um no 
outro, e Tremorão com algum mais acor- 
do ; porém não tanto, que a victoria fosse 
claramente sua.y> Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 30.'—a-Posto 
que bem, olhado a honra delia parecia de 

Polendos, pois claramente não foi ven- 
cido de um tão temeroso gigante, sendo-o 
já delle o temido Pandaro, de cujas mãos 
não escapou tão são que deixasse de sair 
bem maltratado.y> Idem, Ibidem, cap. lõ. 
— (íE tomando ao Gigante em descoberto 
do escudo por cima do elmo, foi a pan- 
cada tão grande que quebrou a espuda 
em muitos pedaços, e um delles entrou tan- 
to por elle, que o feriu na cabeça, de que 
Dramusiando ficou alguma cousa ator- 
mentado ; mas não pera deixar de o le- 
var nos braços e o do Salvage a elle, e 
assim vieram ambos juntos ao chão sem 
saber claramente quem fosse vencedor.-» 
Idem, Ifaidem, cap. 39. — nLogo desce- 
ram todos os prisioneiros, e D. Duardos 
o tirou a Dramusiando pera que lhe des- 
se o ar, pedindo ao da Fortuna, pois a 
victoria claramente era sua, não quizes- 
se mais vingança e do jeito se contentas- 
se.d Idem, Ibidem, cap. 41. — tíEste re- 
cebimento nom jora exemprado nem cla- 
ramente sabudo a todollos de seu senho- 
rio.d Fernào Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. 27. 

Vi, claramente visto o lume vivo, 
Que a inHriliiua jjenle Icm por santo. 
Km tLunpo de loriiienta e vímiIo esquivo, 
De leiiiptíslade escura e irislo j<ranto. 

CA.M., Lüs., cant. V, esi. 18. 
Mas na índia cobiça e ambiçíío, 
Que ciaramcnte |)õeiu ubeilo o rosto 
Contra Deos e jusliç-a, le laiAo 
Yitupcriu neoliuii), mas só desgosto. 

OB. ciT., cant. X, est. 68. 
 E adia 
No nicyo de ma deserto hum varão graue 
Mal traiado do Sol c penileiile 
liuin cordeiro mostrando, assi dezlfío 
Lelras, que claramente sa enxergauâo. 

CORTE REAL, NACFR. DE SEPüLVEDA, CaHt- X. 

— « Veremos claramente que nem os da 
Ilha Atlanta vencerão já mais nos Reis 
de Ilesjjanha, nem os Athenienses aos da 
Atlanta.y> Antonio Cordeiro, Historia In-- 
sulana, Liv. i, cap. 4. 

Conliccia a diíTerença claramente. 
A.MONio FEnnBrnA^ egloga x. 

CLARÃO, s. m. Grande claridade. 

Desce Apollo aos I.ycôos, com prazer suramo 
A ílcnamHr cluToen do arte divina 
Nos (pie ávidos anhelío \er ausentes 
As trevas da maléfica ignorancia. 

FRANCI.SCO MANOEL DONASCIMENTO, OBRAS, 
tom. I, p. 3C. 

— Abertura entre cousas mal unidas. 
— (íDe que nace ficarem claroens entre o 
córte da tapa, e a jerragem.v Antonio 
Galvão, Tractado de Alveitaria, p. 532. 

— Grande clarim. 

Os dez dos seus seapart2o, tora3o posto, 
Era que contrários huns dos outros liquem ; 
Tromhctas, e clarões bastardos, soâo : 
Fazendo ja sinal a leda briga. 

CORTE REAL, NAOFR. DR SEPULVEDA, Cant IV. 
No moo desta volta, onuem de longe 
Tristes vozes, carpidas, e alaridos, 
Ouuesse Juntamente bum espantoso 
Som, de roucos clarões, e sacabuxas. 

ibB.v, IBIDEM, cant. v. 

CLÁRAVALÊNSE, adj. 2 gen. (De Cla- 

raval, mosteiro e cabeça da ordem de S. 
Bernardo, em França). Pertencente a 
Claraval.—Abbade claravalense. 

CLÁREA, s. /. (De claro). Mistura de 
vinho com mel. = Colligido por Ben o 
Pereira. 

CLAREÁR, V. n. Alimpar de nuvens, 
fallando do tempo, do dia, do ar, da a'" 
mosphera, do céo, etc. . 

CLAREIRA, s. /. (De claro, com o sut- 
lixo «eira»). Legar em que rarêam a® 
arvores ou em que faltam no meio d um» 
matta, bosque. 

— Terra desmoutada, roçada, sem af' 
vores, mas cercada de brenhas, selvas ou 
matos. 

— O claro que fica n'um ferragea' 
agro de pào onde se segou. , 

CLARÊTE, í. m. (De claro, com o su- 
fixo «ete»). Vinho vermelho claro, palbêt®' 

— Adjectivamente : Fin/iO clarete. 
CLAREZA, s. f. (De claro, cum o su 

fixo «eza»). A qualidade do que é 
brilho. — A clareza do sol. — Uma ^ 
de grande clareza. =■ Desusado hoje»®® 
te sentido. 

Porem vindo da noite a escuridade 
Desejava outro Sol de mór clareza, 
Para que sendo assi a luz mjis beila 
Fosse o pejo maior de se vèr nelia. . 

ROLIM DB MOURA,^NOVÍSSIMOS DO UO.^ÍÍ* ^ 
II, est. "iõ. 

— A qualidade de ser intelligivel- 
«.Foy necessário, pois era forçoso trd^ 
dar neste papel aquellas idéas, ^ 
opprimião, que em seu logar uzasse 
te nosso modo familiar, amigo, e ^ 
givel, para que por meyo da clareZ^i 
conjiança possão ficar seus descuydos » 
culpados.» Francisco Manoel de ' 
Apol. Dial., p. 54. 

— Transparência, lirapidez.— 
do occupando os olhos nas verdura^ ^ 
campo, clareza e mansidão d'agíi(í! 
cuidado na lembrança da senhora 
narda, começou fazer antre si mil 
renças namoradas, que o levavam 
transportado, que somente pera cui 
no perigo, em que estava, não lhe P 
algum sentido.» Francisco de Mor® ' 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 4L 

— Nobreza de sangue.— aPoretn 
queremos aa tua real clareza que 
com firme deseio vivas em temor do 
nhor Deos.» Fernao Lopes, dironic^ 
D. Pedro I, cap. 3. 

— Termo do Commercio. Docunj 
ou recibo que justifica uma convença" 
operação mercantil. 

CLARIDÁDE, s. /. (Do latira 
de clarus, claro). A qualidade de sd 
ro. — «Fallaes como quem he 
claridade.» Francisco Manoel de 
Apol. Dial., p. 207. .jopel" 

. — A luz derramada ou reflect'"® 
sol. — A claridade do sol, da 
depois que os a claridade do 
aqueentados a seu prazer, deçerom^' p, 
muro.Tí FernSo Lopes, Chronica 
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ernando, cap. 145. — «ÍJ como a noite 
josse escura, e o lugar cheio arvoredos 
2^6 a claridade das estreitas impediam, 

a escuridaãe tamanha, que não via 
P"'" onde caminhava.» Francisco de Mo- 

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 6. 
Depois de procelosa tempostade, 
mclurna sombra, o sibilanlc vento, 
Traz a niaiiliS serena claridade, 
l-sperança do porto e salvamento. 

CAH., LOS., cant. iv, est. 1. 
eníre o dia, e a noyte não hou- 

® num e outro crepúsculo, que vista se 
'^^nguára com as luzes, ou com as som- 

PO'Ssanão intempestivamente da cla- 

ãp ^ trevas, e das trevas â clarida- 
Francisco Manoel de Mello, Apol. 

"'al-. p. 36. 
E 14 quasi chof^ado á grande linha 
Que as trevas faz iguaes á cltíridade, 
Anies da ponta que se lhe avisinlia 
Que de Reinos terá gra quantidade. 

nOLlM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, Cant. 
1, cst. 49. 

Fazendo ent5o o Sol com Igualdade 
ueral repartição da claridade. 

IDEM, iBiDEM, cunt. I, esl. 23. 
He das Estrellas tal a claridade 

que o Grilo Diadema já s'accende, 
yue se dellas o Sol a luz tomara 
A. luz que tem de todo se ecclypsára. 

idem, ibidew, cant. it est. 77. 

~~~ Figuradamente: Elevação de senti- 
®iitos, nobreza, alta virtude. 

Vi com lua claridade. 
antonio fbrreira, elegia V. 

E o rayo aparta, que me a vista offende 
J^a^uplla claridade de Júpiter, e novo 
Vü olho mortal nâo vô ca, nem comprehende. 

IDEM, IBIDEM. 

^ "7." maldade de Judas antes foy 

An camhiantes á virtude dos 
•" sombra de sua clari- 

T); í^rancisco Manoel de Mello, Apol. 
P- 176. 

c„j;J*AWFICAÇÃO. s. f. (Do latim clarifi- 
•^P_®''^Ção que consiste em separar 

^cha partículas sólidas que se 
a tr ^ suspensas e que lhe toldam 

A clarificação faz -se or- 
P®!" meio da ebullicSo, da 

e da filtração. 
Caf part. pass. de Clarifi- 

sujeitou á clarificação. — 
'^'arificado. 

Se g 'gm'adamente : Tornado puro, que 
que alterava a sua pureza, 

clarificado das impurezas 

V. a. (Do latim clarifi- 
turvo' claro um liquido que está 

cnr^ extensão, tornar claro, purifi- 
o lafo destes pós nos 

clarifica a vista.D Francisco 
® itoma, Luz da Medicina, p. 210. 
'Suradamente: Tornar illustre. 
F 
Nvn ® ''os antiguos seus parentes i(j„ mais o valor nüo cíari/ica, 
Mas I' menos, nem se faz escura ; " ístes acha poucos a pintura I 

ics., canl. Tui, est. 42. 

— Na linguagem raystica : Glorificar 
alguém. 

— V. rejl. Clarificar-se, tornar-se cla- 
ro, lirapido.— Este liquido já se clarifi- 
cou. 

— Figuradaniente: Purificar-se; mos- 
trar-se innocente, puro. 

CLARIFICAtivo, adj. Que clarifica. — 
Mistura clarificativa. 

CLARÍM, s. m. Trombeta de som claro. 
— Figuradamente : O clarim da fama, 

a fama, a voz da fama. 
— O que toca clarim. — Mataram o 

clarim do regimento 7 de infanferia. 
CLARINÊTA ou CLARINÊTE, s. /. (Di- 

minutivo de Clarim). Instrumento musico 
de vento, de palhota. — O qtie toca esse 
instrumento. — E um hom clarinete. = 
A forma Clarinete o hoje a mais usada. 

CLARÍSSIMO, adj. superl. de Claro. 

Eu vejo ardor teu peilo em nnva gloria, 
Ciarissimo Dum Pedrn, inal contento 
De ii.^u largai'Já as prunas allaniente, 
Onde (e chama a tua c.ara historia. 

ANTÔNIO FERKEÍRA, SONETOS, ÜV. 11, n. 20. 

Oli caso {?rande, estranho e nSo cuidado 1 
Oh milagre cíariswno o evidente ! 

CAM., Lüs., canl. II, est. 30. 

CLARÍSTA, adj. 2 gen. Da ordem de 
Santa Clara. — «.Suhio a ser mays clara 
com dedicar esta fazenda á fundação de 
hum Mosteyro de Claristas.» Monarchia 
Lusitana, Part. vii, Liv. iv, cap. 18. 

CLARO, adj. (Do latira clarus). Que 
tem o brilho da luz do dia. — Q.Âinda a 
manhãa não era de todo clara, quando já 
estava ante o castello de Almuurul, espe- 
rando polo guardador do vulto de Mira- 
guarda.D Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 71. 

Se eu podesse igualmente mostrar fóra, 
Ao menos do meu logo liuin rayo daro. 

ANTONIO FKRUEIRA, SONETOS, 1ÍV. 1, n. 4. 
Aquelle claro Sol, que me mostrava 
O caminho do Céo, mais cliio, mais certo. 

IDEM, IBIDE.M, lIV. II, p. 5. 
Cabellos, que o ouro fazem baixo e vil 
Com que inda o Sol mais dava luz daria, 
]De cada hum de vós minha alma pende. 

IDEM, iBmKM, liv. I, p. 25. 
Eternos moradores do luzentc 
Ksieltifero Polo e claro assento! 

CAM., Lcs., cant. i, cst. 24. 
Do claro assento etliereo, o eram Thebano 
Que da piiternal coxa íoi nascido. 

GB. ciT., cant. 1, est. 73. 
Da Lua os claroa raios rutilavam 
Pelas arge(itoa« ondas neptu.iinas. 

GB. ciT., cant. 1, cst. 58. 
N3o tanto desviado resplandece 
De nos o claro sol, para julgares 
Oue os Meliiidanos icm tfto rudo peilo, 
Que n.lo estimem muito um grande feito. 

OB. CIT., cant. 11, est. 141. 
Co' o vulto alegre, qual do Ceo subido 
Torna sereno e ciaro o ar escuro. 

oB. CIT., cant. u, est. 43. 
Que um mensageiro vi do claro assento, 
Que só em favor de nossos passos anda. 

OB. ciT., cant. II, est. 65. 
Em constitniç?)o3, leis e costumes, 
Na terra já tranquilla claros lumes. 

OB. CIT., cant. III, ost. 9G. 

Estendeu n'isto, Phebo o claro manto 
Pelo escuro Htmispherio somnoleuto. 

OB. CIT., cant. IV, est. 75. 
Parece, que guardava o claro Céo 
A Manoel, e seus merecimentos. 

OD. CIT., cant. iT, est. 66. 
M.is ja a amorosa estrella scintillava 
Diante do Sol claro no horísonte. 

OB. CIT., cant. VI, cst. 85. 
Que está com luz tSo clara radiando, 
Que a vista cega ea mente vil também. 

OB. CIT., cant. X, est. 81. 
Já a manhfí clara dava nos outciros 
Por onde o Gaiigos murmurando sôa. 

ou. ciT., iam. VI, est. Uá. 
Ja tochas, e brandões aos tenebrosos 
Ares dáo clara luz, já por mil partes. 

CORTE REAL, NAITA. DK SEPüLVEDA, Cant. 111. 
 Trazem muitas 
Claras tochas diante, e vimi fazendo 
Ao som de sacabuxas leda dança. 

iDEU, iBmBM, cant. iv. 

— «Sohiose á salla daquelle sátrapa, 
que em puhlica audiência, e em dia claro 
roubava (fazey conta) como em vai de 
cavallÍ7ihus.í> Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 70. 

Sahio em elTeilo o So! 
K em (jue vinha do l!)thiopia, 
Vinha tao claro, que vinria 
Lançando chispas á Aurora. 

JEKONYMO BAHIA, JORNADA IT. 

— Que recebe muita luz.— Uma casa 
muito clara. 

— Transparente. — Vidros muito cla- 
ros. 

Com uma corôa e sceptro rutilante, 
De outra pedra mais clara que diamante. 

CAM., Li's., cant. I, est. 23. 

Tanto menos a vista determina 
Se é crystal o que vôse diamante, 
Que assim so mostra claro e radiante. 

OB. CIT., cant. VI, est. 9. 

— Límpido. — (i^sszm aconteceu que 
sahindo um dia D. Duardos montear á 
floresta do deserto, que contra a banda do 
mar dahi a quatro legoas estava, levan- 
do comsigo Flerida e suas damas man- 
dou assentar tendas em um verde prado 
ao longo d'um ribeiro, que por elle cor- 
ria, que com suas correntes e claras agoas 
fazia os corações alegres a quem os as- 
sim não tinha.•» Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 1. 

Nova cor toma o Sol, ou so erga ou lave 
No claro Tejo, o nova luz nos manda. 

ANTONIO rERRlCIRA, SONETOS, IÍV. 1, H. 12. 

As agoas claras t3o livres corriam, 
Quam livres caminhantes as bebiam. 

IDEM, BGLOQA 1. 
La onde o claro Tejo a praya lava 
Rica (Ias branc.is conchas írOriento 
Ja seus rayos ifagoa o sol molhava. 

IDEM, EGLOGAVIII. ' 

Se a vira o cnc.idor, que o Tulto humano 
Perdeu, vendo Diana na apoa ciara, 
Nunca os fiiiiHiitos galgos o mataram, 
Que primeiro desejos o acabaram, 

CAM., LOS., cant- u. est. 35, 
Viu de antiguos, longínquos e altos montei 
Nascerem duas c/aras o altas fontes. 

OB. CIT., cant. VI, est. CO, 
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Ali O mui grande reino eslá de Congo, 
Por nós já convertido á fé de Christo, 
Por oude o Zaire passa claro e lougo. 

OB. ciT., cant. V, est. 13. 
VAaras fontes c límpidas manavam 
Da curae, que x verdura tem viçosa. 

OB. ciT., cant. ix, est. 54. 
N'um valle ameno, que os outeiros fende, 
Vinham as claras águas ajuntar-se. 

'• OB. CIT., cunt. IX, est. 55. 
Iluns toc5o conchos v3s. outros mil vultos 
Com alegria dão nas claras oudas. 

CORTB REAL, NAUPn. DB SEPDLVEDi, CAnt. TI. 
Pára, adverte, e repara, 
Que essa nova crescente 
berá mais alta, portm menos clara. 

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES DE AONIO. 

— Esbranquiçado ; cor de pardo car- 
regado.— Verde claro.— Azul claro.— 
Uma voz clara. 

Largo pomar, mas breve çurrSo era 
Do pastor o çurrào. com que se ampara, 
Ruivo o medronlio, desmayada a pera, 
O humilde abrunho, a camoeza clara. 

JIBONYUO BAlilA, FABDLA Dl POLTFTIllllO B tK- 
LATHÍA, est. VII. 

— Agudo, distineto, fallando das vozes 
e dos sons. — Voz clara. —Sovi claro. 

— Que dá um som claro, e fígurada- 
mente: 

Vão-na buscar e mandam-na diante, 
Que celebrando vá com tuba clara 
Os louvores da gente navegante, 
Mais do que nunca os (i'üutrem celebrara. 

cAu., Lus., cant. ix, est. 45. 

— Que se pronuncia distinctamente ; 
pronunciado distinctamente. 

O Capil3o o abraça, om cabo, ledo, 
Ouvindo clara a língua de Castella. 

CAU., LDS., cant. vii, est. 29. 

— Traçado, feito nitidamente, com per- 
feição. 

A elara forma ali estava esculpida, 
Das Agoas entre as terras desparzidas. 

CAM., Lüs., cant. VI, est. i2. 
Assi está declarando os grandes feitos 
O Gama que ali mostra a varia tinta, 
Que a ílouta mào láo claros, tüo perfeitos 
Do singular artífice ali pinta. 

OD. CIT., cant. vin, est. 43. 

— Figuradamente : Fácil de compre- 
hender. — Eis tm livro que não é nada 
claro. — Phrases claras. — Idéias claras. 
— O systema de philosophia mais claro 
que conheço é o de Aristóteles. 

Com doce voz eslá subindo ao céo 
Altos barões, que estio por vír ao mundo. 
Cujas daras ideas viu Proteo 
N'um globo váo, diaphano, rotundo. 

CAM., Lus., cant. x, est. 7. 

— Que comprehende facilmente ; que 
vê as cousas pelo seu lado verdadeiro, 
fallando do espirito, da razào, do enten- 
dimento. — «Esta é uma assaz clara ra- 
zão por onde todos aquelles, que tem claro 
juizo, devem arredar-se de pessoas, que 
com bem ordenadas palavras, e aprazí- 
veis lisonjarías os tratam, d Francisco 
do Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 
37. 

Quo DO animo sem repouso 
Num ba claro entendimento. 

rniNABDIM niBBinO, BOLCOA I. 

Cuida bem na raz^ío que está provada ; 
Que com claro juizo pode ver-se. 

CAM., LUS., cant. VIU, est. 75. 

— Perspicaz, que ve bem, fallando da 
vista, dos olhos. 

Assi a clara vista mo ata e espanta, 
Que quando <lella espero mor ajuda, 
Ent.1ü a vejo em d,mo meu calar-se. 

ANTONIO FKRUEinA, SONETOS, 1ÍV» l, D.® 26. 

— Celebrado, notável. 

Tcthys, de graça ornnda c gravidade, 
Para que com mais alta gloria dobre 
As festas (l'esle alegre e claro dia, 
Para o leliceGaiua assi dí^ia. 

CAM., LUS., cant. x, est. 75. 

— Illustre por sangue, feitos, talento. 
— «Principe e tienhor muj claro, de 
grande e real magestade...» Fernào Lo- 
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 10. — 
(íNosso filho mui claro liei de Purtugal.» 
Idem, Ibidem, cap. 28. — «Quem com os 
seus feitos não é claro, pouco lhe apro- 
veita honrar-se dos alheios.n Fi'aneisco 
de Moi-aes, Palmeirim d lnglaterra, cap. 6. 

Mas tu querias dar ao Mundo o grande 
Forte, prudente, e sancto, hum so Diniz 
Paz, e cuncordia entre altos Ueys que Ueynos 
Deu, e lirtu ; em artnas claro, o em ktras. 

ANTONIO FEIIHEIRA, CASTRO, aCt. 1. 

NÓS temos a lei certa, que ensinou 
O claro descendente duAbrahão. 

CAM., LUS., cant. i, est- 53. 

Tem o Tarragonez, que se fez claro 
Sujeitando Parilienope inquieta. 

OB. CIT., caut. 111, esL. 19. 

Mas já do Principe claro o vencimento 
Do padriisto e da iníqua máe levava. 

OB. CIT., cant. Jii, est. 33. 

Está c'o a bella deosa o claro Gama. 
OB. CIT., cant. X, e&t. 3. 

Nenhum claro barSo no mareio jogo, 
Uue nas azas da fama se so^tenlia, 
Chega a este, quo a palma a todos toma. 

OB. CIT., cant. X, est. 19. 

Qac elle seja entre a gente illustre c claro, 
K tu n istu culpado por avaro. 

OB. CIT., cant. X, est. 25. 

— Evidente, manifesto.— «Assim que 
pois isto está claro, e vós Senhor Flora- 
mão, dizia o imperador, não sois tão pou- 
co suhmettido á razão, que um hora ou 
outra não conheçais a ojjensa, que com 
vossa vida lhe fazeis, nem nisso não ser- 
vis tanto á íSenhora Altea, que a mais 
não servisseis por outra via.x Francisco 
de JMoraes, Palmeirim de Inglaterra, cap, 
29.— «Por certo tíenhora, claro está que 
a vista dé D. Duardos vos tira da me- 
mória a lembrança de todalas outras cou- 
sas, e muito mais a de vossos filhos tanto 
pera' vos lembrarem.i> Idem, Ibidem, cap. 
47.—«Vencer todos não me parece muito, 
pois a razão em seu favor está tão clara; 
mas comigo quero ver que fará, que a te- 
nho maior de minha parte.Idem, Ibi- 
dem, cap. GO.'—«Pois isto está tão claro, 
não consintaes que alguém suspeite outra 
cousa: favorecei-me agora e depois ma- 

tai-me ; não queiraes seja vencido ãe cm- 
trem quem o é de vós,d Idem, Ibideffli 
cap. 60. — «E ainda que ouçais duero 
que neste caso faço, tende-o sempre foj 
pouco, pois a vantagem que ha de vos 
outras está tão clara, que faz isto chão.* 
Idem, Ibidem, cap. 71. 

Que, pois a ti nos manda, está mui claro 
Que és do peito sincero, humano, e raro. 

CAM., LUS., cant. ii, est. 82. 

Ou foi castigo claro do peccado 
De tirar Leonor a seu marido. 

GB. CIT., cant. III, est. 139. 

Ser isto ordenação dos céos divina 
. Por signaes muito claros se mostrou. 

OB. CIT., canl. IV, est. 3. 

Bem claro eslá que tendo a Deus errado, 
Quando seu grande amor me nâo valera. 

KOLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMBil, Caot- 
est. 19. 

Não averiguai dor, he clara prova, 
Porque de si he qnnsi impaciente, 
Mas como he christâo, e Roy sabido, 
A Deos logo cnLào se ha soccorrido. 

JOAO VAZ, GAIA, p. 12 (ed. de 1868). 

— S. m. Claro, o que é alumiado. 
O claro e o escuro. 

— Termo de Pintura. O quo se rep'"®' 
senta alumiado. 

— Logar onde não ha arvores, 
bosque, floresta, jardim. 

— Termo Militar. Claro de um 
o espaço que ha do um terço a outro.'' 
«Proporcionou os claros, compassou 
fileiras.)-) Conde da Ericeira, PortuJ® 
Restaurado, Tom. i, p. 465. 

. — Espaço em branco, n'um imprs®^"' 
n'um manuscripto. 

— Em claro, expressão adverbial, 
talmento. — Cortaram-lhe a cabeça ^ 
claro fóra dos hombros. — Passar ern C' 
ro, passar sem ver, sem attender, 
lêr. —Saltar em claro, salvar. —Fas^'^^ 
a noite em claro, passar a noite sem 
mir. — «Eu vos ensinarei tão claro, _ 
convém pera se crer o que digo.)) Fr®** 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglatei"'"®' 
cap. 47. — «Que mais claro se pode 
que na historia, que me contaste 
les dous relogios tão principaes do 
bido, e da Corte.í> Francisco Manoel 
Mello, Apol. Dial., p. 49. 

—Claro, adv. Evidentemente; deiD" 
claro. 

E mais, porque das Parcas claro entende 
Que ha de ser celebrada a clara Dea 
Onde a gente beiligera se estende. 

CAM., LUi., cant. I, est. 3i. 

Cem claro temos visto na apparencia, 
Que era enganada a nossa confiança. 

OB. CIT., cant. II, est. 31. 
E, vendo claro quanto lho releva 
Nâo se deter na terra iniqua tanto. 

OB. ciT., canl. II, Gst. C4. 
Em quanto n!ío conheça, e claro veja.. 
Quo co' o braço dos seus Christo peleja- 

00. ciT., cant. iii, est. 109. 
 Bem claro nol-o ensina 
Por Sara Pharaó, Sichem por Dina. 

OD. CIT., cant. 111, est. 140. 
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E bem claro estas írcvas Ilie raostrav5o 
As quo o Kcíqo das Trevas occupavâo. 

aOLIM DE MOURA, NOVISSIMOS DO HOMEM, 
cant. !ii, est. 22. 

s. m. Termo de Pin- 
-liiin geral a maneira de dar os cla- 

ros e e 
escuro 

escuros. Um pintor sabe dar o claro- 
quando destaca bem as suas fjffur: 

Iue" disposição das sombras e da 
-^®sewÃO(íeclaro-escuro, ou simples- D claro-escuro, desenho em que as 

j ras são escuras e os claros realçados 
^0 líi-anco. 

Clarão. 

Clarão tIRARÔR, s, m, ant, Vid. 

E como a vi, como digo, 
oaU(iut;il tremor comigo, 
lorqijo ella reluzia, 
Que estava se fugiria ; 
ial t/arür tinha comsigo. 

GIL VICENTE, AÜTO PASTORIL PORTÜGÜBZ. 

V- a. (De classe). Ter mo Di- 

car poi" classes, classifi- 

designar a classe a que 

Est pertence ou deve pertencer.— 
estó mal classado.—Esta 

classada por Linneu. 

por ' /• (Do latim classis, vindo 
^'^í''''}cção de caZa?'e_, chamar, convo- 

^6rtã povo romano, seguindo con,jiç2gs sociaes e politicas. 

•^ena estabelecida entre os ho- 
coijçji' diversidade e desegualdade de 

íííyersas classes da so 
d' 
Iciixct " "•'cioocs víevauax. —^ ciassi 
Idg ' -4® classes industriaes, agrico- 

classe polre. — A 
gados '^'"'tistas. —A classe dos advo- 
rariog' classes laboriosas, os ope- 
^ ) 08 que trabalham, especialmente. 

totalidade dos in- 
qualjj , se reúne uma ou mais 
"ieijj coramuns.—A classe dos ho- 

^ muito pouco numerosa, 
convém a toda a classe de 

"'■'ísía1U'^li<lado, plana. — Um 
<l'um ' pintor de primeira classe, 

superior, d'um grande ta- 
F 
gj^'''^''roento : Um tratante de pri- 

''"^'^nte muito dextro o au- 

"ia reunião d'objectos que 
'natureza, que apresentara 

^ ^^''^^^sres. — Classe das mer- 
^ íj * TT 

Seraes Natural, classes, gru- 
ij Q qn subdividem os 

®fdeni ° formados pela reunião 
(J estas o são, por a das 

Um^ 'Apostas de gêneros, que por 
d'especies. 

"-^s diversas classes de cida- 
classes elevadas. —A classe 

'^'suo._,n- • , ■^Cla<>-„ , íJívidir em muitas clas- 
-^cacíeTnia. 

Ho sentido do graduação, 

especialmente na linguagem politica e ad- 
ministrativa. — Estradas de primeira 
classe.—Medalha de primeira classe. 

— Classe de funccionarios corresponde 
mais á diíTerença de tractamento, do que 
á diíferença d'attribuições. — Um enge- 
nheiro de primeira classe.— Uma repar- 
tirão de primeira classe. 

— Divisão, segundo a qualidade. — 
Terras de primeira classe, as terras mais 
férteis. 

— Divisão de logares, segundo as com- 
modidades e o preço, nos navios, vapo- 
res e caminhos de ferro. — Um logar de 
primeira classe, e, por analogia, um com- 
boio de primeira classe. 

— Termo de Collegio. Aula d'estudo 
secundário. 

— Ordem, graduação, em que a esti- 
ma publica colloca os individuos, segun- 
do o seu mérito, e capacidade.— «Bem 
empregado fora nesse tal faltar-lhe com 
seus bafos a sorte, de sorte, que ficasse 
manente na classe da pertenção, como 
máo estudante da Nona em tempo de exa- 
mes.t> Francisco Manoel de Mello, Aiiol. 
Dial., p. lõO. 

— Termo de Nautica. As divisões em 
que se acham ordenadas as arrecadações 
dos sobreeeilentes dos navios de guerra, 
nos arsenacs de marinha. 

CLÁSSIA, s. f. Vid. Fundição. 
f CLASSICÍSMO, s. m, (De clássica, 

com o suííixo «ismo»). Neologismo. Sys- 
tema dos partidarios exclusivos dos es- 
criptores da antigüidade, ou dos escri- 
ptores clássicos dos séculos xví e xvil. 

CLÁSSICO, adj. (De classe, com o suf- 
fixo «ico»). Que ó do uso das aulas. — 
Livros clássicos. 

— Authores clássicos, os que so torna- 
ram modelos n^uma lingua qualquer, ou 
que fazem auctoridadc nas matérias de 
quetractain. Barros, Camões, Amador Ar- 
raes, Heitor Pinto, Sá de Miranda, An- 
tonio Ferreira, Diogo Bernardes, Fernão 
Mendes Pinto, Fr. João de Lueena, Fr. 
Luiz do Souza, Antonio Vieira, Padre 
Manoel Bernardes, Francisco Manoel de 
Mello, Francisco Manoel do Nascimento, 
são os principacs clássicos da lingua por- 
tugueza. Antonio Gaivão é clássico na 
arte do cavallaria ; Diogo Fernandes Fer- 
reira na arte da caça; Antonio de Sam- 
paio Villasboas na arte do brazão ; Cui'- 
vo Semedo na medicina; Filijipe Nunes 
na arte de pintura ; Luiz Mendes de Vas- 
concellos na arte militar; Antonio Fer- 
nandes na arte de musica; Manoel Pi- 
mentel na arte de navegar; Pedro Nu- 
nes na mathematica e Avellar Brotero 
na botanica. 

— Figuradamente: Terra classica, sólo 
clássico, a Italia e a Grécia, paizes céle- 
bres nos tempos antigos, pela sua litte- 
ratura e bellas artes, que servem ainda 
de modelos ás modernas. 

— Por extensão : A terra classica das 

bellas artes, o paiz ondo as bellas artes 
foram ou são cultivadas com mais suc- 
cesso. 

— A terra classica da liberdade, o 
paiz que a historia nos offereco como ten- 
do no seu governo e leis mais elementos 
e condições necessarias para estabelecer 
ou para conservar a liberdade. A Grécia 
foi sempre considerada a terra classica 
da liberdade. 

— Teruio de Arte o litteratura mo- 
derna. O que recorda a maneira antiga, 
— Pureza classica. — Este artista segue 
as tradições classicas. 

— Popular e familiarmente: Que está 
inoculado no uso. — Os soláos, porisso 
mesmo que eram perfeitas frioleiras, tor- 
naram-se clássicos. 

— 8. m. Um clássico, os clássicos. 

AÍTcitos a iSo ma{?ra, ôcca pitanga 
Se amiiao contra as raras iguarias 
Com <|ue os bnndfio os clássicos bizarros 
Km suas mesas guapas e opulentas. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCiXEMO, tOm. i, 
p. 28. 

Néscio grulha, que em sujo charco molhai 
A liü«ua com (jue os clássicos motejas, 
E a quem do suas messes faz ganaucia. 

lüEM, lÜlDEM,^p. 53. 

CLASSIFICAÇÃO, s. /. (Do thema clas- 
sifica, de classificar, com o suííixo «ação»). 
Acção de distribuir por classes. — Clas- 
sificação das mercadorias. 

— Em Historia Natural, distribuição 
d'uma colleeção de seres, de objectos, de 
cousas, de qualquer natureza que sejam, 
em classes, ordens, generos, especies e 
variedades. — Classificações naturaes ou 
methodos, as que se fundam sobre o eonjun- 
cto dos caracteres. — Classificações arti- 
tificiaes ou systemas, as que se fundam 
sobre a consideração de um só caracter. 
— Classificação das doenças, nosologia. 

CLASSIFICADO, part. pass. de Classi- 
ficar, o adj. Distribuído por classes. 

t CLASSIFICADOR, a. m. (Do thema 
classifica, de classificar, com o suíHxo 
«dor»). Termo Didactico. Auctor de clas- 
sificações. 

CLASSIFICÁR, u. a. Dispor, distribuir 
por classes, segundo uma certa ordem ou 
systema. 

— Dar a alguma cousa a collocação 
que lhe corresponde, segundo sua natu- 
reza ou especie. Vid. Classar. 

CLÁSTA, s. /. ant, Vid. Claustro. 
CLÁSTICA, adj. (Do grego khlastós, 

quebrado, de hhlaô, quebrar). Termo do 
Geologia. Terreno, rocha clastica, ter- 
reno, rocha que apresenta signaes evi- 
dentes de fractura. 

— Anatomia clastica, peças artificiaes 
d'anatomia, que se jjodem desmontar, pa- 
ra mostrar as partes subjacentes. 

t CLÁTHRO, s. m. (Do latim clathri, 
barras, travessas). Termo de Botanica. 
Genero de cogumelos da secção dos gas- 
teromycetos, composto de um pequeno nu- 
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mero de especies globulosas, ocas, o que 
contêm uma matéria esbranquiçada, al- 
gum tanto farinácea e de niáo cheiro. 

CLAUDICAÇÃO, s. f. (No latim claiicJi- 
catio, de claudicare, coxear, de claudus, 
coxo; no francez cluudicatiun, no pro- 
vençal claudicatio, no bespanliol cluudi- 
cacion, no ii&W&ríO claudicuzione). Termo 

"Didactico. Acyão e efí^ito de claudicar, 
coxear. 

CLAUDICÁNTE, adj. (Do thema claudi- 
ca, de claudicar, com o suffixo «ante»). 
Que coxêa. 

— Figuradamente : Incerto, duvidoso, 
vacillante.— Victoria claudicante.—«Pa- 
ra que a victoria não fosse, como a de 
Jacohvencedor com victoria claudicante.» 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. iv, p. 354. 

— Mal tractado, incapaz de poder com 
o trabalho. 

As náos de sua espada clavdkanies 
Como cabo recolhe, preferido 
Na veiUura naral aos navegantes. 

MANOEL TüOMAZ, INSULANA, 1ÍV. II, OÍt. 85. 

— Que íívlta ao dever, que se desvia do 
dever. 

CLAUDICÁR, V. n. (Vid. Claudicação). 
Coxear. 

— Figuradamente: Vaeiliar, ser defei- 
tuoso, errar em alguma cousa. 

— Hesitar, desviar-se. 
— Claudicar na fidelidade, deixar de 

ser fiel. — aAcautela-se dos que claudi- 
cão na fidelidade.^ Sebastião Pacheco Va- 
rella, Numero Vocal, p. 461. —■ «Alguns 
claudicarão como fracos.,-» Monarchia Lu- 
sitana, Tom. VII, p. 455. 

CLAUSTRA, s, f. Vid. Claustro. 
CLAUSTRÁL, adj. (Do latim claustra- 

lis, de claustrum). Que pertence ao claus- 
tro. — A vida, a discijjlina claustral. 

— Fradesco, relaxado na observancia 
da regra. 

— 8. m. pi. Os claustraes. 
CLAUSTRALIDÁDE, s. f. ant. (De claus- 

tral, com o suffixo «idade»). Relaxaçào, 
procedimento relaxado dos claustraes. 

CLÁUSTRO, s. VI. (No provençal claus- 
tra, antigo hespanhol claustra, hespanhol 
moderno claustro, italiano chiostro, claus- 
tro, chiostra, morada, liabitação ; do latim 
claustrum, que empregando-se, as mais das 
vezes no plural, barreiras, deu as 
duas fôrmas italianas chiostro o chiostra, 
e no portuguez claustro e claustra ; os no- 
mes pluraes neutros latinos, dào muitas ve- 
zes, naslinguas romanicas, um nome femi- 
nino singular). N'um mosteiro galeria in- 
terior, coberta, formando um quadrado, 
no meio do qual está ordinariamente um 
pequeno jardim. As procissões dos reli- 
giosos fazem-se ordinariamente á volta 
dos seus claustros. 

— Diz-se em architectura; Uma casa 
edificada em claustro, quando essa casa 
tem a forma de um claustro. 

— Figuradamente ; O próprio mosteiro 

ou convento.—Vida do claustro. — Eeti- 
rar-se a um claustro. 

— Na Universidade de Coimbra, an- 
tes da reforma, conselho em que entra- 
vam conselheiros c deputados. — Claus- 
tro pleno, conselho, reunião de todos os 
lentes na Universidade. — Claustro ma- 
terno, o ventre materno, o utero. 

CLÁUSULA, s. /. (Do latim clausula, 
de claudere, fechar). Aitigo, condição, 
estipulaçào particular de um tractado, es- 
criptura, etc.— uDisse e preguntvu A 
esses procuradores sse Avia hi outro al- 
guum capitiãlo ou capifidos ou clausulas 
ou outras coutas do dicto contrauto que 
ell eo dicto Rey de Castella he jfeito.n 
Documento de 1377, no Corpo diplomá- 
tico portuguez, Tom. i, p. 414, publ. 
pelo visítoiide de Santarém.— mOs mes- 
mos Santos do Altar se não encontrão 
com lom demandador, que com elles, e 
para elles pessa com tão alegre, e com 
clausulas elegantes, lem se podem elles 
deyxar estar em seus Altares, que nem 
alampada, nem bassuiira conhecera sua 
capella.y) í^rancisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 164. 

— Conclusão, fecho de um periodo ou 
sentença. 

— Cousa com que se fecha ou conclue 
algum acto. 

— Termo do Foro. Clausula de um tes- 
tamento, em virtude do qual o testador 
declara nullos todos os testamentos, que 
elle possa fazer para o futuro, todas as 
vezes que se não achfrcm n'elles expres- 
samente inseridas certas palavras n'esta 
clausula. 

— Termo de Musica. O subir um pon- 
to, baixando depois outro, como no can- 
to-chào, e o contrario no canto d'orgão. 

— Syn. ; Clausula, sentença, phrase, 
periodo. Pela palavra clausula entende- 
se uma reunião de palavras que apresenta 
um pensamento completo, ou que forma 
sentido perfeito. — Sentença significa 
aquella clausula que contém um pensa- 
mento sentencioso ; uma reflexão ou ob- 
servação profunda, philosophica ou moral. 
— Phrase não designa precisamente a 
clausula inteira, mas antes as expressões 
particulares de que consta. — Periodo, 
em termos da arte, não significa qualquer 
clausula, se não a que está composta de 
certo modo particular, constando dc dif- 
ferentes membros, o chama-se clausula 
periódica. 

CLAUSULÁDO, part. jpass. de Clausu- 
lar, a adj. Proposto, contido em clausulas 
ou artigos. 

— Encerrado, concluido. 
CLAUSULÁR, V. a. Terminar uma phra- 

se, um periodo. — Encerrar, limitar por 
clausulas, artigos. —Fechar, concluir, ter- 
minar. — Pouco usado. 

— Clausular-se, v. refi. Encerrar-se.— 
Aquella grandeza pôde clausular-se em 
limites. ~ Pouco usado. 

CLAUSÜRA, s. /. Circúito, recinto ào 
uma casa religiosa. 

— Obrigação que os religiosos impoc® 
de nunca saírem do seu mosteiro. 

— Nome que se dá á vida claustral) 
anteriormente á vida de S. Bernardo.-" 
« Quãto ao espiritual reynava em toda " 
Eeligião de S. Bernardo, e por todas a' 
mais Religioens o feio monstro da ClaU 
sura, e como he ordinário, que tantOi 
que a cousa má cresce, e arreiga, se /» 
senhora do campo, com o mesmo tejnp''' 
que para as boas de contrario / assi f"" 
as discórdias da Igreja, e dos Eey^' 
Reynos crecia este monstro, e assomofa 
a terra com liberdades, e devassida^'' 
Fr. Luiz de Souza, Historia de S. 
mingos, Part. ii, Liv. i, cap. 1. 

— Figuradamente: Recolhimento, ®'' 
cerramento de pessoas recolhidas.— 
ligeyrias, ou palavras ociosas, e riso í"" 
ventes a perduravel clausura in 
logos mandamos, n Regra de S. Bento, "«r 
6, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i- 

CLAUSURAR, V. a. Encerrar em cÇ 
sura, metter em convento ou re"® . 
mento, obrigar homem ou mulher a d" 
ter-se frade ou freira. , j 

— Termo Poético. Concluir, tero''" 
(os dias da vida). = Pouco usado. 

— Clausurar-se, v. refi. Encerrar-' 
em clausura. 

CLAVA, s. f. Maça, páo guarnecia" 
nós, mais grosso em baixo do 
cima. — Dá-se commummente este no ^ 
maça que Hercules trazia por 
«La fui achar nas trezentas de ,1^. 
Mena huma historia de Hercules. ^ 
deilhe pintar a fahula das maçans 
ro, e o drago que as guarda ao 
roscado, e Hercules com sua claua 
vai colher.11 Jorge Ferreira de 
cellos, Ulysippo, act. IV, sc. 4. 

— Figuradamente : Tirar a 
a clava, fazer cousa de summa 
dado, ou quasi impossível. .jo, 

CLAVARÍA, s. /. Officina de cM» 
Nos conventos, casa onde se guard''* 
provisões, casa de recado; casa 
tadoria do clavario, onde este 
que tem á sua conta e ajusta as 

CLAVARIO, s. m. (Do latim 
Chaveiro, pessoa que tem em seu P 
a chave ou chaves do algum 
confiança. , ^e). 

CLAVE, s. f. (Do latim clavis, 
Termo de Musica. Caracter de jp- 
collocado no principio da pauta P' jjS 
dicar o gráo de elevação ou o "pef" 
notas que n'ella se escrevera, ® d'' 
da voz ou do instrumento. j|jplifi 
ves : a de/cí_, que se assigna na 4. ^ j/, 
a de dó ou ut, que se assign^ s" 
2.", 3." ou 4.® linha ; e a dc soh " 
assigna na 2.'- linha, contando-^s^^^^j (j 
de baixo para cima. 

eií 

,Das 
' primeyra de F. fa, ut. se 
: tres pontos; e a 2 de C sol, f^' ^ ' 
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CLAVEZÍNGO, s. m. (C orrupção do ita- 
■''"10 clavicemhalo ; do liitim clavis, cha- 

e cymhalum, cyinbalo). Instrumento 
®"sica, com teclado, e cordas metal- 

'5'"^®) hoje abandonado, e substituído pelo 
piano. 

CLAVICÓRDIO, s. m. (Do latim clavis, 
<^clado, 8 cordio). Termo de Musica. Es- 

pecie de clavezingo. 
CLAVICÓRNEO, adj. (Do latim clava, 

^^va^ cachamorra, e corneo). Termo do 
oologia. Que tem as antennas em fôrma 

og clava. 
<S. m. pi. Termo de Historia Natu- 

Quarta familia dos insectos coleópte- 
Jjos pentâmeros, segundo a distribuição 

6 ^uvier, que se dividem em duas sec- 
pes, de que a primeira consta de oito trí- 

■'S' ® ^ segunda de duas. As especies da 
pi inaeira secyíto são terrestres, as da segun- 
a aquaticas e todas se alimentam de ma- 
®'ia animal, ao menos no estado de lar- 

vas. 

CLAVÍCULA, s. f. (Do latim clavicida, 
pequena chave, de clavis, chave). Um 

os ossos em forma de botaróo que con- 
ituem o hombro; é comprido, apresenta 

Ufjs faces, dous bordos e duas extremi- 
'"^des: estende-se desde o sterno, articu- 
ndo com a sua primeira peça, até ao 

®®capnloj com o qual também articula, 
chamada pela sua fôrma arqueada, 

P"r cotnparaçào á chave d'abobada. 
^ iermo de Zoologia. Nome dado á 

? ""mata ou eixo sólido das conchas es- 
pii^aes, ás puas dos echinodermes, e á 
primeira articulaçào das patas anteriores 

insectos hexápodos. 

7 ^igiiradamente: A clavicula de Sa- 
de um livro de magia, at- 

fiilsamente a Salomão, 
p J' ^^^ÍCULÁDO, adj. (De clavicula, 
g O suffixo «ado»). Termo de Zoologia. 

^tem uma ou mais claviculas. 

Uni S"^'ificaçào de algumas conchas 
^in^as cuja abertura é provida de la- 

^ _ T' 
etíi do Botanica. Que termina 

ou cirrho, como algumas fo- 

qyg '^®riiio de Brazão. Diz-se da peça 
Be esburacada, de maneira que 

  ®^itra por meio d'ella. 
maij, 'f 1'^' Claviculados, secção do 
Varin™' roedores, que comprehende 

o (D® clavicula, com 
pertence á clavicula. 

entiv 
-- 4^^? clavicula e a primeira costclla. 

®^i8te 5«o escrtpítZy-clavicular, a quo 
apophyso acromiana e a 

ciilfj. ' posterior externa da clavi- 

t^4^\T,^CULÂRI0. s, m. (Do latim cia- 

^ ° chaves 

11.^32 

] CLAVI-CYLÍNDRO, s. m. Termo de Mu- 
! sica. Instrumento com teclado, da fôrma 

de um cravo, cujo som era produzido 
j pela fricção das cordas sobro um cylin- 

dro de vidro, girando. — Foi inventado 
em 1793. 

t CLAVIFOLIÁDO, adj. (Do latim cla- 
va, clava, o foliado). Termo do Botani- 
ca. Qualificação do algumas plantas, cu- 
jas folhas tem a fôrma de uma clava ou 
maça. 

GLAVIFÓRME, adj. (Do latim clava, 
cVàYi\,Q forma, fôrma). Termo Didáctico. 
Que temafôrmade clava, ou maça. Nome 
empregado para qualificar diíTerentes or- 
gàos dos vegetaes e de alguns animaes, 
quando têm a figura de uma clava ou 
maça, isto é, quando são delgados n'uma 
extremidade e grossos na outra. 

CLAVÍGERp, adj. (Do latim clava, cla- 
va, maça, e çjareve, levar). Termo d'En- 
tomologia. Günero d'insoctos (.'oleópteros 
dímeros, comjjosto de duas especies que 
se encontram na Suécia, Alleuuinha, Bél- 
gica o França, c vivem sempre entro as 
formigas, quo lhes consagram grande 
sympathia. 

— Termo Poético, Epitheto 'de Her- 
cules. 

CLAVI-HARPA, s. m. Termo de Musi- 
ca. Instrumento do genero da harpa, com 
cordas de tripa vertieaes, quo se faziam 
tocar por meio d'um teclado. Este in- 
strumento foi inventado por Dietz em Pa- 
ris em 1812, porém não teve aceeitação. 

CLAVÍJA, s. /. Barra de ferro, em fôr- 
ma do prego grosso o redondo, que se 
usa nos cochos, para fixar o carro no ei- 
xo dianteiro e facilitar os seus movimen- 
tos de um lado para outro. 

— Nos teares de velludo, a columna em 
que está collocada a meada para a torcer, 
quando se jjrepara. —A roda que faz an- 
dar o colhedor. 

— PI. Pregos do pao, onde os tintu- 
reiros penduram as meadas para as en- 
xugar. 

CLAVÍLHA, s. f. Termo de Cirurgia. 
Ponto de clavilha, ponto quo se dámet- 
tendo a agulha profundamente i)or um e 
outro lábio da í\;i-ida, o passando-a ou- 
tra vez pelo mesmo buraco, de sorte quo 
fiqueni ambas as pontas de uma parte. 

CLÁVI-LYRA, s. /. Termo de JMusiea. 
Especio de clavi-harpa. Inventada em 
Londres em 1820. 

GLAVÍNA, s. j. (Corrupção do Garabi- 
na). Arma do fogo parecida com a espin- 
garda, e que tem pouco mais de uma va- 
ra de comprido. Vid. Garabina. 

CLAVINÁÇO, s. m. Tiro do clavina, ca- 
rabinada. 

GLAVIÓRGÃO, s. m. Instrumento muito 
harmonioso, que tem cordas como o pia- 
no, e flautas ou canudos como o orgào. 

GLAVISIGNÁTO, s. m. Soldado romano, 
que tem por insignias no vestuário as 
armas pontifícias; as bandeiras dos regi- 

mentos tem as mesmas armas por insi- 
gnias. 

GLEMATÍTE, s. /. (Do grego klemati- 
tis, de Idematis, pequeno ramo; de klêma, 
ramo, g Idayô, quebrar). Gênero de plan- 
tas da familia'das rainunculáceas, classi- 
ficadas por Linneu com o nome de cle- 
matis. As especies d'cste genero, que são 
muito numerosas, têm as folhas oppos- 
tas.—Glematite odorifera [clematis jlam- 
mula, Linneu), linda planta que nasce 
espontaneamente no meio-dia da França ; 
cultivam-na para cobrir os muros, etc.— 
Glematite ardente (clematis vHalba, Lin- 
neu), cresce abundantemente nos bosques; 
chamam vulgarmente a esta especie her- 
va dos mendigos, porque as suas folhas 
irritantes eram empregadas pelos men- 
digos, que applicando-as sobre qualquer 
parte do corpo, faziam nascer largas ul- 
coras, pouco profundas, facilmente cura- 
veis c com as quaes imploravam a 
caridade publica. Estas folhas podem pois 
servir de vesicatorios.— Glematite de fo- 
lhas grandes (clematis grandiflora, de 
Candolle), uma das mais bellas especics, 
por suas flores muito largas, o d'um branco 
amarellado. — Glematite vilurnea (cle- 
matis viorna, Linneu); as suas flores va- 
riam do azul a vermelho.— Glematite de 
duas cores (clematis hicolor, Cels.) e a 
Glematite cerulea (clematis coerulea, Wovt. 
Belg.), são duas magníficas plantas, quo 
apetias se cultivam ha alguns annos. 

CLEMÊNCIA, s. f. (Do latim clemen- 
tia, do clemens, clemente). Virtude que, 
n'uma pessoa poderosa ou em Deus, con- 
siste em 2)erdoar as offensas o abrandar 
os castigos. 

Oh 1 li.ibealis clemencia, 
12 passac-iioá como os vossos. 

GIL V1CENTI3, AUTO DA BARCA DO INFERNO. 

Oh ditoso Africano, que a clemencia 
Divina assi tirou d'osfur;í Ireva, 
k lilo loíigü (Ia paii ia achou maneira 
Para subir á palria verdadeira. 

CAM., Lus., cant. u, est. 13. 

— «Conchiido este negocio com tanto 
credito de clemencia lieal, vierão Em- 
baixadores do Ilidalcão, que depois de 
lhe darem as saudações ordinarias, e con- 
graiidagoes do cargo, lhe pedião entre- 
gasse certo prisioneiro na forma que com 
seu Antecessor estava concertado. y> Jacin- 
tho Freire, Vida de D. João de Castro, 
Liv. I. 

E so a justiça só levar comsigo 
O que tendes, Senhor, dc rigoroso, 
Sena (o que nflo he) Vossa clemencia 
Vencida dentro era Vós d'üulra potência. 

IIOLIM DU MOURA, N0V1S3. DO IIOMISM, Cant. \, 
csl. 88. 

Alli verás sem ser da Fé pulado 
Qual füi em teu favor a Summa Essência, 
Uuo estando de justiça condemnado 
Diajiensou na rasílo sua clt^mencia. 

iDCM, iBiDRAC, cant. V, cst. li. 

— nAntes acuzareis a minha clemen- 
cia, que a minha severidade.d Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 200. 
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— Indulgência de um pae para seus 
filhos. 

— Figuradamente : A clemencia do cli- 
ma, dos ares, a bondade, brandura, tem- 
perança do clima, dos ares. — «Na cle- 
mencia dos ares, e trabalho dos lavrado- 
res consiste a fertilidade dos campos.d 
Monarchia Lusitana, Tom. i, foi. 18. 

CLEMÊÍÍTE, adj. 2 gen. (Do latim cle- 
mens). Que tem clemencia. 

Clemente, bom ChristSo, pay do fcn Reyno, 
Fillios leus nos chamemos: como pay 
Nos ama, nos castiga, e nos perdoa. 

ANTÔNIO PEIlRBinA, CARTAS, 1ÍV. I, n. 1. 

Tudo o clemeule Padre lhe concede, 
Pczando-lhe do pouco que lhe pode. 

CAM., LüS., canl. iij, est. lOü. 

CLEMENTEMÊNTE, adv. (De clemente, 
com o suffixo «mente»). De modo cle- 
mente; com clemencia. 

CLEMENTÍNAS, s. /. pl. (De Clemens, 
Clemente, nome proprio). O sétimo livro 
das decretacs, redigido por o papa Cle- 
mente V, e publicado pelo papa João xxil. 

— Obra em oito livros, attribuida ao 
papa Clemente i, mas reconhecida como 
apócrypha. 

CLEMENTÍSSIMO, adj. superl. de Cle- 
mente. 

Cienieníissilho Deos eu te apresento 
Este que nfio tem culpa, csie te abrande : 
Tem uelle piedade pois to oíTcreço 
Com outro inda menor em sacriílcio. 

COUTE REAL, ^AtfFUAGlO DE SKPÜLVEDA, 
cant. Yiii. 

t CLÉPHTO, s. m. (Do grego moderno 
lãéphthês, ladrào, do grego antigo klé- 
phthês, de kléphtein, roubar). Nome que 
os montanhezes livres do ülympo e do 
Pindo dào a si proprios. 

CLEPSYDRA, s. f. (Do grego klepsy- 
dra). Macliina que indica a hora pelo es- 
coamento da agua. 

— Nome de certas machinas hydrau- 
licas entre os antigos. 

CLEREZÍA, s. f. A classe dos clérigos, 
o clero, o corpo dos clérigos, d'uma egre- 
ja, paiz, etc. — <tA Clerezia, e Povo es- 
perava pelo corpo do defunto.n Monar; 
chia Lusitana, Tom. vi, foi. 486. — aA 
porta o esperaiia a Clerizia, gue o leua- 
ua á Igreja com muyta festa de toda a 
terra, aonde foy recebido, e deitou a hen- 
ção ao pouo como Metropolitano, e Pri- 
maz de toda a índia.Antonio Gouvêa, 
Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv, i, 
cap. 12. 

Com quo a rcforraaçSo na clerezia 
Virtudes criará de mais valia. 

MANOEL inOMAZ, INSDLANA, 1ÍV. IX, CSt. 64. 

CLERICÀL, adj. 2 gen. (Do latim cleri- 
calis). Que pertence, respeita a clérigo, 
ao clero. — Tonsura clerical. — Ordens 
clericaes.— «O Patriarcha S. Caetano, 
illustre gloria do Estado clerical.» An- 
tonio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 431. 

CLERICÃTO, s. m. (Do latira clerica- 
tus, de clericus, clérigo). A dignidade, 
o estado do clérigo, a condição. — «Que do 
clericato, e Monachismo se fizesse huma 
excellente mistura.d Manoel Severim de 
Faria, Noticias de Portugal, foi. 159, em 
Biuteau. 

CLÉRIGA, s. f. ant. Religiosa que reza 
no côro e sabe o latim da reza. = Hoje 
chamn-se corista. 

CLÉRIGO, s. m. (Do latim clericus). 
Invividuo que pertence á classe ecclesias- 
tica. — d. Per esto porque costrengem o sseu 
auerssayro como nom deuia sse o uenqe- 
dor for caualleiro ou clérigo prelado da 
egreia o uençudo sseia peádo em X. mara- 
uedis douro.D Doe. de 1211, em Portugal. 
Mon. Hist., Tom. i, p. 171. — <íE se o 
clérigo for demandado de mal que fezer 
que nós chamamos voz ou cooyma ou dou- 
tro feito que pertenqa a casa de sãs hor- 
dens nunca seja julgado de nós nem de 
nossos moordomos nem doutros nossos jui- 
zes mas seja julgado per seu bispo ou 
per seuviguairo.» Idem, Ibidem, p. 171. 
— « Os clérigos e os rrelegiozos nom seiam 
costreniiidos en nas colheytas que pera 
nós tirarem.D Idem, Ibidem, p. 172. — 
(íMas assi ardia o coraçom delle de fazer 
justiça dos maaos, que nom queria sua 
jurdiçom, aos clérigos também dordeens 
pequenas como de maiores.» Fernào Lo- 
pes, Chronica de Dom Pedro I, cap, vii. 
— «E alli chegou a elle huum clérigo de 
missa, natural de Sam Domingos da cal- 
çada, e contoulhe que Sam. Domingos lhe 
dissera em sonhos.d Idem, Ibidem, cap. 
xx\'i.— iElRei cuidou que o clérigo lho 
dizia per emduzimento.-a Idem, Ibidem, 
cap. XXVI. — «Ao que dizem no oitavo 
artigo, em que dizem, que lhes defendem, 
que nom conheçam dus sacrilégios, quan- 
do alguuns Leigos ferem os Clérigos ou, 
tiram alguum da Igreja, e frangem a im- 
munidade ã'ella, e som demandados polo 
sacrilégio per-ante o Juiz Ecclesiastico, 
a que perteence o conhecimento, e defen- 
de, que nom levem as penas d'elles.D Or- 
denações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 7, art. 
VIII. — «Ao que dizem no nono artigo, 
que toma conhecimento dos Clérigos casa- 
dos, e solteiros, que som presos por al- 
guuns malefícios, e manda que os nom en- 
treguem aa Justiça Eclesiástica, de cujo 
foro, e jurdiçom som, ataa que contra el- 
les seja posto feito, e appellado pola jus- 
tiça.)■> Ob. cit., Liv. II, Tit. 7, art. 9. — 
a. A Nos foi dito pelos Clérigos, e Benefi- 
ciados, que os nossos Ofjiciaes nom que- 
rem dar os mancebos, e servidores aos 
Clérigos nas terras, honde os Nos manda- 
mos dar aos outros, e tomam-lhes os que 
teem, e com elles vivem per sua voontade, 
e costrangem-nos que vivam com os ou- 
tros, v Ob. cit., Liv. II,Tit. X, n." 1. — 
«E se por ventura acontecesse, que al- 
guum Clérigo ou alguum Leigo das sobre- 
ditas pessoas viesse per razom de heran- 

ça, ou de casamento a gaanhar alguma 
das minhas herdades Regueengas tãobem 
des o templo da dita defesa, que foi feita 
polo dito meu Padre como daqui em dian- 
te.-» Ob. cit., Liv. II, Tit. 13, n.° 4. •— 
«E ora alguuns Concelhos xe me envia- 
ram queixar, que alguuns Clérigos, e Hor- 
deens faziam mui grandes compras em 
minha terra, e que esto era meu exef' 
damento, e mui gram dãpno delles d& 
guisa, que quando os en, e os Cavallevos 
da minha terra, e os Concelhos ouvessen^ 
mester pera meu serviço, que me nom fO' 
deriam servir, assy como deviam; & 
assy o entendo; e som tam maravilhado, 
como som tam ousados de comprar os di- 
tos herd imentos contra o meu defendi- 
mento.D Ob. cit., Liv. ii, Tit. 14, n.° L 
— «E os Clérigos que se possam escusar 
per esta Ley, de nom corregerem aos Lei' 
gos o mal, que receberem, ou estar ad 
pena per seu Juiz : Salvo nos casos, 
que devem responder perante nós, ou 
rante as nossas Justiças Sagraaes, se nont 
for corregido pelos Leigos, que hy forom/ 
pelos corpos ou pelos averes, assy como suso 
dito he.s) Ob. cit., Liv. v, Tit. 109, n." 2- 
— «Devedes amoestar os clérigos casados 
que tragam os Cercylhos, e avitos de Cie' 
rigos.» Carta d'A£fonso 4." ao Bispo d® 
Coimbra, anno de 13õ2. — «Toda a minha 
vida fuy belinguim em Roma, matey 
huum Clérigo, acolhi-me a este couto-' 
Antonio Ferreira, Bristo, act. Ii, se. 5.— 
«Por isso disse bem a nosso intento aqueU^ 
Clérigo de Polonia (Copernico, ou como 
chamão).» Francisco Manoel de Mello» 
Apol. Dial., p. 76. — «Vêstem como Cie* 
rigos reformados seus Religiosos, e tra- 
zem Cruz vermelha sobre o peyto direyt^i 
ao contrario dos mais cruzados.Ideffli 
Ibidem, p. 189. — «Alli me comprou 
Clérigo velho, a quem os Médicos tinhaO 
receytado, que bebesse agoa cosida 
ouro, para lhe alegrar o coração, e co^' 
fortar a natureza.» Idem, Ibidem, p. 86.-^ 
«O Clérigo muito sengo lhe respondia-* 
Idem, Ibidem, p. 181. 

Acordou muydemanh^a 
O meu bom clérigo lionrado, 
Feito Nuno Alvres Madruga, 
Feitos nós todos hum trapo. 

jehonymo dauia, jornada ni. 
— dous sacerdotes latinos Cleri?®® 

que forão a Catturte estando dormida 
lhe deitarão no aposento ás escuras dM^a^ 
cobras de capello, pera os mor derem 
matarem.» Antonio Gouvêa, Jornada " 
Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. õ. 

— Nome que se dava aos conegos, oU 

cathedraes, e principalmente aos que 
viam regularmente, e em commum, q"'''' 
si até ao meio do século xii. 

— O mesmo que monge, ou frade, <1 
vive no mosteiro, ou convento debai' ^ 
da obediencia do seu prelado, e destiO'"!^ 
do ao serviço do côro, e mais officios 
vinos; e isto ainda que a nenhum 
de ordens estivessem já admittidos. 
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■~0 monge fóra do seu mosteiro, affi- 
xado pelo Bispo á sua cathedral ou a 
outro qualquer logar sagrado, ou empre- 
So 1'eligioso. — O parocho de uma fre- 
guezia. 

~~ O sacristão de uma egreja. 

~7 ^ "lesmo que douto, versado e in- 
iruido nas divinas ou humanas letras. 

: O estudante de uma 
Universidade. 

"~7 Todo e qualquer ministro, serven- 
uarioou ajudante (ainda dos ofRcios mais 
utnildes) na casa dos Reis de França. 

Letrados muito graves, religiosos 
01 clérigos, de quem os soberanos se 
seiviam em ministérios de muita ponde- 
^^•Çào e honra. 
.' Clérigos segres, os ecelefiasticos que 

^lyem em suas casas, entro o povo. — 
vue os clérigos segres quizerem comj^rar 

P^va si, ou para clérigo segral, como si, 
fera Leigo, e nom pera outrem.r> Doe. 

® 1292, em Viterbo, Eluc. 
Clérigos solteiros, os de ordens me- 

solteiros pagarão onze 
'^^ptiis tres Vezes no anno, aos tempos 
'^^stumados.D Doe. de 1515, em Vitor- 
io, Eluc. 
^ Clérigos casados, os que não tendo 
Qens sacras, se casaram, e foram ad- 
''tidos ao serviço de alguma egreja ou 
■ictuario.— (íTeemos, que seera bem, e 

de deos, e nosso, e prol do nosso 
íouoo, que façades, e ordinhedes, que to- 

aqitelles (clérigos) que forem casados 
Leigos, parescan perante o jiriol da 

^greja d'hu ssom freesguesses, ou peran- 
(tquelle, que cura d'essa eigreja, e que 
'''recehan perante ele per 2>allavras de 
®6i<e. E este rrecehimento seia jeito 

Volante huum tahelion, que seia estabele- 

ces " freguesia pera escrever es- f recebimentos ; pera sse poder ssaber 

feit livros os casamentos, que foram 
ceb'^^ cacía freeguesia, jjor esses rre- 
go ''^Ç^tos feitos per esse priol, ou cleri- 

2"® d<i aqui adeante mandedes, que 
'""''^'^^^imentos, que sse fezerem em 

J'''eeguesias, sseiam feitos per esse 

fre ' perante o tabelion dessa 
esses casamentos forem fei- 

em" Affonso IV, de li352, 
'"^^iterbo, Eluc. 

de Evangelho, vid. Diacono. 
cojjo de Epístola, vid. Subdia- 

8g ^ Clérigo d'El-Rei; antigamente deu- 

desn ^ ui'® ecciesiasticos, que 
-Z). com El-Rei.— «O Bispo 
a de Cintes de ser admütido 

ou Dezembargador Ec- 
fol Monarchia Lusitana, Tom. V, 

CLÉr 
po (Jq ' ®' (Do latim clerus). O cor- 
cid^ij^ y®'''gos ou ecciesiasticos d'uma 
toda a' u d'um paiz ou de 
o '^"'"istandade.— a Não fosse vexado 

° com multas de dinheiro.d Conde 

da Ericeira, Portugal Restaurado, Tom. 
I, p. 155. — tíDeve de obrigar mais ao 
clero de Portugal.» Manoel tíeverim do 
Faria, Noticias de Portugal, p. 159. 

t CLERÓDENDRO, s. m. (Do grego Uê- 
ros, sorte, e dendron, arvore). Termo de 
Botanica. Genero de plantas da familia 
das verbenáceas, cujas especies são plan- 
tas de ornamento. 

CLERÕES, s. m. pl. Termo de Zoolo- 
gia. Genero de insectos coleopteros da 
familia dos clavicornes. 

t CLEROMÁNCIA, s. /. (Do grego klê- 
ros, sorte, eosuffixo «maneia»)-Arte pre- 
tendida, entre os antigos, de adivinhar ou 
dizer a buena dicha, lançando dados ou 
tirando sortes. 

t CLERONOMÍA, s. /. (Do grego klêro- 
nomia; de kléros, sorte, e nomos, lei). 
Termo de Historia antiga. Divisão dos 
bens pela sorte. 

CLIENTE, s. m. (Do latim cliens). Era 
Roma, plebeu que estava sob o patrocí- 
nio d'um patricio. 

— S. 2 gen. Pessoa que confia seus in- 
teresses a um homem que tracte d'elles. 
— Este advogado tem muitos clientes.— 
Diz-se também das partes a respeito de 
seus juizes. — «Nem os Letrados oppri- 
mão os clientes com dilaçoens.» Frei Ja- 
cintho de Deus, Vergel de Plantas, em 
Biuteau. 

CLIENTÉLA, s. f. (Do latim clientela, 
de cliens, cliente). Termo de Antigüida- 
de romana. Todos os clientes de um pa- 
trono.—A relaçào do cliente ao patrono. 

— O conjiineto de pessoas que usam 
habitualmente dos serviços de um homem 
da lei.— Este advogado tem uma grande 
clientela. 

CLIMA, s. m. (Do latim clima, do gre- 
go klivia, dc klinein, inclinar). O espaço 
comprehendido no mappa mundo e nas 
cartas geographicas entre dous circules 
parallelos ao equador terrestre. 

Com cinco zonas quiz a natureza, 
Que amboá os grandes globos marcassem 
As quacs áleni de »ssi surem partidas 
São em dezoito divididas. 

nOLIM DB MOURA, NOVISS. DO HOMEM, CaOt. I, 
est. 40. 

— Extensão de paiz, em que a tempe- 
i-atura e as outras condições da atmos- 
phera sao por toda a parte quasi idênti- 
cas. Os climas dividem-se: em quentes, 
do equador ao 30° ou 35° gráo de latitu- 
de ; temperados do 30° ou 35° gráo de 
latitude ao 50° ou 55°; frios do 50° ou 
55° gráo ao polo. 

— Paiz, região. 

E em quanto canlas, flores mil de cima 
Derrama Cyllicroa, e liuni Louro cria 
Para as luas fontes Pliebo, e om companhia 
D'outros, leu nome leva já a outro clima. 

ANTONlO FERREIRA, SONETOS, liv. II, ». 26. 
NSo Tejo, Douro, Zezer, Minho, Odiana, 
Mondego, Tua, A\ia. Voui^a, Neiva e Lima, 
Nem os quí? correm lá iio Oriental clima 
NjIo, lüdo, Gauges, Luírale, IJydaspe e Tana. 

iDEU; íBiDEu, liv. 1, n. 38. 

E porque, fonio vistes, lêm passado 
Na via^iMii IfSo ásperos perlíjos. 
Tanlos cUutas o ceo.-s exporinjeiUados, 
Tanto furor de ventos inimigos. 

CAM., Lus., cant. 1, est. 29. 

Nos conta, 'llie dizia) diligente, 
Da terra tua o clima c re^'ino 
Do mundo, onde moraes liistinctamenle. 

OB. ctT., caot. 11, est. 109. 

Determinam o náutico apparelho, 
Para que c m sulilime coraçSo 
Vá a jíenie que mandar, cortando os mares, 
A buscar novos fUmas, novos aros. 

OB. ciT., cant. IV, est. 70. 

Que ameaço divino, ou que segredo 
lílste clima e eslc mar nos apresenta, 
Que mor cuusa parece que tormcDta. 

OB. ciT., cant. V, est. 38. 

Ora imagina apora, quSo coitados 
Andariamos todos, <|uão jicrdidos, 
De fumes, de turineiitas quebrantados. 
Por dimaíi e por mares nSo sabidos. 

OB. CIT., canl. V, est. 70. 

Tantos climas occup?io, tanto abraçSo 
Enlre as fuzes distancias, e espaçosas. 

noi.iM DE MOuiiA, NOVÍSSIMOS DououBM, cant. 
1, est. 38. 

Vô-se em espliera obligua col!ocar-se 
Este sitio n'iium ({lobo crislailino, 
Da fria zona, e torrida apartar-se 
Onde o vlima licava mais benino. 

IDEU, IDIDKM, tom. 1, p. 125. 

A larga idade, cxperiencia cliôa. 
Gastada em vanos ceos de vario vlima. 

QÜEVEUO, AFPONSO AFRICANO, Cant. I. 

CLIMATÉRICO, adj. (Do latim climate- 
riciis ; do grego klimakterikos, que vácfor 
degráos). Que pertence a uma das epo- 
chas da vida olhadas como criticas. 

— Anno climaterico, nome segundo 
uns de todos os annos da vida do homem 
que sao múltiplos do numero de sete ; ou- 
tros não deram nome senão aos annos 
que resultam da multiplicação de sete por 
um numero impar; alguns extenderam es- 
se nome aos múltiplos de nove; e todos 
admittiram como climaterico o anno se- 
xagesimo terceiro, chamado o grande cli- 
materico, porque sessenta e tres é o múl- 
tiplo commum de sete e de nove. As es- 
peculações climatericas não tem funda- 
mento. 

f CLIMATOLOGÍA, s, f. (De clima (no 
grego o genitivo c klimatos), e do grego 
logos, discurso). Estudo dos climas. 

— Tratado ou descripção das influen- 
cias exercidas sobre a economia animal 
por tudo o que constitue um clima. 

1 CLIMATOLÓGICO, adj. Que tem rela- 
ção com a climatologia. 

— Que depende do clima. — Influen- 
cias climatologicas. 

CLÍMAX, .9. m. {Y>o grego klimax). Ter- 
mo de Rhetorica. Synonymo de gradação. 

CLÍNA, s. f. Forma popular de Crina. 
CLÍNICA, s. /. (Do latim clinicus, do 

grego klinikós, de klinê, leito, do klinein, 
inclinar). Ensino medico feito junto ao 
leito dos doentes. 

— Instituição em que os discípulos 
aprendem a curar as doenças junto ao 
leito dos doentes. — A clinica do Hospi- 
tal de S. José, em Lisboa. — A clinica 
do Hospital de Santo Antonio, no Porto. 
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— A pratica de medicina, da arte de 
curar. — Este medico já exerce clinica. 
— Tem muita pratica de clinica. 

— O conjuncto das pessoas que sao 
tratadas por nm medico. — Este medico 
tem uma grande clinica. 

OLINIcb, adj. (Vid. Clinica). Termo 
de Medicina. Que se faz junto do leito do 
doente. — Lição clinica, a que é dada 
num hospital perto do leito dos doentes. 
— Medicina clinica, a que se occupa no 
tratamento das doenças, consideradas in- 
dividualmente. — Medico clinico, o que 
visita os doentes, por opposiçào ao que dá 
consultas ou escreve ou professa unica- 
mente. 

— 8. m, Um clinico. 
— Termo de Historia eeclesiastiea. No- 

me dos que recebiam o baptismo no leito 
da morte.— A seita dos clínicos. 

f GLINÒIDE, adj. (Do grego kline, lei- 
to, e eidus, forma). Termo de Anatomia. 
Apophyses clinoides, apophyses em nu- 
mero de quatro na face superior do corpo 
do osso splienoide, e que deixara entre 
si um espaço quadrilátero, tendo pouco 
mais ou menos a fôrma d'uin leito. 

f CLINOMETRO, s. m. (Do grego Idi- 
nein, inclinar, e metron, medida). In- 
strumento para medir as inclinações. 

—Termo de Marinha. Instrumento para 
fazer conhecer a diíicrença de agua exi- 
gida pelo navio á popa e á prôa. 

t CLINÓPODO, s. m. (Do grego Idinê, 
leito, e poys, pé, porque as folhas tem 
uma fôrma comparavel á 'd'um leito). 
Termo de Botanica, Basílico silvestre, 
genero das labiádas. 

f CLINOSCÓPIO, s. VI. (Do grego Idi- 
nein, inclinar, e skopein, examinar). Vid. 
Clinometro. 

f CLiO, s. m. (Do grego Kleiô, Clio, 
de Ideiò, celebrar). Nome da musa que 
preside á historia, que se representa or- 
dinariamente sob a figura de uma rapa- 
riga, coroada de louros, com uma trom- 
beta na mào direita e um livro na es- 
querda. 

Nimphns, que cnchpndo as Ilores do rocio 
Passeais de Coimbra o \erdc prado 
Cüaniay do Sylva a soberana tiLxo. 

MANOEL [)E GAI.UBCOS, TEMPLO DA MEMÓRIA, 1ÍV. 
IV, eât. 178. 

f CLISEÓMETRO, s. m. (Do grego Idi- 
sis, inclinação, e metron, medida). Termo 
de Obstetrícia. Instrumento desusado que 
foi proposto para medir a inelinaçào da 
bacia. 

CLISTÉL, s. m. Outra forma de Clys- 
ter. — « Usem de esfreçjaçõesj disteis, e 
moderado exercido.d Francisco Morato 
Eoma, Luz da Medicina, p. 209. 

t CLITGRIDIÁNO, adj. Termo de Ana- 
tomia. Que pertence ao clitoris. 

CLITÓRIS, s. m. (Do grego Ideitoris). 
Termo de Anatomia. Pequeno órgão car- 
nudo collocado á entrada das partes ge- 
nitaes das fêmeas nos animaes naammífe- 
ros. 

f CLITORÍSMO, s. m. Termo de Medi- 
cina. Abuso do ciitoris. 

CLÍVIO, s. m. (Do latira cUvium). La- 
deira. = Desusado. 

CLIVÒSO, adj. (Do latim clivosusj de 
clivíumj inclinação, ladeira). Termo Di- 
dactico e Poético. Que é inclinado, em 
declive, ladeirento. = Pouco usado. 

CLOÁGA, s.f. (Do latim cluaca). Lo- 
gar destinado a receber as immundicies. 
— «iVtío servia de cousa alguma fazerem 
na dita Cidade semelhantes c\03íC,aíS.y> Gas- 
par Barreiros, Chorographia, foi. 12G, v. 

— Por extensão: Tudo o que otiei'ece 
immundicies, cousas sujas, máo cheiro. 
— Esta casa é uma cloaca. — A bocca 
d'esta mulher é uma cloaca. 

— Figuradamente: Uma cloaca de vi- 
dos, pessoa cheia de vicios. — «^1 pri- 
meira região do corpo, sentina, e cloaca 
de todas as enfermidades, d Azevedo, Cor- 
recção de Abusos, p. 25. —E' uma cloa- 
ca, diz-se d'uma pessoa suja e mal chei- 
rosa. 

— Termo d'Anatomia. Bolsa que for- 
ma a extremidade do canal intestinal nas 
aves e reptis, na qual se abrem as ure- 
thras. 

CLOACÁRIO, s. m. (De cloaca, com o 
sufíixo «ario»). O que limpa eloacas. 

CLÕNICO, adj. (Do grego Iddonos, agi- 
tação). Termo de Medicina, Esjpasmo 
clonico, movimento tumultuoso, irregu- 
lar, independente da vontade. 

CLORÓSIS ou COLORÓSE, s. /. Vid. 
Chlorosis. 

t CLOTHO ou CLÓTHON, s.f. (Do gre- 
go khlôthô, de klothein, fiar). Termo de 
Mythologia. Uma das trez Parcas; a que 
fia o fio da vida dos homens. 

CLUB, s. m. (Do inglez cluò, reunião, 
propriamente massa, denominação toma- 
da das primeiras luctas entre os cabeças 
i'edondas e os cavalleiros, as reuniões po- 
pulares, feitas para deitarem por terra os 
adversarios. Segundo íSkinner, pelo con- 
trario, club vem do anglo-saxão cleafan, 
dividir, porque as despezas se dividiam 
por partes eguaes, entre os confrades. A 
palavra club apenas apparece nos es- 
saysts do tempo da rainha Anna, mas 
ó mais antigo). Em Inglaterra, antiga de- 
finição da palavra club dada por Johnson, 
o que era verdadeira n'essc tempo: uma 
reunião de bons camaradas, que se re- 
uniam debaixo de certas condições. — 
Hoje uma casa luxuosa, sustentada em 
nome d'uma associação de pessoas, onde 
se lê, joga^ dança. Reunião formada en- 
tre ditíerentes pessoas que se associam 
para algum fim commum. — O Joekey- 
club. 

— Sociedade onde se trata de nego- 
cies públicos. — O club dos Jacohinos. 

— Mais especialmente, associação po- 
lítica, que se reúne publicamente, c que 
ó permanente. — O club cabralista. — O 
club regenerador. 

CLUBÍSTA, s. m. (De club, com o suf- 
íixo «ista»). Membro de um club.—-O 
que falia n'um club. 

CLÜNIACÊNSE, adj. Pertencente á ab- 
badia do Chini. 

f CLUNÍPEDO, s. m. (Do latim clunis, 
nadfíga, e fes, pé). Nome dado aos pás- 
saros que, como os mergulhoes, têm os 
pés colloeados atraz do corpo. 

t CLUPÉIDE, s. m. Synonymo de Clu- 
pêo. 

CLUPÊO ou CLUPÊU, s. m. (Do latim 
clupea, nome d'um peixe do Pó). TerfflO 
de Historia Natural. Os clupeos, peixes 
pertencentes á familia de que o arenqu® 
é o typo. 

f CLYPEÁCEO, adj. (Do latim clyp6^'^' 
escudo). Termo de Historia Natural- 
Guarnecido de uma peça em fôrma de 
escudo. 

t GLYPEÁSTRO, s. m. (Do latim dy- 
peus, escudo). Termo de Entomologi'^- 
Genero de coleópturos. 

— Genero da familia ^dos ouriços do 
mar. 

t CLYPEIFÓRME, adj, (Do latim cly 
j)eus, escudo, a jorma, forma). Termo de 
Historia Natural. Que tom a fôrma de 
um escudo. 

"f CLYSMIÁNO, adj. (Do grego khly^' 
mós, inundação). Termo dc Geologia. ^ 
producto d'um transporte operado pel®^ 
aguas. 

t CLYSOBOMBA, s. f. (De clysorio, 0 
bomba). Instrumento analogo ao dy"' 
rio, apenas com uma pequena bomba an- 
nexa, aue faz o jacto continuo. 

t CLYSÔRIO, s. m. (Do grego khhjsein, 
lavar). Espeeie de tubo, de quasi um ©6' 
tro de comprimento, feito d'um tecido iiü' 
permeável, tendo n'uma das extremid^' 
des um chupete e sendo na outra aberto 
em forma de funil. 

t CLYSSO, s. m. Termo de Chimic» 
antiga. Mistura de differentes substaO' 
cias, e também de muitas preparações 
d'uma mesma substancia. 

CLYSTÉR, s. m. (Do grego khlyst^^> 
de khlysein, lavar). Injecção dágua siiO' 
pies, ou preparada com algum medi"^' 
mento, applicada pelo anus; ajuda, 
zinha. 

t CLYSTERIZAÇÃO, s. /. AcçSo do 
clysterizar. 

CLYSTERIZÁR, v. a. (De clyster). 
ministrar um clyster. = Pouco usado. 

— V. refí. Clysterizar-se, deitar u'" 
clyster a si mesmo. 

f CNEF, s. m. Nome de um deus do3 
Egypeios, a quem atiribuiam a creaÇ''" 
do mundo; representavam-no com uin 
sahindo da bocca, porque o ôvo era 
elles o signal hieroglyphico, para sig"^ 
car p mundo. 

t CNÉMIDE, s. /. (Do grego 
de khnême, perna). Termo de Antiguid^ 
de. Especie de batina defensiva, 
usavam os soldados gregos. 
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s. /. (Do grego knidosis, 
jr *1® hiion, ortiga). Termo de 

niilh"''"''' ardente, prurido si- 
''' causara as picadas das or- 

aup^"" CON..., segundo a letra 
que palavra composta. Prefixo indica reunião, adjuncçào e que vem 
' Çlw^içSo ladna clim. 

• "ontracçuo da preposição Com com 

pn^ Contracçao da preposição Com 
«a». Vid. Com: 

Pni-.^v ' f"*^" coar). Acção de coar.— 
liquido coado. 

'oací latim coactio, de 
<ÍG coagere). Termo 

oi, de constranger a fazer 
Cia f De mais forte resinten- 
Spr.v,- ^ coacção.» Antonio Vieira, 

«■» ííl«teau. 
Term . CO, e accusado). 

^ Criminal. O que é ac- 
outrem. 

Var A ^^VADO, part. pass. de Coacer- 
Amontoado. 

latim coacerva- 
®5<e — «Ajuntão, e coacervão 
^(íUgnl '^PParutOj de que a febre 
'^'^iosa p ^'^^anta, os que vivem vida 
ÇSo /1q"al Azevedo, Correc- 

trnAn P- 252. 
""ição) a ®-/- (De CO, 6 acqui- 

+ rnAni'"'° coadquirir. 
o *• /• coactivo, 

QualiVi 1 «idade»). Termo Didactico. 
C0Am„í° «y »««'!'»■ 

faz fQj, adj. (De co, e activo). Que 

obr^^ solidaria com outras cousas, 
CoAc^ P''y®'ca ou moralmente. 

gaclü_ latim coactus), Obri- 

CoSôR' ■leciDo 1 "T''.®" (D® latim coactor). 
de ''"S^JÍdade romana. Kecebe- 

^''Cas —O que nas vendas pu- 
^OÃDa'^s''^/ cousa vendida. 

Cozidos 
Sütues^çT'A" coar). Succo de le- 

° passado por coador. 
'ciicJo etn agua filtrada por cinza 
téQj_ ^'ssoluçào os saes que ella con- 

^ ^oadjutV" m. (Do latim coadju- 

aiiT'' e adjuvare, ajudar) 
"■fo?/ À.^ outrem em alguma obra. 

P'''^meiros ohreyros, e 
°''ge Qjj f ^ Francisco Xavier.d 

A.''- 29 Agiologio Lusitano, Tom. 
uma multidão de 

congregação de muytos 
7q' Vi^' ^ ^'^''^panheiros.D Luiz Men- 

' <^11 Sitio de Lisboa, p. 
-O cleri '^"- 

'Sario. que ajuda ao parocho ou 

ou hispo d'annel, 
OU na ÍUQcções que o bispo nao 

mer fazer. 

Vi 

Pnra qiio nas Prebrndns Superiores 
Tcnlití tli^'nos, c s;jbic»s couilju/ores. 

MANOEL TílO.MAZ, INáI;LA^A, 1ÍV. IX, OÍl. GO* 

— Figuradamente : « Vendose Samuel 
velho /tfz juizes do Povo, ou para melhor 
dizer, coadjutores seus a Joel, e Ahias, 
seus Jilhus.» Monarchia Lusitana, Tom. i, 
foi. 71. — «O coadjutor do Vigário tem 
setenta mil reis.» Padre Carvalho, Cho- 
rographia Portugueza, Tom. i, p. 214. 

— N'um convento, religioso adjunto a 
outros para os auxiliar nas suas funcções. 

— Na ordem doa jesuitas, coadjutor 
temporal, simples iriiiào jesuita ; coadju- 
tor es/?iriíitaZ, jesuita qíio faz em publico 
os tres votos de religião, mas que luiofaz 
o quarto, que é ir em missão onde aprou-" 
ver ao papa. — «O irmão Luiz Mendes 
foi leigo da Companhia de Jesus, aos 
quaes chanião nelia coadjutores temjw- 
raes.í) Jorge Cardoso, jigiologio Lusitano, 
Tom. I, fui. 29. 

COADJUTÔRA, s. /. (Vid. Coadjutor). 
A que ajuda a outrem na execuyào de 
alguma cousa.— «Havia de ser coadju- 
tora da liedempc^ão.» Antonio Vieira, 
Tum. II, p. 279. 

COADJUTORIA, s. /. (De coadjutor, 
com o suífixo «iaí). O emprego ou car- 
go de coadjutor. 

— A faculdade que, por bullas apos- 
tólicas se concedia, para servir alguma 
dignidade ou prebenda ecclesiastica, em 
vida do proprietário, com o direito de 
lhe succeder, depois da sua morte. 

COADJUVANTE, adj. (Do latim coadju- 
vare; vid. Coadjutor). Termo Didacti- 
co. Que coadjuva. 

COADJUVÁR, V. a. (Do latim coadjuva- 
re;de co, e adjuvare). Ajudar outrem em 
algum trabalho, auxiliar. 

COADMINISTRAÇÃO, s. /. (De co, e 
administração). Administração cm com- 
mum com outro ou outros. 

COADMINISTRADOR, s. m. De (co, e 
administrador). O que coadministra. 

COADMINISTRÁR, v. a. (De co, c admi- 
nistrar). Administrar juntamente com ou- 
tro. 

COÁDO, part. pass. de Coar. Passado 
por coador. 

— Figuradamente: Diz-se de uma pes- 
soa que por qualquer motivo perdeu a 
cor do rosto, como se lhe coára o sangue, 
passando do rosto para as partes vitaes, 
aonde então se recolhe. 

— Derretido, fundido.—Ferro coado. 
— Diz-se do vento quando passa por 

alguma fenda ou greta. — Vento coado. 
— Capado.—Boi coado. 
— Fino, puro, sem mistura. — Barro 

coado. 
COADÓR, s. m. (Do thema côa, de coar, 

com o suífixo «dor»). Vaso por onde se 
côa. 

— Panno de barrela, barreleiro ou pan- 
no do coar decocçoes pliarmaceuticas, clii- 
micas, etc. 

— Pedra porosa para filtrar agua de 
beber e purifical-a, etc. 

— Cesto de coar o vinho nos lagares, 
o a calda da canna nos engenhos de as- 
sucai'. 

COADÓURO, s. m. Vid. Coador. 
t CO ADQÜIRÍR, v.a. (De co, e adquirir). 

Adquirir em commum com alguém. 
CÜADRÍLHA, s. f, Vid. Quadrilha. 
COADUNAÇÃO, s. f . (Do latim coaduna- 

tio, do coadunare; vid. Coadunar). Ajun- 
tamento de varias pessoas ou cousas em 
um só todo. — (íEsta coadunação de di- 
versas congregaçoeiis de Frades.» Cry- 
sol Purificativo, foi. 209, col. 2, em Blu- 
teau. 

COADUNÁDO, part. pass. de Coadunar, 
e adj. Ajuntiido, conformado, adaptado. 

— Termo de Historia Natural, Diz-se 
de tres ou mais objectos unidos ou pega- 
dos uns aos outros. 

— Termo de Eotanica. Folhas coadu- 
nadas, tres ou mais folhas que se acham 
adunadas pelas suas bases. 

coadunar, V. a. (Do latim coadunare; 
de CO, pi'etíxo, e adunare, do ad, preposi- 
ção prefixa, e um desusado unare, de unus, 
um; vid. Um). Unir, ajuntar, eneorporar. 

— V. rejl. Coadunar-se, ajuntar-se. 
— Figuradamente ; Quadrar-se, con- 

formar-se. — Você não se coaduna com- 
migo. 

— Combinar-se.—A honradez não se 
coaduna com a infamia. 

COADÚRA, s. /. (Do thema côa, do 
coar, com o suffixo «dura»). Acção de 
coar. O acto de separar um liquido das 
suas partes impuras ou grosseiras. 

COAGMÊNTO, s. m. (Do latim coagmen- 
tum). Reunião, ligação. — Acção de co- 
agmentar. 

COAGMENTÁR, v. act. (Do latim co- 
agmentare). Ligar, unir, ajuntar. 

COAGULAÇÃO, s. f. (Do latim coagu- 
tio, de coagulare, coagular). Acção de fa- 
zer passar uma substancia não crystallisa- 
vel, liquida ou semi-liquida, ao estado se- 
mi-solido ou solido. 

f coagulado, part. pass. de Coagu- 
lar. Coalhado. — Sangue coagulado. — 
v-E coagulados paens.» Fr. Jacinthode 
Deus, Vergel de Plantas, p. 207, em Clu- 
teau. 

COAGULADÔR, adj. (Do thema coagula, 
de coagular, com o suffixo «dôr»). Ter- 
mo de Chimica. Que produz a coagula- 
ção. 

— S. m. Termo de Anatomia. Quarto 
estomago dos animaes ruminantes, o qual 
tem as paredes espessas e rugosas. 

COAGULANTE, adj, (Do thema coagu- 
la, de coagular, com o suffixo «ante»). 
Termo Didactico. Que dá consistência o 
solidez ao que era fluido; quo tem a pro- 
priedade de fazer coalhar o leite, de coa- 
gular o sangue, etc. _ 

COAGULÁR, V. a. (Do latim coa^uZare; 
de co, prefixo, e d'um Iiypothetico agulare, 
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cuja formação é muito incerta (talvez do 
radical ug de ãg-ere, com o a alongado), 
com o sultíxo ulare). Coalhar, condensar, 
reduzir o corpo liquido a uma consistência 
solida. 

— V. refl. Coagular-se, coalhar-se, ge- 
lar-se. — O sangue coagulou-se-me nas 
veias, 

COAGULATÍVOou COAGULATÓRIO, arf;. 
Vid. Coagulante. 

COAGULAVEL, adj, (Do thema coagula, 
de coagular, com o suffixo «aval»), Ter 
mo Didactico. Que tem a propriedade de 
passar repentinamente do estado liquido 
ao estado semi-solido, ou do estado se- 
mi-solido ao estado solido. — A albumina 
é coagulavel. 

t COAGULO, s. m. (De coagular). Ter- 
mo Didactico. A parte coalhada ou coa- 
gulada d'um fluido susceptível de se coa- 
gular. 

— Substancia que causa a congulação. 
— Massa de consistência gelatinosa, 

compacta, de côr vermelha, em que se 
transforma, no íim de alguns instantes, 
o sangue que se extráe do corpo, e que 
se abandona a si mesmo. 

COAITÁ, s. m. Termo de Zoologia. Ma- 
caco do lirazil e da Guyana, congênere 
do quariba, denominado por Linnuu sí- 
mia panisciis. 

f COALESCÊNCIA, s. m. (Do latim coa- 
lescere, soldar-se; de co, e altscere, cres- 
cer; vid. Adolescente). Termo Diductico. 
Adherencia ou aniào de partes que se 
achavam separadas, como se observa na 
cura das feridas simples, ou nas adhesões 
contra natu.aes. 

t COALESCÈNTE, adj. (Vid. Coales- 
cencia). Termo de Botaniea. Que está sol- 
dado cora, que fôrma uma peça só com; 
adherente. — Bracteas coalescentes, quan- 
do são soldadas com o pedunculo. 

— Termo de Zoologia. Diz-se de vá- 
rios orgãos dos insectos quando estão 
adherentes entre si. 

COALHÀDA, s. f. (Do themá coalha, de 
coalhar, com o suffixo «ada»). Leite coa- 
lhado, ou que se coalhou formando uma 
massa, mais ou menos consistente.— Co- 
mer coalhada. 

Dc tudo abundara sem faltnr nada, 
Da manteiga, e do queijo inda resente 
Da nala, !eite, e aluj^sima cualhaUa. 

CORTE reaL, maufa. db sbpulveda, caot. IX. 

COALHÀDO, part. pass. de Coalhar. 
— Leite coalhado. — Sangue coalhado.— 
Vidro coalhado, vidro não transparente. 

— ií/(ír coalhado, o mar de Groenlân- 
dia. íA cêrca o mar coalhado, chama- 
do assi, "porque com o grande rigor dos 
frios está sempre encaramelado.y> Monar- 
chia Lusitana, Tom. ii, foi. 140. 

— Por analogia. Misturado intimamen- 
te de modo a formar uma massa homo- 
gênea. — Pedras coalhadas de arêa, e os- 
traria. 

Olha tambm Borneo. onde nSo faltam 
La}írinias no licor coalhado, e rnxulo 
i)as arvores, que cam|iliora ú cliamado. 

CAM., Lus., cant. x, est. 133. 
— Figuradamente; Todo coberto de 

cousas que obstam á marcha. 

Mas com tudo n5o nego que Sampaio 
Seru no eaforço illubtrce as^sinaludo, 
Mo»lrando-se nu mar uni Icro raio, 
Qüí' de jnimi^us mii verá cuulhailo* 

CA.M., Lus., cant. x, esl. 59. 

— Cheio. — Este livro esíá coalhado de 
erros. 

COALHADÚRA, s. f. (Do thema coalha, 
de coalhar, com o suffixo «dura»). U acto 
e eííeito de coalhai-.— A ccusa coalhada. 

C0ALHA-LÉ1TE, s. m. (De coalha, ter- 
mo de coalhar, e leite). Nome de plantas 
com que se faz coalhar o leite, que sào 
um genero da íamilia das rubiáctas. 

CÜALHAMÊNTO, s. m. (De coalha, the- 
ma de coalhar, com o suffixo «mento»). 
Vid. Coalhadura. 

COALHAR, V. a. Forma popular dc coa- 
gulare, empregada no mesmo sentido. — 
ÜJrio coalha o azeite.— 0 balsamo coa- 
lha o leite. 

— Figuradamente : Cobrir uma super- 
fície, obstruindo a passagem. 

Dos Mouros os baleis o mar coalhavam, 
Üs loldüs i^elas aguas arrojando. 

CAM., Lt;s., cant. ii, cst. 100. 

— Encher.—Coalhou este livro de gran- 
des disparates. — Coalharam o ar de gri- 
tos. 

— Tornar denso, carregado.—As nu- 
vens coalham a atmosphera. 

— Popularmente: Ajuntar.—Não pos- 
so coalhar vintém. 

— V. rejL Coalhar-se, coagular-se.— 
O leite coalhou-se.—O sangue coalha-se. 

— Formar-se pela uniào de partes só- 
lidas e outras pegajosas ou da natureza 
de argamassa. 

— Keunir-se em grande numero. 
— Termo de Grammatica. Ajuntar-se 

na pronuncia.—As líquidas lar coa- 
lham-se facilmente com as mudas p, t, c, 
e g, d, b. = Desusado. 

— V. n. Coagular-se. — O leite coa- 
lhou. 

COÁLHO, s. m. (Vid. Coalhar). Cousa 
que faz coalhar o leite. — A Jlôr da al- 
cachofra é um bom coalho. 

— O tempo du coalho, o tempo do an- 
no, bom para fazer queijo. 

— Figuradamente : Vinculo, união, en- 
lace. 

COALIÇÃO, s. /. (Do latim, coalescerej 
soldar-se, reunir-se), lieunião de potên- 
cias, de partidos ou de pessoas que têm 
tím e interesses communs. 

— Na ordem economica, união quer 
dos patrões ou mestres, quer de operários 
ou ciiados, para modificar em seu proveito 
as condições do trabalho e principalmente 
as do salario, ou dos productos ou dos 
consumidores para modificar os preços. 

= Condemnado pelos puristas que pf" 
põe para o substituir os termos ColUS®' 
ção, Alliança, Confederação, Liga. 

t COALISÁDO, part. pass. de Coalisar- 
se.—A Allemanha do Sul e a AUemanhn 
do Norte coalisadas fizeram guerra «"• 
1870 contra a França. 

COALISAR-SE, v. refl. (Vid. CoaliçãO> 
Formar uma conliçào.= Condemnado p®* 
los puristas. Vid. Coalição. 

t COANDÚ, s. m. Termo do Brazi'- 
Alamiuifero da ordem dos roedores, 
mado também porco espinho {histrixp^^' 
hensilis, Cuvier). 

COANNEXIDÁDE, s. /. Termo Forenf 
do século XVI. Annexidade, dependenC® 
de uma cousa ou de um acto. 

t COAPTAÇÃO, s. /. (De co, e do Ia"® 
ajÂare, unir de modo que fique ji^^ 
Termo de Cirurgia. Acção de adap'^ 
uma a outra as extremidades d'ura 
fracturado ou de pôr no seu logar uffl 
so luxado. , _ 

COAPÍA, s. f. Nome de uma planta («y 
■pericum hacciferum), 

COAPOSTOLO, s. m. (De co, e após- 
tolo). Companheiro no apostolado. 

COÁR, V. a. (Do latim colare). Fil'''® ' 
— Coar um decocto. _ ^ 

— Figuradamente; Coar mosquito^ ^ 
engulir camelos, ser cscrtqjuloso ein 
sas de pouca monta e não dar impor"^" 
cia ás grandes. 

— Fallando do vento, varrer, lii^P 
— O vento coa as casas. _ 

— Coar trabalhos, udversidades, 
tiças, desgostos, etc., padecôl-os 
mente. 

— Separar. — Coar o hom do w®"' 
— Cajiar. — Coar cavallos. ^ j, 
— Fundir. — Zoav uma estatua. 

usado n'este sentido ; diz se poréiu 
lioje/erro coado imr ferro fundido-'^ 
dro coado, vidro não transparente. 

— V. refl. Coar-se, filtrar-se. 
— Figuradamente: Enfiar-se. 

dado coou-se pela lança do inimi^'^' ^ 
— Tirar-se, escapar-se, isentar-s®' 

Fugir. 
— Desmaiar. — Coou-se-lhe o 
— V. n. Coar, fugir, escapar-se. 
COARCTAÇÃO, s. /. (Do thema 

de coarctar, com o suffixo «ação»)- 
mo Didactico. Acçào de coarctar 
tricção, aperto, diminuição. — " 
a coartação dos poderes refree o 
dos Governadores.D Frei Kaphael 
sus, Castrioto Lusitano, p. 9. „ Je 

— Termo de Medicina. ContracÇ^^^jo 
uma cavidade, de um canal.— Coar'' 
d'urethra. , (P" 

COARCTÁDA ou COARTÁDA, 
thema coarcta, de coarctar, com gl» 
«ada»). Termo Forense. AllegaÇ^ 
qual alguém se mostra innocen ^^0' 
vando que estava em outra parte 
po em que foi perpetrado o crime 
o accusam. 
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Por extensão. Prova negativa e con- 
^"icente. — Dar uma hua coarctada. 

tCOARCTADO, part. pass. de Coar- 
e adj. Termo Didactico. Restringi- 

«ipertado, estreitado; a que se deu 
«oarctada. 

Figuradamente : Todos os artigos da 
foram vigorosamente coarcta- 

"s, reduzidos ao seu justo valor, pro- 
folsos, injustos. 

~~-Applica-se ao escravo que ajustou 
^ o seu senhor a quantia por que ha 
j^^fsgatar-se, e que lhe deu já unia par- 

did ^ no qual caso não pôde ser ven- 

^COARCTÁR, V. a. (Do latim coarctare). 
Didactico. Restringir, estreitar, 

^^®inuir, limitar (o poder, a auctorida- 
' disposições da lei, os gastos, os 

^PPstiteSjas paixões, etc.) — «O Empera- 

io mandou coartar os limites 
j ^''^Perio.» Luiz Marinho, Discursos 
p||?}°9eticos, foi, 49, em Bluteau.— «Não 
j, coartar o «Zyecírio.» Bartholomeu 

Planetas, foi. 34, v., 

Ca — «Coartou Deos a humana 
■^^'^'^idade.n Sebastião Pacheco Varella, 

Hero Vocal, p. 501. 
i,j~~"F'gitradamente: Coartar as razoes, 
^^^^^^''nunhos da parte adversa, dar 

áas ^ elles, destruil-os por coarcta- 

Y- Coarctar-se, restringir-se, 
— Coarctar-se a breves pala- 

jj^^^^^RENDADÔR, s. m. O que é arren- 
alguma cousa, juntamente com 

PnA outros. 
5"ARtAda, s. /. Vid. Coarctada. 
jq^ARTEIRÃO' s. m. Vid. Quarteirão. 

'^íVo estava em cavallo fou- 
J'^''nendado e grande, vestido d'ar- 

e branco a coarteirões com 
/30?' ellas.» Francisco de 

Cnst)' ^^^'"6irim dlnglaterra, cap. 49. 
t Pn Vid. Quartapizado. 

^0 g ^SSOCIADO, s. m. (Dc co, prefi- 
associado). O que está associado 

"'snte'^ mais indivíduos, particular- 
COatí^ ®°'"mercio. 

Va| if' ®' Termo de Historia Na 
'^"^^ífero carnívoro da America 

'"lalj do tamanho do um gato (vi- 

narica). Domesticam-se 
Ss (j ' chegando a acompanhar os 
'iraj como um cão, mas o seu na- 

^"i«to faz com que se tenham 
tcjffisos. 

® (De co, prefixo, 
ij.i Auctor com um outro, d'uma 

"^'aria ou scientiíica, etc. 
de Direito Criminal. Co-au- 

Of TYi. * 
(]'y^ ^^tme, aquelle que, sendo au- 

^e. ®'''We, o commetteu conjuncta- 
®Slra opposíção aos cúmplices, que d Uma maneira subordinada, 

c thema coaxa, de ' o suíBxo «ação»). Grríto das | 

rãs e dos sapos, nos charcos e lagoas. 
COAXAR, V. n. (Do latim coaxare, do 

grego koax, onoinntopêa que designa o 
grito da rã). Gritar, fallando das rãs e 
dos s."pos. 

COBADONGA, s. f. Planta medicinal 
maisconliecida pelo nome de fava de Santo 
Ignacio. 

t COBiEA ou COBEA, s. /. (De Coho, 
nome d^im naturalista liespanhol). Ter- 
mo de Bntanica. Genero de plantas da 
família das bignoniáceas, composto de 
uma só especíe originaria do México. 

COBÁLOS ou COBALES, s. m. pl. Ter- 
mo de Poesia. Satyros da comitiva de 
Baccho que lhe serviam de guias. 

COBÁLTICO, adj. (De cobalto, com o 
suffixo «ico»). Termo de Chimica. Que 
pertence ao cobalto, que tem relação com 
o cobalto. — Oxydo, sal cobaltico. 

t COBÁLTIDO, s. m. (De cobalto, com 
o suffixo «ido»). Termo de Chimica. No- 
me d'uma familia de míneraes, compre- 
hendendo o cobalto e suas combinações. 

f COBALTÍFERO, aâj. (De cobalto, e 
do latim ferre, levar). Termo de Chimi- 
ca. Que contém cobalto. 

COBÁLTO, s. m. (Do allemão Jcubalt, 
cobalto). Termo de Chimica e deMinera- 
logia. Corpo simples correspondente á clas- 
se dos metaes, que se obtém nos labora- 
torios, decompondo os seus oxydos pelo 
hydrogéneo, a uma elevada temperatura. 

— Cobalto oxydado, mineral que se 
apresenta era pequenas massas pulveru- 
lentas, que adquirem brilho pela fricção. 

— Cobalto negro terroso, substancia ne- 
gra c terrosa que se encontra cm peque- 
nos depositos superficiacs. 

— Cobalto vermelho terroso, cobalto 
sulphatado. 

— Cobalto testnceo, nome que antiga- 
mente tinha o arsênico. 

— Azul de cobalto, formoso azul, des- 
cobei-to recentemente, e que substituo o 
azul do ultramar. As minas que fornecem 
este mineral contêm sempre uma certa quan- 
tidade de arsênico, e é por esta razão mui 
perigoso, não sendo bem purificado. 

COBÁRDE, ad.j. (No provençal coart, 
francez couard, italiano codardo, hespa- 
nol coharde). O que foge diante do peri- 
go, o que não tem valor nem coragem 
para aífrontar perigos de qualidade algu- 
ma; fraco, pusill inime, poltrão. 

Vós armas, vós lhe daes 
Ao covarite ousadia 

ANTONlOFERREin*, ODES, 1ÍV. I, Cap. 4. 

— (sNão posso soffrer homem cobarde.» 
Idem, Bristo, act. ii, sc. 4. 

Fuiíindo, a setla o Mouro vao tirando 
Som força dff covarde, e do apressado, 
A pedra, o páo e o canto arremessando, 
Dá-llie armas o furor desatinado. 

CAM., Lus., cant. I, est. 91. 

— d Sempre se teve por cobarde, o que 
muito se armava.M Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

Temendo compotencias 
Ostentavam á luz á intercadoncias, 
Uma vez paroria, outra faltava, 
Como quem do cobarde, airaz tornava. 

BARBOSA BACSLLAR, SAUDADES DE AONIO. 

= A fôrma Covarde é hoje desusada. 
— Syn. : Cobarde, fraco, poltrão. —O 

cobarde recua, não se defende, só provo- 
ca, injuria e foge ; o fraco não propõe 
nem acceita o combate; conserva-se iner- 
te, quando é preciso pelejar; o poltrão 
não ousa avançar, nem ataca. 

COBARDEMENTE, adv. (De cobarde, 
com o suffixo «mente»). Com cubardia, 
de uma maneira cobarde. 

Por se arrojar Calypso eslá suhída 
Onde a Icrra mais livre ao ar se estendo 
Cobardemente ousada, e atrevida 
Duvida, e já a si mesma se repronde. 

GARRUL PBI\R11U DE CASTRO, ULYSSÊA, Cant. l, 
est. 28. 

COBARDÍA, s. f. (De cobarde, com o 
suílixo «ia»). Qualidade de ser cobarde. 
Fraqueza de animo; falta de valor; pu- 
sillanímidade. 

E morta é, cuidada, 
Morta é cnvardia, 
E morta é maldade. 

CANCIONEIRINUO DE TROVAS ANTIGAS, p. 34. 

— nE a fermosa tem os espíritos deli- 
cados: he toda couardias, branduras, mi- 
mos, ohediencias, confianças: tem emfim 
todo o genero de gosto.n Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, sc. 6. 

Arço por ti, eem v3o mostral-o lento, 
Mas bem to mostra a miniia covardia. 

A^(T0Ml0 FERREIRA, EGLOGA Z. 

= A fôrma Covardia é hoje desusada. 
t COBARDÍCE, s. f. (De cobarde, com 

o suffixo «ice»). Vid. Cobardia. — nDi- 
zendo: que covardiçe de coraçom lho fe- 
zera fazer, ca elles nom lhe deverom de 
dar tal comsselho.r> Fcrnão Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 72.—«O ahni- 
rante com gram covardiçe e mingoa de 
boom esforço, pero tijnha avantagem dos 
emmjgos, numca em ello quis comsemtir.» 
Idem, Ibidem, cap. 74. 

COBÁRDO, adj. Vid. Cobarde. — o-E 
foi o demo encher a terra de bacharéis, 
que são a mesma mindigaria, com suas 
trampas, tem feito o mundo couardo, in- 
teresseiro, e tam amigo de seu proueito 
que de falia he escasso onde o não per- 
tende.yi Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. i, sc. 2. 

COBÁYA, s. f. Termo do Zoologia. 
Genero de mammiferos roedores, divisão 
dos mal-clavieulados. A especíe mais co- 
nhecida é o porco da Índia (mus purcel- 
lus, Linneu), originária do Brazil, e hoje 
muito multiplicada na Europa ;criam-n os 
dentro de casa, julgando que o cheiro que 
cxhalam afugenta os ratos. 

CÓBEBA, COBEBÉIRA ou CÚBEBA, s. f. 
Termo de Botanica. Planta congênere da 
pimenta preta, denominada por Linneu 
piper cubeba. 
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COBÉLLO. Vid. Cubello. 
COBERTA ou CUBÉRTA, s. /. (De co- 

terto, part. de Cobrir). O que serve para 
cobrir algutna cousa. 

— Coberta de cama, peça de chita, se- 
da ou d'outro qualquer estofo, com que 
se cobre a cama. 

— Coberta da carta, capa, sobrescri- 
pto. = Desusado. 

— Coberta da fechadura, chapa que 
cobre as molas e guardas. 

— Coberta da mesa, pratos de differen- 
tes iguarias que se põem na meza de ca- 
da vez. — Um jantar de seis cobertas. 

— Panno que se põe sobre a sella. 

E poys que o marroquy, 
s'a /í.go «em, odyana 
tfjíga sela vjiledy' 
com coberta de badana. 

CANCIONEinO DB REZE.NDR, tODl. 1, p. i53. 

— Figuradamente : Capa, disfarce, dis- 
simulação, pretexto ; pessoa que servo de 
capa a outra. — Com esta coberta pene- 
trou no campo inimigo. 

— Coberta do cavallo, as armas dos 
cavallos acobertados. 

— Coberta do telhado, telhas que ser- 
vem de bica. 

— Termo de Marinha. Coberta do na- 
vio, soalho dos navios, que forma os seus 
differentes andares ou pavimentes, e uno 
entre si os dois bordos do navio; suppor- 
ta a artilheria e aloja a equipagem ; e nos 
navios mercantes, serve para arrumar a 
carga mais leve ou preciosa. 

— Loc. MERCANTIL : Debaixo de co- 
berta enxuta; usa-se nos conhecimentos 
de fazendas embarcadas, para indicar que 
cilas devem ser abrigadas contra a agua 
da chuva ou do mar. 

COBERTÁDO. Vid. Acobertado. 
COBERTÁL. Vid. Cobertor. 
COBERTAMÊNTE, adv. (De coberta, 

com o suffixo «mente»). Encobertamente, 
disfarçadamente, occultamente, disfarça- 
damente. 

COBERTÉIRA, s. f, (De coberta, com 
o sufBxo «eira»). Coberta, tampa, peça 
de cobrir, objecto feito de ferro, cobre 
ou barro, com uma aza ou botào no meio, 
que serve para tapar as panellas, caça- 
rolas, etc, 

— PI. Coberteiras, as duas pennas da 
cauda do falcão que cobrem as reaes, 
quando recolhe a cauda. 

COBERTO, part. pass. de Cobrir. Guar- 
necido, munido de cousa que cobre. — 
Esta casa é coberta de colmo. 

Pardylbo deue mantam 
8ol)r'elc trazer coberto. 

CANCIONEJRO DB REZB.fDE, tOTU. I, p. 145. 

— u.Flerida, que na floresta do deserto 
ficava com Artaãa e outras damas ao 
longo de uma ribeira, folgando, e apa- 
nhando das flores, de que o campo estava 
cuberto, que isto era no mez de Maio, 
tempo em que ellas mais graça têm.t — 

Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 3. — <íChegando-se mais pur 
ver o que podia ser, viu. uma companhia 
de donzellas com tochas nas mãus, a seu 
parecer fermosas, vestidas todas de ne- 
gro, seus fermosos cabellos lançados atras, 
quebrados por muitas partes do pouco dó, 
que suas donas houveram delles, grande 
sinal da dor que sentiam: sobre seus hom- 
bros uma tumba cuberta de seda negra, 
que arrojava pelo chão.» Idem, Ibidem, 
cap. 6.— «Primalião se foi traz elle, e 
á entrada da porta o gigante o recebeu 
armado de folhas d'aço mais fortes que 
fermosas, de que todo vinha cuberto.» 
Idem, Ibidem, cap. 10. — «0 príncipe 
Graciano estava armado de verde e bran- 
co a quarteirões, cubertas as armas de 
folhagem das mesmas cores; e no escudo 
em campo branco um Hão pardo.» Idem, 
Ibidem, cap. 38. — «Já que se achou mais 
descansado pera poder caminhar, tornou 
a subir por outro caminho mais largo, que 
daquelle escampado peru o alto da ilha 
se jazia, cuberto por cima de latadas 
tão graciosas pera occupar a vista nellas 
que jaziam a subida de menus trabalho.» 
Idem, Ibidem, cap. 5G. — « Todas as ca- 
sas e torres estavam assentadas sobre es- 
teiros de jaspe de altura de dez braças, 
o p/iteo cuberto de umas pedras de preço 
verdes e brancas, cortadas a igual com- 
passo e medida; assentadas a modo de 
xadrez.n Idem, Ibidem, cap. 58. 

Vam alli gratidos monianiias 
de al^'ui)s vales abertas 
Iodas de soutos cobertas. 

cnmsTovÃo falcão, obr., p. 7 (ed. 1871). 

— (íGesner certamente deo ao puhlico a 
figura de hum peyxe parecido a hum Bis- 
po, tendo a cabeça perfeitamente coberta 
com huma mitra.» Cavalleiro de Oliveira, 
Cartas, Tora. i, n. G. 

— Vestido. — Vi uma pobre criança 
coberta de farrapos, 

E por aíjuello que lli'anlrambos dam 
And"ela toda cuberta de pauo. 

CA.NCIONEiniNHO f)B TROVAS ANTICAS, D.» 43. 

Vencidos vem do somno e mal despertos 
Boi-ejando a miu''e >^6 eiicoytavam 
Pelas antenas todos mal cobertos. 

CAM., LUâ., caitt. VI, est. 39. 

— Carregado, cheio. — Uma mesa co- 
berta de manjares. —A praça está co- 
berta de gente.— «.Chegaiido á fortaleza, 
acharam já o muro e alto delia tão cheio 
de gente pera ver a batalha, que todo em 
roda estava coberto de pessoas, que a isso 
vieram.» Francisco do Moraes, Palmei- 
rim de Inglaterra, cap. C9. 

Que o fructo do ventre d'3(iuella donzela, 
Em |)aKat»iento do fructo vedado, 
A'justiça divina será ollertado, 
Coberto i\6 sangue, com muita querella, 
E crucificado I 

CIL VICENTE, ACTO DA IIISTOflíA DE DEDS. 

De branca escuma os mares sc mostravam 
Cobertos, onde as proas vao coriando 
As mariíimas agoas consagradas. 

CAM., Lcs., cant. i, est. 19. 

Despols, CapilSo mór do índio mar, 
O muro de DamHo soberbo e armado 
E-cala, c primeiro entra a poria aberta, 
Quo fogo e Ireclias mil teiào coberta. 

oB. ciT., cant. X, est. 63. 

Mas porém de pequenos animacs 
Do mar todoi cobertos cento o cento. 

OB. CIT., cant. VI, est. 18. 

— «.Logo se tornaram a juntar comi»'' 
manho Ímpeto, como se de novo cotnei<^' 
ram a batalha, renovando os golpes 
dobrada força; fazendo aballar os elmoh 
desmalhar as lorigas, semear polo 
muitos pedaços d'armas de mistura co 
rachas dos escudos, de que já estava Ç" 
berto.» Francisco do Moraes, PalmBÍ'^"® 
de Inglaterra, cap. GO. 

— Defendido, protegido. — Se 
sas fronteiras estivessem cobertas, 
ceio teriamos d'uma invasão hespanhol' 
— (íPandaro que não esperava 
sa, tanto que o viu dentro, correndo oj 
cho da porta, cuberto do escudo ^ 
maça na mão, feita de novo, se veio"' 
le.» Francisco de Lloraes, Palmeiri® ^ 
Inglaterra, cap. 41. — <iCom4uão í''" 
chegada da fonte inda não era ^ 
que o tigre, a que Palmeirim curto.''^ 
perna, estava tão bravo e pegado . 
mármore que por nenhuma parte , 
rim podia chegar á fonte, que lho . 
desse : porém vendo que já o 
passado, cuberto do escudo, tornou f 
elle.» Idem, Ibidem, cap. 57. ^ 

—Coberto de... occulto por tvazàs--^ 
O sol está coberto de nuvens. —-Í'S 
damente: 

Coberto o coraçito de negra nuue, 
Dc medos, de temores, e receyos. . n. 

COKTE REAL, NAUFR. DE SEPULVBD*' ^ 

— Occulto. 

O recado que trazem é do amigos 
iMas debaixo o veneno vem coberto. 

CAM., LDS., cant. j, est-15. 

O Rey do caso infando pesaroso 
Doído do fim triste da innocente 
Que inda que foi coberto, e duuidozo, 
Toda via a verdade ebtaua vrgente. , jiií- 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULVEDA» ^ 
iie fi®'" — Fogo coberto, fogo sopito, 

por baixo da cinza. 
— Termo de Fortificação. foss"' 

berta, corredor, caminho alóm ggpli'' 
em roda da praça, amparado d» 
nada. .15 

— Termo de Confeitaria. Env"!^ jj^joii 
uma camada de assucar que so a V 
a quente na fôrma de xarope qi^® 
seccou. — Um bolo coberto. ,/-.r 

— Carregado, denso, de cor ^,(0, 
fallando d'ura liquido. — Vinho C 
— Chá coberto. peÇ' 

COBERTÔR, s. m. (Do cobert^,ví 
que cobre; tampa, testo. — 
moor, e os moços do monte, « 
ros de Cavallo, e os EscudeiJpi 
Rey, e as Moças da Camara do 
nhor, que tevessem caães do di 
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^ouuessem sempre dos Mouros de Lixboa 
'sfa lou^a, que se segue, a saber, huum 
pote com huum cobertor, e huum pucaro, 
® ^utn alguidar, que leve huum pote d'au- 
Sj'0, e huma panella com seu testo, e huma 
^^9dla com huum cobertor, e huma enfu- 

com sua almotalia, e huum càndieiro, 
^(ído ao Monteiro Moor todo esto dobrado, 
• cada huum dos sobre ditos singello.n 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 67, 
§ 8. 

—Panno do lã, de fio grosso e felpu- 
^0 que ge deita na cama, para preservar 
uo frio. —respeito da cama, e tanto 
'"contaria dizer manta, como cobertor, ou 
^^Icka.D Francisco Manoel de Mello, 
Feira d'Anexins, Part. i, Dial. vi, § i. 

COBERTÓURA, s. /. ou COBERTOURO, 
^ (De coberta, com o sufSxo «oura»), 
^eça de cobrir; cousa com que se cobre. 

COBERTÚRA, s. f. (De coberta, com o 
lura»). Acção e eífeito de cobrir, 

aberta, tudo o que serve para cobrir, 
®par ou embrulhar alguma cousa. 
^■^•Acçuo de se cobrirem os grandes de 
^®spanha, pela primeira vez diante do 

p, t COBIÃO, s. m. Termo do Botanica. 
®Pecie de maleitas, herva. 
'^OBÍÇA ou CUBÍÇA, s. f. (Do latim 

"^Piditas). Desejo, paixão ardente de 
possuir alguma cousa. — mE postos em 

ao tocar das trombetas remetteram 
® cada 2>arte, com tamanho impeto, co- 
^ a cobiça da honra traz, onde se ella 
p alcançar.» Francisco de Moraes, 
^Itneirim dTnglaterra, cap. 12. 

Fui em tempo de cobiça, 
Cada (cinpo sua tisança. 

GIL VlCBNTIi, AOTO DA DARCA DO PDRGATOniO. 

"7" t Como era homem a quem a honra 
obrigava, que a cobiça da coirama.» 

^''''os, Década I, 1, 6. 

K anl'a a luítrosa honra a vil cobifa, 
ruja, do todo bim, desvio, e pejo. 

ANTOKIO FBBWiini, ODES, 1ÍV. II, n.° 4. 

tudo nesta idade me parecem 
cobiça, e hypocresia muito 

e e noutros, e andao agermanadas, 
pe,. ^^^das huma com outra, e tã pros- 

S"® tudo tentão.D Jorge Ferreira 
^sconcellos, Ulysippo, act. iii, se. 1. 

Jnconlinencia má, cobifa feia, «ao as causas d'este erro princlpaes: 
gcylla por uma mata o velho pae 
iiita por ambas contra o Olho vae. 

CAu., Lcs., caní. ni, cst. 3â, 

gloria de mandar I Oh va cobiça 
Oh^f^ a quem chamamos fama ! n iraudulenio gosto, que se aliça 

unia aura popular, que honra se chama 1 
caiit. IV, est. 95. 

Eri^Í ^ sómente algum perigo Horva conquistar o povo immuodo, 
l)a pouca obedieucia, ^laure que nos céos eslá em esscncia. 

08. ciT., cant. VII, cst. 2. 

Se cobiça de grandes senhorios 
Vos faz ir conquistar terras alheias, 
N5o vôdes. que Paclolo e Ilermo rios, 
Ambos volvem auriferas areias ? 

CAU., LIS., cant. vii, est. 11. 

Por outra parte a força da cobiça, 
A quem por natureza eslá sugeito, 
Um desejo immortal lhe accende e atiça. 

OB. ciT., cant. viii, est. 09. 

Juntamente a cobiça do proveito 
Que espera do contracto luziiano 
O faz obedecer e ter respeito. 

OB. CIT., cant. viii, est. 77. 

E ponde na cob^f^ um fr»io duro, 
K ua ambição também  

OB. ciT., caut. ix> est. 93. 

Animo da cobiça baixa isento. 
Digno por islo só do altos estados, 
Fero açoulc dos nunca bem domados 
PovüS do Mulabar sanguiüolcnto. 

CAM., SONETO S8. 

Muito podo a cobiça, o mais se imprimo 
Nos fracos corações, baixos vulgares, 
Nào ha torre, nem muro onde nSo suba, 
Não ha prisSo tio forte, que nao rompa, 
No que se mostra mais cerrado entra, 
O que parece mais seguro escala. 

'CORTB REAL, NAUFA. DB SBPULVBDA, CSnt II. 

t COBIÇÂDO, part. pass. de Cobiçar. O 
que é desejado. — a Pois quanto mais co- 
biçada he (a mercadoria) menos he para 
cobiçar.» Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. 

Nilo somo.'? roubadores, que passando 
Pelní fracas cidades descuidadas, 
A ferro e :i fo^fo as gonles vâo matando, 
Pur roubar-lhe as fazendas cobiçadas. 

CAM., LOS., cant. ii,'est. 80. 

— aCumpreme saber isto, e a razão he, 
que nessa casa ha duas senhoras dignas 
de ser seruidas, « cobiçadas: se nos en- 
contramos será huma cvnta: e também se 
formos differentes na afeição, ficaremos 
conformes nas vontades.t Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, sc. 2. 

COBIÇÀNTE, ant. part. act. do Cobiçar. 
Desejando.—«Cobiçante nos poenr cima 
aas demandas e que per aquesto aiamfim 
qual devem.y> Traducção de um Documen- 
to de 1211, em Portugal. Mou. hist. Lages, 
Tom. I. 

COBIÇAR, r. a, (De cobiça). Ter dese- 
jos de possuir alguma cousa, desejar com 
avidez, appetecer irnmoderadamente. — 
(tPois quanto mais cobiçada he (a merca- 
doria), menos he para cobiçar.» Francis- 
co Manoel de Mello, Carta de Guia de Ca- 
sados. 

Por estes vos darei hum Nuno7ero, 
Que foz ao Rei, e ao Ucyno tal serviço, 
Hum Egas, e hum üam Fuás que de Homero 
A cithara para elles só cobiço, 

CAM., Lus., cant. i, est. ii. 

Em ílm, com mil deleites nSo vulgares, 
Os esperem as nymphas amorosas, 
D'amor feridas; para lhe enlrc},'arcm' 
Quanto d'el)as os olhos cobiçarem. 

ou. cjT., cant. ix, est. 41. 

— tA que agora se tem por mais acer- 
tada, e a que se mais inclinão he a da 
mercancia: porem mal venha por quem 
lha cobiçar, porque he como formigueiro, 
eilos vam, eilos vem; quem mais sabe de 

conta he auido por de maiores espiritos; 
que he gentil inuençam.» Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, sc. 7. 

COBIÇÀVEL, adj. 2 gen. (De cobiça, 
com o sufSxo «avel»). Que se pôde cobi- 
çar, desejar. 

COBIÇÒSAMÈNTE, adv. (De cobiçoso, 
com o suffixo «mente»). Com cobiça. 

COBIÇÔSO, adj. (De cobiça, com o suf- 
fixo (íoso). cobiça, ávido do rique- 
zas; desejoso, que appeteoe ardentemente 
alguma cousa. — nEra mujto cobijçoso 
do alheo por maa e desordenada maneira, 
e nom queria homem em seu consselho, 
salvo que lhe louvasse sua rasom e quan- 
to fazia.» Fernão Lopes, Chronica de 
Dom Pedro I, cap. 16. — (cA auareza he 
summa pobreza: e tais sois vós outros, 
sapos da terra, que nada vos farta, e não 
he rico o que tem muito, senão o que se 
contenta, e sabei que do cobiçoso ninguém 
he amigo: e do não cobiçoso, poucos se 
queixão.D Jorge Ferreira do Vasconcel- 
los, Ulysippo, act. i, sc. 7. 

Faça a fortuna bemaventurado 
O cobiçoso, que em nada repousa. 

ANTONlO FSnUElRA, SONETOS, !ÍV. I, D.^ 54. 

— (í Que natural é das pessoas singula- 
res cubiçosas de fama, não se honrarem 
tanto das dignidades quanto ellas devem 
ser honradas delles.t Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'lnglaterra, cap. 43. 

Outros a sôiledura rJlo culpando 
Üo peito cobiçoso e sitibundo, 
Que por tomar o alheio, o misorando 
Povo aventura ás penas do profundo. 

CAM., Lu-s., cant. iv, cst. 4. 

Que n5o se fia já do cobiçoso 
liegedor corrompido e pouco nobre. 

ou. CIT., cant. vui, est. ÔG. 

Umas, fingindo monos estimar 
A vergonha que a 1'orça, so lançavam 
Nuas por entre o maito, aos olhos dando 
O que ás màos coHçosas vão negando. 

OB. CIT., caut. IX, est. 72. 

A acompanhar-me logo S3 oíTereco, 
Obrigado de amor e de amizade, 
Não menos cot/içoso de honra e fama, 
Ü caro meu irmão Paulo da Gama. 

OB. GiT., cant. IV, cüt. 81. 

— ííLancem se elles (os homens ao 
mar) muyto em hora má, já que de cobi- 
çosos, ou perdidos, se nãio querem emen- 
dar.» Francisco Manoel de Mello, Apol. 
Dial., p. 108. 

— Substantivamente: O cobiçoso. 
CÓBIO. Vid. Tithymalo. 
COBÍTE. Vid. Cadozete. 
COBÔÇA. Vid. Comborça. 
t COBÓIA. Vid. Cobra. 
1.) CÓBRA, s. f. (Do latim coluber). Ter- 

mo de Historia Natural. Réptil da fami- 
lia das serpentes. Este gcnero coniprc- 
hende mais do cem especics tanto indí- 
genas, como de outros climas. 

Cercadas as cabeças de huma turba 
De bramadoras cobras. 

COnTE HEAL, NAÜFHAGJO DB SEPüLVBDA, Cant. I. 

— Cobra de cascavel, nome dado vul- 
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garmento a um genero de reptis opliídlos 
da tríbu das serpentes venenosas, que 
vive no Brazil, e ó assim chamada, por- 
que com a extremidade da cauda faz um 
ruido sonoro, que servo de afugentar os 
caminhantes, os quaes evitam assim o seu 
encontro; chama-se também hoicininga, 

— Cobra d'agua ou giboia, a maior de 
todas do Brazil, havendo algumas de 10 
a 12 metros de comprido e mais; o seu ve- 
neno não é mortífero, nem mata, mor- 
dendo. Ataca quasi todos os animaes des- 
de os mais pequenos até ás cabras, vea- 
dos, e até touros ; enlaça-os, envolve-os, 
abafa-os nos anneis do seu corpo e pela 
pressão de seus vinculos fortes. Quando 
a presa é d'um volume considerável, ar- 
rasta-a ordinariamente contra uma arvoro, 
e servindo-se d'esta como d'um ponto 
d'apoio, comprime-a contra o tronco, de- 
pois de ter abraçado uma e outra nos 
anneis do seu vasto corpo; é então que 
por movimentos ondulatorios e repetidos 
lhe quebra os ossos, alonga-a, banhan- 
do-a ao mesmo tempo com a sua abun- 
dante saliva, e por fim engole-a, conti- 
nuando a estender-se cada vez mais, pa- 
ra facilitar a passagem nas suas largas 
guelas. E' conhecida também com o nome 
de hoiguacú. 

— Cobra coral ou ihihohoca, vive no 
Brazil, tem a pelle branca, malhada de 
negro e vermelho; o seu veneno é lento 
e mortal, e o contra-veneno é a cabeça 
da mesma cobra machucada o applicada 
como emplasto. 

^ — Cobra de capello, serpente das ín- 
dias orientaes; assim chamada, porque 
quando se levanta a meio corpo, abre na 
cabeça uma especie de capello, que por 
dentro é de um pardo escuro com uns 
semi-circulos brancos. A mordedura d'es- 
te animal é tão venenosa que logo re- 
benta o sangue pelos ouvidos. — (^E a 
ãous Sacerdotes latinos clérigos que fo- 
rão a Catturte, estando dormindo lhe dei- 
tarão no aposento ás escuras duas cobras 
de capello, pera os morderem, e mata- 
rem.D Antonio Gouvêa, Jornada do Ar- 
cebispo de Gôa, Liv. i, cap. 5. 

— Cobra de cipó ou hoitiapô, vive no 
Brazil, é de côr azeitonada, sustenta-se 
de rãs; c é tão venenosa que só cauteri- 
zando a fogo se pôde atalhar os progres- 
sos do veneno. 

— Cobra verde ou hoiohi, outra cobra 
do Brazil, de cor verde, tem pouco mais 
de um metro de comprido e a grossura 
de um dedo polegar; é caseira, o só faz 
mal a quem a maltrata, 

— Cobra cega, cobra de duas caheças 
ou ihyara, outra cobra da America, e que 
tendo sómente uma cabeça, parece que 
tem duas, porque se não distingue a cau- 
da da cabeça, em razão de serem da 
mesma fôrma e tamanho j é muito noci- 
va pelo veneno que lança; apenas se lhe 
divisa os olhos; tem a pelle lustrosa co- 

mo prata, e cingida de circulos côr de 
bronze. 

— Cobra de veado, o mesmo que gi- 
boia ou boa. 

— Termo de Botanica. Herva das co- 
bras, chamada pelos indígenas do Brazil 
caiotia ou caacica, que se affirma ser ef- 
ficaz contra a mordedura das cobras ve- 
nenosas. E rasteira e tem as folhas simi- 
Ihantes ás da hortelã, porém mais com- 
pridas e estreitas, e de um verde escuro, 
com raminhos quasi vermelhos. Esta plan- 
ta encontra-se em Colares, Cintra, etc. 

—• Termo de Agricultura. A corda com 
que vão presas as rezes para a debulha. 

— Termo de Armaria, Movei da arma- 
ria, que representa este animal, enros- 
cado o rompente. 

— Figuradamente : Cousa da feição da 
cobra, comdôbras tortuosas.—Cobra man- 
dada, assim chamam no Brazil á pessoa, 
que algum inimigo insinua, ou encarrega 
de ir causar damno a outrem, ou indu- 
zil-o a obrar mal. 

— Páo de cobra, arbusto da índia que 
se reputa um antídoto contra o veneno 
das serpentes.^ 

— Loc. : E mão como as cobras, é 
muito máo. — Dizer de alguém cobras e 
lagartos, dizer de alguém muito mal. — 
Saber mais que as cobras, ser muito fi- 
no, muito astuto. 

2.) CÓBRA, s. f. Antiga corrupção de 
Copia, no sentido comico o pejorativo. 

Senhor condel moor, cuidais, 
per fazerdes rauylas cobras, 
Com mil graças quo falays, 
quo nos cncniameays 
outras verdadeyras obras. 

CANCIONBinO DB (VEZENDE, tOm. I, p. 38. 

COBRÁDA, s. f. ant. Par. — aE huma 
cobrada de peixotas.n Documento de Ta- 
rouca de 1362, em Viterbo, Eluc. 

t COBRÁDO, part. j)ass. do Cobrar, o 
adj. Recebido em pagamento, arrecada- 
do, recuperado. 

COBRADÔR, s. m. (Do thema cobra, de 
cobrar, com o suffixo «dôr»). O que faz 
cobranças, recebedor, collector, o que ar- 
recada alguma contribuição ou tributo.— 
«Os cobradores de certo tributo.^ Anto- 
nio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 182. 

COBRAMÊNTO, s. m. ant. (Do thema 
cobra, de cobrar, com o suíTixo «manto»). 
Cobrança, recobramento, recuperação. 

COBRANÇA, s, /. (Do thema cobra, de 
cobrar, com o suffixo «ança»). Acção e 
eíFeito de cobrar uma divida, arrecada- 
ção de dinheiros, tributos, etc. 

— Recuperação. = Pouco usado. 
COBRÃO, s. m. Vid. Cobrelo. 
COBRAR, V. a. (Do latim cuperare, que 

se encontra só em composição cm recu- 
j)erare). Entrar cm possessão dc; alcan- 
çar, conseguir. 

Amigo e falso o desleal, 
Que prol a de vos trabalhar, 
De na rainha mcroeo cobrar. 

CANO, DB D. DINIZ, p. 165. 

Nem sperança nnDca poss'aver, 
Com'outros assi 'i'algun bcn atender; 
Pois eu meu bon nunca posso cobrar. 

CANC. DE TROVAS ANTIGAS, D." 43. 
Ú perdi tangran ben de Senhor 
Cobrei d'atender outro mui melhor 
Em lodo beu de quantos outros vi. 

IBIDEM, n.® 
Y outra senhor mui melhor coír«, 
Que me íaz deus servir e desejar. 

]BlDt2U. 
E dos jograros vos quero dizer 
Nunca cobraron panos, nen avcr. 

IDIDEM, n.® 2. 

— V.E quando vio que sem seu reque- 
rimento o mundo lhe offerecia caminho 
assi aazado pera cobrar tam gramd^ 
liomrra, sen mais esguardando contra^' 
ros que avijar podessem, determinou 
toda maneira de seguir este feito e 
adeamte.» Fernão Lopes, ChronicadeB- 
Fernando, cap. 26. — «E cobrou este tan- 
ta auctoridade de religioso daquella 
cta.D Barros, Década II, liv. x, c. 6. 

Despois que cubrasle lal xalle abrigado, 
Dcspois de vizinho no nosso paraizo, 
Nos dais esse grado ? 

GIL VICENTÜ, AUTO Dl HÍSTOBU Cl DEDS' 

Seguro vive quem boa fama cobra. 
Diz o Tüo povo  

ANTONIO FEUnEinA, CABTAS, IÍV. II, n.'5' 

— Recuperar, alcançar o que se tiul^'' 
perdido.—«jE se per ventuyra aqueles 
de taaes maldades forem acusados « 
nom quiserem en na nossa corte a ssah''^J 
ata XXX dias sol que o fes per sa w" " 
dade perderá quanto ouuer e seia 
que nunca o cobrará.» Lei de 1211i 
Portugal. Mon. Histórica, Tom. i,p. 

Poderei eu meu sen cobrar des y. 
TROVAS E CANTARES, n.® GO. 

— (íPois o imperador, qu'em mui 
tinua tristeza vivia pela perda de 
filhos e, apartamento de seus cavalUi^'^^' 
que já tinha por mortos, vindo-lhe à "'f 
moria as palavras da carta da 
lago das tres fadas, que lhe a doni^ 
trouxe o dia que Palmeirim chegou, í" ^ 
fazel-o cavalleiro, crendo que, co'eU^ 
deria cobrar o descanso perdido, eijt f ^ 
já vivera, se ellas fossem verdadeii''^^' 
Francisco de Moraes, Palmeirim 
terra, cap. 11. — aE arrancando , 
padas, em pouco espado fizeram j. 
que per força os seus tornaram 
todo o que do campo tinham perdido; 
pantados daquelle socorro não 
e chegado a tão bom tempo.d Idein» 
dem, cap. 12. — nE com o peso das 
mas e pressa com que tomou aquel''^ 
bida, quando foi no fim delia, ' 
tão cansado, que se não pode ter 
e sentando-se por cobrar alento do 
balho, não quiz Calfurnio dar-lh^ * ^ 
nho vagar.D Idcm, Ibidem, cap. ^ 
«Nisto se arredaram Albai/zar e seu 
trario um do outro por cobrar ^ 
trabalho que soffreram.» Idem, ^ 
cap. 75. — dMiragucsrda temorisd 
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fortaleza deste cavalleiro, vendo o gran- 
espaço que havia que pelejavam sem 

''^'inca descançar, começou temer algum 
i^sastre ao seu guardador; porém como 
® calma fosse grande, e elles com a quen- 
^^ra delia affrontassem dentro as armas, 
foi-lhe forçado arredarem-se pera cobrar 
oriento.)-) Idetn, Ibidem, cap. 71. — aPois 
mal tempo era ousara parecer eu em par- 
^6 onde minha vida faz tanto mal, sem 
^'''azer outras novas com que se tudo tor- 
"asse a cobrar.» Idem, Ibidem, cap. 45. 

«Com sua ajuda tornaram seus compa- 
'"■heiros a fazer tanto em armas, que co- 
braram todo o que do campo tinham per- 
dido.t) — «Nisto se arredaram a fora 
^or cobrar alento,d Idem, Ibidem, cap. 
12. ; . r 

Oh quem d'elles se csqncçera 
oa esquecer esperara, 
ditoso quera os perdera 
pois perdendo-os se cobrira ! 

cnnisTOVÃo fai.cão, obras, p. 22. 

—«Andrade, quefjrey? qu'a melhor parte 
De mim perdi; hay pera sempre triste. 
Que cobrál-a nSo vai já força, ou arte I 

ANTONIO rEiinEinA, EGLOGA T. 

Assi (como digo) vcniio agora, 
A cubrar-le, ou morrer por ti scnliora. 

JOÃO vaz, gaia, p. 20 (ed. do 18G8). 
E cobraniio com vôlos novos brios, 
Hugom Leões, as brigas já re-pedem, 
Caliera na liostii coliortc, rompem, vencera. 

ÍBANCISCO MASOEt DO NASCIMESTO, OBRAS, tOm. 
I, p. 28. 

,."7" Receber dinheiro em pagamento de 
ivida. — O negociante anda cobrando 
^'»iãas. — Cobrar alquns centos de mil 

nis. 

j. Receber. — Cobrar quitação d'uma 
dinda. 

• Chegar a.— A força d'andar cohra- 
a aldeia mais próxima. 

, V- Tefl. Cobrar-se, pagar-se. — Co- 
ou-se pelas suas próprias mãos. 

77 Rcfazer-se de forças, animo; read- 
Virir 03 sentidos, o juizo. — aTornando 

cobrar-se cometeo segunda vez o Tur- 
Jacintho Freire, Vida de D. João de 

®stro, Liv. IV. 
go5'^®RÁVEL, adj. (Do thema cobra, de 
j ° sutiixo aavel»). Que se pó- 

— Divida cobravel. —lienda 
cobravel. 

(Do latim cuprum, do 
íi ilha de Chypre, por cau- 

que havia n'ella). Sletal aver- 

itii" ^ ^'."lenos duro que o ferro, um dos 
conhecidos e a que os 

chamavam Venus, por causa da 

•íiet P'ira unir-se com os outros 
tçjj Depois do ferro o cobre ó o mais 

ire os metaes: um fio de co- 
Part diâmetro 0,™002 não se 
ífias^ o peso de 137 kilogram- 
da cobre. — Uma moe- 

^ «íe cobre. 

Ollia da granilo Pérsia o império nobre, 
serapre posto no fain|)0 e nos cavailos, 
yue sa injuria de usar fundido cubre, 

de nao ter das armas sempre os callos. 
CAH,, MS., cant. I, est. 103. 

— «Não já (má hora) os escudeiros de 
cobre, e de latão; que em lhes faltando 
o lustre eijlos perdidos, e feytos caldei- 
ras velhas.y> Francisco Manoel de Mello, 
Apol. Dial., p. 84. — «0 cobre os 
instrumentos do commodo.v Idem, Ibidem, 
p. 114. —(iQuaes índios afazem (a moe- 
da) de pano torcido; quaes de ferro, e 
cobre, ou da missanga.» Idem, Ibidem, 
p. 118. 

— Cobre virgem, o que sáe da mina. 
— Cobre branco, liga de cobre, de ar- 

sênico e de zinco. 
—Cobre betado, mineral que se encon- 

tra quasi sempre associado á chalcosina. 
— Cobre arseniatado, nome commum 

de quatro mineraes de cobre que contêm 
arsênico. 

— Cobre chinez, liga que apresenta a 
cor de prata e que serve para fazer" cor- 
pos sonoros. 

— Cobre de cementação, cobro que se 
obtém tratando pela agua os mineraes 
que contêm este metal. 

— Cobre phosphatado, mineral de co- 
bre de côr vêrde escura. 

— Cobre cinzento, nome das combina- 
ções do cobro com o enxofro, antimonio, 
arsênico, ferro, zinco e prata. 

— Cobre em espigas, variedade impu- 
ra da chalcosina. 

— Cobre nativo, o que se encontra pu- 
ro na natureza ou com poucas matérias 
estranhas. 

— Cobre negro, mineral de cobre pul- 
verulento e brando, do aspecto terroso e 
côr negra. 

— Cobre piritoso, combinação do en- 
xofre, cobre e ferro. 

— Cobre seleniado, mineral do cobre 
contendo selenio, de consistência muito 
branda. 

— Cobre sulphurado, sulphurêto de co- 
bre. 

— Cobre vidroso, nome antigo da chal- 
cosina. 

— Cobre violado, liga especial de co- 
bre e antimonio. 

— Cobre de lavor, cobre com mistm-a 
de ouro. 

— Cobre, dinheiro, moeda de cobre.— 
Troquei uma nota, mas deram-me só cobre 
em troco. 

1.) COBRÉLO, s. m. (Do cobra, com o 
suflixo «elo»). Cobrélo quebradiço, espo- 
cie de serpente ou réptil da familia dos 
homodermos, do côr arruivada, que tem 
o ventre preto, vive em buracos, abre na 
terra o se nutro de insectos e de vermes, 
mas que não é venenosa (anguis fragilis, 
Cuvier). 

2.) COBRÉLO, s. m. (Vid. Cobrelo 1). 
Especie do herpes, que o povo suppõe re- 
sultar de alguma cobra ter passado por 
sobre a roupa ou vestido de pessoa que 
o tem.— «Herpes miliaris, que em Por- 
tuguez chamam cobrelo.» Antonio da Cruz, 
Recopilação de Cirurgia, p. 118. 

COBRICÁMA, s. /. (De cobri, thema de 
cobrir, e cama). Cobertura de cama, co- 
berta. — cama era bem emparamen- 
tada e a cubricama dhum tapete preto.» 
Fernào Lopes, Cbronica de D. Fernando, 
cap. 130. 

COBRIÇÃO, s. f. (De cobri, thema de 
cobrir, com o suffixo «ição»). Acção de 
ser fecundada a fêmea polo macho. 

COBRICÜNHA, s. f. (De cobri, thema 
de cobrir, e cunha). Peixe do Brazil. 

COBRIMÊNTO, s. m. (De cobri, thema 
de cobrir, com o suíExo «manto»), Acção 
e effeito de cobrir. 

— Cobertura. 
COBRÍNHA, s. f. Diminutivo de Cobra. 
COBRÍR, V. n. (Do latim cooperire). 

Abrigar, resguardar, preservar por meio 
de uma cousa que se põe sobre outra; 
lançar alguma cousa que tapa, occulta 
sobro; occultar, estendendo-se sobre. — 
«-E cobrindo-os com ella, os encantou com 
palavras de sorte, que sem nenhum accor- 
do foram mettidos na timba, que dentro 
na nuvem vinha.n Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 35. — «.ás- 
sim saiu ao terreiro, levando-o el-rei pola 
mão, acompanhado de quatro damas ves- 
tidas de negro, e ella com um habito da 
mesma côr de panno grosso, conforme a 
seu cuidado, na cabeça uma beatilha de 
vasso, que lhe cobria os olhos.7> Idem, 
Ibidem, cap. 3G. — <íE andando alguns 
dias ao longo da ribeira do Tejo, atra- 
vessando valles e outeiros a uma e outra 
parte, um dia já tarde se achou em um 
escampado onde havia uma fonte de mui- 
ta agoa, cercada d'arvores bastas e altas, 
que a cobriam.» Idem, Ibidem, cap. 72. 

Andam nus, o sómento nm panno colre 
As partes que a cobrir natura ensina. 

CAM., LDS., canU vn, cst. 3i. 

E por fazer carreira deceparJo, 
Mil arvores, que o Rio vem cobrindo. 

JOio VAZ, CATA, p. 13 (ed. 1808). 

Nilo ho como aspide surda que os ouvidos 
Com a terra, e co'a cauda tapa e cobre, 
Antes d'esta virtude própria sua. 
Vivo como de Phebo vive a Lua. 

QUEVEDO, AlTONSO AFRICANO, Cant. 1. 

— Estendendo-se sobre, fallando da 
sombra. — «E deitavom os doentes pelas 
ruas, e poynhamnos em seus leitos, por 
tal, que a ora que Sam Pedro passasse 
per aly, que mais non ergo que cobrisse 
a sa sombra alguum deles, saassem das sas 
enfermidades.» Actos dos Apostolos, cap. 
V, 15, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

Ilontem poz-ío o sol, e noute 
Cobriu do sobro esta terra. 

crasiovio FALcIo, OBRAS, p. 30 (ed. 1871), 

— Poeticamente: 

Dizcm-lbe os que mandou que em terra viram 
Sacras aras, e sacerdote santo : 
Üuü ali se agasalharam e dormiram, 
limquaoto a luz cobriu o escuro manto. 

CAM., L05., cant. n, est. 15. 
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E aclare a nuvem, que nos cohre^ e cerra 
Aquella mal chorada formosura, 
Tam digna do amor seu no mundo raro. 

INTONIO FERREJRA, SONETOS, 1ÍV. 11, H.® 25. 

Se aqnclle graue mal imaginado, 
Dc mnrle mti cobria, este presente 
Sendo a tanta verdade já ciiegado. 

CORTE RRAL, NACF, DE SEPÜLVEDA, Cant. 11. 

Cohrio Apollo íi esfera luminosa 
Por indícios de cor em tristes !utos, 

BARBOSA BACGLL^n, CANCAM FDNEBRB. 

— Toldar, no sentido proprio e no fi- 
gurado. 

—• Vestir. — Cobriu o filho com vesti- 
dos sumptuosos. 

— Atapetar-se ; e figuradamente : 

Poisa tapeçaria bcllaefina 
Com que se cobre o rústico terreno, 
Faz ser a de Acliemenia menos dina, 
Mas o sombrio valle mais ameno. 

CAM., Lcs., cant. ix, est. 60. 

Por onde quer que passam, v3o caindo 
Mil flores de que o chão sf vae cobrindo. 

INTONIO FBRRBIRA, BGLOOA í. 

— Carregar, encher a superfície, pelo 
exterior. 

Cum resplandor reluze adamantino, 
Na cinta, a rica adaga bem lavrada; 
Nas alparcas dos pós. emíim de tudo, 
Cobrm ouro e aljofar ao veludo. 

CAH., Lüs., cant. X., est. ôO. 

— Figuradamente : Cobrir vergonha. 
— Esta acção cobre-o de vergonha. 

— Estar espalhado sobre, estar espa- 
lhado por. — Uma grande multidão cobre 
as ruas. 

— Interpôr uma cousa para defeza, 
resguardo. — Cobriu o cavalleiro com o 
escudo. — Cobriu-o com o seu corpo. 

— Proteger. — Deos te cubra, sauda- 
ção popular muito usada. 

— Occultar^ dissimular.— aPara co- 
brir, e authorizar a falsidade. V Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, foi. 493^ 
em Bluteau. 

— Termo de Agricultura. Lançar ter- 
ra sobre a raiz e em torno do pó da planta, 
por opposiçào a escavar.— «O cubrir as 
cepas seja em começando a aqiientar o 
tempo.i> Avellar, Repertorio dos tempos, 
foi. 202. 

— Termo do Jogo das damas. Cobrir, 
pôr uma pedra sobre a outra. 

— Reparar, fazer desapparecer. — Co- 
brir uma falta. — Este rapaz cobre com 
seus dotes intellectuaes e seu bom coração 
os seus peccadilhos. 

— Dominar, fallando do som.—A voz 
poderosa do cantor cobria a orchestra. 

— Termo de Commercio. Bastar para, 
dar para. — A. receita não cobre a des- 
jpeza. — E um negocio que vale a pena 
intentar-se porque a venda em Ireve co- 
bre a despeza. 

— Cobrir um lanço, fazer! um lanço 
maior que esse. — Este homem cobriu o 
meu lanço de modo que não arrematei. 

— Fallando dos animaes, ter copula 
carnal o macho com a fêmea. — Este ca- 
vallo cobriu aquella egoa. 

— Chegar at6 a, fallando da agua de 
um rio, enchente, enxurrada, d'um váo, 
e figuradamente: 

Se o vaao d'amor vos der 
per lugar que cubra as chambas. 

CANCIONEIRO DK REZENDE, tom. I, p. 144. 

— V. rejl. Cobrir-se, vestir-se, envol- 
ver-se. — Cobrir-se com a cajja. — Co- 
brir-se de farrapos. 

— Pôr na cabeça alguma cousa que 
serve de chapéo, toucado, etc. — O rei 
cobriu-se com a coroa.— Absolutamente: 
Pôr o chapéo na cabeça.—Cobriu se íímn- 
te do embaixador. — Cubra-se. 

— Figuradamente : Cobrir-se de louros, 
alcançar grandes victorias. — Cobrir-se 
de applausos, alcançar muitos applausos. 

— Encher-se, estar cheio.— O caes es- 
tava coberto de gente.—Â terra cobre-se 
de verdura. — Os montes cobrem-se de 
neve. 

Brotem lirios os campos que até agora 
De cardüS espinhosos se Cübriào. 

CORTE REAL, NAÜFRACIO DE SSPÜLTRDA, Cant. 4. 

— Cobrir-se do sangue d'alguém, ma- 
tar ou fazer matar alguém. 

— Figuradamente: Cobrir-se de glo- 
ria. — Cobrir-se de vergonha. — Cobrir- 
se de lama, aviltar-se com baixezas. 

— Toldar-se, fallando do ar, da at- 
mosphera, do ceo. — este tempo se 
cobriu o ar de uma nevoa espessa è negra, 
antre a qual se jjerderam de vista uns dos 
outros, soando por antre ella os golpes, 
que, ao parecer dos ouvidos, se davam 
com mais fúria que os primeiros.i Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim de Inglater- 
ra, cap. 33. 

Com noua cseoridüío, e sombra horriucl 
Se cobre o turuo ceo enlílo de nouo. 

CORTE REAL, NACFR. DB SBPDLTEDA,Cant. Vil. 

— Defender-se, amparar-se, resguar- 
dar-se por detraz. — aPorem como aos 
do gigante não houvesse resistencia, e elle 
já não tivesse armas, nem escudo com que 
se cobrir, foi posto em tanta fraqueza, que 
quasi não tinha forças, com que pelejar, i> 
Francisco de Moraes, Palmeirim de In- 
glaterra, cap. 10. — <íPorem a necessi- 
de, em que estava, o tomou, em seu acor- 
do, e tomando o escudo de Calfurnio que 
jazia no chão, se quizera cobrir com elle, 
mas era tão pesado que o não podia fa- 
zer senão com ambas as mãos.t Idem, 
Ibidem, cap. 27.—«0 cavalleiro da For- 
tuna deu o outro a Selvião, e querenão- 
se cobrir com aquelle, que a donzella lhe 
dera, conheceu que era o seu escudo da 
palma, que lhe tomaram o dia que houve 
batalha com o gigante Camboldão de Mur- 
zella.T) Idem, Ibidem, cap. 41. 

— Termo de Guerra. Cobrir-se d'um 
bosque, d'tm rio, d'uma trincheira, abri- 
gar-se por detraz d'elles, defender-se por 
detraz d'e]les contra o inimigo. 

— Termo de Esgrima. Cobrir-se, ter a 

em 

ponta da espada ou florete do adversário 
fora da linha do corpo. 

— Occultar-se sob.—Christo cobriu-se 
de humanidade. 

— Termo de Commercio. Pagar-se al* 
guem do que lhe devem, saldar as contas 
com alguém. — Saldarem-se, liquidarem- 
se as despezas. 

— Carregar-se, tornar-se escuro, den- 
so.— O chá cobriu-se muito. 

— Loc.: Cobrir-se o coração, amargU" 
rar-se, deixar de ter serenidade.— Q"®' 
rer cobrir o céo com uma joeira, querer 
fazer acreditar uma grande mentira, qu®' 
rer occultar uma cousa manifesta, publica- 

— Obs. guamm. : A vogai da primeir® 
syllaba do verbo cobrir acha-se escript® 
o ou w quando o accento não cáe sobre 
ella; assim cubrirei e cobrirei, cobria® 
cubria. A orthographia com o é a coU' 
forme á etymologia. Aquella vogai q"®' 
quando sobre ella cáe o accento, é nor- 
malmente o, passa por mudança flexi^® 
em u na primeira pessoa do singular d 
presente do indicativo e no singular do con* 
junctivo; assim cubro, mas cobres, cobr®) 
e cubra, cubras, cubra. 

1.) CÔBRO, s. m. (De cobrar.) AcÇ»" 
de cobrar, recuperar o perdido. CobranÇ®» 
arrecadação de dividas, impostos, rendas^ 
Cofre onde o dinheiro se arrecada. ^ 
gamento do que se deve.=Pouco usad • 

— Antigamente : Cautela, seguranÇ®' 
logar onde se guardava alguma cousa 
segurança. 

Segue-se logo, le Christo é Mexias, 
Que lio salvador deslai alcaçarias, 
E llcarSo livres, e postas cm coiro. 

OIL VICENTE, DIALOGO SODBB k RESOEU"! 

— nEste Iffamte Dom Joham efo, 
to igual homem em corpo e em geesto, , 
composto em parecer e feições, e coftip 
do de mujtas boas manhas, mujto 
rado, e paaçaão, agasalhador de uo 
fidallgos do reino e estrangeiros, ^ 
graado e prestador a qual queer 9.^^. .. 
elle catasse cobro.» Fernão Lopes, ^ 
nica de D. Fernando, cap. 98. g 

— Antigamente : Certo fôro de ca 
de porco que os reguengueiros do 
Lamego pagavam annualmente ao 
domo de El-Rei. A quantia ou pez" 
tes cobros é desconhecida. ^ 

— Termo de Marinha. A 
amarra que se estende no convez, 
do se vae dar fundo para a 
rer sem embaraço. Tendo grande 
safam-se dous, tres ou mais 
gundo a necessidade de maior ou 
porção de amarras. 

—Loc.: Pôr em cohTO alguma cous 
brar, guardal-a, arrecadal-a,p^^ ^eso'^' 
em seguro.—Pôr cobro em algu^^ cotr" 
dem, evital-a, remedial-a. — ■^"'"ggpipro 
ás extravagâncias, acabar para 
com ellas. — Pôr cobro « indiso^ 
atalhal-a, fazer quo não continue. 
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Wbro em alguém, acautelar que faça al- 
gim mal, corrigil-o. — Pôr-se em cobro, 
por-so a salvo, a seguro. 

2.) CÔBRO, s. m. (De cobra.) Termo Po- 
pilar. O mesmo que Cobrelo.—«tO que lie 

perigoso, he chamado dos Gregos Zos- 
id est, cingulum, porque vay cingindo 

homem ao redor, e se de todo o acaba de 
'fingir, o mata sem remedio, e isto deve 

o que vulgarmente chamavios cobro.» 
^eonel da Costa, Georgicas de Virgílio, 
Liv. iiij sub fine. 

CÔBVO, s. m. ant. Certo cesto de vi- 
para pescar. 

CÓCA, s. f. Termo de Botanica. Ar- 
Dusto do Perú, com folhas alternas e es- 
Ijpulas axillares, que tem o fructo verme- 
joo, em fôrma de cachos d'uvas. As fo- 
bias da coca são empregadas muitas vezes 

logares onde nasce espontaneamente, 
doenças d'estomago e de intestinos. Os 

^idios que trabalham na exploração das 
®jnas, mastigam continuadamente estas 
olhas, misturadas com as cinzas (chama- 

ypa) da anserina quinoa {chenopo- 
quinoa), e devem a este uso a for- 

5®) para poderem resistir á fadiga o en- 
d'esse3 seus trabalhos rudes e peno- 
Quando o uso d'esta substancia mas- 

leatoria degenera em abuso, o que acon- 
com frequencia entre os índios, pro- 
no organismo uma excitação analoga 

lue produz o opio. 
- Baga, ou semente venenosa de uma 

sarmentosa da índia, com que se 
ordôa o peixe, como com o trovisco.— 

^^nhuma pessoa lance em rios, nem la- 
9oas Trovisco, Barbasco, Coca, com que 
p o peixe mata.D Leis Extravagantes, 

ly, foi. IGO, n. 5. 

g "T ^^urada e familiarmente; Dar coca 
^'■guem, attrahir alguém, enganar com 

'^^^IÇias, affagos, etc. 
^ ^azer coca a meninos, diz-se algu- 
. 8 vezes erroneamente por fazer coco. 

Côco. 
Termo de JMarinha. A volta que íls 

toma a amarra, virador ou outro 
ç , ^wer cabo, o que ordinariamente suc- 

S' 'luando são novos. 
^OCADRÍZ. Vid. Crocodilo. 

n,,„ s. m. Madeira do Brasil, de 
fazeni caibros. 

Duas peças de p;lo embebidas 

^ do carro, e entre as quaes o eixo que ellas sujeitam ao leito. 

^ezes 
^Ual 

Pgjj s. m. (Do francez cocarde). 

CÓr^ plumas no chapéo, no capacete. 
Sej. °AS, s. f. Termo usado nas phra- 
CQgj em cocaras, ou pôr-se de 
Ha inteiramente os joelhos, 
"ias pde quem se assenta no chão, 
iJos ^ ^^"do sustido nos pés, á maneira 

° turcos. —-Esíar de cócaras, 
Y° 1"° assentado em cócaras. 

g 'ttiitativa do cacarejo da galli- 
choco, ou agachada 

ovos. 

CÓÇA, s. f. (De coçar). Acção de co- 
çar a comichão. 

— Familiarmente: Tunda, esfrega, 
somma de pancadas. —Levar uma coça. 
— Dar ima coça. — «Ora espere levará 
uma coça.» Francisco Manoel de Mello, 
Feira de Anexins, Fart, i, Dial. 5, § 6. 

COÇADÚRA, s. f. (Do thema coça, de 
coçar, com o suffixo &dura»). Acção e 
eíFeito de coçar. —«Grande comichão na 
cabeça exulcerada das coçaduras.» Fran- 
cisco Morato Koma, Luz da Medicina, 
p. 179. 

— Tunda, coça. — aDemos-lhe uma 
coçadura.» Antonio Ferreira, Cioso, act. 
IV, sc. 6. 

COÇÁIRA e COÇÁIRO. Vid. Corsaria e 
Corsário. 

COÇÁR, V. a. Passar as unhas, ou só- 
mente as pontas dos dedos, uma ou mui- 
tas vezes sobre a parte do corpo onde se 
sento comichão. 

— Adag. : nO comer e o coçar, por 
demais he começar.-» Francisco Manoel 
de Mello, Feira de Anexins, Part. i, 
Dial. 5, § 5. — «Pois vocês sam os que 
me querem coçar ? será com o cotovello 
como se coça o olho.d Francisco JVIanoel 
de Mello, Feira de Anexins, Part. i, Dial. 
õ, § ü.— «Como sei que me has .inda de 
nomear, e coçar-te com a mão do peixe, 
elle te desamjjarará pelo menos com a 
idade, se primeiro não for por fastio,» 
Jorge Ferreira de Vasconccllos, Ulysip- 
po, act. I, SC. 9. 

— Figurada e familiarmente : Espan- 
car, dar uma coça, uma tunda, maltra- 
tar de palavras, convencer de absurdo, 
de falso increpar fortemente.—«Pois vo- 
cês sam os que vie querem coçar? será 
com o cotovello como se coça o olho,d 
Francisco Manoel de Mello, Feira de 
Anexins, Part. i, Dial. ò, § G. 

— Coçar-se, v. rejl. Estar-se coçando 
a si. 

— Familiarmente; Hesitar em dar ou 
fazer o que se lhe pede. 

— Loc.: Familiar e figuradamente: 
Tem com que se coçar, diz-se das pessoas, 
aüudindo a alguma cousa d'ondo lhe ha 
de resultar grande incommodo ou traba- 
lho. 

COCÇÃO, s. /. (Do latim coctio, de co- 
ctus, part. pass. de coquere, cozer). Ter- 
mo Didactico. Acção de fazer cozer cm 
agua a ferver, ou em outro liquido. 

— EíFeito do calor experimentado pe- 
las matérias animaes o vegetaes.=Tam- 
bem se emprega este termo como syno- 
nymo de digestão, em consequencia da 
persuasão de que estavam os antigos de 
que esta se faz por um processo analogo 
ao da cozedura dos alimentos ao lume. 
— (tilssí como o vinho moderado ajuda a 
cocção no estomago.D Antonio da Cruz, Re- 
copilação de Cirurgia, p. 33G.—Cocção de 
humores, expressão de que se serviam os 
antigos médicos para designar o momento 

da doença que precede a declinação dos 
symptoinas, julgando que todas as enfer- 
midades eram causadas por um humor 
viciado que existia ao principio, em um 
estado de crueza, e só podia ser expel- 
lido depois de ter experimentado uma 
certa cocção ou cozimento. — «A natu- 
reza estará toda applicaãa á cocção de 
couza mórbida.T> Braz Luiz de Abreu, 
Portugal Medico, p. 368. 

CÓCCHIO ou CÓQUIO, adj. Termo de 
Pharmacia. Purgativo. — Pilulas coc- 
chias. 

t COCCINÉLLA, s.f. (Do latim coccum). 
Termo de Historia Natural. Genero de 
insectos da ordem dos coleópteros trime- 
ros, tríbu dos aphidíphagos, composto de 
cem especies, que se encontram por todo 
o globo, e que andam sobre as arvores 
e plantas. — Uma das suas especies é 
chamada vulgarmente boi de Deus. Pro- 
veio-lhe o nome da côr vermelha dos ely- 
tros de muitas das suas especies ; algu- 
mas coccinellas tem tido applicação co- 
mo odontalgicos, particularmente a de 
seto pontas (coccinella septempunctata) o 
a de duas (coccinella bipunctata). 

COCCÍNEO, adj. (Do latim coccum). Ter- 
mo Didactico. De côr escarlate.= Pouco 
usado. 

CÔCCO, s. m, (Do latim coccus). Se- 
mente ou baga de certo arbusto que dá 
uma bclla tinta escarlate, 

t COCCYGEO, adj. (De coccyx). Ter- 
mo de Anatomia. Que pertence ao coc- 
cyx. — Musculo coccygeo.—Artéria coc- 
cygea. — Ligamentos coccygeos. 

t COCCYGEO-ANÁL, adj. 2 gen. Termo 
do Anatomia. Que pertence ao coccyx e 
ao anus. 

— Musculo coccygeo-anal, nome dado 
por Chaussier ao sphincter externo do 
anus. 

COCCYX, s. m. (Do grego khohkys, o 
coccyx). Termo de Anatomia. Pequeno 
osso, situado na parte inferior e posterior 
da bacia, e articulado com o sacro. E' 
destinado a sustentar o a proteger a 
parte inferior do intestino recto, etc.; e 
da sua parte posterior e superior se ele- 
vam duas eminencias tuberculosas que, 
unidas por utn ligamento a outras duas 
eminencias do sacro, deixam entre si uma 
abertura oval, onde se termina o canal 
d'aquelle osso. 

— Termo de Anatomia comparada. O 
coccyx, chamado vulgarmente cauda, 
cofnprehende nos animaes um todo de 
quatorze a vinte ossinhos articulados uns 
nos outros. 

CÓCEDRA, s. /. ant, (Outra fôrma de 
Colcha). Colchão de pennas. 

CÓCEGAS, s. f. pl. (De coçar). AcçHo 
de coçar; sensação que esta acção pro- 
duz. — As cócegas causam um riso con- 
vulsivo. — Muitas pessoas receiam as có- 
cegas. 

— Ter cócegas, ser coceguento. 
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— Figuradamente : Tentações, desejos. 
— Fazer cócegas, diz-se da cousa que ex- 
cita em alguém o desejo ou appetite de a 
possuir. 

— Loc. FAM. : Ter cócegas na lingua, 
ter muita vontade de fallar. — l^er cóce- 
gas nos ouvidos, não poder ouvir fallar 
alguém sem o interromper. — «.Sou como 
alguns, que quando e'scutão, sentem cóce- 
gas nos ouvidos, e não podem ouvir sem 
que faliem.T> Barreto, Pratica, p. 47, em 
Bluteau. 

— Eeceio, eiume, sensibilidade á me- 
nor suspeita; que causa ciúme, irritação 
por leve motivo. 

— Burla. — hFj vindo ás orelhas do 
nosso Rey Dom João o II que não sofria 
cócegas na grandeza, d Francisco Manoel 
de Mello, Apol. Dial., p. 58. 

— Vaidade, soberba.—«PiiYL.: Dahi 
Jicastes vos tão virtuoso, que ainda que 
muda a pelle a raposa, seu natural não 
despoja: ficouuos o costume em natureza. 
—Ulyss. : Deixemos isso, que também vós 
nunca aueis de perder essas cócegas de 
vossa condicção.D Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Uiysippo, act. i, se. i. 

COCEGUÊNTO, adj. (De cócegas, com 
o sufíixo «ento»). Sensível ús cócegas; 
que não pôde soffrer cócegas. 

COCÉIRA, s. f. Comichão.—Inquieta- 
ção causada por algum humor acre, her- 
petico ou sarna, que obriga a pessoa a 
coçar-se.— Tenho uma coceira nas cos- 
tas. — Os caracoes pequenos fazem pas- 
sar a coceira. 

CÓCHA, í. /. Termo de Marinha. Cada 
uma das pernas em que se divido o ca- 
bo ou a torcedura d'ellas. 

COCHÁDA, s. f. (De cocha, com o suf- 
fixo «ada»). Carroçada, eoche cheio de 
gente. — O acto de torcer cordas, etc. 
Vid. Acochar. 

f COCHÀDO, adj. m. Termo de Mari- 
nha. O mais chegado possivel ao vento. 
— Cabo bem cochado, cabo bem torcido. 

COCHÁR, ü. a. 'J L^ermo de Marinha. 
Torcer cabos. 

COCHARRA, s. f. Termo de Artilheria. 
Carregador, cylindro de cobre, aberto por 
cima em forma de bastidouro pregado em 
o soquete com prega também de cobre, 
e montado em uma haste. Serve para car- 
regar as peças com polvora solta. 

COCHARRADA, s. f. (De cocharra, com 
o suíBxo <tada»). Porção de polvora que 
enche o côncavo de uma cocharra; co- 
charra cheia de polvora; o que ella leva 
de polvora. 

f COCHÁRRO, s. m. Termo do Alem- 
tejo. Vaso grande, mas menor que co- 
xella. 

CÓCHE, s. m. (No francez coche, no 
hespanhol coche, no italiano cocchio. 
Tiram-no ordinariamente do bohemio ko- 
tschi, húngaro kotczy, albanez cotzi, va- 
laquio cocie, allemào kutsche, ingiez coach. 
Esta opinião funda-se sobro o dizer de | 

Ávila, que escrevia em 1553 : «Um car- 
ro coberto que se chama na Hungria co- 
che, o nome e o invento pertencem a es- 

j te paiz.» Diez nota que esta opinião não 
i c favorecida pelo italiano cocchio, que in- 
1 dica, ou conchula, pequena concha, ou co- 
I clea, concha de caracol; mas para Littré é 

diíficil de contradizer a asserção de Ávila). 
Carruagem grande de quatro rodas, com 
assentos para quatro ou mais pessoas,,ti- 
rada por uma ou mais parelhas de caval- 
los, mulas ou machos, que consta de caixa, 
jogo, tejadilho, maçanetas, misulas, pai- 
néis, cadeiras, estribos ou portinholas, 
pezebrão, arquinha, lança, casquilho, bo- 
leia mestra, oiavija, argolão, braçadei- 
ras, tesouras, cabeçaes, aldrabão, eixo, 
viga, rodas e suas partes, cubo, porcio- 
neiros, corrião d'alçar, cataplasmas, man- 
gotes, soleira, tapadouro, etc. Os diíFe- 
rentes coches são : Estufa, caleche, 11o- 
rão, paquebote, sege, carrocim, etc. — 
«Passava hum coche de quatro cavallos, 
de fermozos cabos, e crinas.T) Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 171.— 
— (íPois aquillo de ser engraçada, e agu- 
da na visita, na Igreja, no coche, e no 
Paço, traz grandes inconvenientes com- 
sigo.-a Idem, Carta de Guia Casados. 

— Poeticamente: 

Ao Ter descer o Soinno, quo a teu lado 
Vem reclinado no tardio eoche, 
E derramar nos ares o recreio 

Do plácido socc{,'o. 
FRANCISCO MAXOEÍ, DO NASCI.MEXT0, OBRAS, 

tom. I, p. 21. 

— Na costa do Zangnebar e nas ilhas 
de Quirimba, os portuguezes dão o nome 
de coche a umas pequenas embarcações, 
muito estreitas e feitas de varias taboas, 
cosidas com couros c breadas; os negros 
governam-nas com muita destreza e se- 
gurança, apezar de balancearem muito, 
na agiia. 

— Termo de Pedreiro. Coche de cal, 
especie de taboleiro, a modo de pá com 
ilhargas c testeira, onde o official do pe- 
dreiro acarreta a cal amassada para a 
obra. — Um coche de cal é a quanti- 
dade de cal, que leva o official de pe- 
dreiro na taboa do coche. 

— Nos engenhos de assucar, parol de 
caldo frio ou de melado ; peça de páo ou 
de cobre para receber o summo da canna 
pisada. 

COCHÉCHA, s.f. A bochecha do peixe. 
COGHEDÚRA, s. f. ant. Crespidão, ru- 

gas crespas, como as da pelle do rhino- 
ceronte. 

COCHÉIRA, s. f. (De coche, com o suf- 
fixo «eira»). Logar onde se recolhem co- 
ches, seges, etc. 

COCHEIRO, s. m. (De coche, com o 
suffixo «eiro»). O que bolôa o coche, e 
vae sentado na almofada ou bolêa. — 
nNão se vê o bom alfaiate donde ha mui- 
to pano, nem o bom cocheiro, nas ruas 
largas.» Francisco Manoel de Mello, Car- 

ta de Guia de Casados. — ciErão tantos 
os açoutes, e estallos do cocheyro ãagud- 
Ia primeyra carroça, que todo o nosso 
Rucio se confundia.D Idem, Apol. DiaLi 
p. 171. 

t COCHÉLLA. Vid. Cocho. 
COCHÍA. Vid. Coxia. 
COCHICHAR, V. n. (De cochicho). Ter- 

mo Popular. Fallar em voz baixa. 
— Pequeno instrumento que imita a 

voz do cochicho. 
— Chapéo amolgado, pela similhançf 

que tem com o instrumento do mesnío 
nome. 

COCHÍCHO, s. m. Calhandro, cotovia 
maior que a ordinaria, a que tarabem 
chamam laverca; tem o corpo pardo, a 
barriga quasi branca, e um circulo pr®'" 
debaixo do pescoço. 

Toque a caixa em Cantanhedc, 
Traga corasi^ío os cochichos 
Que fallão na nossa lingua, 
São Passaros entendidos. 

JBRONYMO BAÜIA, Á MORTB D'DM 
Quantis vezes, quantas vezes 
lluiiiildemente o cochicho 
Eâmólas de melodia 
Lhe pediu por Jesu Cliri.sto I 

IDB.V, IBIDEU. 

CGCHICHÓLO, s. m. (De cochicho, 
o suffixo boIoo). Termo Popular. 
nhola, casa mui pequena que apenas S® 
ve para ter a cama. « 

COCHÍNO, s. m. (Do francez coche, 
mea do porco). Termo antigo, usado 
da cm algumas provincias. Vid. P""" 

— Nome de um jogo que se oxeC 
com quatro cartas e dous ató quatro p 
CGiros* » 

CÓCHLEA, s. f. (pr. kóklea; do 
cochlea, do grego kokhlias). TerfflO 
Anatomia. Cavidade óssea de 
nica, formada em spiral, e situada a 
te do vestibulo e do meato auditivo 
terno. 

— Aqueducto da cóchlea, canal es 
to que começa perto da janella ? gl- 
na escala do tympano, e vae g'"''' jjj 
mente alargando até terminar na 
posterior do rochedo adiante da 
gular. — iSeguese o meato, a 
mão coclea, ou pelvi.D Ferreira, Tr^ 
de Cirurgia, p. 41. w. 

— Termo de Mcchanica. 
draulica para elevar as aguas, cha 
por outro nome, parafuso de 
des. , 7 . d® 

COCHLEÁDO, adj. (pr. ^^okUado 
cóchlea, com o suffixo «ado»). j.;,. 
col, em forma de caracol; spiral en 
colado. — Escada cochleada. , 

COCHLEÁR, adj. (pr. koklidr; ^ 
chlea). Termo de Botanica. Torci 
spiral. . . io 

COCHLEÁRIA, s. /. (pr. kokhan<h^ 
latim cochlearia, herva cm fóriu» 
lher, de cochleare, colher), vf 
cea ou vivaz, com folhas de i r 
navel, sagittadas ou auriculad» ' jjio' 
geralmente brancas, classificada p 
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na tetradynáraia siliculosa com o no- 
de cochlearia off.cinaUs, e pertencente 

aiamiliadas cruciíeras tle Jussieu; cresce 
espontaneamente em logares humidos, lo- 
dosos, das regiões do norte, e á beira 

Esta planta ó incisiva, detersiva, o 
ornecc um remedio efficaz contra as 

^oenças escorbuticas ; é de sabor acro e 
'lesagradavel. 

t COCHLEARIFÓRME, aãj. (pr. koUia- 
do latim colher, e/or- 

fôrma). Termo de Historia Natural. 
xUe têm a fôrma do uma colher. 

T COCHLEIFÓRME, adj. (pr. holdeifór- 
de cocÃíea^ caracol, g forma, forma), 

ermo de Historia Natural. Que tem a 
orma de um caracol. 

. Termo de Botanica. Folhas cochlei- 
rines, folhas que se enrolam á maneira 
spiral. 
t COCHLIARION, s. m. (pr. koldiarion). 

ernio de Antigüidade. Pequena medida 
® hquidoa entre os gregos, 
t COCHLITA, s. f. (pr. IcolcUta). Ter- 

0 de Mineralogia. Pedra figurada que 
'■apresenta uma colher. 

t COCHLÍTES, s. f. pl. (pr. Icoklítes). 
^ermo de Historia Natural. Conchas uni- 

ões, fosseis, do gênero dos caracoes. 
vOCHO ou CÓCHE, s. m. Cocho de le- 

cal ou barro, 
j. "^^^silha de levar aos pedreiros a cal 
"lassada para a obra. 

Termo do Alemteio. — Vaso para 
etc. 

s. f. (Do latim cuccinus, 
ate). Termo de Historia Natural. In- 

Lin c^íptcro, denominado coccus por 
ttiili^^'i' ^'stribuido por Ciivier na fa- 

gallinsectos. Na casca de va- 
arvores, observa-se muitas vezes uma fias 

pustulosa, era razào de um 

®u 1 pequenos corpos ovacs 
HQg '"'"'^'^ondados que estão fixos n'eiia, e 

não se divisam a principio 
aj)i '^^'•criores que manifestem ente 
cliQjjjj,' sào insectos do genero da co- 
gnj t quaes se dividem nas se- 
/«s espécies: Cochonilha das estu- 
turj^ii SP acha na- 
8i cQj, Europa, e tem o corpo qua- 
bratjçj^ coberto de uma poeira 
tü envolvendo os seus ovos etü 

n" cotanilhosa, esbranqui- 
^'c h de ninho. cKarnada «"ha nopal (coccus cacti, 

n figueira da terra), cul- 
®acto a ° México sobre uma especie de 

chamam nopal, o distingui- 
Ih; ̂ fina mesteca ou cochoni- 
Poréfjj j/ outra especie muito analoga, 

o ^ roais cotanilhosa, a que 
cochonilha silvestre, 
da Pulonia (coccus polo- 

platitT"^*^ apega ás raizes do aigu- Oll' 'Jecto iij ^° para a Polonia um 
;ro^y ^^'^'antc de commereio antes 

'^Sao da cochcDÍlha mesteca. 

— Cochonilha da carrasqueira (coc- 
cus ilicis), chamada vulgarmente <7?-ã de 
carrasco. Vid. Kermes. —A cochonilha 
depois de sêcca e reduzida a pó, serve 
para compor o carmim e a lacca carmi- 
nada. A primeira doscripção da cochoni- 
lha e do nopal, foi dada, em 1525, por 
Lopes de Gomara; até ahi a cochonilha 
do commercio, designada pelo nome de 
grã escarlate, era tomada como uma es- 
pecie de fructo, c não como um insecto 
dessecado. 

COCHONILHÉIRA, s. /. (De cochoni- 
lha, com o suííixo «eira»). Termo de Bo- 
tanica. Arvoro sobre a qual vive a co- 
chonilha. O nopal no México é onde se 
cultiva a cochonilha. 

COCIVARÁDO, s. m. Foro ou pensão por 
terras de lavoura que pagam os lavrado- 
res das fraldas do Gate, na índia, e nas 
tanadarias de Goa. — a Pagando este co- 
civarado a el-Rey de Bisnaga.D Barros, 
Década II, Liv. i, foi. 99, col. 1, emBlu- 
teau. 

t COCKIEN, s. m. Termo de Commer- 
cio. Moeda do Japão do valor de 1JÍ1280 
reis. 

COCLEÁDO. Vid. Cochleado. 
CÔGO, s. m. (No inglez cocoo), O fru- 

cto do coqueiro. Ha muitas especies: da 
Bahia, indahiba, indaiaçú, de catarro ou 
macajuba, giraba, airiri, cabelludo, pa- 
tigabiraba, isara, gorirí, nahia ou naia, do 
macaco, juçara ou açahi, tucumo, etc. 

— Figurada o familiarmente: Cousa 
com que se mette medo ás creanças. — 
d Esta casca por onde aquelle pomo rece- 
be o nutrimento vegetal que he pelo pé, 
tem huma maneira aguda, que quer se- 
melhar o nariz, posto entre dous olhos 
redondos, por onde elle lanqa os grellos, 
quando quer nacer: por razão da qual 
figura, sem ser figura, os nossos lhe cha- 
mào Coco, nome imposto pelas molheres, 
a qualquer cousa, com que querem fazer 
medo ás crianças, o qual nome assi lhe 
ficou, que ninguém lhe sabe outro, sendo 
o seu proprio, como os Malabares lhe cha- 
mão, Tenga ; e os Canarins Narle. O 
homem por ser criado á imagem, e seme 
lhança. de Deos, naturalmente aborrece as 
cousas feas. Esta natural inclinação se 
vê melhor nos meninos, em que inda o 
uso da razão he fraco, e acerca de Cocos, 
e medos, com que os acalentão suas amas, 
que não são outra cousa, senão hum qual- 
quer vulto sem ordem, ou proporção, o 
qual mtdo não tem dos que lhe mostrão 
bem feytos e proporcionados,-» Manoel 
Severim de Faria, Noticias de Portugal, 
p. 333. 

—Vasilha feita da casca do côco tornea- 
da, com um cabo que a atravessa, junto 
da boeca, quo serve para tirar agua, e ó 
usada no JJrazil. Similhantes a estes se ; 
fazem de pj ata, cobro, folha de Flandres, ' 
etc. i 

— Loc. FAM.: Fazer cocos a alguém, j 

causar-lhe medo como ás creanças.—Fa- 
zer cocos vãos, ameaças vãs, como a 
creanças. 

COGODRÍLLO. Vid. Crocodilo. — lEs- 
tando todos na ribeira de hum rio, levou 
um cocodrillo.» Fernão de Queiroz, Vida 
do Irmão Basto, p. 333, col. 2, cm Blu- 
teau. 

t COCOÉIRO, s. m. Vid. Coqueiro. 
COCÕES. Vid. Cocão. 
COCÔMBRO. Vid. Cogombro. 
CÓCORAS. Vid. Cocaras. 
COÇOLÉTE. Vid. Cossolete ou Corso- 

lete. 
COÇÓURO. Vid. Caçouro. 
f COCTÍVEL, adj. 2 gen. Mal derivado 

do latim coctus, cozido). Capaz de cocção. 
= Pouco-usado. 

COCUMÉLO. Vid. Cogumelo. 
COCURÚTA. Vid. Cocuruto. 
COCURÜTO, s. m. Termo vulgar. To- 

po, summidade, ponto mais alto de algu- 
ma cousa. — O cocuruto da cabeça. 

f COCYCIAS, s. f. pl. Termo de Anti- 
güidade. Fest is cm honra de Proserpina. 

COCYTO, s. m. (Do latim cocytus, do 
grego kokilos). Termo de Geographia. 
Rio da Campania, quo se lança no lago 
Lacrino. 

— Termo de Mythologia. Rio fabulo- 
so, figurado pelos poetas como um doa 
rios do inferno que rodeava o Tartaro, o 
que, engrossado pelas lagrimas dos per- 
versos, ia dosaguar no Acheronte. 

CÓDA, s. f. Outra forma de Cauda. 
Cauda, a parte posterior dos insectos. 

— Termo de Marinha. Coda da náo, 
rabada, popa, codaste; d'aqui vera Euco- 
dado. Vid. esta palavra. 

— Termo do Musica. Periodo final, 
junto a qualquer trecho, cm logar d'um 
outro, de menor offeito. 

— Parte final com que se termina uma 
contradança, uma polka, etc. 

t CODAGÁPALA, s. /. Termo de Bota- 
nica. Arbusto do Malabar e Ceylão (ne- 
rium antidysentericum, de Linneu, c wri- 
ghtia antidysénterica, de Brown); per- 
tence á familia das apocíneas, é cia pen- 
tandria digynea de Linneu, tem a casca 
amarga, aromatica, acre e levemente ad- 
stringente, e applica-se, com bom resulta- 
do, nas diarrhôas, mas está pouco em uso 
na Europa : é uma especie de loendro. 

CODÃO, s. m. Caramelo, agua con- 
gelada pelo frio. 

CODASTE, s. m. (Do coda, com o suf- 
fixo naste»). Termo do Marinha. Vid. Ca- 
daste. 

CÕDEA, s. f. A parte exterior do pão 
cozido, mais rija e tostada que a interior 
ou miolo.—Côdea muito dura. 

— Por analogia: Casca, superfície. 
—Figuradamento: O exterior de algu- 

ma cousa, Vid, Superfície.—A codea da 
lei, a letra o não o espirito.—A codea da 
questão.—A codea da matéria. — (nAquel- 
la rústica gente criada na codea da nos- 
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$a ley.D Barros, Década III, Liv. i, foi. 
9, V., col. 2, em Bluteau. 

— Crusta. — ííÂlgumas terras, que fi- 
carão cuhertas de cinzas e lodo, e 'pedra 
pomes, e em pouco menos de trez palmos, 
« fizerão codea, ficarão naturalmente ir- 
remediáveis .'s> Antonio Cordeiro, Historia 
Insulana, Liv. v, cap. xii. 

— Codea de arvore, casca, cortiça. 
— Figurada e familiarmente : Pão, ali- 

mento. 
— Loc. FAM.: Ser conhecido da co- 

dea e do miôlo, ser conhecido por fóra 
e por dentro.—Saber comer, ou comer já 
pão com codea, ter boa bocca, nào en- 
geitar a codea por dura e queimada, ter 
já uso de razão, prudência, saber confor- 
mar-se cora as circumstancias. . 

CODEÁR, V. a. e n. (De codea). Termo 
Populnr, Comer pão, etc. 

CÔDEASINHA, s. /. Diminutivo de Co- 
dea. Codea delgada. 

COÜECÉIRA, s. /. (De codeço, com o 
auffixo «eira»). Terra onde nasce muito 
codeço, e onde elle se dá. 

CODECÍLHO. Vid. Codicillo. 
GODÊÇO, a. m. (Do latim cytisus). Ter- 

mo de Botanioa. Pequeno arbusto, classi- 
ficado por Linneu na diadelphia decandria 
com o nome de cytisus hirsutus, e per- 
tencente á familia das leguminosas de 
Jussieu. Tem o tronco guarnecido de ra- 
mos inclinados, as folhas compostas, ter- 
nadas;as corollas amarellas, o calyx ou- 
riçado, bojudo, oblongo, dividido em tres 
lacineas. 

— Codeço dos Alpes, planta congêne- 
re da precedente, denominada por Lin- 
neu cytisus lahurnum. E' uma arvore as- 
sás elevada, de madeira muito rija, co- 
berta de uma casca verde, e dá umas va- 
gens oblongas, estreitas para a base, com 
sementes chatas e reniformes. A madeira 
d'esta arvore, depois de sêcca, toma uma 
cor que imita o ébano: em quanto verde 
reputa-se venenosa, porém as cabras 
costumam pascer as suas folhas. 

Oi codecos se cortJo, n alto bosque 
Ministra as g:rossas teas. 

LEONII. Dl COSTA, GIOKGICAl DB TIROILIO, p. 89. 

CÓDEGO. Vid. Codigo. 
CODÉIA. Vid, Codeina. 
CODÉINA, s. f. (Do grego khôde, ca- 

beça de papoula). Termo de Chimica. 
Alcalóide que se encontra no opio, ao 
mesmo tempo que a morphina e a nar- 
cotina. A codeina distingue-se claramente 
da morphina pela sua insolubilidade nos 
alcalis era solução na agua, pela ausên- 
cia de coloração ao contacto do ácido azo- 
tico e do sesquichiorurcto de ferro; ob- 
tem-se como producto secundário na cx- 
tracção da morphina. A codeina é algu- 
mas vezes empregada em medicina co- 
mo calmante ; opéra principalmente so- 
bre os'nervos da região hypogastrica. Foi 
descoberta por Robiquet em 1832. 

CODELÍ ou CODELÍM. Vid. Codilim. 
CODÊSSO. Vid. Codeço. 
CÓDEX, s, m. Vid. Códice. 
CÓDICE, s. m. (Do latim codex, codi- 

go). Manuscripto antigo, registro ou col- 
lecção manuscripta de matérias scientifi- 
cas, de cousas memoráveis— Livro ma- 
nuscripto ou impresso. 

— PI. Obras de auctores antigos, ma- 
nuscriptos com notas marginaes. 

■— Termo Universitário. Depois do res- 
pondente dar as conclusoes e provas, o 
presidente ou prior faz o códice das im- 
pugnações e respostas, e o dá ao respon- 
dente para estudar os argumentos e res- 
postas. — «JJm que os respundentes não 
são obrigados a dar códice ao Presiden- 
te.-» Estatutos Antigos da Universidade, 
p, 191, col. 2. — Caído em desuso n'este 
sentido. 

CODICILLÁR, adj. 2 gen. (Do codicillo). 
Termo Forense. Que se contém ou está 
incluido em um codicillo. — Clausula co- 
dicillar.— Legado codiciliar. 

CODICÍLLO, s. m. (Do latim codicil- 
lus, diminutivo de codex). Termo do Fo- 
ro. Disposição de ultima vontade, que 
tem por fim fazer uma addiçSo ou uma 
mudança n'um testamento. — <íE isto, 
que assy dito he, mandamos que aja lu- 
gar tios testamentos feitos nas Cidades, 
e Villas, e Lugares, homde aja tam gran- 
de povoraçom, que ligeiramente se pos- 
sam aver todalas ditas testemunhas; ca 
seendo o logar de tam pequena povoraçom, 
que ligeiramente se nom podesse aver o 
dito conto das testemunhas, em tal caso 
mandamos que o dito testamento, ou codi- 
cillo, que em tal lugar for feito, valha 
com tres testemunhas, quer seja aberto, 
quer garrado, quer escripto, quer per pa- 
lavra, jd Ordenações Affonsinas, Liv. iv, 
Tit. 103, § 4. — «E se alguum quiser 
fazer codicillo, quer aberto feito por Ta- 
belliom, quer garrado com estormento nas 
costas, quer feito e assinado pelo testa- 
dor, ou per alguma outra privada pes- 
soa, deve-a fazer com quatro testemunhas, 
barooens ou molheres, livres, e maiores 
de quatorze annos, em tal guisa que com 
o Tabelliom sejam cinquo testemunhas. )■> 
Ob. cit., Liv. IV, Tit, 103, n. 5, 

CÓDIGO, s. m. (Do latim codex). Com- 
pilação das leis, pragmaticas e rescriptos 
dos doze imperadores romanos, mandada 
fazer por Justiniano. 

— Por imitação se tem dado este no- 
me ás collecçoes de leis feitas por alguns 
principes, ou governos constitucionaes.— 
Codigo thtodosiano ou de Theodosio. — 
Codigo manuelino ou de El-Rei D. Manoel, 
etc. — Codigo civil. — Codigo penal. — 
Codigo mercantil.—Codigo militar.—Nos 
titulos dos cüdigos modernos designa-se 
a natureza das leis. — <íllumas leys que 
encorporara no codigo.» Monarchia Lu- 
sitana, Tom. II, p. 1. 

CODILHÁR, V. a. (De codilho). Darco- 

dilho, ganharem a mão sobre o feito os 
parceiros que jogam contra elle. 

—Figuradamente: Enganar, burlar, lo- 
grar, frustrar. 

CODÍLHO, í. m. (De coda). Termo do 
Jogo do voltarete. Condição do que pei"' 
de, devendo ganhar, por ser o feito. — 
Perdi a mão de codilho. — Levei um co- 
dilho. — Dei um codilho. — DiíFere da 
reposta. Vid. esta palavra. 

—Termo de Anatomia veterinaria. Co- 
tovêlos que fazem as mãos dos cavallo^ 
e bêstas, para a banda da barriga, onde 
começa a espádoa.—a-Entre a filha, 
tre, e cudilhos hum panno de linho.n 
vão, Tratado da Gineta, p. 56. 

CODILÍM, CODELÍM ou CODOLÍM, «• 
Termo Asiático. Picão. 

f CODÍLO. Vid. Codilim. 
t CODIRECTÔR, s. m. (De co, prefixo, 

e director). O que, conjunctamente coW 
outro, dirige uma empreza. 

CÓDO, s. m. ant. Geada. Vid. Codão- 
t CODONATÁRIO, adj. (De co, prefixo, 

e donatario). Termo Juridico. Associao" 
na doação, cuja doação é commum a 
tra ou outras pessoas. 

t CODÓRNA, s. /. Termo do Brasil- 
Nome d'uma ave que é excelleute 
comer. . 

CODORNÍZ, s. f. (Do latim coturm^'[ 
Termo de Historia Natural. Ave con^ 
génere da perdiz, denominada por L' 
neu tetras coturnix, e distribuída Pi' 
Cuvier na ordem das gallináeeas; é 
to menor que a perdiz, tem o dorso P®'' 
do, ondeado de negro, o iris dos 
esbranquiçado e as pernas da côr 
joio. As codornizes são aves de arri 
ção, e não obstante o seu grande p®® ' 
acham comtudo meio de passarem do 
pto e África á Europa, atravessando 
Mediterrâneo na primavera e princiÇ^ iiXL<UIld i ctiicU IJfcl lli-i* Y C-l Cb ^ if' , 'La 
do inverno, e voltando depois da coln 
no outono; algumas porém ficam nas 
sas regiões, escondem-se nas seáras o 
zem o ninho á maneira das perdizes; 
nham-se muitas vezes sobre os 
dos navios. . je 

CODORNIZÃO, s. m. (AugmentatiVO 
Codorniz). Ave da ordem das 
também chamada o rei das jjjg; 
porque arriba, no mesmo tempo qu® " 
é pardo claro, com as azas ruivas. . 

CODÓRNO, s. m. Termo de Bota» 
Variedade de pêros muito grandes. 

COEFFICIÊNTE, s. m. (De 
e efficiente). Termo d'Algebra. O 
que collocado antes de uma 
algebrica, lhe multiplica o valor. 
X, 3 é o coefficiente de x. ircfiJíO; 

t COEGUAL, adj. (De co, gp- 
egual). Termo de Theologia» 
piica ás tres pessoas da Trinda 
significar que cilas são eguaes cm 
ção, perfeição e poder. pcíU®'' 

t COEGUALDÁDE, s. /• (De <=0, e 
dade). Qualidade de coegual* 
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COEIRÍNHO, s. m. Vid. Cueirinho. 
COÉIRO, s. m. Vid. Cueiro. 
t COELEITÔR, s. TO. (De CO, prefixo, e 

®leitor).Ü que goza do direito de eleitor 
®onjnnctamente com outra pessoa. 

COÉLHA, s. /. A fêmea do coelho. Vid. 
"06lho.—«£' certo que esta esperança da 
"""■^hiplicaçam da Coelha os nam enga- 
nou.T, Barros, Década I, Liv. i, § 2. 

COELHÉIRA, s. f. (De coelho, com o 
«eira»), Lo^ar onde se criam os 

coelhos. 
Vaso do barro onde os coelhos man- 

cos ou domésticos fazem o ninho. 

COELHÉIRO, s. VI. (De coelho, com o 
®Hffixo «eiro»). Caçador de coelhos. 

■ Adj. O que caça coelhos. — Cão 
'Ofilheiro. 

COELHO, s. m. (Do latim cuniculos). 
6'"rao de Historia Natural. Pequeno mam- 

''^'lero quadrúpede, bravío ou doméstico, 
prolífico, congênere da lebre, deno- 

^'n-ado ^ por Linneu lepus cunicidus, o 
'stribuicio por Cuvier na familia dos 

^oedores. Este animal, originário de Por- 
_'ígal ellespanha, está hoje espalhado por 

a a Europa; vive cm sociedade nas to- 
que elle mesmo cava, e onde se refu- 

6'® ao menor ruido. A sua pelle sorve 
a fabricação de chapéos. 

«e ^iRey dizemdo que lhe trouxes- çeJoZZa e vinagre pera o coelho, em- 
" ousse delles e manduuhos matar.d Fer- 

oT „ Pss, Chronica de Dom Pedro I, ál. 

A dez o coelho 
Perdiz faz derranco. 

CANC. IJB REZE.NDB, lOIU. l, p. 13C. 
I^era ench(3rem 
lalliiulorcs e pratees de coelhos e perdyzcs. 

OB. ciT., tom. I, p. 181. 

p de cor escura, de rabo mui 
^^queno, a cabeça comprida e da feição 

poróm com barbatanas grandes. 

Coeiho, Ktixova, Atum, Gallo, e Dobrada. 
M.\>0EL TIIOMAZ. INSUL.VNA, liv. X, oií. 125. 

IhaT"de Antigüidade. As meda- 
"m poi' divisa 

lóbre, syinbolisam a 
® ^ Sicilia, e designam em ge- 

darln poi' causa da fccundi- 
  ^l^®stes animaes. 

íia n d'Armaria. Movei da arma- 
"opi-esenta este animal, correndo, 

diz.g : Ter dente de coelho, 
discm" !.^ difficil de entender, de 
dade d ' tirada da difficul- 
'iial.^ ^ ^''parar o dente bisulco do ani- 

f. cajadada dous coe- 
doug ^ mesmo trabalho conseguir 

t Cnr 
de Jcoilia- 

ventre, do hoilos, ôcco). 

os inf "^natomia. Que tem relação 
cotatn'^^'''"°®'—^^'■'«'■'«coeliaca, tron- *^01 (Io tres artérias, que vão 
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uma ao estomago, outra ao fígado e ou- 
tra ao baço. 

f COEMPÇÃO, s. f. (Da co, prefixo, e 
do latim emjitio, compra). Termo Juridi- 
co. Compra feita conjuntamente com ou- 
tra pessoa, feita com socio. 

f COENÓGONO, adj. (Do grego koinos, 
eommum, e gonos, geração). Termo de 
Zoologia. Que produz alternativamente 
o,os, o pequenos animaes vivos, 

f COENOLOGÍA, s. f. (Do grego koi- 
nos, eommum, e logos, discurso). Termo 
Didactico. Conferencia entre muitos ini- 
migos ; consulta entro muitos médicos. 

f COENOSCÓPIGO, adj. (Do grego koi- 
nos, commnm, o skopein, considerar). Ter- 
mo Didactico. Que tem por objecto as 
propriedades geraes dos seres. 

COENTRÁDA, s. /. (De coentro, com o 
sufSxo «ada»). Molho adubado com coen- 
tros. 

COENTRÉLLA, s. f. Nome que na pro- 
víncia da Extremadura se dá á herva 
chamada pimpinella. (Vid. esta palavra). 

COÊNTRO, s. m. (Do latim coriandrum). 
Termo do Botanica. Phxnta annual, clas- 
sificada por Linneu napentandria dyginia 
com o nome de coriandrum sativum, e 
pertencente á familia das umbrelladas de 
Jussieu; lança um tronco simples o del- 
gado, tem as folhas inferiores aladas, as 
do tronco abarcantes e aladas, a corolla 
radiada, as pétalas inclinadas o chanfra- 
das, c dá umas sementes esphericas, es- 
triadas, de cheiro forte o desagradavel 
em quanto frescas, poróm aromatico, de- 
pois de scccas; na medicina faz-se uso 
d'estas sementes como carminativas e es- 
timulantes dos orgãos digestivos. 

Marmiilolro me dá arrependlnionlo: 
Tor a salva, (jue lie jíosto, tomarei 
Goentro opposio ao meu conicnlamcnlo. 

GAM., ELBGIA 7. 

COEPÍSCOPO ou CO-EPÍSCOPO, s. m. 
(De co, prefixo, o episcopo). O que ó 
bispo juntamente com outro. 

t COEQUAÇÃO, s. f. (De co, prefixo, o 
equação). Divisão, regulando a parte pro- 
porcional a cada contribuinte. 

COERÇÃO, s. f. (Do latim coercio, de 
coerccre, reter). Termo Didactico. Acção, 
poder, direito de conter alguém no seu 
dever, de impedir que se ap irte d'elle; 
estado do constrangimento, privação in- 
justa da liberdade. 

t COERCIBILIDÁDE, s. /. (De coerci- 
vel, com o snffixo «idade»). Qualidade 
do que écoercivel. A coercibilidade per- 
tence aos gazes e aos vapores. 

COERCITÍVO, adj. (De coercivel). Vid. 
Coercivo. 

COERCÍVEL, adj. 2 gen. (Do latim coer- 
cere, reter; de coj e arcere, constranger). 
Que se pôde cohibir, refrear. 

— Termo do Physica. Susceptível de 
se ajuntar ou conter em menor espaço. 
— Todos os gazes são coerciveis. 

COERCÍvd, adj. (De coerção). Que tem 

o poder ou o direito de coefção; coactivo. 
— Força coerciva, obrigatoria com pe- 

na. Vid. Coercivo. 
COERMÍTA ou COEREMÍTA, s. m. (Da 

co, prefixo, e ermita). Companheiro de 
ermitão ou ermita, ou na vida eremitica. 

GOESSÊNCIA, s. /. (De co, prefixo, o 
essencia). Essência mutua que se dá em 
dous ou mais sujeitos do mesmo modo. 

COESSENCIÁL, adj. 2 gen. (De coes- 
sencia). Que é da mesma essencia que 
outro; que é egualmente essencial e ne- 
cessário para constituir algum ente. 

COESSENCIALMÊNTE, ado. (De coes- 
sencial, com o suffixo «mente»). De um 
modo coessencial. 

COÉSSO, s. m. Nome do peixe a que 
os latinos chamam scorpião (scorpio), 

COESTÁDO, s. m. (De co, prefixo, o es- 
tado). Estado, ou principado que divido 
a soberania com outro. 

— Estado, fazendo parte do império 
germânico. 

COESTENDÊR, v. a. (De co, prefixo, e 
estender). Estender conjuncta ou paraV- 
lelamente duas cousas no mesmo lança- 
mento. 

— Coestender-se, v. rejl. Estender-se 
ao mesmo tempo ou juntamente com ou- 
tro. 

COESTENDÍDO, pari. pass. deCoesten- 
der, c adj. Estendido conjunctamente, no 
mesmo lançamento ou direcção, em espa- 
ços parallelos. 

COETÁNEO, adj. (De co, prefixo, e do 
latim (Btas, edade). De uma mesma cdade, 
contemporâneo. — «Consta ser a Archi- 
tectura militar coetanea ao principio do 
mundo.y> Luiz Serrão Pimentel, Methodo 
Lusitano, p. 1.—'íFoy o primeiro, que en- 
tre os seus coetaneos.» Frei Jacintho do 
Deus, Vergel de plantas, p. 82. 

COETERNAL, adj. 2 gen. (De co, pre- 
fixo, e eternal). Vid. Coeterno. 

t COETERNIDÁDE, s. f. (De co, pre- 
fixo, e eternidade). Termo de Theologia. 
Attributo do quo é coeterno. 

COETÉRNO, adj. (De co, prefixo, e eter- 
no). Termo de Theologia. Que existe com 
outro de toda a eternidade. 

t COEVANAS, s. /. pl. Termo do Bra- 
sil. Cabilda de silvicolas que habitavam 
no Pará. 

COÉVO, adj. Que viveu no mesmo tem- 
po, coetaneo, contemporâneo. — tEm tem- 
po de Ptolomeo, e dos 70 interpretes, 
coevos a Alexandre Magno.Antonio 
Vieira, Obras, Tom. x, p. 392. 

— 8. m. pl. Os coevos da guerra de 
Tróia. 

COEXISTÊNCIA, s. f. (Do co, prefixo, o 
existencia). Existência simultanea. — Os 
Arianos negavam a coexistência do Ver- 
bo divino com seu pai. 

COEXISTÊNTE, adj. S gen. (De co, pre- 
fixo, e existente). Que coexiste, que ó si- 
multâneo. — Dous factos coexistentes. 

COEXISTÍR, V, n. (De co, prefixo, e 
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existir). Existir no mesmo tempo que ou- 
tro ou outros. — A abnegação não pôde 
coexistir com o eqoismo. 

COFÉM, s. m. Significação incerta. 

Douvos rosto do cnfem, 
E na inâo um puxauanle. 

CANC. DE REZHNUE, tOIll. I, p. 206. 

COFÍNHOS, s. m. pl. Cêstos. 
CÓFO, s. m. ant. Especie de escudo, 

capacete ou adarga que usam os persas. 
— (íCalçam sapatos de pontilha de couro 
ou de seda, trazem em as cabeças toucas 
brancas soteaãas sobre huns barretes ver- 
melhos, com kumas trombas vermelhas, e 
assim como andão bem ataviados de ves- 
tido, o andão de armas a saber terçados, 
e adargas, arcos, torquiscos, e frechas, 
são grandes frecheyros ; trazem huns -es- 
cudos a que chamão cofos de seda, de al- 
godão tão fortes, que os não passa nenhu- 
ma frecha, e continuamente trazem estas 
armas na paz.n Antonio Tenreiro, Itine- 
rário da índia, cap. i. 

— Medida de Angola que leva dez mi- 
Iheiros do seu zimbo ou gimbo, e vale 
lO^OOO reis de tal moeda. 

— Termo Brazileiro. Sacco feito de 
palha. 

CÓFRE, s. m. (Do latim cophinus, ces- 
ta, cabaz, o do grego kophinos). Movei, 
cm fôrma de caixa, onde se guarda qual- 
quer cousa. — Um cofre cheio. 

Logo pompa funeral 
Ordeney ao passarinho: 
Uma foy o vaso de agoa, 
Foy campa o cofre do milho. 

JBRO.NYMO BAHIA, X MORTE PINTAS!LGO. 

— Caixa onde se guarda o dinheiro 
ou cousas de valor. — « Todo o livro de 
Ouilhermo Chorei (uma obra sobre moe- 
das) vi que andava vívente, revolvendo-se 
por aquelles cofres, e contadores; era 
hum lahjrinto!» Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 80. 

— Logar onde se guarda o dinheiro 
no erário e suas repartições. — Os cofres 
do estado, o erário, o thesouro público. 

— Cofre dos defuntos, cofre dos au- 
sentes, cofre dos orphãos, onde se guar- 
da e deposita o dinheiro, os rendimentos 
das propriedades dos defuntos, ausen- 
tes e orphàos.—Entrar em cofre, rece- 
ber-se, arrecadar-se, cobrar-se. 

— Figuradamente: 
noma. O' Mercúrio, valcl-mo ora, 

Que vejo mãos apparelhos. 
Merc. Dá-lhe, Tempo, a essa Senhora 

O cofre dos meus conselhos : 
E podes-te ir muito embora. 

GIL VICENTC, AUTO DA FEIRA. 

— Arca do peito ; thorax. 
— Cofre do Senhor, caixão onde se 

guarda o Santíssimo Sacramento na sex- 
ta feira de Endoenças. 

— Loc. : Fazer cofre d.e alguma cousa 
a alguém, fazer mysterios, segredos de 
alguma cousa. 

— Termo de Fortificação. Cava de seis 

a sete pés de alto, feita no fundo de um 
fosso sêcco, caminhando atravez do fosso 
em linha parallela de quinze até dezoito 
pés de intervallo, e guarnecida de para- 
peito com setteiras. 

COFRESÍNHO, s. m. Diminutivo de Co- 
fre. Pequeno cofre. 

COFRÊTE, s. m, Diminutivo de Cofre. 
Vid. Huchete. 

COFRÍNHO, s. m, Diminutivo de Co- 
fre. 

t COGELO, s. m. Réptil da África, que 
dizem assimilhar-se ao crocodilo. 

t COGÈNTE, adj. (Do latim cogere). 
Termo de Philosophia. Que constrange, 

t COGÊR, V. a.' ant. Colher. 

E qiiamren ontra sason perdid'ea 
Aqucl ben cogi, cuidei que noii 
Perdesse coita do meu cüraçon. 

canc.dk trovas ant., publ. por Yarnhagen, 
n. 46. 

Em um tempo cogi flores 
Del mui nobre Paraiso. 

OB. ciT., n. 50. 

COGITABÚNDO, adj. Forma Popular. 
Pensativo, imaginativo. 

COGITAÇÃO, s. f. (Do latim cogitatio- 
ne, de cogitare). Acção de cogitar. 

COGITADO, part. pnss. de Cogitar, e 
adj. Pensado, imaginado, cuidado.—De- 
licto nunca até agora cogitado. = Pouco 
usado. 

COGITÁR, V. n. (Do latim cogitare). 
Pensar. —Keflectir.—Imaginar; cuidar. 
— Cogitar de alguma cousa, ter em mente 
alguma idêa, tratar, occupar-se d'ella. 

t COGITATIBILIDÁDE, s. /. (De cogi- 
tação). Termo de Philosophia. Faculdade 
de reflectir sobre as nossas próprias sen- 
sações. 

COGITATÍVO, adj. (Do thema cogita, do 
cogitar, com o suíííixo «ivo»). Termo de 
Philosophia. Que tem relação com a co- 
gitação. 

t COGNÁC, s. m. (pr. honhák; de Co- 
gnac, cidade de França no departamento 
do Charente, nos suburbios da qual se 
faz esta aguardente). Aguardente vinda 
de Cognac. 

— Por extensão : Aguardente imitan- 
do a de Cognac. — üm copo de cognac. 

COGNAÇÃO, s. f. (Do latim cognatio, 
de cognatus, cognato). Termo Juridico. 
Vinculo de parentesco entre varias pes- 
soas que procedem de um mesmo tronco, 
por linha feminina. Alguns auctores, com- 
tudo, tomam este termo genericamente, 
pelo parentesco de consangüinidade entre 
os descendentes de um tronco commum, 
tanto pela linha masculina como pela 
feminina, por opposição a agnação. — 
«Abrahão foy mandado sahir da sua Co- 
gnação.» Fernando Corrêa de Lacerda, 
Vida da Princeza D. Joanna, pag. 50.— 
«Cuja devoção augmenta a de huma e ou- 
tra Cognação.» Sebastião Pacheco Va- 
rella. Numero Vocal, p. 540. 

COGNÀDO, adj. Termo Juridico. Que é 

parente por cognação. — <s.A differençdj 
que fazia o direyto Civil antigo, entre os 
agnados, e cognados para o effeyto da 
Siiccessão, preferindo os Agnados, foy rí- 
vogado pelo direyto novíssimo dos Autên- 
ticos.-n Gouvêa, Justa Acciamação, P- 
256. 

—S. m. Parente collateral que descende 
de um mesmo tronco por linha feminina. 
Pessoa que está unida a outra pelo vin- 
culo de cognação. Vid. Cognação. 

COGNÁTICO, adj. (De cognato, com o 
suffixo «ico»). Termo Juridico. Relativo 
á cognação. 

— Successão cognatica, successão ü®" 
volvida aos cognatos, por falta de paren- 
tes em linha masculina. 

COGNÁTO, adj. (Do latim cugnatus; d® 
cum, com, e gnatus, nascido). Termo de 
Grammatica. Diz-se das palavras que teffl 
relação ou analogia com outras d'onde sao 
formadas. 

— Sugeito, complementos objectivos cO' 
gnatos, os que têm os mesmos radicaes 
do verbo que regem, ou pelo qual são rf' 
gidos ; ex.: Semente que semeei; ciãpOf d 
que a possam cxdpar; fazer grandes-/^®' 
tos; oircirgrandes obras. 

t COGNIÇÃO, s. /. (Do latim cognitiO- 
ne, do cognoscere, conhecer; vid. Conh®" 
cer). Termo de Philosophia. Acto int®.' 
lectual pelo qual se adquire um conheci- 
mento. 

t COGNITÍVO, adj. (De cognito, co» 
o suffixo «ivo»). Termo de Philosopb'®' 
Que é relativo ao conhecimento. ■ 

CÓGNITO, adj. (Do latim cognitus]- S®' 
bido, conhecido. 

Corta rSo os baleis a curta via 
Das aguas de Neptuno, e recebido 
Na terra, do obseijucnte ajuntamento, 
Se íoi o Mouro ao cugnito aposento. 

CAM. Lüs., canl. 1, cst. 7á. 

— Que é capaz de conhecer. 
COGNÔME, s. m. (Do latim cognotr so- 

Nome que se segue ao nome próprio, 
brenome ; appellido ; alcunha. — 
saberem fazer a distincção do nome, 
gnome, e agnome.D Barros, Década ' 
p. 237. 

COGNOMÊNTO, s. m. (De cognome, 
o suffixo «mento»). Sobrenome, appo'^ ' 
alcunha, epitheto.—«O Cognomento ^ 
CO era alcunha.d Francisco Manoe 
Mello, Epanaphoras, p. 442. í 

COGNOMINAÇÃO, s. m. (De cogno®^ 
na, thema de cognominar, com o 
«ação»). Denominação, appellido. = 
CO usado. g. 

COGNOMINÁDO, part. pas. do Cog 
minar, e adj. Denominado, que 
peilido ou cogmme.—Catão, 
do o sábio. — ííOutavo Rey dests r^si' 
cognominado o forte.^ Monarchia 
tana, Tom. iv, p. 116. je 

COGNOMINÁDOS, s. m. pl. 
Grammatica. As palavras que, ten 
radical commum, só differem em acc 
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tes etymologicos. Dlfferença-se de deri- 
wãos, porque este nome abraça mesmo 
3.3 palavras em que apenas ha vestigio de 

Também se lhes chama paronymos. 
COGNOMINÁR, V. a. (Do latim cogno- 

ifíinare). Denominar; intitular; dar, por 
sobrenome, cognome, alcunha. = Pouco 
Usado. 

~~V. rejl. Cognominar-se, appellidar- 
tomar por appellido. 

COGNOSCÊR, V. a. Antiga forma de 
Conhecer. 

COGNOSCIBILIDÀDE, s. /. Termo Di- 
<iactico. Qualidade do que é cognoscivel, 
de poder attingir-se com a mente. 

COGNOSCITÍVO, aãj. Termo Didacti- 
Que tom faculdade natural para co- 

®liecer as cousas. — Potência cognosciti- 
y^' — Creaturas cognoscitivas, creaturas 
'ntelligentes.—ils vias cognoscitivas das 
'^^^vdades eternaSj as vias que conduzem 

conhecimento. — «liai/os de luz, que 
uwstrão todas as criaturas cognosciti- 
vas.» Padi-e Manoel Fernandes, Alma 
Wstruida, Tom. ii, p. 145. 

COGNOSCÍVEL, aãj. 2 gen. Termo Di- 
«actieo. Conhecivel. 

COGNOSCÚDO. Vid. Conhecido. 
COGOMBRÁL. s. m. (De cogombro.com 

° Buffixo «ai»). Plantio de cogombros, 
Pepinal. 

COGÔIHBRO, s. m. ant. (No francez 
^oucombi-e, no provençal cogomíre, no ita- 
lano cocomevü; do accusativo latino cu- 

'^^rnerem, onde o accento está sobre a 
®esma syllaba que nas linguas romani- 

Pepino. 

O capelo an(l(^íio homhro, 
feyio como o do Synir.lo, 
Irü^a-o cabo em unia mfto 
e na ouira liuuin ciKju/ubro, 

CANC. DE ÍIE'ÍBNDE, lom. I, J). 14G. 

^OGÓTE, s. m. Termo Popular. A par- 
^ posterior da cabeça, o occiput.—«Não 

'"'^moinhos naturaes, que ha em todos 
gogote, o da 

■rf x"" Francisco Pinto l^acheco, 
rnn° Gineta, p. 4G. 

tifi "t/j- 2 gen. Termo de For- 
usado.—Linha cogrital, 

Sólln centro da praça á 

cuculla). Ves- 
t(jjji^ ^j^Pnachal com mangas, especie de 
nlioy.^ religiosos. — «iím pe- 
du Q V^luvra lhe mandou a cogula 
Hlona'' f!" Cister, de. que era Monge.d 
Col_ Lusitana, Tom. iv, foi. 40, 
ge Ca"^ " -^eíic/ü vestido a cogula.» Jor- 
{). U)[ Agiologio Lusitano, Tom. i, 

coam àÍ- 
■^'sstacl purt. pass. de Cogular. 
da nie(i°i' além da rasa o bordas 

^OGUi cogulado. 
'azer Attestar, encher até 

^ogúlo 
)• N latim cucullusj ca- 

medidas de solidos, a porção 

que excede a rasa, que cresce acima das 
bordas. 

— Medida de cogúlo, medida nao ar- 
rasada, acogulada. 

— Obs. : Alguns escrevem esta pala- 
vra e seus derivados com dous «11». 

COGUMÉLO, s. m. Termo de Botânica. 
Genero de plantas da classe das cryptoga- 
micas de Linneu e da fatiiilia dos fungos 
de Jussieu, constituindo uma grande fa- 
mília ou antes uma classe, comprehen- 
dendo vegetaes terrestres, que se desen- 
volvem sobre as matérias organicas cm 
decomposição ou na terra. Nunca apre- 
sentam folhas nem raizes, mas possuem 
sempre orgãos distinctos para a vegeta- 
çfio e para a reprodueçào; são essen- 
cialmente formados do filamentos esbran- 
quiçados, conhecidos pelos nomes de n^y- 
celio ou branco de cogumélo; entretecen- 
do-se uns com outros, formam os orgãos 
de vegetação; d'este mycelio nascem os 
orgãos de fructiíicação que constituem 
muitas vezes receptáculos carnudos ou es- 
ponjosos, collocados sobre pediculos, e 
formando com elles orgãos muito mais 
apparentes que o resto da planta. Os 
cogumelos comestíveis são receptácu- 
los d'este genero, que tem a forma de 
chapéos pediculados. Os cogumelos dão- 
se nos logares humidos; o calor as- 
sombreado desenvolve-os muito mais de- 
pressa ; é por isso que se encontram em 
logares sombrios, nas excavaçSes das ar- 
vores, e nos logares subterrâneos. A exis- 
tência dos cogumelos é muito delicada; 
não se lhes pode tocar, sem os oílende- 
rem. Não ha vegetal que desenvolva e 
cresça com mais rapidez ; uma só noite 
basta para nascerem milheiros de cogu- 
melos ; ha alguns que em menos d'uma 
hora nascem e chegam ao termo de sua 
existencia. 

COHABITAÇÃO, s. /. (De co, prefixo, 
e habitação). Estado de duas jjessoas que 
habitam juntas. 

— Termo Jurídico. Estado de marido 
e mulher que vivem jimtos. — Também 
se diz das pessoas livres que habitam 
juntas.— «O vinculo quanto á cohabita- 
ção, 'póde não ser perpetuo.v Promptua- 
rio Moral, p. 311. 

— Figuradamente : Copula carnal. 
COHABITÀDO, part, pass. de Cohabi- 

tar, e ad.j. Que cohabitou; que teve co- 
pula carnal. 

COHABITADÔR, s. m. Que habita jun- 
tamente com outro. — O que cohabita. 

COHABITÁR, V. n. (De co, prefixo, e 
habitar). Viver mutuamente com outro, 
como marido e mulher. — «Cohafaitando 
com cada huma, como se fora sua legiti- 
ma consorte.)-) Frei Luiz de Souza, His- 
toria de S. Domingos, Part. ii, p. 2õl. 

— Figuradamente: Ter cópula carnal 
com pessoa de outro sexo. — <íMuytos 
homens cazados, que são incapazes de 00- 
habitar, pedem remedio, etc.» Francisco 

Morato Roma, Luz da Medicina, p. 318. 
t CÔHEN, s. m. (Do hebi eu c ihen, sa- 

cerdote). Na religião mosaica, sacrifica- 
dor. 

f COHERDÁR, V. n. Ser coherdeiro. 
COHERDÉIRO, A, s. (De co, e herdeiro). 

Pessoa que herda com outros. — Estes 
dous rapazes são coherdeiros dos haveres 
do tio. 

— Figuradamente: — aMats como co- 
herdeiros de Ohristo que como herdeiros 
de Deos.i) Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
III, p. 445. 

COHERÊNCIA, s. f. (Do latim cohce- 
rentia, de cohwrens, coherente). Termo 
de Physica. Estado do que é coherente. 

— Figuradamente: Idêas cheias de 00- 
herencia.—Idêas sem coherencia.—Este 
homem tem im proceder cheio de cohe- 
rencia. — <íNão ha Expositor, que não 
repare na coherencia deste texto.k Anto- 
nio Vieira, Sermões, Tom. v, p. 77. 

COHERENTE, adj. 2 gen. (Do latim co- 
hcerens, de cohmrere, ser coherente ; de co, 
e hoirere, estar preso, ligado, pegar-se). 
Que se liga, péga reciprocamente. — Os 
metaes tem as suas moléculas mais ou me- 
nos coherentes, mas as do ferro são muito 
mais coherentes do que as do chumbo. 

— Termo de Botanica. — Estames co- 
herentes, estames que se ligam uns aos 
outros. 

— Figuradamente: Que tem nexo, em 
que as cousas se prendem por laços ló- 
gicos. — Um discurso coherente.—Idêas 
coherentes. — «Parece que não andou co- 
herente.» Lueena, Vida de S. Francisco 
Xavier, p. 55, em Bluteau. 

COHERENTEMÊNTE, adv. (De coheren- 
te, com o sufíixo «mente»). De modo co- 
herente, com coherencia. —«Procec/eo co- 
herentemente em dar também a outro a 
sua parte.D Antonio Vieii-a^ Sermões, 
Tom. II, p. lOG. 

COHESÃO, s. f. (Do latim cohcesus, par- 
tieipio ôíQcohairere; vid. Coherente). Ter- 
mo de Physicã. Força em virtude da qual 
as partículas dos corpos solidos se ligam 
entre si. 

COHESÍVO, adj. (Do latim cohaisus, 
part. pass. de cohmrere). Vid. Coherente. 

COHIBIÇÃO, s. /. (Do latim cohihitió). 
Acção e effeito de cohibir. 

COHIBÍR, V. a. (Do latim cóhibere ; do 
co, preíixo, e habere, haver, ter, reter; vid. 
Haver). Impedir que obre, opere. — Re- 
primir, reter, refrear. 

— V. rejl. Cohihir-se, conter-se^ dei- 
xar de fiizer uma acção; reprimir-se. 

COHIRMÃO, s. m. Vid. Coirmão. 
COHOBAÇÃO, s. f. (Do thema de coho- 

bar, com o suíTixo «ação»). Termo do 
Pharmacia. Acção decohobar.—«Comad- 
vertencia que se hãode repetir tantas co- 
hobações, athe que dos tais pós se'não 
possa extrahir mais alguma tintura,a 
Braz Luiz d'Abreu, Portugal Medico, p. 
30G. 
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COHOBÁDO, part. pass. de Cohobar. 
— Um liquido cohobado. 

COHOBÁR, V. a. (O francez tem coho- 
her; a origem é desconhecida). Termo 
de Pharmacia, Distillar muitas vezes se- 
guidas um liquido sobre o seu residuo, 
ou antes sobre novas substancias para 
que elle se carregue mais dos principies 
voláteis. 

GOHONESTÃÇâO, s. f. (Do thema co- 
honesta, de cohonestar, com o suffixo 
«ação»), Acçào e effeito de cohonestar. 
— Conseguiram a cohonestação de um 
acto tão í ergonhoso. 

COHONESTADÔR, A, adj. (Do thema 
cohonesta, de cohonestar, com o suffixo 
fdorí, «a»). Que cohonesta.—Palavras 
cohonestadoras. 

— Substantivamente: O cchonestador. 
COHONESTÁR, v. a. (Do latira coho- 

nestare; de co, e um hypotheticoÃonesía?'e^ 
de honestus; vid. Honesto). Dar a appa- 
rencia, um exterior de honestidade. — 
tOs que pretendem cohonestar o vali- 
mento, chamam á preeminencia, lugar.y> 
Sebastião Pacheco Varella, Numero Vo- 
cal, p. 502, em Bluteau. 

COHÓRTE, s. f. (Do latim cohors, co- 
hortis). Termo d'Antiguidade. Tropa de 
infanteria entre os romanos, que era a 
10.» parto da legião. — aEra huma das 
cohortes romanas.-» Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. II, p. 236. 

— Em geral, multidão, bando de com- 
batentes. 

— Familiarmente: Toda a especie de 
gente reunida em bando. 

— Figuradamente : As cohortes dos vi- 
cias accommettem-nos. 

COICE, s. m, Vid. Couce. 
COIDÁR, V. a. Antiga fôrma do Cui- 

dar. 
Eu MC coidei, ü me deus fez veer 
Esta Senhor contra qucn me non vai. 

TROTAS I Cá!STÂBES, D.^ 5. 

COIFA, s. f. (Do francez coijjfe, etc.; 
do hespanhol coijia, do antigo alto alle- 
mão kuppa, kupha, kujjhja, mitra). Co- 
bertura da cabeça em fôrma de rede em 
que as mulheres recolhem o cabello. 

—Termo d'Artilheria. Coberta da es- 
corva das espoletas. 

COIGAL, adj. 2 gen. Vid. Coegual. 
COIMA, s. f. Multa, pena pecuniaria 

que se impõe ao transgressor da lei ou 
postura. — <tE se o clérigo for demanda- 
do de mal que fezer que nos chamamos 
vez tu cooyma ou doutro feito que per- 
tenqa a sa casa de sás hordens nunca seja 
julgado de nós nem de nosos mordomos 
nem doutros nossos juizes mas seja julga- 
do per seu bispo ou per seu viguairo.r> 
Lei de 1211, em Portugal. Mon. Hist., 
Leges, Tom. I, p, 171. — «E se aquello, 
sobre que fezer a dita executam, nam for 
primeiramente em a nossa Corte julgua- 
dOf ou não foi per outro nenhuum Juiz 

fora da nossa Corte julguado, se esse, con- 
tra que se faz a execuçam, quer dar ao 
dito Porteiro hoa cuuçam, ou pinhores 
2)erante dous, ou tres hoviens huus pera 
estar a nosso Jaizo, e o Porteiro o nam 
quer receber, mas quello penhorar, esto 
seja testemunhado dante dous homens hoons, 
e entam tolha-lhe o penhor, e se mester 
for tolha-lho per força sem nenhuma Col- 
ma.» Ordenações Affonsinas, Liv. iii, Tit. 
92, §1._ 

— Cair em coima a alguém, praticar 
um acto illegal para cora alguém que 
obriga a pagar-lhe coima.—/'azer^coima, 
praticar acto sujeito a coima, e figura- 
damente, commetter erro, culpa. 

— Adag. : d-Nem por coima de figos a 
cadea.y> Padre Delicado, Adagios, p. 37. 

COIMÁR, V. a. F azer pagar coima, im- 
por coima. 

COIMAVEL, adj. 2 gen. (De coima, cora 
o suffixo «avel»). Sujeito a coima.—• Âc- 
ção coimavel. 

COIMBRÃO, Ã, adj. (De Coimbra, nome 
de cidade). De Coimbra. 

— Em Historia litteraria moderna de 
Portugal, eschola coimbrã, eschola inno- 
vadora em litteratura que eondemnou a 
immobilidade, pieguismo e mesquinharia 
da eschola que tem por chefe Antonio Fe- 
liciano de Castilho, e por sectários todos 
os acadêmicos insigniticantissimos de Lis- 
boa ; a eschola coimbrã, atacando o falso, 
o convencional, o ridiculo insupportavel da 
eschola de Lisboa, com quanto prestasse 
um serviço, está bem longe de nos dar uma 
litteratura ao abrigo da critica; lançou 
abaixo, mas o que construiu é imperfeito. 

— Estylo coimbrão, estylo pedantesco e 
por vezes ridiculo, adoptado por alguns 
dos representantes da eschola coimbrã, 
proveniente a maior parte das vezes da 
obscuridade das suas idêas. 

—Estrada coimbrã, o caminho que vae 
para Coimbra.—Por extensão (por isso 
que por Coimbra passava a estrada prin- 
cipal de Portugal), estrada real, direita, 
trilhada, sem atalhos. 

— Figuradamente: «Nãoquerem estra- 
da coimbrãa, e caminho direyto, buscão 
rodeos, e atalhos, em que se perdem, con- 
fundindo, o que querem dizer.T> Francisco 
Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, p. 53. 

COIMÉIRO, adj. (De coima, com ©"suf- 
fixo «eiro»). Sujeito a coima, que faz pa- 
gar coima. 

— Terra, logar coimeiro, terra, logar 
onde é prohibido apascentar gados, cor- 
tar lenha, caçar aves ou caça de monte, pes- 
car, sob pena de coima.— Tempo coimei- 
ro, tempo em que é sujeito a coima o fa- 
zer alguma cousa. 

— 8. m. O que infringe uma postura, 
uma lei e por isso fica sujeito a coima.— 
«Se trabalhe quanto poder de saber se os 
Rendeiros, ou Jurados nom costrangem 
os Coimeiros, e se teem com elles aveença 
feita, ou se afazem despois das Senten- 

ças, ou porque razão nom levam as cooi- 
mas, e assy o digua na Camara; e fa- 
zendo o contrario, seja logo privado desse 
OJjicio, e dem-no a outro, que faça ver- 
dade, e ame a prol comunal.D Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 27, § 23. 

COINCHÁR, V. n. Grunhir; diz-se do 
gritar do porco. 

COINCIDÊNCIA, s. /. (Vid. Coincidir). 
Termo de Geometria. Estado de linhas , 
ou superfícies que podem sobrepôr-se, oU 
de volumes que podem substituir-se do 
mesmo espaço. 

— Na linguagem geral, simultaneidade, 
encontro, paridade de acontecimentos. 
Na vida d'este homem deu-se uma notavd 
coincidência: nasceu a 14 de março de 
1824, e morreu a 14 de março de 1864- 

COINCIDENTE, adj. (De coincidir). Ter- 
mo de Geouietria. Que coincide.—LinhaSj 
superjicies coincidentes. 

—Na linguagem geral, simultâneo, 
se dá ao niesmo tempo ou em circurastan* 
cias idênticas ou muito similhantes.—F'*' 
ctos coincidentes. 

COINCIDÍR, V. n. (De co, e do latim «»- 
cidere; vid. Incidente). Termo de Goo' 
metria. Ter coincidência, fallando dasii' 
nhas, das supertícics, dos volumes. 

— Sueceder ao mesmo tempo. — 
dous jactos coincidiram n'aqueUa occd' 
sião. 

— Na linguagem geral, cair juntacne»' 
te. — Convir. 

COINDICAÇÃO, s. /. (De co, e indica- 
ção). Termo de Medicina. Concurso d® 
muitas indicações que tendem todasaffl" 
tivar tal ou qual medicação. 

COINDICÁNTE, adj. '2 gen. (Vid. CoiB- 
dicar). Termo de Medicina. Signaes, 
ptomas coindicantes, os que concorrei^ ^ 
indicar o emprego de tal ou tal medic^ 
mento ou meio curativo. > 

COINDICÁR, V. a. (De co, e 
Termo do Medicina. Dar uma coindi^ ^ 
ção, indicar juntamente com.— Os 
ptomas coindicavam a necessidade do ^ 
prego da quina. 

t COINHA, s. f. (Forma antiga e P 
pular do Cunha). O sentido especial 
que se acha empregada na seguinte P ^ 
sagem, não é difficil d'explicar. 
aquel mouro alcarac polo que là 
ordinhamento das lides que fazi^^ ^ 
ualeiros ospitaleres que sempre 
az do curai temendo-se que, os 
fezessem este ordinhamento do az " 
ral ordinhou estas duas aazes d^ ''"pnSi 
pera a fenderem.» Livros de 
III, p. 185, em Portugal. Mon. Hist- 
ptores, Tom. i. Alcarac dispoz duas^ 
formandoum angulo, semelhando u® 

cbiNQUINÁDO, part. pass. de Coioí^ 
nar. Manchado, maculado. jWíí' 

COINQUINÁR, V. a. (Do latina coi 1 
nare). Manchar, macular. pnC®' 

COIR.... As palavras que não se 
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traremcomeçando por Coir...,busquem-se 
começanflo por Cour... 

COIRMÃO, adj. m., COIRMÃ, /. (De 
prefixo, e irmão). Primos coirmãos, 

primos que são filhos de dous irmãos ou 
""mas, ou de irmão e irmã.— «Partios a 
caneta egreia per sentença porqne eram 
^^gimdos coyrmãos.» Livros de Linha- 

Part. III, p. 195, em Portugal, 
"íon. Hist. Scriptores, Tom. i. — Nos es- 
^"ptos da edade média apparece também 
'-Offi-irmão, com irmão. — a. Per feyto, 

como se hé seu imiguo cercão da- 
í^elle, contra que quer ser testemunha, 

á alguum sezi parente de segundo com 
niao a suso; outrusy se este, contra que 

qtter ser testemunha, he imiguo cer- 
^"0 d alguum parente daquelle, que per 

t<istemunha contra elle, de segundo 
'"W Irmão a suso, ou se lhe fez deshon- 

t(d, ou se lhe disse tal 2}alavra, em 
«Qjía corregimento, assy a elle, como 

(iíguum de seus parentes de segundo 
om Irmão a suso.» Ordenações Affonsi- 

°as. Liv. III, Tit. G3, § 2. — «Estaòele- 
i ' e per Ley ponho pera sempre, que to- 

,, que com Senhor viver, quer per 
° ada, quer a bem fazer, seendo seu go- 

undando per seu, e casar, 
p^. "''WíV com sua filha, ou Irmãa, ou 
r.u ''°'®irniãa, ou segunda comirmãa, 

Madre ou com criada de seu Se- 
nh, or. ou de - sua molher, ou que tenha em 

a casa, sem mandado do Senhor, com 
Viver, quf> porem.» Ob. cit., 

•LiIV. V ' '■1'it. 14, § 2. 

gj.. f. (Do verbo coitar, como 
doo"'"' '^^iiniar, ctc.) Cuidado, dor, 

mal, afflicção. 

• • •. Kslo me pode Ruardar 
mui gran cuilti que cu ei damar. 

TllOVAS E CANTAnüS, D." 1. 

Meus amigos qiio salior liaveria 
jJa mui grau ciiii':in que vivo dizer 

un taiuar que queria ora fazer. 
IBIÜEM, n." 3. 

Cora' 
Nas f>j'eu vivo no mundo coitaJo 

traves cotias que ei de soUrer. 
IBIDEM, n.° 13. 

Quero ni'aiue mi a coiTandurar. 
IBIÜEM,!!!." 200. 

Mays se fez deus a la gri coila 
" lí u do (|ue screy sofredor. 

CANC. LE D. DIMZ, p. 4. 

por morte nerderey Aiiuel dia co<j/a que ey. 
ibidem, p. 8. 

Co^mo me deus aguysou que vivesse 
uram n/y/a, seniior, des que vos vi, 

j,' I ó'® mel (iuysou que vos vy 
0 vn'.' '1'"^ 'l"" er conhceesse "sso ben, a queu ei non fez.par. 

ibidem, p. n. 

p íf"'" ''oyla e afan levar 
Oiio '"í'® J andar, ^" ""nca mi vallia nostro Senhor. 

'bidek, p. 21, 
Que coila ei tan,grande de sofrer! 

CANClOJIEini.NHO BB TBOVAS ANTIGAS, D.» 3. 

— «O seu doo e a sa manzela e coyta 
era tam grande que todos aqueles que o 
uiron ouueram por estranho como aquela 
ora nom moreo. E o porque se mais man- 
zelaua si era per a lide que Ihi partira 
alcarac e o infante.» Livros de Linha- 
gens, III, p. 189, em Portugal. Mon. hist. 
Scriptores, Tom, i. — aE tragia em sas 
maàs huma muy fremosa e grande asta 
en cima dela huma cruz que esprandecia 
como o sol e laiiçaua de si rayos de fogo. 
Esta foi mazelada de coita de door e de 
présa descorodoe a todas uosas gentes.» 
Ibidem. 

COITADAMÊNTE, adv. (De coitado, com 
o suffixo «mente»). Do modo infeliz, des- 
graçado. — Pouco usado. 

COITADÍCE, s. f. (De coitado, com o 
suffixo «ice»). Estado do que é coitado. 
= Pouco usado. 

COITADINHO, adj. Diminutivo de Coi- 
tado. 

— Popularmente : Que tem mulher que 
commette adultério. 

COITÁDO, adj. (De coitar; forma par- 
ticipai). Que ó perseguido pela desgraça, 
pelas penas, pelos desgostos, por dores. 

Por Deus, coitada sigo, 
Pois iion \en nu-u ami;,'o. 

CANCIONEIRI.NHO IJÜ TROTAS ANTIGAS, D. 17. 

Com oj'eu vivo no mundo coitado 
Nds coilys quo ei de soHier. 

TROVAS B CANTARES, H. 15. 

— nPorquedesemparasti este uelho coy- 
tado de présa de mesquidade ?» Livros de 
Linhagens, iii, p. 189, em Portugal. Mon. 
Hist. Scriptores, Tom. i. 

Ile liuum tnoi Iam rrenylado, 
que mu naii) leyxa, coitado, 
stí naiii niurio. 

CANC. 0a REZENDE, tOTO. 1, p.^8õ. 

Perdidas, o tracilbadas 
As luas ovelhas vejo, 
D('li;is nioiTcr de cansjdas, 
K lu leiis morto o desejo 
D'iiCUíljres ás coitadas, 

BGRNARDIM lUUElRO, EGLOGA I. 

Coitado quem me dará 
- novas de miin onde estou, 

pois dizeis (juc iiam suu lá, 
e (]ue commi^'o nào vou. 

CUHlSTOViO FALCÃO, OBRAS, p. 19 Cd. 1871) , 

And'> cuidando naquello coitado 
Daquelle Mexias que juz enterrado 

GIL TICEMB, DIALOGO SODRK A RESSURREICXo. 

Ah coitada dc ti, ah triste, trisle! 
ANTONO fERRlCIRA, CASTRO, aCt. lÜ. 

Ora imagina agora quilo coitados 
Andaríamos Iodos, quão perdidos, 
Dc fonies, de tormentas quebranUdos, 
Pur climas e por mares não sabidos. 

CAM., Lüs., caat. V, est. 70. 

— nQuando o fogo anda na coitada, 
varrevi-lhe muito hem os caminhos.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. 

— Adag. : «Coytado do homem que 
pare.» Francisco Manoel de Mello, Feira 
d'Anexiiis, Part. i, Dial. vi, § 4. 

f COITÁR-SE, V. refl. ant. (Do latim 
cogitare, syneopando-so o g, como em 
rainha por antiga reinha do latim regi- 
na, bainha por vainha do latim vagina, 
quarenta por quarainta de uma forma 
anterior quadrainta do latim quadragin- 
ta, etc.) Ter cuidado; tratar cora cui- 
dado de uma cousa. — Apressar-se. — 
«Coitava-se el por tal, que se podesse 
seer, queria el teer a festa de Pentecoste 
em Jerusalem.» Actos dos Apostolos, cap. 
20, v. lG,em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

COITÉliHO, s, m. ant. (Diminutivo de 
Coito 1 ou Couto 1). Pequeno recinto quo 
serve de horta, jardim, pomar ou logra- 
douro das casas. — <í Mando a mha casa, 
e hum Coitelho, ao Cabidoo por pitança.t 
Doe. de 1299, em Viterbo, Eluc. 

1.) COITO, s. m. Vid. Couto 1. 
2.) COITO, s. m. (Do latim coitus, de 

coire (de co, prefixo, e ire, ir), ir junta- 
mente, no sentido proprio ; e no figurado ; 
ter copula carnal, ajustar-se o macho com 
a fêmea). Copula carnal. 

3.) COITO, part. ant. de Cozer. (Do 
latim coctus, participio forte de coquere, 
cozer ; vid. Cozer).—aPam coito.» Viter- 
bo, Eluc. 

COIXA, s. /. Vid. Coxa. 
COIXÓTE, s. m. ant. (De coixa, cora"b 

suffixo «ote»). Armadura defensiva daa 
coxas.—«Outro sy manda, que se nom en- 
tenda esta Ley em bordamento d^Armas, a 
saber, de peças, coixotes, canelleiras, e 
rebraças, e avambraças, e luvas, que as 
possa todo o homem trazer, posto que se- 
jam bordadas com latom collor d'ouro, 
nem outro sy em allotoamento de cotas, 
jdldra, e camaaes,que esso meesmo as pos- 
sam trazer em jaques, e estofas, em que 
manda que jwssam trazer o dito velludo, 
etc.» Ordenações Affonsiuas, Liv. 5, Tit. 
43, § 7. 

COIZA. Vid. Cousa. 
COIZÉIRO, Vid. Cousa. 
COIZlNHA, s, f. Diminutivo do Cousa. 
1.) CÔLA, s. f. (Fôrma parallela de Cau- 

da, resultante da mudança de «d» em «1»). 
Cauda, rabo.—Cóla do cavallo. 

—Figuradamente: líasto, trilha, piu- 
gada, seguimento.—Ir-lhe na cóla, ir em 
seguimento, pela trilha, atraz, após. 

— Cóla do arnez acobertado, a peça da 
garupa. 

—Cóla do panno, a parte da peça op- 
posta ã amostra, e menos bem lavrada. 

— Certa fórina de metrificação hespa- 
nhola, a que chamam redondilho quebra- 
do.— «O Redondilho quebrado ou como 
outros lhe chamão cóla.» Filippe Nunes, 
Arte poética, p. 4. 

2.) CÓLA, s. /. Vid. Colla. 
COLAÇÃO. Vid. Collação. 
COLAÇO. Vid. Collaço. 
COLADA. Vid. Collada. 
COLAFISAR ou COLAPHISAR, v. a. (Do 

latim colaphisare). Esbofetear, dar mur* 
ros, bofetadas. 
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— Figuradamente: Incitar, estimular, 
excitar, maltratar com desprezo, atormen- 
tar despresivelmente. 

COLAGÔGO. Vid. Cholagogo. 
COLAO, s. m. Titulo dos ministros as- 

sessores do Imperador da China, a que 
os portuguezes deram o nome de manda- 
rins. 

COLÁR. Vid. Collar. 
COLARÈJA, s. f. (De Colares, vilia dis- 

tante uma legoa de Cintra). Mulher de 
Colares que vende fructa nos mercados 
de Lisboa. 

COLBÁTO. Vid. Cobalto. 
CÔLCHA, s. f. (Do latim culcita, por 

intermedio d'uma íórma colcta, em que o 
ct se mudou em ch, como trecho, de tre- 
ctus). Coberta de cama, de sêda, algo- 
dão, etc., com diversos lavores, e ordi- 
nariamente estofada. — Colcha de monta- 
ria. Vid. Montaria. 

COLCHÃO, s. m. (Augmentativo de Col- 
cha). Especie de sacco cheio de uma sub- 
stancia tlexivel, elastica, proprio para 
descançar o corpo, era quanto se dorme, 
da fôrma de um parallelipipedo: a sua es- 
pessura varia segundo a quantidade do 
matéria de que é formado, e assim a sua 
elasticidade. — Um colchão de clina, de 
pennas, de lã,— Um ^ranc/e*colchão.— 
Um pequeno colchão. 

Nos levantamos das camas 
Que de colckoens, e cljumaços 
Lâtiverão tâo fdmiiUas, 
Que parecíàodü gaigos. 

JERONYMO BAUIA, JORNADA 111. 
— a T'antas hastas nam tem hum col- 

cham.» Francisco Manoel de Mello, Fei- 
ra de Anexins, Part. i, Dial. O, § 1. 

COLCHÈA ou COLCHEIA, s.f. (Do mes- 
mo thema que o francez croche, colchêa). 
Termo de Musica. Nota de cabeça ne- 
gra, com um pequeno gancho na extre- 
midade da cauda : 

Duas colchéas valem uma seminima. 
— dA semicolchea, he o mesmOj que a col- 
chea tendo mais huma risca.d Nunes, Tra- 
tado das Explanações, p. 81, em Bluteau. 

— Termo de Poesia. Décima em que 
se glosam dous motes, collocando um no 
quarto verso, e o outro no fim. 

COLCHÉIRO, s. m. (De colcha, com o 
suffixo aeiro»). O que faz colchas. 

I.) COLCHÊTE, s. n;. (Do mesmo thema 
que o írancez crochet, colchete). Pequeno 
gancho de fio d'arame, que prende como 
os alamares, e serve para fechar as aber- 
turas dos vestidos. 

Donde hum grandio.«to Dumcro levavSo 
Ue corcheies, boloens, c Camafeos. 

MANOIL DS GALUBG03, TEJMPLO DA MB.VORIA, 
liv. IV, esl. 26. 

— Figuradamente:—((Se te lá agasta- 
res muito, tudo he largar hum colchete. > 
Antonio Ferreira, Bristo, act. IV, sc. Vll. 

—Termo de Marceneiro e Carpinteiro. 

Peça de páo onde se encosta a madeira 
que se quer acepilhar. 

—PI. Termo de J3razao. Diz-se das 
pessoas eollateraes, nào ascendentes nem 
descendentes em linha recta. 

2.) COLChÊTE, s. m. (De colcha, com 
o suffixo «ete.») Obra de panno acolchoa- 
do, baixo, que se estende sobre camilhas, 
para melhor comiiiodo do corpo, e evitar o 
calor nos climas quentes; maior que col- 
cha, e menor quo colchão. 

t COLCHICÁCEAS, s. /. pl. Termo de 
Botanica. Família de plantas da classe 
das dicotyledóneas monopétalas, de esta- 
mes perigyneos, estabelecida por De Can- 
dolle, e composta dos generos colchico e 
veratra, e de alguns outros analogos, que 
Jussieu classificou entre os juncos, po- 
rém dos quaes diíFerem essencialmente 
tanto pelas suas propriedades medicinaes, 
como pelos seus caracteres botânicos ; são 
plantas herbáceas, de raiz fibrosa ou bol- 
bifera, folhas alternas, flores terminaes, 
hermaphroditas ou insexuaes. As colchi- 
caceas tem geralmente sobre a economia 
animal uma acçào deleteria, devida a um 
principio particular chamado veratrina. 

COLCHICÍNA, s. /. 'J Permo de Chimica. 
Substancia achada por Geiger e Ilesse 
nas sementes do colchico; crystallisa-se 
em agulhas separadas e incoloras, tem 
sabor áspero e amargo, mas não se lhe 
nota a acrimonia da veratrina, e também 
não causa tão violenta irritação na mem- 
brana pituitaria. Dissolve-se ura pouco na 
agua, e a veratrina é n'ella insoluvel ; 
também se dissolve no álcool. 

COLCHICO, s. m. (Do latim colchicum, 
do grego kolkikún, assim chamado da 
Colchida, patria da envenenadora Medêa). 
Termo de Botanica. Dedo de Mercúrio, 
lirio verde ou narciso do outomno, ge- 
nero de plantas da hexándria trigynea 
de Linneu, e da familia dos juncos de 
Jussieu; tem a raiz bolbosa e muito diu- 
retica, e tomado em grande dose é um 
veneno activissimo, principalmente para 
os cães. 

— Colchico do outono (colchicum aii- 
tumnale, de Linneu) ou açafrào dos pra- 
dos; floresce nos prados, durante os me- 
zes de setembro e outubro, tem grandes 
flores côr de rosa que abrem antes das 
folhas, e se assemelham ás do açafrão ; os 
bolbos do colchico irregularmente ováes, 
lêm a grossura de uma noz, cobertos ex- 
teriormente de membranas escuras e del- 
gadas, e contêm uma substancia compa- 
cta, carnuda e branca, de cheiro desagra- 
davel e sabor acre e nauseabundo, que ó 
a única parte da planta empregada na me- 
dicina. Em pharmacia preparam-se o vi- 
nho, o vinagre a a tintura de colchico. 

COLCHOADO, s. m. (De colchão, como 
suffixo «ado»). Vid. Acolchoado. 

COLCHOÉIRO, s. m. (De colcha, com o 
suffixo «eiro»). O que iáz ou vende col- 
chões. 

COLCOTHÁR, s. m. (Julga-se ter sido 
inventada esta palavra por Paracelso, «y 
chiraista do XVI século). Termo de Chi- 
mica. Peroxydo de feiTO vermelho, pr^' 
veniente da decomposição do proto-sul- 
phato de ferro pelo fogo. 

— Caparrosa calcinada.—((A Capai'1''^' 
sa, depois de destillada, ou tão calcinada) 
que já não tenha oleo, nem causa que 
de si, chamão colcothar.» Curvo láemedo, 
Polyanthêa Medicinal, p. 808. 

CÓLDRE, s. m. Antigamente: 
para fVeclias, settas, virotes, virotões, etc- 
— a-Outros com arcos, e coldres de 
chas.D Barros, Década I, foi. 36, col- 

Hora daquelle moço, que como ave, 
Voando enlre nós and.», e despejando 
Seu coldre a elle leve, ás almas grave. 

ANTONIO FEUREIRA, CARTAS, 1ÍV. I, H. — 

Todo indammado cm fo^o so arma e voa, 
Ardendo lica o ar e o coldre soa. 

JDB.M, EPITUALAMIO. 

Escolhi do meu coldre um aço duro. 
IDIiM, IBIDK». 

— Hoje, peça de sola emque^sel® 
vam as pistolas, pendentes do arção 
sella. 

COLEÁR. Vid. Collear. 
COLEDOCO. Vid. Coliducto. 
COLEGATARIO, s. m. (De co, 

e legatario). Termo Forense. O qii® ^ 
gatario junto cora outro ou outros ; 1 
tem parte na herança. 

COLÉIÇA, s./. Vid. Colheita. 
COLÉITA, s. /. Vid. Colheita.— 

da a vós, e a cada huum de vós 
treguedes ao Infante Dom Fernando d^ ^ 
gão  e a Quintaã de Pouza 
Pena Cova com todoslon Direitos & ^ . 
das, e pertenças, coleitas, e /jaríe de 
zimos, que eu hi hei, e de direito 
aver, e outro si com toda juridiçom 
minai, e Civil.y> Doe. de 1354 no Co V, 
Diplomático Portuguez, Tom. i, P- 

29^; 

publ. pelo visconde de Santarém. 
COLENDÍSSIMO, adj. Termo 

Muito respeitável, muito digno de ve 
ração. — O colendissimo senado. . , 

fCOLEODÉRME, adj. (Do grego 
leós, ostôjo, e derma, pelle). 
Zoologia. Coberto de involucro eiü 
de sacco. , i és, 

t COLEÓPODO, adj. (Do i». 
estôjo, e poys, pé). Termo de Lo 
Que tem as patas escondidas n 

1 hol^^' 
COLEÓPTERO, s. m. (Do grego 

pteros; de khuleós, estôjo, e oi" 
Termo de Historia Natural. j 
dem do insectos, cujos caracteres 
quatro azas com as duas ;||a3 i 
fôrma de estôjos, mandibulas e 
as azas inferiores franzidas 
mente, e os estôjos ou elytros 

t COLEORRHIZA, s. f. (Do 
íeós, estôjo, e raisa, raiz), lerino 
taaica. Vagina membranosa quo 



COLE COLH COLH 271 

® radícula do embryão de certas plantas 
®onocotyledóneas. 

CÓLERA, s. /. (Do grego Icholera, si- 
gnificando não a bilis, mas cholera). Ter- 

de Medicina. Um dos humores do 
Corpo humano. 

"~Cotnmoção violenta da alma, accesso 
'nowentaneo de furor.—Irritação causada 
por uma oífensa; viva indignação contra 
®'guem. 

Porqne infiuindo cólera violenta 
No Homem n tiunilmenle alterando, 
Seiào os fins a <iui* co ella inclina 
Du3 míseros moriaes tolal ruína. 

HOLIM DS MUUaA, NOTISS. DO DOMEM, Cãnt. 
IV, IG. 

Bem como aquelle que febricitando 
Onde a cólera está prevalecendo, 
Na secca boca tudi) ja amargando 
Amargo julga quanlo vai comendo. 

iDEM, íBiDEM, caot. IV, est. 9. 
E vendo o Capitílo que lhe he forçado 
A fúria resistir a seu iinigo, 
Cora animo fiíroz cometo, o arranca 
A curta espnda, a cullera mouido. 

CORTe UBAL, NAUFR. DB SePULVBDA, Cant. XII. 

«Antes a cólera he inimiga da elo- 
quando Marte de Saturno.» Fran- 

'^00 Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
p. 103. 

Figuradamente: Movimento impe- 
dos animaes. —colara do leão.— 

(^civallo.—<íEm cólera, como 
I Ji'oxidão, se lhe darào ao cavallo as 

Soens.» Antonio Galvão, Tratado da Gi- 
p. 63. 

das ondas, a agitação das 

escreve-se esta pa- 

^"dic ° ^ etymologia 
Ça ■u^',P^™^^'fferençar de cholera, doen- 

j^^CÓLERA-MÓRBUS . Vid. Cholera-mór- 

adv. (Do colérico, 
«mente»). Com cólera, fu- 

p^Wente. 

Xo cólera, com o suffi- 
iracnndo, 

^u-rtis c ^ ^"goso, arrebatado.—alia hi 
^charti > arrebatados, que como 
Jüereijj "cowsa Jora de seu <josto, não 
'®ira as outras.y> Antonio Fer- 

Bnsto, Prol. 
E í^ianor, assesta o arco 

" ramoso, e arrogante. 
CORTE nEAL, NAÜFR. DE SKPÜLVBDA, Cant. l. 

arrebatado, ™peto e furor chega raiuoso. 
IBIDEM, cant. 7. 

•se colérico, lanqou a 
["^Postá estava, pelo theatro d^^s- 
^°'°90s'ti- Álanoel de Mello, 

P' —«-Foi comi- 
^ me a lançar 

m-; me teve respe7/to, por 
de Deos.i Idem, 

^^íRfiw" 
o'Cholerina. 

Vid. Encolerisar-se. 
CQLÉRITUM OU COLÉTITO, 

s. m. Termo de Chimica. Licor prepa- 
rado da parte corrosiva dos metaes, para 
ensaiar o ouro, que faz mudar de côr se 
não é puro. 

COLÊTE, s. m. Vid. Collete. 
COLGÁDO, fart. pass. de Colgar. Col- 

locado.—Pendurado, que está pendente.— 
d A quantos esta Carta virem fazemos sa- 
ber, que as Comunas dos Judeos dos di- 
tos nossos Reynos por Meestre Moii^em 
nosso Fisico, e Arraby Moor dos ditos 
Judeos, nos mostrou huma letera do nosso 
Senhor o Papa Bonifácio Nono, hullada 
do seu verdadeiro seello de chumbo, col- 
gado por fios de sirgo vermelho, e ama- 
relo, com figuras de duas cabeças no dito 
seello, com humas leteras em cima dellas 
de huma parte.-d Ordenações Affonsinas, 
Liv. II, Tit. 93, § 1. 

—p]nforcado.—a-Na porta da Casa da 
Supplicação está huma argóla em que hum 
Rey nosso mandou enforcar hum Desem- 
bargador, porque aceitou huma bolça de 
dobroens, que huma velha lhe offereceu para 
lhe favorecer, e apressar certa causa de 
importancia, que lhe movia huma parte 
rija. Foy o Rey em pessoa á Relação para 
averiguar a peita, que tirou a limpo por 
excellente modo, e não se sahio dalli sem 
o deixar colgado.» Arte de Furtar,cap. 49. 

COLGADÚRA, s. f. (Do thema colga, de 
colgar, com o suffixo «dura»). Ornamen- 
to das paredes que fica pendente.— aDa 
colgadura de Ouadamecins.n Jacintho 
Freire, Vida de D. João de Castro, p. 147, 
em Bluteau. 

COLGÁR, V. a. (Contracção popular de 
Collocar). Collocar no alto. — Pendurar. 

COLHÁDO , s. m. Coliina; outeiro um 
tanto elevado. = Usado por Pedro de Ma- 
riz, etc. 

COLHÀR, s. f. Outra forma de Colhér. 
— «Item hum Colhareiro de prata com 
doze colhares de prata, que pezava qua- 
tro marcos.» Doe. de 1347, no Corpo Di- 
plomático Portuguez, Tom. i, p. 291, pu- 
blic. pelo visconde de Santarém. 

COLHAREIRO, s. m. ant. (De colhar, 
com o suíBxo «eiro»). Estojo cm qtie se 
arrecadam colheres. — «Item hum Colha- 
reiro de prata, com doze colheres de pra- 
ta, que pesava quatro marcos.» Doe. de 
1347, no Corpo Diplomático Portuguez, 
Tom. i, p. 291, public. pelo visconde de 
Santarém. 

COLHEDÉIRA, s. m. ant. (De colhe, 
thema de colher, com o suffixo «deira»). 
Teruio de Pintura. Folha de corno de boi 
delgada com que se ajuntam as tintas ao 
moêl-as, 

COLHEDÔR, s. m. (De colhe, thema de 
colher, com o suffixo «dor»). O que co- 
lhe, principalmente fruetos do arvores.— 
Collector ou cobrador de júgadas, oita- 
vos e outras foragens do mesmo genero. 
— « Teemos por bem, e mandamos aos di- 
tos Almoxarifes, e colhedores das ditas 
Jugadas, e Oitavos também das nossas 

terras, como das da Raynha, e dos ou- 
tros Senhores quaaes quer que sejam, que 
elles costranguam ora os moradores dos so- 
breditos lugares por aquella Jugada, e 
Oitava de pam, e de vinho, e dinheiros, 
e das outras cousas, que elles sempre acus- 
tumaarom de pagar nos tempos passados 
dos Reyx, e Raynhas, que ante Nós fo- 
rom ataa ora.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. II, Tit. 29, § 8. — (íTodo Judeoou 
Judia, que colher vinhos de suas vinhas, 
pague de cada huum tonei de moyaçom qua- 
renta soldos; e se vender o vinho em uvas 
sejam estimadas quantos tonees de vinho 
poderom dar essas uvas, e pague quarenta 
soldos de cada hum tonei de moyaçom, co- 
mo dito he: e se tiom ouver tonei, pague 
a razom de quarenta soldos: e seja todo 
esto visto, e estimado, e escrito pelo Co- 
Ihedor, e Escripuão d'ElRey. E o Judeo, 
ou Judia ante que colha, ou mande co- 
lher esse vinho, faça-o saber ao Colhe dor, 
e Escripvam; e se o assy nom fezer, per- 
ca todo o vinho, que assy colher, ou man- 
dar colher, e seja d'El-Rey; e se o fezer 
saber aos ditos Colhedor e Escripvão, e 
depois esconder alguum tonei, ou pipa, de 
que nom pague o direito a El-Rey, perca 
esse tonei, ou pipa, ou outro vinho, de 
que assy nom pagar o direito a El-Rey. t 
Ibidem, Tit. 72, § 3.—aE deve dizer o 
vendedor por juramento ao Colhedor d'El- 
Rey, e ao Escripvão quanto vendeo, ou 
entregou.» Ibidem, § 4. 

— Termo de Nautica. Nome de cabos 
delgados com os quaes, enfiados era bi- 
gotas ou sapatos, se atezam ás enxarcias, 
estaes, cabrestos, brandaes, etc., para 
segurança e firmeza dos mastaréos. 

COLHEIÇÃO, s. /. (Outra forma de Col- 
lecção com os «11» molhados e o primeiro 
«c» dissolvido em «i»). Acção de colher, 
apanhar.=Pouco usado. 

C0LHEICÉIR0,s. m. (Do colheição, com 
o suflixo «eiro»). Colhedor, cobrador do 
impostos, foragens, e principalmente o 
im|)osto chamado colheita. Viterbo, Elu- 
cidado. 

COLHÉITA, s. /. (Do latim collecta, 
molhando-so o «Z» geminado o dissol- 
vendo-se o «c» do grupo «c<» em «í»). 
Acção de colher.—Ir fazer uma colheita. 

Figuradamente: 

Partiose dalli direita 
Para ondo o rio fazia 
Dagoa huma mança colheita. 

BERNAnDI» RIBBinO, EGLOal II. 

— O conjuncto das producções da ter- 
ra que se colhem em um anno. — Este 
anno houve uma grande colheita. 

— Figuradamente : Colheita de virtu- 
des.— Colheita de calamidades. 

— Ter alguma cousa de sua própria 
colheita, ter alguma cousa que resulte dos 
méritos dos dotes proprios ou das condi- 
ções de sua natureza. — «Sendo de nossa 
colheita mortaes.» Amador Arraes, Dia- 
logo IX, c. 2; em Moraes. 
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— Compensação da propriedade dada 
a uma egreja tirada da collecta, a que se 
chamatarabera prestaçào precaria.—«Bem 
podia El-Rey receber as precaçoens que 
vulgarmente chamam colheitas, nas Igre- 
jas, em que os Reys de Portugal, seus 
Avós as costumão haver.» Monarchia Lu- 
sitana, Tom. IV, foi. 117. — «E se dolo- 
samente alli declinárào, só a fim de arre- 
cadar a Colheita : o Caindo lha fará res- 
tituir pela fazenda, do que assim dolosa- 
mente a receber.r> Doe. de 1335, em Vi- 
terbo, Eluc. 

— Logar onde ha acolhimento, refu- 
gio, abrigada, amparo. 

— Acolhimento. 
COLHÉITO, part. pass. ant. de Colher. 

(Do latim collectus, participio de collige- 
ré). Colhido. 

COLHÊNÇA, s. /. (De colhe, thema 
de colher, com o suffixo «ença»). Colhei- 
ta. = Caído era desuso. 

COLHER, s. f. (Do latim cochleare, do 
tochlea, a concha do caracol). Pequeno 
utensílio concavo, de forma quasi ovai, 
terminando mais ou menos pronunciada- 
mente em ponta d'um lado, sustentado 
por o outro n'um cabo da mesma matéria 
prima, como páo, metal, marfim, o qual 
serve para levar comer á bocca. — Uma 
colher de ferro.— Uma colher de prata. 

—Colher da sopa, colher grande, da fôr- 
ma mais ou menos d'um hemispherío acha- 
tado, com que se tira a sopa para os pra- 
tos. 

— Por extensão, nome d'instrumentos 
de diversas formas, empregados nas ar- 
tes.— Uma colher de pintor.— Uma co- 
lher de pedreiro. — Colher de derreter 
chumbo.—Colher de projecção, hemisphe- 
río ôco, de ferro forjado ou fundido, com 
um cabo de páo, com a ajuda da qual nos 
laboratorios se fundem os metaes, as li- 
gas, se lançam certos corpos em cadinhos 
aquecidos á temperatura rubra, etc. 

— A porção que leva uma colher. — 
Tomar uma colher de xarope, — Tomar 
um medicamento ás colheres. 

—Imposto antigo sobro difFerentes gê- 
neros, e principalmente sobre o sal. A 
quantidade designada por a palavra co- 
lher era variavel, sendo n'umas partes 
um selamim, n'outras uma fanga, n'ou- 
tras ^/io dos generos entrados. 

COLHÊR, V. a. (Do latim colligere, for- 
mado de com e legere (vid. Lêr), assimí- 
lando-se o jtí de com ao l de legere, e 
abrandando o e de legere em i). Tirar, 
cortar, separar fructos, flores, folhas das 
plantas em que nascem. 

N5o vos espanteis de pessoa Wo feia, 
Porque cada lium desses lavradores 
Colhe o que semeia. 

GIL VICENTE, AUTO DA HISTORIA DE DEOS. 
Quantos valles pisamos, quantos montes 
Meu Betancor, colhendo hervas o ílores I 

INTO.VIO FERREIRA, ELEGIA lí. 
As san^uinhas amoras te colhia, 
As maçãs no regaço te lançava. 

IDBM, EGLOGA lY. 

O Pomo colhf. e faz quando comia 
Que coma Adão com olla juntjimente. 

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, Canl. I, 
est. 7á. 

— Colher um ramo, colher flores para 
fazer ura rarao. 

—Figuradamente: 

E de colherdes, razon seria 
Du falsidade que semeasles. 

CANCIONEIRO DE l). DINIZ, p. 184. 

—«Cada hum mostrava a seara de seu 
cabedal e oficio pretendendo colherlhe o 
fruito.í) Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Ulysippo, Prol. 

Hum cuydado que eu prantei 
de que ajjora co/ho o dano, 
tudo o que tinlia empreguei 
e Icvou-iue lium desengano. 

CHRISTOVSO FALCÃO, OBRAS, p. 29 (cd. 1871). 

Colheram-na ante tempo: já no chão 
Cortada, e seca jáz... 

A.MOMIO FERREIRA, BLBCIA 1. 

Estavas, linda Ignez, posta om soergo, 
Do teus annos colhendo doce fruilo, 
N'aquelle en;(ano da alma, ledo e cí'go, 
Que a fortuna não deixa durar muito. 

CAM., Lus., cant. iii, est. 120. 

— (L... Armar tão largas redes, para 
colher dentro dellas todos os casos, e da- 
dos os avisos. D Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. 

— Acolher, receber.— aPero queremos 
que os que teuerem as ditas villas seiam 
theudos de colher e colham o dito dom fra- 
drique assi como senhor delas.-o Doe. de 
1377, no Corpo diplomático portuguez, 
Tom. I, p. 407, public. pelo visconde 
de Santarém.—«colheromno deníro em 
aquellas gentes.d Fernào Lopes, Chro- 
niea de D. Pedro, cap. GG.— «E nom se 
trabalhe nenhuum de fazer uniom, nem 
defensor alguum que mereça haver escar- 
mento per justiça, nem o colha em sua ten- 
da.-» Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 
51, § 7. 

— Tomar, apanhar alguém. — Colhe- 
ram-no quando ia a praticar o crime. — 
Figuradamente:—«Não me colhem a mim 
mais no brete.n Antonio Ferreira, Bristo, 
act. II, SC. 2. 

— Tomar uma cousa. — Colher respi- 
ração. 

— Colher palavra, tiral-a a alguém. 
— Inferir.— nDa Bulla sobredita se 

colhe.» Monarchia Lusitana, Tora. v, foi. 
137. 

— Envolver o que está estendido. — 
Colher a roupa, as redes. 

— Termo de Nautica. Pôr os cabos sa- 
fos em aduchas circulares, umas sobre ou- 
tras, para facilidade da manobra. — Co- 
lher as velas, araainal-as. 

— Antigamente : Cobrar os impostos 
lançados sobre os fructos da terra. 

— Absolutamente: Virão caso, ser ap- 
plicavel. —Esta rasão não colhe. 

— Alcançar. — O tiro colheu-me a dis- 
tancia. 

— V. rejl. Colher-se, acolher-se. — <iE 

porque aquella terra he muito pohorixàa, 
nom podiam todos caber no castello, « "O- 
Ihiamsse delles antre o muro e a barvo,-^ 
cãa en choças cubertas de collmo, que 
fezerom; e vemtamdo estonçe huim vento 
soãaa, tommi huum daquelles que estavoi» 
fora^huum collmeiro açeso posto em hui0^ 
lamça, e deitou-ho demtro em çima 
choças, e começarom darder.i> Fernão L®' 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 
— «E ainda, disse elRei, que vos 
sees teemçom de vos defender no cast^tí 
Dourem, a que vos todos colhestes 
defenssom.li Ideni, Ihidem, cap. 86. 

COLHERÂDA, s. /. (De colher, com " 
suffixo «ada»). A porção que leva um® 
colher. — Uma colherada de assucar. 

— Loc. : Metter a sua colheradS) 
zer alguma cousa n'inna conversaçíi'' 
que se tem permanecido alheio ; mettefS® 
a fallar corn quem o não chama. 

COLHERÃO, s. m. Augraentativo deCi) 
Ihér. 

1.) COLHERÉIRO, adj. (De colhér, co» 
o suffixo «eiro»). Termo de Historia 
tural. Que tem o bico em forma dc 
lher, fallando d'aves. 

2.) COLHERÉIRO, s. m. O que fa2 
lheres. — O que vende colheres. | 

— 8. f. pl. Colhereiras, ou s. «»• 
Colhereiros, genero d'aves grallípede^^^ 
ribeirinhas, denominadas por Linneu? . 
talea, e distribuídas na família dos cu 
rostros, muito simílhantes á cegonha ^ 
toda a estructura do corpo, mas teiio 
bico mais comprido, grosso na base, H 
drado no meio, largo e chato na e* 
midade, em forma de colher. Distin?'' 
se tres especies : . 1^. 

1.^ A colhereira branca de poufO' 
ialea leucorodios, Gmelin), que se e 
tra em todo o antigo continente, 6 
faz o seu ninho era cima das arvor®' 

2."' A colhereira branca sem P 
(platalea nivea, Cuvier), que 
mesmo continente ([ue a primeii"®; ^ 
se distingue d'esta em não ter po r 
em ter uma orla negra nas pcnn» 
azas; 

3.'^ A colhereira rosada ou do 
[platalea aiaia), que é do taraanho^^^ ^5 
grande capíío, sem cauda, c q^i® , as 
pennas das costas cor de rosa 
ventre alvadias. d" 

COLHERÈTE, s. m. Termo do 
pella. Pancada dada com a pella 
roes do jogo. . C' 

COLHERÍNHA, s. /. Diminutivo 
Ihér. 

COLHETÁNO, s. m. ant.^ (D® .[ 
raolhando se o ai» gtyio 
suffixo «ano»). Livro em ® 
postas por sua ordem as oraço 
das collectas. = Viterbo, ,1 

COLHIDO, par 
fructos colhidos foram 
celleiro. 
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Depois que cila tene as flores 
Jü colhidas, e escolhidas 
As desuariadas cores 
Com rosas enlremelidas, 
Fez ddias Imma capella. 

BERNAUDIM R1BE1I\0, EGLOGA II. 
Dez maçans cor d'ouro onlem colhidas 
A furlo num cerrado aqui te tenho. 

ANTONIO FEUREIRA, EGLOGA III. 

—Apanhado, agarrado, preso. — «ils- 
íim foy feyto, e como o Mestre Relojoey- 

tal entendesse, antes de ser colhido 
Wa trapaça, foy e apeoume, quando eu 
estava no melhor do meu mundo.i> Fran- 
cisco Manoel do Mello, Apologos Dialo- 
Saes, p. 26. 

COLHIMÈNTO, s. m. ant. (Do thema 
de colher, com o suffixo «mente»), 

^ulheita, acçào e etfeito de colher. 
t COIiIBRÍ, s. Wi. Termo de Historia 

•"^aturai. Genero de aves, denominado íro- 
por Linneu, e distribuido por Cu- 

^'erna família dos tenuirostros. Estes pe- 
QUenoa pássaros têm a plumagem d'um 
nllio metallico, pescoço brilhante seme- 
ando pedras preciosas, e na cabeça col- 

ocadas certas pennas d'um feitio parti- 
'^'ar; o bico é comprido e delgado, en- 

cerrando uma lingua que se alonga co- 
a da pega, e que por um mecanismo 

análogo se divido até á base em dons 
etes que emprega em sugar o nectar das 
''CS: só SC enc(mti-am nos paizes quen- 

^7^ America ; os Índios chamam-lhes ® etíos do Sol, têm o vôo contínuo, ra- 
^ parando por vezes immoveis no ar, 

partindo cm seguida como uma frccha, 
^^sitando assim as flores, nas quaes intro- 
^ 2 a lingua para tomar o sustento. Os 

mthologistas distinguem os colihrís dos 

o ''toscas, por terem os primeiros 
•''^'"1 bicado, cm quanto que os se 
o têm direito. 

Latli ''Olibri topazio (trochilus pella, 
de t 1 ° bello, o o mais brilhante 
•^aior colibris, como turabem ó o 

/• (Do grego Ulikê, do 
qjjg colon). Termo de Medicina. Dor 
 ^ séde no intestino cólon. 

acud : Toda a especie do dor 
ab^o^'. ^^^^c^ante, mobil, na cavidade 
da Espociflca-se por uma segun- 
Org^o *^i''ada, as mais das vezes, do 
deve 1 o sentido preciso que se 
exeiiipigí^ ^ palavra colica; assim por 

pôde ser epidemica 
cia T.„ ' ataca cora mais frequen- > liO VOrMr\ ... T , ' 
Pessoas fi i " pi'incipiüs d outono, as 
c irrascf '''®í temperamento bilioso 
cesaosj de7^' determinar por ex- 
®^'ores de bebidas alcoolicas, por 

íiecessos de cólera, 
'^cca ^yn^ptomas silo: amargores de 

na biliosos, sêde, 
duodeno, algumas ve- 

fofi e outras matérias 
pof signal cara- 

dor fortíssima. 
M-3Í. 

— Colica hemorrhoidal, especie de co- 
lica metastatica produzida pela suppres- 
são do fluxo hemorrhoidal. 

— Colica AepaíiCítj colica produzida pela 
presença d'um calculo nos canaes bilia- 
res. 

— Colica injlammatoria, colica que 
acompanha a enterite. 

— Colica de miserere, nome vulgar do 
ileus. 

— Colica nephretica, dores violentas 
produzidas pela presença de cálculos nos 
rins ou nns urethraes, ou por uma afFec- 
çào nervosa, rheimiatismal, etc. 

—Colica nervosa; chamam-se assim as 
colicas que não sendo produzidas por le- 
zào dc algum orgào situado na cavidade 
abdominal, sào consideradas como resul- 
tado d'agitação no systema nervoso ; po- 
dem ser produzidas por un)a emoção forte, 
por uma contusão, pelo frio, etc., e as 
pessoas sensiveis que levam uma vida so- 
dentaria, estão mais sujeitas que as ou- 
tras. Estas colicas declaram-se de repente 
por dôrcs agudas, que se augmentam ou 
diminuem subitamente; alteram a physio- 
nomia e produzem abatimento, anciedade, 
suores, c algumas vezes fazem arrancar 
gritt)s de dôr. 

— Zólicdísaturnina, assim chamada por 
ser as mais das vezes determinada pela 
absorpção do chumbo (chamado Saturno 
pelos alchimistas); dão-lhe também os no- 
mes do eólica metalUca, eólica dos pin- 
tores, eólica de chumbo; ó caracterisada 
por dores muito agúdas, retracção o du- 
reza de ventre, caímbras, etc. Todos os 
operários que trabalham em chumbo es- 
tão sugeitos a esta eólica, mas particu- 
larmente os que fabricam a alvaiade, os 
moedores de tintas, os pintores do ca- 
sas, etc. ; a alteração dos vinhos pelo li- 
thargirio produz muitas vezes esta eólica, 
bem como o uso das aguas, das comidas, 
guardadas em vasos de chumbo. Esta 
eólica começa ordinamente por dores mal 
definidas, passageiras no ventre, pela ra 
reza e dureza das matérias evacuadas ; 
as dores augmentam assim, durante mui- 
tos dias, até que se tornam agudas, exa- 
cerbantes e moveis; produzem nauseas, 
vomitos do matérias verdes ou amarellas, 
retracção e dureza do ventre, alteração 
na voz, suppressão ou rareza de ourinas, 
soluços, convulsões, etc.; abandonada a 
si mesmo, a colica de chumbo, depois de 
um mez ou mais de duração, transforma- 
se em paralysia nos membros, tremores, 
amaurosis; e o doente torna-se completa- 
mente impotente; tractada conveniente- 
mente, apenas dura alguns dias e termi- 
na quasi sempre pela cura. 

— Colica metallica, o mesmo que eóli- 
ca saturnina. 

— Cólica de cobre, aíFecção analoga á 
colica saturnina, a que estão sugeitos os 
operários que trabalham em cobre. 

— Cólica vegetal, muito analoga tara 

bem á cólica saturnina. Tem-se apresen- 
tado epidemica em muitos paizes, e par- 
ticularmente no Poitou, aonde lhe deram 
o nome de eólica de julga-se ser 
aroduzida pelos fructos ácidos, pelos vi- 
nhos novos e talvez alterados pelo li- 
thargirio; em Madrid, dizem ser produ- 
zida pelo ar frio e humido da noite, o 
pelo uso immoderado dos sorvetes e dos 
fructos; os seus symptomas são quasi os 
mesmos que os da colica de chumbo, 

— Colica de Madrid, o mesmo que co- 
lica vegetal. 

— Cólica ventosa, vid. Flatuosidade. 
— Cólica verminosa, vid. Lombrigas. 
— Cólica secca, especie de colica sa- 

turnina, que se dá a bordo dos navios na 
zona torrida. 

— Cólica de estomago, especie de dôr 
intensa, nevralgia que aperta o estomago. 

— Cólica spasmodica, o mesmo que Có- 
lica nervosa. 

— Cólica menstrual, que precede ou 
acompanha a evacuação menstrual das 
mulheres, ou que é devida á suppressão 
d'essa evacuação. 

— Cólica stercoral, especie de cólica 
attribuida á retenção das matérias fe- 
caes nos intestinos ; mas esta mesma re- 
tenção é um effeito quo pôde depender 
da causa productora das dôres de eólica. 

— Cólica uterina, dôr que tem a sua 
séde no utero.—«.á Madre Thereza Ber- 
narda Religiosa de excellentes virtudes, 
e actualmente Priora no seu Convento de 
Carmelitas Descalsas de Aveyro costuma 
padecer repetidas vezes huma eólica ute- 
rina periódica; cujas dores se lhe exa- 
cerbão de sorte, que ja por algumas ve- 
zes se vio mortalmente ajjlicta.n Braz 
Luiz de Abreu, Portugal, Medico, p. 209. 

—Loc. : Ter colicas, ter receio, ter 
medo.—Estar em eólicas, estar com re- 
ceio, com medo. 

COLICÊG. Vid. Colisêo. 
CÓLICO, adj. Termo de Medicina. Quo 

diz respeito ao cólon. — Veias eólicas. 
COLIDÚCTO, s. m. Termo de Medicina. 

Canal que dá saída ao estomago e é como 
seu despejadouro. 

COLIFLOR, s. /. Vid. Couve flór. 
f COLIM, s. m. Termo de Historia Na- 

tural. Ave do Slexico, congênere da co- 
dorniz, da qual differe em ter o bico 
mais grosso, curto, convexo, e a cauda 
um pouco mais aberta. 

f CDLIO, s. m. Termo de Historia Na- 
tural. Genero de aves, denominado co- 
lius por Gmelin, e distribuido por Cu- 
vier na familia dos conirostros. Tem o 
bico curto e grosso, de fôrma cónica; as 
pennas da cauda escadeadas, o muito com- 
pridas, a plumagem fina, macia e côr de 
cinza; encontram-se nas partes rceridio- 
naes da Asia e África, nutrem-se de 
fructos, e dormem suspensos nos ramos, 
com a cabeça para baixo, muito conche- 
gados uns aos outros. 
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f COLIR, s. m. Ministro ou Censor ge- 
ral na China. 

COLÍRICA, s. f. (De colara). Termo de 
Medicina. Vomito de cólera. 

COLÍRIO. Vid. Collirio. 
COLISÃO. Vid. Collisão. 
COLISÊO ou COLISSÊO, s. m. (Do bai- 

xo latim coliseum, de colosseum, de colos- 
sus, do grego Iculossòs, colosso, assim 
chamado segundo uns, por causa da sua 
immensidade, segundo outros, por causa 
da estatua colossal de Néro, que em ou- 
tro tempo tinha alli existido). Velho am- 
phitheatro romano, edificado por Vcspa- 
siano, e consagrado por Tito seu filho, 
onde todas as províncias do Império se 
achavam representadas por estatuas, e 
Roma no centro com um pomo d'ouro 
na mão; d'este grandioso monumento da 
antigüidade, que podia conte 80:000 es- 
pectadores, ainda subsistem magníficos 
restos. 

— Por extensão: Nome dado a alguns 
antigos monumentos, como theatros o am- 
phitheatros. — « Que são esses pedaços de 
Thermas, e Colisseos, senuo os ossos rot- 
tos, e troncados desta f/rande caveira.r> 
Antonio Vieira, Obras, Tom. i, p. 119, 
em Bluteau. 

— FiíTuradamente : 

Entre hum campo, qne íera no monte assento 
Colosso o monte, o campo cu/ysseo, 
Cerra lium penhasco, Iiua caverna fria, 
Donde a noite n \o sahe, nem entra o dia. 

JERONYMO BAFIIA, FABCLA DE POLIPUEMO B 
GALATUBA, CSt. I. 

COLÍTE, s. f. Termo de Medicina. In- 
flammaçào do intestino cólon. Esta de- 
terminação exprime exactamente a natu- 
reza e a sede da moléstia, e convém a 
todas as suas formas o gráos, desde a 
mais simples diarrhêa até á mais inten- 
sa dysenteria, segundo a opinião mais au- 
ctorisada. 

t COLIiJRO, s. m. Termo de Historia 
Natural. Insecto coleóptero. 

CÓLLA, s. f. (Do latim colla, do grego 
hólla). Grude, matéria glutinosa e tenaz 
de que se faz uso para unir fortemente 
duas supcrficies e fazer que se conservem 
pegadas uma á outra, c para dar consis- 
tência a liquidos ou para os purificar ; dis- 
tinguem-se difFerentcs especies de colla. 

— Termo de Ichthyologia. Colla de pei- 
xe, colla formada pela membrana inter- 
na da bexiga natatoria do estorjão; va- 
rias especies d'este genero se encontram 
no Volga e em outros rios que têm a foz 
no mar Negro e no mar Cáspio, e é da 
Rússia que nos vem as qualidades mais 
estimadas d'esta substancia ; para se obter 
na fôrma em que se apresenta no merca- 
do, faz-se amollecer em agua fria a bexi- 
ga natatoria do 2)eixc, do modo que se 
possa extrair a membrana externa; di- 
vide-se depois a outra em pedaços, que 
se branqueiam a ácido sulphurico, e sec- 
cam-se. Esta colla é a mais cara de to- 
das as empregadas no commercio. 

— Colla/oríe; distinguem-se no com- 
mercio muitas collas fortes, com os no- 
mes, em geral, das localidades, das fa- 
bricas ou das substancias empregadas na 
sua confeição ; mas qualquer que seja a 
sua diversidade, todas têm por base a ge- 
latina. 

— A colla da peça dos pannos ó a 
parte que está enrolada e se não vê. 

— Termo de Gineta. Peça dos arnezes 
dos cavallos acobertados. 

— Tern)0 de Carpinteria. Mettido â 
colla, mettido de sorte que se não possa 
tirar. 

COLLABORAÇÃO, s. /. (Do latim colla- 
horatio, de collahorare, collaborar ; vid. 
Collaborar). Participação n um trabalho, 
principalmente literário. 

— O todo das pessoas que collaboram 
n'um trabalho. — Este jornal tem uma 
grande collaboração. 

COLLABORADOR, A, s. (Do latim colla- 
horare, collaborar; vid. Collaborar). O, 
a que trabalha com outro n'uma mesma 
obra. — Os collaboradores do Dicciona- 
rio de Fr. Domingos Vieira. 

COLLABORÁR, v. n. (Do latim collaho- 
rare; de CO, prefixo, o laborara, traba- 
lhar; vid. Lavrar). Trabalhar com uma 
ou mais pessoas n'uma mesma obra, prin- 
cipalmente litteraria. 

COLLÁÇA, s. f. Vid. Collaço. 
COLLÃÇÃO, s. f. (Do latim collatio, de 

collatus, participio passivo de conferre, 
conferir; vid. Collador). Termo de Ju- 
risprudência. Direito de nomear alguém 
para um beneficio ecclesiastico.—A pro- 
visão do collator. 

— Acção de conferir um titulo, um 
direito. 

— Acção de trazer cm commum os bens 
do pae ou mãe falleeidos, e ajuntal-os no 
monte d'onde se ha de tirar a legitima 
dos bens profccticics, que com os mais 
pertencem ao herdeiro. — nE visto per 
nós o dito costume tornado em Ley, como 
dito he, declarando acerca delle dizemos, 
que aja lugar nos heens, que o Jílho ouve 
do Padre, ou delle procederom, estando 
em seu poder, e durando em seu poderio 
se morreo o Padre ; ca em tal caso esse 
filho per morte de seu Padre trazerá aa 
collaçom com seus Irmaãos tudo aquello, 
que assy ouve do dito seu Padre, e hem 
assy todalas gaanc/is, que dos ditos heens 
assij dados procederom.v Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. iv, Tit. 105, § 2.— dE se 
o Padre morresse, durante o filho soh seu 
poderio, averã esse filho todos esses heens 
assy como seus proprios, sem os trazendo 
aa collaçom com seus Irmaãos em parte 
ou em todo.n Ibidem, § 4. — «.Estabele- 
cido he que se alguum em sua vida dá 
algo a seu neto, despois de sua morte de- 
ve-o aduzer aa collaçom, ou partiçom com 
os seus filhos de seu Avoo.» Ibidem, Tit. 
106, § 1. 

— Acção de collacionar. 

— Prática, exhortação. 
— Antigamente: Freguezia,=Viterbo, 

Eluc. 
— Familia, communidade, gente (Ju® 

vive em cenobio, debaixo da obediencifl 
do prelado. 

— Collações justinianas, titulo d unia 
collecção de leis do imperador JustinlaflO 
e que elle inc.orporou no livro da9 
dectas. 

L) COLLÁCIA, í. /. (De collaço, «ora 
o suffixo «ia»). Intimidade, relaçoeâ in'*' 
mas entre collaços. 

— Privilegio,concedido aos collaços o® 
cavalleiros, pelo qual não podiam ser 
açoutados. 

2.) COLLÁCIA, s.f. Celleiro, armazém, 
talha, adega. = Viterbo, Eluc. 

COLLACIONÁR, v. a. (De collação). Con- 
ferir uma copia com o original para ver 
se está exacta. 

—Termo d'Erudição. Conferir dous oU 
mais manuscriptos e edições d'um auctof 
para restabelecer a lição mais correcta.'' 
Este editor do Strabão collacionou os 
nuscriptos da Ambrosiana e do Vaticai^"/ 

— Termo de Imprensa. Conferir a P""'" 
meira folha que sae do prélo com a "' 
tima prova, para verificar se as emend® 
apontadas n'ella foram feitas. = Diz*®® 
mais geralmente Contraprovar. 

COLLAÇO, A, s. (Do latim eoUactif! 
de cum, proposição^ e lac, lactis, 
Pessoa que mamma ou mammou do 
leite, não sendo filho dos mesmos paes <1"® 
outra. —Esta criança é tua collaça- _ 

— Diz-se também no mesmo sentid 
Irmão collaço, irmã collaça. , 

COLLACTÁNEO, adj. po latim 
ctaneus, de collactius; vid, Collaço). 
laço. f 

COLLÁDA, s. /. (De collo, com o 
fixo (tadao). Garganta larga entre 
tes e collinas. . , 

COLLADÔR, s. m. Outra fôrma de Cd' 
lator. 

COLLÁPSO, s. m. (Do latim collcips^^__ 
de cum, com, e lapsus, quóda; vid^ 
pso). Termo do Medicina, Diminuiç'i® 
excitabilidade do cérebro, o que fa^ 4^^ 
elle deixe de cumprir as suas funcçfS® 
que as cumpra irregularmente. ig 

COLLÁR, s. m. (Do latim colla^'^> 
collum, pescoço; vid, Collo). Ornato ^ 
pescoço, em fôrma de cadêa ou rosan"- 
Um collar de jm-olas. 

Os vossos CapItSes, que o Mundo tetDfli 
CoDados de Louro, com eollares, 
Com sceptros, ricas purpuras o trunfa» 
Dadas a vossos nomes em tributo. 

ANTONIO FERREIRA, ODES, 1ÍV. 1» 

Vfdes aqui lium collar 
D'ouro mui bem eámallado. 

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA. 

N5o lhe tarda a reposta qne ao 
Encontro ganha o Sousa mil cruzaao • 
Apos este outro vem^ e a prima sorio O Sampayo aparou hum co/tff rico. 

COBTB REAL, NAUFRÁGIO DE SRPDLTED » 
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■—Poeticamente: 
Ent3o quebrou o fio precioso 
Do Cüllar de medaltias, ^'narnecldo 
Co'os nomes de erudilüs Pürlu{?uezes. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, tOIU. 
I, p. 02. 

"~Figuradamente: Jugo, siijeiyíSo. 
Casiella, vossa ami^a será dina 
De lançar-lliG o collar ao rndo collo. 

CAM., Lüs., canl. X, est. 139. 

— Cadêa (i'ouro que usara os cavallei- 
ros de certas ordens militares.—O collar 
«a ordem de S. Thiago. 

Volta do pescoço. 
—Parte do vestido que cobre o pes- 

coço. 
'Aro de sola preta envernisada que 

militares usam em volta do pescoço. 
Golilha. — «Algemas nas mãos, e 

polares nos jjcscoçus.d Fernão Mendes 
■tinto, Peregrinações, foi. 136, em lilu- 
teau. 
, !•) COLLÁR, V. a. (De [colla). Unir, 
Jantar com colla. 

"-Cobrir, untar com colla. 
'^0 COLLÁR, V. a. (Palavra mal deri- 

vada e comnexa com collação. Suppoz-se 
collação assentava sobre um thema 

e coní'undindü-so este com a pala- 
colla, derivou-se d'ahi collar. Moraes 

outros confundem ineptamente este ver- 
° com Collar 1, unir, juntar com colla). 
«ar alfjuem num Leneíicio, conferir-lhe 

"ni beneficio. 
COLLARÉJA, s. f. Vid. Colareja. 

jg^^^LARÈTE, s. m. Diminutivo do Col- 

^ COLLARÍNHO, s. m. (Diminutivo de 

Vel camisa, ou peça separa- ' C(Ue se liga á camisa, a qual rodèa o 
P<iSCOço. 

j^^COLLATERÁL, adj. 2 gen. (De co, o 
acompanha, que vae ao la- 

■~^Que está ao lado. 
ierrno de Architectura. Nave colla- 

e ^ que está dos lados baixos da 
jQ Porta collateral, porta que fica 

Tal pi'incipal. — Capella collate- ^capelia que fica ao lado da principal, 
^eruio d'Anatomia. Artérias colla- 

e gp ' 1"® sáem d'uma outra artéria 
diVo pouco mais ou menos a mesma 

que esta. 

reutg Jurisprudência. Que é pa- 
latgj,geg''^ linha recta.—Parentes col- 

que Grenealogia, Unha collateral, a 
Oa da recta e em que estão 

sobrinhos, tios, tias, etc. — 
íeceljQ "y a successào que se 
'~~íler(] parente em linha collateral. 
P^vent collateral, o que herda d'um 

linha colkteral. 
Geographia. Pontos col- 
estão no meio dos dous 

^ nordeste, o sudoeste, 
colil ^ ° sudeste são os quatro pon- 

^•■1110 de Meteorologia. Veiito col- 

lateral, o que sopra d'algum dos quatro 
pontos collateraes. 

— Substantivamente : Os collateraes, 
os ventos collateraes. — aOiitros collate- 
raes se ventão he por accidente.D Barros, 
Década III, foi. 102, em Blutean. 

t COLLATERALIDÁDE, «. /. (De colla- 
teral, com o suffixo «idade»). Qualidade 
do que ó collateral. 

t COLLATERALMÊNTE, adv. (De col- 
lateral, com o suffixo «mente»). Em li- 
nha collateral. 

COLLATÍVO, ad.j. (Do latim collativus; 
vid. Collator). Susceptível de ser confe- 
rido, fallando de um beneficio. 

COLLATÒR, s. m. (Do latim collntor, 
de coUatus, participio passivo de conferre, 
conferir; de cum, com, e latus, participio 
passivo de ferre, levar, ou melhor de um 
perdido t(Jlere{e.\^. tolerara e tullo): a for- 
ma latus está por tlatus). O que tem o di- 
reito do conferir um beneficio. 

COLLATÓRIO, s. m. Termo do antiga 
Anatomia e Miídicina. Nome d(í ossos es- 
ponjosos que no interior das ventas e na 
parte de diante do cerebro se suppunha 
recebiam o fumo ou exhaiação de cousas 
cheirosas por duas carunculas, e era que 
se fundaria o sentido do olfacto. 

— Nome dado a um vaso furado no 
fundo, pelo qual antigamente se coava o 
vinho que havia de servir na missa. 

CÓLLE, s. m. (Do latim collis, collina). 
Collina, outeiro.—n Quando falia em Ro- 
ma, e nos que primeyro povoarão aquel- 
les sete colles.» Gaspar Barreiros, Fra- 
gmentos de Catão, p. 11. = Caído em 
desuso. 

COLLEADO, part. pass. Collear. Que 
tem sinuosidades comparaveis á do pes- 
coço da serpente. —Voltas colleadas. 

COLLEÁR, V. n. (De collo, como sal- 
tear, de salto, falsear, áo falso). Mover o 
pescoço, a cabeça em signal de desprezo, 
ironia ou reprovação. 

COLLECÇÃO, s.f. (Do latim collectio, 
de collectus, participio passivo de colli- 
gere, colher; vid. Colher). Reunião, eon- 
juncto de objectos, de cousas, c princi- 
palmente de objectos d'arto ou scioncia. 
— Uma hella collecção de medalhas an- 
tigas. — Uma collecção de insectos. — 
Uma collecção conchyologica. 

— Por extensão, reunião do pessoas. 
— Uma collecção de ladrões, 

— Figuradamente : — iSe cada huma 
das tentaqoens em singiãar, ha, a que fôr- 
ma aquella collecção.» Antonio Vieira, 
Sermões, Tom. iii, p. 2G1. 

— Reunião de extractos de auctores. 
= Este sentido, que falta era Moraes, 
dá-o Bluteau. 

— Reunião cm corpo de escriptos, leis 
que primeiro andaram dispersas. — Uma 
collecção de leis. — Este escrevinhador 
vae publicar a collecção dos seus ridícu- 
los artigos de jornaes. 

COLLECTA, s. f, (Do latim collecta, do 

participio passivo collectus, colhido, do 
colligere; vid. Colher). A colheita dos 
impostos. 

— Por extensão: Esmola que se pede 
e ajunta para os pobres, para uma obra 
de beneficencia ou para uma despeza 
commum. — «Mandou S. Paulo a Co- 
rintho seu Discípulo Tito, para que dos 
christãos daquella opulenta Cidade, re- 
colhesse algumas esmolas (que despois se 
chamarão collectas), com as quaes fossem 
soccorrídos os de Jerusalem.ti Antonio 
Vieira, Sermões, Tom. ii, p. 192.—«Fi- 
zerão huma collecta de nove centos mil 
reis, que remeterão a Pavia.n Crysol Pu- 
rificativo, p. 411, col. 2, era Bluteau. 

— Termo de Liturgia caíholica. No- 
me do uma oração da missa que se diz 
antes da Epistola, o quo varia segundo 
as occasiães. 

— Termo do Antigüidade. Assemblca 
particular do cada nação em Jlalta. 

— Ajuntamento de chiistãos, ondo se 
celebravam os mysterios sagrados. 

COLLECTADO, píirí. pass. de Collectar, 
o ad.j. Exigido, cobrado. 

CÓLLECTÀNEA, s.f. (De collecta). Col- 
lecção de excerptos, do extractos colligi- 
dos do diversos escriptores ou livros. — 
Collecção do ditos, sentenças. 

COLLECTÁNEO, adj. (Do collecta). Col- 
ligido, extraindo de diversos escriptores, 
ou livros, de fontes diversas. 

COLLECTÀR, V. a. (Do collecta). Fa- 
zer collecta do esmolas, subscripções, dons 
voluntários.—Em 1840 o governo de Ge- 
nebra permittiu collectar para os incen- 
diados de Sallanches. 

— Exigir impostos, contribuições ; co- 
brai-os, arrecadal-os. 

CGLLECTÍCIO, adj. (De collecta). For- 
mado, ajuntado do diversas partes e cora 
precipitação. Diz-se de um corpo de tro- 
pas levantadas á pressa para a guerra o 
com pouca ordem. — aServindose as ar- 
madas do lieyno de gente collecticia.» 
Francisco Manoel de Mello, Epaiiaplioras, 
p. 183. 

COLLECTIVAMÊNTE, adv. (Do collecti- 
vo, cora o suflixo «mente»). Em sentido 
collectivo, juntamente, em commum. —• 
c-Não erã> só todas as almas collectiva- 
mente.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. 
II, p. 72, em Bluteau. 

COLLECTÍVO, adj. (Do latim collecti- 
vus (vid. Collecta), no provençal colle- 
ctiu, no hespanhol colectivo, no italiano 
collettivo, no francez collectíf). Que con- 
tém uma reunião de pessoas ou do cou- 
sas, que poi tence a uma reunião dc pes- 
soas ou de factos. — Um todo collectivo. 
— Os homens meios selvagens, dispersos, 
não conhecevi o scm collectivo.— 
Corpo collectivo, formado dc partes cuja 
união constituo um todo. — liesponsabi- 
lidade collectiva, a que ó assumida por 
muitos indivíduos deliberando, obrando 
em commum. — Voto collectivo, voto do 
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todo o corpo deliberante ou da maioria 
dos votantes.—^ força collectiva ão exer- 
cito, a força de todos os corpos de que 
elle se compõe. — Sentido collectivo, o 
que comprehende a totalidade dos indi- 
víduos ou idêas do mesmo genero ou cs- 
pecie, que formam um todo.—D'uma ma- 
neira collectiva, considerando os obje- 
ctos como formando um só todo. 

— Termo de Grammatica. — «Os no- 
mes collectivos suo aquelles, que no sin- 
gular significão multidão, como povo, 
gente, etc.» João Franco Barreto, Ortho- 
graphia Portugueza, p. 39. 

— Substantivamente: Um collectivo, 
os collectivos. — Os collectivos sào ge- 
raes ou partitivos: geraes, quando re- 
presentam uma collecçào inteira, e parti- 
tivos quando representam uma collec- 
çào parcial.—Humanidade é um colle- 
ctivo geral. — Nação portugueza é um 
collectivo partitivo. 

— Quando o nome que precede a prepo- 
sição de é collectivo, o norne que segue 
esta preposição vae em regra no plural; 
ex.: uma multidão de homens, um mon- 
tão de pedras, uma quadrilha de ladrZes, 
um enxame de abelhas, um bando de 
aves, um rebanho de cabras. Exceptua- 
se em que a palavra que segue a prepo- 
sição de é um dos collectivos que mais 
freqüentemente se empregam no singular, 
como povo, gente, etc. Uma multidão de 
povo, uma reunião de gente. 

— Todo o verbo que tem por sugeito 
um substantivo collectivo geral prece- 
dido do artigo, toma ordinariamente o nu- 
mero d'e8te substantivo, que exprime a 
idêa principal sobre a qual o espirito se 
detém. 

— Quando um collectivo partitivo é 
seguido d'um nome no singular, o verbo 
vae no singular. Um grande numero de 
gente assistiu ao espectaculo. 

COLLÉCTO, part. pass. irreg. de Colli- 
gir. Vid. Colligido. 

COLLECTÔR, s. m. (Do baixo latim 
colleciore). O que cobra e ajunta os di- 
nheiros de alguma contribuição ou tribu- 
to ; o que faz collecta. Vid. Colleitor. — 
tSendo por este tempo collector deste di- 
nheiro.v Monarchia Lusitana, Tom. v, 
p. 79. — o Vendo o collector nesta extre- 
midade. B Conde da Ericeira, Portugal Res- 
taurado, Part. I, p. 81. 

COLLECTORÍil, s.f. (De collecta). Re- 
cebedoria, logar de arrecadação ou co- 
brança das collectas. 

Administração ou intendencia so- 
bre as collectas dos beneficies. 

COLLÉGA, s. 2 gen. (Do latim collega, 
de colligere). Companheiro de alguém na 
mesma profissão ou no mesmo cargo.— 
E' meu collega de collegio. — São colle- 
gas na mesma repartição. 

— Os collegas, na religião dos cone- 
gos Regrantes, são dous como secretários 
do Geral, 

— Syn. : Collega, Confrade, Socio.— 
A idêa de união é commum a estes tres 
termos, mas apresenta-se debaixo de 
differentcs aspectos. Os confrades são 
membros d'um mesmo corpo religioso ou 
politico, os collegas trabalham conjun- 
ctamente n'uma mesma cousa, quer volun- 
tariamente, quer por alguma ordem su- 
perior. Os socios tem um objecto commum 
de interesse. (> fundamento necessário da 
união entre os confrades ó a estima re- 
ciproca, entre os collegas e a intelligen- 
cia, e entre os socios é a equidade. Im- 
porta á nossa tranquillidade pessoal vi- 
ver bem com nossos confrades, captivar- 
Ihes a estima, conceder-lhes a nossa; 
e se elles nos forçam a reeusar-lh'a, pelo 
menos guardar as conveniências. Impor- 
ta ao succosso das operações, de que es- 
tamos eneari'egadüs, de nos entendermos 
com os nossos collegas, de lhes commu- 
nicar sempre as nossas idêas, de condes- 
cender muitas vezes com as suas; e se 
formos forçados a contr dizêl-as, fazêl-o 
com grande prudência; o comportamen- 
to de Cicero para com Antonio, seu col- 
lega no consulado, é um modêlo de com- 
portamento n'esto genero. Importa aos 
nossos próprios interesses respeitar os 
dos nossos socios; de lhes inspirar con- 
fiança pelos nossos princij)ios, de a con- 
firmar pela nossa eciuidade, e, se a per- 
da não fór excessiva, de fíizer alguns sa- 
crifícios ás suas prctençoes. 

COLLEGIÁDA, s. f. (De collegio, com 
o suffixo «ada»). Cabido de conegos som 
séde episcopal.—A collegiada de Cedo- 
feita. — A collegiada de Nossa Senho- 
ra de Oliveira, em Guimarães. — «Se a 
egreia nom for collegiada que he uaga el- 
legeremos prelado conuenhauil esse o hy 
ouuer natural da egreia com consselho 
dos gouernadores e jiresentaloemos ao bis- 
po pera o confirmar.t> Documento de 
1211, em Portugal. Mon. Hist. Leges, p. 
169. — n Te7n a Villa de Thomar duas 
Igrejas collegiadas.» Monarchia Lusitana, 
Tom. III, foi. 111, col. 2. 

COLLEGIÂL, s. m. (De collegio). Alum- 
no que estuda em um collegio. — fllum 
collegial do nosso seminário de Cochim.» 
Fernão de Queiroz, Vida do Irmão Bas- 
to, p. 227. 

— Estudante que vive no collegio de 
S. Pedro ou de S. Paulo, na Universida- 
de de Coimbra. — a Os Lentes, e colle- 
giaes não paguem arcas da Universida- 
de.!) Estatutos da Universidade, p. 321, 
em Bluteau. 

— Adj, Que pertence a um collegio, 
feito por eollegiaes em junta, ou por pes- 
soas de junta, corporação, commissão.— 
Acto collegial. — Decisão collegial. 

COLLEGIALMÊNTE, adv. (De collegial, 
com o suffixo «mente»). Em acto de col- 
égio ; em corpo, cm communidade col- 

legial. 
COLLEGIATÚRA, s. /. (Derivado irre- 

gular de Collegio). Logar, estado de col- 
legial. 

COLLEGIO, s. m. (Do latim collegium, 
de collega; de cum, preposição, e um the* 
ma desusado independenteu)ente lega, da 
raiz leg, em legere; vid. Lêr). Corpo de 
pessoas que tem a mesma dignidade. Na 
antiga Roma havia um collegio dos pon- 
tífices. — Collegio d'artifices, nome dado 
no império romano ás corporações d'ope" 
rarios. 

— Collegio de jesuítas, casa onde vi- 
viam em communidade os jesuitas e onde 
tinham as aulas e instruiam os seus ade- 
ptos. — «A aspereza das serras, os assal- 
tos dos imigos, os matos e montes deseT- 
tos, o trabalho de os atravessar, e andav, 
a falta de companhia, e de quanto se hd 
mister pera viver, e sobre tudo (que 
cassamente sabia de si se era Christã) ® 
fé, a cunjiança, o amor de Deus lho 
zia tam fácil, e suave, como lhe fora en- 
trar per Italia, ou per Espanha, agasH' 
Ihandose ora num collegio, e casa de seus 
irmãos, ora n outra, esperado, festejado» 
e Servido de todos.» Lucena, Vida de S- 
Francisco Xavier, Liv. iv, t-ap. 1. 

— O sacro collegio, o corpo dos fai"- 
deaes divididos etn tres ordens, bi^P"®' 
presbyteros e diaconos. 

Aá lelnis quü lhe vc dizem ser esto 
liarnuhtí no CQlle<jio sacro enlrado. 

CORTK REAL, NAÜFH. DK SEPOLVt.DA, CaOl» 

— Em Historia de França, collegio dos 
secretários do rei, a companhia dos sccre* 
tarios do rei. 

— Estabelecimento publico ou particB' 
lar dMnstrucção secundaria.—Collegio 
artes, estabelecimento fundado em CoU"' 
bra por D. .loão iii, onde se ensinava® 
as linguas antigas e humanidades.—'HoJ® 
não se dá já o nome de collegio aos 
tabelecimentos públicos dMnstrucçào s® 
cundaria, (jue são chamados lyceus, ^ 
dá-se esse nome aos estabelecimentos p'""" 
ticulares d'instrueção secundaria, os q'*'"'' 
pela maior parte admittem o internato. 
Ir para o collegio.—Andar no colle?' 
—Meninos de collegio. 

— Grêmio, corporação. „ 
— Contribuição que se pagava na ' 

da índia. e 
COLLÉIRA, s. f. (De collo, com o su^ 

fixo «eira»). Peça da armadura defcns' 
do pescoço. «g 

— Espeeie de collar largo que se 
ao pescoço dos animaes, e 
te dos cães e dos gatos. — Umu 
com puas de ferro. — a Acertou 
huma cachorrinha que cha»iauão esp 
ça, vou e metolhe na coleira hum g 
cete.n Jorge Ferreira do Vasconco 
ülysippo, _aet. ii, sc. 7. -- <íFoge 
zes hum libreo, que estava preso, ? , 
~s cadeas, e corre sem ellas ; ruas J 
) d colleira vay ainda tenindo hwm^^ 
il das prizoens.v Francisco Mano 
lello, Carta de Guia de Casados- 
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COLLEIRÁDO, adj. (De colleira, com o 
suffixo «ado»). Que tem colleira. — Um 
cao colleirado. = Pouco usado. 

— Por analogia, diz-se dos aniraaes 
que têm uma mancha de côr diversa do 
pêllo que a rodêa, a qual abraça todo o 
pescoço. — Um cão colleirado. — Um 
pombo colleirado. 

'—■ Termo de Brazão. Animal collei- 
rado, animal pintado ou lavrado com col- 
'eira ao pescoço. 

1-) COLLEIRÍNHO, aâj. (Dum thema 
colleiro (de collo, com o suffiso «eiro»), 

o suffixo «inho»). Que ainda anda 
ao collo—Menino colleirinho. 

2.) COLLEIRÍNHO, s. m. Vid. Collari- 
nho. 
, COLLEITÒR, s. m. Outra forma de Col- 
lector. 
, ~~ Companhia ou capatazia da alfan- 

que respeita ao assucar. 
COLLÉR, s. m. ant. Vid. Colhér. 
COLLÊTE, s. m. (De collo, cora o suf- 

'^0 «ete», Não ó raro dar-se um nome 
"■ado d'uma parte do corpo a uma peça 

Vestuário que fica d'essa parte para 
^jiixo: assim caheçuo, nome dado a uma 

essas peças que rigorosamente cobre os 
^Ombros e nao a cabeça). Veste que co- 

■"e o corpo desde um pouco abaixo do 
'ete até á cintura, mas não tem man- 

gas. Aperta-te muito esse colete?» 
'itonio Ferreira, Bristo, act. IV, se. 7. 

1 Termo de Artilheria. Parte da cu- 
da joia. 

^ t COLLÉTICO, a<]j. (Do latim colleti- 
do grego JculletiJcüs, de koUãn, col- 

^yj.vid. Colla). 'J Permo do Medicina. 
" ^'^^inentos colleticos, medicamentos 

1*^6 servem para ajuntar as partes sepa- 
as de uma chaga ou do uma ulcera. i'ada p- Miiia UU UCJ lllllci UiClild* 

lete ' 

Çapalos linlia brancos, e col/eío 
4 udo de c inlovào, mas era prelo. 

bbhnardbs, lyma, cart. 32. 

pass. de Collidir. 

CniTioutra cousa. 
Bater coZZú/ere). 

^i^f^uebrar uma cousa contra outra, 
tra onf' Collidir-se, quebrar-se con- 

dar d'cncontro. 

■ Contradizer-se, ir da erisiii'^' ^'ii>i d'este ministro acerca 

an 7 ° ^^<Jdo porque elle procede na 
COLupÍ"^-""' collidem-se. 

cu?}j *•/■ (Do latim colligatio; 
^ariag ^ Hgutio). Liga, uniào de 

Uijj para um mesmo fim, ou 
interesse. —«Quando a 

'ttona' ^,f^P'^''^dencia delles o permi- 
Conf 1 lusitana. Tom. v, p. 142. 

'"'"'Ça e /< — A coligação da 
Tt ^.^^UGÁTÍn ^ Áustria. 

*^'do ^1 part. pass. de Colligar. 
por °ütros para um mesmo fim, 

^^&aio interesso commum.— 

«Colligados com a melhor nobreza deste 
Reyno.)> Monarchia Lusitana, Tora. v, p. 
223. ■— Colligadas as duas coroas com o 
reciproco laço dos desposorios.D Ibidem, 
Tom. II, foi. 33. 

— Confederado. 
GOLLIGÁNCIA, s. f. (Do thema colliga, 

de colligar, com o suffixo «ancia»). Ter- 
mo de Anatomia. União de partes liga- 
das e atadas entre si.— c. Todas as par- 
tes do corpo humano tem huma geral col- 
ligancia entre si.d Antonio da Cruz, Re- 
copilação de Cirurgia, p. 14.=Desusado. 

— Termo de Lógica. Connexão, enca- 
deamento. = Pouco tisado. 

COLLIGÁR, V. a. (Do latim colligare; 
de cum, com, e ligare). Ajuntar e atar duas 
ou mais cousas entre si. 

— Figuradamente : A amizade colliga- 
va aquelles dous irmãos. 

— Fazer ligar, fazer colligar-se. 
— V. rejl. Unir-se, ligar-se. 
— Fazer liga. 
COLLIGÍR, V. a. (Do latim colligere; 

vid. Colher). Fuzer collecçào, colleccio- 
nar. — Duarte Nunes colligiu as leis ex- 
travagantes. 

— Reunir materiaes para uma obra. 
— Ando colligindo materiaes para um 
dicciunario portuguez. 

— Tirar por conclusào; inferir.—De 
todas as suas palavras só colligi que era 
um espirito perfeitamente contradictorio. 

COLLIMAÇÀO, s.f. (Erro ridiculo funda- 
do sobro uma faisa liçào de Aulu-Geilio: 
devia dizer-se collineação, pois a palavra 
que cm esse auctor se tem lido collimare, 
ó, corao os melhores manuscriptos o mos- 
tram, collineare). Termo d'Astronomia. 
Acçào do visar, dirigir a vista. —Linha 
de coilimação, linha que passa por o eixo 
do oculo. 

COLLIMÁDO, part. pass. de Collimar. 
Posto na mira, visado. 

COLLIMÀR, V. a. (Vid. Coilimação). 
Termo de Astronomia. Pôr a mira em 
algum astro. 

COLLIMITÁDO, adj. (Do latira collimi- 
tare, confinar). Confinante, que tem ter- 
mos ou limites communs.— Terras, herda- 
des collimitadas. 

GOLLIMITÀR, adj. Vid. Collimitado. 
COLLÍNA, s. f. (Do latira collina, fe- 

minino de collinus, adjectivo derivado de 
collis, collina). Altura que se eleva acima 
da planicie. Outeiro, pequeno monto, en- 
costa, erainencia de terra ordinariamente 
lavradia.—O cume, o sopé da collina. 

— Termo d'Antiguidade. Uma porta 
da antiga Jioma, pela qual se ia ao mon- 
te Quir nal; tambera se chamava Salaria. 

COLLINOSO, adj. (De collina, com o 
suffixo «DSC»). Cheio de coilinas, do ou- 
teiros ; da fciçíiodo outeiro. ' 

f COLLINSONIA, s. f. Termo de Bota- ' 
nica. Planta labiada. 

f COLLIO, s. m. Termo da índia. Vallo 
qne circumda os arrozaea. [ 

COLLIQUAÇAO, s. f. (Do latim coZZt- 
quare; de cum, com, e liquare, fundir). 
Termo de Medicina. Dissolução das par- 
tes sólidas ou diminuição da consistência 
dos humores do corpo humano ; liquefac- 
çào, derretiraento das partes sólidas, acom- 
panhado de abundantes excreçijes. 

COLLIQUANTE, adj. 2 gen. (Vid. Col- 
liquação). Termo de Medicina. Que der- 
reto, diluo ou desfaz. 

COLLIQuATÍVO, adj. (Vid. Colliqua- 
ção). Termo de Medicina. Que é produ- 
zido pela dissolução dos humores.—Diar- 
rhêa colliquativa, diarrhêa que apparece 
no ultimo periodo da phtysica. — Fluxo, 
suor colliquativo, que exhaure prompta- 
mente as forças do enfermo e parece ser 
o resultado da liquefacçào das partes só- 
lidas do corpo. 

COLLIRIÀDO, adj. (De collirio, com o 
suffixo «ado»). üntado com collirio. 

COLLÍRICA. Vid. Colirica. 
COLLÍRIO ou COLLYRIO, s. m. (Do la- 

tim cüllyr um, do grego kollyrion, de 
kollyra, especie de pão, e em pharmacia 
trochisco). Termo de Medicina. Medica- 
mento topico que se applica sobro os 
olhos, ou antes sobre a conjunctiva. 

— Collyrios sêccos ou pulverulentos, 
pós mui tenues que se insuffiam nos olhos 
por meio de um tubo de penna. 

— Collyrios molles, unguentos ou po- 
madas. 

— Collyrios liquidos, remédios prepa- 
rados com aguas distiliadas, infusões ou 
decocçòes de plantas, ás quaes se accres- 
centam diversas substancias medicinaes. 

— Os collyrios seccos ou pulverulen- 
tos são oxydos ou saes metáliicos, alca- 
linos ou terreos, porphyrisados, ou assu- 
car em pó impalpavcl, que se emprega 
para estimular a conjunctiva em certas 
ophthalmias chronicas, porém o uso que 
se faz dos collyrios liquidos ó mais ge- 
ral. 

— Termo de Medicina antiga. Palavra 
de que se serviram Ilyppocrates e Galeno 
para designarem uraa especie de raedica- 
mento solido de fôrma comprida o cy- 
lindrica, destinado a ser introduzido na 
vagina, no anus, nas orelhas e nas ven- 
tas, como uma especie de trochisco. 

COLLISÃO, s. f. (Do latim collisione, 
do colíidere; de cum, com, o lidere, por 
loedere, lesar). Termo de Physica. Encon- 
tro, embate, choque de um corpo, que dá 
era outro cora força, estando ambos em 
movimento ou um só. 

— Figuradamente; Contrariedade, op- 
posição de interesses, do deveres, etc. 

— Termo de Cirurgia. Genero do fra- 
ctura ou pancada na cabeça, que tem 
rauitas especies: a priraeira, quando o osso 
está submerso sem damno; a segunda, 
quando juntamente com a submersào ha 
rima; a terceira, quando o craneo sem 
fractura se comprime e a vitrea se que- 
bra, etc. — d-Á quarta especie, que he 
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collisão, tem também suas divisoens pró- 
prias.n Ferreira, Cirurgia, p. 19G. 

t COLLIROSTROS, s. m. jd. Termo de 
Historia Natural. Familia de insectos he- 
mípteros, cujos queixos parecem nascer 
do pescoço, 

COLLISÊO. Vid. Coliseo. 
COLLITIGÀNTE, adj. 2 gen. (Dõ thema 

collitiga, de collitigar, com o suffixo par- 
ticipai «ante»). Termo Forense. A parte 
que litiga com outra em juizo. 

COLLITIGÁR, V. n. (De co, prefixo, c 
litigar). Termo Forense. Litigar com ou- 
tro em juizo. 

CÓLLO, s. m. (Do latim colJum, pes- 
coço). A parte do corpo humano formada 
pelo pescoço e hombros. — Esta mulher 
tem um bellissimo collo. — «E jjois por- 
que queredes agora seguir pera poer de 
começo outro corrego sobre-los colos dos 
ãicipuloshi Actos dos Apostolos, cap. 
15, 10. 

Tanto que estas palavr.is acjibou, 
0 Mouro nos tnes casos sábio e vellio, 
Os braços prlo collo lhe lançou. 

CAM., Lus., cant. i, est. 
Os crespos fios de ouro se esparziam 
Pelo collo, que :) neve escurecia. 

OB. ciT., cant. II, est. 36. 
As Us^rimas lhe alimpa, e accendido 
Na face a beija e abraça o co/lu puro. 

OB. CiT., cunt. II, est. 42. 

O forte escudo ao collo pendurado 
Deitando para traz, medonho e irado. 

OB. ciT., cant. 1, est. 3G. 

— tNão andou muito por elle, quando 
pelo mesmo caminho viu vir um homem 
vestido a guisa de vionteiro, com sua bu- 
zina ao collo, na cinta um manchil, em 
cima de um cavallo grande e magro, di- 
zendo em voz alta, o rosto alegre e riso- 
nho.» Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 3o. 

Se a sua nova ovelha se reraonla, 
Jacub ao seu collo llia trazia. 

LÁRBOSá BACELI.An, GLOSSA A CAMÜBS. 

— tQue lhe importa a Dona fulana ser 
toda huma taboleta de Ourives, testa de 
prata, cabelíos de ouro, olhos de esmeral- 
das, faces de pierolas, boca de rubins, den- 
tes de aljofar, collo de cristal Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 3G. 

— Ao collo, no collo, sobre os braços 
e encostado ao collo.— Trazer uma crean- 
ça ao collo. 

Pela praia brincando vem diante 
Com as lindas coiichinhas, que o salgado 
Mar seiuj)re cria ; e as vezes pela areia 
No collo o tuma a bella Panupca. 

CAM., LDS.j cant. VI, est. 2:2. 

Ao som dãs agoas, sombra dos ulmciros, 
No doce collo de sua m.ly 1'ermosa 
Feriuosos vi-se eu iiida os meus herdeiros. 

A.NTONIO F£H{-.BIIU^ CARTAS, liv. 1, H. 10. 

— ijulgavão por gram fortuna, que 
hum animal tão para pouco fosse assim 
sublimado ú vista de seus iguaes, e que a 
mais nobre das aves, e liei dos juissaros, 
O levasse no collo tão honradamente.d 

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial., 
p. 32. 

— Antigamente: jEmcollos, ás costas. 
— « Todo o pescado fresco hi viesse em 
navios, ou em bestas, ou em collos de ho- 
mens.y> Cortes de Lisboa de 1391, Artigo 
especial do Porto.—Ao colo, ás costas.— 
«Paguam aas vezes tanto de aluquer, 
quanto he o por que os penhoram, e pero 
que os queiram levar em suas bestas aas 
vezes, ou em seus homens ao colo, nom 
lho querem consentir.d Ordenações AíTon- 
sinas, Liv. iii, Tit. 95, § 13. 

— Por extensão, o pescoço e hombros 
dos quadrupedes. — «Desta maneira an- 
dou revolvendo tudo; e já desconfiado de 
o achar, crendo que as alimarius bravas, 
de que aquella montanha era povonda, o 
matariam por ir desarmado, foi tão tris- 
te com este pensamento, que desacordado 
de si com os olhos cheios d'agoa e as re- 
deas sobre o collo do cavallo, dizendo 
mil magoas ao longo das concavidades, 
que o mar tinha feitas, que retumhundo 
dentro o tom com que as dizia, parecia 
que ellas o ajudavam a sentir sua paixão 
com as mesmas palavras com que se quei- 
xava.t> Francisco do Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 3. — aNão tardou 
muito que polo mesmo caminho contra a 
fonte, veio um cavaUeiro em cima de um 
cavallo baio grande, armado de armas 
negras e amarellas a quarteirões, e no 
escudo em campo negro um grifo pardo, 
com letras no bico, tão trocadas, que nin- 
guém as entendia, senão seu dono: as ré- 
deas lançadas sobre o collo do cavalío, e 
elle tão triste e descuidado, que parecia 
que nenhuma cuusa sentia.» Idem, Ibi- 
dem, caj). 7. — «E assim se eyicontram 
tão sem dó, que D. Duardos se apegou 
ao collo do cavallo, e esteve perto de 
cair; mas Polendos foi ao chão, com a 
sella antre as pernas.d Idein, Ibidem, 
cap. 15. — «Mas nisto um delles abaixou 
a lança remettendo ao do touro, e ambos 
fizeram as suas em pedaços: o do touro 
se apegou ao collo do cavallo e perdeu os 
estribos, o outro foi fóra do seu. d Idcm, 
Ibidem, cap. 20. — aE posto que o caval- 
leiro da Ponte se apegou ao collo do ca- 
vallo, 1). liosnel teve companhia aos ou- 
tros.y> Idem, Ibidem, cap. 49. 

' Qual no corro se vio louro furioso 
Bramar do pura raiua, c de braueza, 
Com téáta carrancuda, e collo alçado, 
Do sanguinoso humor ludu manchado. 

CORTE REAL, NAOFft. DB SEPÜLVEDA, Caot. XIII. 

Brandia (uma serpente) do ouro escalido, e de prata 
A cabeça no ar o collo er{,'uendo. 

GABRIEL PERKIR.» D8 CASTRO, ULYSSâA, Caot. IV. 
est. 58. 

— Figuradamente: Offerecer o collo 
ao jugo, curvar-se, liumilhar-se, sujei- 
tar-se. 

Namorados Dcllins oITcrecendo 
üs coUüs lhes estão, como vendidos 
A seu jugo suave oLdecendo. 

BANOEt. TnOMAZ, INSCLAXA, 1ÍV. 111, CSt. 41. 

— Collo torto, liypocrita, que anda de 
cabeça á banda. 

— Collo da mão ou do braço, a parte 
em que o braço se une com a mão. — 
a Ramifica-se a artéria pelo braço, e ma- 
nifesta-se no collo da mão e aonde se toma 
o pulso.» Antonio da Cruz, RecopilaçãO 
de Cirurgia, p. 31. — «/í aonde a mão se 
ajunta com o collo do braço.-o Barros, 
Década III, foi. 9G, em Bluteau. 

— Por analogia : O collo da garrafa/ 
d'um frasco, a parte superior, comprida e 
estreita. — nE assi vai a ambula subindo 
sempre em fôrma pyramidal até acaha,f 
em hum collo estreito.» D. Kodrigo da 
Cunha, Catalogo dos Bispos de Lisbosi 
foi. 190. 

— Termo d'Anatomia. Nome dado ^ 
muitas partes que sào mais delgadas q"® 
o resto do orgào de que dependem. 

— Collo do astragal, concavidade 
marcada inferior que superiormente, " 
que separa o corpo d'esse osso de su» 
extremidatle anterior ou cabeça. 

— Collo das costellas, parte estreita 
que ha entre a cabeça ou extreinidad-' 
superior das costas e a eininencia qu® 
chama a sua tuberosidade. 

— Collo dojemur, parte estreita e aloD' 
gada, unida em angulo obtuso ao corp" 
do femur, e que sustem a cabeça d'css® 

-A iíe 
— Collo do grande osso, concavio® 

circular que ha por baixo da cabeça d®® 
se osso do corpo. 

— Collo do humero, para os anaton"®^ 
tas é o estreitamento da largura de ^ ^ 
guns rnillimetros o muito, que circuinsC® 
ve a cabeça do humero o a separa de 
duas tuberosidades; para os cirurg'^^^^ 
é a porção do liutnero que fica 
no alto por as duas tuberosidades, c 
baixo pela inserçíio dos tnusculos 
peitoral, grande dorsal e grande rcdon 

—Collo da omopilata, estreitamento 
apresenta o angulo anterior e 
omoplata, por detraz da cavidade S 
noide, e que dá ligação á cápsula fl 
da articulação scapulo humeral. _ 

— Collo do osso maxilar ,-£1- 
treitamento que se apresenta cm ca j 
mo d'este osso, por baixo do 
e que dá ligação da parte do diaf 
musculo pterygoidiano externo. 

— Collo do peronéo, pequeno cs 
mento situado por baixo da cabsÇ^ 
extremidade superior do peroneo. jg 

— Collo do radio, parte delg^i^ 
comprimento de um dedo 
supporta a região articular da extic 
de superior d'esse osso. _ ) eS' 

— Collo do utero, ou 
treito, cylindrico, que conduz do 
ao interior do utero. , nrol"''' 

— Collo da bexiga, especie ja 
gamento da parte anterior ralo ® uit" 
bexiga, representando um abi"®' 
curto, em forma de cone tronca ; 
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Çado do lado do diante polo prostato, e 
"O lado de traz apoiado sobre o recto, e 
lue é continuado anteriormente pela uré- 

. a. — « Vem a parar ao collo da Be- 
^iga.T) Ferreira, Cirurgia, p. 23. 

COLLÓBIO, s. m. Túnica sem mangas. 
^Colligiclo em Jloraes. 

ÇOLLOBRÊTA, s.f. Especie de peça de 
^'''tilheria antiga. — i.E em chegando aos 
'navyos que jazyam ancorados, armaram 

trooes e suas collobretas, com as 
í^aes fazyam seus tiros, em sinal do pra- 

de seus corações.» Azurara, Chronica 
Guiné, cap. 54. 

COLLOCAÇÃO, s.f. (Do latim colloca- 
de collocatus, part. pass. de collo- 
collocar). Acção de collocar. — As- 
muita gente á collocação da esta- 

^"3 no seu pedestal. 
Tenno de Jurisprudência. Inscripção 
cródor, segundo a ordem que a lei 

^®®'gna ao seu credito. 
Termo de Grammatica. Synonymo de 

^onstrucção. 
p T COLLOCÁDO, part. pass. de Collocar. 

® o no logar onde deve permanecer. 

Caput Derneonis vio onde os Eclipses 
{jemeoá dons irmüos, sempre se fazem 

Y grande cauda Celi, l.i no signo Aquário, vio quü eslava collocada. 
CORTE RRAL, NAlTR. ÜB SKPCLVEDA, Cant. VII. 

jg palmilha doçapato de outro va- 

do em poucos dias colloca- 
Pj. o diadema de hum Monarca!» 
p_ Manoel do Mello, Apol. Dial., 

a. (Do latim collocare ; 

Pôr B ' ° locare, de locus, logar). jni um logar. 

Certa Grammatica. Dispor em 
Ou ® palavras de uma phrase 

phrasos entre si. 
S®°o'"'H'''icamente.—Os geo- 

'"í Hejd ^ antiga Pax Julia 

Ur-se^' ^°'locar-se, pôr-se, assen- 

"IJliqiia collocar-se Sitio n liuni globo cristalino. 
de moura, novíssimos do homem, cant. 

^ est. 25. 

Termo de Botanica. 

^"'^crlocutor, o que fal- 
(lOrj P"'"'os. 

ao coHcollo). Que se 
^ liombros, ás costas, á 

. -^Sub.t collonha. 

• Colonha, carga 
i f° ^ollo, aos liombros. — 

(o ^^\re<i ^(^rregndas, ou homens 
Èol' ']Ug o?< outras cou- 

«». ÊlJc"' f""». 

"""•loS®*- Vid. Coloqujntida. 
>8. m. (Do latira ccWojuwTO^ j 

conversação). Conversação, eonfereneía, 
prática entre varias pessoas.— «.1'olgode 
ouvir o coloquio.» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 160. 

COLLUDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
coUudens, colludentis, partieipio activo 
de colludere, colludir). Que toma parte 
em uma collusào. 

COLLUDÍR, V. n. (Do latim colludere; 
de cum, com, e jogar). Fazer con- 
luio, collusão. 

COLLÚIO, s. m. Vid. Collusão, e Con- 
luio. 

COLLUSÃO, s. f. (Do latim collusio, 
fraude). Termo Juridico. Conluio, intel- 
ligencia occulta, fraude ajustada entre 
dous ou mais litigantes, para enganarem 
o juiz, em jirejuizo de terceiro. 

COLLUSÍVO. Vid. Collusorío. 
COLLUSQRIAMÊNTE, adv. (De colluso- 

rio, com o suffixo «mente»). Com collu- 
são. 

COLLUSÓRIO, adj. (Do latim colluso- 
rius, de colludere; de c-im, com, e lude- 

jogar). Termo Juridico. Em que ha 
collusào, ou que se faz por collusão. 

COLLUTÓRIO, s. m. (Do latim colluc- 
tus, partieipio passivo de colluere; de cum, 
com, e luere, lavar). Termo de Medici- 
na. Medicamento que differe do garga- 
rismo, por ser unicamente empregado para 
ter acção sobre as gengivas e na parte 
interna das faces, e nao sobre a gar- 
ganta. 

t COLLÚyiO. Vid. Collusão. 
COLLUVIÃO, s. f. (Do latira colluvio, 

imraundicie). Alluviao. 
— Figuradamente; Grande multidão, 

tropel, inundação. 
COLLÚyO. Vid. Conluio e Collusão. 
f COLLYBÍSTICO, adj. (Do grego Jcol- 

lihos, troca). Termo de Direito antigo. 
Contracto pelo qual unia pessoa transfe- 
riu a outra, mediante um preço ajustado, 
os bens ou dinheiro que possuia em outro 
paiz. 

t COLLYRÍDIOS, s. m. pl. (Do latim 
collyrida, bôlo). Ilereges antigos da Tlira- 
cia, que tributavam á Santissima Vir- 
gem um culto supersticioso, offertando- 
Ihe doces, bolos, etc. 

t COLLYTICO, adj. Tenno de Cirur- 
gia. Agglutinativo. 

COLMADO, part. pass. de Colmar, e 
adj. Coberto de colmo. 

Tristes dos casses colmados 
Do Sol, do venlo queimados. 

SÁ DE M2RANDA, SATYRA 5, D. 55. 

— Figuradamente: Cheio. 

Ou colmado deamplissimos presentes 
Na doHdsa Corintiio, por teus hospedes? 

FIIANCISCO MANOEL DO NASCLMENTO, OBRAS, 
tom. VII, p. 19. 

— S, m. Colmo; palhaça; palhoça; pa- 
Ihal. 

COLMÁR, V. a. (De colmo). Cobrir cora 
colmo. — «Senhos feixes de colmo, de 

I seis colmeiros o feixe: e senhos feioces de 
\ gesta negral grande pera colmarem as 
\ casas do Castello.» Tombo do Aro, foi. 2, 

em Viterbo, Eluc. 
— Figuradamente : Cobrir, encher. 

Vem, co'as Filhas, Sípliora, 
E vem Lastiiéncs dar-lhe amigo abraço. 
Colmá-la de caricias. 

FRANCISCO MANOEL DO N/^SCIMENTO, OBRAS, tOIU. 
vin, p. 82. 

COLMÊA ou COLMEIA, s. /. (Do latim 
culmus, tecto de colmo). Cortiço de abe- 
lhas. 

«Qual, pela madrugada solta a Abèlba 
«0 alTadifíado vôo, 

«Vai chupar nos casúles orvalhados 
cU mollitluo perfume, 

<E açodada c'o doce pèso acódo 
<A' Cohnea a lavrar os louros favos. 

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS tOIU. 
l, p. IGO. 

— Loc. : Cheio como uma colmêa, 
muito cheio. — a Venha o demo e escolha, 
mal auenturada de mim, não sei que vos 
diga, nem que vos faça, quando cuido que 
vos tenha pella cabeça achouos pelo ra- 
ho: faço de mim mil manjares por vos 
contentar, nada me aproueita, por bem 
fazer mal auer. Eu esquino, e desprezo 
o outro que me vem sempre a casa cheyo 
como colmea, e nada me lembra senão 
teruos satisfeito, e he bem que o vistes: 
e vós mao grado no capelo.i> Jorge Fer- 
reira de Vasconceilos, Ulysippo, act. i, 
SC. 8. 

COLMEÁL, s. m. (De colmêa, com o 
suffixo «ai»). Sitio onde ha colmôas; 
grande numero de colmêas; covão. 

f COLMEÁR, s. m. Vid. Colmeal. 
COLMEÉIRO, s. m. (De colmêa, com o 

suffixo «eiro»). O que trata de colmêas; 
o que tem a seu cargo as eohnêas eerea- 
ção das abelhas. 

COLMÉIRO, s. m. (De colmo, com o suf- 
fixo «eiro»). O que colma as casas.'—' 
Feixe do colmo para as cobrir.— «Se- 
nhos feixes de colmo, de seis colmeiros o 
feixe: e senhos feixes de gésta negral 
grande pera colmarem as casas do Cas- 
tello.d Tombo do Aro, foi. 2, em Viter- 
bo, Eluc. I 

—Adj. Danatureza do colmo ; que ser- 
ve como o colmo jiara cobrir choças, chou- 
panas, palhoças, etc. — Caniço colmeiro. 
— Palha colmeira. 

t COLMÉLLO. Vid. Columello. 
f COLMENÉIRO, s. m. Confrade d'uma 

irmandade que se fundou em Toledo em 
1220, cujo lira era perseguir os bandolei- 
ros e salteadores do termo, e raontes de 
Toledo. 

COLMÍLHO, s. m. (Do latim coZiímeKtm, 
nome dado pelo povo romano aos dentes 
caninos). Nome dos dentes, que nos ca- 
vallos, porcos, elephantes, etc., ficara en- 
tre os incisivos e os molares. 

Assi como cerdosos dous seluages 
Pollas bre ihas, e mato ambos crecidos; 
Iliim arromelc ao outro ilenodado 
Com agudo colmilho, e crespo lombo. 

CORTE REAL, NAUFR, DK 8EPULVKDA, CSQt. U. 
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COLMILHÔSO, adj. (De colmilho, com 
o suffixo «oso»), Vid. Colmilhudo. 

COLMILHÜDO, adj. (De colmilho, com 
o suffixo «udo»). Que tem grandes colmi- 
Ihos. 

COLMO, í. m. (Do latim culmusy canna 
do trigo). Termo de Botanica. Tronco 
proprio das gramineas e plantas análo- 
gas, como trigo, centeio, canna, junco, 
etc. —A palha do "centeio. — <íEm muy- 
tas partes de Entre Duuro, e Minho co- 
brem as casas com palhas de centeio, a que 
chamào colmo, t Leonel da Costa, Eglo- 
gas de Virgílio, p. 5. 

— Figuradaraente: Choça, palhoça, 
choupana, casa humilde coberta de colmo. 

CÓLO. Vid. Collo. 
COLÓBIO, s. m. (Do latim colohium, do 

grego kolohion, túnica sem mangas). Ter- 
mo da Antigüidade, Túnica sem mangas 
de que usavam os antigos romanos, e de- 
pois os monges do Egypto; vestidura 
episcopal; a vestidura ecclesiastica cha- 
mada dalmatica. 

f COLOBOMA, s. m. (Do latim colobos, 
do grego kulohos, mutilado). Termo de 
Cirurgia antiga. Synonymo de mutila- 
ção. 

COLOBRÊTA, «./. Vid. Colobrete. 
COLOBRÊTE, m. (Do latim culuher, 

cobra). Instrumento de guerra antigo. Vid. 
Estrupada. 

COLOBRÍNA, adj. Vid. Colubrina. 
COLOCÁSIA, s. /. (Do latim colocasia, 

do grego kolokasia, kolokasion, coloca- 
sia). Termo de Pharmacia. Fava do Egy- 
pto, cujo fructo e raiz sào usados em me- 
dicina. 

COLOCYNTHE. Vid. Coloquyntida. 
f COLÓDRA, s. f. ant. Cabeça grande. 
COLOFÁNA ou COLOFÓNIA. Vid. Colo- 

phonia. 
t COLOMBÁCEO, adj. (Do latim colum- 

ba, pomba). Termo didactico. Da natu- 
reza dos pombos; similhante ao pombo. 

t COLOMBÁR, s. m. (Do latim culumha, 
pomba). Termo de Historia Natural. Ave 
congênere do pombo, da ordem das galli- 
náceas, denominada vinago por Cuvier. 
Tem o bico muito mais grosso que o 
pombo ordinário, e comprimido nos la- 
dos, os tarsos curtos c os pós largos e plu- 
mosos. Distinguem se quatro espeeies, que 
se criam nos bosques da Zona torrida. 

COLOMBÁTES, s. m. pl. (De colom- 
bico). Termo de Chimica. Saes formados 
pela combinação do ácido colombico com 
as bases potassa e soda. 

COLÓMBICO, adj. (De colombio). Termo 
de Chimica. Pertencente ao colombio.— 
Ácido colombico, ácido formado pela com- 
binação do colombio com o oxygéneo ; ó 
branco, pulverulento, insipido e inodóro. 

fCOLOMBÍNA, s. f. (Do colombio). 
Termo de Mineralogia. Pedra de que se 
extráe o chumbo puro. 

COLOMBÍNO ou COLUMBÍNO, adj. (Do 
latim columbanus, de columba, pomba). 

De pombo ou pomba. — Estéreo colom- 
bino, esterco das pombas. 

— Figuradamente : Innocente como a 
pomba. — Coração colombino, de summa 
bondade e innocencia. 

— Termo de Botanica. Pés columbi- 
nos, herva aquilègia, planta medicinal. 

COLÓMBIO, s. m. (Assim chamado em 
memória de Christovào Colombo, desco- 
bridor do Novo-Mundo). Termo de Chi- 
mica. Metal acidificavel, de cor cinzenta, 
o qual esfregando-se adquire o polido do 
ferro, e se reduz facilmente a ura pó es- 
curo, conhecido geralmente pelo nome 
de tantalo, Este metal nao 6 atacado 
pelos ácidos hydrochlorico^e nitrico, nem 
mesmo pela agua regia. E pouco conhe- 
cido, e foi descoberto em 1831 por Hat- 
chett, em uma mina particular do estado 
de Massachussets, na America Septentrio- 
nal. 

t COLOMBO. Vid. Columba. 
COLOMIN ou CÜRUMIN, s. m. Termo do 

Brazil. Kapaz que serve, ou está ao ser- 
viço d'alguem. 

t COLOMNA, s. /. Vid. Columna. 
CÓLON, s. m. (Do grego hôlun, mem- 

bro do corpo, e, em particular, um dos 
intestinos). Termo de Anatomia. A se- 
gunda parte do intestino grosso; esten- 
de-se do intestino cego ao recto, com os 
quaes forma um canal continuo. O colon 
vae da região lombar direita á fossa ilíaca 
esquerda, o em razão da sua extensão 
dividiram-no ficticiamente cm quatro par- 
tes ; 

— Primeira: Colon lombar direito ou 
ascendente, que começa no cego e sóbe 
até ao hypochondrio direito. 

— Segunda: Colon transverso ou arco 
do colon, collocado transversalmente da 
dii*eita para a esquerda ; entende-se sobre 
toda aparte inferior ao peito, por baixo do 
estomago e por cima das circumvoluções 
do intestino delgado e ó a mais compri- 
da e volumosa das quatro pai'tes. 

— Terceira : Colon lombar esquerdo ou 
descendente, situado no flanco esquerdo 
por baixo do bnço, detraz das circumvo- 
luções do intestino delgado e defronte do 
rim esquerdo, a que está junto. 

— Quarta : Colon iliaco esquerdo ou 
S iliaco do colon, o mais mobil de todos 
os quatro; está situado atraz do intesti- 
no fraco, formando um 5 que começa na 
região lombar e acaba no estreito supe- 
rior da bacia, prolongando-se com o recto, 
para a união do sacro com a ultima vér- 
tebra dos lombos. 

— O colon tem por funcção atrazar o 
curso das matérias e preparar a sua ex- 
creção, depois de terem sido despojadas 
de toda a substancia nutritiva. — <íA se- 
gunda tripa se chama colon, e nesta se 
faz o r gido das tripas, antes de comer.» 
Antonio da Cruz, Recopilação de Cirur- 
gia, p. 34. 

— Termo d'Anatomia veterinaria. O 

colon no cavallo, cujo comprimento é de 
quasi dezenove pés, apresenta duas por- 
ções distinctas. 

— Termo de Grammatica. Colon, nieni- 
bro principal d'um periodo. 

— Colon perfeito, quando fôrma sen- 
tido perfeito. 

— Colon imperfeito, quando o sentido 
é dependente do primeiro, e de per 
não forma phrase completa. 

— Termo de Orthographia. Signal qji® 
denota uma pausa maior que o ponto e vir 
gula e menor que o ponto final ; 
nome e figura de duus pontos (:) —• 
da oração se assinava com dous •pont»^' 
que he o colon perfeyto.n João Fran'" 
Barreto, Orthographia da Lingua Por''' 
gueza, p. 219. 

f COLONEL. Vid. Coronel. . 
COLÔNIA, s. /. (Do latim colônia, ^ 

colunus). Vid. Colono. Estabelecinic''^ 
fundado por uma nação, n'um p^'^ ® 
trangeiro. 

— Numero de pessoas do ambos 
xos que se mandam para fora ^. 
paiz, ou que saem de moto próprio P 
irem habitar outra terra.—A mesma t® 
assim povoada. 

— Estabelecimento colonial.—^ 
colonial. — «Foy povoada de ant^Ç^' ^ 
nobre gente, que chegou com o 
colonias á mesma Italia.n Duarte ^ 
ro de Macedo, Vida da Princeza TheO"® ' 
p. 6, em Bluteaa. •(,. 

— Termo da provincia do Aleni 
Colonia, fazenda dada do arrendanio^^_ 
e de que o arrendatario não pôde 
pulso em quanto cumprir as conuiÇ^^^ 
salvo se o dono a quizer cultivar P^'" ., 
conta.—Colonia parciaria, quinhão 
lonia. — Colonia perpetua, o 
mente para longo tempo, ou o afor^^ 
de casas ou terras pela mesiBí^ ' 
em que andavam. ^ o 

COLONIAL, adj. (De colonia, Ç" 
suflTixo (lal»). Que provém ^ 
que é relativo ás colonias.-—-''' q^^s' 
coloniaes. — Generos coloniaes. 
toes coloniaes. gol"' 

COLONISAÇÃO, 5. /. (Do ). 
nisa, do colonisar, com o suínxo 
Acção de colonisar; o 
acção.—Colonisaçâo civil. — Col" 
militar, , Col"' 

t COLONISADO, part. pass. colo- 
nisar, e adj. Em que se estabelec^^ 
nia; que colonisou ; em estado í* 
nisação; provido de colonos. 
America colonisada pelos burop ^pio- 

COLONISADOR, s. m. (^oaor']' 
nisa, de colonisar, com o 
O que colonisa. — Os colonisa 
America. 

—Adjectivamente : _Que 
vou colonos ou colonias. ^ 
lonisador. , Ter"" 

COLONISÂR, V. a. (De colono;- 
moderno. Povoar de colonos. 
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— F. rejl, Colonisar-se, tornar-se co- 
lonisado. 

t COLONISÁVEL, adj. (Do thema co- 
lonisa, decolonisar, com o suflixo «avel»). 
Quo é susceptível de ser eolonisado. 

COLÓNO, s. m. (Do latim colonus, de 
oolere, cultivar; vid. Cultura). Cultiva- 

d'uma terra.—aDistricto capaz para 
os nossos colonos.» Monarchia Lusitana, 
Tom. V, p. 100, col. 2.— «Eno Io tira- 
'■« o mesmo Senhor, que no Io deu, como 
O' mãos colonos.» Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. IV, p. 548. 

_ —Povoador; habitante de uma colo- 
; que faz parte d'unia colonia ou que 

lhe explora o sólo. — Um rico colono. 
— O que nasceu nas "xíolonias d'uína 

fí^milia de colonos, por opposição ás pes- 
soas vindas da Europa. 

■—Termo da provincia do Alemtejo. 
que tem colonia. 
COLOPHÓNIA, s. f. (Do grego Icolophô- 

subentendido resina, resina da cida- 
de de Colophon, na Ásia menor). Termo 
"6 Chimica. Matéria solida resinosa, .scc- 
% transparente, amarella ou escura, que 
® o residuo da distiliaçào da tcrebintínna, 
®J'jas propriedades fão as mesmas da re- 

que cran'outro tempo administrada 
P^ra impedir os derramamentos ehronicos, 
®jas que boje ó sómente empregada em 

ginias prejjarações pbarmaccutieas. 
' Resina com que se esfregam as sô- 

dos arcos das rabecas, rabecScs c 
instrumentos da mesma espccic. 

^ COLOQUYNTIDA, s. /. (Do latim colo- 
do grego kolokyntlia, abobora). 

eriuo de Botanica. Planta annual, con- 
b nere do pepino, classificada por Linneu 

ffionoecia syngenesia com o nome de 
^cumis colocynthis, e pertencente á fa- 

' ia das cucurhitaceas de Jussieu : esta 
pecie encontra-se no Oriente, no Egy- 

fel ° 1^° Arebipelago; tem muitas hastes 
Ur^" ^ esperas pelo chílo, com folhas 

espalmadas, laciniadas o alvadias 
^ , í^ixo, produzindo flores amarollas e 

Qüv t- í''ucto também chamado colo- 
He 1 {fi'uctus colocynthidis), de car- 

tanto secca, do tamanho de uma 
casca dura, lisa, 

^ ^ verde,.o muito luzidia. A co- 
Gmw. ^ raras vezes empregada como 

porém niuitíi ;a3 vezes como 

Pfopriorl^j*^ ^ tintura, que gosa do 
"^•nist 1 antiblennorrhagieas, 6 ad- 
íQj excellente resultado. — 
DiogQ 1 ® coloquintida/azem O mesmo,D 

Ferreira, Arte da caça, 
a colò^" . como he 
ía, iji .^'^'■hida.» José Homem de Andra- 
f Jalapa, p. 28. 

^^ade'c- (Do latim color). Antiga 
El 

triste mui sen sabor 
Perilí, ^ tíio coytado tramor, o sen e a colôr. 

152. 

— Morta color, vid. Morta côr em Côr. 
— Hoje usa-se só figuradamente no sen- 

tido de pretexto, aspecto, apparencia. 

Sob color de virtude outros entrauão 
Simplices, idiotas, escolhidos, 
Pera tratar de cousas importantes. 
Em officios, cargos eminentes. 

CÔKTE EEAL, NAÜF. DE BErULV., C. XI. 

— Termo de Commercio. Moeda da 
Asia. Segundo Barros, quinze colores va- 
lem trcs contos d'ouro. 

COLORADAMÊNTE, adv. (De colôr). 
Com côr, pretexto, dissimulação do in- 
tento verdadeiro. 

t COLORADO, part. pass. de Colorar, 
e adj. A que se deu pretexto. 

CÓLORANTE, adj. [ha colôr, com o suf- 
fixo «ante»). Que colora, que tinge, que 
muda a côr á agua pura.—As feculas co- 
lorantes. 

COLORÁR, V. a. (Do latim colorare, de 
color, cor). Córar, dar côr, tingir, Vid. 
Colorear. 

— Dissimular, encobrir. Vid. Córar.— 
aposto que elRei Dom Pedro dissesse rnuy- 
tas razões a collorar este feito.» Ferníto 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 33. 

COLOREÁDO, part. pass. do Colorear, e 
adj. Córado, tingido. 

— Figuradamente: A que se deu côr, 
pretexto, disfarce. — a Com huma cole- 
reada mostra de virtude.r) Monarchia Lu- 
sitana, Tom. II, p. 23. 

— Desculpas, erros coloreados, com ap- 
parencia de involuntários. 

COLOREÁR, V. a. (De colôr). Dar côr, 
córar, colorar. 

— Figuradamente; Dar boa apparen- 
cia, que encubra o disfarce a cousa má. 
— Colorear a temeridade com o nome de 
exforços. 

COLORÊNTO adj. (D« cólera). Colérico, 
agastado. 

Ili cliorar por vosso irmào, 
Que cstil colorcnto jM. 

SI5IÂ0 MACII., COM. DE DIU, p. 59. 

1.) COLORIDO, pai't, pass. do Colorir, 
e adj. Termo de Pintura. A que se ap- 
pliearam tintas ou côres convenientes. —• 
Quadro colorido. Vid. Illumiuado. 

— Termo de Pliysica e Historia Natu- 
ral. Vid. Córado. 

— Figuradamente: Disfarçado. 
2.) COLORÍDO, s. ju. (De colôr, com o 

suffixo «ido»). Termo de Pintura. Imita- 
ção das côres cora que a natureza pinta 
os diversos objectos; effeito que resulta 
(Ta mistura e combinação das côres oui 
um quadro ; o seu resultado, o seu todo, 
O seu contrasto ou a sua harmonia oin 
um quadro. 

— Por extensão, diz-se da côr do ros- 
to, quando é bella o rosada. 

— Figuradamente: Diz-so do estylo, 
fallando das figuras e epithetos que lho 
servem de ornato. — O estylo é o colori- 

do das idêas, isto é, o que lhes dá côr, 
vida. 

COLORÍFICO, adj. (Do latim color, côr, 
e facere, fazer). Termo de Physica. Que 
produz a côr. 

f COLORÍGRADO, s. m. (Do latim co- 
lor, c9r, e gradus, gráo). Termo de Phy- 
sica, Instrumento inventado por Biot para 
determinar as diíFerentes côres e as suas 
diversas modificações. 

f COLORÍMETRO, s. m. (Do latim co- 
lor, côr, e metro). Termo de Pbysióa. 
Apparelho imaginado para determinar o 
poder colorante de certas matérias. 

f COLORÍNA, s.f. (Do latim color, côr). 
Termo de Chimica. Designa-se por este 
nome o resíduo ou distillação das tintu- 
ras alcoolicas, obtidas, tratando a garan- 
cina pelo álcool. A colorina foi desco- 
berta o estudada por Robiquet, Koechlin 
e Girardin. 

COLORÍR, V. a. (Do latim colorare). 
Dar ou applicar as côres a um quadro, 
a uma figura.—Pintar com côres conve- 
nientes. Vid. Illuminar. 

— Termo de Physica e de Historia 
Natural. Vid. Córar, 

— Figuradamente: Disfarçar. 
COLORISAÇÃO, s. f. (Do thema colo- 

risa, de colorisar, com o suffixo «ação»). 
Termo Didactico. Acção de applicar as 
côres. 

— Mudança do côr que toma uma sub- 
stancia nas operaçfSes chimicas ou phar- 
maceuticas. 

f COLORISÁDO, part. pass. de Colori- 
sar. Vid. Coloreado e Colorido. 

COLORISAR, V. a. Vid. Colorear e Co- 
lorir. 

COLORÍSTA, s. 2 gen. (De colôr, com 
o suffixo «ista»). Pintor que entende bem 
do colorido, que se dá ao estudo da arte 
de colorir. — Bom ou máo colorista, o que 
se distingue por um bom ou máo colo- 
rido. 

COLOSSAL, adj. 2 gen. (De colosso, 
com o suffixo «al»). De grandeza des- 
marcada. — Estatua colossal. — Edijicio 
colossal, de dimensões agigantadas. — 
Obr-i, empreza colossal, obra de grande 
magnitude. 

— Figuradamente : Illimitado, extra- 
ordinário. — Vasto, extenso. — O impé- 
rio dos kalifas foi de pouca duração, 
mas colossal. 

COLÕSSO, s. m. (Do latim colossus, d<) 
grego hólossos, estatua colossal). Estatua 
d'uma grandeza extraordinaria, colossal. 
—• O colosso de lihodes. 

Tào grande era de membros, que bem posso 
Certificar-te que oste era o segundo 
Do lihodes extranhissimo colosso, 
Que um dos sete milagres foi do mundo. 

CAM., LUS., c. V, cst. 51. 

— Por extensão : Homem, animal de 
alta e forte estatura. 
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Entre hum campo, que tem no monte assento, 
Colosso o monte, o campo Colysseo, 
Cerra liuni peiiliasco, uma caverna fria, 
Donde a noite nào sahe, nem entra o dia. 

JEB. BAUIA5TOLYPUEJIO E GALATUÉA, CSt. 1. 

— Objecto de enormes dimensões. 
— Figuradamente; Que tem grande 

fortuna, valimento, poder, estado, etc. 
— Adj. Colossal. 
COLOSTRAÇÃO, s. f. (De colostro, com 

o suffixo «ação»). Termo de Medicina. 
Doença nas creanças recem-nascidas, e 
que se suppõe produzida pelo colostro. 

COLÔSTRO, s. m. (Do latim colostrum). 
Termo de Medicina. Dá-se este nome ao 
primeiro leite d'uma mulher que acaba 
de parir, o qual é muito soroso, doco, 
d'um gosto insípido e um pouco assu- 
carado ; tem uma virtude purgativa pró- 
pria para fazer evacuar o mecónio da 
criança recem-nascida, especialmente se 
a mãe tiver a precaução de dar de mam- 
mar cedo á creança, e perde ordinaria- 
mente esta propriedade á approximaçào 
da febre do leite. — i Despejando ospey- 
tos cada dia dos colostros, ou leyte gros- 
so, que ainda não está perfeyto.Ji Fran- 
cisco Morato Koma, Luz da Medicina, p. 
253, em Bluteau. 

— Glohulos do colostro, leucocytos gra- 
nulosos misturados aos globulos do leite 
no colostro. 

— Termo de Pharmacia antiga. Espe- 
cie de emulsào preparada com terebin- 
thina e gema d'ôvo. 

f COLPOCÉLE, s. f. (Do grego kólpos, 
vagina, e kelê, hérnia). Termo de Cirur- 
gia. Hérnia na vagina. 

f COLPOPTOSE, s.f. (Do gvagohúlpos, 
vagina, e ptôsis, queda). Termo de Ci- 
rurgia. Procidencia da vagina. 

t COLPORRHAGÍA, s. /. (Do grego 
kólpos, vagina, o rhagê, erupção). Ter- 
mo de Medicina. Ilemorrhagia da va- 
gina. _ 

COLTURA, s, f. Termo do Imprensa. 
Separação que o compositor faz de duas 
ou mais columnas na mesma pagina. 

COLUBRÍNA, s. f. (Do latim coluhra, 
cobra). Peça de artilheria muito compri- 
da e de grande alcance. — aDeve ser 
mais estreita, que para huma colubrina.» 
Luiz Serr^o Pimentel, Methodo Lusitano, 
p. 131, em Bluteau. 

— Termo de Historia Natural. Vid. 
Cobrélo. 

— Termo de Botanica. Planta da ín- 
dia, da pentándria monogynia de Lin- 
neu, denominada pelos naturalistas ophi- 
orrhiza mungos, e pertencente á familia 
das gencianas de Jussieu. Tem as fo- 
lhas oppostas, lanceoladas o com flores 
munidas de brilcteas, de corolla afunila- 
da e de fructo bicellular. Vid. Serpenta- 
ria. 

COLUBRÍNA, adj. (Do latim cohihra, 
cobra). Termo de Zoologia. Que perten- 
ce Á cobra. 

— Figuradamente : Espada colubrina, 
espada que tem a folha tortuosa, c imi- 
tando as voltas ou movimentos ondula- 
torios da cobra quando serpeja. 

t COLÚMBA, s. /. (De Columho, capi- 
tal da ilha de Ceylílo, para onde a arvo- 
re que a produz foi transplantada do con- 
tinente da Asia). Termo do Botanica. 
Raiz de uma planta sarmentosa que vem 
da índia em segmentos circulares ou em 
pedaços rachados da grossura de um de- 
do e cobertos de uma casca rugosa, es- 
pessa e esverdinhada. 1' sta raiz amarella 
e de cheiro aromatico, um pouco nausea- 
bundo, é extremamente amarga, empre- 
ga-se na medicina como tônica e anti- 
emetica, e parece ter uma acçào particular 
sobre o estomago. 

t COLUMBÁRIO, s. m. (Do \&i\mcolum- 
harium, pombal). Termo de Antigüidade. 
Edifício sepulchral, com muitos nichos in- 
teriores, onde os antigos romanos encer- 
ravam as cinzas de algumas familias il- 
lustres. 

t COLUMBÍNA, s. f. (De columba, com 
o suffixo «ina»). Termo de Chimica. Ma- 
téria achada na raiz da columba porWis- 
toock, de Berlin. E' muito amarga, da 
fôrma de pequenos prismas transparen- 
tes, solúvel no álcool, no ether e na agoa. 

COLUMBÍNO, adj. (Do latim columba, 
pomba). Vid. Colombina. 

COLUMÉLLA, s. f. (Do latim columel- 
la, diminutivo de columen; vid. Golumna). 
Nos primeiros tempos de Roma, pequena 
columna, columnello. 

— Termo de Historia Natural. Eixo 
da concha univalve, ao redor do qual vão 
subindo 03 gyros ou anfractos da concha 
por toda a sua longitude. 

— Termo do Botanica. Eixo vertical 
de alguns fructos, que persiste depois da 
quóda das suas outras partes. 

— Termo de Anatomia. Peilicula pen- 
dente do paladar em certas inflammações 
dabôcca. — (^Cortar a columella com seu 
vicio.D Madeira, Morbo Gallico, Part. ii, 
p. 12Õ, col. 2, em Bluteau. 

COLUMELLÁDO, adj. (Do columella, 
com o suffixo «ado»). Termo de Botani- 
ca. Que ó guarnccido de uma columella. 

t COLUMELLÁRIO, adj. (De columella, 
com o suffixo «ariot). Termo Didactico. 
Que tem relação com a columella d'uraa 
concha. 

COLÚMNA ou COLÚNA, s.f. (Do latim 
columna, de columen, sustentaculo). Ter- 
mo de Arcliitectura. Especie do pilar de 
forma cylindrica. A columua compõe-se de 
diversos membros: fuste ou cario, capitei, 
bocel, gula ou gola, ábaco, dentilhoes, 
metopas, .triglyphos, plintlio, etc., sendo 
tres d'estas as principaes : base, fuste o 
capitei.— a Como costuma a hera com a 
columna, da qual se não desabraqn, até 
que o tempo não derruba o edijicio,y> 
Francisco Manoel de Mello, Epanaphora 
I, p. 19. 

— Columna toscana, columna que tem 
na altura sete vezes o diâmetro ; é a mais 
curta e a mais simples das cinco reco- 
nhecidas por Vinholla. 

— Columna dorica, columna que tem 
oito diámeti-os de altura, com ura capitei 
e uma base um pouco mais rica que a 
toscana. 

Aqui grinaldas mil de verde murta 
As Doricas columnas ornão sempre. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPÜLV., C. IV. 

Corinthios capiteis se levantavão 
Em Doricas columnas jaspeadas, 
Que com modulos justos se mostravâo 
Sobre bases Eomanas sustentadas. 

EOLIM DE MOURA, NOV. DO IIOMEM, C. II, CSt. 93 

— Columna jonica, columna que teif 
nove diâmetros e cujo capitei tem vo- 
lutas. 

Alli se vê com mào recta, engenhosa 
A Dorica, e lonica columna ; 
A Corintliia, e composta, e jimtamentc 
O Friso, o Capitei e alta Cornija. 

CORTE REAL, KAUF. DE SEPULV., C. II. 

— Columna corinthia, columna q"® 
tem dez diâmetros e cujo capitei é or- 
nado de duas ordens de folhas com cati* 
liculas d'onde sahcm pequenas volutas. 

— Columna composta é a columna cO' 
rinthia, mas com a diíFerença de ter n" 
cimo do capitei a voluta jonica. 

— Columna cannelada, columna ra'®' 
da longitudinalmente em meias cannas- 

— Columna torsa ou torcida, colurno® 
em roscas como são muitas de bronze. 

— Meia columna, columna cuja 
tade sáe da parede, fazendo presumir q 
a outca metade está dentro da raesnía 
rede. 

— Columna monumental, monunie 
que tem a fôrma de uma grande coluiD 
isolada. ^ 

— Termo de Antigüidade. CoIumH^^^^ 
pedra milliaria, columna, especie de 
CO que os romanos punham nas estra 
grandes para indicar a distancia. 

— Columnas de Hercules, as duas 
tanhas do Calpe e de Abyla, achan 
a primeira situada na Andaluzia e 
gunda na Mauritania, no estreito de 
braltar, onde o oceano communica 
o Mediterrâneo, e que Hercules 'l®" 
limite, segundo o mytho, ás suas V -us- 

— Figuradamente; Apoio, esteio, 
tentáculo. 

Luz clara de infiéis; columna firmo 
Da catholica fó  

AKT. FERR., CARTAS, 1ÍV. I, P- ^ 

— ííSahida sua morte, foi, wSo 
quella Villa da Ribeira Grande, ^ 
toda a Orande Ilha de S. 
chorada, e sentida, que todos^ 
lhe faltava a columna de tjisU- 
terra.i Antonio Cordeiro, Histon 
lana, Liv. ii, cap. 3. 
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— Cousa muito firme, que não cede.— 
Fica firme como uma columna. 

— Symbolo da firmeza e constancia de 
espirito. 

— Termo de Imprensa: Parte de uma 
pagina separada do resto por um risco 
Vertical ou somente por um espaço branco. 
~~Este Diccionario tem tres columnas.— 
Uma columna de algarismos. — A co- 
lumna das unidades, das dezenas, etc. — 
Os jornaes têm duas, tres, quatro ou mais 
columnas. 

— Termo de Armaria. Movei da ar- 
®aria, que representa o que a palavra in- 
dica, e quasi sempre da ordem toscana. 

■— Termo Militar. Corpo de tropas, dis- 
posto por secções mais ou menos exten- 
sas, tendo pouca frente e muito fundo.— 
Comprida fileira de tropas em marcha.— 
'Columna cerrada. — Columna de tropas 
*"1 corpo cerrado. — Columna de nãos, 
linha. — Columna movei, destacamento en- 
carregado de percorrer ura paiz para con- 
'■er uma revolta. 

■— Termo de Physica. Quantidade de 
bateria fluida, dc fig ura cylindrica, que 
etn altura o uma base determina- 

ou suppostas pelo pensamento ; diz- 
d'uma columna d'ar, d'anua, de mer- 

etc. 
^ Columna ã'agua ó também appli- 

a uma tromba. 

J^al a grande columna onclicndo axigmcnta 
SI e a iiuvcm iiogra que sustenta. 

cam., lds.j 0. V, est. 21. 

Termo do Botanica. Columna dos 
gj pilar de cstames coadunados jielos 

® es, como se observa nas flores das 
"^^Ivdceas. 

lormo de Anatomia. Partes cylin- 
alcruma similhança com 

columna. 
g ^ Columna vertebral, pyramide longa 

e ac^ começa no buraco occipital 
trò ^ ^ ^opelve, formada de vinte c qua- 

vertcbras, que vão 
engrossando décima para 

®ícul carniidas do coração, fas- 
íosog ®^'®^iilares, mais ou menos nume- 
Sâo é cavidades do cora- 
peçjgg quaes se distinguem tres es- 

Xigjj fôrma de columna, bc- 
f^Scici,'^''^ muscular apresenta 

1"® formam, na parte 
protubcrancias que 

diversas direcções e que 
nas quaes es- 

^8ta ^'gumas vezes os cálculos. 
bexiga, encontra-se 

-- 'Pg pessoas cdosas, 

vi^° Marinha. Columnas das 
solT'^^ luadradas, postas vertical- 
da cavernas, que se elevam 

ou convez, o que, sendo 
o travessão, servem de dar 

volta ás amarras. — Columnas da roda, 
os primeiros madeiros que se unem á roda 
de proa, e cujo excesso fôrma a escora 
do gurupés. 

COLUMNÁR, adj. (Do columna, com o 
suffixo «ar»). Que tem a forma dc uma 
columna ou pilar. 

— Termo de Botanica. Silica colum- 
nar, silica hirta e quasi cylindrica. — Se- 
mentes columnares, sementes oblongas 
quasi cylindricas,—Plantas columnares, 
vid. Columniferas. 

COLUMNÁRIO, adj. (De columna, cora 
o suflüxo «ario»). Diz-se das moedas em 
que ha columnas. 

COLUMNÁTA, s. f. (De columna, com 
o sufílxo «ata»). Termo de Architectura. 
Série de columnas que formam galeria e 
que ornam um edifício; peristyllo. 

Tres mil Stiituíis dc bronze, iiifindos Quadros 
Pórfiilo, Jaspo, em longas Üolumnatas, 
Balaústres de crystal, Vasos dc custo. 

riiANo. M. DO NAsc., oBKAs, tom. viit, p. 433. 

COLUMNÉLLO, s. m, (Diminutivo do 
Columna). Frade de pedra; padrão. 

COLUMNÍFERO, adj. (Do latim columna, 
columna, e ferre, levar). Termo de Ar- 
chitectura. Que tem uma columna. 

— Termo de Botanica. Plantas colum- 
niferas, nome dado por alguns botânicos 
ás plantas malváceas, por terem flores 
com estámcs coadunadas em uma columna. 

COLÚRNO, s. m. (Do latim colurna). 
Termo do Botanica. Arvore congênere da 
avclleira, classificada por Linneu na mo- 
noecia polyandria com o nome de con/- 
lus colurna, o pertencente á familia das 
amcntilhosas de Jussieu. 

COLÚRO, s. m. (Do grego koloyros, 
subentendido grammê, do koloyros, quo 
tem a cauda mutilada; de kólos, mutila- 
do, e oyra, cauda, assim chamados porque 
algumas das suas partes não são accessi- 
veis á vista). Nome de dous circulos máxi- 
mos quo se cortam perpendicularmente nos 
pólos da esphcra, o dos quacs um passa pe- 
los pontos e([UÍnoxiaes, chamado por isso 
coluro dos equinoxios, outro pelos pontos 
solstieiaes, chamado coluro dos solsticios. 
Estes dous circulos dividem o equador o 
o zodiaco em quatro partes eguaes, com- 
prehendendo cada uma tres signos pa- 
ra cada estação do anno. — aliam des- 
tes coluros se chama Equinoxial, e outro 
Sulsticial.v Antonio Teixeira, Epitome 
de Noticias Astrologicas, p. 33. — «/)«- 
zentas vezes os coluros vira.j) Barreto, 
Vida do Evangelho, 80, 52, em Bluteau. 

Cohiros, Orizonte verdadeiro, 
Troplcos igncos, Zonas congeladas, 
O ()ue devide o dia, c abrazada 
Linha, dos animaes doze a morada. 

BOLIM DE MOURA, NOV. DO IIOMEJl, C. IV, CSt. 3i. 

COLÜTEA, s.f. (Do latim coJutea). Ter- 
mo de Botanica. Arbusto chamado vul- 
garmente espanta lobos, classificado por 

Linneu na diadelphia decandria com o 
nome de colutea arborecens, e pertencen- 
te á familia das leguminosas de Jussieu. 

— Colutea bastarda, planta da mesma 
ordem e familia da precedente, o deno- 
minada por Linneu coronilla coronata. 

t COLÚTEO, s. m. (Vid. Colutea). Fru- 
cto da planta colutea. 

t COLUTHIÁNO, s. m. (De Colutho). 
Termo da Antigüidade. Nome dos sectá- 
rios de uma seita cujo chefe foi Colutho, 
presbytero da Alexandria. 

f COLYBOS, s. m. pl. Bolo de legu- 
mes o grãos de que na egreja grega se 
faz ablação em honra dos santos e com- 
memoração dos defuntos, 

COLYDIO, s. m. Termo de Historia Na- 
tural. Insecto coleóptero de antennas ter- 
minadas cm forma de clava e pouco mais 
longas que a cabeça. 

t COLYMBÈTES, s. m. Termo de His- 
toria Natural. Insecto coleóptero, de cor- 
po oval e tarsos com[:ostos do cinco ar- 
tículos. 

t COLYMBO, s. m. (Do latim colym- 
bus). Termo de Historia Natural. Ave 
palmipede. Vid. Mergulhão. 

COLZA, s. m. (No walonico colza, gol- 
za; no dialecto de zouchi coisa; do hol- 
landez koolzaad, semente de couve, do 
kool, couve, c zaad, semente). Termo do 
Botanica. Nome dado a uma variedade 
de couvcs, de cuja semente oleosa se ox- 
tráe azeito para luzes o de cujos resíduos 
se nutro o gado. 

COM, prep. (Do latim ciim, que provém 
d'um accusativo da raiz pronominal rela- 
tiva quicm por quom. Justificara 
esta etymologia do latim cum muitos fa- 
ctos, um dos quaes nos é fornecido pelo 
francez e é muito convincente. N'esta lín- 
gua perdeu-se a preposição latina cum, quo 
foi substituída por avec ; ora avec provém 
da fôrma avoec que se encontra no anti- 
go francez (Chanson de Rolland, xiii, etc.), 
e avoec é não mais nem menos que a for- 
mula syntactica latina apud hoc, quo no 
baixo latim significa em isso, d'onde o 
sentido de com. Littrc adduz como con- 
traprova da formação de avec as fôrmas 
do antigo francez peroec por isso (per 
hoc), senoec sem isso (sive hoc). O latira 
quum como accusativo podia significar só 
2wr isso, no período era quo o uso das 
preposições estava no começo, junto do 
qual, d'ahi em o qual, o por um processo 
semelhante áquelle pelo qual em isso (apud 
hoc) designa com, juntamente, adquirir 
estas significações). Junto a, ao mesmo 
tempo quo, a, unindo-se. — <.(.Em esta sa- 
zom vivia com elRei huum boom escudei- 
ro, e pera mujto, mancebo, e homem de 
prol, e em a qual tempo estremado em asij- 
nadas bondades, grande justador e caval- 
gador, grande monteiro e caçador, luita- 
dor e travador de grandes ligeiriçes, e de 
todallus manhas que se a boons homeens 
requerem chamado per nome Affonso Ma- 
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deira.D Fernão Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. 8.—dPreiteioucora. elReique 
lhe desse cartas de seguro para se hir pera 
França.-n Idem, Ibidem, cap. 17.— nVio 
aquella ficada, que os filhos e paremtes de 
Lianor Nunes fariam com ella em aquel lo- 
gar.v Idem, Ibidem.—n-Mandou encuher- 
tamente tractar com o fisico que penssa- 
va delle,^ Idem, Ibidenl.—<i Logo fez prei- 
tesia com elRei Dom Pedro, que o nom 
torvassecom elReí Mafoma seu inimijgo.i> 
Idem, Ibidem, c. 32. — <íE o cardeal de 
Bolonha, legado do Papa, fallou com el- 
Rei. d Idem, Ibidem. — iPor a qual ra- 
zom com outras muyto boas, que a seu 
proposito troHve, veo a concludir, que 
voontade era delRei seu senhor aver com 
elle boa e firme paz pera sempre.d Idem, 
Chronica de D. Fernando, c. 1.— «E em 
cabeça se vos mete, a vos que vai elle lá? 
irá mais azinha bragantear com outros 
como elle, que sei que taes suas compa- 
nhias são.D Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysippo, act. I, se. 1. — «Mandou 
Jorge da Silveira, e com elle outros Cã' 
pitães, que fossem dar huma cata a estas 
náos.D Harros, Década II, Liv. v, cap. 4.— 
tAgradeceo muito, e lançando a benção a 
seu filho, e encomendando todos a JJeos, 
embarcarão em duas Nãos, e tre» Fustas 
com outra muita gente, e pelo mar se 
apartaraZ cada hum a sua parte por 
mais em breve saberem alguma nova.D 
Idem, Clarimundo, Liv. ii, c. 3. — «E 
este era o Gigante Clorundo, que tinha 
sabido da Fusta que escapou na batalha 
do Cavalleiro das lagrimas, como seu pay, 
e dois irmãos erão mortos com toda a gen- 
te que traziam. Idem, Ibidem. 

Eu amei huma donzclla 
Por quem'ouuiste trobar; 
O con quem se foi casar, 
Por (juanto eu Ia ben dixí 
Quer m'ora por en matar. 

CANC. DE TROVAS ANT., H.* 7. 

E se quiserdes irei, mui de grado, 
Com meu amigo. 

íBiDEU, n." 24. 

Enganosas esperanças 
Pois sem resam vos tomei 
com ellas vos deixarei. 

cDBiST. FALCÃO, OBRAS, p. 24 (ed. dc 1871). 

Com elles me concertei, 
a vos nam ver se obrigaram, 
o qu e com elles fiquei 
por certo mal o guardaram. 

IDEM, IBIDEM, p. 30. 

Se vos eu vira casada 
com quem vos bem conhecera, 
jaa cm vos ver descançada 
algum (lescanço tivera. 

IDEM, IBIDEM, p. 21. 1 

E entre tantas soberbas e humildade 
Ama só, e quer; e onde se rim do casto, i 
Louva, e se abraça com a castidade. ; 

AÜT. PEBR., CARTAS., 1ÍV. I, 11." 50. 

— d Esta experiencia vemos na cera, ; 
qm com agua endurece, e com o fogo I 

amolece.D Idem, Bristo, act. iii, sc. 2. 
— «Roberto não ha de querer ver seu fi- 
lho, vêl-o fora de casa perdido, desem- 
parado, a mãy carpida, a revolta no 
povo, que o hão de praguejar de madra- 
ço, parvo, que se foy emburilhar com 
huma moça sem pay.y> Idem, Ibidem, aet. 
IV, SC. 3. — «Posto que suas tençoes era 
alcançar maior prêmio do sen trabalho, 
que foi Agriola, a qual dalli levaram, 
casando-se Trineo com ella, como na chro- 
nica de Palmeirim se conta.n Francisco 
de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, o. 2. 
— «Argolante chegou a Inglaterra com 
o recado que levava, de que el-rei e Flori- 
da ficaram contentes,n Idem, Ibidem, c. 
V.—«Narciso alli se via com outros mui- 
tos namorados, que relatados aqui seria 
nunca acabar: tudo tanto polo natural 
que enganava a vista a parecer que aquel- 
lo era o proprio.í> Idem, Ibidem, c. G. 
— «Luimão de Burgonha filho de Triolo, 
duque de Borgonha e neto do imperador 
Trineu; a Francião, o musico, filho de 
Polendose da fermusa Francelina; a Po- 
linardo, filho menor do imperador Tri- 
neu, irmão de Vernao; a Dridem, jilho 
de Mayortes ogran-cam; a Germãod'Or- 
liens, que, viera com o príncipe Gmcia- 
no ; a Tenebrante, filho do d.iique Tiren- 
dos; a IVemorão, filho do duque Lece- 
fim, neto do imperador Trineu d''Alema- 
nha ; a Frisol, fdho do duque Drapos de 
Normandia, neto delrei de Hungria, com 
outros muitos seus naturaes.»Idom,Ibidem, 
c. 11.—«Esteve o cavalleiro da fortuna 
no castello d'aquella dona, ondefôva ter o 
dia da batalha, a que chamavam Rian- 
da, tantos dias, que se sentiu pera poder 
caminhar, e uma noite de ceia, estando 
com a dona-praticando em sua partida, 
bateu á porta do castello um.a donzella 
sua sobrinha, que vivia com a imperatriz 
de ConstantÍ7iopla, e saira da corte outro 
dia depois da batalha de Floramão e Be- 
roldo principe de Ilespanha, a vir a ver 
esta sua tia que era muito rica, e não ti- 
nha outra herdeira.D Idem, Ibidem, cap. 
25. — «O Gigante disse: por certo a tua 
valentia me faz haver maior dó de ti do 
que cuidei, porque emfim não durará mais, 
que em quanto esse teu sangue acaba de 
gastar-se, e, se morreres, morrerá o me- 
lhor cavalleiro do mundo; rogo te que não 
queiras que a batalha vá mais ávante: 
olha por ti, verás as armas desfeitas, as 
carnes também com ellas, e o campo tin- 
to de teu sangue: se té qui te não quizeste 
render, faz agora, j)orque o bom conselho 
antes tarde que nunca se ha de tomar.n 
Idem, Ibidem, cap. 39. — «Ordenou es- 
crever lhe uma carta, na qual lhe trouxe 
á memória a antiga amizade, que seus 
avós e antecessores tiveram com os impe- 
radores de Grécia, as grandes perdas e 
damnos, que delles receberam sempre.d 
Idem, Ibidem. — «E como nenhum não 
errasse o encontro, foram de tanta força, 

que os cavallos corriam com seus senho- 
res.t> Idem, Ibidem.—«Emandou sua filha 
com quatro cavalleiros de sua casa e al- 
gumas donas e donzellas j^era a servirem 
e acompanharem: esteve no castello de 
Almourul tanto tempo, que aquellas dis" 
cordias foram esquecendo e ella sahtU 
delle pela maneira que se adiante dirá- 
Por onde se vê que muitas vezes os granr 
des males são principio de maiores bens.n 
Idem, Ibidem, cap. 53. — tFloramão, 
que com elle estava, vendo-o duvidar lh6 
disse,..T) Idem, Ibidem, cap. 41. -—Es- 
tando praticando isto com seus amigos 6 
pedindo ao principe Beroldo que quizes^i 
ir dizel-o a EtUropa, sentiam tamanho 
terremoto no castello supitamente, que 
recia que se assolava. A escuridão foi to,' 
manha que uns a outros se não viam.* 
Idem, Ibidem, cap. 43.—«Ecomo aquella 
tristeza de mcstura com sua idade, í"" 
era muita, o tivesse posto em tão fra^'> 
estado, que cada dia esperava polo 
de seus dias; quiz sua ventura que Iff 
affirmaram a soltura delles; e lhe ctTti- 
ficaram serem vivos,« Idoin, Ibidem, cap» 
44.—«E assim pólos verem gentis A"' 
mens e bem foliados, como por ellas serCl^ 
em conhccimentu da hoa obra, que 
receberam, pagaram-lhe o amor que 
tinham, ou mostravam ter, com out^^ 
igual ao seu: por onde dejwis qu^ ^ 
suas feridas foram sãos, passaram ^" 
guns dias a seu gosto naquelle casteLtO' 
Graciano com a mais velha, Platir cO® 
a outra; cada um tão contente da soT 
que lhe coxibera, que nenhum se havia 
enganado, té que a mãi d'ellas veio 
com elles, sabendo já da morte de 
maco, que antes d'isso não ousára sair 
sua casa,D Idem, Ibidem, cap. õõ. 

Tem o Gallego canto, e o grande e raro 
Castelliaiio, a quem fez o sou jilaneta 
Restituidor de Jlcspíuiha o senhor d'ellai 
Eetis, Leào, Granada com Castella. 

cAM., Lus., c. III, est. 19. 
Quiz o Rei castelhano, que casado 
Com Thereza sua íilha o Conde fosse; 
E com ella, das terras tomou posse. 

OB. OIT., c. iii, est. 2õ. 
... Os molles Soi)henes c os atrozes 
Silicios com <a Armênia que derrama 
As aguas dos dons rios, cuja fonte 
Est;l n'outro mais alto e santo monto. 

OD. ciT., c. iii, est. 72. 
Do peecado tiveram sempre a pena ^ 
Muitos, que Deos o quiz e permittiu; 
Os (pie foram roubar a bella Helena 
E com Apio também Tarquinio o viu . 

oB. OIT., c. III, est. 140. 
Jlatando vào amigos e parentes 
Do adúltero Conde, c da lííiinha, 
Com quem sua incontinencia desUoa 
Mas despois de viuva, manifesta. 

oB. CIT., e. IV, est. 4. 
Sobre isto nos conselhos que tomava, 
Achava mui contrários pareccres . jj 
Que u'aquelles com quçm se aconsc 
Executa o dinheiro seus podercs. 

OB. OIT., c. VIII, est. GO. 
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Os ninhos odoriferos, qne acima 
Estuo nílo só do Itálico Falerno, 
Mas da Ambrosia que Jove tanto estima 
Com todo o ajuntamento sempiterno. 

cAM., Lus., e. X, est. 4 

Oh Bclinario, disse, que no ceo 
Musas serás sempre engrandecido 

w cm ti viste abatido o bravo Marte, 
Aqui tens com quem podes consolar-te. 

on. ciT., c. X, est. 22. 

Destruirá a cidade Eepelim, 
ondo o seu Rei com muitos cm fugida, 

on. OIT., e. X, est. 65. 

^ —«Ora »ião negarey a malícia do Sa- 
') de quem gracejão os Doutores, que he 

cellada de (jentio com seu azeyie, e 
mafoma.» Francisco Manuel de 

"iVrf' P- — «Porque se hum quatro com tres figuras atrás 
ywaí»"» mil reis, e se elle detrás 

j '^^as essas figuras valerá quatro reis.n 
g Ibidem.p. 27. — uSe cozendo-se com 

ZiüZíe^jiãose defende, passa por 
^ ^J^deyxaas mais das vezes são, e sal- 

tom Ibidem, p. 31. — aAlli me 
Clérigo velho, a quem os 

(j. tinhão receytado, que hehesse 
o r ^°^^da com ouro, para lhe alegrar 
IhiM Confortar a natureza.LÍom, 

'«em n Si' Tjy 1 
Montari' —«i'«z depressa a sua 
a n, 4 '^'^yxando-me com outra caterva 

velho., Idem, Ibidem. 
Cio • 

Doos ou te apresento 
Tem oste to abrando; 
Com n t piedade pois t'o oíibreço 

. inda menor em sacrificio. 
keal, nauf. de sepulv., c. vm. 

O danças 

Que ní villào, canario polido. 
• "AIIIA, X MORTE D'ÜM PrNTASII.OO. 

é do partido de..., que 
que.__ idêas, a mesma opinião 

?Ues< Prudlum em quanto a 
'ioj, listou com os repuhlica- 

—Tp 1 
pov,+°' levando, suppor- 
^ ®'^do. —. ííJtem huma cinta de 

fivela esmaltes dourados 
de l ^ '"^acha femea com figura de 

hiqueira, outro si de 
''"'ojíj pg- ^^altada e dourada, a qual 

íi''"®® 9Uarí^<:"°'^n «»>Çi 
p' de 1347, no Corpo 

''-ZZY^Snez, p. 290, publ. 
^•'■ntarem.—«E dhuiima 

e da outra figura 

T. e.s»„,7 huuma cadeira, com 

i-n*' cC ""Z"'" F -nio 
■'"'"•o°p- >1- 

»)•«, '■ee. p '[''rol, todos vestidos dou- 
Ideí as <^ohertos de velludo 

'^hronica^j'""® hroUadas.D 
Wtof t£\ ?• ^®''°ando, eap. 49. 

2^e dç yfino e contente de sua 
lhe nasceu deixar ar- 
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mas que d'antes trazia, e tomar outras 
de verde e hranco, com pelicanos d'ouro 
e pardo, que levavam uns corações nohi- 
co, tão louçãas como então trazia a von- 
tade.d Fsancisco de Moraes, Palmeirim 
dlnglaterra, cap. 24. — «FHomena tam- 
bém nos louvores que fazia mostrava sua 
pena. Dido, com a espada de Eneas me- 
tida polo coração, estava envolta no seu 
proprio sangue, tão natural e fresco, que 
parecia que aquella fora a derradeira 
hora em que se matara. Medea, Progne, 
Ariadna, Fedra, Pasiphe, todas alli es- 
tavam cada uma pintada segundo a ma- 
neira de sua vida. Orfeo envolto no fogo 
infernal com sua arpa nas mãos parecia 
que se queixava. Alli Acteon tornado cer- 
vo, despedaçado dos seus proprios cães.» 
Idem, Ibidem, cap. 6.— «.Sobre a porta 
se mostrava uma imagem de mulher as- 
sentada em um arco, que o mesmo portal 
da tenda fazia, tirada polo natural d'Al- 
tea, tão fermosa, que, deixando Polinar- 
da, não houve na corte dama tão confia- 
da, a que não fizesse inveja, com letras 
na hordadura de uma roupa que decla- 
rava seu nome.)) Idem, Ibidem, cap. 22. 
— «Mas o fio destas palavras quebrou Po- 
linarão, irmão de Vernao, que chegou á 
porta do cerco, armado de armas de roxo 
e pardo com pombas de prata, tão subtil- 
mente cravadas, qne p)<^'>'ecia tudo uma 
peça. D Idem, Ibidem, cap. 23. — a Já que 
o sol se queira pôr, entrou pelo terreiro 
um cavalleiro, que parecia vir de longe, 
armado d'armasde roxo com esporas ver- 
des, no escudo em campo indio uma es- 
pera da mesma sorte, 2>assado por alguns 
logares! cavalgava em um cavallo ruço 
pombo, manchado de sangue, que o fazia 
mais fermoso.^ Idem, Ibidem. — «Des- 
pedindo-se delia compalauras, que o amor 
neste tempo soe achar, se armou de umas 
armas verdes com esperas de ouro, e no 
escudo em campo verde a ave fenix com 
letras no bico, em que levava o nome de 
7'argiana.v Idem, Ibidem, cap. 71. 

Com esporas sem çycates 
e as astes desdouradas 
mcteres a liums rrebates, 
fares outros soborbado. 

CANO. DE REB., t. I, p. 1Õ4. 

Do rosto respirava um ar divino, 
Que divino tornara um corpo humano ; 
Com uma coroa e sceptro rutilante, 
De outra pedra mais clara que diamante. 

CAM., Lus., c. I, est. 22. 

Debaixo d'este grande firmamento 
Vês o c6o de Saturno Deos antigo ; 
Júpiter logo faz o movimento, 
E Marte abaixo, bellico inimigo. 
O claro olho do céo no quarto assento, ■ 
E Venus, que os amores traz comsigo, 
Alercurio tie eloquencia soberaiui; 
Com tres rostos debaixo vae Diana. 

OB. CIT., e. X, est. 8i). 

Por armas têm adargas e terçados, 
Com toucas nu cabeça  

OB. CIT., c. I, est. 47. 
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Vinte mancebos nobres aparccem, 
De damasco encarnado os eapelhares. 
Cu cadillios de prata, huns trazem, e outros 
Do azul com guarnição, e viuos depuro, 
E nas cabeças todos fotas brancas. 

CÔliTE IlEAL, NAUF. DE SEPULV., C. IV. 
A todos 08 vi em couros, 
Nenhum com botas'calçadas, 
Porque do couro das botas 
Fazem vinho nas borrachas. 

JEIÍ. BAHIA, JORNADA I. 

—Contra, fallando d'uma luta, briga. 
Abre essa boca, vejamos se lie assi : 
Já cerrou a cava ; ó desventurado, 
Andaste ;ls punhadas com algum raseào, 
lí quebrou-te os dentes, porque es villào, 
E cuidas que o outro (jue he resuscitado. 

GII, VIC., DIAL BOBltE A RESURIlEIçÃO. 

—«Então lhe contou como Dramusian- 
do guardara muitos dias o escudo do vid- 
to de Miraguarda, e as grandes batalhas 
que fizera, e que por fim de todas viera 
alli aquelle cavalleiro, que pelejando com 
elle todo um dia, se não puderam vencer 
um a outro; e que de noite furtára o es- 
cudo do vxdto de Miraguarda.v Francis- 
co de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 71. 

Aqui dos Scythas grande quantidade 
Vivem, que antigamente grande guerra 
Tiveram sobre a hiiinaiiíi antigüidade, 
Co'oB que tinham então a egycia terra. 

CAM. LUS., c. iii, est. 9. 

— tQue o Mercador assista no seu por- 
to, mole de mimozo, podre de rico, quan- 
do por seu dinheyro andem cem homens 
(ás vezes melhores, que elle) dobrando ca- 
bos não conhecidos, forcejando com on- 
das, e com ares por lhe acquirir mais 
thesourosln Francisco Jlanoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. IIG.—«Primeiro, 
que elle, havião de vir a braços com os 
Turcos.T> Jacintho Freire, Vida de D. João 
de Castro, Liv. ii, p. 30, em Binteau. — 
(I Ver hum homem digno a braços com 
uma fortuna indigna.^ D. Francisco de 
Portugal, Prisões e Solturas, p. 13. 

— Designa o modo, a maneira, o meio. 

Per quanto ieu crer sey 
Con cuydad'e con pavor. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 26. 

o que com medo fugiu da fronteira 
Pero ten já j)endom sen caldeira. 

CANC. DE TROVAS ANT., U." 48. 

— «Se nosso porteyro quer COm fuste 
quer com letras cu per sy for fazer eyxa- 
cuçom contra alguém se aquel sobre que 
faz a eyxacuçom for ia julgado em nossa 
corte sobre esto nom rreçeba nenhuma cau- 
çom.v Documento de 1211, em Portugal. 
Mon. Hist, Leges, Tom. i, p. 1G8.—«Dá 
aos teus a falar a t<i j)alavra com feuza.D 
Actos dos Apostolos, cap. iv, 29, em Inédi- 
tos de Alcobaça, Tom. i.— «Porem re^ 
querernos aa tua real clemencia que sem- 
pre com firme díseio vivas em temor do 
Senhor Doos.t> Fcrnão Lopes, Chronica 
de Pedro I, cap. 3. — «.Non esguardes^ 
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Senhor, sobre tantos 'pecados com sanha.d 
Fr. Joíio Claro, Opusculos, p. 17Õ, em 
Inéditos de Alcobaça, Tom. i. 

E nos todos com gram femença 
c com muy abertos l)raços 
rreçebemos tua sentença. 

CANC. DE RES., t. I, p. 94. 

Traga cynta de vcrdugo, 
pejada com eapagorja. 

IDEM, p. 64. 

Enha màe m'o bradará, 
Que fica no sahimento, 
E o responso do mamcnto; 
E tudo Sa Gil fara 
Com bom tento. 

GIL VIC., AUTO DA BAEOA DO PUHG. 

Quem com mal anda, dizia Jacó, 
Kabina líabasse, Kabi Jlousem, 
Nào cuide ninguém que lhe venlia bem, 
Nem lie bem que alguém haja d'elle dó. 
Quem com mal anda, chora e nào canta; 
Quem só se aconselha, só se depena; 
Quem nào faz mal, nào merece pena ; 
Quem chora ou canta, fadas más espanta. 

IDEM, DIALOGO SODRK A líESUIillEIçÀo. 

Pois crào quarenta com armas armados 
Nào no podiam prender outra vez ! 

IDEM, IBIDEM. 

Mas resuçitado com grande alegria. 
Vêde vós outros como isto ha de ser. 

IDEM, iniDEM. 

Pela manhan cedo 
Estavas dormindo, sonhaste com medo. 

IDEM, iniDEM. 

A justiça porém 
Quando executa, nào cuida ninguém 
Que he com mil partes o que mercia. 

IDEM, AUTO DA niST. DE DEUS. 

Oli otornal Creador, 
Oh temporal creatura, 
Que cncubres com terra escura 
O divino resjílantior 
E immensa formosura ! 

IDEM IBIDEM. 

Tu, aguia real, 
Que vences os raios do sol natural 
Com tua vista per graça divina. 
Guarda nào te cegue o sol da rapina, 
Pois te allumia a luz divinal 
Com sua doctrina. 

IDEM, IBIDEM. 

Andào deitando remendos á vida; 
Mas quanto ao despejo, pois nào tens guarida, 
Lembra-te, homem, com muito aviso 
Que es terra podrida. 

IDEM, IBIDEM. 

Eis Job vem fallando ha grande pedaço, 
Triste com causa de ter gran tristeza. 

IDEM, IBIDEM. 

— «Com hum pouco de vento a fez ce- 
çohrar.v Barres, Década III, cap. 1, p. 2. 
— nPortanto, peço-vos. Senhora, que to- 
meis ãelles a fé com qne vos ama em pe- 
nhor de sua jjessoa vencida da perfeição 
da vossa, e se o contrario Jizerdes, ma- 
tais a elle, e a mim, que não tardará 
mais o espado d<i minha morte, que em 
quanto elía der fim a sua vida. d Idem, 
Clarimundo, Liv, ii, cap. 5. — a-E con- 

sentindo Clarinda nisso come^m Filena 
com muita diligencia a ohrar sua cura, 
e neste espaço entremeteo tantas graças, 
e palavras, té que todo abrandou a Cla- 
rinda.y) Idem, Ibidem.— aFallanãoisto 
e outras palavras, entrou dentro na ca- 
mara assim acompanhado, dizendo em 
alta voz: D. Duardos, com menos repou- 
so havias d^estar nesta casa.» Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 1. 
— «Pridos o levantou nos braços: el-rei, 
postos os olhos uidle, correndo-lhe muitas 
lagrimas por aquellas reaes cans, mostras 
de sua idade, merecedora de outro mais 
descançado fim do que covi taes novas se 
esperava, dizia com voz cançada tantas 
magoas quantas um coração attribulado 
nestes tempos soe achar, dizendo muitas 
vezes: D. Duardos, D. Duardos, sempre 
receiei o que agora vejo: agora vejo o 
que receiava.n Idem, Ibidem, cap. 4. — 
«Tüdolos grandes, que no paço se acha- 
ram sentiam tanto esta perda, que em vez 
de consolar acendiam com seu choro ou- 
tro maior. O terreiro e ruas principaes 
estavam povoadas de gente miúda, que 
com as mais tristes palavras que podiam 
mostravam sentimento da perda de seu 
príncipe; e alguns recontaram suas proe- 
zas, que provocavam os ânimos de quem 
os ouvia a mór tristeza.d Idem, Ibidem. 
— «Argolante lhe disse sua embaixada 
em presença de todos; representando-a 
com as palavras, que em tal caso eram 
necessarias.D Idem, Ibidem, cap. 5.—«E 
assim caminhou espantado do que vira 
com preposito de naquella demanda fazer 
obras famosas, coin que as de seu pai es- 
curecessem. Porque quem. com 08 seus fei- 
tos não é claro, pouco lhe aproveita hon- 
rar-se dos alheios. ■» Idem, Ibidem, cup. G. 
— v-E mpartando-se delles, caminhou tan- 
to contra onde lha parecia que a cova fi- 
cava, que foi ter ao proprio lugar onde 
nascera, que era aili perto, e assentou-se 
ao pé da fonte, que ahi estava, que tra- 
zia gram sede, com bem desviado cuidado 
do que sua mãe d'alli levara.i>—Idem, 
Ibidem, cap. 7.—«E tomando suas armas 
com muia pressa, desceu ao pateo, a tem- 
po que Primalião queria sobir pera cima, 
bem fora de cuidar que inda tinha o mais 
por fazer. T> Idem, Ibidem, cap. 10.—«/Is- 
sim andaram ferindo-se por tantas par- 
tes, que o pateo em que pelejavam, es- 
tava tinto do sangue, que d'amhos saía; 
posto que o gigante andava peior; jwr- 
que a sua ligeireza de Primalião o de- 
fendia, trazendo já o escudo' tão desfeito 
que não tinha com que se amparar. i> Idem, 
Ibidem. — a Já sei, disse o do Salvage, 
que com palavras mais saberieis vencer 
que com armas: digo isto por quam pres- 
tes se me trocou a vontade com essas pa- 
lavras que vos ouvi.» Idem, Ibidem, cap. 
13. — «O escudo que tomastes á donzel- 
la devieis tornar-lho; pois com elle ga- 
nhastes outros não menos louçãos, e que 

vos mais honraram, e também porque ^ 
vós não se deve esperar aggravos a w"' 
lheres.T) Idem, Ibidem. — «0 cavallei''» 
do valle tocou com muita força um corno 
pequeno, que tinha pendurado n'uma aT" 
vore, que bem longe se ouvia, e té n'aqui^' 
Io parecia que abrangia a tristeza 
quella casa, porque o seu som era nW® 
temeroso que aprazível.v Idem, IbideDii 
cap. 22. — «Posto que as damas a lo^' 
vavam pola obrigação em que com 
punha aquelles que as serviam: sua 
da fez tamanho alvoroço em muitos, 
em pequeno espaço foram á porta do cif 
CO, onde se as justas faziam, mais dede^ 
cavalleíros.D Idem, Ibidem, cap. 24. 
a. Parece-me que seria bem, pois aqui 
tamos tantas, não consentir que um ^ 
cavalleiro leve o despojo de quem nos 
ve, antes ganhemos nós por força o 
lhe a elles ganharam com ella.n là^^i 
Ibidem. — «A fermosa Infante 
da veio tão gallante, como quem coni^^'' 
parecer e fermosura alcançara o 
da vitoria de Floramão.n Idem, Ibit'®®" 
—<iE abaixando as lanças ao som de 
trombeta, remeteram ambos a um temf"' 
encontrando-se em cheio com tanta foi''i ' 
que a lança do cavalleiro da Morte se j 
em muitas rachas no escudo do 
da Fortuna, ficando tão inteira 
como se lhe não tocara.í> Idem, Ibi" ' 
cap. 25. — nE despedindo-se dell<^^>í 

dor- 

mindo com menos repouso do que sohi^' 
ser já tarde, se deitou sobre o leito> 

inda que dantes tinha bem poxico, 
do sun tardança, pois era causa 
ramão estar tão victoríoso.v IdenOi^ 
dem.— a Oriunda, que era a malS ^ ^ 
dellas e gram sahedora naquellã ' 
curou com tanto resguardo, como ^ 
soa a que o já devia, provendo-se ® 
cessario d'uma botíca que o gi(J^''^^ 
tumava ter,-o Idem, Ibidem, cap. 
tenda dar-se-ha a quem elle diZ, r 
quem tão bem a soube ganhar e COIB 
ta honra, como a elle ganhou, nu» 
mal escolher pera se dar a quei^ ^ 

a Vendo que seu desejo com aqv-^ lia 

xao 
'■o 

não se curava, determinou 
té seu tempo.i> Idem, Ibidem. 

estiv^' praticando em algumas 
té a noite esperando por Selvi<iO > r 3^ 
como naquella terra pera o cnva ' ^fíS 
Fortuna estivessem sempre os 0 
certos, lá lhe aconteceu um, com 
prestes não pôde vir: então se , e$' 
ambos pera a cova, onde sua w" 
tava, e ella, que soube que o cava^ 
Palmeirim, o recebeu com o 
dantes o criara, lançando 
mas pola saudade, que os out^ 
ziam, e o que mais pena lhe giií 
SelviãOy mas consolava-se coiB " 
o dia dantes se apartara delles ^ 
to cedo o podia ver,» Idem, 
— ctidssím como o cavalleiro ^ 
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apartou da ãonzella Lucenãa, andou 
P^i'iuas jornadas contra o reino da Grani- 
"Ttíanhaj acompanhado sempre daquelle 

com que a primeira vez saíra de 
'^'"^^tantinopla, sem achar nenhuma aven- 

que de contar seja, té que chegou ao 
•^000 de Tãogis, que ê porto de mar, e, 
porque o vento então era contrario, esteve 
jguns dias esperando por bonança, pera 
'emiarcar.» Idem, Ibidem.—«Maselle 

desviou, e alcançando-o com a sua por 
""ia perna acima do joelho, lhe fez tão 
9j'inde ferida, que cortou muita parte 
Ma.n Idem, Ibidem, cap. 32.— «E 

'"W este cuidado occupavam seus lei- 
dormindo com menos repouso do que 

^Jintes costumavam. Uma noite, que l)a- 
^arte pera isso ordenara, adormeceram 

Ih 2"® perdido todo o juizo, não ^ Jicou algum com que podessem sentir 
os levavam f ôra de suas camas. y> Idem, 

cap. 3õ. — (lEntão se chegaram 
aos outros, e esquecendo o odio, com 

hr primeira vez juntaram, tra- 
"uím sorte, especialmente de- 

Urti souberam os nomes, que cada 
ohrnl'^ conÃecícZo polo seu, como suas 

as 

dao tamanha perda : por- 
não se esperava 

dle Idem, Ibidem, cap. 41.— 
j' "iQís feição que 

® "eríi dados â sua vonta- ^6 f?n. IPOr "ySRfi fio ri n 71    ,7-, 
tfe deli 
h' « nerji « , • -     
í ^'^®íKai)o "'i Dramusiando 

alguma vez, com 
poucos como eram, 

íd"'' ®e nà ''1'^aao, e taí, que 
<cw^''®'" nem menear.yi 
k\) sg' 7~. "^0®! certeza e con- 

no<! estava Flerida, e 
*' ■ 6""-'- ^aços, contou-lhe o mais 

cap°"42 passara.í> Idem, 
*"^11 tanta '7^ "^-Aquella noite cea- 

^oastança de cousas mi- 

ffí^ia ser.D Idem, Ibidem.—aPri- 
h. ® Duardos se chenaram a el- com - - - J - 

Var- nella o cavalleiro do Sal- 
nà 

de estorvar a batalha, por 
morrer nella o cavalleiro do Sal- 

'la "7"® nunca se pode acabar com elle: 
'^''^d.aram por grande espaço, fa- 

0 g V^diam, que era já bem pouco. 
Com A Salvage tomou a espada 

®®''ía mãos, crendo que aquelle 
Jüe n golpe, que désse, por- 

Aavía/oj-gas nem 
ibidem, cap. 39.—«.Onde 

toch^^ tsnda, armada com lume da 
kr{a'J '^^'■^^(índo-se mais por ver o que 
Se ^ nella não achou outra gente 

^(ivalleiro morto mettido em 
de ^ outro que com palavras 
Uf ^ e sentimento mostrava sen- 

Ibidem, cap. 40. 
estavam todos louvando sua 

® tt 'conforme as suas feridas »' ■ ""^aveza com " - 
38. 

com que andavam,y> Idem, 

- -tar T)" 7 • '"iv" ^ '^Nisto se tornaram 
coin " ^'^9^0, e o cavalleiro da For- 

^J^^eira 6 Ímpeto que a 

nistradas por Dramusiando, como se fo- 
ra no tempo de sua bonança. Ao outro 
dia porque Flerida não pudia soffrer es- 
tar em parte, onde lhe tanto pesar nas- 
cera, partiram-se muito cedo, fazendo 
primeiro Palmeirim mercê da torre a 
Dramusiando, que a acc.eitou delle com 
tenção de o servir em maiores cousas, 
como depois fez, pondo-lhe nome, extremo 
de fortaleza, que ella mui bem merecia, 
assim pola muita que nella havia, como 
polo que já alli acontecera: dahi se fo- 
ram ao apousentamento de Daliarte, que 
não era mui longe, tendo sempre no ca- 
minho muitas invenções de cousas de fol- 
gar, com que iam enganando as horas do 
caminhar, pera não sentir o enfadamen- 
to.r> Idem, Ibidem, cap. 50.— «O impe- 
rador se sentou junto delia e Primalião 
virando os olhos a todas partes esteve 
vendo a mudança, que o tempo fizera em 
toda aquella gente, que o imperador es- 
tava já mui desbaratado, Gridonia COm 
muita parte de sua formosura perdida.d 
Idem, Ibidem, cap. 52. — aSempre são 
de maior fama, onde com mais perigo 
se mostram.D —Idem, Ibidem, cap. 55. 
— uNesta tiveram os encontros tanto 
maior força, que vieram ambos ao chão 
por cima das ancas dis cavallos com as- 
seis descontentamento de Dramusiando, 
por ser diante da senhora Miraguarda, que 
já a uma janella os estava vendo, caso 
que lhe ficasse pera sua desculpa arre- 
bentar-lhe a cilha do cavallo: mas como 
espelhasse vingar-se na batalha das espa- 
das, arrancou da sua, remettendo a Al- 
bayzar, que não com menos fúria e animo 
o recebeu.D Idem, Ibidem, cap. 71. — 
«Tornaram ambos á sua porfia com do- 
brada fúria e braveza, inda que já com 
menos força.D Idem, Ibidem.—nFloramão 
havia por tão grande cousa a braveza 
delia e a valentia do cavalleiro, que cria, 
que com mui gram trabalho em todo o 
mundo se poderia achar outro melhor.v 
Idem, Ibidem, cap. 73.—(tj« que os oito 
dias eram passados e Florendos estava 
pera poder caminhar, partiram do cas- 
tello em uma galé, que o cavalleiro ma- 
rido da dona mandou trazer, e chegados 
a sua casa, Guarim e elle foram feste- 
jados com tanta cerimonia, como se o ca- 
valleiro fora gram principe.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 74. — (íQuiz minha ventura, 
que aos brados, que dei, acudiu um ca- 
valleiro, que me salvou de siuis mãos com 
morte d'ambos.d Idem, Ibidem, cap. 75. 

Cabellos, que o ouro fazem baixo e vil 
Com que inda o sol mais clara luz daria. 
De cada lium de vóâ ininlia alma pende. 

AÜT. FERR., SON., 1ÍV. I, n.° 25. 

Cnm que mágoa (ó Amor) eom que tristeza 
Viste cerrar aquelles tam fermosos 
Olhos, onde vivias, poderosos 
D'abrandar com sua vista a mór dureza! 

IDEM, IBIDEM, 1ÍV. II, H.» 4, 

E tu grà Tybre, de que estás honrado 
Senão com a pureza dos escritos 
D'aquellc Mantuano celebrado. 

IDEM, CARTAS, 1ÍV. I, U.° 3. 

Logra com pa z teus bons contentamentos. 
IDEM, ELEGIA IV. 

E como que c'um dedo aos céos aponte, 
Com outros no miniiio, por escrito 
Teus dias (diz) ledos o Mundo conte. 

IDEM, EGLOOA VII. 

Traze agua, que cavei na branca area, 
Licia, com minha mào, em o Sol nascendo. 

IDEM, IBIDEM, VI. 

— «Com branduras, que não com im- 
pério se faz Venus doce, dizia o outrof 
roim seja por quem se desfizer-, abraçai- 
uos, e sede amigos, e não se fale mais no 
passado.y> Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Ulysippo, act. i, sc. 5. — aEu mais 
com vergonha, que com vontade o tenho 
soffrido tegora á força de brados de mi- 
nha mãy, que a minha alma seria leda 
se me visse de todo liure delle.n Idem, 
Ibidem, act. i, sc. 8.— nEm estremo fol- 
go, e sey por a maior dita que me pude- 
ra vir: porque me tendes tão convencido 
com vossa brandura, e galantaria, que 
esta perda me faria sentir toda quebra, 
e rotura dentre nós, mais que a morte.-» 
Idem, Ibidem, act. ii, sc. 2.— aE sabeis 
que cousa é embicar em alguma culpa, ou 
nodoa de má sospeita ? pouco felfaz amar- 
go muito mel? e com muitas obras boas 
nada se merece com o mundo, e com huma 
má desmerecesse tudo : porque de peque- 
na bostella, se levanta grande mazella.T> 
Idem, Ibidem, act. i, sc. 1. 

Com nm temeroso prazer 
que sóo tcer (jiiom recoa 
(Icssojava eu dc ver 
a quem eu ainda veja 
antes da vida perder. 

cimisT. FALCÃO, OBRAS, p. 9. (cd. dc 1871). 

Mas que fosse assim o mais 
que remédio c o (pie vos dão 
com que conselho tomais 
á grande obrigação. 

IDEM, IBIDEM, p. 12. 

Inda que ho mar he creçido 
faziam-n'o andar quedo; 
ambas em hum penedo 
lavam com doçe cantar, 
se bem lavam, melhor torcem, 
namorou-mc o seu lavar. 

IDEM, IBIDEM. 

E OS meus dc saudosos 
lembrando-se que vos viram 
com lagrimas me impediram 
poder poor mais por escrito 

IDEM, IBIDEM, p. IG. 

Quero seguir a feiçam 
com que engane o dessejo, 
nam quero jaa ver rezam 
se a quero nam na vejo. 
Assi quero a meu cuidado 
quero-o com seu engano, 
porque em ser desenganado 
ho terei por mór engano. 

IDEM, IBIDEM, p. 22, 
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Lavam cvm grande soçcgo 
sem fazer nenhum rogido. 

CHEisT. FALCÃO, oBKAS, p. 2G (cd. de 1871). 

Nem ha coxisa que nam vença 
quem do mal quer veiiçimcnto 
com paçicnçia se escuda 
por que tam presto se muda 
a fortuna como o vento. 

IDEM, lEIDEM, p. 18. 

Eompendo os rarnos vào do mato escuro 
Com Ímpeto e braveza desmedida. 

CAM., Lüs., c. I, est. 25. 

Nas mostras e no gesto o nào mostrou; 
Mas com risonho e ledo fingimento 
Tratal-os brandamente determina.. 

OB. OIT., c. I, est. G9. 

Promettc-lh'o3 o Mouro com tenção 
De peito venenoso e tüo damnado, 
Que a morte, se pudesse, n'cste dia, 
Em logar de pilotos lhe tlaria. 

OB. crr., c. I, est. 70. 

E sabe mais, lhe diz, como entendido, 
Tenho d'estes Christãos sanguinolentos, 
Que quasi todo o mar têm destruido 
Com roubos, com incêndios violentos. 

OB. OIT., c. I, est. 79. 

... Com dadivas grandes lhe rogava 
Que o leve á terra onde esta gente estava. 

OB. OIT., c. I, est. 98. 

Já na agua erguendo vào, com grande pressa, 
Com as argenteas caudas branca escuma. 

oB. ciT., c. II, est. 20. 

Já pelo ar o Cyllenêo voava 
Com as azas nos pés á terra desce. 

oB. CIT., c. II, est. 57. 

Com novo espirito ao Jlestre seu mandava 
Que as velas désse ao vento que assoprava. 

oB. CIT., c. II, est. G4. 

Commetteram soberbos os Gigantes. 
Com guerra vã o Olympo claro e puro. 

oB. OIT., c. II, est. 112. 

A destruir o povo Sarraceno, 
Muitos com tenção sancta eram partidos. 

OB. OIT., c. III, est. 58. 

Que também com suas armas se moveu, 
Ao som da manritana e rouca tuba, 
Todo o reino que foi do nobre Juba. 

oB. CIT., c. III, est. 77. 

A palida doença lhe tocava 
Com fria mão o corpo enfraquecido. 

01. OIT., c. III, est. 83. 

Este de todo fez livre c senhora, 
Lusitania codi força e bellica arto. 

OB. CIT., c. III, est. 95. 

Foi pelos fortes Reis desbaratado, 
Com tanta mortandade, que a memória 
Nunca no mundo viu tão grão victoria. 

OB. CIT., c. III, est. 115. 

Ella com tristes e piedosas vozes, 
Saídas só da magoa, e saudade 
Do seu Príncipe, e filhos que deixava, 
Que mais que a própria morte a magoava. 

OB. CIT., c. III, est. 12i. 

Corre raivosa, e freme, c com bramidoi 
Os montes Sete-Irmàos atrôa e abala. 

OB. CIT., c. IV, est. 37. 

COM 

Saiu-se em fim do trance perigoso 
Com frente não torvada, mas serena. 

CAM., Lus., c. IV, est. 58. 

Foram de Emanoel remunerados, 
l'orque com mais amor se apercebessem, 
E com palavras altas animados, 
Para quantos trabalhos succedessera. 

OB. CIT., c. IV, est. 83. 

Ali tomámos porto com bom vento. 
Por tomarmos da terra mantimento. 

OB. CIT., c. v, est. 8. 

E com justo decreto assi pcrmittcs, 
Que dentro vivam só de seus limites. 

OB. CIT., c. VI, est. 27. 

A ira, com que súbito alterado 
O coração dos deoses foi n'um ponto, 
Não soíFreu mais conselho l)em cuidado, 
Nem dilação, nem outro algum desconto. 

01). crr., c. TI, est. 35. 

Mas ja á amorosa estrella sintillava. 
Diante do sol claro no horisonte. 
Mensageira do dia, e visitava 
A torra e o largo mar com leda fronte. 

OB. CIT., c. VI, est. 85. 

Na praia um regedor do reino estava, 
Que na sua língua Catual se chama, 
Kodeado de Naircs, que esperava 
Com desusada festa o nobre Gama. 

OB. CIT., e. VII, est. 44. 

Já chegam perto e nào com passos lentos, 
Dos jardins odorifcros, formosos, 

on. CIT., c. VII, est. 50. 

Porque elles, com virtude sobre-lnimaua, 
Os deitaram dos campos abundosos 
Do rio Tejo e fresca (juadiana, 
Com feitos memoráveis o famosos. 

OB. CIT., c. VII, est. 70. 

Este 6 aquclle zeloso, a quem Deos ama, 
Com cujo braço o Mouro imigo doma. 

on. CIT., c. VIII, est. 11. 

Este que vês olhar, com gesto irado, 
Para o rompido alunnio mal sofFrido, 

Egas Moniz se chama o forte vellio. 
OB. CIT., c. VIII, est. 13. 

Aquelle fez que fama illustre fique 
D'elle em GcDnania, com que a morte engane. 

OB. CIT., c. VIII, est. 37. 

Entào verás o dom soberbo c rico 
Com que minha tornada certifico. 

OB. CIT., c. VIII, est. C8. 

Cuida bem na rasão que está provada, 
Que com claro juiso pode ver-se. 

on. CIT., c. VIII, est. 75. 

Não longe o porto jáz da nomeada 
Cidade Meca, que se engrandeceu 
Com a superstição falsa e profana 
Da religiosa agua Maumetana. 

OB. CIT., c. IX, est. 2. 

Esta fama as orelhas penetrando 
Do sábio Capitão, com brevidade 
Faz represalia n'uns, f(ue ás Naus vieram 
A vender pedraria que trouxeram, 

on. CIT., c. IX, est. 9. 

Com gesto ledo a Cypria e ímpndico 
Dentro no carro o lilho seu recebe. 

oB. CIT., c. li, est. 43. 

COM 

Tres formosos outeiros se mostravam 
Erguidos com soberba graciosa. 

CAM., LUS., c. IX, est. 54. 

Uma de industria cáe, e já releva 
Com mostras mais macias, que indignadas, 
Que so))re ella empecendo também caia 
Quem a seguia pela arenosa praia. 

OB. CIT., c. IX, est. 71. 

O que mais passam na manhã e na sesta, 
Que Venus com prazeres inflammava. 
Melhor é experimental-o, que julgal-o, 
Mas julgue-o quem não pode experimental-"' 

oB. CIT., c. IX, est. 83. 

Em Chaul, onde em sangue e resistencia 
O mar todo com fogo e ferro ferve... 

OB. CIT., c. X, est. 29. 

Eis vem o pae com animo estupendo, 
Trazendo íuria e magoa por autrolhos. 

OB. CIT., c. x, est. 33. 

Esta luz 6 do fogo, e das luzentes 
Armas, com que o Albuquerque irá aniansa" 
De Onnuz os Parseos, por seu mal valeu'®®' 
Que refusam o jugo honroso e brando. 

oB. CIT., c. X, est. 40. 

... O violento fogo com ruído 
Em pedaços os muros no ar levanta. 

oB. CIT., c. X, est. 70. 

Deseja o Rei, que andava edificando, 
Fazer d'ellc madeira, e não duvida 
Poder tiral-o a terra com possantes «j. 
Forças d'homens, de engenhos, do clcpo® 

OB. CIT., c. X, est. 110. 

Sabia bem que se com f6 formada 
Mandava um monte sardo que se mov») 
Que obedecerá logo á voz sagrada. 

OB. CIT., c. X, est. 112. 

— <í Convencidos e corridos 
gundo partido: dizem que ^ í 
gos vence com agudezas argumenta" 
com eloquencia fallando, que í® is[M 
por escripto.yi Fr. Luiz de Souz») 
ria de S. Domingos, Liv. i, cap- 

No grão juizo em pó se levantava 
Em acto humilde, em mostras piedosa, 
E com choro que a voz interrompia^ 
Taes palavras do brando peito abria- gj, 

KOLIM DE MOURA, NOV. DO IIOJIEM. C. I, 
Da feia culpa contra Deos obrada 
São as penas que visto a justa pena 
Mas com Misiricordía executada. 

IDEM, IBIDIÍM., C. III, est. G4. 
Contra a Celeste Patria repetia 
Com tal excesso quanto blasfemava- 

IDlíU, IBIDEM, c. lU, est. 53. 

Com termo e voz iguaes a tal eflcito 
A mi n'cste segredo abrio o peito. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 44. 

— íA 13 pois de Junho ^ 
1587j por ordem do Senhortf 
do presente o Chantre da, Se ® gQle^\ 
seu Vigário Geral e com 
dade e musicas de Psalmos, se . 
ram os ossos d'esta Santa. An ' 
deiro, Historia Insulana, L'V' í# 
—^Cortavam-se uns aos outros 
nha crueza. j> Jacintlio 
João de Castro, Liv. ^ " 
sas Chronicas, « com jnflfr 
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^^irankas, aquelle famoso cerco de Diu.io 
acintho Freire, Vida de D. João de Cas- 

tro, Liv. IV. 
Com esperança cação os caçadores, 
^8 aves em os laços enlaçados. 

JOÃO vAz, oAiA, p. 19 (cd. de 1868). 
Com terrível, e asperrimo bramido 
Amargas vozes, que soando criào 

alma pavor, e magoa no sentido. 
OAB. PER. BE CASTRO, ÜLLYSSÉA, C. IV, CSt 62" 

eu ãeyxar com a palavra na 
e a misura no ar a hum Ratinho, 

^ ^uuto se vê do meu camnanayro por- 
QllP #77-» í U L 
Sfiu dellesy que por teyma de que 
tos Almotacé nos Cou- 
n _ Leomil vem a pé sessenta legoas á 

loftJlanoel de Mello, Apo- 
i.g ®iâ!ogaes, p. 20.—«Notava de mete 

" yac!;7?'(íac?e com que o hum do meu 
cal ° ^^1'1'etia os Anjos e fazia delles 

Ibidem, p. 34.—«Com 
(, doces me hides Itonrando de 

««CO.» iderx, Ibidem, p.Bd.—^Em fir 

'bilhares de vozes estranrjeyrus, que 
[além dos costumes estran- 

hai trouxerão á terra, para sua 
Idem, Ibidem, p. 169. 

esse descender do villão do 
Da celchre na historia lioma- 

com que fallou ao 
Ider^Tu"''' W-esífío r 
Ml' P. 182 

Id, 

na oppressão da sua patria.iD 

nEntenderüo 
com a própria liberdade que nós 

agora as dos passados.» — 
«Desta 

em r «s 
ru P^"3phoras, o. 

^«■alo-ri -•"lor. Ibidem. 
versos, rompem 

no ' ' c. I. 
9 portal tiro°ÍT ®°''"''\fl"íi"<lo sente 
jj P'tamonto 0.1 

triutç rrpn'• "í""^ ^ confusa, 

Oo^^^^imouiovrw 
aginaçr/ ' 

"sjt, iiu^ Pcisamento. 

íl> "CS"''»'"»'!»"» ■ 
H'ei| "'lüloao itio 

' sen r»„ uaculo , ' ^''^seuon,./ ' 'iJicuio 

Uen, . ■ ' 11. 

"'®^02carpi,la. 
'01. „ "'«-"i. 

"•-J7 

Ep; 

neqocios com medo ou 

■CS ■• p. 11.- os successos que desta 
então entendemos a 

^ndes^^j ° permitío 
snP! desconcertos, que ca- \ 
p Idem, Ibi- 

^OQi tanf ' ~~ " ^^^^oções de tantos dias, ■■ 
/ p® cor.» Idem, 
ciadas) o / Casados. — «Estas ! 

discretas, musicas, \ 
""■ffaníes/«zcj- toucados estra- \ 

o 'toh^'^^'^tureiras, etc., ; 
fis senJiQ^ ^oas hahilidades enfei- ' 

Ja tochas, e brandões aos tenebrosos 
Ares dão clara luz, ja por mil partos . 
Com summa diligencia o delinqüente 
Peruerso, e cruelissimo se Inisca. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPUI^V., C. III. 

O varão subterrâneo ao que vingança 
Pretende, se virou, com mao sembrante 
Com olhos malenconicos, tristonhos 
Com testa carraneuda, e vista esquiua. 

IDEM, IBIDEM. 

E vai mouendo o tardo curto passo 
Com muy gracioso ar, brando c honesto. 

IDEM, IBIDEM. 

Certeficote Eei que se não vingas 
Esta minha deslionra que a mim mesma 
Com minhas próprias màos me tire a vida 
Por sempre não viver com tanta magoa. 

IDEM, IBIDEM, C. VII 

lium arremete ao outro denodado 
Com agudo colmilho, e crespo lombo. 

IDEM, IBIDEM, C. IX. 

o libico Leão bramando sftlta 
Com fera catadura, c vista horrenda. ^ 

IDEM, IBIDEM, C. XII. 

Qual no corro se vio touro furioso 
]5ramar de pura raiva, e de braueza, 
Cnm testa carraneuda, c collo alçado, 
Do sanguinoso humor todo mancliado. 

IDEM, IBIDEM, C. XIII. 

As primeiras palavras carinhosas, 
Com que, do berço, osMatcrnaes semblantes 
Soul)eram borrifar do almo sorriso. 

ruANC. JI. DO NASCIM., OB., t. I, p. f)7. 

Afleitos a tão mágra, occa pitança 
Se amuão contra as raras igarlas 
Com que os brindão os Clássicos bizarros. 

IDEM, IBIDEJI, p. 28. 

— Designa o instrumento. — « Teen- 
doa-a afficada com engenhos e bastidas, d 
Fernão Lopes^ Chronica de D. Pedro I, 
cap. 24. — (lEm fim quero-lhe bem, e o 
demo me talhou comellao emlngo.^ Jorge 
Ferreira de Vasconccllos, Euphrosina, act. 

Diabo. Ora l)Ota, hou bota, hao. 
üomp. Eu S(5 botara huma nao 

Com esto dedo sem ti. 
Gir. VIC., AUTO DA BARCA DO^rURO. 

E quando 03 saiões da cidade 
Me pregarem no madeiro 
Com fortes pregos d'acciro, 
Que olhos com que vontade 
Mo entreguei ao carniceiro. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

Tu, com a lingua feres, monstro 6s, 
Não ós animal; cos dentes fere o Cão, 
Co a ponta O Cervo, tu Corvo nào és. 

ANT. I-ERR., EI'IGRAM. 

Até que outro pclonro quebra os laços, 
Com que co\a alma o corpo se liara. ' 

CAM., LUS., c. X, est. 31. 

—r «Andava de mão em mão... atado 
com corda de violla, a quem servia de 
trasto para fazer consonancia de saúde 
nos braços (Vaquelles, que me trazião.v 
Francisco jManocl de Mello, Apol. Dial., 
p. 88. 

— Por causa de, em rasão de, em vir- 
tude de. — «E se esta prisão, em que me 
vejo, estivera em parte que me leixára 
ver-vos, por ardua que fora, vivera con- 
tente ; mas estou onde não espero sair, e 
com esto perco a esperança de poder-vos 
ver: assim que, minha Senhora, aconse- 
Ihai-me que faça; sem vós não tenho vida: 
e com quanto sei que este cuidado vos du- 
rará pouco, porque elle me matará cedo, 
hei medo que depois de morto sinta o que 
de mim vos ha de ficar.d Francisco de 
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 1. 
— «Cada um houve tamanha vergonha de 
ver que sua porfia durava tanto, que dei- 
xando as espadas, que de botas não cor- 
tavam, se travaram a braços provando 
ambos tudo o que podiam, com que as fe- 
ridas se lhe abriram de tal sorte, que não 
havia nellas sangue, que podesse suster os 
membros.n Idem, Ibidem, cap. 23.'—«Se- 
nhor cavalleiro, nem por estimar tanto 
minha honra, que engeitasse vossa pieda- 
de e cortezia, é bem que me mateis; pois 
de minha pessoa ja tendes ganhado o maior 
preço, e ess'outro é obra de crueza, com 
que muitas vezes a victoria se escurece, ou 
fica menos d'estimar.» Idem, Ibidem, cap. 
24. — « Queria se vós quizerdes, disse o 
da Fortuna que vos presentasseis de mi- 
nha parte al rei de Inglaterra, e lhe des- 
seis novas da morte deste Camboldão, com 
que sei que folgará muito polos desservi- 
ços que lhe já tem feitos.y> Idem, Ibidem, 
cap. 32. — «Já, senhor cavalleiro, deveis 
d'estar bem satisfeito de vossa ira, pera 
qu'esta differença, não vá mais avante; 
pois n'isso se aventura a vida de cada um 
de vós; ou d'ambos juntos, que seria maior 
perda do que se podia receber com dei- 
xar delia.» Idem, Ibidem, cap. 34. 

Das Nimphas huma to ofrerecoria 
Os cestinhos de Lyrios escolhidos 
E léda, com tos dar, se tornaria. 

ANTONIO FERREIRA, EOLOOA 4. 

— «Assaz de pouco conhecimento te- 
ria, respondeo elle, quem não aceitasse 
quanta mercê lhe Füssa Alteza nisso faz : 
e creia, que se me eu nãa me achara em- 
penhado com a palavra que dei a Braco- 
lar, eu o fizera.» Barros, Clarimundo, Liv, 
II, cap. 4. — «E com este cuidado que a 
não leixava descançar, foi-se pera seu 
aposentamento.» Idem, Ibidem, cap. 5. 
— «E estando assi transportada na del- 
le, e elle na d'outrem, chamarão-no a 
gram pressa, que fosse acodir a Floram- 
bel, porque se trespassava com hum fiuxo 
de sangue.» Idem, Ibidem, cap. 1. — «Mui 
contente ficou o Emperador com estas pa- 
lavras, crendo qm menos bastavão pera o 
ter por certo.» Idem, Ibidem, cap. 4. 
— «E consentindo Clarinda nisso come- 
çou Filena com muita diligencia a obrar 
sua cura, e neste espaço entremeteo tan- 
tas graças, e palávras, té que todo abran- 
dou a Clarinda. E tanto que acabou des- 
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peãindo-se delia veio pera Clarimundo, 
que com receio da nova que ella trazia es- 
tava tão qiieòrantado.í) Idera, Ibidem, cap. 
5.—«Com temor metiamse tantos nos barcos, 
que ceçobravam com elles.v Barroa, Década 
II, Liv. I, cap. 2.—<í Por que com a fúria 
da dor ao espedir-se nam ce^ohrasseo ga- 
leam.T) Iclein, DecadalII, Liv. iv, cap. 7. — 
c. Metia a cabeça dentro nas barcas com 
que tinha ceçobrado já duas.i> Idein, Ibi- 
dem.— «-B eu com isto venho espirran- 
do; lançando mais faiscas de amor, que 
estrellas com soão.t Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. I, sc. 1. — 
«.Levantareis muitas casas de sobrado 
com ser desconfiada,d Idetn, Ibidem, act. 
I, SC. 3. — «.E com isto me vim á mor 
pressa do mundo, que me suava já o to- 
pete.» Idem, Ibidem. 

líasto o mal que mo fazeis 
com vos veer tam doscoiitcnte, 
o vosso a minha alma o sente 
o meu nem veer o quercis. 

cimisT. FALCÃO, OBitAs, p. 22 (c(l. de 1871). 

Nilo sente quem a leva o doce poso, 
De soberbo com carga tào fermosa. 

CAji., Lus., c. i[, est. 21. 

Mas com se ofFcrecer á dura morto 
O fiel Ega.s amo, foi livrado. 

OB. crr., c. III, est. 35. 

E todas trcs sumidas, alegraram 
O ar, o ceo, e a torra com sua ausência. 

CÔBTB REAL, NAUF. DE SEPULV., C. I. 

—aSubio a ser mays clara com dedi- 
car esta fazenda á fundação de hum Mos- 
teyro de Claristas.» Monarchía Lusitana, 
Part. VII, Liv. IV, cap. 18* p. 191.—«Anio- 
fínão-se muyto os mercadores Latinos, 
que tratão naquellas partes de Turquia 
negaceando tua vida, com o bradar des- 
tes Cacizes de noyte, e de madrugada.n 
Fr. Pantaleào d'Aveiro, Itinerário da 
Terra Santa, cap. 43. — «Com a grande 
tempestade muytas vezes não as viamos, 
nem ellas a nós, porque parecia abaixar- 
mos aos abysmos.í) Idem, Ibidem, cap. 11. 

— A respeito de. 

Perdi o mund'e perdi me con Deus. 
TKOVAS E CANT., p. 2. 

<íEste Rei Dum Pedro em quan- 
to vijivo, husou mujto da justiça sem 
afeiçom teendo tal igwddade em fazer di- 
reito, que a nenhuum perdoava os er')'os 
que fazia, por criaçom nem bem querença 
que com el ouvesse.» Fernào Lopes, 
Chromca de D. Pedro I, cap. G. — «So- 
des mizerado com o papa por este bis- 
po que fezestes.D Chronicas de Santa 
Cruz, p. 29, em Portugal. Mon. hist. 
Scriptores, Tom. I. — «.Foram mais ca- 
riciusos com os jUhos da velhice.d Crisol 
purificativo, p. 11, cm Bluteau, s. v. Ca- 
ricioso ^Alli os teve té que Dramu- 
siando e os seus gigantes foram sãos, que 
OS tirou delia, pesando-lhe de sua tia os 

tratar assim, que de confiado em sua ver- 
dade cria qu» em todo lugar e tempo a 
usariam com elle.» Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 39. 

— Para com, ant. pera com, para, 
a respeito de. — São humildes para com 
seu rei. — Caridoso para com os pobres. 
—«Que não está em razão que quem pera 
com seus inimigos tem palavras e obras 
virtuosas se lhe paguem com ingratidoes, 
senão quando os que a recebem tem as 
condições desviadas da virtude.y> Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 39. 

— Apezar de.—Com ser escravo tinha 
pensamentos d'homem livre. — Com ser 
principe não deixava de reconhecer a 
vaidade de um tal nome. — «i? tomando 
as armas na mão pera ver os golpes, as 
achou tão espedaçadas que não somente 
teve em muito a grandeza d'elles; mas 
teve em muito mais haver homem em todo 
o mundo que com taes feridas podesse sos- 
ter-se algum espaço.n Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 40. 

— A preposiç.ão com entra era varias 
locuções com verbos e com outras prepo- 
sições, nasquaes totna significações diffi- 
ceis de classificar sob categorias geraes. 
Eis as principaes d'essas locuções: 

— Ficar com, íicar j)ossuindo.—Fi- 
quei só com um vintém, — «.E virando-se 
contra Basilia, disse: Senhora, e vós, 
porque também deste contentamento não 
fiqueis com menos quinhão, o vosso Ver- 
nao, que a seus parentes e amigos não 
quiz dizer nada em suas affrontas, antes, 
sendo-lhe companheiro na prisão é saído 
delia em tão boa disposição, que poderá 
emendar o tempo, que Ia gastou,t> Fran- 
cisco do Jloraos, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 45. 

- Dar com alguém ou alguma cousa 
d'um lo^ar abaixo, no chão, arremessar, 
deitar alguém, alguma causa d'um logar 
abaixo, no chiío.—Dei com acasano chão. 
Dei com tudo no rio, — «yl' meya noyte 
levantou-se o Mouro da cama, e foy-se á 
torre, e em começando de bradar, foy o 
mercador por detrás, e tomando-o pelas 
pernas deu com elle da torre abayxo, o 
qual Mouro logo rebentou, e apoz elle lan- 
çou o presunto, e o vinho, e o melhor que 
pode se sahio sem ser de alguém sentido, y> 
Fr. Pantaleào d'Aveiro, Itinerário da 
Terra Santa, cap. 43. 

■—Dar com..., usa-so também figura- 
damente: dar comsigo n'um logar, ir 
para esse logar.—Dei comigo em França, 
— Demos conuiosco no Brazil. — Usa-se 
ainda dar com no sentido do cair sobre. 
—<í Quando a tormenta deu com a Náo de 
Clarinda, estava a Rainha Casta sua 
tia em um eirado, olhando como ella hia 
pelo mar.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 3. 

— Tem ainda a mesma locução o sen- 
tido de descobrir, encontrar, achar. — 

Fui dar com o amigo a beber vinho,— 
com o livro que julgava perdido.— 
destes com teu pae. 

—Acertar com, descobrir, achar, ver 
onde é, onde fica. — «Então se descei- 
delle, e tirando-lhe o freio, o deixoufO,^' 
cer polo campo por lhe dar algum des- 
canso, e com a desconfiança que 
não crendo também que a taes horas po- 
desse acertar com o lugar aonde siui 
te ficava, se encostou ao pé de uma ai'""' 
re cuidando dormir algum pouco: 
tendo na memória com quanta penai''^' 
rida soff'^eria sua tardança, nunca " 
pode fazer. V Francisco de Moraes,"^ 
meirim dlnglaterra, cap. 1. 

— Saltar com alguém, acomettêl-O;.'^ 
tacal-o, mettêl-o á bulha, chanial-o á c"® 
cussão. 

Vae, Satanaz, e salta com elle : . 
Erafím ello be homem, por mais que to d'S ' 
Mais podes tu que ollc. 

OIL VIO., AUTO DA UIST. DE DEDS. 
r . • ir S" — Ir, vir ter com, ir, topar coiu," 

encontro de, ir terão logar onde seacha-j^^ 
— líE havendo já alguns dias, que 
gava de hua a outra parte com 
ção, veio a topar com aNáo de Arti'^ , 
e cuidando ser elle quem buscava, j 
pou logo duas fustas, pera vingar f . 
te de seu pay, e irmãos.» Barros, 
mundo, Liv. ii, cap. 3. — <íAo 
dia, indo por um valle abaixo 
com um rio de muita agua, ç"® 
uma ponte bem obrada e forte, a ein 
cabo uma torre não menos, mas 
tes que fermosas. D Fransisco de ^ 00 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 73. 
lho mostraram, e mandando por'U''' 
quelles homens chamar o cavalh^^"'.^ 
quem houvera a primeira batalha,^ ^ j-ic 
com elle por outra parte por 
se não passava.» Idera, Ibidem, 
(íA' tarde veyo ter com elle 

nar dè huma barba branca, & 
da de oitenta annos de idade. ^ 
Gouvêa, Jornada do Arcebispo 
Liv. i, cap. 2 cO^< 

— Encontrar-se com, encont''^ 
dar de encontro a, encontrar, 
— (íMas não andou muito qu^ 
com dous caminhos e não sao^ jof 
tomasse, viu vir por um d'elles 
zella descabtillada, fugindo 
pressa como lhe dava o temor 
trazia.» Francisco do Moraes, " 
d'Inglaterra, cap. õ4. — 

Uece vir hum destes pobres 
com algua cousa de seruiço 
hum caminho estreyto, e por 
nha andado voltar, e tornalo 
por se nam encontrar com 
de muito longe dáhumbradodi^ 
que he afastai-uos longe.» A" K 
voa, Jornada do Arcebispo do u. 
I, cap. XX. — «Os mesmos 
tar se não encontrão com botf^ 
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àor, que com elles, e para elles pes.m com 
tom alegre, e clausulas elegantes, hem se 
podem elles deyxar estar em seus Altares, 
JMe nem alampadas, nem hassoura conhe- 
"ejYí sua capella.D Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 164.—Es- 
perar com, esperar de.— «E posto que as 
(obras) delle fossem taes, que toda suspeita 
o salvassem, quiz que os meios ejins de suas 
cousas remediassem os principios; porque 
liando estes' são errado», o al se espera 
coin elles... 1 Francisco de iMoraes,Palmei- 
''im d'Inglaterra, cap, 5.-—Ter parentesco 
com, ser parente de. — «D'alli se reco- 
^heravi cada um a sua pousada. Pahnei- 
''íW de Inglaterra fez muita honra a Ua- 
Uarte, havendo por mui gram dita ter 
com elle tão chegado parentesco.d Idcin, 
Ibidem, cap. 48. 

— Poder com, sni)portar. 
Puclo com meu mal até qui 
de meu engano ajudado, 
agora triste de mim 
que farei desengaiuido ? 

ciiitisT. FALCÃO, oBKAB, j). 28 (cd. dc 1781). 
— Com tudo, apesar d'isso, não obstan- 
== Hoje cscrevem-se essas duas pala- 

vras juntas, mas nos escriptos das épo- 
chas anteriores da língua eneontrain-so 
'•"equentes vezes separadas. Vid. Comtu- 
do. 

Com tudo ao principio brantk) 
O mar do bom lóte estava ; 
1'orquc vestia hum a/.ul 
Todo cliainalote dc agoas. 

JKIt. IlAUIA, JOHN. I. 

— «Com tudo, huma cousa mal feita fez 
esse canaz.li Francisco Jlanoel de 

■"^®llo, Apologos Dialogaes, p. G4. 
Com quanto, ainda que, embora,= 

*<imbein se escrcvcni as duas palavras 
Jmtus. Vid. Comquanto. — «Depois de 

missa, andou olhando as untigua- 
"«s da casa,.que com quanto estavam 

9'^^tadas do tempo, eram tão notáveis, 
nellas se parecia quo já alli estivera 

Jium templo populoso e grande, n Fran- 
®'sco do Moraes, Palmeirira d'Iuglaterra, 
cap. 3G. 
j^~~_Com isto, dizendo isto, depois d'is- 

dizendo estas palavras. — aErancião, 
5"® o conheceu, vendo-o assim vir em ci- 
^ ® <^e um cavallo com outro pola redea, 

*'-cu algum desastre; ruas depois que el- 
Onistaldo souberam o que'passava, 

em menos seu receio; e aconse- 
que não fosse a Londres, te- 

0.1 77 <^iuella nova fizesse algum 
2!<e ° cl-rei e Flerida, lhe disseram ^ os aguardasse em algum lugar certo, 

Íosií despediram delle com pre- 
a t'i ^ íV buscar, atravessando o mar 

os partes.D Francisco de Mo- 
^ Palmeirim d'Inglaterra, cap. 50. 

^0111 cedo, cedo. 

° o tciDjjQ iQiigQ^ 2)i-udcneia 
cedo  

Feiíb.j elequ V. 

— Com tanto que, dando-se a condição 
de que, sob a condição de que. — «Che- 
gar a desdenhar das cores de que fez elei- 
ção, com tanto que lhes não interpretem.y> 
Francisco lilanoel de Mello, Carta de 
Guia de Casados. 

— Andar com o tempo, affeiçoar-se a 
todas as circunistancias, accommodar-se 
cora todas as modas, cora tudo. — « Vos 
semprefostes de andar com o tempo.» Jorge 
Ferreira do Vasconcellos, Eufrosina, act. 
I, se. 1. 

— Obs. gramji. : o m da preposição 
com desapparece muitas vezes, principal- 
mente diante do artigo, contrabindo-sc 
ás vezes o o de co com este. Essas fôr- 
mas contractas são usuaes era poesia e no 
fallar coninium, mas evitadas geralmente 
pelos escriptores em prosa. 

E com mia custa mc querrei 
Compoer CO meu cora(,'ou. 

TIIOVAS E CANT., U. 75. 
E se todos vam a ponto, 
lie por nam fazer liuum conto 
niuyto moor ao galariin. 

CANC. DE KESENDE, t. I, p. M. 
E lençóes dc mez cm mcz 
c'o longo, nem ao travez 
mc nào cobrem a bragada. 

oii. ciT., f. 20(), V. 

— «Escreve-se nas chronicas antigas 
Inglezas, que Argonida ouve dous filhos 
de D. Duardos desta vez, e doutra que 
polo mesmo engano teve parte co'elle: o 
primeiro foi Pompides, o segundo se cha- 
mou JJaliarte, a quem sua avó criou com- 
sigo, apartado da conversação da oídra 
gente, ensinando-o na arte magica, por- 
que lhe sentiu o engenho subtil pera isso; 
e por isto no livro de Primalião se não 
diz nada d'elle.t Francisco de jVIoraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 14,— «Pe- 
ra lha pedir fallecia-lhe o atrevimento, 
e muito mais pera lhe descobrir sua von- 
tade: assim que vivia nestes estremos sem 
saber qual escolhesse, se não lho dizer, e 
viver co'esta dor; se descobrir-lho, e espe- 
rar o i>erigo que dahi viesse.ii Idem, Ibi- 
dem, cap. 17. — «31as como todos estives- 
sem occupados em seguir suas damas, que 
se recolhiam co'(i imperatriz, não ouve 
ninguém que sentisse o que Palmeirim 
fizera.)) Idem, Ibidem. — «Nisto baixou 
a lança e remetteu tão de supito, que o 
da fortuna não teve tempo pera mais, 
que fazer-lhe perder o encontro; e sem 
tomar a sua a Selvião, que lha quisera 
dar, arrancou da espada; mas o outro 
tornava já de volta co'a lança baixa, e 
ainda que daquelle o não errou e a fez 
em alguns pedaços, não o pôde mover da 
sella.D Idera, Ibidem, cap. 24. — «Não 
tardou muito que as donzellas desceram 
ao que ainda não estavam metti- 
das na prisão, que o gigante não teve es- 
paço de o poder fazer, por acoãir a seus 
cavalleiros, que andavam na batalha com 
o do Salvage, e achando-o tão mal trata- 

do, que quasi estava sem acordo, se o seu 
não fora tal, que zq'elle se suppria a 
falta dos outros remedios, e com toda di- 
ligencia lhe cataram as feridas; acodin- 
do e provendo aquellas onde lhe parecia 
que havia mais necessidade.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 28. — «Chegando ao paço, 
achou el-rei tão desacompanhado dos ca- 
valleiros, de que sua corte os dias passa- 
dos estava cheia, que lhe vieram as la- 
grimas aos olhos, crendo que todos seriam 
perdidos; e co'este descontentamento en- 
trou por antre alguns poucos, que ahi ha- 
via, ao parecer delles triste e desconten- 
te, sem fazer detença té onde elrei esta- 
va.n Idem, Ibidem, cap. 40. — «Diz a 
historia que esteve em casa do seu hospe- 
de curando-se das feridas, que recebeu 
em Londres, tantos dias té que se achou 
em disposição de puder cçLmiiihar, e des- 
pedindo-se delle e da dona sua mulher, 
se partiu armado d'armas feitas de novo, 
que Selvião lhe mandára fazer em Lon- 
dres, co'a mesma devisa da Fortuna co- 
mo as que dantes trazia.^ Idera, Ibidem. 
— «... Mas Miraguarda, que não podia 
encubrir o pesar, que lhe ficava, de não 
vencer ao outro, sendo a batalha sobre 
sua pessoa, tanto que o viu em melhor 
disposição, o mandou sahir do castello, 
dejendendo-lhe que dentro em um anno 
não vestisse armas, pois co'ellas não al- 
çançara victoria tão justa: de que ficou 
tão triste e descontente quanto j)arecia 
necessário- pera conformar com o nome, 
crendo que de todo sua fortuna o queria 
destruir.y> Idem, Ibidem, cap. GO. —: a/l 
senhora do castello vendo que um só ca- 
valleiro levava de vencida os seus; se- 
nhoreada do^ piaionão e ira de que então 
estava acompanhada, começou de bradar 
de uma janella c'üs que ficavam, animan- 
do-os, que houvessem vergonha de tama- 
nha fraqueza.r> Idem, Ibidem, cap. 74. 

Como nam vi lio quo vejo 
c'os olhos do coraçam 
nam me deito »em dcsscjo 
nem me erguo sem paixam. 

cniiisT. FALCÃO, oi)HAs,p. 19 (cd. de 1871). 
Sugcitos sempre ao tempo obras humanas 
6'o'a novidade aprasem, logo em duro 
Odio, c desprcso íicam. 

ANT. FERll., SONETOS, 1ÍV. I, n. 1. 
E esse teu alto sjirito hum pouco engana 
Co som da pastoril, e baixa canna. 

IDEM, EOLOOA VI. 

E o batei dos damntdos, 
l'orquc nascoo hoje Christo, 
Está, c'03 remos quebrados 
Em sêcco. 

GIL VICENTE, ADTO DA J1AHCA DO PUROATOBIO. 
Tu deves ir também co'os teus armado 
Esperal-o em cilada, occulto e quedo. 

CAM., LUS., c. I, cst. 80. 

Tornam da terra os Mouros co'o recado 
I)o Kci, para que entrassem, e comsigo 
Os dous que o capitão tinha mandado, 
A quem se o Kei mostrou sincero amigo. 

oB. CIT., c. II, est. 14, 
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Elle co'a cortezia, que a razào 
(Por ser Eei) requeria, lhe falava. 

CAM., Lus., c. II, est. 101. 

E somente eo'o gesto esforça e anima 
A qualquer coração amedrontado. 

OB. ciT., c. III, est. 108. 

Ali co'o amor intrínseco e vontade 
N'aquelle por quem mouro, criarei 
Estas relíquias suas, que aqui viste 
Que refrigerio sejam de mãe triste. 

oB. OIT., c. III, est. 129. 

As mulheres c'um choK) piedoso. 
Os homens com suspiros que arrancavam. 

OB. CIT., c. IV, est. 89. 

Que assi vae alterado o tempo íroso 
O bem co'o mal, o gosto co'a tristeza. 

oB. OIT., c. IV, est. 51. 

Quando da etherea gávea um marinheiro, 
Prompto co'a vista : —Terra ! Terra ! brada. 

OB. CIT., c. v, est. 2á. 

Desfez-se a nuvem negra, e c'hum sonoro 
Bramido, muito longe o mar soou. 

oB. OIT., c. V, est. 60. 

Chega-se o prazo e dia assignalado 
De entrar em campo já co'os doze inglezes, 
Que pelo Kei já tinham segurado. 

OB. CIT., e. VI, est. 59. 

Mas olha Rui Pereira, que co'o rosto 
Faz escudo ás galés, diante poeto. 

OB. CIT., e. VIII, est. 34. 

Encosta-sc no chào, que está caindo, 
A cidreira co'os pezos amarellos. 

OB. CIT., c. is, est. 56. 

Mas cá onde mais se alarga, ali tereis 
Parte também co'o pau vermelho nota. 

OB. CIT., c. X, est. 140. 

«Faz-te mercê. Barão, a Sapiência 
Suprema, de co'os olhos corportRiS 
Veres o que não pode a và sciencia 
Dos errados e míseros inortaes. 
Segue-me firme forte com prudência. 
Por este monte espesso tu co'o3 mais.» 

OB. CIT., c. X, est. 76. 

O cabo Tormentoso, que a memória 
Co'os ossos guardará, não terá pejo 
De tirar d'este mundo aquelle esp'rito 
Que não tiraram toda a Índia e Egypto. 

oB. CIT., c. X, est. 37. 

A frota principal do Samorim, 
Que destruir o nmndo não duvida. 
Vencerá co'o furor do ferro e fogo. 

OB. CIT., c. X, est. 05. 

Bem vêa como se veste e faz ornado 
Co'o largo cinto d'ouro, que estellantes 
Animaes doze traz aíHgurados, 
Aposentos de Phebo limitados. 

oB. CIT., c. X, est. 87. 

Mas ja nas naus os bons trabalhadores 
Volvem o cabrestante, e repartidos 
Pelo trabalho, uns puxam pela amarra. 
Outros quebram co'o peito duro a barra. 

OB. CIT., c. IX, est. 10. 

Rompe com dura pedra o brando peito 
Aonde as tristes lagrimas dizião 
Na ardente fragoa deste amor perfeito, 
Mas co'ella8 aa chamas 3'acendiâo. 

BOUM DE MOÜBA, NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 23. 

Ao longe o mar bramia horrendamente, 
Quebrando as ondas, que co' vento crescem. 

GAB. PEE. DB CASTKO, ULYSSÉA, C. I, eSt. 10. 
Então quebrou o fio precioso 
Do Collar de medalhas, guarnecido 
Co'os nomes de eruditos Portuguezes. 

FHANC. M. DO NASC., OB., t. I, p. 32. 

Segui-o a Ucspanha, a França, co'ci Toscana; 
E até as Borcaes Nações o séguem. 

I IDEM, IBIDEM, t. I, p. 36. 

Co'a cataiia debaixo do capote 
Vinha de noite um bêbado Marujo 
Tomando a rua derreugado e sujo 
Té que na esquina co'o nariz deo bote. 

IDEM, IBIDEM, t. I, p. 96. 

1.) COMA, s. f. (Do grego komê). Ca- 
belleira.= Pouco usado n'este sentido. 

— As crinas do cavallo. — «//et ca- 
vallos bravos com sua coma.» Fr. João 
dos Santos, Ethiopia Oriental, foi. 49. 

A adarga junto il coma do vehemente 
E fervido cavallo a haste empunlia. 

GALHEGOS, TEMPLO DA MEM., 1. II, CSt. 132. 

— Folhagem, copa, fallando das arvo- 
res. 

As arvores agrestes que os outeiros 
Tem com frondente crnna enobrecidos. 
Alemos são de Alcides e os loureiros 
Do louro deos amados e queridos. 

cAM., LUS., 0. IX, est. 57. 

— Termo d'Astronomia. Cauda dos 
cometas. Vid. Cometa. 

— Coma de Berenice, constellação bo- 
real junto á cauda do leào, que, segun- 
do Ptolomcu, constava de 3 estrellas, mas 
a que Tycho assigna 13, Keplcr 11 o o 
Catalogo Britânico 50. — <i.Chama-se Co- 
ma de Berenice, porque certo aãulador 
da Corte de Alexandria, chamado Conon, 
vendo, que a Princeza Berenices, molher 
de Ptolomeo Evergete mandara pendurar 
no Templo os seus cahellos, ufferecidos á 
Deosa Venus em aggradecimento da vinda 
de seu marido victorioso tirou, do 'Templo 
os seus cahellos, e pura lisongear a Pto- 
lomeo, dice que forão levados ao Céo, e 
trãsformados em estrellas entre a Ursa, 
e o signo da Virgem,y> Bluteau, Vocabu- 
lário, s. V. Coma. 

— Loc.: Pegar ás comas, lançar-se 
ás crinas, e figuradamente : agarrar-se ao 
que pôde salvar no perigo. — « Quem boa 
ventura tem a Deos a agradeça, encomen- 
dar a elle, e pegar ás comas.» Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act. 
I, SC. 1, 

2.) CÔMA, s. m. (Do grego kôma, so- 
por, modorra). Termo de JMedieina. Es- 
pecie de sopor em que o doente cáe logo 
que deixa de ser excitado. — O coma leve 
diíFere pouco da somnolencia; o coma 
profundo é o carus puro d'alguns aucto- 
res. Distinguem-se duas variedades. — 
Coma vigil, o mesmo que suhdulirio (vid. 
esta palavra). — Coma somnolento, con- 
siste em um somno excessivo, de que 
não ó todavia impossível tirar o doente, 

mas era que elle cáe depois de ter ape- 
nas aberto os olhos e dito algumas pala- 
vras. — «O primeyro sono nocivo se cha- 
ma coma.» Curvo Semedo, Polyanthêa 
Medicinal, p. 120. 

3.) CÔMA, s. /. Termo de Musica e 
Orthographia. Vid. Comma. 

t 4.) CÔMA, s. /. Síoeda de baixo 
valor que corria na Grécia. 

t 5.) CÔMA, s. f. Nome do uma ave 
verde, de azas vermelhas e cauda negra 
que habita a África. 

t 6.) CÔMA, conj. Antiga forma de 
Como, ainda usado pelo povo. 

Falsuras de muyto dano 
pode ter, corãa mao pano 
falsa cor c fengediça. 

CANO. DE RESENDE, t. I, p. 100. 

Esse dormia coma cão 
Que mijava onde jazia. 

OIL VIO., OBEAS, t. III, p. 184. 

COMÁDO, adj. (De coma). Termo Poe* 
tico. Que tem coma. — O comado astro, 
o cometa. 

COMÁDRE, s. /. (Do com ou co, e ma- 
dre, no sentido de màe. Os francezes 
escrevem commâre, mas no hespanhol, no 
italiano e no catalão a palavra ó ortho- 
graphada só com um m: hespanhol co- 
madre, catalão comare, italiano comart o 
comadre). Nome da que teve uma creançí^ 
sobre a pia baptisinal, com relação ao p*"*®® 
á mãe da crcança.—<íMuitagraça acho 
na innocencia e pureza que minha molhef 
pregoa de sua comadre, com lhe contar 
confeiçües que as de uma botica.r) Jorg® 
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act. lU; 
SC. 1.—(í Todavia comadre já eu fui íWO' 
lher.D Idem, Ibidem.—uSenhora comadre 
não sei que faça, nem que diga a tamanho 
mal como o meu. D Idem, Ibidem, act, lil- 
2. — «Logo dalli fui correndo a folha ^ 
comadres, discipulas, afilhadas, e devO' 
tas, mostrando a todas seu achadefjo-^ 
Francisco llanoel de Mello, Apologos D'®' 
logaes, p. 92.—«Quem dará termos 
sitas, a mercados, a jogos, a romarias, 
camaradas, a comadres, a amigas.T làeO^i 
Carta de Guia de Casados. 

—A mãe da creança a respeito da 
drinha.—«Sabeis senhora comadre 
muito bom para esto ? occupar em cous(i^ 
espirituaes.a Jorge Ferreira de Vasco» 
cellos, Ulysippo, act. iii, se. 2. 

—Parteira.—«He muito necessário Ç'- 
a comadre seja muito destra no ojç ^ 
para ajudar abem parir.d Francisco-" 
rato Roma, Luz da Medicina, p. 307. 

—Vaso quadrado ou oitavado de w > 
estanho ou outro metal, com um 
por onde se deita agua quente para ai 
cer a cama ou os pés. 

—Vaso baixo, ordinariamente de d® ^ 
ro com uma abertura no centro, o ^ 
mete debaixo dos doentes fracos na ca 
para fazerem as suas evacuações. ^ 

— Adag. : a Comadres, e visinha^ 
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vezes hão farinhas.d Jorge Ferreira do 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 3.— 
''Mnl me querem minhas comadres, por- 
Jita lhe digo as verdades,y> Iclem, Ibidem. 
—i-Minha comadre andadora, tirando a 
^uacasa em todas as outras mora.-»—«Pe- 
^yam. (ou rolham) as comadres, desco- 
orem-se as verdades, t — «.Ide comadre á 
fiira e ver eis como vos vae nella.D—a Bem 
parece minha comadre, se não fora aquel- 

Deus vos salue.D — «Comadre andeja, 
neto vou a parte, onde a não veja.)) 

COMÁNHO, adj. Outra forma de Cama- 
nho.=;Usada no Cancioneiro de Resende, 
foi. 8. 

COMÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim comans, 
"6 cornare). Termo Poético. Que tem 

adornado de coma. 
COMÁRCA, s. f. (Esta palavra nada tem 

vêr com o grego kômarkhos, governa- 
or de uma aldôa, de kOmê, aldôa, e ar- 
hcin, governar, como pretendem Moraes 

continuadores e repetidores. Porém 
'rapossivol que as trevas, a inépcia do 

®®pirito de taes arranjadores do dicciona- 
'''03 fossem taes que dando j\Ioraes como 
primeira definirão de comarca — territo- 
'"^0^ que está no extremo, ou raia, que 
P^He com outro: d'aqui o verbo comar- 
^^1", ter marco commum de divisão, e li- 

não lhes saltasse logo aos olhos 
comarcar ó composto do marcar, com 

' P''°Posiçito preíix a com ou co, o que co- 

car'^^ consequencift vem de comar- e nao este d'aquellc, por o processo 

•^liientissimo de derivação do substan- 

^ tliema verbal sem suíllxo (es- , de estimar, etc.) Isto ó tanto mais 

quanto Bluteau tinha in- 

inito ° ^'■yniologia de comarca do alle- 
ce'« desconhecendo embora os pro- sos especiaes de derivação). Torrito- 

delimita fronteiras, 

^our ''""'■"''"O) teimo e terras de la- 
«4 ^'Ijíicentes a uma cidade, villa.— 

grande comarca em que ha 

2'íÍo^ e criarão de muyto 
a (gj' ® "pífaros com que lavrão e semeão 
cap^ 8^'" Tenrciro, Itinerário, 

'Administrativa, comprehcn- 

cabeça"^ numero de villas e uma 
cuja: j t ''°™3i'ca com seus territorios, 

administrada pelo eorrege- 
de '^''^'stros que residem na cabeça 

'^^'avel ^ cidade ou villa 
liarca comarca. —Co- 
^^Q.. ^ ^^^ntarem.—Comarca de Coim- 

dello encargo a alguuas 
'íiarca' ^^'•^sssem deveer em cada co- 

nós foi devisado.D 
l409^ Novembro 

por mui rendavel, que 

^^nor^. nom lho poeram 
" <Sí marcos de pra- 

em c nas outras Gomar- 
cavallosi e armas de 

"'dfcos.v Ordenações Affonsinas, 

Liv. I, Tit. 71, cap, IV, § 2.—aE quan- 
do lhe assy forem avaliados seus hees, 
nom seram avaliadas suas casas de mo- 
rada, de que nom ouverem renda, salvo 
se as casas forem de valia de vinte e qua- 
tro marcos de 2)rata na Estremadura, e 
nas Comarcas, em que se lanção cavallos 
de conthia de quarenta marcos, e elles ou- 
verem outros hees, que valham outros vin- 
te e quatro marcos de prata..Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. i, Tit. 71, cap, iv, 
§ 7.—«A'«6' Comarcas, honde lanqavi ca- 
vallos de conthia de vinte marcos, nom 
avaliarom as casas, salvo se forem de va- 
lia de doze marcos, e que os aconthiados 
tenham hees, que sejam 'pera avaliar, de 
valor doutros doze marcos: nem lhe se- 
rom avaliadas as roupas de vestir suas, 
nem de sua molher, nem senhas camas de 
roupa, que sejam arrazoadas pera a pes- 
soa, a que for feito o dito avaliamento. 
Ibidem, § 8. — ^Pregava sem cessar em 
puhlico, e pelas casas particidares, cor- 
rendo os lugares, e villas da comarca.» 
Fr. Luiz de Souza, Historia de S. Do- 
mingos, Part. I, Liv. I, c. 2. 

— Comarca ecclesiastica, divisão da 
diocese.—«A comarca de Penajiel, humn 
das quatro Comarcas Ecclesiasticas em 
que se dividio o Bispado do Porto.d 
Carvalho, Chorographia, Tom. i, p. 373. 

—Zona, região, provincia ; parto d'um 
paiz.—«yls.síW! andando discorrendo por 
todas as comarcas daqnella terra, vieram 
ter onde Eutropa os guiava, como quem 
tamhem sabia quem elles eram, trazendo-os 
a vista do rio onde a fortaleza de Dra- 
musiando estava, da banda de cima delia 
bem uma légua, já tão tarde, que o sol se 
queria pôr: e vendo-se tão longe de po- 
voado, não sabendo onde guiassem, tive- 
ram por melhor conselho passar a noite 
debaixo dos arvoredos, á borda daquellas 
graciosas agoas, onde descendo-se dos ca- 
vallos cearam d'alguma cousa, que seus 
escudeiros traziam.-» Francisco do Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 15. 

Níio i'efuses a minha coini)aiihia, 
Deseiigiiiiado, fácil, sem sosjjcita 
Cousa pouco tratada iiào só nestas 
Comarcas, nuis no mundo cm nossos dias. 

COUTE ItKAL, NAUF. DE SEPULV., C. X. 

COMARCÃO, adj. m., COMARCÃ, COMAR- 
CÃA ou COMARCAN, /. (Ue comarca, com 
o suíTixo «ão.» A orthogra2)hia usual do 
feminino ó Comarca). Que está no limite 
ou raia de um territorio. — aA gente dos 
povos comarcãos.» Monarchia Lusitana, 
Tom. I, foi. 120, em Bluteau. 

—Que pertence, que governa sobre os 
povos das fronteiras, que habita a fron- 
teira.— Oente comarcã. — Povos comar- 
cãos.— mErão perseguidos lá dos Abori- 
gines, e Enatrios, comarcãos do Tibre.» 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
I, cap. G.—<íE pera se esto milhor fazer, e 
mais sem tardança, mandamos aos Coudees, 

) que forem Comarcãaos ataa dez legoas, 
que posto que lhes nom seja feito a tal re- 
querimento, se elles souberem, que nas 
comarcas de suas coudelarias ha hees d'al- 
guus, que d'clla fora sejam moradores^ 
'que o façam saber aos coudees da comarca 
honde os sobreditos viverem, quaes, e que- 
jandos os bees som, e o que poderam va- 
ler.» Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 
71, cap. V, § 4. 

— Morador da cohiarca. — Visinho da 
mesma comarca. — Eram comarcãos. 

COMARCÁR, V. a. (Vid. Comarca). Mar- 
car fronteiras.= Desusado n'este sentido. 

— V. n. Estar na fronteira, na comar- 
ca, ser limitrophe. 

— Ser comareão. 
COMARÍ, adj. Pimenta comari, pimen- 

ta pequena que nasce n'ura pequeno ar- 
busto, e que se usa no Brasil como adubo. 

CÒMARO, s. m. Outra forma de Como- 
ro. — (üTem ribeiras d'agoas claras com 
comaros nos caminhos.d Gaspar Barrei- 
ros, Chorographia, p. 133, ora Bluteau. 

COMARÜ, s. m. Páo forte do Brasil quo 
serve para carros. 

COMÂ.TO, adj. (Do latim comatus, par 
tlcipio passivo de comare). De cabelleira 
comprida. — Oallia comata, divisão da 
Gallia habitada pelos celtas quo usavam 
cabellos compridos.—«Os Belgas são po- 
vos da Gallia comata, assi chamada por 
andarem de cabellos compridos.d Leonel 
da Costa, Georgicas de Virgilio, foi. 100, v. 

COMATOSO, adj. (De coma). Termo 
do Medicina. Que respeita ao coma. — 
Ajfeiqão comAíosi. — Febre comatosa, fe- 
bre perniciosa cujo accesso c marcado 
por um sopôr profundo. 

COMBALÊNGA, s, f. Cabaça da índia; 
especio de abobora. 

COMBALÍDO, part. pass. do Combalir. 
Abalado. — A casa do lado está comba- 
lida por causa da queda da da esquina. 

— Figuradamento : Combalido na saú- 
de. 

— Popularmento : Quo começa a apo- 
drecer, meio corrupto, apodrecido, fal- 
hando de fructa, cto. — Está pera está 
combalida. 

COMBALÍR, V. a. (Connexo com Aba- 
lar). Abalar. 

— Fazer sair do estado de firmeza, 
tranquillidade, sanidade. 

— V. rejl. Combalir-se, debilitar-se. 
COMBANÍR, V. a. Outra fôrma do Com- 

balir, mudado o «1» cm «n», como em me- 
nenconico por melancholico. 

COMBÁTE, s. m. (No francez combat. 
De combater. Vid. esta palavra). Acção 
em que se ataca o se defendo. — Comba- 
te de gente a cavallo. — Combate de gen- 
te a pé. — Offerecer combate. — Acceitar 
combate. — Recusar combate.— Tentar 
combate. — Renovar o combate. — En- 
trar em combate. — Começar o combate. 
— Terminar o combate. — «Neste se- 
guido combate andaram tanto que se tor- 
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naram a arredar pera descançar.y> Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 71, — Eruo rijos os combates, e os 
combatentes. r> Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 75. 

Da-lhe combates ásperos, fazendo 
Ardis dc guerra uiil o JIoiu-o iroso. 

CAM., Lus., c. ni, est. 79. 

Commetterá outra vez, nào dilatando, 
O Gcntio oa combates apressado 
Injuriando os seus, fazendo votos 
Eni vão aos dcoses vàos, surdos' e immotos. 

011. ciT., e. X, est. 15. 

Ali de sal os montes nào defendem 
De corrupção os corpos no combate, 
Que mortos pela jiraia e mar se estendem 
De Gerum, de Mascate, c Calayate. 

oE. CIT., c. X, est. 11. 

— Combate naval, combate no mar.— 
Combate sinrjidar, duello. 

— Combate judiciário, na edado me- 
dia, combato auctorisado pelo juiz, entro 
dous campeijes, dos qiiaes o vencido per- 
dia a causa. — Estar fora do combate, 
estar pelas suas feridas fora do estado de 
combater. — Pôr fóra do combate, ferir 
oix desarmar o adversario de modo que 
elle nào possa mais combater ; e figura- 
damente, apresentar n'uma questão taes 
argumentos que o adversario não possa 
mais defender as suas idêas; fazer aban- 
donar imia cousa que se tentava. 

— No plural e no estylo elevado: Os 
combates, a guerra. 

— Nome de certos exercicios, de cer- 
tos jogos em que dous ou mais cainpeíjes 
disputara um prêmio. — Os combates do 
circo. — Os combates do cesto, — Os 
combates dos gladiadores. 

— Combate litterario, disputa dc um 
prêmio litterario ou lucta de cscriptores 
que disputam a estima publica. — Os úni- 
cos combates que a civilisação deverá per- 
mittir são os combates das lettras. 

— Por extensão : Lucta de forças con- 
trarias, pliysicas ou moraes. — Os com- 
bates dos elementos. — O combate do es- 
pirito com a matéria.— «ií antes que al- 
guma cousa do a que são enviado diga, 
peço de mercê a vossas altezas, que assim 
como semp7'e tiveram coração pera iKis— 
Bar os combates que a fortuna té aqui lhe 
deu, agora as novas que de mim ouvirem 
que são boas, recebam moderadamente; 
porque ás veses quando isto assim não é, 
tanto ou mais se recebe das alegrias su- 
pitas e não esperadas, como das triste- 
zas, que muito duram. y> Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d inglaterra, cap. .42.— 

Aquella, antes da morte, já gloriosa 
Esperava o combate derradeiro. 

ANT. FEIili., 80N., liV. II, n. 9. 

Em tani rijos combates, tain a miude 
Que animo bastará, (jue fortaleza, 
S ein parte alguma se não vò aaudc ? 

IDEM, CABTA8, 1.1, n. 4. 

— d-Prenalecendo contra os combates 
de huma fortuna aduersa, que ainda de- 
clarada em seu odio, não pode destruilla.n 
Francisco Manoel de iMello, Epanapho- 
ras, Liv. i, p. 19. 

Oâ vencedores do mortal combate 
Que a carne dá por modos dilFcrentes, 
Inimigo que d'alma os muros bato 
Dc sorte (jue acha poucos resistentes, 
Naquella ordem onde a luz dilate 
A impressão dos raios rcfulgentes, 
Com palmas virginaes alli sentados 
Serão com bens eternos premiados. 

noLiJi Dp; jiouiiA, Nov. do iio.mem, c. IV, est. ÕG. 

— Ter combate, poder sc:r atacado. 
COMBATEDÔR, A, s. (De combate, the- 

ma do combater, com o suflixo «dor», 
«a»). O, a quo combate. 

COMBATENTE, part. act. ant. do Com- 
bater.—Os povos combatentes. 

— S. O, a que combato. 
Aos feros combatentes a ferida 
Batalha tinha posto em gr.aude aperto, 
iiotadas as espadas, e a temida 
Fortuna dc ambos n'hum estado incerto. 

aABR. I'E11. DE CASTRO, ULLYSSÉA, C. X, CSt. 72. 

— (íErão rijos os combates, e os com- 
batentes.» Francisco JVIanoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 75. — «Matando- 
se vinte e cinco mil combatentes.» Mo- 
narchia Lusitana, Tom. ii, foi. 32!), em 
lilutcau. 

COMBATÊR, V. a. (No franeez combat- 
tre, provencal combattre, liespanhol com- 
hutire, italiano combattere: do latim cum, 
com, e bater). Bater-se contra um ini- 
migo, seja atacando seja defendondo-se. 
— Combater as feras. — Combater os sal- 
teadores. 

— Fazer guerra, dirigir ataque. 
^— Combater os inimigos da patría.— 

«Combate a artilharia os muros, ajama 
os coraçotns.D Frei Jacintlio de Deus, 
Brachyologia de Príncipes, p. 11(3.—<iCo- 
meçarão a combater a Cidade, d Monar- 
chia Lusitana, Tom. iv, foi. 182, cm 
Bluteau. 

Xão vês um ajuntamento, dc estrangeiro 
Trajo, sair da grande armada nova, 
Que ajuda a combater o liei primeiro 
Lisboa, dc si dantlo saneta prova'? 

CAM. Lus., c. VIII, est. 18. 

— Figuradamente: Combater os erros, 
os preconceitos.— Combater a heresia. 

— Combater a natureza, hictar contra 
os obstáculos que ella apresenta ao ho- 
mem. 

— Tratar de refutar ou destruir as 
opiniòes, a reputação d'outrera. — Com- 
bater as idêas socialistas. — Este homem 
combate corajosamente a reacção.—Com- 
batia ent\o o ministério. 

— Combater um mui, uma doença, tra- 
tar de os radicar, de os curar. 

— V. rejl. Combater-se, bater-se, pe- 
lejar com; op()ôr-3o reciproca resistuncia 
e dcfeza.—«Tomando também por exer- 
cido ir montear á floresta, onde elrei seu 

pai tinha aquelles paços reaes ; e onde el- 
le, sendo mancebo, viu Gridunia tirada 
polo natural, com seu Hão no regaço. 
Cousa que o então fez sahir d'Inglater- 
ra, e combater-se com Primalião, segun- 
do no seu livro se conta.y> Francisco de 
Moraes, Palmeirim dlngla^Jerra, cap. !• 
— <íE assim desta maneira passava o 
tempo, tendo muitas vezes justas; mas 
nunca alli veio ninguém, a que D. Duar- 
dos leixasse tal da sua, que se combates- 
se com. os gigantes.D Idem, Ibidem, cap. 
10.— «Ordenando que cada um dos quS 
alli viessem a entrada da ponte justas- 
sem primeiro com D. Duardos, e na sa- 
hida d^ella haveriam batalha com o te- 
mido Pandaro, e vencendo-o, se comba- 
tess3m com D ãiugão da escura cova, 
que tinha este nome, por fazer a sua ha- 
bitaçlo em uma, que dalli perto na mon- 
tanha fragosa estava.» Idem, IbideiB- 
— «...E encontraram-se com tanta forç'^ 
no meio dos peitos, que D. Duardos p&f' 
deu uma estribeira; mas Vernao veio ao 
chão; e arrancando da espada se voio 
Contra D. Duardos, corrido de seu de- 
sastre, por lhe acontecer ante PolendoSj 
dizendo: D. cavalleiro, se a pé vos 
zerdes combater commigo, eu vos mostra- 
rei quanta necessidade tendes de ser tao 
destro da espada como tivestes dita 
encontro da lança.» Ideui, Ibidem, c"P' 
15. — 1 Pois Mai/ortes o gran-cam ^ " 
Soldão Belagriz, Arnedos e Recindos 
pois qun passaram alguns dias em suac^' 
ra, indo já convalescendo, sabendo o 
gar em qm estavam, foram tão cont^^' 
tes, que tiveram nquelle captiveiro f'' 
bom acontecimento, e riam uns dos out^^^ 
da pressa que cada um tinha por se CO® 
bater com D. Duardos, e do desengO'^'^ 
que delle receberam.» Idem, Ibidem- 
16. — Mis Primalião não podia. ju^S'''^ 
quem fossem, posto que D. Duardos '>'^9 
conheceu a Mayortes pola divisa do 

' e não sabia determinar quem seria o i 
cm elle se combatia, inda que polas 
o julgava.» Idem, Ibidem.—nComesta ^ 
ção deixou aquelle assento, levando ^ 
pre as armas como as com que se C 
batera com Palmeirim, chamando-s^ 
ellas o cavalleiro da morte, fazendo 
sas grandes, como adiante se dirct> 1 
quando ellas são taes, inda que ^ ^ 
as encubra, se descobrem.-» Idem, 
cap. 19. — d Mas em todo este 
nenhum veio ahi tal a que l^^^orawao 
mostrasse a ventaje, que havia de . , 
ás outras por quem se combatiain-® 
Ibidem, cap. 24.—«.Muito quizera 
disse a imperatriz, quem foi o, don 
por quem o cavalleiro da fortuna 
b"teu com tloramão, que queria 
outras lhe ficassem em obrigação.'» 
Ibidem. — tA este tempo acabava 
combater com Floràmão 
Grécia, que servia secretamente 
na, filha do gigante Floramão, co^ 
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àe casar com ella, por ser muito rica 
^as como sua fermsoura e d'Âltea não 
fossem iguítes/mui prestes foi vencido. 
Weni, Ibidem, cap. 25. — ven<lo a 
ifaveza da hatuUia e o fraco estado em 
Jííe estavuo, e o esforço com que amhos 
se combatiam, houve por mal empregada 
a morte de qualquer ã'ellcs, metteu-se no 
meio rogando-lhes, que o deixassem se 
^i'a por causa, que o podessem fazer.d 
Mem, Ibidem, cap. 34; — «O oídro o fez 
porque lhe pareceu cousa feia dous a um. 
Mas o do Salvage, que em estremo dese- 
java ver-se co'elle em òatalha, deu tanta 
pressa na primeira, que em pequeno es- 
paço tratou tão mal o com que a fazia, 
íite por força o fez vir ao chão; e 
nao tanto a seu salvo, que deixasse de 
ficar tão maltratado, como se espern- 

das mãos de com quem se comba- 
tera.» Idcm, Ibidem, cap. 34.— aEste 
cavalleiro é tão temido de todos por sua 
Valentia, que nunca achei quem. ousasse 
combater-se com elle e vingar-me de ta- 
manho mal: determinei buscar-vos a vós, 
porque me dizem que só em vossas mãos 
está certa a vingança, que eu espero. 
Hem, Ibidem, cap. 35. — «7í porque 
havia grande espaço que se combatiam, 
^'>'redaram-se a fóra, por cobrar for- 
Çis e alento pera tornar a sua con- 
'enc/a.í Idem, Ibidem, cap. 3G.—«Já en- 
tao st cria que nenhum poderia escapar. 
O cavalheiro do Salvage ; que se viu sem 
(irmas e sem escudo, e a espada mui bota 
® pouco cortadora, as forças tão desfal- 
'■^cidas e fracas, que quasi não podia me- 
near os braços, e lhe lembrava com quão 
jorte imigo se combatia, começou de te- 

a morte; mas não pera deixar de 
Perder a vida como devia, que aos esfor- 
Çndos não é ella a que os tira do seu na- 
'""aí, dizendo entre si: Eu morro no me- 
"Oí" de minha idade e não me piesa por 

tão cedo, senão porque me leva em 
^mpo que não me deixou servir el-rei nem 

® ^^lerida as mercês que me tem feitas, 
provar-me na aventura dos outros, 
onde eu guardava o fim de meus 
ou, de minha victoria.n Idcin, Ibi- 

—<íEsta divisa costumava trazer as- 
% porque não pôde vencer Floramão 

^p^^^do se combateu com elle por amor de 
Ibidem, cap. 38.— 

^ íes andaram em sua sua porfia por 

^ort hora, combatendo-se de tal 
Se cabo não havia armas pera 

'fe»?) forças pera pelcjctrem ; 

em aspiritos eram tão grandes, que 
forças aos membros jiera se 

Idein, Ibidem.— aN'isto 
® (^^íes o temido Pandaro armado 

armas, com que sempre se 
''Combater, dizendo contra o cavallei- 

° Salv, 

Pou, 
9io^n'- ° esforço de JJalia- 

fosse pequeno e aquelle dia fizesse 

age.y) Idem, Ibidem, cap. 49. 
a batalha durou antre elles 

mais do que delle se esperava, o da For- 
tuna vendo as ameias e janellas da for- 
taleza cheias de seus amigos, e lemhran- 
do-lhe que estavam presos, e a confiança 
que nelle teriam, combatia-se com tal es- 
forço, que a poder de feridas o demd>ou 
a seus pés.D Idcm, Ibidem, cap. 41. — 
aE inda que o cavallei o da Fortuna não 
trazia o sen escudo costunmdo, muitos ca- 
valleiros de casa do imperador houve no 
castello, que o conheceram polo outro da 
palma a que custára caro, quando sohre elle 
se combateram com o cavalleiro do Salvage, 
afirmando todos juntamente que se quem o 
trazianão achasse aquella aventura, que já 
sua prisão era perpetua.» Idem, Ibidem. 
— (íAmhos se arredaram; e como cada 
um désse aquelle encontro no nome de 
quem servia, foram com tanta força, que 
as lanças voaram, em peças, e elles per- 
deram as estribeiras, e estiveram perto 
de cahir, e receoso cada um da fortaleza 
de seu imigo, arrancaram das espadas 
com tanta fúria o braveza, como lha fa- 
zia ter a razão com que se combatiam.» 
Idcm, Ibidem, Ccap. 6'J. — nPalmeirimpoz 
os olhos em suas armas, e vendo-as de 
todo desbaratadas e desfeitas, Icmbran- 
do-lhe a razão porque se combatiam, não 
sabia que cuidasse, se não que sua fra- 
queza estorvava a victoria; dizendo: Se- 
nhora, ou é que não sou pera vos servir, 
ou não quereis que o eu faça pera me 
não terdes por vosso; mas isso não pode 
ser, que eu o fui sempre, e isto me não 
podeis defender inda que comigo possais 
tudo.» Idem, Ibidem. — EU,es se comba- 
teram grande espaço, dando-se um ao ou- 
tro os maiores e mais sinalados golpes, 
que nunca se viram.» Idem, Ibidem, cap. 
(32.— Vós me tendes muitas vezes dito que 
sobre mostrardes'que sou eu a mais fer- 
mosa mulher desta vida, vos combatereis 
com quantos o contradisserem. Dizem-me 
que em Ilespanha ha ahi uma aventura 
no castello d'Almourol sohre o vulto de 
Miraguarda, em cujo parecer c fermosu- 
ra se falia por espanto, e o vulto delia 
está tirado polo natural em um escudo 
posto em uma arvore pera o verem os 
que alli forem fazer suas batalhas. Que- 
ria que por amor de mim fosseis lá, e 
vos combatesseis com o guardador delle 
por minha parte e em meu nome.» Idem, 
Ibidem, cap. 71.—«/í passando a ponte 
da outra j)arte, de que já a passagem 
era franca, começou caminhar sem saher 
pera onde, desejando andar j>or aquella 
terra algum tempo, por ver se nella po- 
deria torn ir a encontrar-se com Albay- 
zar e combater-se com eVe, como tra- 
zia na vontade.» Idem, Ibidem, cap. 73. 
— ttJá agora, disse Pompides, não hei 
por muito ver esta batalha, porque tenho 
por muito 7nais ver em seu jwler o escudo 
do vulto de Miraguarda, que me certifica 
ser vencido de sua mão Dramusiando, 
que o guardava, cousa mais pera espan- 

tar, que nenhuma d'estas, que homem vê; 
e, se em melhor disposição o vira, eu me 
combatera com elle pera tornar o escudo 
onde antes estava, ou morrer na batalha.» 
Idem, Ibidem, cap. 75. 

As loys executando da destreza 
A pó se combaterão largo espaço. 

OAUIEGOS, TEMPLO DA MEM, 1ÍV. U, est. 132. 

— F. n. Combater, dar combate. — 
Combateu em vão pela salvação da pa- 
tria. — Combate pela justiça. 

— A construcção combater com é mui- 
to usada. —a Pois nas justas fizestes mais 
do que de vós se esperava, cumpre-vos 
combater comigo, que é o costume deste, 
que quem aqui entra não pode sair sem 
passar por elle.» Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 39. — aÈ 
posto que o cavalleiro nas armas fosse 
estremado, o da fortuna alem de comba- 
ter pela verdade, o era tanto mais, qu'em 
pequeno espaço lhe desfez o escudo e ar- 
mas, e poz eyn tal estado com muitas fe- 
ridas, que o fez vir a terra tão perto de 
morto, que não teve acordo pera sentir o 
perigo em qu^estava: então, tirando-lha 
o elmo, tornou em si.» Idcm, Ibidem, 
cap. 18. — «Os cavalleiros', que com el- 
les combatiam polos prender, de cansa- 
dos e desbaratados não podiam já consi- 
go, jazendo est irados no chão os cinco 
delles com tão pouco accordo, que o não 
tinham 2>era se levantar nem caler a seus 
amigos.» Idem, Ibidem, cap. 54. — <iE 
arrancando das espadas, em pouco espa- 
ço fizeram tanto, que por força os seus 
tornaram a cobrar todo o que do campo 
tinham perdido, espantados daqualle soc- 
corro não esperado, e chegado a tão bom 
tempo. Blas Palmeirim que sentiu esta 
novidade sem saber o que era, olhando a 
todas as partes viu aquelles cavalleiros, 
e o estrago que nos seus vinham jazendo, 
e temeu que a victoria daquelle dia se 
tornasse ao revez; porque os novéis esta- 
vam quasi destroçados do trabalho que 
passaram, e os outros combatiam com o 
esforço daquella nova ajuda.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 12. 

— Combater à, dar combato a, luctar. 
= Canstrucção pouco usada. 

Combate ao fraco sprito a dor antiga. 
ANT. FUnR., ELEGIA V. 

— Combater contra, no sentido proprio 
o figurado, dar combates, lucta, susten- 
tar combate. — Combater contra os ini- 
migos da patria. — Combater contra as 
superstições. — «Contra esta opinião de 
Joseplio é necessário combater e vencella.» 
Luiz Mendes do Vasconcollos, Arte Mili- 
tar, p. IG. 

— Combater concorrer ao bom 
cxito, ao bom resultado, ao triumpho do. 
— Combater j^elas ideas liheraes.—Com- 
bater pelo protestantismo. — Combater 
pela idêa revolucionaria. 

\ 
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COMBATÍDO, part. pass, de Combater. 
— <lE tanto que entraram no Valle Escu- 
ro, donde Daliarte lomou o nome, foram 
combatidos de tantas, que não sabiam se 
recebessem com ellas prazer ou espanto; 
porque se algumas eram pera rir, logo se 
mudava em outras de medo e temor, que 
faziam perder o gosto a tudo. d Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. ÕO. 

— Figuradamente: 
Deixa, deixa este cuidado , 
De que te vez combatido, 
E quando mais tribulado 
Se esforçado, e sofrido 
Serás bemaventurado. 

BEKNAKDIM líIBEIBO, EOLOGA I. 

Vede o estudo em que estou, aonde o sentido 
Continuamente trago afiidigado : 
De granes accidentes combatido. 

CUBTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. II. 

Vio casos arriscados que acometem 
Os de amorosa pena combatidos. 

IDEM, IBIDEM. 

— ^Estando sempre os coraçoens dos 
Mortaes combatidos de perplexidade.!) 
Sebastião Pacheco Varella, Numero Vo- 
cal, p. 492, em Bluteau. 

Qual combatido de contrários ventos 
Alto pinho já aqui, já ali se inclina. 

sl DE MESEZES, MALACA CONQ., 1.1, est. 15. 

COMBATIMÊNTO, s. m, ant. (De com- 
bate, thema de combater, com o suffixo 
emento»). Acção de combater.—aFazede 
vós o combatimento mais aficado, que po- 
derdes.j) Villas Boas e Sampaio, Nobiliar- 
chia portugueza, p. 44. 

COMBATÍVEL, adj. 2 gen. (De comba- 
te, thema de combater, com o suffixo 
«ivel»). Que pode ser combatido. 

COMBINAÇÃO, s. f, (Do latim comli- 
natio). Ajuntamento, rouniào de cousas, 
dous a dous, tres a tres, ou, cm geral, 
numero por numero, n'uma ordem deter- 
minada. Fazer combinações de lettras, 
números, signaes, cores.—«Resta a com- 
binação dos lugares.í> Antonio Vieira, 
Sermões, Tom. i, p. 308, em Bluteau. 

— Termo do Álgebra. Producto que 
se pôde formar com lun numero dado de 
lettras, differindo cada grupo dos outros 
ao menos por uma das lettras que n'elle 
entram. 

— Termo de Chimica. União de dous 
ou mais corpos n'um certo numero de 
porporções, todas determinadas o con- 
stantes, dando em resultado um corpo com- 
posto possuindo propriedades difFercntes 
das dos elementos combinados.—A agua 
é uma combinação do oxygeneo com o hy- 
drogeneo. — A temper(dura ruhra ope- 
ra-se a combinação do ferro com o oxy- 
geneo da agua, derraviando-se o hydro- 
geneo. 

— Medida, plano que se dispõe cora o 
fim de alcançar um resultado.—As com- j 
binações do general deram-lhe máo resul- \ 

tado. — Assentei n'uma combinação que 
me permitte alcançar o que desejo em 
pouco tempo. 

— Espirito de combinação, aptidão pa- 
ra fazer combinações. 

— Termo de linguagem politica. Com- 
binação ministerial, composição de ura 
ministério em que se fazem entrar homens 
politicos que possam obrar d'accôrdo. 

— Concurso de individuns, forças, com 
um mesmo fim. — A combinação dos ne- 
gociantes produz um verdadeiro monopo- 
lio do hacalháo. 

— Concurso de forças, cii-cumstancias 
que produzem um resultado. — Por esta 
combinação de desgraças perdi todos os 
meus bens. 

COMBINADÔR, adj. (De combina, the- 
ma de combinar, com o suffixo «dor»), 
Que combina.— Espirito combinador. 

— Substantivamente ; Um combinador. 
— Uma combinadora. 

COMBINÁR, V. a. (Do latim combina- 
re). Fazer uma combinação. — Combinar 
lettras. — Combinar números. — Combi- 
nar idêas. 

—vVbsoluta mente : Este rapaz tem gran- 
de aptidão para combinar. 

— Termo de Chimiea. Unir em pro- 
porções determinadas as substancias que 
tem affinidade.—Combinar o enxofre com 
o hydrogeneo. 

— Figuradamente: Dispor os meios 
em vista dos resultados, dos fins. 

— Ajuntar, reunir para um fim. 
— Conciliar. — Combinar as opiniões 

discordantes. 
— Confrontar, comparar.— «Combinar 

hum livro com outro.■» Antonio Vieira, 
Sermões, Tom. ii, p. 137, cin Bluteau. 

— V. rejl. Combinar-se, receber com- 
binação, entrar cm combinação com. — 
As quatro lettras a, h, c, d podem com- 
binar-se entre si de vinte e quatro ma- 
neiras differentes. — O oxygeneo combi- 
na-se com o hydrogeneo para formar a 
agua.— O ferro combina-se com o oxy- 
geneo da agua á temperatura rubra, para 
formar o oxydo de ferro, deixando o hy- 
drogeneo da agua livre.— «Combina-se 
a doutrina dos capítulos com...d LuizScr- 
rão Pimentel, Methodo Lusitano, p. 348. 

— V. n. Concorrer, coadjuvar, condizer. 
COMBINATÓRIO, adj. (lie combina, tbe- 

ma de combinar, com o suffixo «torio»). 
Termo Didactico. Que respeita ás combi- 
nações, que as produz. — Arte combina- 
toria. — Leibnitz escreveu um livro sobre 
a arte combinatoria. 

COMBINÁVEL, adj. 2 gen. (De combina, 
thema de combinar, com o suffixo «avel»). 
Que pôde combinar-se.—Estes corpos são 
combinaveis. — «Parece que se fizerão 
combinaveis.í Francisco Manoel de Mello, 
Cartas, p. 718, cm Bluteau. 

COMBÓÇA, s. f. Outra forma de Com- 
borça. 

COMBÓI, s. m. (Do francez convoi, que | 

deriva de convoyer; de con, c voie). Ter- 
mo de Guerra. Um certo numero de car- 
ros que levara viveres, munições, sob a 
protecção d'uma escolta. — nAndão poT 
alto vozes peregrinas, não cessando com 
os combois, brechas, aproxes, viveres, 
avançadas, e castramentaçoens.D Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 169. — «Conduziu o Conde de 
.Nasau hum grosso comboy ao campo do 
Emperador.yi Duarte Ribeiro de Macedo, 
Panegirico da Casa de Nemours, p. 25.— 
«Havendo chegado com a sua companhia 
de cavallos de comboy a algumas muni- 
çoens, a desmontou.-i) Conde da Ericeira, 
Portugal Restaurado, Tora. i, p. 218. 

— Um certo numero de navios de cora- 
mcrcio que navegam sob a protecção do 
navios de guerra. 

— Navios de comboi, navios de guerra 
que acompanham os mercantis para os 
defender. 

— Tropa de comboi, tropa que acom- 
panha ura comboi de provisões. 

COMBÓIO, s. m. A forma hoje usada 
por Comboi. 

— Nos caminhos de ferro, sório de 
carruagens ligadas umas ás outras, mo- 
vidas ordinariamente só por uma locomo- 
tiva, que fazem uma viagem. — Está o 
comboio a partir. — Um comboio de mer- 
cadorias. — O comboio do correio. —' 
Não cheguei a tempo ao comboio. —O® 
comboios do {)assageiros constam ordi- 
nariamente de carruagens do todas a® 
classes. 

COMBOIÃR, V. a. (D francez conyoyí''/ 
vid. Comboi). Guiar, ir de guarda a uW 
comboi. 

— Fazer guarda á gente que colho 
provisões, vindiraa o ceifa. 

COMBOIÉIRO, s. m. (Do comboi, com 
o suffixo «eiron). O que dirige ura com* 
boio. 

— Termo do Brazil. O que dirigo a® 
tropas ou recovagens das minas do Br®' 
sil para os portos do mar. 

COMBÓNA, s. /. Vid. Cambóa. 
COIVIBÓRÇA, s. f. A eoncubina do rar 

rido em relação á esposa d'elle. — í* ^ 
comborça da mulher de F. 

— Uma eoncubina d'um homem co® 
relação a outra eoncubina do mesmo. 

— E' empregado algumas vezes, 
não cora rigor, no sentido de concubiji''^' 

COMBÓRÇO, s. m. O amante de 
casada com relação ao marido. 

— Um amante do uma mulher com i"® 
lação a outro araante da mesma. 

COMBRÊTO, s. m. Especie de murta- ^ 
CÒMBRO, s. m. Outra forma do 

ro, muito usada pelo povo. — Cídç<^ 
do Combro, em Lisboa. — «Antes 
mada partir daquella parajem « 
da frota, hos rayos derribarão /nfi P 
drão, com huma Cruz, que Vasquo 
Gama mandara poer sobre hum cofflbi i 

junto da praia, dos quaes leuauct 
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em que Mão has armas do Regno ta- 
naàas, pera os poer nos portos^ e luga- 

jííe lhe pa7-ecesse necessário^ quomo o 
^Uuua per regimento.d Damião de Goes, 
''hronica de D. Manoel, Part. i, cap. 35. 

COMBURÈNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
^^nlurere). Termo dc Chiinica. Que coiii- 
"líindo-se com um corpo dá logar á com- 
iistiio do ultimo. — Corpo comburente. 

1'rincipio comburente. — Lavoisier 
mha dado ao oxygeneo o nomo de com- 
Urente por excellcncia. 
~~S. m. Os comburentes, são o todo, 

°^ygeneo, o enxofre, o chloro, que tem 
propriedade de se combinar a certos 

lu2^°^ com produeçào de calorico e do 

COMBUSTÃO. s. f. (Do latim comJjus- 
nominativo comlustio, do comhus- 

j ^ P^rticipio passivo de comòurere). Es- 
, o d um corpo que se dissipa produzin- 

calor e luz! 
'^6''inü de Chimiea. Combinação de 

''alor corpos com producção de 
^ Acção de queimar inteiramente. — 
2 combustão dos corpos era usada entre 

'antigos. 
iernio de Pharmacia. Acção de in- 

calcinar. 
í^caíduo que fica depois dc se ter 

(jj "ííailo uma substancia.—nQmimadas 

^ ^ incenso, se raspão as 
j)or Imm ministro,y> D. Fer- 

rai " Corrêa de Lacerda, Carta Pasto- 
®''P.218. 

^cito antigo de Astronomia. Ef- 
pfQij "^"^paravel ao da acção de queimar, 

lie sobre um planeta pelo calor 
1'esulta da proximidade do sol.— 

° dizem estar a Taui 
com a combustão 

1'ettir,^'"' de Avellar, Repertorio dos 
ComI' 278. 

lüsfQ USTÍVEL, adj. 2 gen. (De com- 
proprL^^'!' o suffixo «ivel»). Que tem a 
'^'^mbust' ■ fogo. — Matérias 

c lhe applicasse al- 
"'"''ía injlam- 

p de Avellar, Repertorio dos 
^ 1^1' • '^0. 

Chimiea. Coi-po combus- 

Co " ° '^orpo susceptível do se com- 
'^"''>0 0 pi'incipio comburente, tal 
^ j-'! " produzindo calorico. 

'''notUe'"'' inflamma 
<5. Mcombustível, 
lio i9°^|^ustivel, toda a matéria 

Ar* lenli lume, co- 
es' ^ ^'""'vão do pedra, etc. — 

os combustiveis. 

^omnp combustiveis, ro- 
'^'idendo os destroços dc ma- 

d '^'''^'Piü n- latim comhustus, 
a comòurere). Qtie pa- No. ^""'Wstão.-Queimado; abra- 
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— Termo antigo de Astronomia. Que 
não dista do sol 16 gráos. 

Polo mesmo cainiiilio os passos mede 
Da ordem dos mais Orbcs declarada 
O comhusto Jlercurio só tiranda 
Que com cinco ou dois centos vai voltando. 

K0LI3I DE MOUIiA, NOV. DO UOJIEM, C. IV, CSt. 21. 

COMCANÓNICO, s. m. (De com, e cano- 
nico). Conego companheiro ou collega no 
mesmo cabido ou convento regular. 

COMCÁUSA, s. f. (De com, e causa). 
Causa que juntamente com outra produ- 
ziu um cfFeito. — As comcausas d'estas 
desgraças. 

— 8.2 gen. Pessoa ou cousa que co- 
operou para um fim, um resultado. 

COME, s. m. Antiga fôrma de Como.— 
aMaao costume dantigo soi/d seer assy em 
Coimbra como em todalas vilas da nossa 
estremadura come em todalas partes do 
rregno que assi nos come aquelles que de 
nos tynham terras ou alcaydarias, leua- 
uam de todalas cousas de comer que uen- 
dessem a terça parte.i> Lei de 1211, em 
Portugal. Mon. hist.* Leges, Tom. i, p. 
164. 

Tau bcn vos dirá per mi traedor 
Come á mi per vós, sc vos matar. 

TROVAS B CAST., n. 2. 

Jí estas coitas eu podia falar, 
Come quen is padece cada dia. 

iiiiDJjM, n. 12. 

Todas tres cantavam mui bcn 
Come moças namoradas. 

CANC. DK TIIOVAS ANTIGAS, n. 39. 

— (íQuer tanto dizer come campo de 
sangue.» Actos dos Apostolos, cap. i, 21, 
em Inéditos de Alcobaça, Tom. i.—n Apa- 
receremlhes linguas departidas come fo- 
go.d Ibidem, cap. i, 3. — 'iTamhem por 
Mij' come pelos meus OjJiciaes.D Cortes de 
1331, Artigos espec. de Santarém.—«2b- 
marum a muitos do nosso Senhorio vi- 
nhos, carnes, pescados, e trigo, e cevada, 
e outros mantijmentos, asi pera nos, come 
pera a lieynha, come pera as lanças da 
nossa mcsnada.D Carta de D. João I, de 
1389. — «.Nom come huseadur de noviís ra- 
zoões, per própria inv-,nçom achadas, vias 
come aiumtador em huum hreve moülho...y> 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
Prol.—<íEm cada huum anno eram os lieis 
certificados pellos veedores de sua fazen- 
da, das despezas todas que feitas aviam, 
assi em enhaixadas come em todallas ou- 
tras cousas, que lhe necessaariamente con- 
vijnha fazer.D Idem, Ibidem, cap. 12.— 
íAliofar graado come ervanços.)> Idem, 
Ibidem, cap. 33. — aAssijJer mar come 
per terra.-» Idem, Ibidem, cap. 38. 

COMEÃDA ou COMIÁDA, s. /. (Do la- 
tim comes). Termo Comico. Companhia ; 
ida cm companhia do outras pessoas. 

—Viagem. 
COMGÇÁDO, pa?'<. pass. do Começar. 

A que se deu começo; principiado.—aA 
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mim chamam D, Eosirão de Ia Brunda, 
sobrinho d'elrei d'Inglaterra, filho de 
Pridos duque de Galles e Cornualha. Is- 
to é o mais, que de mim podeis saber; e 
se disso não sois satisfeito, acabai o co- 
meçado e sereis de todo contente.d Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 24. 

COMEÇADÕR, A, s. (De começa, thema 
de começar, comosuffixo «dor», «a»). O, 
a que começa. — a Que nom seja alguum 
tam ousado de bradar, ou. apellidar por 
alguum senhor, ou capitam, salvo soo- 
mente aaqui d'ElRey, sob pena de lhe 
cortarem a cabeça; e aquelles, que forem 
começadores dos ditos braados, haveram 
a dita pena, e mais o corpo enforcado 
pelos braços, se taes pessoas forem.» Or- 
denações Affonsinas, Liv. I, Tit. 51, § 40. 

Tudo foy, pareçe engano, 
e eu fuy o enganado, 
acabado lie este dano 
n'outro mayor começado. 

cimisT. FALCÃO, oiiitAS, p. 29 (ed. de 1871). 

Por nos nào magoarmos ou mudarmos 
Do proposito iirme começado, 
Determinei dc assi nos emljarcarmos 
Sem o despedimcnto costumado. 

cAM., Lüs., c. IV, est. 93. 

E tu, Padre de grande fortaleza, 
Da determinação que tens tomada, 
Não tornes por detraz, pois é fraqueza 
Desistir-se da cousa começada. 

GB. ciT., c. I, est. 40. 

— 8 Quando ds vezes ponho diante dos 
olhos os muitos e grandes trabalhos e in- 
fortúnios que por mim pa-jsarão, começa- 
dos no principio da minha primeira ida- 
de, e continuados pella mayor parte e 
milhor tempo da minha vida, olho que 
com muita razão me posso queixar da 
ventura.» Fernão Mondes Pinto, Peregri- 
nações, cap. 1. 

Fica por muito espaço o movimento 
Seguido contra a ordem começada. 

IIOLIM DU MOUKA, NOV. DO IIOMKM, C. IV, CSt. 17. 

— <íPor isso Deos nosso Senhor o en- 
treteve em Ooa té a tornada do padre, 
por que nossa Companhia lho devesse to- 
do, e elle tevesse o preço, que dá a huma 
peça rica, nam esperimentar outras mãos 
em seu feitio, mas ser começada, e aca- 
bada, posto que em diversos tempos, pe- 
las do mestre mais famoso.» Lilcena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 3. 

Acabou c'um suspiro 
O discurso cora outro começado, 
E suspendido quasi em seu cuidado, 
Som ver o que fazia, 
Todo assustado apoz da fantasia 
Foy descendo confuso a Imm verde prado. 

BAllI). BACELlAIt, SAUDADKS DK AONIO. 

j t COMEÇAMÊNTO, s. m. (Do thema 
! começa, do começar, com o suffixo amen- 

tOí). Antigo synonymo de Começo. — 
(iFoi ho ello começamento de toda nosa 
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perãiqom, quando Adam comeo o fmito.d 
Cathecismo, p. 159, em Inéditos d'Alco- 
baça, Tom. i. 

COMEÇÁR, V. a. (No hcspanhol ha co- 
menzar, no hespanhol fintigo compenzar, 
no catalào comensar, no prcvençal comen- 
sar, comenehar, no francez commencer, 
no dialecto de Berry c'mincer, c'mincer, 
no dialecto de Saintonge coiimencer, cou- 
mincer, no borgonhez quemancé^ no gal- 
lego antigo comenchar, no portuguez an- 
tigo comenqar. A forma do italiano mo- 
derno cominciare indica a etymologia: 
do latim cim, com, e initiare, começar; 
vid. Iniciar). Dar começo a alguma cou- 
sa. — Começar uma obra. — Começar um 
discurso. 

Quando meu mal comecei, 
com muito bem começou, 
mas o fim que lhe esperei 
no começo se acabou. 

CIiniST. FALCÃO, OBBAS, p. 17 (cíl. dc 1871)- 

Quando cuido que acabais, 
sinto no que vejo em mim, 
que de novo começais 
liuns cabos, que nam tem fim. 

IDEM, IBIDEM, p. 21. 

— (uBIas tornando algum tanto em si 
palas palavras, que Artada lhe dizia, 
começou outro pranto de novo, desejando 
mil vezes a morte porque só nella se acha 
o repouso de todolos males, d Francisco 
de Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 
3. — aPrimalião se abaixou polo escudo 
de PanÜaro, algum tanto desatinado: e 
cobrindo-se delle, que mui pesado era, 
começaram entre si outra batalha tal, 
que a p>rimeira em comparação desta pa- 
recia que fora nada; porque como o gi- 
gante viesse folgado, e fosse dos mais for- 
tes do mundo, e a Primalião lhe lembrasse 
que naquella casa estava D. Duardos 
preso, e que para as grandes necessida- 
des se hão de conservar os amigos, e que 
elle nem elle, podiam dalli sair se não 
por força e esforço, pelejava tão animo- 
samente, que este foi o dia em que poz o 
sello a todos seus feitos jjassados.v Idem, 
Ibidem, cap. 10. — «E conhecendo-o pa- 
las grandes causas que aquelle dia lhe 
vira fazer, se veio a elle, que com o mes- 
mo desejo o recebeu, e começaram uma 
batalha tão dijferente das outras, que bem 
parecia que alli se ajiintava todo o es- 
forço do mundo: da uma e da outra ban- 
da acudiram todolos principaes cavallei- 
ros, mas nunca poderam tanto que de sua 
porjia os apartassem, na qual andaram 
té que as armas foram todas desfeitas, e 
os cavallos tão cançados que se não po- 
diam mover.D Idem, Ibidem, cap. 12.— 
d/í indo com este desejo, viu vir contra 
si o principe Beroldo de Ilespanha, fa- 
zenda tanto em armas, que suas obras 
antre as de muitos pareciam merecedoras 
de as olharem com mais affeição, e re- 
mettendo a elle, começaram uma batalha 
ao pé do cadafalso do imperador tal que 

i elle, e os que a viam, a louvavam por 
j uma das melhores que nunca viram: e 
' julgavam Beroldo por tão especial caval- 

leira como d.epois saiu, e por melhor que 
el-rei Recindos seu pai, que no tempo 
que o era andante, o foi dos singulares 
da mundo.D Idem, Ibidem. — aPois Ar- 
nedqs e a das armas negras, por não fi- 
carem livres daquella di.fferença, também 
remetteram um ao outro, e todos junta- 
mente se encontraram com tamanha Ím- 
peto, cama se aquelle adio fora de mais 
dias: e como se não errassem e fossem 
especiaes cavalleiros, do primeiro encon- 
tro vieram ao chão, sem nenhum ficar a 
cavallo: então arrancando das espadas, 
começaram antre si uma tão perigosa ba- 
talha, que em pequeno espaço a fortaleza 
de seus golpes" poz os corpos em necessi- 
dade d'armas de novo.» Idem, Ibidem, 
cap. 16.— (sFloramãa esteve muitos dias 
j'erido, e depois de são tornou ao que 
começara, sendo já tão nomeado, que de 
muitas partes o vinham buscar.d Idem, 
Ibidem, cap. 23. — « Acabai primeiro 
comigo o que começaste, que depois gran- 
de é o dia pera o fazerdes com outrem, 
e virou-se pera o cavalleiro, que se met- 
tera no meio e disse-lhe...d Idem, Ibi- 
dem, cap. 34. — <íE pastos todos a pé, 
arrancando com fúria das espadas, os 
escudos embraçados, todos a um tempo 
começaram antre si a mais cruel e teme- 
rosa batalha, que no munda se poderá 
ver.D Idem, Ibidem, cap. 38. — aO gi- 
gante, que se não queria deter em razões, 
foi-se a elle coberto de seu escudo com 
sua maça na mão, e recebendo-sé ambos 
com a vontade que cada um levava, come- 
çaram a batalha tão brava e tão cruel, 
que Dramusianda, 1). Duardos e Pri- 
malião, que a estavam v^ndo, não sabjam 
negar a muita differença, que havia da- 
quelle cavalleiro a todos os outros, que 
té então alli vieram.)^ Idem, Ibidem,tiap. 
39.— «O principe Beroldo, que este dia 
se mostrou um dos mais sinalados, anda- 
va discorrendo por muitas partes, fazen- 
do causas taes, de que em extremo se fal ■ 
lava, e via vir pera si a Ülaribalte de 
Hungria, rompendo a força de seus con- 
trarias, e recebenda-se ambos com a von- 
tade que cada um trazia, se travaram a 
braços, e affastando-se os cavallos, vieram 
ao chão apegado um na outro; mas pres- 
tes se soltaram e começaram antre si 
uma notável batalha, tal que muitos se 
desaccicpavam de ver o torneio, polas 
ver a elles.D Idem, Ibidem, cap. 40.— 
«E sem mais se dizerem, se receberam 
na fortaleza de seus braços, e começaram 
uma batalha tão differente das passadas, 
que nella se mostrou também a diJjferençcC 
que delle aos outros havia. Palmeirim, 
sentindo que cada vez saíam da vanta- 
ge, trabalhou quanto pôde por levar aquel- 
la batalha avante, receiaúdo a outra, que 
ainda estava por passar, segundo a or- | 

denança dos escudos: porém o cavalleiro 
era tão sinalado em suas obras, que o, 
experiencia dellas fez a Palmeirim cin- 
dar mais vivo do que d'antes jazia, apro- 
veitando-se de seu esforço e ligeireza por 
ser necessário.-» Idem, Ibidem, cap. 
— nMá ou bom, respondeu Palmeirim) 
aqui estou, em quem podereis vingar o 
pesar, que vos nisso fez. Ambos se Jf"' 
taram com as espadas levantadas, COW®' 
çando antre si uma batalha tão bem fr 
rida e travada que em qualquer p<^rte 
fõra assás pera ver.» Idem, Ibidem- " 
(íMascomo o de cada um fosse mui grand^> 
e em tal tempo se mostrasse, logo se le- 
vantaram, e o melhor que poderam 
çaram mão ás espadas grandes e cort^' 
doras, e começaram antre si uma hatdn'^ 
tão brava e temerosa e tanto pera veri 
que Palmeirim, muito mais espanta<i 
que antes, começou louvar a alta proeif' 
e valentia d'Albayzar, desejando w"''" 
saber quem fosse.» Idem, Ibidem, 
75.—(iBem he que pois temos occasi^ > 
comecemos este capitulo pelas terras 
que a Santo naceo, já que a preced^ , 
nos levou todo a em que morreo.T 
Luiz do Souza, Historia de S. DomioS"' 
Part. I, Liv. II, cap. 30, ^ 

— Estar no começo. — Começaste 
o dia. — Vamos começar o anno hisse^ ' 

— Estar na cabeça, á frente, no 
meço. — O periado que começa este 
vra. — A palavra que começa a 

— Com infinito, com regiinen 
o sem proposição. — Começar fct^^''; 
Começar dizer. — Começar crêr. O 
nito acha-se aqui construído como 
dos verbos querer, fazer, ver, etc. ^' 
ctor que parece ter usado mais 
taxe, que não 6 freqüente o caiu ' 
rtamente em desuso, é Francisco 
raes. 

Quando entoar começo com voz braud* 
Vosso nome (Uamor, doce, c suave, 
A terra, e mar, o vento, agua, íior, f"' 
Ao brando som s'alegra, move c abrai"- 

ANT. FEIIUEIIIA, SOSETOS, 1ÍV. I, 

Comece ser sentida 
De ti a voz, cm que erguida 
Será tua clara fama. 

IDEM, ODES, liv. ir, n. 1. 

—d Já a esta hora da parte dos 
e estrangeiros era tanta gente no ^ 
que á fuma destas festas acodia^ i f 
peradar temeu que os novéis o '' 
dessem soffrer, que já sahiam, í 
armados d'armas brancas, tão 
bem pastos que começavam dar^ | 
nha do muito que depois 
do par capitão ao esforçado y?,;-}!"'' 
de que algum tanto os'jilhos ^ 
lião, e os outros príncipes ie', 
descontentes, porque a imjjerado^^ ^ 
aquella honra sobre todos elle^'' 
mulavam por lhe fazer a i 
um bem, de que só os mui cf"/ 
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ins podem participar.» Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 11.— 

do salvagem tomou outra lanqa d'al- 
que o seu escudeiro aquella noite 

^1'ouxera de Constantinopla, e encontran- 
io-se com Trofolante o fez vir ao chão 
"Oín a sella antre as pernas, e o cavallo 
^0 do salvagem ajoelhou com a força do 
encontro, que o fez lançar fóra ; e arran- 
<^<indo das espadas começaram ferir-se de 
'«o duros e pesados çjolpes, que nelles se 
podia hem, conhecer a força, e esforço de 

os dava.» Idem, Ibidem, cap. 13.— 
"E porque já então se começava rogir, 

todos os cavalleiros se perdiam na- 
luella Gram-Bretanha, sem saber como 
uto fosse, fizeram sua viagem contra 
Huella parte.i> Idem, Ibidem, cap. IG. 
'O cavalleiro da fortuna, que o viu tão 
^^^sperado da vida, o deixou, dizendo: 

matarei eu quem disso se contenta, 
'^^asta pera prova de vossa verdade, quão 
'"^al a souhestes defender: e soòindo a ca- 
wlo começou caminhar algum tanto con- 
ste, de si polo que lhe acontecera. y> Idem, 

idem, cap. 18. — «/í traz estas jyala- 
"'"as começou soltar outras tão elevadas 

sua pena, que transportado de todo, 
'^'^'nvinhava sem saber jjera que parte, 
^onio homem que de nada se lembrava: 
"'as tornado em seu acordo viu perto de 

'Uma ponte, que atravessava um grande 
no meio delia um cavalleiro aperce- 

^ o de justa, armado d'armas de branco 
encarnado com ondas de prata, no es- 

cuc/o em camj)o pardo um touro branco, 
^^tava d pratica com outros tres, que 

passar, e não lho consentia.-a 
cap. 20. — «.Ambos vieram 

chão, mas logo foram levantados sem 
de sentirem algum damno da que- 

>^ embraçados os escudos, com as es- 

tai mãoí:, se começaram ferir com 
dor ardimento, que ao impera- ' e aos que com elle estavam, punham 

cci^^u-'. ^'^^yando conhecer quem fosse o 
Ibid" "•' c!íBgdra de novo.D Idem, 
de agastado 
fa í''® com sua vinda jize- 

concertur-se com tenção de 

T com que entrara.)) 
do era —«■ Então tornan- 
jj(g <3 vendo o erro ou descuido por- 

dizer antre si: Se- 
Ha ' Temedio de meus malles que- 
de valesseis ou vos lembrasseis 
nHo ° perigo desta justa 
"migQ mais que a razão que co- 

em vosso nome. 
'^^rco ^ V-íluvras entrou dentro no 
^dnti^d Ibidem. — «0 imperador 

arraigada n'alma trazia 
vendo o preço de sua 

como nas outras 
putZoiJo encobrir a dor, 

reme- 
oJ^wlleiro da 

«£«0 dos outros, querendo provar 

se o podia tirar do erro em que de tão 
longe andava mettido, começou trazer- 
Ihe á memória muitas pessoas poj- quem 
já passaram os casos como o seu, estra- 
nhando-lhe tamanho extremo de sentimen- 
to e de cousa tão desnecessária, por ser- 
em tempio, que com sentir-se muito não 
podia remediar.í> Idem, Ibidem, cap. 29. 
—d. Mas a cobiça da honra pôde tanto, e 
a razão andava tão cega antre elles, que 
a não quizeram seguir no que lhe elle man- 
dava; antes perdendo a obediencia, jun- 
taram-se tanto que com os punhos das es- 
padas começaram torcer e abolar os el- 
mos por tantas partes, que o ferro se 
mettia pelas cabeças.-» Idem, Ibidem, cap. 
36.—«Bompendo por antre a gente, che- 
gou al rei, a que com os gi.olhos no chão 
começou dizer: Muito poderoso senhor, 
o cavalleiro da Fortuna, cujo eu sou, bei- 
ja vossas reaes mãos.» Idem, Ibidem. — 
«Como os corações dos mancebos qualquer 
cousa os move, sem outra deliberação, á 
maior pressa que cada um pode, começa- 
ram armar-se e sellar cavallos; e os d'um 
arraial, vendo a presteza dos do outro, 
com a maior que todos podiam se apare- 
lhavam, sem saber o mui junto j^arentes- 
co e larga conversação, e sobre tudo aquel- 
la tão peifeita e singular amizade, que 
antre elles havia.» Idem, Ibidem, cap. 
37. — <!.Porém o Gigante, que viera de 
refresco começou feril-o por tantas par- 
tes, que a sua ligeireza e soltura não 
pôde. impedir que em pequeno tempo em 
suas carnes e armas os seus golpjs não 
JizHSsem muita mossa.» Idem, Ibidem, cap. 
39.—«O cavalleiro da Fortuna, que tam- 
bém no mesmo receio estava metido, come- 
çou dizer antre si.» Idem, Ibidem, cap. 
41. — ííElrei, que algum tanto com aquel- 

'las derradeiras palavras se certijicou 
mais, levantou-se em pé, e levando Fio- 
ramão nos braços começou dizer: Senhor 
Floramão, que Jarei pera vos crer, que 
de vós não se espera senão verdade ; mas 
minha má ventura está tão costumada a 
outras novas dijferentes destas, que não 
deixa crer-vos de todo.» Idem, Ibidem, 
cap. 42. — ((7í vendo que alli não havia 
mais que fazer, se meteu polo caminho, 
per onde dantes começâra ir.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 57.—com estas armas 
novas começou caminhar pera o castello 
d'Aimourol, desejando ver-se nos perigos 
delle, sabendo que quem nelles não se 
aventura, poucas vezes alcança victoria 
de que se contente, Idem, Ibidem, cap. 59. 
— porque ao temjm, que se.poz, am- 
bos estavam descançando j)&ra tomar alen- 
to, o cavalleiro Triste pondo os olhos nel- 
la, começou dizer antre si.» Idem, Ibi- 
dem, c:ip. (ÍO.—líO cavalleiro Triste, que 
nunca em tamanha affronta se vira, co- 
meçou temer o fim da batalha: e pondo 
os olhos em Miraguarda, dizia: Senhora, 
eu vi PoUnurda neta do imperador Pal- 
meirim, de cuja fermosura se falia tanto 

por extremo, que a tem pola mais fermo- 
sa do mundo: em quanto não vi a vós 
cahi no erro dos outros, mas depois que 
vos vi, senti o engano de todos: desenga- 
nei-me comigo: conheci que onde a verda- 
de de vossa fermosura for manifesta todo 
0 al parecerá mentira.» Idem, Ibidem. 
—nE tornando algum tanto em seu acor- 
do, pondo os olhos nella, começou dizer: 
Senhora, agora vejo o que não cuidava 
e já me não espanto fazer tamanhos ex- 
tremos este vosso cavalleiro, pois por ta- 
manho extremo se combate.» Idem, Ibi- 
dem.— dMiraguarda temorisada da for- 
taleza deste cavalleiro, vendo o grande 
espaço que havia que pelejavam sem nun- 
ca descançar, começou temer algum de- 
sastre ao seu guardador; porém como a 
calma fosse grande, e elles com a quen- 
tura delia affrontassem dentro as arpxas, 
foi-lhe forçado arredarem-se pera cobrar 
alento.» Idem, Ibidem, cap. 71. — <íAr- 
mello, que lhe viu o rosto, posto que de 
todo estava desfigurado, conheceu ser o 
principe Florendos seu senhor; e, vendo-o 
tão fraco e debilitado, que só a falia lhe 
ficava de vivo, foi tão triste com a dôr 
que lhe aquella mostra fez, que por gran- 
de espaço não pôde fallar-lhe, e, lançan- 
do-se a seus j)és com o amor, que sempre 
lhe teve, começou pedir-lhe que houvesse 
dó de sua vida, e não quizesse tratar-se 
assim, pois uHsso não servia a quem lha 
tal ordenára.» Idem, Ibidem, cap. 72.— 
1 Florendos, a quem estas novas alvoro- 
çaram em extremo, começou dizer: Como 
queres tu, Armello, que vá dar soccorro 
a dutrem quem o ha mister pera si: ou 
que forças vês em mim pera commetter 
nenhum perigo nem fazer batalha com 
ninguém'}» Idem, Ibidem.—nE, junto com 
isto, lembrando-se da morte de Altea sua 
senhora, a quem sempre trazia comsigo, 
foi tão triste j^or não poder ante ella 
mostrar o que lhe queria, como fazia 
quem o escudo do vulto de Miraguarda 
guardava, segundo viu polos muitos, que 
estavam pendurados, que começou dizer: 
Pera que queres Floramão, seguir as ar- 
mas, pois já não pode galardoar teu tra- 
balho quem te sempre metteu nelle í Bem 
me bastara a mim ser vencido em Con- 
stantinopla pera não seguir mais este en- 
gano.» Idem, Ibidem, cap. 73.—a. E como 
a batalha começasse ir em crescimento, 
foram os de cada um dados de tanta for- 
ça, que a fortaleza das armas não lhe 
podendo resistir, começaram algumaspe- 
ças dellas semear-se polo chão.» Idem, 
Ibidem.—« Traz este golpe, disse-lhe tam- 
bém a dita, que d'outro, que deu co'a ma- 
çãa da espada a outro, deu também co'elle 
no chão: como os que ficavam vissem ta- 
manhos golpes, começaram dnlli avante 
entender mais em amparar-se que pelejar 
como sohiam.» Iilem, Ibidem, cap. 74.— 
íAlbai/zar trazia já as armas tão rotas 
e desfeitas, e andava ferido por tantas 
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fartes com tanto sangue perdido, que 
qiiasi começou desconfiar da victoria.T) 
Idem, Ibidem, cap. 37. 

— F. n. Começar, ter começo, fallando 
das cousas. — O anuo dos christãos co- 
meça no primeiro de janeiro. — O espe- 
ctacião começa ás 8 horas da noite. — 
«Neste tempo se tiraram das ameias todas 
as pessoas que viam a batalha, começan- 
do dentro um pranto de vozes tristes, de 
sorte que provocavam o animo do caval- 
leiro do Salvage sentir sua pena, e haver 
dó da vida do contrario.t> Francisco de 
Moraes, Palmeirim dTnglaterra, cap. 21. 

Eis aqui, quasi cume da cabeça 
Do Euroi)a toda, o Reino lusitano; 
Onde a terra se acaba e o mar começa, 
E onde l'hcbo repousa no Oceano. 

CAM., Lus., c. iir, est. 20. 

Vimos a parte menos rutilante, 
E, por falta de cstrcllas menos bella, 
Do polo fixo, onde inda se não sabe 
Que outra terra comece, ou mar acabe, 

oií. OIT., c. V, est. 14. 

Que mande da fazenda cm fira llie manda, 
Que nos reinos gangeticos falleça, 
Se alguma traz idônea, l;'i da banda 
ü'onde a terra se aca))a e o mar começa. 

OB. OIT., c. vni, cot. 78. 

Asia começa aqui, que se apresenta 
Em tcn-as grande, em reinos oiKilenta. 

OB. OIT., c. X, est. 08. 

Ollia Tavai cidade, onde começa 
Do Sião largo o império tào comprido., 

on. ciT., e. X, est. 123. 

Mas attenta : já cá de esfoutra banda 
Dc Koçalgate e i)raias sempre avaras, 
Começa o Keino Orinuz, que todo se anda 
Kclas ribeiras, que inda serão claras 
Quando as galés do Turco e fera armada, 
Virem dc Castel-Hranco nua a espada. 

011. CIT., c. X, est. 101. 

Volvendo, ora se abaixe, agora se erga, 
Nuiica s'ergue,ou sc al)aixa; e um mesmo rosto. 
Por toda a parto tem, e cm toda a parte 
Começa e acaba em fim por divina arte. 

oB. CIT., c. X, est. 73. 

— Estar no começo, dar começo, fal- 
lando de pessoas.—Jáacahaste e eu ain- 
da agora começo. 

E deus e vós fazedes me peor, 
E peor m'é que quando comecei. 

TEOVAS E CAKTARES, n. 3Õ. 

Ca eu porque ei a dizer, 
O porque in'ajan de saber 
Qu eii grau sandece comecei. 

iniDEM, n. 107. 

— nllora esperay, que inda agora co- 
meço.» Jorge Ferreira de Vasconcelios, 
Eufrosina, act. i, sc. 1. — uNam está 
em mais fazer cada hum o que quiser, 
que ter pouca vergonha para começar.» 
Ibidem, sc. 2. — aSuccedeo a Bohaat no 
reyno seu irmam Dayalo, e começando 
ao gouernar, posto já em liberdade per 
Vincente d'Afonseca, a quem os Fortu- 
guezes per morte da Gonçalo Pereira, en- 
tregaram a fortaleza, elle mesmo o des- 

terrou de suas próprias terras, por bem 
leues causas, e o fez recolher como hum 
homem particular ás dcl-Iley de Tidore 
seu tio {que o auó já era fallecião) no 
qual desterro matou depois a Dayalo a 
gente de Antonio Galuam.^ Lncena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 6. 
— «Faremos de todo huum breve falla- 
mento, começando primeiro nas cousas 
que lhe aveherom em começo de seu rei- 
nado.y> FernãoLopes, Chronica de D.Pe- 
dro I, cap. lõ. 

Hum diria : Vá avante, 
E outro A' ró começava, 
Qual jogo de toque emboque ; 
Eu só nos riscos cuidava. 

Jf;R. BAIItA, JORXAIX.V I. 

— Começar em, com.eçar por, fallar, 
fazer, dizer primeiro.— Começar por es- 
tud r as linguas. 

Oh Serea das agoas Neptuninas, 
Amor, que sempre acabas em rigores, 
E em branduras começns, qual Serca, 
Pois tens cara fermosa, e cauda fêa. 

JEB. BAUIA, POtYPIIEMO E OAI.ATIIÉA. 

— Nos dous exemplos seguintes lia as 
construcções ellypticas que podem com- 
pletar-se cora as palavras por dizer, pe- 
las palavras. Por este typo se construem 
muitas phrases. 

Elle começa: «Oh gente, que a natura 
Visinlia fez de meu paterno ninlio 
Que destino tão grande, on que ventura. 
Vos trouxe a conunetterdes tal caminlioY 

CAM., LUS., c. VII, est. 30. 

— «Entam compos, e deixou aqui a 
sua declaraçam da doutrina christã, que 
começa, Folgai Christãos de ouidr, e sa- 
ber como Deos criando fez todas as cou- 
sas para seruiço do homem, etc.: a quid 
depois correo, e corre per todo Oriente 
com grande fruyto dos que nouamente se 
conuertem á nossa sagrada reliqiam.y 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 12. 

— Começar em, ter origem em, origi- 
nar-se de; estender-se a partir de. 

Começou meu mal em ver, 
em ver foi seu começar, 
a vista fez dessejar, 
o dessejo e o querer 
deram continuo cuidar. 

CimiST. FAI.CÂO, OBRAS, p. 31 (cd. 1071). 

Serão de Gloria os gráos com taes favores 
Que todos, toda unindo a tanta altura, 
Não só que lhe não chega eües não negão, 
Mas que onde cila começa, clles não chcgão. 

BOLIM DE MOURA, NOV. DO IIOMKM, C. IV, CSt. 78. 

— Começar de, com um infinito. Esta 
ó a construcção mais usada na edade mé- 
dia e ainda por muitos dos escriptores 
do século XVI, mas n'esto século era já 
muito freqüente a construcção começara. 
— «ElKei como foi adeparte com o bis- 
po, desvestiosse logo e Jícou em huuma 
saya dezcarllata, e por sua maão tirou 
ao bispo todas suas vestiduras, e come- | 

çou de o requerer, que lhe confessasse a 
verdade daquel maleficio em que assi era 
culpado.D Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 7, — «Alli se começarom 
de trautar aveenças.j> Idem, Ibidem, cap. 
34. — «E estando alli começou de ven- 
tar o levante.» Idem, Ibidem, cap. 35. 
— «E porque aquella terra he muito po- 
borada, nom podiam todos caber no cas- 
tello, e colhiamsse delles antre o muro í 
a barvacãa em choças cubertas de collmo, 
que alli fezerom ; e vemtando estonçehuui^ 
vemto soaão tomou huum daquelles í"® 
estavom fora, huum collmeiro açeso posto 
em huuma lamça, e deitouho demtro em 
çima das choças, e começarom darder.i> 
Idem, Chronica de D. Fernando, cap. 79- 
— «Emtom começarom dandar, e passa- 
da a ponde chegando a coyraça, chamou 
o Iffamte huum dos seus.D Idem, IbidenJi 
cap. 103. — «Acabando esta treevosa vi- 
da, mereça começar de viver per certa 
sj)erança em aquella gloria eternal.» F'"- 
João Claro, Opusculos, p. 180, era Iné- 
ditos d'Alcobaça.—«Começou de pergni^' 
tar como se chamava aquella Villa, e cujd' 
era.» Barros, Década, II, 3, 2. — «E che- 
gando se á Onça por ver se recebera 
gum mal d'elles, saltava-lhe nos peitos ^ 
começava de lhe romper o coração se o 
querer desajerrar, té que lhe bebia o sati- 
gue.D Idem, Clarimundo, Part. il, cap- 
1.— «Neste sonho esteve o Cavalleiro das 
lagrimas praticando hum p(iuco: e co^" 
seu cuidado o não leixava estar tanto 
tempo sem dizer seu 7nal a quem se 
CO delle dohia, pedio-lhe a caixa do se- 
gredo de sita alma, e abrind.o-a com 
alvoroço de ver a quem o não via, vio ^ 
caixa sem ella, e quando a achou menoSi 
com muita turvação começou de lhe fef- 
guntar quem abrira aquella caixa, n Ideif» 
Ibidem. — «E então começou de lho c""' 
tar, mostrando sentir muito a novidai^ 
delle.» Idem, Ibidem.— «O cavalloi^''^' 
to que o sentia começava de se alvo''"''' 
çar.D Idem, Ibidem. —«E entrando de^' 
tro na Náo, como aquellcs que vinhãop 
gados começarão de ferir asperamente-^ 
Idem, Ibidem, Part. ii, cap. 3. 

Não na foste tu sperar, 
Pera a damnares, villão, 
E começou de bradar 
Que a querias forçar? 

OIL VIC., AUTO DA BARCA DO PÜROAT. 

— «Flerida, que na jloresta do dese^ 
ficava com Artada e outras damas ^ 
go de uma ribeira, folgando, e 
do das Jlores, de que o campo estava 
berto, que isto era no mez de Maio, tef^P 
em que ellas mais graça têm, espero^ 
Duardos té as horas que lhe pareceu I 
devia vir, e, vendo que não vinha, co ^ 
çou de entristecer-se, annunciando-!''^ 

sãlii^' 
aco»: 

coração o desastre, que ainda nao 
porque sempre, ante que as cousas 
teçam, elle as suspeita; e mais quan 
antre pessoas onde o amor tem 
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parle: qice então elle é o primeAro a quem 
receio vem.» Francisco de Mor<aes, 

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 3. — «E 
provendo no que devia, não quiz que um 
'"'0,1 fosse causa de outro, começou de a 
'Consular, dizendo: Senhora, olhai que nas 
S^andes affrontas nenhuma cousa é mais 
<"^íosa que os ânimos fracos.» Iclotn, Ibi- 

cap. 4. — a-Primalião, que com 
"■luella braveza o viu, começou-se de de- 
fender o melhor que pôde, que pera of- 
fender outro repouso lhe era necessário.d 
Mein^ Ibidem, cap. 10. — «O gigante 
^endo que sua hraveza não lhe aprovei- 
tava, remetteu ao da Fortuna, cuidando 
^(val-o nos braços, e antre elles o espeda- 
^"r.D Ideni, Ibidem, cap. 32.— Depois 
2"e o cavalleiro da fortuna se começou 

caminhar algum tanto menos triste, 
í'"'' aquelle pequeno serviço, que a sua 
senhora fizera; e com este contentamento, 
S"® Selvião sentiu nelle, o fez comer, 
'^ousa que té então não fizera, e pratica- 

nais solto nas suas: trazendo-lhe d 
'"^^noria tamanho erro era esquecer-se de 

pois nisso não aproveitava nada, e 
P^^dfíria a vida, com que podia servir 
íuem a tirava.» Idcm, Ibidem, cap. 20. 

"O do Salvage p)oz esporas ao cavallo 
■P"'' chegar ao castello antes que entras- 

mas sendo ao pé da rocha, vendo 
não podia subir como cuidava, se des- 

e deixando Artifar cornos cavallos, 
iHeçoii de caminhar por uma estrada 

que na aspnreza da rocha ao 
estava feita.» Idorn, Ibidem, cap. 27. 
imperador o tratou com o amor e 

^^Wuido, de que suas palavras e obras 

de andavam acompanhadas. Depds 
pes disposição de sua 

começou de mover a pratica so- 
^ alegres, por ver a mossa que 

f'^zia.i> ídein, Ibidem, cap. 29.— 
cUes, que é o 

p tamanho serviço? O cavalleiro 
itiQ disse elle ; que inda meu no- 

^ outro. Então se despediram; e 
'ille a cavallo, começaram de 
elle e Selvião não lhe dando 

"So s/, passara com o Salvage, por 
Cousa de se deterem mais em tor- 

® vel-o: antes caminharam contra a 

todi 
onde ouviam dizer que a perdição 

Vevif^ '^^J^'^ontecia, que dalli era muito 
receiando o perigo a que ia, 

Hto. proposito era virtuoso; que 
tem a virtude, todolos tra- 
ponco e os vidos muito 

Juein, Ibidem, cap. 32.—«O ou- h( 
l_'^^^bem não se estimava pouco, 

lhe agradecia o dó, que 
feridas, começou de o fe- 

íH :!»> fhiuí E posto qu'esta batalha 

1 ^ durou muito, bem sentia 
armas e carnes, que o do 

3^ ^^''^'^opudia suster.lú.Gm, Ibidem, 
cayaí^tíiVo do Salvage não 

''^dda, antes cobrindo-se com o 

escudo de Daliagão que tomara, porque 
algum tanto estava mais são que o seu, co- 
meçou de se defender de Dramusiando 
com mais acordo e ardileza do que té li 
fiaera.» Idem, Ibidem, cap. 39. — dEsta 
carta que Eutropa mandou, foi dada ao 
Soldão de Babijlonia, e posto com ella 
em tamanho alvoroço, que começou de 
pôr em ordem o que nella lhe aconselha- 
va.» Idcra, Ibidem. — «-Logo lhe desenla- 
çou o elmo pera lhe cortar a cabeça, mas 
não o fez, assim por não ser necessário, 
como porque Daliagão lhe não deu tama- 
nho vagar: e posto que aqualla hora ti- 
vesse necessidade de descansar algum pou- 
co, começou de se defender, vendo que a 
tenção do gigante não era essa. Mas em 
menos de uma hora elle o poz em tal es- 
tado, que o fez desejar repousar também 
outro x>ouco.y> Idera, Ibidem, cap. 41.— 
«O imperador, a que aquellas palavras 
começavam d'alvüroçar, e o seu coração 
adevinhava parte do que podia ser, de- 
sejou tanto ver o fim dellas, que elle por 
sua pessoa a foi buscar, crendo que tam- 
bém de outra maneira não viria.» Idcin, 
Ibidem, cap. 45. — <!.E porém, porque lhe 
lembrou que já o imperador Palmeirim 
seu avô se vira em outra aventura como 
aquella, e só na determinação dos homens 
está o commetter das cousas, depois de 
correr tudo pola fantasia, determinou 
passar além, deixando as armas, senão 
a espada somente, temendo que o peso 
dellas fosse pera mais seu damno: e pon- 
do o pé no pão, e ó coração em sua senhora, 
e afirmando se Sobre a espada; mas quando 
chegou ao meio delle, começou de dobrar- 
se pera baixo, e rachar-se p ir tantas par- 
tes, que Palmeirim se teve de todo per- 
dido.» Idciu, Ibidem, ca}). 58.—(iN'isto 
saiu de dentro um cavalleiro de grand.es 
membros, armado d'armas de branco e 
pardo, e trazia em as mãos uma faclta 
d'armas, de que se muito prezava, e era 
nella destro; e remettendo ao outro, co- 
meçou de o ferir com todas suas forças: 
mas elle, que inais destro e melhor ca- 
valleiro era, se dejendeu tão valente- 
mente, cortando-lhe suas armas, que a 
poder de muitas feridas o fez em peque- 
no espaço vir a seus j)és, tão morto que 
nunca mais tolheu aquelle passo a ou- 
trem.» Idem, Ibidem, cap. 73. — «/I se- 
nhora do castello vendo que um só caval- 
leiro levava de vencida os seus; senho- 
reada da paixão e ira de que então esta- 
va acompanhada, começou de bradar de 
uma janella c'os que ficavam, animan- 
d')-os, que houvessem vergonha de tama- 
nha fraqueza, o que teve tanta força, que 
lha dobraram a elles pera cometter a Fio- 
rendos com muita vuiior soltura do que em 
todo o dia mostraram: mas elle, temori- 
zado em seu damno, conjiado na rasão 
com que pelejava, fazia taes maravilhas, 
que em pouco espaço matou um dos tres 
que ficavam, 7) Idein, Ibidem, cap, 74.— 

«Começo-o de abraçar.» Antonio Ferreira, 
Bristo, act. ir, sc. 5. 

Ao longo d'csta costa, comcçando 
Já (Io cortai- as ondas do Levante, 
Por ella abaixo um pouco navegiimos, 
Onde segunda vez terra tomamos. 

CAM., HTS., C. V, GSt. Gl. 

— «Vejjo o primeiro dia de festa de- 
pois da chegada do P. Francisco, come- 
çou de j)reg'ir aopouo, e estando no meyo 
do Sermam disse subitamente que todos 
encoinendassem a Deos a alma de loam 
Galuam, porque era fallecido.» Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 5. 

Torna a buscar o prcmio cm seu tormento , 
Prêmio esperado de tào largos dias, 
E lavrador de amor, colhendo enganos, 
Começa de servir outros sette annos. 

DAIIB. liACKLLAlt, OLOSSA A CAMÕES. 

— Começar a, cora ura infinito. 

Ycyo Fauno outro pastor, 
Que pera al vinha l)uscallo. 
Seu criado, c seruidor, 
Comnçnii aconsolallo, 
O conselho era peor. 

liKUNAllDIM IIIDEIIÍO, KOLOGA I. 

— "Começou a dizer hum marinheiro, 
que via, grande frota como que peleijava 
huma com outra; Clarimundo se levantou 
então, e olhando contra aquella parte, 
tanto que vio estar a Náo cercada de 
Fustas conhecendo Florambel, e os outros 
pelos signais delia ser da cidade de Con- 
stantinopla, saltarão todos cm huma Fus- 
ta, que pera isso vinha por poupa esqui- 
pada.» H;irros, Clarim ;ndo, Liv. ii, cap. 
3. — «/í começou a dizer o mais, que 
lho escudeiro contara.» Idora, Ibidem. 
— «A qual porque já em alguma manei- 
ra sentia suas cousas, ainda que o não 
dava a entender, vendo que se metia em 
huma Fusta esquipada, andando o mar 
hum ponco picado, começou a recear o 
perigo de sua vida; e chegando no fim da 
batalha, como ora dissemos, e sabendo 
cuja Não era, e o perigo de seu Irmão, 
Jicou trespassado, parecendo-lhe que o ti- 
nhão morto.» Idem, Ibidem. • 

 Alto, conioQar 
A travar dos vestidos, e cabecear. 

GIL VIC., DIAL. SOnilE A nESITIlllEIçÀO. 

— «Já me elle começa a pagar com o 
seu rosto de escarninhos, que estas são 
sempre suas pagas, arrenegai de homem 
de muitos barretes.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, acl. i, sc. 2. — 
«Primalião jfôz os o^hos em si, e vendo 
suas armas rotas, e elle ferido por mui- 
tas partas de seu corpo, e o campo tinto 
do sangue de suas feridas, veio-lhe á me- 
mória a sua Gridonia, e com uma sau- 
dade triste, começou a sentir a que ella 
delle podia ter; dizendo comsigo mesmo: 
Senhora, hoje é o derradeiro dia que vos- 
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SOS cuidados me podem dar que cuidar : 
eu morrerei nesta hatalha, e co dia darei 
fim ás outras em que me vossa lembrança 
põe cada dia, e ninguém dirá por mim 
que com temor da morte perdi nada da 
honra; pois só nella e não em outra cou- 
sa está o galardão e prêmio da virtude ; 
mas que farei que dep)ois de morto não 
vos posso servir.i> Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 10. — (íAca- 
hada esta batalha, os cavalleiros manee- 
mos, que ainda ahi estavam, se despedi- 
ram uns pera uma parte e outros pera 
outra; posto que todos com uma tenção, 
que era acharem-se na perdição daquella 
Gram-Bretanha: antre os quaes foi o 
príncipe Florendos e seu irmão Platir : 
de que Gridonia começou a sentir nova 
saudade, temendo que a fortuna do pai 
podesse alcançar aos filhos, pera que tar- 
de ou nunca lograsse a elle nem a elles.v 
Idem, Ibidem, cap. 30. — aMas ainda 
lho não começava a contar, quando vi- 
ram vir dous homens com dous cavallos 
a destro, e traz elles em cima de outro 
murzello grande, um gigante de grande- 
za desmedida, armado de armas brancas 
e fortes, sem nenhuma louçainha, no es- 
cudo em campo sanguinho.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 32. — d Por gram maravilha 
tiveram todos isto, e muito mais Eut ojia, 
a quem estas cousas pareciam de tanto 
espanto, como quem co'ellas achava tres- 
passadas as forças de seu saber. Nisto se 
começou a gastar a nevoa e descubrir o 
campo, ficando tão despejado, que ne- 
nhuma cousa se achou nelle, senão aquel- 
les cavalleiros com os rostos em terra, ao 
parecer de quem os via mais mortos (pie 
de outra sorte.v Idem, Ibidem, cap. 38. 
— a Assim se começaram cf tratar de ma- 
neira, que já, não se esperava que nenhnm 
podesse sair com vida.j> Idem, Ibidem, 
cap. 39. — iE saltando do batei em um 
porto, que antre dous outeiros estava, co- 
meçou a subir por um pequeno e estreito 
caminho, que na aspereza da rocha se f a- 
zia, tão Íngreme pera cada parte, que 
quem pera alguma dellas escorregasse, 
além de ser muito perigo, não podia pa7'ar 
senão d'allí mui longe.t Idem, Ibidem, 
cap. 5G. — a Assim se começaram a feria 
tão mortalmente e tão sem piedade, como 
aquelles que a não tinham de si : cada 
um experimentava sua força e manha por 
ver, que lhe era necessaria: os golpes 
eram tão temerosos e bem acertados, que 
as mais das vezes desfaziam as armas, 
os escudos tinham pouca defeza, que'-a 
mór parte estava desfeita.^ Idem, Ibi- 
dem, cap. 57. — 'íE remmettendo a Dra- 
morante, começaram ambos a enfraque- 
cer, porem muito mais üramorante o 
Cruel, que assim se chamava o senhor da 
torre, emparando-se dos golpes d'Albníj- 
zar, nao crendo que houvesse homem hu- 
mano, que tivesse tanta força e que tanto 
durasse.» Idem, Ibidem, cap. 75. 

Comecem a sentir o peso grosso 
(Que pelo mundo todo faça espanto), 
Do exorcitos o feitos singulares, 
De África as terras, c do Oriento os mares. 

CA5I., Lus., e. I, est. 15. 

Começa a erabandeirar-se toda a armada, 
E de toldos alegres se adornou,- 
Por receber com festas e alegria, 
O líegedor das Ilhas, que partia. 

OB. ciT., c. I, est. 59. 

Começo-lhe a mostrar da rica pelle. 
De Colclios o gentil metal supremo, 
A prata íiua, a quente especiaria : 
A nada d'isto o bruto se movia. 

OB. CIT., c. V, est. 28. 

E como contra o cóo nào valem màos, 
Eu, que cliorando andava meus desgostos. 
Comecei a sentir do fado iinigo 
Por meus atrevimentos o castigo. 

oB. CIT., c. y, est. 58. 

Estando socegado já o tumulto 
Dos deoses e de seus recebimentos. 
Começa a descobrir do peito occulto 
A causa o Thyoneo de seus tormentos. 

oii. CIT., c. VI, est. 2G. 

Que os ventos mais que nunca impetuosos 
Começam novas forças a ir tomando, 
Torres, montes e casas derribando. 

OB. CIT., e. VI, est. 37. 

— Começa logo a povoal-o de donzellas 
nobres, e pobres, pondo á conta de Deos 
o governo e sustentação: e chegarão em 
pouco tempo a numero de cem.» Frei Luiz 
do Souza, Historia de S. Domingos, Liv. 
I, cap. 2. — iNam tinha melhor hora que 
a em que o padre o visitaua, e pretendia 
o com tanta sede, que se começaram a sen- 
tir disso, e a lho estranhar os ]\Iotc7'os 
seus validos: dizendo que um dia lhes auia 
de amanhecer Christam.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv. — «Co- 
meçou a fazer sinal cõ huma bandeira 
branca, e os seus marinheiros a aperta- 
rem o remo.» Antonio Gouvô:), Jornada 
do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 12.— 
dOu fosse disto,, ou do saibo da vazilha, 
ou do ar co7'rupto, que me deu no alto da 
vaidade, brevemente comecey afazertaes 
cousas, que o mundo se tornou em um no- 
vello.rt Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 18. — «Vendo-me ve- 
lho, e com os pés para cova comecey a 
fallar verdade.» Idem, Ibidem, p. 27.— 
aCedo começaes vós outros (como gente 
ociosa) a armar cambapé n minha narra-. 
ção.t Idem, Ibidem, p. 89. 

— V. rejl. Começar-se, tomar começo. 
Entrar a. — aE informando-se de um ho- 
mem soidie ser aquelle que mandava con- 
certar os muros j porque já nestes dias se 
começava soar que o soldão de Babilônia 
e Pérsia, juntavam grande exercito pera 
vir sobr^elle, e destruir todo o império de 
Grécia. Argolante tirando o elmo e des- 
cendo-se do cavallo, lhe quiz beijar a mão,' 
o imperador, que o viu, posto que nunca 
0 vira mais d'uma vez, polo que lhe aquella 
custou, o conheceu então j e recebendo-o 
com muito gasalhado, lhe disse...» Fran- 

cisco do Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 45. — «.Multiplicadas som as suas 
enfermidades, e despois começaromse de 
estuigar e appressar.» D. Duarte, Leal 
Conselheiro, cap. 86. 

A maneira de nuvens se começam 
A descobrir os montes que enxergamos; 
As ancoras pesadas se adereçam. 
As velas, já chegadas, amainámos. 

CAM. LUS., c. v, est. 25. 

Disse entào a Velloso lun companheiro, 
(Começaiião-se todos a sorrir) : 
•,Oulá, Velloso amigo, aquelle outeiro 
E melhor de descer, que de subir ?« 

OB. CIT., c. V, est. 35. 

COMÊÇO, s. m. (De começar). No an- 
tigo portuguez havia Começamento ; viá> 
esta palavra). A primeira parte de uffiil 
cousa que tem extensão ou duração, 
Um bom começo, — Um máo começo.-^ 
Dar começo a uma obra.—O começo do 
anno, da vida, de um livro. — aPorq^ 
muitas uezes se os homem nom tolhessi 
crecem. E duum omezio en no começo n(0 
seer fiindo seguesse gram dano do rrei'^ 
e das gentes.» Documento de 1211, 
Portug. Mon. Hist., Leges, Tom. i) P' 
171. — «7í pois porque queredes 
seguir pera poer de começo outro cütt^' 
go sobre-los colos dos discipulosí» Açt"® 
dos ApostoIos, cap. 15, 10, nos InediW® 
de Alcobaça, Tom. i, — «Os criados 
bispo quando no começo vijrom 
deitavom fora, e esso meesmo os outros t" 
dos, e que nenhuum nom ousava Ia 
pollo que sabiam que o bispo fazia> 
iuntando a esto a condiçom delB^^ ^ 
maneira que em taaes feitos tíjnha' ''''^ 
sospeitarum que elliei lhe queria J^S 
dalguum maao jogo.» Fernão ^op ' 
Chronica de D. Pedro I, cap, 7. — 
remos de tudo huum breve fallameiiiO) 
meçando primeiro nas cousas que ^ 
heram em começo de seu reinado.^ 1" 
Ibidem, cap, 15, — «E elle juntou 
esta guisa ante dhuum anno 
castellos tam grande ttsouro, que erU 
tranha cousa de veer, e este foi o 
do muy gram tesouro que elliei ^ 
dro depois teve junto, segundo ^ 
contaremos.» Idem, Ibidem, cap- 
aDizendo que reinou em paz em 
viueo, e fortuna nom fez sem razo'^^ 
caminhar ho começo e meo e j Ja 
mundo, de viver em assessego 
paz.» Idem, Ibidem, cap. 1».— 
sa que per o delia (D. Ignez) no 
perdesse vista e falia.» Ideni; 
cap. 40. 

Vi o cal)o no começo 
vejo o começo no cabo, 
de fciçiim que nam conheço 
80 começo nem se acabo. 

CnmST. FALCÃO, OBRAS, p. 17 (c'- 

No começo de meu mal 
vi êabüS do nniyto liem, 
mas este bem saliiu tal 
que nenhum bom cabo tem. 
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Faço no cabo começo 
sendo no começo cabo, 
de feiçam que não conheço 
se começo nem se acabo. 

IDEM, IBIDEM. 

Des aventura muy çcrta 
he nos eomeços errar, 
e o presumir d'açertar 
no mais quem nam açerta 
he muy certo perigar : 
ysto em mi bem se assegura 
por que o tormento me dura 
que do começo nasçeu, 
e do que elle mereçou 
para mim nasceo tristura. 

IDEM, IBIDEM. 

•— «E isto se devia sempre olhar na^ 
cousas onde vemos qtie de bons respeitos 

começo alguns viales.v Francisco de 
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 41. 

•— <t Oh fortuna acaba bem tão bons eo- 
meços.» Antonio Ferreira, Cioso, act. iv, 
SC. 3. 

E assi do vossa antigua geração, 
E o principe do reino tào potente, 
C'os succcssos das guerras do começo ; 
Que sem sabcl-as, sei que são do preço. 

CAM., LUS., C. II, cst. 109. 

Para o Summo Poder, que a etherca corte 
Sustenta só co'a vista vcncranda 
Implorámos favor (juo nos guiasse 
E que nossos eomeços aspirasse. 

OD. ciT., c. IV, est. 8ü. 

Nào he por isso cm nós monos subido 
Da nobre geração o grande preço, 
jarasoíli-crmos ser-nos preferido 
Hum que da Terra vil tem seu começo. 

boum de mouka, nov. do noMEM, c. IV, est. 3G. 

. 7~ Termo de Theologia. Primeiro prin- 
cipio,-— De,us é o começo e fim de todas 

cousas. 
COMEDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim co- 

''^^diensj part. act. de comedere, comer), 
^ue come. — «O leão nno comeu, nem foi 
comedente.s Antonio Vieira, Sermões, 

Viii, p. 179, em Moraes, 

g I^OMEDÉIRO, adj. (De comido, com o 
nxo «eiro»). ComilSo, que come muito. 

: a A besta comeáeiva, pedras 
^ ^^adeira.:) Padre Delicado, Adagios, 

^ COBIEDERÍA, s, f. Outra fôrma de Co- 
— «Iluma das preaminencias do 

antigo era, que só elle tinha co- 

■ReaZ ?'''íí'í/c!ííar no acompanhamento 
®«u P elRey visitava as terras de j. ^'^yno.D Monarchia Lusitana, Part. iii, 
^IV iv ' ' IX, cap. 5. 

coiii I<itim comedere, 
elr ^ •Alimento, comedoria. — «A qual 

repartido per Capitanias e Se- 
terras e comédias.» 

a Ilfícada III, ii, 5.— lE porque 
méritos pera auerem 

^^ide está no uso da guerra.y> 

fç s. f. (Do latim comoedia, do 

3c?g de kômos (vid. Comico), 
' '^^'^to). Peça de theatro em que so 

tem geralmente por fim satyrisar os cos- 
tumes, descobrir os ridículos, represen- 
tando os caracteres e costumes dos ho- 
mens 8 incidentes ridículos ou interes- 
santes. — «Nacer esta comedia ^era ser- 
viço de V. A. foy pera mim tamanho mi- 
lagre, que depois de visto, ainda não 
acabo de crer. d Antonio Ferreira, Bristo, 
Dedicatória. — «Esperareis delles al- 
guns triques troques, ora me ouui, dir- 
uoshey quem sou, donde venho, e ao que 
venho. Quanto ao primeiro sou hua po- 
bre velha estrangeira, o meu nome he Co- 
media, mas não cuydeis que me aúèis por 
isso de comer, porque eu naci em Grécia, 
e lá me foy posto o nome, por outras re- 
zoes que não pertencem a esta vossa lin- 
gua.T) Sá de Miranda, Os Estrangeiros, 
Prol. 

O que de Scipião sc sabe c alcança, 
E' lias comédias grande experiencia: 
Lia Alexandre a Homero de maneira, 
Que sempre se lhe sabe á cabeceira. 

CAM., LUS., c. V, est. 96. 

— d. Estas, que sempre querem ler co- 
médias...» Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. — v.Algumas 
comédias de Ooldoni são mais úteis no 
theatro de que muitos sermiíes em o púl- 
pito.v Fr. Joào de S. Joseph, Memórias 
Inéditas, p. 120. 

— Personagem de comedia, persona- 
gem que níto tem senão a apparencia do 
auctoridade, credito, etc. 

— Entro 03 gregos, a comedia antiga, 
aquella em so representavam os cidadãos 
mesmos d'Athenas com seus nomes; a 
esta classe pertencem as de Aristopha- 
nes.—Comedia media, aquella em que es- 
ses personagens eram representados mas 
sem seus nomes.—Comedia nova, aquella 
em que só appareciam personagens ima- 
ginários. 

— Comedia latina, a que os romanos 
imitaram da comedia grega e principal- 
mente da comedia nova. Os romanos dis- 
tinguiam a comedia palliata, em que os 
personagens oram gregos, ou revestidos 
do pallium; a comedia togata, em que 
elles eram revestidos da toga ou roma- 
nos ; a comedia pratextata, em que os 
personagens eram de elevadas famílias 
romanas ; o a comedia tabernaria, ein que 
figuravam os freqüentadores do taber- 
nas. 

— Comedia histórica, aquella em que 
so figura um facto, um successo histo- 
rico. 

— Comedia heróica, aquella em que os, 
personagens pertencem a uma ordem su- 
perior, reis, príncipes, etc. 

— Comedia pastoral, aquella cuja ac- 
ção se passa entre pastores. 

■— Comedia italiana, representação de 
uma acção que se passa entro persona- 
gens de convenção que representam de 
um modo conhecido de toda a gente os 

membros da sociedade real. Os princi- 
paes d'esses personagens são o pae Cas- 
sandro, burguez velho ou dono de casa, 
ridículo e enganado; Colombina ou Isa- 
bel sua filha; Ailequim, o namorado de 
Colombina; Palhaço, o criado velhaco e 
comilão ; Gilles, o bello Leandro, o fatuo, 
o rapaz namorador e cheio de ridículo. 

— Comedia de caracter, a que tem por 
objecto o desenvolvimento d'um cara- 
cter. 

— Comedia de costumes, a que oífere- 
ce a representação dos costumes. 

— Comedia d'enredo, a que pela mul- 
tiplicidade dos incidentes tem por fim 
interessar e divertir. 

— Comedia anecdotica, aquella cujas 
scenas tem pouca ligação. 

— Alta comedia, a que se propõe par- 
ticularmente á pintura dos costumes e 
dos caracteres, e que só emprega perso- 
nagens de boa sociedade. 

— O theatro, logar em que se repre- 
sentam comédias. — Ir á comedia. 

— Arte de fazer comédias. — Gíl Vi- 
cente foi o iniciador da comedia em Por- 
tugal. 

— Acto ou actos que excitam o riso. 
— (illeylo ahi se logo nessa hora vos ma- 
tasseis á vista de vossas disgraças, morto 
ficarieis sem sahir dellas; e sem alguma 
graça a comedia de vossos acontecimen- 
tos.t> Francisco Manoel do Slello, Apo- 
logos Dialogaes p. 79. 

COMEDIANTE, s. m., COMEDIÀNTA, 
s. f. (De comedia, com o suíBxo aante»). 
Actor, actríz de comedia; e por exten- 
são, actor em geral.— i-E assim estes, e 
aquelles {como comediantes) cada qual em 
seus trajes proprios, se recolhão a sua pró- 
pria casa, que vem a ser a sepultura, 
donde cada qual vay então só com o ca- 
bedal, que lhe deu a natureza, despindo 
os faustos, as tramoyas, com que para 
representarem suas figuras, os adornou 
a ambição, com a soberba.» Francisco 
Manoel do Mello, Apologos Dialogaes, p. 
30. — 1 Estas (criadas) costumão ser discre- 
tas, musicas, comediantas, sabem fazer 
toucados extravagantes; bordadoras, cos- 
tureiras, etc. e com o ceho das boas_ quali- 
dades enfeitição as senhoras,s Idcm, Carta 
de Guia de Casados. 

COMEDIDAMÊNTE, adv. (Do comedido, 
com o suffixo «mente»). Do modo come- 
dido; com comedimento. 

COMEDÍDO, part, pass. de Comedir. 
Medido, proporcionado, commensurado. 
= Desusado n'este sentido. 

— Que tem comedimento. — aSerem 
no extremo cortezes, e comedidos.» Luce- 
na, Vida de S. Francisco Xavier, p. 469, 
col. 2, em Bluteau.— d Querendo pois os 
Poetas sustentar o fruito da sua inuen- 
ção, em tempo que Alexandre ilagno pros- 
peraua, ordenarão a coriiedia noua, mais 
comedida, menus odiosa, de gente não po- 
derosa, de mais gosto geralmente, senten- 
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ceosa, agraãaiid, e de muito auiso.» Jor- 
ge Ferreira de Vascoueellos, Ulysippo, 
Prol. 

— Adag. : <íO que não for comedido, 
não pôde ser entendido. Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes,p. 159. 

COMEDIMÊNTO, s. m. (Vid. Comedir). 
Proporção de meios a fins. 

— Moderação ; modéstia ; continência 
regrada. — «Tractou Fernão de Sousa 
com grande comedimento dds razoes de 
sua causa.» Jacintlio Freire, Vida de D. 
João de Castro, Liv. ii. — tCumpreme 
saher isto, e a razão he, que nessa casa 
ha duas senhoras dignas de ser seruidas, 
e cobiçadas ; se nos encontramos será hu- 
ma conta: e tamòem se formos dijferentes 
na afeií^ão, ficaremos conformes nas von- 
tades. Por onde não vos deueis izentar 
do comedimento que todo hom galante 
deue ter.D Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Ulysippo, act. ii, sc. 2. — a A pri- 
meyra jornada da sapiência humana he 
desejal-a; por onde com grande comedi- 
mento os Filosofos gregos só amantes da 
sapiência se chamarão.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
16G. 

COMEDÍR, V. a. (Do latim commetior. 
Devera escrever-se com dous mm). JMo- 
dir, comraensurar, proporcionar. — Come- 
dir os meios aos fins. 

— V. refi. Comedir-se, estreitar-se, 
accommodar-se ao que o dever impõe.— 
Conter-se nos limites justos. — (íEm sa- 
tisfação do qual se comedio a gente po- 
pular tanto, que... etc.» Monarchia Lu- 
sitana, foi. 123, em Bluteau. 

— Contor-se, — <iQuando não satisfa- 
ça aos olhos cumpro a minha obrigação; 
e se lhes eu pudesse dar seu posto conti- 
no, comedirme Ata com minha dor; mas 
desesperame o pouco que alcanço do mui- 
to que desejo, e aqui não ha se não fi- 
nar.» Jorge Ferreira do Vascc/ncellos, 
Ulysippo, act. ii, sc. 1. 

COMEDÔR, A, s. (De comer). O, a que 
como, e geralmente o, a que como nmi- 
to; comilào, comilona. — <iEl era muyto 
viandeiro, sem ser comedor mais que ou- 
tro homem, que suas salas eram de pra- 
ça em todos os logares per onde andavam 
fartas de vianda em grande ahastança.» 
Fernílo Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
can. 1. X 

Que se fôra a cacliopa peca ou cliarra, 
Ou alguma zaiiguizarra, 
Preguiçosa ou comeãora, 
Que bradassem muito embora. 

OIL VIC., AUTO PAST. POBT. 

f COMENÇÁR, V. a. e n. Antiga fôrma 
de Começar, que occorre em os Cancio- 
neiros portuguezes da escliola provençal. 

— Nunca el ouvu amor 
Qual oj'eu ei, iieu viu esta Scnor 
Con ([uc amor fez a miu començar. 

TROVAS E CASr,. 11. 57. 

COMEDORÍA, s. /. (De comedor, com o 
suffixo «ia»). Alimento; o que se submi- 
liistra a alguém para sua subsistência, ra- 
çao que se dava ás pessoas do serviço du 
paço ; ração em geral. 

— Antigamente: Ilação que os mostei- 
ros e egrejas davam aos seus fundadores 
e padroeiros, ou aos seus filhos e descen- 
dentes.— lOutro sy ao que dizem no vi- 
gésimo quinto artigo, que os Fidalgos 
acmtumaarom de comer, ou levar come- 
dorias d'alguus Moesteiros, ou Igrejas, e 
alguus desses Moesteiros, e Igrejas, em 
as quaós os ditos Fidalgos dizem que havi 
naturalezas, som tausados em certas con- 
thias de dinheiros per nossos Avoos, e per 
Elliei Dom AJjronso nosso Padre, em al- 
guus delles ham de comer ; sobre as quaaes 
comedorias sta feito Degredo per nossos 
Avoos quantas Igrejas, e quejandas ham 
de dar a cada huu, segundo seu estado, 
e que ora alguus desses Fidalgos nom que- 
riam guardar a dita tausa; e que outro 
sjj os que ham de comer nom querem guar- 
dar cm nas comedorias o dito Degredo, 
trazendo comsigo mais homees de bestas, 
e de pee, qua o Degredo manda, vindo 
com suas molheres comer e pousar nos di- 
tos moesteiros e Igrejas contra o dito De- 
gredo.» Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 
Tit. V, § 25.— (íPorque a nós he dito, 
que alguus Fidalgos apropriam a sy mui- 
tas Igrejas, e Moesteiros, dizendo que ham 
em elles pousadias, e comedorias, e de 
feito as tomam, e costrangem os Abades, 
que lhas dem, e coslrangem-nos dizendo 
que esto ham d'aver porque jazem enter- 
rados em esses Moesteiros, e Igrejas os de 
sua linhagem; e quando vagam, vaão-se 
a esses Moesteiros, e Igrejas, e dizem, que 
a elles perteence a enliçom pera enlege- 
rem Abade com os Clérigos, e Coonegos, 
e Fraires, que em estas Igrejas, e. Moes- 
teiros stam ; e fazem outras cousas, que 
parecem agravo a essas Igrejas e Bloestei- 
ros.í) Ob. cit., Liv. ii, Tit. 17, § 1.— 
«Outro sy Mandamos a esses Juizes, que 
saibam se esses Fidalgos per sy, ou per 
outrem fazem novamente tomadas, ou mal- 
ladias, ou comedorias ou outras honras, 
ou tomam jurdiçoões em todos estes Jul- 
gados, ou coutão rios, e se estendem mais 
os coutos antigos do que soyam d'aver no 
tempo de Nosso Avoo, e saibão bem a ver- 
dade de como se faz, e no-lo enviem dizer 
todo pelo meudo especificadamente, e Nós 
mandaremos sobre ello fazer aquello, que 
Nossa mercee for.» Ob. cit., Liv. I, Tit. 
25, § 7. 

— Antigo imposto sobre a collecta, ou 
colheita.— «.Estes 24 Casaes jjagão cada 
annu tres teigas de trigo, que chamão 
Comedoria.» Doe. de 1514, em Viterbo, 
Eluc. 

1.) COMEDÓURO, adj. (Do thema come, 
de comer, com o suffixo «douro»). Capaz 
de se comer, em estado do se comer. — 
íEdaredes mais depençom tres jrangus em 

tempo, que forem comedouros.» Doe. do 
secuio XIV, em Viterbo, Eluc. 

2.) COMEDÓURO, s. m. (Vid. Comedou- 
ro 1). Vaso em que se dá de- comer a al- 
guns animaes, e particularmente aos pás- 
saros na gaiola. 

COMEDÚRA, s. f. (Do thema come, de 
comer, com o suffixo «dura»). O mesmo 
que Comedoria. — «£ Ihis fazem muito 
mal, e muita força por comeduras, e Ser- 
viços, que dizem, que devem aver no dito 
Mosteiro.» Carta de El-rei D. Diniz de 
1311 , nos Doe. de Recião, em Viterbo, 
Eluc. — (s-E que agora alguns desses, 
vinhao hi penhorar por Serviços e Come- 
duras, e por Cavalarias, e Casamentos, 
que dizião, que ende devião aver come Nã- 
turaes, e Herdeiros, nom no sendo de Di- 
reito.» Doe. de 1323. Idem, Ibidem, 

COMÊGO, fôrma popular de Comigo. 

Aff. Pezar ora do San Pego ! 
Mad. E assi o faos tu comeyo ? 

J5oía ! ansi mao cs tu ? 
jS'ào sei que liouvcstu comtcgo. 

OIL VICKNTE, AUTO DA MOFINA MKNDES. 

Comerjn seja essa dança, 
Não andes assi do vento. 

IDEM, IlilDEM. 

o Dexemo que t'cu digo, 
Que porque isso he ja sabido, 
Ando eu assi tranzido, 
E o domo anda còmcyo. 

IDEM, AUTO 1'ASTOIUL PÜBTUQUEZ. 

Pardeos, forte birra lio essa, 
Que tomaste hoje comcgo. 

IDEM, iniDEM. 

COMEMORAÇÃO. Vid. Commemoraçã"- 
COMEMORÁDO. Vid. Commemorado. 
COMEMORÁR. Vid. Commemorar. 
COMEMORATIVO. Vid. Commemorati- 

COMEMORÁVEL. Vid. Commemoravel 
COMENDA. Vid. Commeuda. 
COMENDADÊIRA. Vid. Commendadei- 

ra. 
COMENDADÔR. Vid. Commendador. 
COMENDADORÍA. Vid. CommeudaâO" 

ria. 
COMENDATARÍA. Vid. Commendataria- 
COMENDATÀRIO. Vid. CommendatariO- 
COMENDÉLA. Vid. Commeudela. , 
COMÊNOS. Ant.: Neste comenos, » 

te meio tempo, entretanto.—aPoren 
estabeleçemos que sse per uentuyra no 
uimento do nosso coraçom a alguern 
garmos morte ou que Ihi cortem 
nembro tal sentença sseia prolonguda ® 
XX dias. E des hi adeante seerá o, s®'' 
tença e a eyxucuçom se a nós en este 
menos nom rreuoga^-mos.» Doe. del'"*^' 
em Portug. Mon. Hist. Legas, Tom- ' 
p. 175. 

COMENTADÔR. Vid. Commentador. 
COMENTÁNTE. Vid. Commentante- 
COMENTÁR. Vid. Commentar. 
COMENTÁRIO. Vid. Commeutario. 
COMENTÍSTA. Vid. Commentista. 
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COMÈNTO. Vid. Commento. 
COMÊOS. Antigafórrna popular de Come- 

nos. — tiEm este comeos acendiasse a guer- 
cada vez ma{s,e trahaUiavomsse os das 

pontarias de fazer nojo huums aos outros.» 
'ernão Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 36. — aEm este comeos, sohreveo o 

porco seguro^ e desaconpanhado de sa- 
^jos e dalaòos, exudrado por a gram 
calma que faziam. Idem, Ibidem, cap. 99, 

'^Porque a sanha sooe a enhargar o co- 
^çom, em tanto que nom pode homevi veer 
«fecíameJiíe as cousas; porém estabelle- 
'^irnos^ que se per ventura Nós per movi- 
mento de nosso coraçom, alguém julgar- 

aa morte, ou que lhe cortem alguuin 
nernhro tal Sentença seja perlongada ataa 
Vinte dias; e des i adiante seja a dita 
^^ntença dada aa eixecuqom, se a Nós 

este comeos nom revogarmos.-» Orde- 
•^^Ções Affonsinas, Liv. v, Tit. 70, § 1. 
j~~Na antiga lição d'esta passagem, que 
•"anscrevemos s. v. Comenos, acha-se co- 

®®nos, onde esta põe comeos. 
COJIÈR, V, a. (Do latim comedere). To- 

pela bocea, mastigando e engulindo. 
Comer pão. — Comer peixe. — Comer 

^o,rne. — <íFui ho ello começamento de 
" a nosa perdiqam, quando Adam comeo 

^jruito.D Cathecismo, p. 159, em Inédi- 
tos d'Alcobaça, Tom. i. 

quiser comer çouada, 
1» exagance aas parclhas. 

CANO. DE hes., 1.1, p. 153. 

f, Nilo púilc ser. 
usca bom, Icixa o fardei; 

Wo a burra não era mel, 
tne a haviào do comer. 

''IL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

Tenhamos todos mui bem que comer, 
larte, e sobejo pera todo o anno. 

idem, dial. souke a kesubhkição. 

Ireis alli repousar, 
_ onicrcis alguns bocados «./TO <11^ 
^onfortosos; 

bíSspeda be sem par 
agasalliar ^3 qiiQ 

E chorosos. 
"s que vem atribulados 
^ chorosos. 

idkm, auto da alma. 

o cavallo, e a 

e cousa que comes- 
jug ^ '^^eirim o não quiz fazer, por- 

®''aín cuidados desesperados 
^0-0 Q ""^^^J-ntimento: antes mandan- 
"ícto si, encostado sobre uma 

os olhos 7i'agoa da fonte sobre jWe estaj i ■-» 
Palri,.„ ^ "^nçado, trouxe á memorii la as 

senhora, a braveza com 

se lhe jicára algu- 
piedades namoradas, offereci- 
I n~ ' ■ - 

e.» p 

a/aZíaí' comsigo 

luer, 

^''^"cisco de iMoraes, Pal- 

í sei, 18. — pos- 
«(í, (í fosse passar aquella vi- 

Florendus alli veio o 
a sua condição, que 

""í ambos comendo frutas cam- 
'01- n-39 

pestres e ervas montesinhas, isto inda 
poucas vezes, que cuidados e paixões era 
o principal mantimento, em que se então 
sustinha.n Idem, Ibidem, cap; 73.—« Vos 
quereis que... não tendo que comer, po- 
nha mão polas paredes, e pique no dente, d 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na. act. i, se. 3, 

Humana carne comem, mas a sua 
Pintam com ferro ardente, usança crua. 

CA5I., LDs., c. X, est. 126. 

Viosse alli o mortal fero banquete 
Onde o pay come os tres filhos cozidos. 

CORTE KEAL, NAUP. DE SEPULV., C. III. 

Do alto appellido sào, que descendia 
Na rica Hcspanba, la dos Reys primeiros, 
Da Princesa que foi do pay achada 
Comendo num casal a mal assada. 

IDEM, IDIDEM, C. XIV. 

— kDos Letrigones se diz que erão po- 
vos tão ferozes, e indomitos, que comião 
carne humana.d Antonio Cordeiro, His- 
toria Insulana, Liv. i, cap. 2. 

Iluns confeitos do herva doce 
Comemos, sem sermos asnos : 
Porque quando hc doce a berva, 
Todos da herva gostamos. 

JER. DAIIIA, JORN. III. 

Aqui pois, onde jantámos, 
Mandey pôr a mesa á porta 
Onde comi, como porco 
Talos de couve inuy grossa. 

IDEM, JORN. IV. 

— <i Igual era por certo a luz, e animo 
ãe David, que quando os imigos mais se 
lhe chegauam pera como feras o despeda- 
çarem, e comerem a bocados, entam os 
auia a elles por mais fracos, e vencidos, 
e a si mesmo tinha por seguro, e escuda- 
do do Senhor.» Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 8. 

Bem como aquelle quo febricitando 
Onde a colora está prevalecendo, 
Na sccca boca tudo ja amargando 
Amargo julga quanto vai comendo. 

BOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. IV, CSt. 9. 

— Sem regimen, tomar os seus alimen- 
tos. — «Outrossy por quanto prometeo e 
Jurou o dicto Rey de Portugall que des 
este dia de Sani Joham bautista este pri- 
meiro que uem Ataa sseis anos primeiros 
seguintes que a dieta Iffante ssa filha 
faça solenemente sas vodas e casse com 
ho dicto dom fradarique e os ponha em 
huma caza Ambos e dous em maneira que 
dhi em diante dormam em hmim e coym- 
ham em huum e faça vida em huum como 
marido e mulher devem fazer.» Doc. de 
1377, no Corpo Diplomático Portuguez, 
p. 3G5, publ. pelo Visconde de Santa- 
rém.— «Mandaua prender depois que co- 
meo, o Ifjante Dom Fernando seu Irmão, 
que tevera comvidndu esse dia.» Ferníio 
Jjopns, Chronica de D. Pedro I, cap. 34. 
— aEmtom se assemtarum a comer na 
camara da Rainha, e ella aiia aa sua 

mesa e o meestre em cabeceira doutra 
mesa,-» Idem, Chronica de D. Fernando, 
cap, 146, 

Dizia minha mííe Gemilha saborida : 
Filho, não comas, não rcbentarás ; 
Se sempre calares, nunca mentiras ; 
Come c folga, teras boa vida. 
Dizia meu pae Mosé líabizarào : 
Não comas (juente, não perderás o dento; 
Quem não mente, não vem de boa gente ; 
Não acbegues á forca, não te enforcarão. 

GIL VIO., DIAL. SOBRE A RESUBREIÇÃO. 

Pois porque te matas, 
E tua vida assi a mal tratas, 
Sendo seu preço ao dobro de Elias ? 
Come, Senhor, que ha quarenta dias 
Que te desbaratas. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEÜS. 

— d Mas depois de sua doença foi con- 
valescendo, apartada de todalas cousas, 
que por alguma via lhe podiam dar con- 
tentamento, e se desoccupava da outra 
gente, porque só podesse melhor cuidar 
no seu D, üuardos; trazendo á memó- 
ria mil contentamentos, que com elle pas- 
sara, e vertendo muitas lagrimas pola 
pena que lhe esta lembrança dava, occu- 
pava tanto n'isso o sentido, que algumas 
vezes perdia o tempo de comer, estando 
tão elevada na contemplação desta sau- 
dade, que tudo o al lhe esquecia,-» Fran- 
cisco do Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap, 4.—«Mas como as mulheres ãe seu 
natural são inclinadas á piedade, teve-a 
tamanha daquellas vidas innocentes, que 
não quiz consentir o que seu marido tra- 
zia ordenado: antes tomando outra car- 
ne lhe deu de comer; e aos meninos ãe 
mamar com tamanho amor, como a seu fi- 
lho proprio.» Idem, Ibidem, cap. 5.— 
(lA tempo que o imperador acabava de 
comer, pera ir ver os torneios, entrou 
pola sala á vista de todos com continen- 
te pouco alegre.-» Idem, Ibidem. — <íIsto 
acabado, elle e a imperatriz com Orido- 
nia, e el-rei Frisol, comeram na sala im- 
perial com tanto aparato de festa como 
no tempo passado, quando alli se sohia 
celebrar, ser idos com todo estado real, 
havendo tanta abastança d'instrumentos 
e musicas, como se naquella corte não fa- 
lecera nada do prazer que possuíam ao 
tempo que s'ellas mais costumavam.» 
Idem, Ibidem, cap. 11. — «O outro dia 
depois do torneio passado, o imperador 
e el-rei Frisol com todos os outros prín- 
cipes, acabando de ouvirem missa com 
tanta solemnidade como o dia dantes, co- 
meu na gram sala de seu aposentamento 
acompanhado daquella tão nobre cavalle- 
ria, de que sua corte então estava cheia, 
praticando toda a mesa nas pessoas, que 
foram no torneio, dando a cada um o lou- 
vor do que ndle fizera, segundo o mere- 
cimento de seus feitos, que esta é alguma 
satisfação pera o gosto de quem os faz 
tacs que devam foliar nelles, gastando o 
maior espaço da pratica no cavaíleiro do 
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salvage, e em quem podia ser, e no pe- 
sar que o imperador recebia de se lhe 
assim ir.y> Idem, Ibidem, cap. 13.—tFlo- 
ramão se agravou de lhe não fazer in- 
teira justiça, e com esta menencoria an- 
dou tão bravo, que antes de comer derri- 
boii cinco cavalleiros de muito nome.d 
Idem, Ibidem, cap. 23. — «.Âquelle dia 
comeu elrei na sala e com elle, polo hon- 
rarem o imperador Trineo, elrei Arne- 
dos, Eecindos e o Soldão Belagriz. Em 
outra meza D, Duardos, Primalião, Ver- 
riao, Beroldo, e Floramão.D Idera, Ibi- 
dem, cap. 47.—dDescavalgando á porta 
do paqo, entrou na' salla a tempo que o 
imperador acabava de comer, armado 
d'armas de verde e ouro, fortes e lou- 
çãas, mas tão desfeitas como aquellas que 
sentiram em si as forças e golpes do ca- 
valleiro Triste, levando um continente 
tão airoso e louqão, que só por elle hou- 
vera de ser conhecido naquella casa, se 
a distancia do tempo, que havia que del- 
ia partira, o não estorvara.T> Idem, Ibi- 
dem, cap. 52. — dO cavalleiro, que an- 
dava servindo, mandou por a meza com 
que Palmeirim foi mui contente, porque 
em todo o dia não comera. E isto não 
é muito, pois em tempo de necessidade 
tudo se pôde soffrer.D Idem, Ibidem, cap. 
58.—«Como, bebo, e rio, durmo meu sono 
em cheo, converso com meus amigos, jogo, 
tanjo, passeo, com isto me desenfado.r> 
Antonio Ferreira, Bristo, act. i, sc. 2. 

Comendo alegremente perguntavam, 
Pela arabica língua, d'onde vinham ? 

cAM., Lus., e. I, est. 50. 

Dos espumantes vasos se derrama 
O licor, que Noó mostrara á gente; 
Mas comcr o Gentio nâo pretende 
Que íi seita, que seguia, lh'o defende. 

OB. ciT., c. VII, est. 75. 

— aSe o exercito for pago á sua hora, 
poderá o soldado comer, e servir a suas 
horas, sahir, e recolher-se da campanha 
a suas horas, s) Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 46.—^Porque não 
cuidassem (os frades) em outra cousa, se- 
não em comer melhor.d Idem, Carta de 
Guia de Casados. 

O Pomo colhe, e faz quando comia 
Que coma Adão com cila juntamente, 
E foi assi, que os olhos logo abrirào 
Mas para se ver taes como se virào. 

EOLIM DE MOUBA, NOV. DO UOMEM, C. 1, est. 72. 

— Comer de, comer parte de, alimen- 
tar-se com. 

O que se foi comendo dos murtlnhos, 
E a sa terra foi bever os vinhos; 

Non ven al maio. 
GANC. DE TROVAS ANT., n.° 48. 

Entcndeis aquillo, homem tio be_m ? 
Toma um vintém pera a cabelleira. 
Tu come das papas, nào teras denteira; 
E compra hurnaa luvas, ou furfas a alguém. 

GIL VIC., DIAL. SOBRE A BESCEEEIÇÂO. 

Cortae dessa rama, fazei a pousada, 
E va Adào cavar : 
Semeae das favas, que haveis de suar: 
Comei dessa fructa amargosa, monteza, 
E fio da lan a primeira princcza, 
Ató qu'essa Morte vos veuha chamar, 
E muito depressa. 

IDEM, AÜTO DA HIST. DE DEUS. 

E que em tanto que a nova lhe chegasse 
De sua extranha vinda, se queria, 
Na sua pobre casa repousasse, 
E do manjar da terra comeria. 

CAM., Lüs., c. VII, est. 27. 

—n-Uoente que fez proposito de não co- 
mer nunca de manjar, porque perdeo a 
saúde, sempre foy delle mais goloso, em 
se vendo são.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 32. 

— Figuradamente : Comer a morte, co- 
mer cousa venenosa.—«O mal que fazem, 
he dar peçonha, que mata segundo a tem- 
peram, da qual usam tam ordinariamente, 
que nunca vos pondes á mesa sem receo 
de comer, ou beber a morte.d Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 7. 

— Disfructar, gozar.—Este homem co- 
me tres contos de renda por anno. — Co- 
mer a terra, têl-a, gozal-a.— <íAssim aja 
eu a benção do que come a terra fria, 
que não sey como tenho coração, e como 
se me não quebrão os pees nos negoceos 
de sua honra, e de seu gosto.-» Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, 
sc. 3. 

— Gastar, consumir. — A ferrugem 
come o ferro. — A terra come os cada- 
veres; e no sentido moral: A melancho- 
lia come o espirito.— Gomer gente, estar 
muito irado, irar-se contra toda a gente. 
— <íMaos me comerão.» Antonio Ferrei- 
ra, Bristo, act. ii, sc. 2. 

— Submergir, fazer desapparecer. — 
«.Perderam a esperança das vidas, per o 
navio ser tam pequeno e o mar tam gros- 
so, que os comia.» Barros, Década I, i, 
2,— íE foy o tempo tanto que o mar co- 
meo o bargantim.D Idem, Década III, 3. 
— (íEstes taes são como os cafres de Ara- 
bia, que com os olhos comem o coração 
daquelle que olhão.n Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 207. 

— Apagar, desbotar. — A humidade 
tinha comido as cores. — A doença co- 
mera-lhe a cor das faces. 

— Enganar. — Parece que me come- 
ram n'este negocio. 

— Roubar.—Comeram-me duas libras 
n'este negocio. — Comer os trabalhos de 
outrem, gozar quer por direito quer por 
extorsáo o fructo do trabalho d'outrcin. 

— Nào proferir, não escrever; suppri- 
mir, fallando do palavras.—Comeu algu- 
mas palavras que lhe pareceu desagrada- 
riam. 

— Termo do Jogo das tabolas. Levar 
uma tabola. 

— Derorar, no sentido figurado; fazer 

arder em paixão.—Comia-o o zelo da pá- 
tria. 

— Viver de. — aMá sorte he a que se 
sostem de promessas, nam a de comer 
dessa galantaria, nem linguagem, mas do 
meu trabalho.-» Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act. i, sc. 3. 

—Loc. : Comerem os sapatos, a herva 
aos bois, ter o calçado roto, estar quasi 
descalço. — Cuida o ceo que ando í" 
calçado, e minhas çapatas comem já her- 
ua aos bois; farieis bem de me darhu- 
mas, que bem volas tenho merecidas.'^ 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. I, sc. 3. 

— Estar comendo no que alguém 
estar-se deliciando, como que alimentando 
no que alguém diz. — «Se eu nam foss^ 
mãos caens vos comeriam.» Jorge Fe''' 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. h 
sc. 3. A mim doveis a vossa vida, ou " 
não sêrdes atacado. — Ter comido muito 
comsigo, sentido incerto. Enfermidades 
da lingua, p. 149. — Comer os olhos a 
alguém, cxploral-o, ir-lhe tirando quanto 
possuo. — Comer de barrete fóra, comer 
muito. — Ter comido focinho de porco, 
diz-se das pessoas que quebram muitas 
cousas. Enfermidades da lingua, p. 
— Comer de tolã, sentido incerto, 
dem, p. 113. — Comes e bebes, comid^' 
e bebidas. Ibidem, p. 112.—Casada 
comes e bebes, casa onde se vendem co- 
midas e bebidas.— Comer até deitar p' 
los olhos fóra, comer extraordinariam®'''^ 
te. Ibidem, p. 113.— Comer alguemp^ 
um pé, exploral-o, disfruetal-o, tirar-1'' 
tudo o que tem. Ibidem, p. 114. 
merá isto na caheça de um tinhoso, diz'®® 
de uma pessoa demasiado crédula quo 
cilmento acreditará uma mentira qie 
lhe quer pregar. Ibidem, p. 114.—Co®® 
trapos e fragalhos, comer tudo som 
pugnacia. Ibidem. 

— V. refl. Comer-se, devorarem-se, 
comida uns dos outros. — «Estes safi^ 
que se comem nos banquetes quando se 
tam na guerra, nem ha entre elles 
prato que as mãos, e caheça do 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
IV, cap. 7. 

— Morder-se, estar enraivado; con 
mir-se. 

—Comerem-se huns aos outros ■ 
mutuo odio, inveja, emulação.—l^nço 
rem-se mutuamente. — «Dii'-lhes-het^ 
dos, que nesta sucede, o que nas 
marear; que quem as vir assim 
de linhas, e riscos, que se comem 
outros.-» Francisco Manoel de McllO) 
ta de Guia de Casados. 

— Adag. : «Vós quereis comer os 
dos com dentes emprestados.^ Jorgo 
reira do Vasconcellos, Eufrosina, 
SC. 3. — «Bom Rey se quereis que voS ^ 
va dai-me de comer.» Idem, Ibid®®'^^, 
«Quem só come seu gallo só sella 
vallo.» — « Quem só come seu 
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seu cavallo, que se saheys muyto 
icirnbem eu sey o meu psalmo, e mal aja 
o Ventre, que do bem não tem mentes.d 
Wem, Ibidem, act. i, sc. 1. — aPagome eu 

meu amigo, qiie come o seu pão consigo, 
^^0 meu comigo.T) Idein, Ibidem, act. I, sc. 

«-Nora rogada, e panella repousada, 
'íao a come toda aharha.T> Idem, Ibidem. 
'~'í8e eide dar de comer vuster eyde pão 
'w caldo.D Idem, Ibidem. — «Po?- me fa- 

mel comerãome moscas. y> Idem, Ibi- 
dem.— dComey ca da "panella, que lim- 

e ella.D Francisco Manoel do Mello, 
feira de Anexins. — tQuem se queima 
^ihos come.» Enfermidades da lingua, p. 

— «Goma o mão bocado, quem comeo 
oiom.» — «Come caldo, vive em alto,an- 

quente, viverás longamente.-a—«Come 
Vara viver, pois não vives para comer.» 

"Comer ã custa da barba longa.-» — 
"Comerá sapos, e largatos.» — «Comer, e 
<^oçar, tudo está em começar.» — «Comer 

com codea.»—«Comeo a velha os 
jedos.T) — «Comer a duas faces, ou a 

carrilhos.»—«Guarda que comer, 
"<^0 guardes que fazer.» — «Esse malfa- 

que andes, e não comas.» — «Bem 
''Offle o villuo, se lho dão.» — «Bom co- 

traz máo comer.» — «0,0X0.1 papas 
P^fa engordar, sahirão-me por cea, e por 
Dentar, t,—«Comei mangas aqui, que a vós 

onrao, e não a mim.» — «Comer toda a 
^^inda, tremer toda a moleira.» — «Duro 
^ cozer, duro de comer.» —«Em casa 

® Maria parda huns comem leite, ou- 
® nata.» — «Em cada casa comem/a- 

e na nossa ás caldeiradas.»—«Fazei- 
weíj comer-vos-hão as moscas.* — 

''ande saber he, não escutar, e comer.» 
^ílir-se-hão os hospedes, comeremos o 

—«Melhor he podre, que mal co- 

co — <^Não há 2n-azer onde não há 
ty, — «Quem quizer comer comigo 

se assentar.»— «Não comas 

Se'' ''T dentes emprestados.» — «Não 
jjyíl ®/<'2e»"a7;ar^ comer, e assoprar.»— 

n}^ 2"*^ comer, assenta-se á meza.» — 
muito queijo, nem do moqo es- 

<ionselho.» — «No comer, e nofaliar 
ftie "1°^® igual.» —«No tempo, que se co- 

envelhece.» — «O que come 
não aproveita a minha 

o ^ . *0 que houveres de comer, não 
Cojjjg ® fuzer.»— «Osso, que acabas de 

" tornes a roer.»—«Ovo 
dem embaraçado.» — «Panella 

comida, e peor mexida.»— 
companhia desfeita.» — 

Cojjjg^ apara a maçã, quem lhe ha de 
íoci(j " casca?» — «Por isso se come 
ouí,.o porque hum quer da perna 
Pào „ ^^palda.» — «Queijo, e 

ví7Wü.b — «Quem á meza 
mal jnnta, e peor cea.» ■— 

come, e bebe, faz o que deve.» 
come a carne, rua o osso.» — 

6 deixa, duas vezes poe a 
® Quem escudella d'outro espera. 

fria a come.» — «Quem quizer comer^ 
migue.» —-«Quem tanta agoa ha de beber, 
ha mister de comer.»—Se comeres antes, 
que vás á egreja, despois não te porão a 
meza.» — «Tem-te em teus pés, comerás 
por tres.» — «Tudo ha mister arte, e o 
comer vontade.» — «Axa não tem que co- 
mer, e convida hospedes.» — « Versas, que 
has de comer^ não as cures de mexer.» — 
«Quer chova, quer não chova, meu amo 
me dará que coma.» — «Come do teu, e 
chama-te meu.» — «Bem jejua, quem mal 
come.» — «Quem só come sm gallo, só 
sella seu cavallo.» — «Cão de palheiro 
nem come, nem deixa comer.» — «^4. ca- 
beça com comer endireita.» — «^4 bom 
comer, ou máo comer, tres vezes beber.» 
— 4 Quem come a papa, reze o Pater 
Noster.» — «Comer sem beber, cegar, e 
não ver.» — «Comer truta, oujejuar.» — 
«Comer até adoecer, curar até sarar.»— 
«Come, que a hora de comer he a fome.» 
— «Come menino, criar-te-has; come ve- 
lho, viverás.» — «Muito come o tolo, mas 
mais tolo é quem lho dá.» —«Comer ver- 
dura, e deitar má ventura.» — «Come 
com elle, e guardate delle.»— «Não co- 
mas crú, nem andes com pé nú.» 

2.) COMÊR, s. m. (Vid. Comer 1). O 
que se come. 

Pardeos, vae tu so qiiizcrcs, 
Salvo se na refcstüllii 
Me (lessem bem de comer ; 
Senão leixa-me jazer, 
Que nàü liei de bailar iiella : 
Vae tu lá embora ter. 

OIL VIC., AUTO DA MOFINA MESDES. 

E fui-mc per esse cliào 
A Doos douelie alma dizer, 
Com meu eaclieiro na mão, 
Sem soes motrete de pão, 
Nem Ibme jiera o comer, 
Se vem á mão. 

IDEM, AUTO DA BAUCA DO PÜROAT. 

— «Depois de acabado o comer, que 
foi servido com toda a ceremonia neces- 
sária pera seu estado, quiz o imperador 
que vissem a tenda e as cousas delia.» Fran- 
cisco dc jMoracs, Palmeirim de Inglater- 
ra, cap. 24.—«Acabado o comer houve se- 
ram real no apousento de Flerida, onde 
a imperatriz e arainha aquella noite cea- 
ram. Ao serão viéramos mais dos caval- 
leiros, que no torneio se acharão.» Idem, 
Ibidem, cap. 47. — «Ao oídro dia, depois 
da vinda de Lucenda, estando o impera- 
dor á meza, e com elle Flcframão, que, 
ainda que naquelles dias não estava muito 
bem disposto, veio ao paço por mostrar a 
vontade, que lhe Jicára de o servir, e com 
elle outros cavalleiros de preço pratican- 
do todos nas cousas do cavalleiro da For- 
tuna, quasi por façanha, tendo-as por tão 
acima das de os outros homens, que as 
passadas estimadas dantes em muito, ago- 
ra pareciam de menos valor, que pera 
Fluramão era assás contentamento vêr 
tanto em extremo louvar a pessoa de que 

fora vencido, e de quem o eram tantos,como 
atraz se disse, antes que o comer se aca- 
basse, entrou pola porta um cavalleiro 
mancebo armado de todas as armas, so- 
mente o rosto.» Idem, Ibidem, cap. 30.— 
«Acabado o comer, que todo se gastou em 
lhe perguntarem a maneira de que Flo- 
riano fora são das feridas, que recebera 
na batalha de Dramusiando e dos seus gi- 
gantes, e elle lhe dar conta de tudo o que 
mais passára, segundo atraz vai escripto, 
se foram á camara da imperatriz Agriola, 
onde aquelle dia jantára a rainha e Fle- 
rida.» Idem, Ibidem,cap. 48. — «Selvião 
tirou os freios aos cavallos, e, deixando-os 
pascer da erva, lhe deu de comer a elle 
d'alguma cousa, de que sempre andava 
provido.» Idem, Ibidem. 

COMERZÍNHO, s. m. Diniinutivo de Co- 
mer 2. 

COMESTÍVEL, adj. 2 gen. (De comesto, 
com o suffixo «ivel»). Proprio para se co- 
mer. — Generos comestiveis. 

— S. m. pl. Viveres, mantimentos. — 
Escaceavam os comestiveis. 

COMÊSTO, part. pass. ant. do Comer. 
(Do latim comestus). Comido, 

— Usado ainda no adagio : «Pão co- 
mesto, companhia desfeita.» — dApegais- 
uos a isso, porque tereis outras occupa- 
çoes, pão comesto, companhia desfeita.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, 
act. I, sc. 8. 

COMÊTA, s. m. (Do latim cometa, do 
grego komêtês, de komt, cabelleira : as- 
tro cabelludo). Termo de Astronomia. 
Astro que gira á volta do sol em ellipses 
muito excentricas como os planetas, mas 
que diíFere em quanto ao aspecto, o pela 
natureza do seu movimento; apresenta-so 
rodeado dc uma nebulosidade ou cabel- 
leira, que so prolonga freqüentemente 
n'um rasto luminoso chamado cauda; o 
para se distinguir estas partes luminosas 
uma da outra, dá-se á primeira o nomo 
do coma o A segunda o nome do núcleo; 
mas so o cometa precede ao sol, a coma 
apparece como i*aios luminosos que vito 
diante do corpo do cometa, e toma entSo 
o nome de barba; e se elle so mostra 
depois do sol posto, dá-se-lhe o nome do 
cauda, porquo o corpo do cometa prece- 
de ao rastilho luzente, e chama-se har- 
bato, crinito (jstella crinita), caudato, 
do rasto de luz que acompanha a parte 
d'clles mais próxima ou mais remota do 
sol o segundo a posição e fôrma d'esta 
luz. 

— Cometa de Halley, nomo de um co- 
meta que tomou o nomo do seu desco- 
bridor llalley, astronomo inglez do sé- 
culo XVII, e que gyra pouco fóra do nos- 
so systema planetario. 

— Cometa de EncJce ou de curto perío- 
do. Em 1818, Encke, de Berlim, reco- 
nheceu a periodicidade d'um cometa, des- 
coberto por Pons em Marselha, o qual 
effectua a sua revolução em 3 annos o 
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1/3 ou em 1:200 dias, pouco mais ou me- 
nos ; não tem cauda, e compõe-se d'um 
núcleo, rodeado d'uma nebulosidade. 

— Cometa de Biela. Este cometa, des- 
coberto em 182(3 e reconhecido periodico 
por Gambert, eíFectua a sua revolução 
em 6 annos e ^/í, e tem o movimento di- 
recto, não tem cauda; e apenas é visível 
ao telescopio, 

— Cometa de Faye, cometa descoberto 
pelo astronomo Faye, de quem tomou o 
nome, no Observatório de Paris, a 22 de 
novembro de 1843; tem o movimento di- 
recto, e a sua revolução dura 7"",4. 

— Cometa de Bronsen, cometa desco- 
berto em 1846, e que tem o periodo de 
5=n,6. 

— Cometa de d'Arresh, cometa reco- 
nhecido periodico por Yvon Villarceau, 
em 18Õ1, cuja revolução dura G»n,44. 

Bem promettco tua morte o cruel cometa, 
Que vimos, ninguém soube entào sentil-o. 

ANT. FEKR., EGLÜGA VII. 

Nào faltam ali os raios de artificio, 
O3 trêmulos cometas imitando. 

CAM., Lüs., c. II, est. 90. 
A Leu viu sangrento com scmbrante 
Carregado, mortiícro, e tristonho : 
Vio cometas arder, fero espcctaeulo 
E cm lieaes mortes sempre sinal certo, 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. VII. 
— «.Comtudo afirmarei este caso, que 

suposto foi mayor em suas partes, do que 
em si mesmo, pareceo como hum cometa, 
que sendo produzido da haixa exalarão 
da 2'erra suhio, e se acendeo no Ar,d 
Francisco Manoel de Mello, Epanaphoras, 
p. 6. 

Os scintillantes olhos tanto ardiào, 
Que cometas infaustos semeltiavào, 
Ka grà eabcça o barba se esiiarzião 
Cinzas, (pie fogo ainda sustentavào. 

KOLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 13. 

— Figuradamente:—<í Congelarãose os 
desejos de meus j^^nsamentos mestiços ao 
passar dos Alpes, eu pera as fazer cor- 
ridas fiz-lhe hum emjdastro de sandalos 
e oleo de Pregonadas son Ias guerras de 
Francia contra Aragone, quis Ueos que 
tomarão fogo, e todavia sempre se sentem 
em toda a mudança de tempo, que he hum 
prejudicial cometa, lancei tres, e ás, 
vim a entalolar com senas, e dizia a sor- 
te no sino de libra.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, sc. 7. 
 Termo Chulo. Comilão. — Aquelle 

homem é um grande cometa. 
 Termo de Brazào. Movei da arma- 

ria, que representa um asti o ou estrclla, 
com um raio maior para baixo. 

COMETÁRIO, adj. (De cometa, com o 
suffixo «ario»). De cometa, relativo aos 
cometas. 

COMETTEDÔR. Vid. Commettedor. 
COMETTÊNTE. Vid. Commettente. 
COMETTÈR. Vid. Commetter. 
COMETTÍUO. Vid. Commettido. 

COMETTIMÈNTO. Vid. Commettimento. 
COMETGGRAPHÍA, s. /. (De cometa, 

e do grego graphein, descrever). Termo 
d'Astronomia. Historia dos cometas. 

f COMETOLOGÍA, s. /. (De cometa, e 
do grego logos, tractado). Termo de As- 
tronomia. Traetado dos cometas. 

COMÉYOS. Vid. Comenos. 
COMEZÀINA ou COMEZÁNA, s. /. (De 

comer). Termo Familiar. Acção do co- 
mer e beber em companhia de varias pes- 
soas. 

COMEZÍNHO, adj. (De comer). Que se 
pode comer facilmente. 

— Figuradamente : Fácil de compre- 
hender; de 1'acil intelligencia. 

— Pertencente a mautimento, viveres. 
— (íllordenamos, e mandamos, e defen- 
demos que nenhuum Mercador de fora de 
nossos liegnos nom compre per sy, nem 
per outrem nenhuum aver de peso comi- 
sinho, salvo pera seu mantimento.» Or- 
denações Affonsinas,Tom. iv, Tit.4, § 2. 

COMFOLÃO. Vid. Confalão. 
COMGALARDOÁR. Vid. Galardoar. 
1.) COMHA. Ant.; Com'a, Como a. — 

«iílssim a ÂJãi, Comha a filha.» Doe. dos 
Bentos do Porto de 1285, cm Viterbo, 
Eluc. 

2.) COMHA. Ant.: Coima. — aE en ca- 
da huum dos dictos casos quer seiam da- 
nados ou nom senpre a coomha segundo 
o costume da terra seia pagada.» Doe. 
de 12H, em Portug. Mon. Hist. Leges, 
Tom. I, p. 1G6. 

COMIÁDA, s. f. Vid. Cumiada. 
CÔMICA, s. f. (Vid. Comico). Actriz de 

comedia, e familiarmente, actriz em ge- 
ral. 

COMICAMÊNTE, adv. (De comiGO, com 
o sufBxo «mente»). De modo comico. 

COMICHÃO, s. /. (Dc comer). Pruído. 
—Figuradamente : Desejo inquieto ; in- 

quietação.—«Voce he huma sarna em lhe 
dando a comicham não ha quem o ature.» 
Francisco Manoel de Mello, Feira d'Ane- 
xins, Part. I, Dial. V, § 3. 

COMICHÔSO, adj. (Vid. Comichão). Que 
se descontenta de tudo e de nada se agra- 
da.— (iGritão, são comichosos, e enfa- 
dão as creaturas.» Francisco Manoel do 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Que tem muito desejo. 
CQMICIÀL, adj. 2 gen. (Do latim comi- 

cialis, de comitia, os comicios). Que tem 
relação com os comicios. 

— Doença comicial, a epilepsia, por- 
que os comicios se separavam quando al- 
guém caía n'clles do alto mal. 

COMÍCIO, s. m. (Do latim comitium, de 
cum, e ire, ir). Termo de Antigüidade. 
Nome que davam os romanos a suas as- 
semblêas para a eleição dos magistrados, 
e para outros negocios públicos.—aSó de 
huma cousa se excluyão os Municipes em 
Roma, que era dos comícios curiaes.» 
Luiz Marinho, Antigüidades de Lisboa, 
p. 217, em Bluteau. 

— Hoje, nome que se dá a reuniSes 
publicas para se tratar de questões elei- 
toraes, discutir candidatos a deputados, 
etc. _ 

CÔMICO, adj. (Do latim comi eus; do 
grego kOmikos, de komôs). Que respeita 
á comedia. — (/.Porque quem negará, qus 
na pureza de sua lingoa, na arte de com- 
posição, naquelle estylo tam comico, no 
decoro das pessoas, na invenção, na gra- 
vidade, na graça, no artificio, não posso, 
triumphar de todos ?» Antonio Ferreira, 
Bristo, Prol. 

— Poeta comico, o que compõe comé- 
dias. 

—8. m. Comico, auetor de comédias. , 
— « Cá nem mais nem menos isto se vé nos 
humanos representadores da feira da vi- 
^a I em cujo corro entrados, e per seu 
curso movidos {segundo o Comico) de dif- 
ferentes e varias inclinações; huns se in- 
clinam a domar cavalos, outros a mon- 
tear, alguns a filosoj-ar.» Jorge Ferreir® 
de Vasconcellos, Ulysippo, Prol. 

—Actor comico.—O Isidoro é umiom 
comico. 

COMÍDA, s. f. (De comido ; comp. Be- 
bida, etc.) O que se come. — aPorq^^ 
descompondo, e jingindo sempre as horos 
da comida, lhe dey mil azas a mil accf 
dentes de mal de estomago, e de ourind) 
talvez a muytas reverendas apoplexia^t 
onde de ordinário os g losos vem a pa0^ 
seus excessos.» Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apol. Dial., p. 23. 

— Adag. : «Comida feita, companU<i 
desfeita.» 

COMIDÁDE, s. f. (Do latim comita^)' 
Termo Didactico. Urbanidade. 

COMÍDO, part, pass. de Comer.-—*; 
hom conselho era não na ver mais, 7"'^/ 
ando no algo: este sei eu que o não 
de sostentar; por isso tomemos por 
dio ir lá: e se me quereis leixar que 
dê humas jwucas, perdei cuidado jw® 
lhe farei salnioira com que gorme o C®' 
mido.» Jorge Ferreira de Vasconcell"'» 
Ulysippo, act. ii, sc. 4. — «Velha 
aventurada, comida dos bichos, alma ® 
diabo, porque me não abres?» Antoniof®*" 
reira, Cioso, act. iv, sc. G. 

E por castigo quer, doce c severo. 
Mostrar-lhe a formusura de Diana : 
E guarde-sc nào seja inda comido 
D'esscs càos, que agora ama, e consumido- 

CAM., Lus., c. IX, est. 26. 

— dE pera que a maldiçam ahrang^^^^^ 
ainda aos fruytos dos annos passadoSj 
que tinham enceleirada boaprouisam, ^ 
tos pera se valerem delia os celeiros, 
se achaua podre, e comido da prag^j 2^^ 
também se estendeo, como antigàment^ 
Egito, ás agoas, porque sendo d'anté^ 
beber, sádias, e saborosas, subitamen^f 
tornaram carregadas, salohras, doente 
secaram os ságures donde tinham o 
6 os mais liquores, corromperamss os 
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morriam muytos á pura fome, ardia em 
iodos a peste.D Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 2. 

Com branda voz, e com acçào bcnina 
Lho disse : Só te pode tor desj^ido 
O fruito da mortífera amargura ; 
iens tu comido delle, por ventura ? 

kolim de moura, kov. do homem, c. I, est. 101. 

COMÍGO. Vid. Commigo. 
COMILÃO, s. m. (De comer). O que 

come muito, grande comedor. 
COMILÔA ou COMILÔNA, s. /. de Co- 

ttilão. 
COMÍNGE, s. m. Morteiro de IG ou 18 

Pollegadas. 
COMINHÉIRO, A, s, (De corainho, com 

osufíixo «eiro, «a»). Pessoa que vende co- 
®'nhos. 

• Figuradaraente: Que faz caso de 
cousas insignificantes. 

COMÍNHOS, s. TO. pl, (Do latim cumi- 
'n.um). Sementes de uma lierva vulgar que 
®6i've de adubo na cozinha.— «Puis, tíe- 
^nores, coração, hofes, Laço e toda a ou- 

'^^''nais cahedella, 7iuo se podem comer 
^^nao com cominhos ; e mais, Senhores, 

dama era tendeira; e este he o ver- 
^deiro entendimento, d Cam., Seleuco, 
frol. 

A lierva que dá essas sementes. 
— Loc.: Não Vide um cominho, não 

^6 nada; para nada presta. —Ser um 
"Unho á vista alguém, ser muito ma- 

comparado com essa pessoa. 
-íVao ter donde atar cinco reis de co- 

seu. Enfermi- 
da Língua, p, 140. 

COMIRMÃO, s. m., COMIRMÃ, s.f. Vid. 
Coirmã. 

!;0MISÍNH0, adj. Vid. Comezinho. 
comitê, s. m. (Do inglez comitee). 

^.^0 ogismo. Reunião de um numero rela- 

g restricto de pessoas, ou mais 
Ppciahnente, de membros de um corpo 

q ^^mieroso d'uma assemblêa, reunião 
go . encarregada de occupar-se de ne- 

determinados, dar uma opinião, 
uma deliberação. 

ll)j^ -^ssemblea de commissarios esco- 
pela auctoridade e encarregadas da 

particular de algum negocio, 

■ftanl Official do galé que e castiga os forçados. 

° comííre, vendo a morte perto, '"•cudào ao perigo descoberto. 
DE MEKEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. I, Gst. 3G 

/• (Do grego Icomma, o que 
de Q de Icoptein, cortar). Termo 
bro grega. Uma parte do mem- 

um inciso.—Para os 
lüetro P''^'"'^cs do verso liexá- 
virg|^]'^®®Parados pela cesura.—Nome da 

^0^1 • Asteriscos, vírgulas dobradas 
Eetn j ® niarcam as citações de passa- 

auctor. I 

— Termo de Musica. Differença do tom 
maior ao menor ; cada um dos pequenos 
intervallos em que se dividem os tons na 
musica. 

— Termo d'Imprensa. Pontuação mar- 
cada por dous pontos, um por cima do 
outro (:) 

t COMMANDÁDO, part. pass. de Com- 
mandar, e adj. Capitaneado, subordinado 
a um chefe. 

COMMANDAMÊNTO, s. m. (Do thema 
comnianda, de commandar, com o sufExo 
«manto»). Acção de commandar ; com- 
manclo. 

COMMANDÁNTE, s. m. (Do commando, 
com o sufíixo «ante»). Termo Militar. 
Official que commanda um corpo de tro- 
pas ou governa uma praça ou uma em- 
barcação de guerra. — O commandante 
do regimento. — O commandante do bata- 
lhão. — O commandante c/a/oríctíezfí. 

— Por extensão: Todo o official que 
governa actualmente, ou por lhe perten- 
cer por sua graduação ou na falta do che- 
fe su2)eri()r. 

— Capitão que faz as vezes do major, 
áliás capitão mandante, 

— Commandante em chefe, tanto no 
exercito militar como na marinha, official 
que não está subordinado a outro. 

— Commandante em segundo, official 
debaixo das ordens de outro. 

CGMMANDÂR, v. a. (Do latim cum, com, 
e mandar). Termo ]\Iilitar. Man- 
dar, dirigir como superior, um corpo de 
tropas, uma esquadra, etc.; governar uma 
praça. 

— Figuradamente : Dominar. — Logar 
alto que commanda a campanha rasa, 

COMMÃNDO, s. m. (De commandar). 
Termo JMilitar. Mando, ordem, auctori- 
dade do commandante; acção e effeito de 
commandar. 

— Vozes de commando, vozes de que 
usam os instructores de recrutas e os of- 
íiciaes eommandantes dos corpos, para 
mandar executar aos soldados os diíferen- 
tes movimentos e manobras no exercicio 
ou no campo da batalha. 

COMIMÁRGA. Vid. Comarca. 
COMMARCÃO. Vid. Comarcão. 
CGMMARCÁR. Vid. Comarcar. 
t CGMMÁSSE, s. m. Termo do Com- 

mercio. i\Iocda corrente em Moka, cujo 
valor era de 2õ reis. 

COMMARÍM, s. m. Vid. Comari. 
•f COMMELYNA, s. / Termo de Eota- 

nica. Genero de plantas da família das 
commelynaeeas, da America do Sul. 

— Commelyna tuberosa {commelyna tu- 
herosa, Linneu), planta natural do Jlexi- 
co; tem haste direita e articulada, com 
folhas ovaes e lanceoladas; dil flores 
azues, reunidas n'uma folha era fôrma 
de espalho. 

t CGMMELYNÀCEAS, s. /. pl. (De 
commelyna). Termo de Botanica. Famí- 
lia do plantas monocotylodones de esta- 1 

mes perigyneos, estabelecida por Brown, 
e na qual ordenou os generos commely- 
na, tradescantia, etc.; são plantas herbá- 
ceas, annuaes ou vivazes, classificadas até 
então entre as juncagineas e cuja raiz é 
formada de tuberculos carnudos, de folhas 
alternas simples e com flores nuas, ou em 
espatho foliáceo. Estas plantas habitam 
as regiões tropicaes do globo e encontram- 
se algumas na Australia. 

CGMMEMGRAÇÃO, s. f, (Do latim com- 
memoratio, de commemorare, lembrar, fa- 
zer menção de...) Ceremonia estabelecida 
para fazer lembrar um acontecimento pas- 
sado. — A communhão é uma commemo- 
ração do sacrijicio da cruz. 

— A commemoração dos mortos, a fes- 
ta que a egreja celebra no dia dos fieis 
defuntos. 

— Termo de Liturgia. Antiphona, com 
seus versículos e oração, que se faz a 
algum santo nas Laudes, nas vesperas 
e na missa, depois da oração do dia. — 
v-No tempo Paschal se faz somente comme- 
moração da Cruz.D Gonçalo Vaz, Rubri- 
cas do Breviario, p. 104, em Bluteau. 

— Por extensão : Lembrança, recorda- 
ção, memória. — Guardo este retrato em 
commemoração da nossa antiga amizade. 

— Familiarmente : Fazer commemora- 
ção d'alguem, fazer menção. 

CGMMEMGRÁDG, i)art. pass. de Com- 
morar, e adj. De que se faz commemora- 
ção. — Obi-a mui commemorada. — Fa- 
ctos commemorados por nossos avós. 

COMMEMGRÁR, u. a. (Do latim com- 
memorare; do cum, o memorare, lembrar). 
Fazer commemoração. 

— Por extensão : Lembrar, recordar. 
— Familiarmente: Fazer menção. 
CGMIttEMGRATIVG, adj. (Do latim com- 

memoratus). Que recorda ou faz lembrar; 
feito em memória do alguma acção ou 
acontecimento. — Festa commemorativa 
da Restauração de Portugal no primeiro 
de Dezembro de 1G40. 

— Termo de Medicina. Signaes com- 
moratívos, signaes mais ou menos evi- 
dentes do passado, os estygmas que dei- 
xou impressos sobre a economia animal, 
e pelos quaes o medico muitas vezes es- 
clarece o diagnostico e o prognostico da 
doença presente. 

CGMMEMGRÁVEL, adj. 2 gen. (Do la- 
tim commemorabilis, memorável). Digno 
de commemoração. 

COMMÊNDA, s. f. (Do baixo latim cowi- 
menda, de commendare ; vid. Commendar). 
Primitivamente, a provisão d'ura benefi- 
cio que se dava a um cavalleiro das or- 
dens militares por serviços ou outros ||ti- 
tulos.— emadeo maisqxie tirasse huuma 
comenda que dera a Dom Pedro Mariz 
de Godoi.» Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 18. — «F que a comenda 
que avia dada a Dom Pedro Moniz, pois a 
elRei nom jjrazia dello, que cataria outra 
cousa de que lhe fezesse mercee.D Ibidem. 
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Muyto embora vos seja, 
na boa ora e no bom dia 
vcjaes vos vossa igreja, 
comenda ou abadya. 

CANC. DE RES., t. I, p. 267. 

— a Vedes aqui como se gastão muitas 
vezes os bens da Igreja, as comendas da 
cavallaria com alcoviteiros, com chocar- 
reiros, com cães, com dados. j> Antonio 
Ferreira, Bristo, act. ii, sc. 1.— íE Mes- 
trado de toda a ordem Militar de Christo, 
e suas muitas, e muito grandes terras, 
commendas, e datas. r> Antonio Cordeiro, 
Historia Insulana, Liv. ii, cap. 1. — <íÉ 
(que me dizeis a) o máo Ministro, que de- 
pois de enganar ao Rey todo o tempo de 
sua vida, quando lhe mete {entre outros) 
a provizão falça, em que pede lhe faça 
mercê da comenda alhea. El Rei lha con- 
cede e dá com elle ao pé do Pelourinho, 
não vai nada esta hora'?* Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
40. 

— Vencer commenda, servir para ga- 
nhar commenda. 

— Servir commenda, militar pela com- 
menda recebida. 

— Na ordem de Christo, commendas 
velhas, as que so erigiram dos bens dos 
Templarios applicados á ordem logo em 
sua instituição, e outras que se accres- 
centaram até ao anno de 1514. 

— Commendas novas, as que se accres- 
centaram dos vinte mil cruzados, que o 
Papa Leão x concedeu a D. ^lanoel n'a- 
quelle anno em rendas das egrejas e mos- 
teiros. 

— Terra que antigamente se dava a 
commendeiros ou commendadores para a 
guardar, defender, proteger dos inimigos, 
malfeitores, e manter paz e justiça no dis- 
tricto d'ella. — <iDe se retirar o casado 
com sua familia a viver no seu lugar, 
commenda, ou herdade...d Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

— Insignia da ordem quedos commen- 
dadores trazem ao peito. — É este o sen- 
tido principal em que a palavra hoje ó 
empregada, porque as commendas reaes 
desappareceram, ficando apenas o nome 
e a insignia vã, com que os cerebros de- 
sorados da burguezia se enchem do fu- 
mos de ridicula vaidade. 

— Termo de Direito canonico. Titulo 
de beneficio dado pelo papa a um eccle- 
siastico secular ou a um leigo nomeados 
pelo rei. 

COMMENDAÇÃO, s.f. Acção de encom- 
mendar. 

COMMENDADÉIRA, s. /. (De commen- 
da, com o suíRxo udeira»)- Senhora que 
tem commenda. 

— Prelada de um mosteiro que tinha 
commenda. — <i Ca ella casou sua irmãa 
Dona Johana, que era bastarda e comen- 
dadeira dos Santos.j> Fernào Lopes, Chro- 
nica de D. Fernando, cap. 6õ. 

COMMENDADÔR, s. m. (De commenda, 
com o suffixo a dor»). Cavalleiro provido 
n'uma commenda nas antigas ordens mi- 
litares.— O commendador de Malta. 

Samcristam, apresentado, 
pryoste, commendador, 
organysta, contratenor, 
coneguo, leeençeado. 

CANC. DE KESENDE, t. I, p. 268. 

Na mesma guerra vê que presas ganha 
Est'outro Capitão de pouca gente ! 
Commendadores vence, e o gaulio apanha 
Que levavam roubado ousadamente. 

CAM., LDS., c. vm, est. 33. 

Ve Malta bellicosa, onde o conuento 
Da nobre reliçiíío está fundado, 
Celebre por vietorias e altos feitos 
Dos valorosos seus commendadores. 

CÔETE EEAL, NAUF. DE SEPULV., C. II. 

Ao Norte a Prússia ve sua visinha 
Com commendadores esforçados. 

IBIDEM. 

— Hoje, titulo d'uma dignidade nas 
ordens de cavallaria. — Commendador da 
ordem de Christo. 

— Antigamente. O provedor ou admi- 
nistrador do hospital. 

— Defensor, protector de egreja, mos- 
teiro e suas possessoes, terras, castellos, 
colonias. Viterbo, Eluc. 

COMMENDADORÍA, s. /. O cargo do 
commendador.—A dignidade de commen- 
dador. 

COMMENDÁR, v. a. Vid. Encommen- 
dar. 

— Antigamente, entregar. 

Ao demo come?i<í'amor 
E min, SC d'amor ci sabor. 

TROVAS E CANT., n. 32. 

COMMENDATARÍA, s. /. Vid. [Com- 
menda. 

COMMENDATÁRIO, adj. O que tem be- 
neficio regular em commenda. — Ahhade 
commendatario. — Frei João Alvares foi 
ahhade commendatario de Paço de Sou- 
sa. 

COMMENDATÍVO, adj. (Do latim com- 
mendativus). Que recommenda; que tor- 
na recommcndavel. —Este homem tem 
qualidades muito commendativas.—Pro- 
logo commendativo, o em que se louva a 
obra o o auctor. = Pouco usado. 

COMMENDATÓRIO, adj. Que recommen- 
da ; que ó de recommendaçuo. — Carta 
commendatoria. 

COMMENDÉLA, s. f. Termo Comico. 
Diminutivo de Commenda. 

COMMENSÁL, s. m. (De com, e men- 
sal). Cada um dos que cornem habitual- 
mente á mesma mesa.—E meu commen- 
sal.—Somos commensaes.—lEspero que 
hajamos dito, que nam percence a alguum 
julguador julguar em Feito, ou causa, que 
a elle ou a seus parentes, e familiares 
pertença, principalmente ou por outra 
guisa, esto declaramos num aver luguar 
em Nós, porque Somos certamente enfor- 

mado, que per Direito Imperial nos 
dada Authoridade por rezam de Excel- 
lenda do Nosso Real Estado, que pos- 
samos geralmente julguar assy nos Fei- 
tos nossos, ainda que em todo principal- 
mente a Nós pertençam, como daqudUS) 
que do nosso divido forem, ou nossos /«■ 
miliares comensaees em todo caso, 
acontecer possa.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. III, Tit. 30, § 4. 

COMMENSALIDÁDE, s. f. (De commen- 
sal, com o suffixo «idade»). Qualidade 
de commensal.—A nossa commensalidade 
durou 3 annos. 

— Direito de ser commensal á niesa 
do soberano.—A academia franceza go- 
sava do direito de commensalidade. 

COMMENSURABILIDÁDE, s. /. (De com- 
mensurável). Termo de Mathematica' 
Qualidade de ser commensuravel. Bela* 
ção de numero a numero entre duas gran- 
dezas, que têem uma medida communij 
o poder ser medido. 

COMMENSURAÇÃO, s. /. (Do com, e 
mensuratio, agrimansura). Termo de Ma* 
thematica. AcçSo de commensurar. 

COMMENSURÁDO, part. pass. de Coffl; 
mensurar, e adj. Que se commensurou, 
proporcionado. 

COMMENSURÂR, v. a. (De com, e a" 
latim mensurare, medir). Termo de Ma" 
thematica. Medir grandezas ou numer"® 
commensuraveis. 

—Figuradamente : Proporcionar, egu®' 
lar. 

— Commensurar-se, v. refl. Equ'P®' 
rar-se, cgualar-se. 

COMMENSURATÍVO, adj. (Do com, " 
do latim mensuratus, com o suffixo «ivCj* 
Termo de ALithematica. Que mede e^a 
ctamcnte qualquer grandeza ou numcrO' 
— d A grandeza absoluta, ou commensU'"^.^ 
tiva das plantas ha sujeita a variar W"' 
to segundo o terreno, clima, abundan^ 
de suecos, etc., e por isso fornece 
pouco seguras; o gyrasul v. g. em » 
terreno magro dará folhas de largura 
mão travessa, e em hum chão pingue ® 
Ias ha de dobrada largura.d Ave 
lirotero. Compêndio de Botanica, ' 
p. 333. .-na 

COMMENSURÁVEL, adj. 2 gen. 
com, e do latim menmrabilis, que se p 
medir). Termo de Mathematica. 
uma medida commum, isto é, a quo 
medida so pôde applicar um certo ^ 
mero do vezes. Assim a toeza anti» 
a braça ou passo geometrico, eram 
mensuráveis ; porque a toeza, fg;-» 
seis pós, a, braça valia cinco ; o o p 
por consequencia a medida comni""' 
uma e d'outra. Pelo contrario o la'^ 
um quadrado, o a sua diagonal nao 
commensuraveis, porque não ha " 
por mais pequena (jue seja, que sÇ 
plique ao mesmo tempo uin determ' ^ ^ 
numero de vezes sobre a diago^a 
lado do quadrado. 
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— Números commensuraveis, números 
tem algum outro numero que os me- 

^6 ou que os divide sem resto algum. 
—jFiguradamente: Proporcional, pro- 

porcionado. — Pena commensuravel ao 
'^ríme. 

t COMMENTÁDO, part. pass. de Com- 
®entar, e adj. A que se fez commento; 

se eommentou. 
COMMENTADÔR, s. m. (Do thema com- 

®6nta, decommentar,comosuffixo «dôr»). 
" que faz commentos; escriptor que com- 
®enta um livro antigo, ou obscuro, ex- 
positor, illustrador.—íS. Jeronimo, San- 
"Hilário, Santo Thomás, os insignes Gqvo.- 
toeutadores, Jansenio, Salmeiraõ, Ahu- 

(fe communiente os demais^ tiran- 
® a razaõ literal das mesmas palavras 
" Texto, dizem, que excluio S, Mat- 

Jisos do seu Cathalogoj & nomeadamen- 
® tZa segunda parte delle, . estes tres As- 

'^^ndentes; porque o seu intento era re- 
po^Hir toda a serie da geraçaõ de Chris- 

o em tres Terços.•/> Antonio Vieira, Ser- 
do Rosário, Part. n, § 314. 

COMMENTÁNTE, part. act. de Com- 
entar, e adj. 2 gen, Que commenta. 

j "OMMENTÁR, V. a. (Do latim covimen- 
''6/ meditar ; do cum, com, e mens, espi- 

Explicar por um commentario; fa- 
'^otnmentarios. 

— Piguradamente : Interpretar á má 
^ ''g, torcer, viciar um dito ou acção. 

^^crmo de Antigüidade. Forjar, in- 

jjj ^®®IMENTÁRI0, s. m. (Do thema com- 
nta, de commentar, com o suffixo «ario») 

notas o explicações, sobre todas 

Per ti'»™» obra. — Commentario petuo, commentario nue segue o texto 
P^^l^^oporphrase.^ ^ \ 

de Legislaçílo. Explicação do 
]g . '^'[^teria, seguindo a ordem do texto 

® ativo, por opposiçilo ao tractado onde 
a ordem lógica. Diz-se n'esto 

''IO: Adoptar a ordem do commentario. 
cíq^ '^'^•'protaçuo mais ou menos rnali- 

se dá aos discursos dos outros. 

Saj- 'Comportamento equivoco deu lo- 
^''^astantes commentarios. 

aiifi ■ JjI. Nome dado ás historias 
4 a memórias assim intituladas 
riag ^5íio das antigas; historias c memo- 

' que o escriptor é o principal 
Coiu^. commentarios de Cezar.—Os 

de Montluc. 
®NTÍCI0, a, adj. (Do latim cor.i- 

Hario Inventado, imagi- 
Coiinir f^lt^iiloso, fingido. 
.,,JMMENtiSTA. s. 2 gen. Termo Fa- •^'liar. ir 

<^ssoa que faz commentos, isto ó, 
^6 outre acções ou palavras 

Cru 
S íi, s- m. (Do latim commen- 

Vid. Commentario. 

dao"'^ litteral do auctor para 
®®cólas.—Os commentos de Vir- 

—Figuradamente : Reflexões ou accres- 
centamentos que se fazem a algum caso; 
interpretação maliciosa das acçSes ou pa- 
lavras de outrem; ficção, invenção. 

COMMÊOS. Ant.: Comenos. — «.Porque 
a sanha sooe a enbargar o coraçom em 
tanto que nom pode homem veer direita- 
mente ' as cousas; porem estahellecemos, 
que se per ventura Nós per movimento de 
nosso coraçom alguém julgarmos aa mor- 
te, ou que lhe cortem algum nembro, tal 
Sentença seja porlongada ataa vinte dias; 
e des i adiante seja a dita sentença dada 
aa eixecuçom, se a Nos em este cõmeos 
nom revogarmos.n Ordenações Affonsinas, 
Tora. V, Tit. 70, § 1. 

t COMMERCIÁDO, part. pass. de Com- 
merciar, o adj. Que commerciou. 

COMMERCIÀL, adj. (De commercio, 
com o suffixo «al»). Que pertence ao com- 
mercio. — Negocios commerciaes. — Re- 
gulamentos commerciaes. —Phrase com- 
mercial. — Estylo commercial. 

— A liberdade commercial, liberdade 
dos câmbios entre os difFerentes paizes. 

t COMMERGIALMÊNTE, adv. (De com- 
mercial, com o suffixo «mente»). A'ma- 
neira do commerciante. 

— Em matéria de commercio. — Com- 
mercialmente faliando. 

COMMERCIÁNTE, adj. (De commercio, 
com o suffixo «ante»). Que faz commer- 
cio. — Povos commerciantes. — Cidade 
commerciante, cidade ondo se faz muito 
commercio. 

— S. 2 gen. Um rico commerciante. 
— Termo do Economia politica. O quo 

se entrega á industria commercial por 
opposição ao agricultor e ao fabricante, 

COMMERCIAR, v. n. (De commercio). 
Fazer commercio com alguém, negociar. 
— Esta nação commerceia com todos os 
povos. 

— V. a. Fazer communicar por trato 
commercial. — Commerciar a sua nação 
com as mais industriosas. 

— Figuradamente : Commerciar com o 
céo. 

— Ous.: Com uma lingua como a por- 
tugueza, o n'um paiz como o nosso, onde 
não ha uma academia capaz de tratar 
as questões da mesma, póde-so dizer, 
segundo a vontade de cada um.' eu com- 
merceio, tu commerceias, etc.; ou : eu 
commercio, tu commeroias, etc. 

COMMERCIÁVEL, adj. 2 gen. (De com- 
mercio, com o suffixo «avel»). Que pódo 
negociar-se no commercio. — Generos 
commerciaveis. 

— Que tem boa extracção no commer- 
cio. — Vinhos commerciaveis. 

— Por onde se pódo navegar com mer- 
cadorias. — Mares commerciaveis. 

COMMÉRCIO, s. m. (Do latim commer- 
cium; de cum, com, o merx, mercis, mer- 
cadoria). Troca, entro os homens, dos di- 
versos pi-oductos da natureza, ou da in- 
dustria. 

E se queres com pactos e lianças 
Dc paz e de amizade sacra e nua 
Commercio cousentir das aboiidanças 
Das fazendas da terra sua e tua, 
Porque creçam as rendas e abastanças 
(Por quem a gente mais trabalha e súa) 
De vossos reinos : será certamente 
De ti proveito, e d'elle gloria ingente. 

CAM. Lus., c. vii, est. 62. 

Por estas naus os Mouros esperavam; 
Que como fossem grandes e possantes, 
Aquellas, que o commercio lhe tomavam 
Com flammas abrazassem crepitantes. 

oB. ciT., c. IX, est. í. 

Parte-se costa abaixo, porque entende 
Que em vào co'o Rei gentio trabalhava 
Em querer d'elle paz ; a qual pretende 
Por íirmar o commercio que tratava. 

OB. CIT., c.'ix, est. 13. 

— í Porque em todo aquelle immens" 
numero de ilhas, que ali sam habitada^ 
nam ha outra nem mais aspera, e desa' 
commodada pera a vida, nem mais inu' 
til pera o commercio.» Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. 4,cap. 7.—iNem 
lhe custou pouco fazerse tanto nosso'. Por- 
que vendo os seus Mouros como elle per- 
tendia fezessemos assento na ilha, e que 
tinha escripto a ElRey dom Manoel de 
gloriosa memória, .e ao Gouernador da 
índia que no sitio, que nella melhor lhe 
parecesse mandasse edificar hua fortaleza, 
donde com toda segurança Jicariamos se- 
nhores do commercio de seu crauo, e da 
noz da Banda, que também lhe pertencia, d 
Idem, Ibidem, cap. 4, 6. — «Os tratos 
e commercios da gente, que são nervos da 
Republica, que Jim havião de ter?j> Fran- 
cisco Manoel do IMello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 117. — «Por isso ainda as met- 
temos entre as Ilhas Luzitanas mas com 
maior brevidade, pelo menor commercio 
que com ellas hoje temos,y> Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. ii, cap. 3. 

— Commercio por grosso, compra de 
mercadorias em grandes porções, para 
tornar a vender aos negociantes de reta- 
lho. 

— Commercio a retalho, compra do 
mercadorias por grosso, para as vender 
aos consumidores. 

— O corpo dos commerciantes. — A 
lei de consumo do Ministério Fontes de 
1867, desagradou a todo o commercio. 

— Tribunal do commercio, tribunal que 
sentenceia nos processos commerciaes, 

— Liberdade de commercio, principio 
do economia politica, que leva a suppri- 
mir ou a reduzir notavelmente os emba- 
raços das alfandegas, quo impedem a li- 
berdade das trocas entre difFerentes pai- 
zes ou entre as provincias d'um mosmo 
paiz. 

— Na linguagem especial da economia 
politica, o commercio é a industria que 
põe o producto ao alcance do consumidor. 
— A agricultura, a fabricação e o com- 
mercio, são os tres ramos de producçãa 
geral. 
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— Commercio exterior, compra ou ven- 
da de mercadorias para fora do paiz; 
troca com o estrangeiro. 

— Coramercio interior, troca, no inte- 
rior, dos prodiictos do paiz. 

— Commercio de transporte, n'um sen- 
tido especial, compra de mercadorias no 
estrangeiro, para as revender no estran- 
geiro. — No século XVII os Ilollandezes 
faziam o commercio de transporte. 

— Termo d'A!fandega. Commercio ge- 
ral, o todo das importações sem attenção 
ao seu destino ulterior; e das exporta- 
ções, sem attenção á origem das merca- 
dorias. 

— Commercio especial, a somma das 
importações destinada ao consumo inte- 
rior do paiz, e das exportações das mer- 
cadorias nacionaes ou nacionaiisadas. 

— O facto de vender mercadorias. — 
Commercio de trigos. — Um commercio 
de vinhos. 

— Em termos de Jurisprudência, o fa- 
cto de comprar mercadorias para as re- 
vender.— Fazer commercio. — Acto de 
commercio.—Sociedade de commercio. 

— Figuradamente : Trafico de cousas 
moraes.—Esta mulher fez um commer- 
cio infame com a honra de suas filhas. 

— Relações de sociedade ou de nego- 
cios, freíjucntação. — Os egijpcios entra- 
ram em commercio com os gregos. 

— União iilicita entre duas'pessoas de 
sexo differente. 

—. Loc.: Ter commercio com alguém, 
viver em concubinato. — Fazer commer- 
cio de si mesmo, prostituir-se. 

— Syn. : Commercio, Negocio, Trafico. 
O commercio ó a troca de valores por va- 
lores eguaes, ou d'objectos equivalentes, 
e não a troca do supérfluo com o neces- 
sário.— O negocio ò o trabalho exercido 
ao serviço do commercio, ou a parte do 
commercio exercida por pessoas dedica- 
das ás emprezas, aos cuidados, c aos tra- 
balhos d'esta profissão; é portanto mal 
entendido que se empregue o nome de com- 
merciantes, para designar estes agentes, 
que não fazem o commercio todo, mas que o 
servem; e são antes negociantes. O trafico 
é infinitamente mais limitado na sua in- 
dustria, nas suas emprezas, nas suas es- 
pecialidades e nas suas operações, e con- 
siste propriamente em comprar aqui uma 
mercadoria para revender acolá essa mes- 
ma mercadoria com lucro. O productor é 
pois o auctor do commercio, o o verda- 
deiro commerciante. O negociante 6 um 
agente muito util ao commercio, inter- 
posto entre o productor e o consumidor. 
O traficante ó um agente do negocio, li- 
gado a uma especialidade do commercio. 

COMMÉSSEA, s. /• ant. Talvez com- 
menda prebenda. Vid. Viterbo, Eluc. 

COMMETTEDÔR, A, s. (De corametter). 
O, a quo commotte. — O commettedor 
do debito. — Commettedor de acçòes in- 
justas.— iPero se per as ditas inquiri- 

çoões devassas se mostrasse claramente o 
dito seguro seer culpado, e cometedor do 
dito malleficio, em tal caso pedindo elle, 
e requerendo a dita Carta de segurança 
Judicial, nom lhe fosse dada, mais dê-se- 
Ihe Carta de segurança na forma geral- 
mente acustuviada, assy como se costuma 
dar geralmente no caso, honde o 'seguro 
nega o malleficio em que o culpam, de 
que diz que quer estar a direito, e saber, 
que nom seja preso, ataa que tanto acha- 
do seja contra elle, por que o deva seer.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. Õ7, 
§ 2. 

COMMETTÊNTE, s. 2 gen. (Do latim 
committens, participio passivo de commit- 
tere, commetter). Pessoa quo dá encargo 
ou commissão a outro para fazer compras 
e vendas. 

COMMETTÊR, v. a. (Do latim commit- 
tere; àdcum, com, e mittere, vid. Metter). 
Fazer, praticar. — «E se a vontade, com 
que me fiz vosso, isto não merece, acabai 
de me matar e será honesto galardão de 
meu atrevimento; posto que, se vos lem- 
hrardes das mostras de vossa fermosura 
e parecer, a ellas dareis a culpa d.e qual- 
quer erro, qtce contra vossa condição se 
commetta.» Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 18. —■ a. Parece-me 
que seria bom, pois aqui estamos tantas, 
não consentir que um só cavalleiro leve o 
despojo de quem nos serve, antes ganhe- 
mos nós por força, o que lhe a elles ga- 
nharam com ella: e eu, polo que nisso 
vai, quero ser a primeira, que commetta 
esta ousadia.y) Idem, Ibidem, cap. 24. 
— nE d'agora por diante estaremos de- 
baixo da ordenança de tudo o que de nós 
quizerdes jazer. A aventura a que se- 
nhor, dizeis que is, não sois vós a quem 
nenhum ha de ficar por acabar, senão 
aquella que não commetterdes; salvo se 
for esta Gram-Bretanha, onde dizem que 
se perdem todolos cavalleiros do mundo, 
de que já se pôde perder a esperança de 
a ver acabar a ninguém', ainda que se 
ella pera alguém está guardada, polo que 
vimos, cremos que pera vós se guardou.r> 
Idem, Ibidem, cap. 28. — «Este Itora- 
monte, sendo mancebo de vinte annos, era 
tão orgulhoso em si, que qwdquer cousa 
de esforço lhe parecia pequena pera com- 
metter : e com esta confiança de si mes- 
mo, ouvindo dizer da perda de todolos 
cavalleiros do mundo, e onde se perdiam, 
desejou tanto ver se naquella ajfronta, 
que fez com seu pae, que o armasse ca- 
valleiro.Idem, Ibidem, cap. 30. —nE 
não sabendo quem fosse, olhavam se na- 
quella companhia fallecia algum dos que 
nella vinham, e não achando ninguém me- 
nos, não podiam suspeitar quem de fóra 
tamanha empreza quizesse commetter, 
como era querer defender a ponte a tan- 
tos.i> Idem, Ibidem, cap. 41). — «Estas 
saiam de umas argolas grandes que no 
mármore estavam encaixadas, e vinham- 

se atar no pescoço daquellas alimand^' 
Bem viu Palmeirim, que quem naquAl<^ 
fonte quizeíse beber, havia mister licença 
dos guard-tdores delia que não a sahinj'^ 
dar a ninguém : e parecendo-lhe doudi<'^ 
querer provar sua agua, ou commetter 
tamanha cousa, quiz passár diante, W' 
tolheram-lho umas letras vermelhas, 
na pedra da pia estavam, que dizin^^' 
Esta é a fonte d'agua desejada: anàa'"'' 
do mais em roda viu outras que dizM^^' 
O que nesta pia beber todalas cousas w 
esforço acabára: mais avante diziam o"' 
tras: Passa, não bebas.v Idem, Ibide®i 
cap. 56.—«E porque a ira muitas 
cria esforço, quem então vira Florend^^ 
com toda sua fraqueza, lá lhe sentira W" 
alento novo, uns espíritos grandes 
commetter qualquer cousa: e, levantando" 
se em pé, pediu ao out7'o seu companh^' 
ro, que naquella ida o quizesse acoWp'^ 
nhar.D Idem, Ibidem, cap. 72. 

Nilo no sahos; qwanto mais 
Commetterdes falsa guerra, 
Presuinindo fino alcaiiçais 
Os secretos divinacs 
Que estilo clel)aixo da terra. 

GIL VIO., AUTO DA MOFINA MENDi;S. 

Que cousas nlío cometle.s, 
Ousado sprito humano cm mar, c cm fogo 
Contra ti só diligente, c ingenlioso ? 

ANT. rmti!., ODES, liv. I, u. tí. 

Ilnm O Cco comettco : 
Outro o ar iiuo cxprimentou com pennaS 
Nào dadas a homem. 

IDEM, IBIDEM. 

— «Quem não teme comete 
mente.Jorge Ferreira de Vasconce' ' 
Eufrosina, act. i, sc. 1. 

Pazes commetter manda arrependido 
O Kcgedor d'aquclla iniqua terra. 
Sem ser dos Lusitanos entendido, 
Que em figura do paz lhes manda gucrr"' 

CAM., LUS., C. I, CSt. 91. 

Jfas o malvado Mouro, nào podendo 
Tal determinação levar ávaiito, 
Outra maldade iniijua commettendo, 
Ainda cm seu proposito constante, 
Lhe diz, — que pois as aguas discorr®" ' 
Os levaram por torça por diante, 
Que outra Illia tem perto, cuja gente 
Eram Christãos com Mouros juntaniont ■ 

OB. OIT., c. I, est. 101. 

Julga qualquer juízo socegado 
Por mais temeridade quo ousadia, 
Commetter um tamanho ajuntamento, 
Quo para um cavalleiro houvesse ccnt • 

OB. ciT., c. III, est. 43. 

Nào era Sancho, nào, tào deshonesto 
Como Nero, que um moço recebia 
Por mulher, e depois horrendo inccst 
Com a mãe Agrippina commeltia. 

OB. CIT., c. III, est. !)2. ^ 
iiíi® 

E disse : 'Oh Gente ousada, mais 
No inundo commelteram grandes coi 
Tu, qnc por guerras cruas, tacs e ta» • 
E por tral)alhos vãos nunca repous*' • 

OB. CIT., c. V, est. 11. 
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— Se os antiguos delietos, que a malicia 
Humana commctteii na prisca idade, 
Nào causaram, que o vaso da iiiiquicia, 
Açoute tão cruel da Christandade, 
Viera pôr perpetua iuiiiiicicia 
Na geração de Adão, eo'a falsidade 
(Oh poderoso Kei) da torpe seita, 
Nào coneeberas tu tão má suspeita. 

CAM., LDS., c. vin, est. 65. 

Commetterá outra vez, não dilatando, 
O Gentio os combates apressado. 
Injuriando os seus, fazendo votos 
Em vào aos deoses vãos, surdos e immotos. 

OB. ciT., c. X, est. 15. 

'— aNos postos mais importantes pera 
íícim somente rebaterem, mas offenderem 
Suavemente a quem os cometesse.» Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 

cap. 2. — (.(E este foy elle sempre nas 
^ais das cousas, ãandonos igual exem- 

de seu grande animo em as cometer, 
® acahar, e de sua humildade em as in- 
cohrir.D Idein, Ibidem, Liv. iv, cap. 6. 

«iVam sei que cometessem outra hora 
índia os Portuguezes feito algum com 

tanta modéstia, e puro zelo de Christan- 
dade.i Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 2. 

Se fossem os erros que elles commdlido 
lem, em quanto aos sujeitos comparados, 
Quem duvida, que he niór atrevimento 
■igual culpa cm menor mcrceimento. 

bulim de moura, nov. do homem, c. I, est. 77. 

Cruezas taes cm tal humanidade 
Wenhua acção ferina as commetterá, 
oenão só minha innneiisa crueldade 
Que nem comvoseo ainda se modera. 

idem, ibidem, c. II, est. 7. 

Os Trabalhos, a Slorte insaciavel, 
O Somno seu retrato, alli se via 
A macilenta Fome intolerável 
Que vergonhosos crimes commettia. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 33. 

„i'~~ namorado ha de cometer 
que lhe sua possibilidade reque- 

''^'^da temer por mais gadanhos, que 
Y® " razão faça.D Jorge Ferreira do 

^sconccllos, Eufrosina, act. i, sc. 1. — 

Tf» • ornei a comctter yr mais avante, 
^ao pude ; antes perdi o tento a tudo. 

ANT. FEIill., EGLOOA I. 

— li Determinado esteve 
che j?""' muitas vezes ir-se sem 

á fonte, porque a bemaventiiran- 

pof lettras promettiam, julgava 
e commetter aquellas ali- 

"'«ís doudice que esforço.Fran- 
Palmeirim d'Inglaterra, 

0);o^ ,—•<^Al]i paravam todos san algum yar de 
cometer a passagem d'elle. d Bar- ''OS. ■n.^ •.  

Liv. I, cap. 2.—aQuanto 
<3^ 55"^6ter desanove homens de figura 

Idem, Ibidem, cap. 5. — 
«yu si que menos devia cometer 
9.^ ^ '''aíiyiíemi.» Idem, Década III, 2, 

indinado contra os Capi- 
nam cometerem a fortaleza.d 

' ibidem. 

11. —4o. 

Commettcram soberbos os Gigantes 
Com guerra vã o Olyinpo claro e puro. 

cAji., Lus., c. II, est. 112. 

Tal do Rei novo o estamago accendido 
Por Deus, e i^elo j)0v0 juntamente, 
O barbaro commette apercebido 
Co'o animoso exercito rompente. 

oB. OIT., c. III, est. 48. 
Com ella o Castelhano e com destreza 
De Marrocos o Eei commette e offende : 
O Portuguez, que tudo estima em nada, 
Se faz temer ao reino de Granada. 

OB. CIT., c. IV, est. 112. 

Porém despois, tocado de ambição, 
E gloria de mandar, amara e bclla, 
Vae commetter Fernando do Aragão, 
Sobre o potente reino de Castella. 

OB. CIT., c. IV, est. 57. 

Vistes, que com grandíssima ousadia 
Foram já commetter o céo supremo ; 
Vistes aquella insana phantasia 
De tentarem o mar com vela o remo. 

OB. CIT., c. VI, est. 29. 

Já não defenderá somente os passos, 
Mas queimar-lhe-ha logares, templos e casas: 
Acceso de ira o cào, nào vendo lassos 
Aíiuelles, que as cidades fazem razas, 
Fará que os seus, de vida pouco escassos, 
Commettam o Pacheco, que tem azas, 
l'or dous passos n'um tempo : mas voando 
D'um n'outro, tudo irá desbaratando. 

OB. CIT., c. X, est. 16. 

Scj com saber que são de vós olhados, 
Demonios infernaes, negros e ardentes 
Commetterão comvoseo ; e nào duvido 
Que vencedor vos façam nào vencido. 

OB. CIT., c. X, est. 148. 

— <íAo outro dia polia manhã sendo 
nós tãto avante como Gezimhra nos come- 
teo hum Francês cossairo.y> Fernào Men- 
des Pinto, Peregrinações, Liv. i, cap. 1. 

E vendo o Capitào que llie he forçado 
A fúria resistir a seu imigo, 
Com animo feroz comete, e arranca 
A curta espada, a collen. mouido. 

CÔllTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. XII. 

— Affrontar. 

Agora, vedes bem, que commettendo 
O duvidoso mar ii'um lenho leve, 
Por vias nunca usadas, nào temendo 
Dü Africo e Noto a força, a mais se atreve. 

CAM., LUS,, c. I, est. 27. 

Não soffre o peito forte, usado á guerra, 
Nào ter imigo já a quem faça dano ; 
E assim não tendo a (luem vencer na terra, 
Vae commetter as ondas do Oceano. 

OB. OIT., c. iv, est. 48. 

Agora julga, oh liei, se houve no mundo 
Gentes, que taes caminhos commettesaem. 

oB. CIT., c. V, est. 86. 

Elle começa : "Oh gente, que a natura 
Visinha foz de meu paterno ninho 
Que destino tào grande, ou que ventura. 
Vos trouxe a commetterdes tal caminho? 

OB. CIT., c. VII, est. 30. 

Um ramo na mão tinha... Mas oh cego ! 
Eu, que comme.tto insano e temerário. 
Sem VÓS, Nymphas do Tejo e do Mondego, 
l'or caminho tào árduo, longo e vario ? 

OB. CIT., c. VII, est. 78. 

Que quem da Hesperia ultima alongada, 
Rei ou senhor, de insania desmedida, 
Ila de \\x commetter com naus e frotas 
Tào incertas viagens e remotas ? 

CAM., LDS., c. VIII, est. 61. 
Outra vez commettendo os duros medos 
Do mar incerto, timidos e ledos. 

oB. CIT., e. IX, est. 16. 
Mas vendo já que o Filho commettia 
Da tortuosa cova o passo estreito, 
E da vista o sentido menos cria 
Que a memória onde via seu defeito, 
Do culpado receio se temia, 
Que a culpa traz o medo unido ao peito, 
E com tremula voz, rouca e cansada 
Assi foi d'alina a pena trasladada. 

nOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. Ul, CSt. 16. 
Assi dizia quando commettendo 
Ilua abertura, que n'hum canto estava, 
(Da qual quasi no cabo forão vendo 
O dia que jamais por ella entrav.a) 
Derão na mesma parte em que temendo 
Adão, a escura via duvidava. 
Aonde dando á dor logar o espanto 
Assi rompia em lastimoso pranto. 

IBIDEM, c. III, est. 59. 

— Confiar; delegar.—«iVbs cometemos 
esto a Álvaro Gdçalves, que por nós esta 
em essa nosa Casa, que o veja.d Carta de 
D. João I, de 18 de novembro de 1409. 
—«Cometem suas vezes a alguuns que não 
entendem direito.^ Cortes de Extremoz, 
anno do 1414, Artigos especiaes de San- 
tarém.— «Que o dito Almoxarife per sjj 
conhecesse dos ditos feitos, ou os cometa 
aos Juizes do Crime.d Idem, Ibidem.— 
dEntom o pode el cometer per especial 
commissão ao Juiz da Villa.n Idem, Ibi- 
dem. — «Cometeolhe per outrem que ca- 
sasse com elle,D FernSo Lopes, Chronica 
de D. Pedro, cap. 16. 

Quem commetteo primeiro 
Ao bravo mar num fraco páo a vida, 
Do duro enzinho, ou tres dobrado forro 
Tinha o peito, o ligeiro 
Juízo  

ANT. FERIÍEIBA, ODES, 1ÍV. I, H. 6. 
Que bem vê, que grandissimo proveito 
Fará, se com verdade e com justiça, 
O contrato lizor i)or longos annos, 
Que lhe commette o Rei dos Lusitanos. 

CAM., LUS., c. VIII, est. 69. 
Commette-Ihe o Gentio outro partido, 
'J^cmendo de seu Rei castigo ou pena, 
Se sabe esta malicia, a qual asinha 
Saberá, se mais tempo ali o detinha. 

OB. CIT., c. VIII, est. 91. 

COMMETTÍDO, part. pass. do Commet- 
ter. 

Os viventes de que era obedecido 
ísào só este respeito lhe perderão, 
Jlas inda era mil vezes comettido 
Da natural fereza em que nascerão. 

IIOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 16. 
Mas como iio peccado commetiido 
Duas deformidades se conhcccm, 
No tormento por elle increcido 
Dois castigos distinctos sc padecem. 

IBIDEM, c. III, est. 69. 

COMMETTIMÈNTO, s. m. Acçíto do 
commetter. 

— Accommettimento, ataque.— aAvia 
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duvida no commettiroento desta forta- 
leza.n Barros, Década III, Liv. iii, 2.— 
<iRepartindo o comettimento dellas por 
duas partes.» Ibidem. 

— Feito, empreza audaz.— tPalmei- 
rim que' foi o primeiro neste commetti- 
mento, antes que o fizesse, postos os olhos 
na fermosa Polinarda, disse comsigo 
mesmo: Senhora, pera maiores affrontas 
quero vossa ajuda: por isso não vol-a 
peço nesta ; que sei que ante vós não me 
pôde acontecer cousa que a victoriá seja 
d'outrem, pois a já tendes de mim. d Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirím de Inglater- 
ra, cap. 12. — iDramusiando e elle se 
arredaram um pouco por tomar algum 
descanso, e Dramusiando temendo que 
aquelle seria o destruidor de suas forças, 
e que se cumpriria o que Eutropa sem- 
pre lhe annunciara, cuidou em si se lhe 
cometeria algum partido, com que dei- 
xassem a batalha: depois lemhiando-lhe 
que tal commettimento pera sua honra era 
pouco necessário, quiz antes aventurar 
■morrer nella, que ver-se vivo com algum 
desgosto ou quebra de sua fama.d Ibi- 
dem, cap. 41, — iChegando ao passo on- 
de Eutropa se deitou no rio, quando vi- 
ram a ponte por onde Palmeirim pas- 
sou, não sabiam se aquelle commettimen- 
to julga^s^''^ por esforço, se por outra 
cousa.n Ibidem, cap. 59. — o-Então re- 
cebendo-se uns a outros com igual pra- 
zer se foram pera o castello, passando 
primeiro por donde a fonte estava: e 
vendo Francião e Onistaldo aquellas ali- 
marias mortas e o medo que as letras pu- 
nham, a quem d'agua quizesse beber, hou- 
veram aquelle commettimento por cousa 
maravilhosa, julgando antre si Palmei- 
rim polo mais ditoso e esjvrçado homem 
do mundo.D Ibidem. 

Nenhum commettimento alto e nefando, 
Por fogo, ferro, agua, calma c frio, 
Deixa intentado a liuma geração. 

cAM., Lus., c. IV, est. 184. 

Nào sei porque razào, porque respeito, 
Ou porque bom signal que cm mi sc via. 
Me põe o inclyto liei nas mãos a chave 
D'este commettimento grande e grave. 

oB. OIT., c. IV, est. 77. 

COMMEYOS. Outra fôrma antiga de Co- 
menos. — <íE eu en este comeyos non ser 
poderoso de o vender,n Documento dos 
Salzedas de 1280, em Viterbo, Eluc. 

COMMÍGO, união de Com e migo (vid. 
Migo); o elemento migo indica a pessoa 
que falia; é caso obliquo do pronome eu, 
como testemunha a sua etymologia; a 
preposição com é empregada aqui em to- 
dos os sentidos que elle pôde ter antes 
de qualquer outro pronome. Os seguin- 
tes exemplos o mostram. 

Mays deoa que sab'o gram torto 
Que mi ten, mi dô eôorto 
A esto mal sen mesura 
Que tanto comigo dará. 

CiXC. DE D. DUtlZ, p. 103. 

Fremosas, a deus grado, 
Tan bon dia comigo 
Ca novas me disseron 
Que veu o meu amigo : 
Que ven o meu amigo, 
Em tan bon dia migo. 

CANO. DE TEovAS ANT., publ. por Vamhagcn, 
n. 21. 

Desoj'mais non vos vaades 
Se amor queredes comigo. 

OB. OIT., n. 20. 
I d'u ajades comigo faser. 

oB. ciT., n." 29. 
Mas algo ves comygo, 
que, des que amores syguo, 
sempre nelles andey mor( o. 

CANC. DE BEZFNDE, t. I, p. 10. 
Comecei entristecer 
E commigo só dizer. 

IDEM, IBIDEM, t. I/I, p. 617. 

— «.Matar-me-ha vossa sanidade, sem- 
pre estará comigo, e é o principal imigo, 
com que me hei de ver em batalha, que 
será a maior que meu coração nunca viu; 
e assim isto lhe faz crer que aqui está a 
morte mais ccrta.qus em nenhuma, que lá 
passou.D Francisco do Jloracs, Palmei- 
rim de Inglaterra, cap. 1. — <iNo qual 
te agora vivi, evjeitando casamentos que 
me depois sahiram, apartada da conver- 
sação da gente naquelle meu castello: ten- 
do sempre comigo na camara onde dor- 
mia, D. Daardos tirado polo natural, 
vivo pera lhe contar meus damnos, e mor- 
to pera se não doer delles.D Idetn, Ibi- 
dem, cap. 6—«...£ encontraram-se com 
tanta força no meio dos peitos, que D. 
Daardos perdeu ima estribeira; mas 
Vernao veio ao chão; e arrancando da es- 
pada se veio contra I). Duardos, corrido 
de seu desastre, por lhe acontecer ame 
Polendos, dizendo: D. cacalleiro, se a 
pé vos quizerdes combater commigo, eu 
vos mostrarei quaiita necessidade tendes 
de ser tão d.estro da espada como tives- 
tes dita no encontro da lança.d Idem, 
Ibidem, cap. 15. — «Pois nas justas fi- 
zestes mais do que de vos se esperava, 
cumpre-vos combater cn nigo, que é o cos- 
tume deste, que quem aqui entra não pode 
sair sem passar por elle.n Idem, Ibidem, 
cap. 39. — dPalmeirim poz os olhos em 
suas armai, e vendo-as de todo desbara- 
tadas e desfeitas, lembrando-lhe a razão 
porque se combatiam, não sabia que cui- 
dasse, se não que sua fraqueza estorvava 
a victoria; dizendo :Senhora, ou 6 que 
não sou pera vos servir ou não quereis 
que o eu faça pera me não terdespor vosso; 
mas isso não pede ser, que eu o fui sem- 
pre, e isto me não podeis defender inda 
comigo que possaii tudo.d Idem, Ibidem. 
— a Pr imalião, que o assim viu, disse: Se- 
nhor cavalleiro, não dareis licença aquém 
deseja ver essa fortaleza que o possa fa- 
zer sem passar pola faria de vossas mãos? 
Esse desejo, disse D. Duardos, se vós 
soubesseis quão pouco necessário vos é, 
hem creio que farteis a jornada por ou- 

tra parte; e com tudo o costume da en- 
trada é que haveis de justar comigo, e se 
me vencer des, passar eis por outros peri- 
gos duvidosos, que por si se mostrarao: 
então podercis ver o que desejais.» Idem, 
Ibidem, cap. 10. — «Polendos se chegou 
a elle então, e disse : Senhor Vernao, 
sei que não sois tão livre, que qualquer 
passo como este vos não faça descobriT 
a verdade do que ha em vós; e inda que 
por isso fiqueis mal comigo, eu palratei 
á Senhora Basilia o que aqui vi; 
além de ser remedio pera sua dor de tar- 
dança não nasce do esquecimento de siicis 
cousas, senão da pouca dita que todos 
temos nesta empreza de seu irmão e cunha- 
do.n Idem, Ibidem, cap. 15. — «Se vós, 
senhores, disse a donzella, cumpris co- 
migo como o eu faço comvosco, não terei 
de que m'agravar. E mandando deshaf 
os lios e tirar as armas, que vinha"i 
dentro, que eram muito louçãas e todas 
d'uma sorte, as presentou: e porque em 
outra parte se dirá a maneira dellas e 
devisas dos escudos, se não diz aqui. Cada 
um tomou as que primeiro pôde: e af- 
mando-se vieram-lhe tão justas e bemfe^' 
tas, como se pera elles se jizeram.t> IdeiD» 
Ibidem, cap. 35.—«Pois nas justas j^' 
zeste mais do que de vós se esperava, 
cunpre-vos combater comigo, que é o cos- 
tume dzste valls, que quem aqui entra 
não pôde sair sem passar por elle-" 
Idem, Ibidem, cap. 39.—«E pesar-me-hi^ 
não ser assim, que será. forçado have'' 
des batalha comigo em tempo que vos^^ 
disposição tem mais necessidade de 
pouso que de trabalho.v Idem, Ibide®' 
— «E vendo que já nelle não havia podej 
se defender, chegou-se ao terceiro escuaO) 
a que em campo verde achou outras 
tras azues, que diziam: Comigo se go^^ 
a honra.y> Idem, Ibidem, cap. 57. —« 
cer todos não me parece muito, pois ^ 
zão em seu favor está tão clara; mas cO^ 
migo qvero ver que fará, que a ten 
maior de minha parte.y> Idem, IbidB®' 
cap. GO. — «Agora fui ter ávillaP^^ 
lhe dizer que trazia comigo quem 
elles combatesse, de que o duque esta 
voroçado, crendo que irá com seu 
sito avante.y> Idem, Ibidem, cap. Go- 
«E não tornar ás armas em tempo, í 
nem eu sou pera ellas, nem ellas p 
mim: mas eu enganei-me tanto 
que quiz seguir o mundo pera ver 
tentamentos alheios, e a mim isento 
les.v Idem, Ibidem, cap. 73. 

Nào devo eu mal querer 
a quem me aqui deixou, 
que ouvindo nào possa sc2r 
jaa me algum bem ficou 
que é meu mal i)oder dizer ; 
Mas triste nam sei que digo 
ysto ó fallar a esmo 
que assaz me foy cnemigo 
quem sc vingou de mi mesmo 
com me soo deixar commigo. 

CHRIST. FALCÃO, OBRAS, p. 3 (cd. dC 
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Nào sei cu o que passou 
em quanto isto passey, 
mas junto commigo aclici 
quem esto mal causou 
depois jaa que cm mim torney. 

CHKIST. FALCÃO, OBBAS, p. 12. (ed. 1871). 

Quando vejo lium mal commigo 
passo pela pena d'eUe. 

IDEM, IBIDEM, p. 17. 

Que gloria espero ou que fim 
deste cuidado que sigo, 
pois trago a mim commigo 
tamanho ymigo de mim ? 

IDEM, IBIDEM, p. 19. 

Commigo me desavim. 
Vejo-me em grande perigo, 
nain posso viver 
lern posso fugir de mim. 

IDEM, IBIDEM. 

Todo bem dura hum momento 
ho mal lio de todo anno, 

. por breve contentamento 
grande tempo grande engano ; 
íoy do engano e deixou 
ho mal da vida que sigo, 
8.SSÍ que quem mc matou 
trago eu sempre commigo. 

IBIDEM, p. 28. 

Nam vos quero por và gloria 
detcr-vos, ainda que a tenho 
commigo (jua só os tenlio, 
de mim a mim só faço historia ; 
puz-vos na minha memória 
d Onde nunca outros cuidados 
loram tain desesperados. 

ibidkm, p. 30. 

Todalas cousas por tempo 
passam como dia e noute, 
numa só minha vontade 
nam, quo g, Jq]. commigo a aterra; 

ella cuido eu (juanto ha sol 
olla em quanto nam ha dia. 

ibidem. 

"nim 
'^Isto me traz nem commigo, nem sem 

^ nem espero o que desejo, nem vejo 
^ espero, tudo me faz incerto pera 

® 'íitoso jjera tantos males sen- '•» Barroa, Clarimundo, Liv. ii, cap. (5. 

■And' "■ IJelcm. 
nos chama nào sei quem ? 

^Gtn no ouço cu, porém 
Aii^ T " ver commigo f 

Isso he parvoejar. 
Qtt Vicente, auto da mofika mendes. 

D, 
Onlí' eomigo irês O estào de vos dez mil. 

AUTO DA BABCA DO PUBQAT. 
íí; ^Síistes tu comigo, 

me dês pousada/' 
regno nSo he aqui, 

^laa liada eomtigo : Çluatro cousas quero de ti. 
AUTO DA IlIST. DE DEUS. 

Que nt / prove, 
Moa|.j®'^"''''"cnte o vento revolve, 

'1"® comtigo? Que ® Jizcste contrario comigo f 
s^,. í''' ''^'idade me escusa e absolve teuni,igo_ 

ibidem. 

Pois porque. Senhor, 
Estimas tu cousa de baixo valor 
Pera trazô-loajuizo eomtigo? 
E quem me daras que seja comigo 
Em o inferno por meu guardador 
E por meu abrigo 1 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

E elle estara em pessoa comigo 
Aos cinco livros, quando os escrever ; 
Porque as cercmonias que mandar fazer. 
Outras maiores trazcrá eomsigo. 

IDEM, IBIDEM. 

E estes dedos — que dizes, Eabi ? 
Que nenhua unha não ficou comigo. 

IIDEM, DIAL. SOBKE A BESUBREIÇÂO. 

Commigo a braços a que estado vim ? 
Lidando noite e dia... 

%k DE MiiiANDA, p. 257, cd. de 1G77. 

— « Calejado vou que farte, não ha mal 
que possa comigo.» Autonio Ferreira, 
Bristo, act. v, sc. 6. — «Veyo dar co- 
migo aquelle desestrado des que casou, 
parece chupado das carouchas.D Idem, 
Cioso, act, 11, SC. 2. 

Eu nào canto, mas choro, e vai chorando 
Comigo Amor, de ter-me assi obrigado 
Em parte tal, r^ue nem a elle he dado 
Valerm cm mais, que de yr-me consolando. 

IDEM, SONETOS, 1ÍV. I, 11." 3. 

— «Enganatsvos muito comigo se cui- 
dais tomarme com gaita, que naci no bu- 
cho de huv% jingimento desses, d Jorge Fer- 
reira de Vasconcelios, Eufrosina, act. i, 
SC. 1. 

«Fermosa filha minha, nào temaes 
Perigo algum nos vossos Ijusitanos ; 
Nem que ninguém commigo possa mais, 
Que estos chorosos olhos soberanos : 
Que eu vos prometto, íllha, que vejaes 
Esqueeercm-se Gregos e Jiomanos 
l'clos illustres feitos, que esta Gente 
líadc fazer nas partes do Oriente. 

cAM.,Lus., c. II, est. 44. 

Esta 6 a ditosa patria minha amada, 
A' (jual sc o Cco me dá, que eu sem perigo 
Torno com esta empreza jil acabada. 
Acabe-se esta luz ali commigo. 

GB. ciT., e. III, est. 21. 

Commigo dc seus damnos o ameaça 
A destruida Quiloa, com Mombaça. 

OB. CIT., c. V, est. 45. 

Todas de correr cansam, Nj^mplia pura, 
Ilcndendo-se á vontade do inimigo; 
Tu só dc mi só foges na espessura ? 
Quem to disse, que eu era o (jue to sigo ? 
Se t'o tem dito já aquella ventura, 
Que em toda a parte sempre anda commigo, 
Oh não na creas, porque eu quando a i lii. 
Mil vezes cada hora me mentia. 

OB. OIT., c. IX, est. 77. 

— (íNão descançarão meus inimigos 
até não darem comigo em casa deste mal- 
dito Caldeireifo.D Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 5. — «Ta- 
fues não tinhão comigo medra porque 
fiados no Relogio, que não dera ainda, ou 
sim dera, os fazia recolher por chuvas, 
neves, e ventos, mortos acatarrados, e fora 
de horas, cheyos de somno e vazios de di- 

nheiro.d Idem, Ibidem, .p. 21 a 22.— 
a Qual carapuça! hem queriam elles me- 
ter-se de gorra comigo, mas eu não lho 
levey em capelo; fiz-lhe minha barretada, 
e vim-me saindo.» Idem, Feira d'Anexins, 
Part. I, Dial. C, § 6. 

Comigo tem qualquer perigo instante 
Dc inimigo cruel por brando e leve, 
Inda que todo inferno se conjure, 
Segura sempre vae, se eu a segure. 

QUEVEDO, ATFONSO AFEICANO, Cant. I. 
Eeceey que huma gotta, 
Pelo vermelho, e encarnado. 
Qual gotta coral, commigo 
Désse de cabeça abaixo. 

JEE. BAHIA, JOBN. III. 
Alli de albarda huma mula 
Aluguey, que, eom ser coxa 
Num pé caminhou commigo 
Dentro até Villaviçosa. 

IDEM, JOBNADA IV. 
Muitas vezes çape, çapo 
Lhe disse, gato maldito, 
Que nào ha cà que arranhar, 
Só jiennas trago commigo. 

IDEM, L MOETE DE UM PINTASILGO. 

COMMINAÇÃO, 8. f. (Do latim commi- 
natione, de comminari, ameaçar; de çuni^ 
com, e minari, ameaçar). Denuncia da 
cólera, o sobretudo da cólera celeste; 
ameaça. 

— Figura de rhetorica pela qual so 
annuncia ou se deixa entrever aos ou- 
vintes, um futuro ameaçador, se elles não 
mudam de comportamento ou se nSo fa- 
zem o que se lhes recommenda, 

t COMMINÁDO, part, pass. de Commi- 
nar. Ameaçado com pena. — uSendo a 
pena da prohibição comminada a ambos.» 
Padre Antônio Vieira, Obras, Tom. IX, 
p. 47. 

COMMINADÔR, s. m. (Do thema com- 
mina, do comminar, como sufUxo «dôr»), 
O que commina. 

— Adj. Vid. Comminatorio. 
COMMINÁR, V. a. (Do latira commina- 

ri). Ameaçar com pena ou castigo por in- 
fracção da lei. — A lei manda e commi- 
na ao mesmo tempo. — «Por isso Deoa 
comminou... que aquelles que não puzes- 
sem... cahirião em pobreza.» D. Fer- 
nando Corrêa de Lacerda, Carta pastoral, 
p. 2-lG, em Bluteau. 

COMMINATÍVO, A, adj. (Do latim com- 
minativus). Que ameaça com pena. 

COMMINATÓRIO, A, adj. (Do latim 
comminatorius). Que contém comminaçào. 
— íDe maneira que se a sentença fora 
sô comminatoria, como a de Jonas, a 
emenda bastára pera o P. Francisco, 
ainda que a morte se nam seguira, nam 
perder nada de sua autoridade com os que 
tiueram alguma noticia da sagrada es- 
critura.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 2. 

COMMINUÍR, V, a, (Do latim commi- 
nuere, de cum, o minuere, tornar miúdo). 
Quebrar em partes miúdas, esmigalhar, 
esmiuçar. 
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COMMISERAÇÃO, s. f. (Do latim com- 
miseratio; de cim, e miserari, ter pie- 
dade), Estado do que tem misericórdia. 
— Compaixão, piedade, lastima. 

Assi deu fim, e juntamente inspira 
Na commiseraçáo aüeytos de ira. 

si DE MENEZES, MALACA CONQ., 1. III, BSt. 109. 

— «Esta cõmiseração para com elle.» 
Fernando Corrêa de Lacerda, Carta pas- 
toral do Bispo do Porto, p. 207. 

f COMMISERÁDO, part. jjass. de Com- 
miserar. De quem se teve compaixão, 
piedade. 

— Adj. Que teve compaixão, lastima- 
do, condoído. 

COMMISERADÒR, s. m. (Do thema com- 
misera, de commiserar, com o suffixo 
«dôr»). O que sente commiseração. 

COMMISERÁUTE, adj. 2 gen. (Do the- 
ma commisera, de commiserar, com o 
BuíSxo «ante»). Compassivo, que tem com- 
paixão, commiseração. 

COMMISERÁR, V. a. (Do latim commi- 
serari, lastimar, deplorar; de cum, e mi- 
serari, ter compaixão). Ter commisera- 
ção ; mover, causar, excitar compaixão. 

— V. rejl. Commiserar-se, compade- 
cer-se, sentir commiseraçáo de alguém ou 
dos seus males. 

COMMISSAIRARÍA, s. f. (De commis- 
sario, com o suffixo «aria»). Officio, oc- 
cupação de commissario de fazendas, e 
eíibitos commerciaes. 

COMMISSÃO, s. f. (Do latim commis- 
sionem, de committere, commetter; vid. 
Commetter). Acção de commetter, de pro- 
por; encargo que se dá a alguém de fa- 
zer uma cousa. — c-Entom o pode el co- 
meter per esjiecial comissão ao Juiz da 
Villa.t Doe. de 1414, naa Cortes d'Es- 
tremoz, Artigos especiaes de /Santarém. 
— líllora os vizinhos vendo-me parado, 
encommendarãme a um alveitar, que vi- 
via junto de mim, o qual acceitou logo a 
commissão.í Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Lialogaes, p. 2. 

— Reunião de pessoas encarregadas de 
preparar uma decisão, de examinar al- 
gum objecto, ou de rever qualquer tra- 
ctado. — Commissão d'inquerito. — Com- 
missão executiva. — Commissão adminis- 
trativa. 

— Por opposição ao titulo: Poder da- 
do durante certo tempo a algumas pes- 
soas para exercerem alguns cargos ou 
julgar em occasiões extraordinarias. — 
Logares de commissão. 

— Commissão rogatoria, delegação fei- 
ta por um tribunal ou por um juiz a um 
outro tribunal ou a um outro juiz, para 
cumprir um acto d'instrucção ou do pro- 
cesso. 

• — Commissão militar, tribunal militar, 
julgando rapidamente c sem processo. 

— Termo de Commercio. Acto pelo 
qual uma pessoa dá poder a uma outra 
de negociar por sua conta. 

— Acto pelo qual um negociante man- 
da comprar ou vender mercadorias por 
sua conta, a outros negociantes estabele- 
cidos, distante d.i sua resideneia. 

— Emprego do que se encarrega da 
compra ou venda de mercadorias por con- 
ta d'um terceiro. 

— O que um commissario recebe pelo 
seu salariò. 

— Termo de Casuista. Peccado de com- 
missão, peccado que consiste era fazer 
actualmente a cousa vedada; por opposi- 
ção ao peccado por omissão.— «.Pelos 
peccados de commissão, e omissão.» Fer- 
nando Corrêa de Lacerda, Carta pasto- 
ral, p. 207. 

COMMISSARIÁDO, s. m. (De commis- 
sario, com o suffixo «ado»). A qualida- 
de, o emprego de commissario. 

— Duração das funcç<5es d'um commis- 
sario. 

— Repartição de um commissario de 
policia. 

— Corporação dos commissarios do 
exercito; a sua secretaria e contadoria 
central. 

COMMISSÁRIO, s. m. (Do latim com- 
missum, com a terminação arius; o pro- 
vençal tem comissari, comessari, o hes- 
panhol comisario,o italiano commissario). 
O que está encarregado de certas func- 
ç(5es especiaes e temporarias. 

— Titulo de diílerentes funccionarios. 
— Commissario de policia, empregado 
de policia, que tem diversos agentes, de- 
baixo de suas ordens. 

— Commissario da guerra, agente en- 
carregado da administração militar.— Os 
commissarios de guerra foram substitui- 
dos pelos intendentes militares. — Com- 
missario da marinha, agente encarregado 
da administração do equipamento dos na- 
vios, da revista dos marinheiros, do pa- 
gamento do soldo, etc. — Commissario 
geral da marinha, a primeira dignidade 
do corpo do conimissariado. 

— Commissario geral, official conside- 
rável que tinha inspecção sobre toda a 
cavallaria ligeira. 

— Commissario do governo, do rei, da 
republica, do poder executivo, o que está 
encarregado de sustentar a discussão de 
um projccto de lei, diante de uma assem- 
blôa legislativa. 

— Termo de Commercio. Negociante 
que compra ou vende generos de ordem, 
e por conta de outrem, recebendo por 
isso commissão de tanto por cento do va- 
lor das fazendas. 

— Commissario volante, o que viaja 
com cominissoes mercantis. 

— Cominissario geral da Terra Santa, 
religioso de íá. Francisco, que recebia e 
transmittia as esmolas destinadas para os 
santos logares do Jerusalém. 

— Commissario geral, frade francis- 
cano, que, por - jmmissão do geral, go- 
vernava uma província. 

— Commissario do santo officio, o que 
exercia e executava commissão da Inqui- 
sição. 

— Commissario apostolico, ecclesias- 
tico que julgava por appellação, as sen- 
tenças dos officiaes provinciaes. 

— Por extensão, membro de uma com- 
missão. 

— Adj. De commissão. — «£' Mando,' 
mos que todo este titulo, e as penas em 
elle contheudas não somente ajã luguar 
nos Officiaes da justiça, mas ainda nos 
Veedores da Fazenda, Tesoureiros, Al- 
motacees, e quaesquer outros nossos Offi' 
ciaes, que de Nos ajam mantimento, quer 
não ajam, de qualquer estado ou condiçom 
que sejam, e lhes algum conhecimento pei" 
via ordinaria, deleguada, ou commissa- 
rio pertencer, ou per qualquér guisa 
seja, sem exceptando dello nenhuum nos- 
so Official.» Ordenações Affonsinas, Liv. 
III, Tit. 128, § 7. 

1.) COMMISSIONÁDO, s. m. (Do thema 
commissiona, de commissionar, com o suf- 
fixo «ado»). O que ó enviado com algum» 
commissão ou encargo temporário. 

— Adj. Encarregado, commettido d® 
negocio. 

2.) COMMISSIONÁDO, part. pass. ^0 
Commissionar.—Commissionado pelo go' 
verno. 

t COMMISSIONÁR, v. a. (De commis- 
são). Dar a alguém uma commissão 
o auetorise a fazer alguma cousa, ou q"® 
lhe confira alguma funcção.— Dar cotH' 
missão para comprar ou vender. 

COMMÍSSO, s. m. (Do latim 
sum, delicto, crime). Termo Juridico. Fe"'' 
em que incorre aquelle que a estipuj®'' 
em algtnn contracto, se faltar ás lei3 ® 
condiçòes estipuladas. — Cair, incorf^^ 
em commisso. 

— Figuradamente: Soh pena de 
mos em commisso de injustos, sob p®"* 
do sermos tratados como taes. 

COMMISSÒRIO, adj. (Do latim cortimif' 
sorius, de commissum, supino de cowm^ 
íere, commetter). Termo de Direito. 
sula commissoria, clausulaque, não teu 
sido cumprida, acarreta a nullidade 
contracto. 

— No direito romano, cláusula cO 
missoria, clausula d'um contracto do 
da em que a resolução era estipulada ^ 
falta de pagamento, no tempo convenc 
nado. 

COMMISSÚRA, s. /. (Do latim 
sura, juntura, de commissum, supi"^® 
committere, commetter). Termo de ^ 
tomia. Ponto onde duas partes se 
assim se diz: commissura cZas 
dos beiços, etc., os ângulos que cila® 
mam no ponto da sua reunião. 

— Commissura do cerebro, 
fasciculos medullares, situados trans 
salmente na parte anterior e 
ventrículo médio. Gall estendeu o ® ^ 
do commissura a todas as partes do ® 
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plialo, situadas sobre a linha mediana, e 
Jormadas, segundo elle, pela reunião ou 
juiícçao das fibras convergentes. 

Termo de Architectura. Junta das 
pedras. — Ornamentos proprios para oc- 
<^ultar as commissuras das columnas. 

COMMISTÃO, s./. (Do latim commixtio, 
^ cunij com, e mixtio, mistura). Termo 
Wdactico. Mistura de muitas cousas diíFe- 
■"Èntes; confusíío. 

COMMISTURÁDO, adj. (De com, e mis- 
turado). Misturado um com outro. — 
'[Donde, estes mesmos vapores, com desor- 
denado movimento, ou -per sy, ou moven- 

° os espíritos, podem causar este sym- 
Ptoma; porque os espíritos animais com 
o vapor jiatuoso, e turbulento commistu- 

ambos ou nas cavidades, ou nas 
"fias, ou nas artérias do cerebro, e não 
^mndo êxito costumão mover-se sem or- 

e deixam de communícarse pela via 
'"'^cta que lhe está destinada, empedindo- 

por isso o influxo dos tais espíritos; 
'^nde o tal symp>toma costuma pela mayor 

P'^'1'te^acontecer aos que tem ou experí- 
algumas suppressoens a respeito 

o-lguma evacuação costumada, como 
^ dentre, dos mezes, das almorreimas, 

T . alguma chaga, ou fontes.yi Braz 

§*16 ^ Portugal Medico, p. 285, 

^^COMMITTÊNTE, s. 2 gen. (Do latim 
j ^^f^ens, participio activo de commi- 

commetter). O que confia a alguém 

res interesses particula- 
políticos, —Dar conta aos seus 

°®iaittentes. 
.^^niiliarmente : Dizei aos vossos 

via ^ isto é, aos quo vos cn- 
encarregaram d'csta com- 

eleitores, relativamen- 
^®Putado eleito por elles. 

Vid. Como. 
EMOÇÃO, s. f. (Do latim commotio- 

lo '• ®'"oçSo, movimento da alma). Aba- 
^'oiento. 

nuvens negras nos atroíto 
A m" 1 trêmulos raios se desfazem, "na total (lcsi)e(laça(la 

®8ta commoção mal comparada. 
"olimde moura, nov. do homem, c. i, eat. 21. 

"ommofão iiào lhe faltava 
Qii'e conselho, e bastimciitos, 
l udò" espíritos estava 1)q ly 'los damnados pensamentos ; 
A tromníío retumbava 

a Kinpirios Apqscntos, 
^era r f tremulantes 

etulgentes armas de diamantes. 
íBiDEM, c. IV, est. *1'J. 

2Ído electrica, choque produ- 
^ma descarga electrica. 

® interiQ*^"^? Cirurgia. Abalo violento 
Q corpo, occasionado por uma 

''eò»'o_ Pancada. —commoção do ce- 

'^Oíai '^'^.'"^'^''^'TiGnte: Violenta cmoçSo 
' ^fiitação, perturbação do animo. 

CÓMMODA, s. /. (Vid. Commodo). Es- j 
pecie de armario em forma de bofete, 
cuja parte superior é dè páo ou de már- 
more com gavetas para arrecadar roupas, 
etc. 

CÓMMODAMÊNTE, adv. (De commodo, 
com o suífixo «mente»). Com commodi- 
dade. 

COMMODÁNTE, s, 2 gen. O, a que em- 
presta por o contracto de commodato. 

COMMODATÁRIO, A, s. Termo de Ju- 
risprudência. Aquelle, aquella a quem se 
empresta pelo contracto de commodato, 

COMMODÁTO, s. m. (Do latim commo- 
datus). Empréstimo de cousa que se ha 
de tornar a restituir a mesma individual- 
mente. 

COMMODIDÁDE, s. /. (Do latim commo- 
ditas). Qualidade do que é commodo.— 
A commodídade d'esta casa fez com que 
e!t a alugasse. 

— Commodidades da vida, os meios 
de passar commodamente, sem necessi- 
dades, — Commodidades do corpo, o que 
concorre para o livrar de trabalho, fadi- 
ga, et.', 

COMMODÍSSIMO, adj. Superlativo do 
Commodo. — Um logar commodissimo. 

COMMODO, adj. (Do latim commodus). 
Que se presta ao uso requerido. — Lo- 
gar commodo, — Casa commoda. 

— Vida commoda, vida agradavel e 
tranquilla. 

— De caracter fácil e que níío impor- 
tuna os outros, — Homem commodo, 

— S. m. O que 6 commodo, commo- 
didade.—Distinguam o commodo do util e 
do agradavel,—«O cobre para os instru- 
mentos do commodo.» Francisco Jlanoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p, 114.— 
«Porque se os ricos gastassem, e os po- 
bres merecessem, brevemente virião todos 
a conseguir sobre o commodo a igualda- 
de.Idem, Ibidem, j). 120,—<!.Mas para 
que com maior commodo, e descanço pu- 
desse passar com elle a vida.d Idem, 
Carta de Guia de Casados. 

— No plural. — aProvavão (os cyni- 
cos), que o animo do homem se havia de 
despojar de objectos baixos, para se em- 
pregar sempre em a consideração, e amor 
dos altíssimos ; a cujas azas fazia estor- 
vo o uso dos comodos temporaes, civis, e 
políticos.D Idem, Apologos Dialogaes, p. 
197.—í Declarava, que se por muito o não 
achavão seguro para mandar Castelhanos, 
elle desejava antes, os comodos dos primei- 
ros que dos segundos.n Idem, Epanaphoras, 
p. 11, 

COMMORÁNTE, adj. 2 gen. (De com, o 
morar). Que mora, habita em algum lo- 
gar,—Pouco usado. 

COMMORIÊNTE, adj. 2 gen, (Do latim 
commoriens, do commorior, morrer junta- 
mente). Termo Didactico. Que morre jun- 
tamente com outro. = Usado por Amador 
Arraes. 

COMMOVÊR, V. a, (Do latim commove- 

re). Causar coramoção, abalo, perturba- 
ção no animo. — «Com estas palavras 
eraõ as lagrimas de Filena em tanta 
quantidade piedosas, que commoveriaõ a 
quem quer que de piedade fôra livre, e 
ainda que estava pronta em sua falia 
olhou sempre as mudanças que Clarinda 
neste tempo fez, porque ás vezes se vira- 
va de huma parte pera a outra, outras 
pela almofada contra si, mudando neste 
pequeno tempo mil cores, v Barros, Clari- 
mundo, Liv. ir, cap. 5. 

— Incitar, mover, impellir. N'este sen- 
tido ó seguido de a com um nome ou 
verbo.— «^ssi que de huma parte sua 
dor, e da outra as lagrimas alheas o com- 
moverão a lançar algumas,d Barros, Cla- 
rimundo, Liv. ii, cap. 1. 

Não de outra sorte a tímida Maria 
Falando esta, que a triste Venus, quando 
A Júpiter seu pae favor pedia 
Para Eneas seu fdho navegando : 
Que a tanta pied.àde o commovia, 
Que, caído das màos o raio infando, 
Tudo o clemente Padre lhe concede, 
Pezando-lhe do pouco que lhe pede. 

cAM., Lus,, c. III, est. 106. 

— Agitar, alterar.—Os ventos commo- 
vem o mar. 

— Alvoraçar, —ídeas republicanas 
e socialistas vão commovendo o povo, 

— V. rejl. Commover-se, sentir com- 
moção ; enternecer-se ; agitar-se. — Com- 
movi-me com as lagrimas da infeliz. 

COMMOVÍDO, part. pass. do Commo- 
ver, 

A solitaria Ninfa, quo escondida 
Já nas concavas cayernas se via 
Dos males, que lae ouvio, foy commovida. 

CAM., EGLOQA VI. 

Uniformo, perfeito, em si sostido, 
Qual endim o Archetypo, que o creou, 
Vendo o Uama este globo, commovido, 
De espanto e de desejo ali licou. 

idí:m, lus., c. X, est. 79. 

Aonio commovido 
Lhe disse enternecido : 
Ay formoza memória, 
lietrato de huma gloria, 
Esse possuí tào breve. 
Neve ao sol, fumo ao ar, ao vento neve, 

UABI!. UACIiLtAU, SAUDADES DE AONIO, 

COMMÚA, a, /. (De commum, /. com- 
mua). Latrina, privada ou cloaca. 

COMMÚA, adj. f. de Commum. Vid, esta 
palavra. 

COMMÚA, adj. f. de Commum; outra 
forma de Commúa. Vid. Commum. 

COMMÜM, adj. m., COMMOA, COMMÚA, 
/. (Do latim communis). Que é da parti- 
cipação de muitos ou de todos.—O senti- 
mento do amor c commum a todos oa ho- 
meus. — A luz e o ar são communs. 

—«Chegado Dom Francisco a esta voz 
commum de tantas vozes, t> Barros, Déca- 
da I, Liv. VIII, cap. 5. — «Duas cousas 
me persiguem, que por parte de humani- 
dade sam communs aos homens, t Idem| 
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Década II, lll, 3. — «Senão as mulheres 
commuas não admittem outra genero de 
homens.y> Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 9. 

Armado tinha o peito de dureza 
Contra mim mesmo, e contra a poderosa, 
E commum ley da humana natureza. 

ANT. FEKB., ELEOIA V. 

Todos favorecei em seus officios, 
Segundo tem das vidas o talento: 
Tenham Religiosos, exercícios 
De rogarem por vosso regimento, 
Com jejuns, disciplina, pelos vieios 
Communs: toda ambição terào por vento ; 
Que o bom Eeligioso verdadeiro 
Gloria và não pretende, nem dinheiro. 

CAM., LDS., c. X, est. 150. 

—d-Deu-lhe corpo corruptível, e comü 
CO os Irutos animaes, mas almii racional 
e immortal.j) Heitor Pinto, Dialogo da 
Verdadeira Philosophia, cap. v. — «Ne- 
nhum credito merece quem lh'o disse, pois 
são jactos, que sem se provarem, não se 
crem ; maiormente quando seus fundamen- 
tos ousào manifestamente falsos ou sonhos 
aereos, e contra o commum dos mais his- 
toriadores, » Antonio Cordeiro, Historia 
Insulana, Liv. i, cap. 2.—«E he tam or- 
dinaria opiniam serem aquellas espantosas 
furnas bocas do verdadeiro inferno, que 
ou por se accommodar nesta parte (sem 
prejxdzo da verdade) ao commum sentir 
dos homens. í> Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 3. 

Ja passa aquelle Globo que cercando 
O mais leve elemento se movia, 
Quando o segundo Orbe penetrando 
Que o Planeta veloz em si trazia. 
Vê que sobre outro centro vai voltando 
As superfícies ambas, e fazia 
Com tâo regular passo esta jornada 
Quanto do commum centro desviada. 

BOLIM DE MOUBA, NOV. DO IIOMEM, C. IV, CSt. 1. 

— «O primeiro (amor) he aquelle co- 
mum Francisco ÍLinocl do Mello, 
Carta de Guia de Casados.— «O damno 
he comum.» Idem, Apologos Dialogaes, 
p. 107. 

Estes desvcllão hum seguro sprito, 
E fozem variar mil pensamentos. 
Tira-lhe o somno o publico delito, 
Dcspertamn'o3 communs merecimentos. 

QDEVEDO, AFFOKSO AFItIOANO, C. t. 

— <i Quando se achão emhuma raiz hol- 
losa muitos pequenos lulhos, ou dentro 
da mesma membrana commua, ou lateval- 
mentente apegados huuns aos outros sobre a 
mesma base Jibrosa, dão-lhes o nome de 
holbilhos (bulbuli, s. adnata), como se ob- 
serva nalgumas especies de alho.n Avellar 
Brotero, Compêndio de Botanica,Tom. i, 
p. 18. 

— Que é feito em sociedade por mui- 
tos, para que concorrem muitos, —nDes- 
tes dependia a comum direcção dos ne- 
gócios, com nome de primeiros Minis- 
tros.-a Francisco Manoel de Mello, Epa- 
naphoras, p. 7. 

■ Ordinário. — t.Essa he a lida com- 

mua.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 35. — «.He fama 
commum.» Barres, Década II, Liv. vi, 
cap. 1.—«Segundo a commum opiniam. d 
Idem, Ibidem, — «Por ser cousa muy 
commum.» Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 
1.— «A outra Doctrina commum.» Idem, 
Década III, Liv. iii, cap. 5. 

— Que não vae alem do nivel usual, 
vulgar. — «Estas minhas observações tem 
a ouzadia de se mostrarem diante de vós, 
envoltas em commua eloquencia, certefi- 
cando-se pelo que são, não pelo que pa- 
recem, lhes façais bom agazalho.D Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 54. 

— Termo de Grammatica. Nome com- 
mum ou substantivo appellativo, o que 
convém a todos os indivíduos da mesma 
especie, como homem, coelho, rio, arvo- 
re, astro, mineral. — «Por outro nome 
commum chamam também cafres, que 
quer dizer gente sem ley: nomes que elles 
dam a todo o gentio idolatra, o qual no- 
me de cafre he já á cerca de nós muy 
recebido.D Barres, Década I, Liv. viii, 
cap. 4. 

— S. m. O commum, o que duas ou 
mais pessoas põem em sociedade. 

— Em commum, loc. adv. De socie- 
dade, de cünibina^'ào, de accordo. — 
«Vamos ao Evangelho, e nos mysterios 
dos seus membros veremos, como todos em 
commum nos ensinam esta mesma verda- 
de.■/> Antonio Vieira, Sermões do Rosá- 
rio, Part. II, § 3IG. 

— O maior numero, a generalidade.— 
O commum dos leitores busca achar defei- 
tos nas obras que lê, quando são os de- 
feitos da sua inteliigencia ou educação 
que o impossibilitado apreciar, ou cega- 
se de admiração por essas obras, do mo- 
do que não vê os erros que recebe como 
verdade. 

— O povo, as classes populares. — 
«Mandou matar em Tolledo vijnte e dous 
homeens hoons do commum, porque fo- 
rom em conselho.i> Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro I, cap. IG. 

— Antigamente. Communa. —■ «E por 
esta vossa real maiestade, avera nos e 
nosso commum aparelhados de ledo cora- 
çom a todallas causas que lhe forem pra- 
siveis.D Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. x. — «E quanto he aa jur- 
diqom, que por ella he dada aos Âlquai- 
des dos Mauros, nom embargante que so- 
mente falle em certos lugares, mandamos 
que aja lugar geeralmente em todolos 
communs dos Mouros forros dos nossos 
Regnos, e Senhorio nos feitos que antre 
sy huns como outros ouuerem, assy eiveis, 
como crimes.» Ordenações Aífonsinas, 
Liv. II, Tit. 99, § 4. 

Republica. — O commum de Gê- 
nova. 

Communeiro, individuo do terceiro 
estado. 

— Obs. GRAMm. : As formas femininas 
commua, commua não são já usadas, e o 
feminino é idêntico ao masculino; é as- 
sim que se diz hoje uma idêa commuffli 
e não uma idêa, uma propriedade coffl" 
muas. 

COMMÜMMÊNTE, adv. (De commum, 
com o suffixo «mente»). De modo com- 
mum ; ordinariamente; vulgarmente. 
«O qual seguro commummente acerca dos 
mouros e nossos ao presente se chama caf- 
taz.D Barros, Década II, Liv. I, cap. õ.— 
«Aos quaes Chingallás os nossos commuW- 
mente chamam chatis.s Idem, Década Ii 
Liv. IX, cap. 3. — «A Comedia he mistOi 
a mór parte delia motoria, fundada nos 
acontecimentos do Mundo, que commuffl' 
mente correm.D Antonio Ferreira, BristOi 
Prol. 

COMMÚNA, s. f. (De commum). Cor- 
po de gente estrangeira ou religião àn- 
ferente recebida no paiz.— «ElRei i?""' 
João meu Avoo de gloriosa memória í"' 
seu tempo deu Cartas selladas do 
seello pendente aos Judeos destes ReynoSi 
em que mandou, que por quanto 
aviam, e ham d'antigamente jurdiçoni, ^ 
seus direitos apartados, que. perteenci''»'' 
nos Julgados dos Arrabys, e bem assy ® 
jurdiçom e direitos, que perteencem 
Almotaçarias, e Almotacees Jndeos,^ 
quaes direitos, e usos das Almotaçari^^^' 
e seus Arrabys desvairam em muitas cO^' 
sas dos nossos direitos, e usas; e poTi^^ 
sempre foi sua vontade, e dos Reyx, 2''^ 
ant'elle foram, os ditos Judeos avev^fl 
jurdiçom antre sy, assy crime como ci"' > 
e que em cada huma Comuna aja ^ 
by, e Almotace, que per que sejam j^''''9 
dos segundo seus direitos, e usos 
dolos feitas, casos, e contendas, q^^ 
tre sy ajã, mandou e declarou em 
tas Cartas, que nenhuu Juiz, nem 
tace Chrisptão nom tomasse conheci^''^ 
em nenku caso de jeito, que seja 
Judeo, e Judeo, e os leixem desemba,'^9 
aos ditos Arrabys, e Almotaces, 
seus usos, e direitos, assy como d ant'J ^ 
mente sempre antre elles fora 
custumado.D Ordenações Aífonsinas, 
II, Tit. 71. — «As Cumunas dos 
destes Reynos nos enviaram mostra^ 
Carta DelRei JJam Joham meu 
gloriosa memória seellada com o sen 
Io pendente, em a qual se cantem, 
ditas Judeos se lhe enviaram 0,(19^'^ a, 
dizendo que alguus Judeus casados 
ziam Chrisptãos, e jicavão suas í"" 
Judias ; e que per direito dos 
devem', nem podem casar sem 
mente esses, que foram seus marido > . 
darem, e outorgarem Carta de o 
to, que antre elles he chamada 9 
qual deve seer escrijdo per 
to por regras certas, e 
Abraicas, e se tal guete assy 
ouverem, nom casaram com 
Judeos, e casando sem teendo o 
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oiíverem alguus filhos, serom fornazi- 
nhos.y, Ibidem, Tit. 72. — «Mas el Rei 

Emanuel, que em humanidade, e li- 
"^dade, clemencia e virtude a ninhum 

Christão foi inferior, tanto que rey- 
^ou libertou lorjo estes Judeus captiuos, 
c lhes deu poder per a de suas pessoas 
lisporem ás suas vontades, sem delles nem 
««s communas dos Judeos naturaes do 
^^gno, querer aceptar hu grande seruiço, 
2"e lhe por esta tão assinalada mercee 
?J'íserào fazer, ho fruto do qual henefi- 

logo dahi a poucos dias receheo, pur- 
íos mais delles se converterão d Fé 

® Nosso S. Jesu Christo, quando elle 
JK tornar hos Judeos destes Reynos Chris- 

% quomo se em seu lugar dirá.r) Da- 
de Goes, Chronica de D. Manoel, 

Part. 1 cap. 10. 

S Attcnta se minto, que ve-las aqui. n. Digo-te, amigo, c|ue forilo unlieiros, 
Ou foi dor dos cabos nas pontas dos dedos, 
i'-' nào nos eurastc, com medo dos modos. 
Mas estes milagres nào sào verdadeiros; 

digacs nada á nossa communa, 
■Nao façais rumor no nosso casal. 

GIL VIC., DIAL. SOBKE A HESUIlUEIçÃO. 

' No regimen feudal, o corpo do bur- 
o^ezes d uma cidade ou d'nm burpjo ten- 
ijg ''Gcebido carta qne lhe dava o direito 

governarem por si proprios. 
a Hoje na França c n'outros paizes, 
^bgregaçào do familias juntas n'uma cer- 

circumscripçào territorial, e unidas 

868^ vizinhança e de intercs- 
poininuns, que 6 gerida por uma ad- 

conLt,m. ^ _ 

Diti^ í^^rança, divisão territorial ad- istrada por um maire e um conselho 
pai. 

SiuiT^? ílistoria contemporânea, a Com- 
Ho d í^aris, nome dado ao gover- 

popular insurreeionada ern 
bg] .^ontra o governo provisorio esta- 

Süer- cm Versailles, ao terminar a 
a Prússia. A Communa de 

(Jue yj '^P''ovada por a maior parte dos 
ter. na espliera mesquinha dos in- ilJ VOI j ill 'UVO lll 
Ir Ijiirguezia, ensangiientada pe- 
Thierg ^ ^ política miserável de 
dividiu' '^'^®S'''^cida por alguns crimes in- 

todas as lutas cm que 
lüaiof Srandca massas, foi todavia a 
Ha das que tem havido 

"Ííi. aspiração do homem pela 

c adj. 2. gen. ant. (De com- 
° suífixo «ai»). Vid. Gommum. 

ras do dicipulo a 
temor de Deus, ambas as 

^®s.j mai/s cedo som acaha- 
S. Bento, cap. V, em Ine- 

Tom. I. — (íPrul com- 
! ^^'^eren que cada hu guarde 
^3l, hem.t Cortes de 

adv.ant. (Decom- 
o suífixo «mente»). Com- 

mummente.— «E ao que dizem, que nas 
suas terras lhes mandem dar carnes, e 
pam, e vinho, e bestas por certos preços, 
como soyão d'aver; diz ElRey, que lhe 
praz, que as peça cada hum em sua Terra 
aas justiças, e que ellas lhes dem aquel- 
las que lhe comprirem; a saber, as vian- 
das pelos preços, que comunalmente val- 
lerffm, e as bestas por seus alugueres as- 
signados, e aguisados.D Ordenações Affon- 
sinas, Liv. Il, Tit. 59, § 28.—«Se acon- 
tece que em alguu lugar, ou em algua Igreja 
ponham entredicto, nu em alguu Juiz, ou 
Ovençal d'ElRei, ou em alguém, ou em 
alguus desse lugar escomunham, estabele- 
cem logo entre sy cumunalmente, que ne- 
nhum nõ pague dizimas, nem leixe aa 
Igreja ne migalha em seu testamento, nem 
levem obradas aa Igreja.d Ibidem, Tit. 
I, art. 7. 

COMMUNÉIRO,». m. (De commum, com 
o suffixo oeiro»). Membro de uma com- 
muna. — Jlembro do terceiro estado. 

— Em Historia contemporânea, nome 
dado algumas vezes aos membros da com- 
muna de Paris. 

— Em Historia de Hespanha, nome 
dado aos membros (commiírjerüs) das com- 
munidadesque se levantaram contra o im- 
perador Carlos V por causa de tributos, 
impostos o ouiras exigencias exageradas 
com que este os voxava continuamente.— 
dSoubelos negocios destas comunidades es- 
creueram a elRei Dum Emanuel Adriano 
Cardeal de Tortosa, natural de Utreque 
na provincia de Sticht que foi depois 
Papa, e o Condestabre, e Almirante que 
ficauam por regentes dos regnos de Cas- 
tella, e Leam, e assi lhe escreueram os 
da liga desta junta, e comunidades pelo 
Adaiam da Se da Cidade de Auila, pro- 
thonotario, dando-lhe credito dembaixa- 
dor ojf erecendolhe os regnos de Castella, 
e Leam, se os quizesse aceptar, aos quaes 
elRei respondeo aconselhandolhes que fos- 
sem leaes a el Rei dom Carlos seu senhor 
natural, e ao Cardeal, Condestabre, e Al- 
mirante se ojfereceo contra os rebeis, os 
quaes elles dahi a poucos d ias desbarata- 
ram, com ajuda, e favor dei Rei, artelha- 
ria, poluora, e cincoenta mil cruzados que 
lhes emprestou, sem querer tomar em pe- 
nhor, villas, e castellos que lhe o Condes- 
tabre daua suas próprias estimadas em 
cem mil cruzados, por caso destas comu- 
nidades fogio para este regno dom An- 
tonio dafonseca contador mor de cas- 
tella, porque mandou poer fogo per al- 
gumas partes a Medina dei Campo, pera 
que andando os comuneiros occupados em 
o apagar podesse tirar da mota a arte- 
tharia que era muita, e boa, e isto per 
consentimento de dom Bernaldino que era 
Alcaide mor daquella fortaleza, o que fa- 
ziam j)er arecear que os das comunida- 
des, a tomassem, e fezessem com ella guer- 
ra aos regentes do regno, mas o negoceo 
lhes sobcedeo mal, porque nam cobrou a \ 

artelharia, e ha mor parte da villa ar- 
deo, com muitas, e mais ricas mercado- 
rias, e mosteiros de frades feiras, e Egre- 
jas parrochiaes em que ouue huma grande 
perda, pelo qual respeito dom Antonio, 
perseguido dos da liga com tençam de o 
prenderem, e matarem por justiça, se 
acolheo a este regno, e veo pera Euora 
com outros fidalgos Castelhanos, onde el 
Rei dom Emanuel entam estaua, os quaes 
recebeo mui bem, e lhes mandou dar em 
Lisboa err '^arcaçum pera passarem em 
Flandres, e se irem pera el Rei dom Car- 
los, que ja era eleito e declarado Empe- 
rador.D Damiào de Goes, Chronica de D. 
Manuel, Part. iv, cap. 55. 

COMMUNGÂDO, part. pass, de Com- 
mungar. Que commungou, que recebeu 
a Eucharistia. — Confessado e commun- 
gado morreu. 

COMMUNGÁNTE, adj. 2 gen. (De com- 
mungar). Que recebe a communliSo, que 
communga.== Usado [ or Antonio Vieira. 

COMMUNGÁR, V. n. (Do latim commu^ 
nicare). Receber a communhílo. — «Os 
peccados da obra som estes: gulla, luxu- 
ria, bevedice, sacrilégio, symonya, sortil- 
legio, quebrantamento de festas, indigna- 
mente commungar, britamento de votos.v 
D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 70,— 
iNam poucas comungaram, pela pascoa 
com grande edificaçam da cidade, e con- 
solaçam sua, e dos maridos, qne entam se 
acabauam de auer por bem casados,» Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, cap. 
12. —nEm fim o bom lESV fez merce 
á ditosa Rainha, nam que cresse nelle só- 
mente, e o adorasse, mas que perseue- 
rasse em toda a paciência, e honestidade 
christã,. confessandose, e commnngando 
muitas vezes, tendo comigo algus paren- 
tes seus também Christaõs, e confessan- 
doos em muyto amor, e conformidade como 
Portuguezes.n Idem, Ibidem, cap. 6. 

— V. a. Commungar, adcninistrar o sa- 
cramento da eucharistia.—«Chegou o Pa- 
rocho a Comungallo por Viatico, e antes 
da Comunhão o admoestou ao mesmo.d 
Francisco Jlanoel de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 182. 

— V. rejl. Commungar-se, tomar a com- 
munhào pelas suas próprias mãos, fallan- 
do do sacerdote. 

COMMUNGATÓRIO, s. m. (De commun- 
gar). Grade onde as freiras vão receber 
a communlião. 

COMMUNHÃO, s. f. (Do latim commu- 
nioríe). Congregação do muitas pessoas 
unidas, com uma mesma crença religiosa 
c deb/iixo das ordens d'um mesmo chefe. 

— A communhão dos santos, nas idêas 
christãs, sociedade de todos os membros 
da Egreja, tanto os bemaventurados do 
céo, como os fieis que compSem no mun- 
do a verdadeira Egreja, e as almas do 
purgatorio, considerada pelo que respei- 
ta ás i'elações entre estas trez ordens de 
fieis. 
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— Na linguagem geral, communhão 
de sentimentos^ de idêas^ accordo perfeito. 

— Eecepção da Eucharistia. — Prepa- 
rar-se para a communhão. — v. Chegou o 
Pároco a Comungalio per Viatico, e antes 
da communhão o admoestou no mesmo,d 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 182. — <lDos Sacramentos, se 
alguuma se confessaua, nenhuma recebera 
o da Santíssima communham.» Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 12. 

— A parte da missa em que o sacer- 
dote consome as especies de pão e vinho. 

— Communhão ecclesiastica, commu- 
nhão pelas especies de pào e vinho. 

— Communhão leiga, communhíio fei- 
ta sómente pela especie de pão. 

— Cartas de communhão, cartas que 
as Egrejas antigamente escreviam, umas 
ás outras, para se manter a união, em 
uma mesma crença. 

COMMUNICABILIDÁDE, s. /. (De com- 
municavel, com o suffixo «idade»). Qua- 
lidade do que é communicavel ; disposi- 
ção que alguma cousa tem para se com- 
munioar. 

COMMÜNICAÇÃO, s. m. (Do latim com- 
municatione, cümmunicaçSo). Acção do 
communicar, resultado d'esta acção. — 
Communicação do movimento. — A com- 
municação das idêas. — a. Porque se não 
tivera pera communicação de meus ma- 
les j como pudéra com elles.» Antonio Fer- 
reira, Bristo, act. i, sc. 1. 

— Communicação de palavras, prati- 
cando com alguém. 

— Trato familiar licito ou illicito, có- 
pula carnal. 

—Communicação d'um logar com outro, 
livre passagem de um logar cora outro. 

— Communicação d^m rio com outro, 
juncção. 

— Communicação de ohras, cooperação 
de varias pessoas, prestação de serviços 
mutuos, de bons officios recíprocos. 

— Na linguagem geral, dar commu- 
nicação d'uma cousa a alguém, dar-lhe 
parte, fazêi-a sabedora. — No mesmo sen- 
tido : Ter, receher communicação d'uma 
cousa. 

— Informação, noticia. — Tenho afa- 
zer-vos uma communicação. 

— Commercio, correspondência com al- 
guém. — Tinha communicações com os 
inimigos do Estado. 

— Relações com seres superiores. — 
Sócrates dizia estar em communicação 
com o demonio. 

— Communicação com os accusados, li- 
cença dada, depois do interrogatorio, e 
em virtude do consentimento do juiz, aos 
accusados para fallarem cora seus defen- 
sores, parentes ou amigos. 

— Termo de Guerra. Conservação de 
uma passagem entre ura exercito e a guar- 
nição d'uma praça, para o transporte de 
munições e de víveres. 

— Linhas de communicação, fossos de 
dous metros de profundidade, sobre qua- 
tro de largura, pouco mais ou menos, fei- 
tos para passar de ura forte ou de ura 
quartel a outro, para se soccorrerera mu- 
tuamente. — (íDeixo de definir, que cou- 
sa seja linha de commuuifcação.» Luiz 
Serrão Pimentel, Methodo Lusitano, p. 
19. 

— Termo de Rhetorica. Figura pela 
qual o orador parece ou deliberar cora 
seu adversarLo sobre o que se deva fazer, 
ou entrar nos sentimentos do adversario, 
para era seguida o fazer entrar nos seus. 
— Que farieis vós, senhores, n'uma occa- 
sião similhante ? 

— Abi-ir communicação, estabelecer re- 
lações coraraerciaes, entre províncias, ter- 
ras, cidades ou nações diversas. 

— Pôi' em communicação, fazer com- 
municar ou ter relações mutuas. 

— Termo de Theologia. Communica- 
ção dos idiomas, reciproca applicação de 
epíthetos e modos de fallar, resultante da 
união hypostatica, era primeiro logar á 
natureza divina e humana; por exemplo: 
Deus é homem e o homem é Deus; em 
segundo logar ás duas naturezas de Cliris- 
to ; por exemplo: Christo é Deus e Christo 
éhomem; em terceiro logar aos attributos 
da natureza divina, que se appropriam á 
natureza humana; e finalmente ás pro- 
priedades das duas naturezas de Christo. 
— (íPur communicação de idiomas, este 
homem 6 filho de Deus.» Padre Manoel 
Fernandes, Alma Instruída, Tom. n, p. 
448, cm Bluteau.—«A immensidade Di- 
vina pela communicação dos idiomas se 
estreitou á limitação humana, sendo ver- 
dadeiro dizer, que Deos foy concebido em 
Nazareth, que naceo em Belem, que pre- 
gou em tal, e tal lugar de Judea, e Ga- 
lilea, e morreo em Jerusalem.y) Padre 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. vii, p. 
245. 

— Communicação dos santos, nas idêas 
christãs, sociedade entre os fieis, cm vir- 
tude da qoal elles participara de todos os 
bens espirituaes que ha na Egreja. 

— PI. Communicações, participações, 
noticias comraunicadas, avisos. 

COMMUNICÁDO, part. pass. de Com- 
municar. Feito commum entre duas ou 
mais pessoas. 

Lá dessa Gloria immensa e radiante 
Limitar do Inferno inda os tormentos, 
Grandezas sào á Fé communieadas 
E a Vós as dessa Cruz só reservadas. 

EOLIM DE MOÜIIA, NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 12. 

Mas como lie de Poder Omnipotente 
Dar nas obscuras trevas do peccado 
Certa radiação, que occultaraente 
Deixa o entendimento alumiado, 
Quando c'os olhos da rasào presente 
Se vê, e cliora o tempo mal gastado, 
Nào só a Graça torna renovada 
Mas fica em gráo maior communicada. 

IDEM, IBIDEM, C. 11, CSt. 13. 

— Transraittido. — O movimento coni' 
municado pelo choque. 

— Substantivaraente e no masculino: 
Um communicado, um aviso, uma infor- 
mação, enviada por alguém a ura jornal. 
— Os jornaes de hoje traziam um coffl' 
municado. 

COMMUNIGADÔR, s. m. (Do thema com- 
munica, de communicar, com o suffixo 
«dôr»). O que coraraunica; amigo Q® 
coraraunicar o que sabe. 

COMMUNICANTE, s. 2 gen. (De com- 
municar). Pessoa que coraraunga. 

— S. m. pl. Communicantes, anaba- 
ptistas do XVI século, que possuíam o® 
coraraum as suas mulheres. 

— Termo de Anatomia. Artérias coW' 
municantes, duas artérias situadas no 
neo : uraa anterior, muito curta, quo 
estende transversalraente de uraa á outr" 
das artérias cerebraes anteriores, e ouf" 
posterior, também chamada communica'' 
te de Willis, que nasce da carótida ^ 
terna. 

COMMUNICÁR, V. a. (Do latim co»w««- 
nicare, do communis, commura). 
comra im, transmittir. — O iman com®" 
nica a sua virtude ao ferro. — Um 
que communica o seu movimento a um 
tro. 

— Participar, dizer alguma cousa- 
(íO que a outrem não ousais commun"'. ^ 
nunca o façais senão só.» Jorge Fef® j 
de Vaseonceilos, Eufrosina, act. i, s"- ^ 
— «Qwe como elle nam deixaua no 
zelo da conuersam das almas, 
nam communicaua o Senhor os ^ 
brenaturaes sómente na terra.» 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
1.—(.(.E todos com elle communicavão« ^ 
consciências, tomavão seus conselho^' 
veneravão suas raras virtudes.» y 
nio Cordeiro, Historia Insulana, 
cap. 2. jjjf. 

— Ter coramercio com alguém, t''" 

Etliiopes são todos, mas parece 
Que com gente melhor commmdcavãin > 
Palavra alguma arabia se conhece 
Entro a linguagem sua, que falavam. 

CAM., Lus., c. V, est. 7G. 

7 de — Communicar com alguém 
differente, ter copula carnal com ■ o ^ 

— Pegar, contagiar. — ConiniuB' 
mal, a doença, a sarna. ^53. 

— V. n. Tomar parte era alguffl® 
— Ter relações com alguém.—^ 

nicar com os sábios. — O defendo''' 
communicar com o accusado. ^ cH- 

— Instar em comraunicação.-^-l^ 
nal communica com o mar. 
communica com o corredor. 

— V. refi. Communicar-se, coi"' 
nicado. — O movimento d'um 
munica-se a um outro. — Ila.ceT 
ças que se communicam 
incêndio communicou-se d'um 2" 
ao outro. 
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As artes antro si se communicam. 
ANT. FEKIt., CARTAS, 1ÍV. II, li." 2. 

■—Estar em communicaçSo.—Estes 
quartos commuiiicam-se por um cor- 

ndur,— (fJí! 2>ela terra dentro doze ou 
ÇUinze legoas somente até o pé das serras 
^0 Gute, que nesta distancia pouco mais 

menos vão servindo de muro a este cou- 
c«o com poucas aherteiraSj e essas não 
pouco dijjicultosas de passar, por que se 
communicam as duas costas.y> Hist. Trag. 

Tom. i, p. 106. 
■~-Cominunicar-se com alguém, tratar, 

conferir, consultar. 
— Communicar-se com todos, ser tra- 

'avel, sociavcl. 
Pegar-se. — Esta doença communi- 

cou-se a toda a família. 
COMMUNICâTÍVO, adj. (Do latim com- 

'"^vnicatus, com o suffixo «ivo»). Que se 
cotíununicca facilmente, ou que é fácil em 
cotnnuuiicar. — O riso é communicativo. 

Que gosta de communicar os seus 
pensamentos e sentimentos. 

COMMUNICÀVEL, adJ. 2 gen. (Do tlio- 
communica, de cominunicar, com o 

®uífixo ^«avelii). Qac jjóde ser communi- 
cado. —Nuicia comraunicavel. 

— Contagioso. — Doença commimica- 
vel. 

Bens commimicaveis, que podem fa- 
^cr-se communs, entre socios, casados, ou 
entre muitas pessoas. 

^ —Que píkle ser jjosto em communica- 
Çao..— Estes dous quartos, estes dous rios, 

communicaveis. 
Figuradamente: Tratavel, lliano, af- 
com todos. 

COíIMUNIDÁDE, s. /. (Do latim com- 
^"«niía/ts). Participação cm commum. — 

Offlmunidade de prazeres. — Communi- 
de sentimentos. 
^ommunidade de bens, egualdadc 

^ "ii'oitos e deveres, participação egual 
''endas, gastos, despezas, impostos. 

Se multidão dos viventes 
iiío imjiossivel do jirimeyro 
de f'' ''Oiimiiinídade de lens, que só pou- 

'^oservar-se, quando entre a gente do 

tad' concorrião tão diversas von- 
sen^' ^ ij^ue são condic(fles in- 
tiocl^tios hó^nens.» Francisco j\la- 
118 ^lello, Apologos Dialogaes, p. 

tüM "'g"ns auctorcs de Direito Na- 
^oin ' negativa, estado do j fíiunidade anterior ao estabelecimento 
''_í''opriedade. 

do ^.'^Kiunidade das mulheres, estado 
sonhado por iilguns sccta- 
as mulheres seriam com- 

mais ou menos extenso, reu- 

^sos mesmas crenças, j)clos mesmos 
ras commuaidades 

ciij,jçj^'^|'S«itnentc : Os habitantes do uma 
®) do uma villa, ou dc uma aldôa. 

— Corporação. — A communidade dos 
escrivães, 

—A generalidade dos cidadãos, o povo, 
o Estado. — O interesse da communida- 
de assim o exige. 

— Sociedade de pessoas, vivendo jun- 
tas, e submettida a uma regra commum. 
— Communidade religiosa. — Fomos vi- 
sitar a communidade. 

— Entre os frades capuchos, quarto 
onde se guardavam os hábitos. 

— Antigamente: STunicipio. — «ííes- 
pondem esses Procuradores, que praz a 
ElRei, que essas comunidades, que dem 
as dizimas; e que us nom mantém, nem 
manterá, que as nom paguem e que a elle 
praz, que as dem; e que os Bispos, e os ou- 
tros Prelados uzem de sua justiça contra 
aquelles, que as nom quiserem dar. d Or- 
denações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 2, § 1. 

— PI. Associações dos cidadãos das 
l>rincipaes cidades de Ilespanlia, contra o 
poder despotico dos reis, no principio do 
reinado de (Jarlos V, do 1519 até 1522. 

— Loc. ADV.: Em communidade, cm 
commum. — Em acto de communidade 
ecclesiastica. 

COMMUNÍSMO, s. m. (Do commum, com 
o suflixo oismo»). Systcma de uma seita 
socialista, (jue pretende fazer prevalecer 
a communidade dos bens, isto é, a abo- 
lição da propriedade individual o a en- 
trega de todo o haver social, nas mãos do 
Estado, que fará trabalhar, c distribuirá 
os productos do trabalho pelos cidadãos. 

— Applicação do principio communis- 
ta a uma ordem de factos sociaes, 

COMMUNÍSSIMO, adj. superl. do Com- 
mum. Muito commum, usual, vulgar. 

COMMUNÍSTA, s. 2 gen. (Do commum, 
com o suílixo dista»). O ([ue pretende fa- 
zer prevalecer o communismo. 

— Adjectivamento : yls opiniões com- 
munistas. 

COMMUTAÇÃO, s. f. (Do latim comma- 
tatione, de commutare, mudar). Termo 
de Direito criminal. Acção de mudar uma 
pena, ])i)r outra menor. 

— Negocio, ganho, trafico. 
— Troca couniiercial, permutação. — 

(íMas hasta, que ella (a moeda) lhe esteja 
comtituida jw universal henaplacito da- 
quelles que a usão, para que sobre esse 
genero, ainda que inhabil, se funde o tra- 
to util da commutação.» Francisco Ma- 
noel do Jlello, Apologos Dialogaes, p. 
118. 

— Termo de Grammatica. Figura que 
consiste em mudar n'uma palavra uma 
letra ou uma syllaba, jjor exemplo, pre- 
guntar por perguntar. Vid. Metaplasma. 

— Termo do Rhetorica. Figura pela 
qual se oppoe uma á outra, duas propo- 
sições, tendo as mesmas palavras, mas 
n'uma ordem inversa, por exemplo : E' 
preciso coiner jxira viver, e não viver 
para comer. 

— Termo de Astronomia. Distancia 

entre a terra e o logar do um planeta, 
reduzido á ecliptiea. 

— Angulo de commutação, diííerença 
entro o logar do planeta, visto do sol, e o 
logar médio da terra. 

t COMMUTÁDO, part. pass. de Gom- 
mutar. Trocado, permutado.—Pena com- 
mutada, pena attenuada por ura tribunal 
superior. 

COMMTJTADÔR, s. m. (Do thcma com- 
muta, de commutar, com o suffixo «dòr»). 
ü que commuta, 

COMMUTÁR, V. a. (Do latim commuta- 
re, mudar). Mudar, attenuar, substituir. 
— Commutar a pena de morte em traba- 
lhos forçados. 

— Trocar, permutar. — Commutar cer- 
tas mercadorias por outras. 

COMMUTATÍVO, adj. (Do latim com- 
mutatus, com o suffixo «ivo»). Termo do 
Jurisprudência. — Contracto commutati- 
vo, quando cada contractante recebe o 
equivalente do que dá. — Justiça com- 
mutativa, obrigação dc dar, n'uraa troca, 
tanto (|uanto se recebe. 

COMMUTÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
commuta, de commutar, cora o suffixo 
«avel»). Que se pode commutar. 

COMNÔSCO, s. m. (De com, o nosco. 
Esta palavra nosco era antigamente em- 
pregada independentemente. 

Ca iiuiitos iiiiiios avoiiios iiassados 
Que iioin inorVii nosco, por lioa fé. 

CA^•C. I)K TIIOVAS AXTIGAS, C. 5. 

Nosco veni do latim nobiscum). Com 
aquelles a quem se refere o pronome da 
primeira pessoa do plural, 

Estillo (Ia iinturoza 
lie prazer vir de piissiula, 
c o prazer e a trist<!;;a 
fazer comiiosco inovada. 

cniusT. FAi.cÀo, oiiHAS, p. Í?1 (ed. dc 1871). 

— i Peço VOS, senhora, disse Floriano, 
que queiraes turnar comnosco e mostrar- 
nos esse castello onde se a batalha faz, 
que seria gram i^crda morrer tal homem.s 
Francisco de Jloraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 75. — (.íPor certo, disse Flo- 
ramão, as cousas desta terra não são co- 
mo as dris outras terras. Aqui foi nossa 
batalha e d'nqui fomos levados sem saber 
o fim que houve, e segundo, senhor Pla- 
tir, me parece, estes cavalleiros, que aqui 
estão, são os que comnosco a houveram ; 
e eu crêra, segundo o que vejo, que, quem 
aqui nos tornou, o fez peru que a aca- 
bassemos, se vira que nos deixára armas, 
com que o podessemos fazer,y> Idein, Ibi- 
dem, cap. 35. 

1'^nifini qne n'eata incógnita esjiessura 
Deixámos para sempre os coinpanlieiros, 
í.>ne em tal caminho, e em tanta desventura, 
roíani seinju-e comnosco aventureiros. 

cAii., Lrs., f. V, fst. 83. 
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Outro está aqui, que contra a patria irosa 
Degradado, eomnosco se alevanta : 
Escolheu bem com queni so alevautasse, 
Para que eternamente se illustrasse. 

OD. OIT., e. vm, est. 7. 
Vês ? comiiosco também vence as bandeiras 
D'essas aves de Júpiter validas ; 
Que já n'aquclle tempo as mais guerreiras 
Gentes de nós souberam ser vencidas. 

OB. ciT., c. VIII, est. 8. 

— (íNam se pode negar que o nosso es- 
tamago he adro e cemiterio de corpos 
mortos, e trazendo nós conosco o adro e 
a sepidtura, 7ios nam lembramos d'ella.D 
Heitor Pinto, Dialogo da Lembrança da 
Morte, cap. 6. — «Por maneira que por 
uma via nos quer tomar tudo, e por ou- 
tra quer entrar comnosco ao meio.y> Fr. 
Luiz de Souza, Historia de S. Domingos, 
Liv, I, cap. 4. 

Dormimos a somno solto 
Os tres, antes que me esqueça ; 
Porc^ue hum capellão comnosco 
Camnihava á fronteira. 

JEB. BAHIA, JORN. II, 

— (íPois se o escutão (a um certo sol- 
dado) Deos seja comnosco! O que lhe 
açodem de Cornas, Ornavaques, Cruhe- 
ques, çjollas, francos, lizeres, harhacans, 
e falças hragas ?» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 1G9. 

COMO, adv. (Do latim quomodo). Do 
modo que, da mesma maneira que, assim 
que, tanto que; egualinente, similhante- 
mente. — (tPer esto porque costrengem o 
sseu auerssayro como nom devia sse o 
uençedor for caualleiro ou clérigo pre- 
lado da egreia o vençudo sseia pendo em 
Xmaravedis douro.y> Documento de 12H, 
em Portng. Mon. Hist. Leges, Tom. i, p. 
167. — (íOutross?/ por qiumto prometeo 
e Jurou o dicto liey de Portugall que des 
este dia de Sam Joham lautista este pri- 
meiro que uem Ataa sseis annos primei- 
ros seguintes que a dieta Jffanta ssa filha 
faça solemnemente sas vodas e casse com 
ho dito dom fradarique e os ponha em 
huma caza Ambos e dous em maneira que 
dhi em diante durmam em huum e coym- 
ham em huum e faça vida em huum como 
marido e mulher devem fazer .-o "üocxxmm- 
to de 1377, no Corpo Diplomático Por- 
tuguez, p. 3G5, publ. pelo Visconde de 
Santarém. 

El andava triste mui sen sabor 
Como qucn é tào coytado d'amor, 
E perdudo o sen e a colôr. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 152. 

— aE vemdo como todos vijnham gente 
folgada e fresca, de mais cm presemça e 
vista delÈei, que lhes dava dobrado es- 
forço pera pelleiar, com gramde acorro 
que tifnham mujto prestes, e elles per con- 
trairo canssados e fracos, e mujtos doen- 
tes.t> Fernuo Lopes, Chronica de D. Fer- 
nando, cap. 4-1:. — sEramos avisados em 
toda cousa que a seu serviço e hoo pra- 
zer tocasse, com tam grande cautella co- 
mo se el fosse muy engrandoso, e nom tom 

firme que ahallamento e mudaçom podesse 
aver.D D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 
07. 

— «E mandamos que ninhua pessoa... 
nom seja escuso das ditas penas nem de 
outra qualquer pena vil, quando for ac- 
cusado ou condemnado por ladrão, ou fei- 
ticeiro, ou alcoviteiro, ou moedeiro por- 
que a taes como estes nom será recebida 
ninhua excepçam d'abonamento algun, an- 
tes serão executados como qualquer pes- 
soa vil.» Ordenação Manoelina, Liv. v, 
Tit. 40, foi. 33, V., ed. de 156Õ. 

E como a vi, como digo. 
Saltou tal tremor comigo, 
Porque ella reluzia, 
Qiie estava se fugiria ; 
Tal claror tinha eomsigo. 

GIL VIC., AUTO PAST. POBT. 

Aito cuido que dezia, 
E assi cuido que he ; 
Mas já nào aito, bofó, 
Como os ai tos que fazia, 
Quando elle tinha com que. 

IDEJI, IBIDEM. 

Sem memória nem cuidado 
Dormem cm cama de flores, 
Feita de prazer sonhado : 
Seu fogo tào apagado 
Como cm choça de pastores. 

aiL VIC., AUTO DA MOriNA MENDES. 

Sahirá o nobre leâo, 
Hei da tribu de Judá, 
Itadix David ; 
O duque da promissão 
Como esposo sahirá 
Do seu jardim. 

IDEM, IBIDEM. 

Cor. Oh ! habeatis clemencia, 
E passae-nos como vossos. 

1'arv. Hou homens dos breviairos, 
Tlapinaslis coelhorum, 
Et pcrtiis perdigutorum, 
E niijais nos campanairos. 

IDEM, AUTO DA BAIÍCA DO INr. 

Se Garcia Moniz diz 
Que os que morrem como eu fiz, 
Sào livres de Satanaz ! 

E disse que a Deos prouvcra 
Que fòra elle o enforcado, 
E que fosse Deos louvado, 
Que cm bo'hora eu nascera ; 
E que o Senhor m'escoIhcra, 
E por meu bem vi bcleguins ; 
E com isto mil latins, 
Como s'eu latim soubera. 

IDEM, IBIDEM. 

Nem çúardião de mosteiro 
Kão tniha mais sancta gente, 
Como Aftbuso Valente, 
O que agora he carcereiro. 

IDEM, iniDEM. 

Será tua dor lastimeira, 
Como ardendo cm gran brazio 
De fogueira. 

GIL VIO., ADTO DA BABOA DO TUBO. 

Diab. Gafo eu? 
. Abem; 

Nào hei d'ir per acajuso, 
Emque mo custe algorrem, 
Chinfrào, ou meio vintém. 
Ir dereito como o fuso 
Pera alem. 

IDEM, IBIDEM. 

E de tudo fiz aquesta, 
Como homem diz, avantairo ; 
Leixei ó cura a enha besta. 

IDEM, IBIDEM. 

Pero que dizeis vós lá ? 
Sejo eu como deve ser, 
Ou que modo se terá ? 

IDEM IBIDEM. 

Diab. Digo-te, pastor amigo, 
Que foste um grau peccador. 

Fas. Senlior tartarugo, digo 
Que mentís como bestigo, 
Salvanor. 

IDEM, IBIDEM. 

E as graças que dizeis 
Que tendes aqui na praça, 
Se vos outros as vendeis, 
A Virgem as dá de graça 
Aos bôs, como sabeis. 

IDEM, AUTO DA FEIBA. 

Gil. Sancta Maria ! gado ha lá ? 
Oh Jesu ! como o terá 
O Senhor gordo e guardado ! 
E ha Ia boas ladeiras, 
Como na Serra d'E3trclla ? 

Ser. Si. 
IDEM, IBIDEM. 

E como formos avindos 
Nos preços disto que digo, 
Vender-vos-liei como amigo 
Muitos enganos infindos, 
Que aqui trago comigo. 

IDEM, IBIDEM. 

Sou a triste, sem ventura, 
Creada resplandecente 
E preciosa. 
Angélica cm fermosura, 
E por natura, 
Como o raio reluzente 
Luminosa. 

IDEM, AUTO DA ALMA. ■ 
Nem porque o sagaz e bom caçador 
Sc veste no boi por caçar perdizes, 
Nào ha elle boi, como tu dizes. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 
d»' «ToZí.Oh chagado de mi,que estahe outra dcinan 

Oh Deos meu ! e porque me persegues ? 
Contra mim perfias. 
Sabendo que nada sào os meus dias ! 
Minha alma s'enoja ja de minha Tida, 
E como a sctta he minlia partida. 
Senhor, meu Senhor ! porque te desvias 
Do tua guarida ? „ 

Eespoude-me, quantas maldades ten^ 
Ou quantas trciçõcs obrei contra ti ? 
Porque a^im escondes a face de mi, 
Como meu contrário, sendo meu juiz ? 

IDEM, IBIDEM. 

Eu nào faço nada, 
E suo como cào, sem achar bonança. 

IDEM, IBIDEM. 

F/va. Segundo o f|ue sinto, vós, senhor, 
Que queira soffrer, e meu mal não quer, 
Minha dor he grande, e cu sou mulher 
Tào desconfiada, como vós sabeis 
Que devo de ser. 

IDEM, rPIDEM. 

E como nós perdoamos 
A quem nos fere e baldôa. 

■ PliEI JOÃO CLAIÍO, OPUSO., EM IKED. DH ALCOB. 

Porque dentro no bordel 
Como fóra dclle cayba. 

CAKC. DE EES., t. I, p. 148. 
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Senhor, homem de mulher nascido 
Muito breve tempo vive miserando, 
E como flor se vai acabando, 
íj como a sombra será consumido. 

IDEM, ADTO DA HIST. DE DEUS. 

O bem que he mudavel nào pode ser bem, 
Mas mal, pois he causa de tanta tristura; 
E se Deos os dá, 
CVíTio eu creio mui bem que sera, 
E a fortuna tem tanta poder, 
Que os tira logo cada vez que quer, 
O segredo disto, oh ! quem m'o dirá, 
Pera o eu saber ? 

IDEM, iniDEM. 

E, como avisado, 
Lhe falia cortez e mui repousado. 
Mostrando-te alegre com todo seu bem, 
E seu muito amigo maior que ninguém : 
Minte-llie largo, e da-lhe o cuidado 
Que agora não tem. 

IDEM, IBIDEM. 

E mais se tu es o filho de Deos, ' 
(Como cu sinto ainda que me calo, 
Earas destas pedras todas pào de callo, 
"Bgundo a virtude trouxeste dos ceos. 

IDEM, iniDEM. 

venha Abel seu filho carnal, 
E nào façais conta aqui de Cain, 
Que como o homem he homem ruim, 
Pera que he delle fazer cabedal'? 

IDEM, IBIDEM. 

" '^E este era o Gigante Clorundo, que 
inÃa sabido da Fusta que escapou na hnta- 

do Cavalleiro duS lagrimas, como seu 
e dois irntãos erão mortos com toda a 

9^nte que traziam, v Barros, Clarimundo, 
'y. 11, cap. 3.—(íE entrando dentro na 
'^0, como aquelles que vinhão folgados 

^Weçarão de ferir asperamente.d ídcm, 
"idem.—o O qual tanto que se vio diante 
o íimperador beijou-lhe a mão, dizendo: 
^rdade he que eu sou obrigado, mui Al- 

o Emperador, por obrigaçaõ devida, ser- 
outrem, e nad a vós: mas com tudo 

leixarei de fazer esta ohediencia a 
"ssfí lieal Magestade, como a hum dos 

mais excellentes Principes que eu sei: e 
porque claramente saibaes minhas cousas, 

jL? ^'^rei alguma conta dellas.» Idom, 
3^ein, cap. 4.—«Naõ creaes Filéna que 

^90 isto por mais que por piedade de 
Quanto he dar licença a Clarimundo 

fique nesta Cwte, póde-o fazer se dis- 
" for contente, como aquelle que tem a 
o^itade mais livre do que vós cuidais: 

^ ^dade he que Jolgarei com isso, porque 
wiett pai, que por estoutra via 

" hajais por taõ necia que o con- 
nta.í Idem, Ibidem, cap. 5. 

Was a mim nem o passado 
•loni o que me era presente 
aüa me nam fez contento 

4Ue n'isto o magoacio 
® como o muito doente. 

ciiRisT. FALCÃO, OBRAS, p. 3 (cd. dc 1871). 

^<"no a cantiga mostrava, 
®iiinil a meu cuidar 
■"i a voz de quem cantava 

ptrf de bem cantar ro ouvir me contentava. 
^EM, ibidem, p. 9. 

Todo o bem he jaa passado 
e passado em mal presente, 
o sentido desvelado 
ho coraçam descontente; 
ho juizo que ysto sento 
como se devo sentir, 
pouco deixará dormir. 

CIIKIST. FALCÃO, OBRAS, p. 19. 
Como ahi houve bõos olhos 
houve-os maus para mim, 
para me serem assim. 

rOF-M, IBIDEM, p. 27. 

— <í Depois que D. Duardos principe 
de Inglaterra veio do império da Grécia, 
acabadas as festas do seu casamento, 
como no livro de Primalião se conta, 
não se passou muito tempo que Flerida 
se achou prenhe : e porque ainda nestes 
dias era tanto seu namorado, como nos 
outros, em que se chamara Julião, busca- 
va toda maneira de desenfadamento, pe- 
ra que com elle sentisse menos sua doen- 
ça, porque algum tanto com ser prenhe 
se achava mal: levando-a algumas vezes 
por lugares graciosos de ribeiras e arvo- 
redos : crendo que com o gosto daquelles 
saudosos passos perderia parte da lem- 
brança de sua paixão.d Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 1.— 
a Posto que suas tenções era alcançar 
maior j)remio do seu trabalho, que foi 
Agriola, a qual dalli levaram, casando- 
se Trineo com ella, como na chronica de 
Palmeirim se cçnta.yi Idoin, Ibidem, cap. 
2. — o imperador, a quem da ida 
de Primalião não pesava* se veio a ellas, 
e, queixando-se com a imperatriz, louva- 
va a partida de seu filho, dizendo tam- 
bém que pula perda de 1). Duardos não 
se deviam fazer prantos, porque de ra- 
zão as lagrimas não se hão de verter te- 
não por cousa que com lagrimas se possa 
alcançar: que no de sua jilha Flerida 
provessem, e no al obrasse a fortuna co- 
mo quizesse; pois suas cousas não por or- 
dem se regem, antes só em dita ou mofi- 
na consistem.)) Idem, Ibidem, cap. ô. — 
« E porque aqui não falia a historia 
delles até seu tempo, torna a Argolante, 
que depois de partido, andou tanto por 
suas joimadas pior mar e por terra, sem- 
pre com tanta pressa, como o cuidado 
dá a quem comsigo o leva, que um domin- 
go chegou áqueJIa famosa Constantinopla 
a tempo que se celebravam tamanhas fes- 
tas como foram as dos casamentos de 
Primalião e D. Duardos. d Idem, Ibidem. 
— «Ao outro dia depois de partido, o 
imperador o soube; que o pranto de Gri- 
donia o manifestou: a imperatriz que a 
este filho amava como a si mesma, quan- 
do sua partida lhe disseram, nenhuma 
cousa a fazia contente; e como em as mic- 
Iheres as pequenas se sentem muito, todo 
o aposentamento delia era envolto em cho- 
ro e descontentamento : umas por ajudar 
sua senhora; outras por amor de Fleri- 
da, que de todas era tão amada, como 
IKo ella por boas obras sempre soube me- 

recer ; que estas são as com que se ganham 
vontades alheias.)) Idem, Ibidem. — Pri- 
malião se chegou d tumba, e levantando 
a horda do panno, vio dentro duas velas 
acezas, e no meio sobre uns coxins de vel- 
ludo avellutado negro uma estatua á ma- 
neira de homem tão natural como D. 
Duardos, que per vezes o poz em duvida 
se p)oderia ser aquelle.)> Idem, Ibidem, 
cap. 6. — a-Seu exercido era caçar, sen- 
do n'isso tão destros, que quasi tinham 
despovoada a maior parte da jloresta das 
alimarias, que nella havia: e o que 
maior monteiro e maior gosto de caçar 
levava era Floriano do Deserto, em cuja 
companhia os leões sempre andavam, l^ra- 
zia um arco com muitas frechas, e saiu 
tão singular frecheiro, que o salvage lhe 
não igualava com muita parte. Nesta vi- 
da continuaram até ser de idade de dez 
annos, no jim dos qiiaes um domingo pola 
manhãa. Deserto se miu só com seus leões 
pola trela, como algumas vezes acostu- 
mava, por ver se mataria alguma caça.n 
Idem, Ibidem, cap. 7.-—<íE com este 
cuidado passou por tantas cousas de fu- 
ma immortal, como nas chronicas anti- 
gas de Alemanha se pode ver, e não se 
relatam aqui, p)orque seria erro, 2'ois a 
principal historia deste livro não é sua: 
somente diremos uma que lhe aconteceu 
com outro cavalleiro, de que também é 
razão fazer memória.d Idem, Ibidem, 
cap. 9. — 'íE primeiro que entendesse na 
cura de sua pessoa, entendeu na cura de 
Primalião; porque, como se disse, Dra- 
musiando foi o homem, que mais desejou 
conservar a vida dos bons cavalleiros, po- 
lo pouco temor que delles tinha, que esta 
qualidade tem os mui conjiados de si. D. 
Duardos sentiu mais esta dor, que as 
outras passadas,p)orque também isto tem as 
tristezas ou alegrias presentes, sentirem- 
se tanto, que fazem parecer menores as- 
sim as que 2)assaram, como as que estão 
por vir. D Idem, Ibidem, cap. lU.—íTo- 
do em roda cercado de letras de ouro e 
preto, postas per tal arte que não se po- 
diam ler. E indo praticando nisto, che- 
garam á cidade a tempo que o imperador 
acabava de cear, que depois de saber o 
que passara, Jicou mais agastado que 
d'antes, que quizera que por nenhum mo- 
do o cavalleiro do salvagem se fora: e 
tendo o escudo nas mãos, mandou cha- 
mar a donzella pera lhe li&rguntar o que 
as letras diziam; mas ella lhe deu tão 
mão recado como quem o não sabia: 
antes tomada a resi)osta de sua embai- 
xada se partiu, d Idem, Ibidem, cap. 13. 
— «Por esta causa estiveram na corte 
menos dias do que desejavam. Saidos del- 
ia andaram alguns por aquelle reino, fa- 
zendo cousas tão assinadas, que foram 
bem verdadeira prova do esforço de quem 
as obrava, desjazendo aggravos a don- 
zellas e pessoas, que de seu soccorro ti- 
nham necessidade, passando batalhas d& 
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muito perigoj como em as chronicas ãe 
seus feitüs se mostra^ de que aqui não se 
diz nada fola historia não ser sua, sen- 
ão a todas estas cousas, ou mais dellas, 
amhos presentes, e em cada uma iguaes 
no trabalho e gloria que se d'ahí tirava.t> 
Iclem, Ibidem, cap. 15. — <;■ Assim andan- 
do discorrendo por todas as comarcas da- 
quella terra, vieram ter onde Etdropa os 
guiava, como quem tamhem sabia quem 
elles eram, trazendo-os a vista do rio onde 
a fortaleza de Dramusiundo estava, da 
handa de cima delia hem uma légua, já 
tão tarde, que o sol se queria pôr: e ven- 
do-se tão longe de povoado, não sabendo 
onde guiassevij tiveram por melhor conse- 
lho ptassar a noite debaixo dos arvore- 
dos, á borda daquellas graciosas agoas, 
onde descendo-se dos cavallos cearam d'al- 
guma co%isa,que seus escudeiros traziam..^ 
Idcm, Ibidem. — «O imperador Palmei- 
rim, segundo diz a historia, depois que 
fez cavalleiros a seus netos com os mais 
novéis, como atraz se disse, manda va fa- 
zer a miude torneios, jtisias e festas, pera 
alegrar seus povos, e não dar lugar a 
tristeza que, em tanta quantidade, como 
té li acabasse d'enfraquecer os corações 
dos homens. Porque se naquelle tempo 
qualquer senhor pagão quisera conquis- 
tar todo o império de Grécia, podera-o 
fazer, e em poucos dias, segundo a fraca 
defensa que nelle havia.n Idem, Ibidem, 
cap. 17.—«Com esta tenção deixou aquel- 
le assento, levando sempre as armas como 
as com que se combatera com Palmeirim, 
chamando-se jpor ellas o cavalleiro da 
morte, fazendo cousas grandes, como 
adiante se dirá, que, quando ellas são 
taes, inda que o tempo as encubra, se 
descobrem.y> Idem, Ibidem, cap, 19. — 
dO do Salvage não sabendo determinar 
a razão de tanta tristeza, lá sentia o 
seu coração uma paixão grande daquella 
gente; porque quando elle é nobre, as- 
sim sente o mal alheio, como o seu : um es- 
cudeiro do outro se chegou a elle, dizen- 
do ; íienhor, aquelle cavalleiro, que de- 
baixo das arvores está, vos manda di- 
zer que ha cinco mezes, quo guarda este 
passo a todolos os cavalleiros andantes, 
e tem alcançado victoria de tantos, como 
podeis ver polos escudos que no tronco 
daquelle alemo estão pendurados.d Idem, 
Ibidem, cap. 21.—«Cavalgava em um ca- 
vallo alazão tostado, o conto da lança 
posto no chão, e elle encostado sobre ella, 
e os olhos em Altea, tão namorado e con- 
templativo como se a tivera viva, dizen- 
do : Senhora, este é o dia que meus males 
guardaram pera remedio de todos elles; 
porque hoje verão as damas, a d.ifferen- 
ça de vós a ellas, e dos seus cavalleiros 
a mim, por ser vosso. i> Idem, Ibidem, cap. 
23.—fermosa Infante Polinarda veio 
tão gallante, como quem com seu parecer 
e fermosura alcançara o preço da vitoria 
de Floramão.» Idem, Ibidem. cap. 24 — 

«Fizeram-lhe tamanha saudade que co- 
meçou dizer mil vaidades namoradas, 
nascidas de seu descuido, misturadas com 
tantos desatinos, como um homem trans- 
portado naquelles tempos soe achar. Sel- 
vião se chegou a elle, e lembrando- 
Ihe onde estava, o tirou daquelle pen- 
samento.^ Idem, Ibidem, cap. 25.— «Ao 
oídro dia tomando suas armas, e despe- 
dindo-se de Rianda e Lucenda, se poz 
em caminho a via de Constantinopla 
e muitos vezes virava as redeas do 
cavaUo pera se tornar, lemhrando-lhe o 
mandado de sua senhora. Selvião o tirou 
muitas vezes deste pensamento, dizendo- 
lhe : Senhor, se em um caso tão grande 
como este não servirdes vossa senhora Po- 
linarda, em que esperaes de lhe merecer 
algum bem pera remedio de tantos mal- 
les?D lílem, Ibidem.— «Aquella noite 
quiz o imperador que houvesse serão de 
sala; mas com Basilia sua filha, esposa 
de Vernao, não pôde a imperatriz tanto 
que a fizesse ir a elle; porque, como se 
já disse, esta senhora, depois da 2>artida 
de Vernao, já mais a poderam ver em 
parte onde houvesse algum contentamento, d 
Idem, Ibidem, cap. 2G. — «Saber-me-heis 
dizer, disse o outro, onde ache um caval- 
leiro, que traz as armas como estas mi- 
nhas, e no escudo em campo branco, um 
Sídvage coJii dous lides por uma trella.n 
Idem, Ibidem, caj). 24. — «E onde se fa- 
zia um escam pado junto de uma fonte, que 
hi havia, viu estar uma tenda armada, pe- 
quena e muito louçã,sem gente nem pessoa 
(dguma: chegando-se mais a ella, e achou 
alguns troços de lanças e pedaços d'armas 
semeados jiolo camj)o, como que alli fora 
uma grande batídha: e seguindo por um 
caminho estreito, que mostrava rasto de 
sangue fresco, caminhou por elle al- 
gum espaço; e sendo já de todo no alio 
da montanha, viu um castello grande, 
bem taUuido e forte, cercado de torres, e 
edificado sobre uma rocha, tão aspera, 
que por parte nenhuma podiam sobir a 
ella, senão a pé.^> Idem, Ibidem, cap. 27. 
— «Orianda, que era a mais velha dellas 
e grani sabedora naqiiella arte, o curou 
com tanto resguardo, como a pessoa a 
que o já devia, provendo-se do necesssario 
d'unia botica que o gigante costumava 
ter.D Iclem, Ibidem, cap. 28.— «A tenda 
dar-se-ha a quem elle diz, porque quem 
tão hém a soube ganhar e com tanta honra, 
como a eVe ganhou, não pode mal esco- 
lher pera se dar a quem melhor o mere- 
ce.v Idem, Ibidem, cap. 2'd. —«Então 
Lucenda ^rosta em jjÓ lhe disse: Senhor, 
o cavalleiro da Fortuna, que a vossa 
corte veio armado de armas de pardo e 
abrolhos d'ouro p>or ellas, como vistes, e 
que nella venceu tão prestes o famoso es- 
forçado principe Floramão, sabei que é 
aquelle fermoso donzel Pahneirim, que 
Polendos a vossa casa trouxe, e vossa ma- 
gestade mandou criar, e de quem no prin- 

cipio de sua criação a sabia do Lago 
Tres Fadas mandou annunciar gruna( 
cousas.y> Idem, Ibidem. — Com istosetoi 
naram a juntar com tamanha ira, ÇOW" 
se de novo começaram a batalha, 
do-se de vvxneira, que em pequeno 
ço desfizeram as armas, andando tão 
vos e esforçados, como se tiveram^ todo-^ 
suas forças inteiras. Ao cavallr.ifO 
Fortuna pesava tanto morrer aqueU"^ 
mens, como se fora cada um d elles'■ 
vontades ou opiniões de mancebos, 
as poderá forçar ! cada um traZKJ' 
tas feridas, e o desejo aceso pera 
ber oídras sobre ellas.)i Idem, 
cap. 33. — Mas o do Salvage, qus 
tempos sabia mal temperar sua 
lhe respondeu com um gUpe por ciw"', 
escudo tal, que lho fendeu até o 
dizendo: Fazei o que poderdes, 1"^ 
vos mostrarei que inda assim, cOfflO 
tou, me Sobejam forças pera vós.n ^ uJ. 
Ibidem, cap. 34. — «Mas como as . 
res de seu natural são inclinadas " 1 
dade, teve-a tamanha daquellas 
nocentes, que não quiz consentir o 
marido trazia oi-denado: antes tofi"" 
outra carne lhe deu de comer; e "OS 
ninos de mamar com tamanho amor 
a seu filhoproprio.»Idem, Ibidem, 
—«/.sío acabado, elle e a imperat>'>^ 
Gridonia, e elrei Frisol, comeram ' 
imperial com tanto aparato de Jest'^ 
no tempo passado, quando alli se 
celebrar, servidos com todo estado ' 
havendo tanta abastança d'instrW<^^^^^^^^^ 
e musicas, como se naquella cort^ 
falecera nada do prazer que t 
ao tempo que s'ellas mais cistuiní'^ . 
Idem, Ibidem, cap. 11. ^«E nãd 
do quem fosse, olhavam .se n aqutU" '' 
p)anhia fallecia algum dos que jjjí 
nham, e não achando ninguém me>íO^> 
podiam suspeitar quem de fóra 
empreza quisesse commetter, 
querer defender a ponte a tantos." ^ 
Ibidem, cap. 49.— «O outroojeSp 
lhe pareceu cousa feia dous a w'"' 
o do Salvage, que em estremo 
ver-se co'elJe em batalha, deu 
sa na primeira, que em pequeno 
tratou tão mal o com que a jdzithl^"',^ O 
força o fez vir ao chão ; e não 
seu salvo, que deixasse de ficar t'^'^ 
tratado, como se esperava, das 
com quem se combatera.d Ideiii; 1 
cap. 34.— «Já então se cria qW 
poderia escapar. O cavalleiro 
ge; que se viu sem armas e sem 
e a espada mui bota e pouco coi ^iil 
as forças tão desfallecidas e P 
quasi não podia menear os brciço^' 
lembrava com quão forte inngo _ 
batia, começou de temer a C' 
não pera deixar de ^í! 
mo devia, que aos esjorçados 
Ia a que os tira do seu natiirtd> 
do entre si: Eu morro no melhor « 
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e não me pesa por ser tão cedo, 
pw porque me leva em tempo que não me 

.servir el-rei nem aFlerida asmer- 
que me tem feitas, nem provar-me na 

'^^pturados oídros^pera onde eu guardava 
jmde meus dias, ou de minha victoria.K 
ycap. 3G. — <íE debaixo 
^aquelle contentativo engano vede que se 

e achareis que não al senão periqos 
1 emedio, e danmus, que não tem cura, 

nesta historia se pode ver.y> Idein, 
^ í em, cap. 37. — «Ainda, senhor, que 

® "je não recebi de ninguém outro en- 
'^ontio como o vosso, quero-vos fazer este 
^'>viço, porque fiqueis jyera em algum 
'^'nipo Qg poderdes dar a outrem. Por 

disse D. Duardos, eu não sei como 
ejícojiírt; vos jxireceu grande, porém 

que o vosso é o maior que nunca rece- 
[•'> Iclem, Ibidem, cap. 39. — «Dramu- 

^ 2'.'® grandemente folgava de ver 
luellas justas, mandou vir somma del- 
«s ae dentro da fortaleza, cada um to- 

outra de novo, e justando segunda vez, 
1 ('■ssaram como da primeira; porém ã 
^®'cetra Primalião foi ao chão com a 

p ^'''dre as pernas, rebentando a silha 
g ' ou três partes com a força do 
ncontro; e o do tíalvage também não ji- 

no seu: mas levando as redeas na 
'^o,jornou a cavalgar tão prestes, como 

ndo caíra, v Ideni, Ibidem. — (íPorque 
mais que com os outros lhe 

necessário, andando tão vivo, como 

al entrara de novo: mas isto nem Valia, que Dramusiando, além de 
j^^f°^'Ç<'do e forçoso, como se em ou- 

" ugar disse, era tão manhoso em tudo, 
em nada lhe fazia ninguém vantage.D 

— «Elrei, como quem já 
' e»'a a esperança, consolava-se comsi- 

^ i^iesmo, occupando-se sempre nas cousas 
^ ^frviço de Deos, vendo que sua idade 

-Pf™ í®so que pera as da fortuna 

''>erd^J^- umas por 
cad " ® duráveis e as outras por 
CO) ^ vãas: não agradecendo outra 
der*^ 'Jaíiíreza se não o juízo que lhe 
Os h conhecer tudo isto. Que antre 

í"'' dá, este e o maior de to- 
Id^em, Ibidem, cap. 40.—«Peço-vos 

ao vossa boa ventura chegar 
^ai ° gigante, que agora lá 
ch fazer batalha com vosco, como 

^ useis com elle de a cortezia, que nunca vistes homem 
""">6 tão merecedor delia.d Idem, 

— '^■Alli repousaram té 
jjj /'oZa manhãa, que se partiram 

9ue 7*7 ° contentes de si, como 
e lemb"ava a prisão de que saíram, 

então achavam.d 
tci^^ ' ^^idem, cap. 43. — «A rainha es- 
gu netos tão contente e sofre- 
«e \ queria que outrem os logras- 
co^j E o Salvagem e sua mulher 
i<ío Mho Selvião tão alegres de o ver S^ntil homem e fóra do seu trato co- 

' mo cousa não esperada. Palmeirim man- 
dou, a Selvião que os levasse a sua pou- 
sada, e por ser ja tarde quiz elrei que 
se recolhessem todos, mandando apousen- 
tar a Daliarte e ao cavalleiro, i)ergun- 
tando-lhe primeiro quem era; mas Da- 
liarte lhe di.sse: Senhor, o cavalleiro é 
de muito preço assim nas armas, como 
na origem donde vem.i> Idem, Ibidem, 
cap. 47.— «Esta e Urganda foram am- 
bas em um tempo, como se escreve nas 
Siirgas de Esplandião.ri Idem, Ibidem, 

; cap. 49.—«Mas quem vos serviu sempre, 
sojfrendo vossos malles sem esperança de 
algum bem, porque o não favoreceis em 
um trance como este, pera com este gos- 
to satisfazer todalas tristezas passadas? 

i Acabando estas razões, dizendo antre si 
j e tão baixas, que só elle e o amor as ou- 
' viam, põz as 'pernas ao cavallo, e o ca- 
! valleiro da Ponte o recebeu com outra fú- 
ria igual á sua, e quebrando as lanças, 
passaram um polo outro tão airosos co- 
mo o elles eram.íí Idem, Ibidem, cap. 49. 

! — «Aquella noite cearam com tanta abas- 
tança de cousas ministradas por Dramu- 
siando, como se fora no tempo de sua bo- 
nança. Ao outro dia porque Flerida não 
podia sojfrer estar em parte, onde lhe 
tanto pesar nascera, partiram-se muito 
cedo, fazendo primeiro Palmeirim mercê 
da torre a Dramusiando, que a acceitou 
delle com tenção de o servir em maiores 
cousas, como depois fez, pondo-lhe nome, 
extremo de fortaleza, que ella mui bem 
merecia, assim i)ola muita que nella ha- 
via, como polo que já alli acontecera: da- 
hi se foram ao apousentamento de Da- 
liarte, que não era mui longe, tendo sem- 
pre no caminho muitas invenções de cou- 
sas de folgar, com que iam enganando as 
horas do caminhar, pera não sentir o en- 
fadamento.li Idem, Ibidem, cap. 50.— 
«E aconselhando-o primeiro na tempe- 
rança que em suas cousas havia de ter, 
onde a estrada se repartia em dous ca- 
minhos lhe lançou sua benção, e tomando 
elle um, o cavalleiro Triste se foi pelo 
outro seguindo a via de Ilespanha, tão 
desejoso de chegar lá, como quem nenhum 
repouso nem descanso recebia fóra delia. 
Aqui deixa de fallar nelle té seu tempo, 
em que se dará inteira conta de sua vida, 
j)ois té qui se não fez. n Idem, Ibidem, cap. 
53.— «E porque já então parecia mal ta- 
manho descuido de sua partida, não pôde 
al fazer senão dar-lhe licença e também 
a Floriano que também se despediu. Pal- 
meirim depois que se despediu de D, 
Duardos e Flerida, se foi alrei que por 
nenhuma via o quizera deixar, crendo que 
segundo sua idade o não podia mais ver : 
mas promettendo-lhe que o mais cedo que 
podesse tornaria, se partiu, deixando ta- 
manha saudade naquella corte como se 
nunca a tivera de outra pessoa.r> Idem, 
Ibidem, cap, 54. — «Sabidas todas estas 
cousas, Palmeirim fez mercê do caetello 

ás donzellas com o mais que nelle havia, 
em satisfação da affronta que alli rece- 
beram: e despedindo-se de Platir e de 
Floramão e de Graciano, se partiu ca- 

' minhando por suas jornadas como d'a7i- 
tes fazia.11 Idem, Ibidem, cap. 55. — 
«Desta maneira se partiu Dramusiando 
do seu castello, passando muitos dias pri- 
meiro que tornasse a elle, do qual se aqui 
deixa de fallar té seu tempo, e torna a 
Palmeirim, que indo polo mar como se 
já disse, andou todo aquelle dia e noite, 
e ao outro em amanhecendo se achou ao 
pé de uma rocha fragosa e alta, que o 
mar fizera alli por espaço de tempo em 
ilha, a seu p>arecer despovoada, porque 
n^ella não viu outra cousa senão arvore- 
dos espessos e altos, isto quanto ao que se 
de fóra julgava.11 Idem, Ibidem, cap. 5G. 
— «Palmeirim o tomou como os outros, 
e logo saiu outro cavalleiro armado d'ar- 
mas da mesma cor do escudo, tão furioso 
e meneneorio como pessoa que em suas 
obras e em si trazia muita confiança.tí 
Idem, Ibidem, cap. 57. — «Então, tor- 
nando a caminhar pelo páo, teve em tão 
jjouco seus meneios, como se o fizera por 
alguma ponte muito segura e larga. — 
Idem, Ibidem, cap. 58. — «E assim fora 
mais haver no mundo uma Polinarda que 
duas. Porem tanto que sahiu soube que 
estava na cidade do Porto de Portugal, 
já então tão nobre como se esperava que 
ao diante fosse. Alli achou tão grandes 
novas do cavalleiro Triste, que a si pro- 
prio não sabia negar a inveja que disso 
recebia, não sabendo que este fosse o que 
na ponte em Inglaterra justára. Porque 
como se já disse, tanto qu» se Florendos 
partiu dalli, mudou as armas e tomou 
aquelle nome, porque também andava na- 
quelle tempo desfavorecido de sua senhor a. t) 
idem, Ibidem, cap. 59.— «O gigante Al- 
mourol espantado da braveza da batalha, 
como aquelle que nunca vira outra tal, e 
levando as novas delia a Miraguarda, 
não tardou muito que á uma janella se 
poz um pano de sida broslado de troços 
d'ouro, pera dalli a estar vendo acompa- 
nhada de suas donas e donzellas. v Idem, 
Ibidem, cap. GO. — «Receoso cada um da 
fortaleza de seu imigo, arrancavão das 
espadas com tanta fúria e braveza, como 
lha fazia ter a razão com que se comba- 
tião.D Idem, Ibidem. — «Favorecei-me co- 
mo vosso, pois que o sou, não queiraes que 
quem me vencer, diga, que o fez, pele- 
jando eu em vosso nome.» Idem, Ibidem, 
cap. 65.— «.Um dia tomou el-rei seu avô 
no apousento de Flerida, e sendo presente 
D. Duardos, lhe propoz estas palavras: 
Porque sempre, senhor, ouvi dizer que a 
boa obra com outra melhor se deve satis- 
fazer, e que a ingratidão nos principes 
mais que nos outros homens se ha de es- 
tranhar, lembrando-me ser vosso neto, em 
quem este erro nunca coube, me pareceu 
que seria digno de muita culpa não o r$- 
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meãar neste costume como em outros, que 
inda que pola fama sejam muito de esti- 
mar antre virtuosos, este se deve ter em 
viais.T) Idein, Ibidem. — «Senhora, disse 
Pompiães, não vos engane este cavalleiro, 
segui vosso caminho, vereis o que nunca 
vistes, e podereis desenganar quem vos lá 
manda, e dar vida a esse outro, que di- 
zeis; e este senhor não vos enganeis por 
elle; que tem a vontade isenta, e não viu 
o vulto de Miraguarda como eu, porque 
reciou ver-se no perigo de muitos. Pare- 
ce-me, senhor cavalleiro, disse a donzella 
contra Pompides, que deveis vir tocado 
das mostras dessa senhora; porque vos 
vejo faliar nella como testemunha de vis- 
ta.d Idcni, Ibidem, cap. Gü.— nArnalta, 
a quem estas palavras satisfaziam mui- 
to, junto com as outras qualidades, que 
sentia de quem Uias dizia, e sua condi- 
ção era mudavel, como as mais das mu- 
lheres tem por natureza, começou sentir 
em si outras mudanças novas, tão novas, 
tão esquecidas de Palmeirim como se o 
nunca vira: e, tomando-os pela mão, se 
tornou ao castello, onde já estava a meza 
posta.D Idem, Ibidem.— «ü porque em 
todos estes reinos não sei pessoa, que as- 
sim obrigasse, senão se fosse Miraguar- 
da, a quem tão altamente louvam, quiz 
mandar uma donzella minha a vel-a; por- 
que se sua fermosura é como dizem, man- 
dal-o-hei soltar; e não stndo assim, cas- 
tigal-o-hei como merece, por não dar atre- 
vimento a muitos tratarem com despreso 
as pessoas de tanto merecimento como eu.» 
Idem, Ibidem. — «Alguns dias, que se 
alli detiveram, passavam o mais da pra- 
tica nd aventura do castello, d\ Imourol 
e na fermosura de Miraguarda, de que 
Pompides fallava por mLagre, louvan- 
do-a por extremo, como quem a vira bem; 
não podendo dissimular a paixão, que le- 
vava de ser vencido ante cila, de qua Flo- 
riano zombava e ria, contentando se de a 
não ter visto, por não cahir naquelle pe- 
rigo, e achar-se livre, do que ninguém 
não era,y> Idem, Ibidem. — «Logo uma 
donzella, lhe trouze outra da sua parte, 
rogando-lhs 7iào quisesse deixar de jus- 
tar, pois tão bem o Jazia. ELle a tomou; 
fazendo acatamento e cortezia a quem Uia 
dava, que era uma dama moça e fermo- 
sa, promettendo-lhe de a empragar como 
peça de sua mão; e pondu-se no posto 
donde sempre saia, vaio a elle o noveno 
cavalleiro armado d'armus de pardo, com 
vieiras d'ouro por Mus, em um cavallo 
murzello, a seu parecer melhor posto que 
todos os outros.» Idem, Ibidem, cap. Üü. 
— «Logo saiu outro d'armas de verde e 
hranco, em uni cavallo alazão, que reme- 
tendo contra Floriano, passou nem mais 
nem menos como seu companheiro.» Idem, 
Ibidem. — «Nisto travessou por meio do 
valle uma donzella em cima de um pala- 
frem negro, chorando em vozes altas co- 
mo pessoa que padecia, ou passava mui- 

ta necessidade, e estando olhando a uma 
e a outra parte, vendo a Palmeirim as- 
sim armado, se chegou a elle, dizendo: 
Senhor cavalleiro, peço-vus, polo que de- 
veis a essa ordem que seguis, que se o 
animo vos basta a uma grande empreza, 
que vos venhaes traz mim, e Jareis um 
dos mores succorros, que nunca cavallei- 
ro fez.» Idem, Ibidem.— «Palmeirim, 
que o viu tão namorado, houve dó delle, 
sentindo todos aquelles accidentes como 
quem pior elles passava, alegrando-o wm 
palavras de seu gosto, certijicando-lhe que 
tudo se Jaria quando quizesse e como quí- 
zesse.» Ideia, íbidem, cap. 7U. — «Dra- 
musiando teve em tanto a calentia deste ho- 
mem, que receiou o fim da batalha. Mas 
Aíbayzar, que té li nunca experimentára 
outros golpes como os deste, não teve sua 
demanda por tão certa como o promettèra 
a sua senhora Targiana.» Idem, ibidem, 
cap. 71. — nE porque ao tempo que che- 
gou ao castello d'Almourol, Plorendos não 
tornara ainda da Gi-am-Bcrtanha, onde 
fora com desejo de se achar na aventura 
de Dramusiando, não sabendo que era já 
acabada, como se já disse, poz-se a ver o 
vulto de Miraguarda; e como a seu pa- 
recer aqueíla josse a mais fermosa cuusa 
que nunca viu, deteve os olhus na imagem do 
escudo um grande espaço, louvando a per- 
feição áa natureza, crendo que alli su esme- 
rara muito mais que emoatraparle. >> Idem, 
Ibidem, cap. t ü.— «Iii passando a ponte da 
outra parte, de (puejáa passagem era j ran- 
ça, começou camiuUar sem saberpera onde, 
desejando andar por aqaella terra algum 
tempo,por ver se nella poderia tornar a en- 
contrar se com Aíbayzar e combater-se com 
elle, como trazia na vontade.» idem, Ibi- 
dem, cap. 7ü. — «Já que os oitos dias 
eram passados e Florendos eàtava pera 
poder caminhar, partiram do castello em 
uma galé, que o cavaLleira marido da 
dona mandou trazer, e chegados a sua 
casa, Goarim e elle Joratn Jestejados com 
tanta cerimonia, como se o cavalleiro 
fora yram principe; ahi se detiveram 
poucos dias, que Plorendos acompanhado 
do cuidado, que comsigo trazia, uao soj- 
Jria nenhum repouso; antes, desqjedindo- 
se de Seu hospede, se metteu a suas jor- 
nadas 71 um cavallo, que lhe o cavalleiro 
dera polo ver sem elle.» Ideui, Ibidem, 
cap. YJ:.— «Diz a historia que esteve em 
casa do seu hospede curando-se das Jeri- 
das, que recebeu em Londres, tantos dias 
té que se achou em disqjosiçào de poder 
caminhar, e despedindo-se delle e da dona 
sua mulher, se partiu armado d'armas 
feitas de novo, que Selvião lhe mandara 
fazer em Londres, coa mesma devisa da 
Fortuna como as que dantes trazia.» 
Idem, Ibidem, cap. 40, 

Clemente, bom, Ohristuo, jíay do teu Euyuo, 
FiiliOd teus 1103 ciiiiuieiiiod : como pay 
Nos ama, noa castiga, e uos perdoa. 

ANX. CAllTAS, liv. I, U.° 1. 

Essas sombras, Irmão, tras que assi andao' i 
Como sombras se vão do mais lugindO) 
E nós também tras ellas caminhamos. 

ANT. FElill., CAUTAS, 1ÍV. I, n.* 7. 

Como manso Cordeiro oftbreeido 
Por si á morte, como grão Liào 
Vence a tribii de Juda 251'omcttido. 

IDEM, ELEOIA IX. 

Não culpo 03 livros bons, 03 bons estudos, 
Como iiào culparia a boa espada. 
Bons cimos, bons aniezes, bons escudos. 

IDEM, CAUTAS, 1ÍV. I, 11." 2. 

Dapliris, tu aos Pastores ensinavas 
Como ao curral viria o bravo gado. 

IDEM, EOLOGA VII. 

.» — « Tenho-me eu com outros, 
vestião e calçavam como uma 
Idem, Bristo, act. ll, se. 1. — 
como sabes, foy sempre tão J 
que nunca te pedio hum reitil-'^ f 
Ibidem, act. iii, sc. 2.— «Ou 
ospedas, avemos oje de ter (como 
bona xira.» Idem, Ibidem, act. iV, 
— «No bulir de huma pestana mC 
tão corada como hurn lacre.» Idein» 
dem, act. iv, sc. 7. — « Tudo isso 
eu vos entendo, por não lhes dardes 
cotas de chamalote de seda; pois 
hão mister, que não as ey sempre . 
zer na cozinha como gatas 
Jorge Ferreira do Vascoucellos, 
act. I, SC. 1—«Ondeos vejo,logortie 
como de espirito ;2iorque vos quereiíiJ ^ 
de um corpo barreira de bombo-'' 
aprendizes.» Idem, Ibidem, act. H» 
— « Boas fadas me fadem as minhas ^ 
nas e minhas Jlores de Mayo, cedo " 
veja como desejo.» Idem, Ibideni) 
SC. 2.— «Eu sou bom bicho, e tiro 
debaixo d'agoa, como me picão.» . 
Eufrosina, act. i, sc «Portanto 

se^' 
nhor fazeime merce, que vos 
pre polo fio da gente, e como IH' 
errar antes com o muitos, etc.» 
dem. — «Nenhuma cousa me ("h p- 
como pessoas interesseiras.» éi' 
dem, act. i, sc. 3. — «Outro 
seruir como a vós, que tendes ^^l{- 
como o mar.» Idem, Ibidem. — " nt 
giosos nam piodem deixar ás 
menencoria, que he anexa ao 
mento, que navegam contra 
contra sua vontade, como em g(-d^ 
çados, que de necessidade ou 
enfream a sua vontade.» D. 
Grama, Ditos da Freira, p. 57 
— «Tristeza f z huma obra desap^ 
da pera o corpo, e pior ^ jje'''' 
ha mister cauterisada como erp^^'^ 
Ibidem, p. 04, 

Aquelles conselhos sam 
03 que os sãos dão aos doentes ; 
sam peaares difereiites, 
jiiixttiin BC 110 coraÇtiin 
e partem no polo meyo ; 
té alma me vem ferir : 
sam como a braza no ceo 
que SC liam pode eneob • 
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penas acompanliada 
oes que sinto as mais fortes, 
nam dizendo, 

® wim mesma espantada, 
como vivo, tantas mortes 
padecendo. 

IDEM, IBIDElt, p. 82. 

Quem bij o mundo entender 
^i^ntirá como se move 
® se muda; 
''"iguem pode O quG quer, 
lem menos faz o que pode 

hc sezuda. 
Jdem, IBIDEM, p. 89. 

ha firme estado 
®om de dura, 
'jom quem este segura 
cie cuydado : 
tudooquoho desejado 
pode aborrecer; 
® lue está por vir ha de ser 
^0)710 o passado. 

ffiEM, IBIDEM, p. 98. 
p ^porque, como vistes, têm passados 
rp ^is^gem tào ásperos perigos, 

mtos climas, c eeos experimentados, 
^«into furor do ventos inimigos ; 
yue sejam determino, agasalliados 
p ®sta costa Africana como amigos ; 

! tendo guarnecida a lassa frota, 
Ornarão a seguir sua longa rota. 

OAM., LDs., c. I, est. 29. 

^orém da armada a gente vigiava. 
Orno por longo tompo costumava. 

OD. ciT., c. I, est. 58. 
forque o Piloto falso promettido, 
I*ue toda a má tenção no peito encerra, 

ara os guiar á morto lhes mandava, 
orao em signal das pazes que tratava. 

OB. CIT., c. I, est. 9-â:. 

^ambcm n'estas palavras lhe mentia, 
"10 TIOT* rorríiYi/iiifA lovnvíi • 

Que a 
por regimento emíim levava ; 

X^aqui gente de Christonão havia, 
a quo a Mafamedo celebrava : 

CIT., c. I, est. 102. 
çO nobres edifícios fabricada, 

'"o por fóra ao longe descobria : 
j ®8i(ia por um Kei de antigua idade, 

ombaça 6 o nome da Ilha o da cidade, 
o»- CIT., c. I, est. 103. 

a cila o Capitão chegado, 
''anhameute ledo, porque espera 

p poder ver o povo baptisado, 
""'o o falso Piloto llie dissera. 

u 

OD. CIT,, c. I, est. 10-1. 

Q®^'^?^'nta-lhe depois, SC estílo na terra 
O como o Piloto lhe dizia ? 
^ li {í®*'^SGÍro astuto, que nao erra, quo a mais da gente em Christo cria. 

CIT., c. II, est. G. 

Ain ^ Erycina, que guardando 
Y„ sempre a Gente assinalada, 
Vôa ? ^ ÇilíiJa grande e tào secrcta, "O cco ao mar como uma setta. 
^ oii. CIT., c. II, est. 18. 
ÍÍq medonha se levanta 
O marinheiro, iiiic trabalha : 

estrondo a maura gente espanta, 
" ®e vissem horrida batalha, 

jj ciT.j c. iij est. 25. 

Quo emfiin nas míios das brutas gentes, O eu fui...« E n'isto, de mimosa, 
""Jo ' "^"1 lagrimas ardentes, e o orvalho fica a fresca rosa : 

Callada um pouco, como se entre os dentes 
Se lhe impedira a fala piedosa, 
Torna a seguil-a ; e indo i)or diante, 
Lhe atalha o poderoso e grão Tonante. 

CAM., Lus., c. II, est. 41. 

Eis-aqui se descobre a nobre Ilesiianha, 
Como cabeça ali de Europa toda. 
Em cujo senhorio e gloria estranha 
Muitas voltas tem dailo a fatal roda. 

01!. CIT., c. iii, est. 17. 

E com esta victoria enbiçoso. 
Já não descança o moço, até que veja 
Outro estrago, como esto temeroso, 
No barl)aro, que tem cercado Beja. 

ou. CIT., c. III, est. 7G. 

Nem era o jíovo seu tyrannisado, 
Como Sicilia foi de seus tyrannos; 
Nem tinha, como Phálaris, achado 
Genero de tormentos inhumanos. 

oB. CIT., c. III, est. 93. 

Estào de Agar os netos quasi rindo 
Uo podêr dos Christàos fraco e pequeno, 
As terras como suas rejiartindo 
Antemão entre o exercito agareno. 

oB. CIT., c. III, est. 110. 

E, como cousa emlim que o c6o destina, 
No berço o corpo e a voz alevantou : 
Portugal! l'ortugal! alçando a mão, 
Disse, pelo Kei novo. Dom João. 

OB. CIT. e. IV, est. 3. 

Assi recebem junto e dão feridas, 
Como a quem já não dóe perder as vidas. 

oB. CIT., c. IV, est. 39. 

Mas nós, como pessoas magoadas, 
A resposta lhe demos tão crescida, 
Que, em mais quo nos barretcs, se suspeita 
Que a eôr vermelha levam d'esta feita. 

oB. CIT., c. V, est. 33. 

Torvado vem na vista, como aquelle 
Que não se vira nunca em tal extremo : 
Nem clle entende a nos, nem nós a elle. 
Selvagem mais que o bruto Polyphemo. 

oB. CIT., e. v, est. 27. 

Bramindo o negro mar, de longe brada, 
Como se desse em vão n'algum rochedo. 

on. CIT., c. V, est. 38. 

Como doudo corri, de longe abrindo 
Os braços, para aquella quo era vida 
D*este coi'po, e começo os olhos bellos 
A lhe beijar, as faces e os cabellos. 

OB. CIT., c. V, est. 55. 

E como 6 já no mar costume usado, 
A vela desfraldando, o cóo ferimos, 
Dizendo : —Boa viagem. 

OB. CIT., c. VI, est. 1. 

Que O grão Senhor e Fados, que destinam, 
Como lhe bom parece, o baixo mundo, 
Famas nKjres que nunca determinam 
De dar a estes Barões no mar profundo. 
Aqui vereis, oh deoses, como ensinam 
O mal tamliem a deoses, que a segundo 
Se vê, ninguém já tem menos valia, 
Quo quem com mais razão valer devia. 

oB. CIT., e. VI, est. 33. 

Lá na leal cidade, donde teve 
Origem [como ó fama) o nome eterno 
Do Portugal, armar madeiro leve 
Manda o que tem o leme do goVerno. 

OB. CIT., e. VI, est. 52. 

Ao Rei, e ás damas fala; e logo se ía 
Para os onze, que este era o grão Magi-iço : 
Abraça os compaidieiros como amigos, 
A quem não falta, certo nos perigos. 

CAM., Lus., c. VI, est. G2. 

Assi dizendo, os ventos que lutavam, 
Como touros indomitos bramando, 
IMais o mais a tormenta acereseentavam, 
Pela miúda enxarcia assoviando. 

oB. OIT., e. VI, est. 81. 

Nem o manecbo Coelcs dos Ausonios, 
Que com todo o poder Tuseo contendo 
Em defensa da ponte, ou Quinto Eabio, 
Foi como este na guerra forte e sábio. 

OB. CIT., e. X, est. 21. 

Aqui a cidade foi, que se chamava 
Meliajior, formosa, grande e rica ; 
Os Ídolos antigos adorava, 
Como inda agora faz a gente inica. 

oB. CIT., c. X, est. 109. 

Se me isto o Céo concede, e o vosso peito 
Digna empreza tomar de ser cantada, 
Como a presaga mente vatieina, 
Olhando a vossa inclinação divina. 

oB. CIT., c. X, est. 155. 

Que he razão justa e raza 
Quo seu folgar se desconto 
Em quem arde como braza. 

FILODEMO, act. I, se. 7. 

—«Ora tenho assentado, que amor des- 
tas anda com o dinheiro, como a maré 
com a lua: bolsa cheia, amor em aguas 
vivas; mas se vasa, vereis espraiar este 
engano, e deixar em sêcco quantos gostos 
andavam como o peixe na agua» Idem, 
Ibidem, act. ii, se. 1. — «.Derão-lhe as 
dôres de parto junto de hun:a fonte, aonde 
em hreve espaço lançou duas crianças, ma- 
cho e femia, como vizagras.v Idem, Ibi- 
dem, act. V, SC. 4. 

Como quando do mar tempestuoso 
O marinheiro tendo traballiado. 
De hum naufragio cruel sahindo a nado. 
Só do ouvir fallar nellc está medroso : 
Firme jura que o vôl-o bonançoso 
De seu lar o não tiro soeegado... 

IDEM, SONETO 80. 

— «Ca como queremos que nos dé prêmio 
aquelle em cuja presença apparecemos 
contra nossa vontade ? E se todos tem 
obrigação a terem prZpta sua vontade á 
Deos, quanto mais os velhos que tem pas- 
sado todo o verde de sua vida? Assi como 
as maçaãs verdes se arranca da aruore 
com força, mas as maduras ellas per si 
estam desejando de cair : bem assi os mã- 
cebos morrem trabalhosamente, com po- 
mos que estam no verde de sua idade, 
mas os velhos como maduros, elles estam 
desejado de morrer, pera que saídos dos 
males temporaes, vão gozar dos eternos.n 
Heitor Pinto, Dial. da Lembrança da 
Morte, cap. 8. — (iDiz Sócrates, como 
refere Xenophonte, que conuem ao Prin- 
cipe ser mais amigo de dar que de ter. 
E Agesilao diz, como refere na sua vida 
Plutarcho, que aquelle que he valeroso 
capitam...D Idem, DiaL da Justiçâ, cap. 
G.—Dode viera os Gregos a chamar ao 
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Hey Basileus, que quer dizer hasa do po- 
uo, como hum assento, sobre que está todo 
o peso & trabalho da repuòrica. E da- 
qui se colhe que quãto cada hnrn está mais 
aleuãtado per dignidades, tato he mais 
opprimido cõ o peso dos trabalhos. Pe- 
los cherubins, que como muitos dizem, 
querem dizer coptimento de sciencia, a 
qual interpretaram segue S. Gregorio.n 
Idem, Ibidem, cap. 5. — «Como se lhe dis- 
sera : Não viicas esquecido de ti, não te enlee 
a falsa propriedade do mundo: lembrete 
que es homem, & que sendo homem es mor- 
tal.d Idem, Dial. da Verdadeira Philoso- 
phia, cap. 4.— «Como se mais claramente 
dissera: Se te nam conheces a ti ô alma 
fermosissima, assellada com a minha ima- 
gem, ornada & arrayada com minha seme- 
lhança, remida & resgatada com meu san- 
gue, bella & preciosa per natureza, sayrte 
has de ti, & iras apos teus mãos pensamen- 
tos, seguindo teus deprauados appetites, 
comparados a brutos animaes.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 5.—aOpadre na carta, que es- 
creue da mesma ilha a dez de May o de 1546, 
nam faz caso mais que dos baictismos dcs 
crianças, muitas das quais diz que fa- 
leceram logo, como se somente o espera- 
ram pera lhes abrir o ceo.D Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 1. 
—<íE como o foy o que aqui tomou de 
pregar, confessar, apauzigar os soldados, 
atalhar a muytas offensas de Deos, de 
que sobejauam as occasiões, e os escânda- 
los entre tanta gente; que sobre serem 
soldados, e de duas nações tam pouco 
conformes {deuendoo ser muyto) auia an- 
nos, que andauarn entre infiéis, que he o 
pez, de que sempre leuam quantos o to- 
cam.-» Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 2. 
— «Mis quem viueo {diz 8. Cypriano) 
como se nunca ouuera de morrer, nam 
merece que se console na morte com a lem- 
brança do poder, e misericórdia, de que 
senam quis ajudar na vida. E estas sam 
as dificuldades, queo P. M. Francisco ex- 
perimentaua na morte dos que viueram tam 
confiada.» Idem, Ibidem, cap. 2. — «Que 
na verdade aquella viagem do mar do 
Sul nam a acham as nãos tam breue, como 
a faz a cubiça. Mas nem o ceo com as 
demostraçdes dos eclypses, nem a grande 
distancia de mares; que atégora sempre 
se achou da noua Espanha a Maluco com 
tantos perigos, e trabalhos, basta pera 
alumiar, ou deter a quem se deixa cegar, 
e leuar da paixam.y> Idem, Ibidem.— 
«Mas no cabo passou pelas tormentas de 
tentações, com que da manhã pera a tar- 
de (como dizia Job) se vay nesta vida 
reuezando a nauegaçam dos justos. y> Idem, 
Ibidem, Liv. IV, cap. 3. — «Se encarre- 
garam d'elles, e os trataram com muyto 
amor, escreueo a Malaca cartas muy af- 
feytuosas a todos seus amigos (como fez 
por Onesimo S. Paulo a Phylemon) pe- 
dindolhes os recebessem, tratassem, e pro- 
uessem de todo o necessário pera passar 

á índia.y> Idera, Ibidem. — «Nem lhe 
custou pouco fazerse tanto nosso. Porque 
vendo os seus Mouros como elle pertendia 
fezessemos assento na ilha, e que tinha 
escrito a Elliey dom Manuel de gloriosa 
memória, e ao Gouernador da Índia que 
no sitio, que nella melhor lhe parecesse 
mandasse edificar huma fortaleza, donde 
com toda segurança ficariam os senhores do 
comercio de seu crauo, e da noz da Ban- 
da, que também lhe pertencia.» Idem, Ibi- 
dem, Liv. IV, cap. 6. — «E pera que a 
maldiçam abrangesse ainda aos fruytos 
dos annos passados, de que tinham ence- 
leirada boa prouisam, abertos pera se 
valerem delia os celeiros, tudo se achaua 
podre, e comido da praga, que também se 
estendeo, como antigamente no Egito, ás 
agoas, porque sendo d'antes de beber, sá- 
dias, e saborosas, subitamente se torna- 
ram carregadas, salobras, doentias: se- 
caram os ságures donde tinham o vinho, 
e os mais liquores, corromperamse os ares, 
morriam muytos á pura fome, ardia em 
todos a peste.» Idera, Ibidem, Liv. iv, 
cap. 11. 

Como 110 mato a conia quando sente 
O mortal tiro ja no peito liure, 
Supitamoiite cae, com voz confusa, 
E com triste gemido alii se queixa. 

CÔIITE llEAL, NAUr. DE 6KPULV., C. I. 

Como lá pela terra em que habitava 
O santo Loth, abrasador torrente 
Os campos destruia e devastava 
A vil cidade da nefanda gente... 

GALIIEOOS, TEMPLO DA JIEM.,'1ÍV. 11, CSt. 58. 

Aqui pois, onde jantámos, 
Mandey iiôr a mesa á porta 
Onde comi como jjorco 
Talos de couve muy grossa. 

IDEM, JOKK. IV. 

Com dor a liiigua fala desatinos, 
E faz homens chorar como meninos. 

joÀo vAz, GAIA, p. 18 (ed. de 18G8). 

— «E contudo ser maior África e Ásia 
juntas; pois (como consta por experien- 
cias) de Portugal a Goa vão cinco mil 
léguas.» Antonio Cordeiro, Historia Insu- 
lana, Liv. ii, cap. 2, — «E estando fal- 
tando com o Árcebispo, vio que carrega- 
vão muitos Naires a velo, e so com um 
brado, que deu, deitarão ct fugir todos, 
como se fora apoz elles hum exercito ar- 
mado.-» Antonio Gouvca, Jornada do Ar- 
cebispo de Gôa, Liv. i, cap. 17. — «7? a 
posteridade nos Livros de Deos se esten- 
de, e cõputa até a quarta geração, como 
consta do Capitulo Vinte do Êxodo, e do 
Capitulo Décimo do Quarto Livro dos 
Reys.t) Antonio Vieira, Sermões do Ro- 
sário, Part. II, § 313. — «Quando os fi- 
lhos de Israel 2?artirão da Egypto, fi- 
zerão quarenta e duas jornadas até a Ter- 
ra de Promissão. E he muito de notar, 
que assim a Terra de Promissão, como 
a geração de Christo, huma, e outra fo- 
rão promettidas por Deos ao mesmo 
Ábraham.» Idem, Ibidem, § 321. — « To- 

mados porém inteiros como os tomou, ou 
somou o Evangelista, também descobrem 
por outro modo, não outro, senão o mes- 
mo mysterio.» Idem, Ibidem, § 322.-- 
«Mas esta variedade de numero não •mu- 
da, nem encütra o mysterio, antes o cõjí^' 
ma, e declara mais. Á razão he, porque 
o numero setenta e sete como notarão 
Cypriano, e S. Gregorio, signijica opei- 
dão universal dos peccados.» Idem, II"' 
dem.—« Teve esta descendencia, como 
das as cousas humanas, o seu augraento,^ 
seu estado, e a sua declinação. Idem, 
dem, § 316. 

As areias do fundo a tanta altura 
Vai o rápido moto arreljataiido, 
Como se a terra ao Ceo subir ((uizesse 
E que ao centro da Terra o AJar descesse' 

líOLIM DE MOUllA, NOV. DO HOMEM, C. H, C®''' ' 

Estes seus eixos licão debuchando 
Os dois menores circulos presentes, 
Como em seus metas faz o Sol voltando 
Outros que o nome lhe darão d'ardeiitos. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 30. 

— «Digo, pois, que como a este 
Cruzado lhe parece nestas breves hoi'0^' 
em que por illuzão, ou prodígio, gozO'^^' 
o soberano dum de viz, e juizo huinn^"'^ 
nos empreguemos no que mais impo^'^^' 
Francisco Jlanoel de Mello, 
Dialogaes, p. Gõ. — «De ser velho 
consolo, com ser Christão velho, f"" 
ça de Judeo, ou Muuro, como o jurcí 
mesma Cruz este habito de Christo, 
trago nos peytos.» Idem, Ibidem, 
— «Como o Sol tras consigo a ^ 
como as sombras o medo, traz o ^ 
costas o inconveniente.» Idem, 
p. G8-G9.— «Os erros das urnK^^ ' ^ 
como os da cirurgia, os das letras . 
os da medecina.» Idetn, Ibidem, P' 
— «Sobio-se d Salla daquelle 
que em i^ublica audiência, e em 
ro roíibava (fazey conta) como ^ 
cavallinhus.» Idcni, Ibidem, p- 
«Porisso disse bem a nosso intento ^2^^, 
le Clérigo de Polonia {Copernico,^^^^ ^ 
mo lhe chamão.» Idem, Ibidem, p- ' 
«Cedo começais vos outros (com" 
ociosa) a armar cambapé d minh'-^ 
ração.» Idem, Ibidem, p. 89. g,ií 
isso elles em hum dia entroni^^,^'^ 
Roma hum Emperador, e ao outro o 
ziam á rasto; como fizerão a 
relliano, e Vitellio, e outros cento. i> 
Ibidem. — «Achão mais barato , 

« Iruf" como necios, ou ignorar como ^e- 
Idem, Ibibem, p. C5. — «Assim (í 
netrou das payxões pirofanas, Jii 
corrompeo do tosico do segredo, 
muytos dias, que anda ao segredoi^ 
lá dizem.» Idera, Ibidem, p. 1'^^" 
quem tal costume nos pegara j ^ ^ . f'' 
mamos aos Estrangeiros os chap^ 
lonas, e sapatos, lhe tomaramos 
uzos.t Idera, Ibidem, p. 188. ■ 
que no tempo presente piossamos jiii'' 
hum varão sábio, e hum talento w 
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''fizera tão dilatado, como a sede de 
nem tão cinçjido, como ofas- 

® ue Zmo, que em só duas palavras de- 

p°2o"" Phyloso-phia.^ Idem, Ibidem, 
d A — «Estes taes são como os cafres ■ârahia, que com os olhos comem o co- 
'■'^£00 daquelles que olhão.» Idem, Apologos 

p. 207. — « 2líZ vez passava 
1 o contador do tratante, como por minha 

Tj^j' ® ">6 via emcantado no nicho do 
eyro do boticário.^ Idem, Ibidem, p. 

• ^ <1^ Furou-me ella covi huma agulha 
'^í'^ina horda, como quem fura as orelhas 

caajornnÃa.» Idem, Ibidem, p. 98.— 
^ oino costuma a hera com a columna, 
" ÇWaZ se não desahraqa, até que o tem- 

Ktto derruba o ediJicio.y> Idem, Epa- 

I) p- 19. — «Com tudo ella des- 
Hflada e temerosa em Italia, pedia ins- 

« D. Felipe, a mandasse pas- 
® ^^^panha, donde viuiria, e morre- 

cid satisfeita, como pessoa parti- "'y _?ííe em aquella Provincia despoja- 
^ rinceza.o Idem, Ibidem, p. IG.— 

a Narcisos do amor alheio, como do 

cts Wem, Carta de Guia de 
hu —«Tanto erra quem errou cm 

quem errou em mil.)) Idem, 
j 6ni. — «Nos havemos de entender am- 

pratica como do lar, a cujo ahri- 
' nestas longas noites de janeiro, vou 

Ibidem. — «O Tu he 

Ca?' ■ ^ mais que elles o achem ''^n/ioso, como Id dizem, he palavra 
de pi-aça.í) Idem, Ibidem. 

pois, onde jantámos 
andoy jiôr a mesa á porta 
nele comi, como porco 
'^los de couve muy grossa. 

JEK. BAHIA, JOKN. IV. 
^asci sem aml)içào. A ter vinte annos 

oclira uma Mncliaelia graciosa 
Mansa como mn borrego. 

1'KAKC. ji. do NASC., 01!., 1.1, p. 156. 

^ maneira de. — «Estando el- 
de ® rainha, que já 
(jj. " sabedora, com tamanho des- 

dar ' grandes paixões costumam 
^^t<X corações que delia 
pal° ) ião fóra de si que nenhuma 

dissesse trazia concerto; por- 
pTQ ('■speros sentimentos isto soe sem- 
Com . Chegando a el-rei, caiu 
^ohr " levantou sustendo-a 
Pai ^ S^^^hos.)) Francisco de Moraes, 

^'Inglaterra, cap. 4. — «.E por- 
® que nos dias, que assim 

aquelles cavalleiros seus pri- 
Ça quereriam fazer alguma mudan- 

sempre guarda- 
C(ig^ "nietteu sem sentirem como em uma 
fni que caia sobre o rio, forte 

mais serventia que uma 
necg ^ grades por onde lhe davam o 

^^'^Ho.d Idem, Ibidem, cap. 39. 

Sem lagrimas cançadas 

Vog triste lembrança 'cm tam aviventadas, 
TOI. II. _ 42_ 

como morta a esperança : 
Correi de toda a vontade 
que esta nam faltará, 
mas ysto como seraa 
pedil-a-liei á saudade 
e a saudade m'a daraa. 

ciiitisT. FALCÃO, oiiiiAS, p. 2 (cd. 1871). 

Dei Imma VOZ mui dorida : 
Porque me negais conforto 
alma dcsagradccida ? 
ent..m ca''i como morto, 
oxalá jierdera a vida. 

OB. CIT., p. 12. 

—«Que fez minha mercê então, pus os 
pes ao caminho, como um rayo direito a 
casa de minha amiga Filtra. >■ Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, 
SC. 1. 

—Na qualidade do.—«Como homem á 
quem não esquecia o primeiro dezejo.D 
Azurara, Clironica de Guiné, p. 128. — 
«Fizeram-lhe esta sepidtura como a ho- 
mem de tam alta geração.d D. João de 
Castro, Roteiro, p. 333.— «Pois Floria- 
no do Deserto não é oídro senão este ca- 
valleiro do 8alvagem, a quem vós como 
mãi criastes e como a filho alheio tendes 
esquecido. V Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 47. — «Sobre isto 
he tam pouca a fé, que se guardam, e tem. 
entre si, tantas as sospeitas, o odio, a 
discórdia, a inconstância, que covciofron- 
teiros e imigos viuem em continua vigia 
huns dos outros.d Lucena, Vidade S.Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 7. — «Man- 
dou o Arcebispo que entrassem, e agasa- 
Ihouos com muito amor, e entrando todos 
juntos se lhe botarão aos pés dizendo que 
elles, como ignorantes auiam andado ate 
aquella hora enganados nas cousas da 
sua salvação.-h Antonio Gouvêa, Jorna- 
da do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 14. 
— «Acceitou a parte que lhe cahia como 
Prelado, que lhe leuarão dous Caçana- 
res, e era hum ramo grande de figos, e 
huns pratos grandes de apas, que são 
como bollos, ou jilhós com mel, e outros 
de arroz concertado, e cousas guisadas a 
seu modo Malauaresco.n Idem, Ibidem, 
cap. 15. 

— De que maneira, porque meios, da 
maneira que. 

—Nossos amigos iran per cousir 
Como bailamos, e poden veor 
Bailar moça de bon parecer. 

CANC. DE TBOVAS ANT., p. 40. 

—«Pero Carrilho... guisou, como po- 
desse levar a comdessa Dona Juhaaria.D 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 19. 

Sem cuidar, nem'trabalhar 
como sejam bem rregydos 
nossos feitos. 

CANC. DE REZENDE, part. I, p. 195. 

Os presos contam os dias 
mil annos por cada dia; 
mas os meus sem alegria 
como os contarey eu 

verdadeiro amor meu, 
a quem por meu bem conheço, 
pois como preso padeço 
e como a quem vos nam vê. 

CIIRIST. FALCÃO, OBKAS, p. 15 (cd. dC 1871). 

Nam sey jaa como vos veja 
que pera meu mal nam seja, 
se rides matais d'enveja, 
se por acaso estais irosa 
sois muito mais perigosa. 

OB. OIT., p. 28. 

— «E senão já em estado de poderem 
caminhar, não sabiam como o podessem 
fazer: que se achavam desapercebidos de 
armas e cavallos, que as que d'antes tra- 
ziam perderam na batalha, em que se 
elles também perderam.^ Francisco do 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 35. 
— «Então lhe contou tudo o que na tenda 
lhe disseram das grandes e bravas bata- 
lhas que fizera e como o achou e da ma- 
neira que o cavalleiro da Fortuna foi ter 
co'elle, e do 2'>^'anto que fez e palavras que 
dissera: e que dalli se partira pera o ir 
vingar.D Idem, Ibidem, cap. 40.—«Rogo- 
vos que me digais como sabeis vós isto, 
que eu inda que o sempre suspeitei, não 
o creio polo gosto que recebo. Daliarte 
disse: Eu vos o ensinarei tão claro como 
convém pera se crer o que digo. Então 
tirando um pequeno livro do seio, leu 
pouco espaço; porque aquelle bastou pera 
fazer vir ante si o Salvagem, que os cria- 
ra e sua mulher co'elle, entrando pola 
sala tão espantados como pessoas que 
nunca em outra parte como aquella se 
viram.)) Idem, Ibidem, cap. 47. — «Da- 
hi levando-os ao tanque, se assentou com 
elles á sombra dos arvoredos que o cer- 
cavam, e pondo os olhos em Floriano, que 
lhe pareceu mais principal, começou di- 
zer: Senhor, inda que não sei corao jul- 
gareis minha tenção, quero dar-vos conta 
de minhas cousas, pera saber de vós uma 
que muito desejo.)) Idem, Ibidem, cap. 6G. 
— «Então lhe contou como Dramusiando 
guardára muitos dias o escudo de Mira- 
guarda, e as grandes batalhas que jizera, 
e que por fim de todas viera alli aquelle 
cavalleiro, que pelejando com elle todo 
um dia, se não poderam vencer um a 
outro; e que de noite furtara o escudo do 
vulto de Miraguarda.» Idem, Ibidem, 
cap. 71. 

Estae ambos quedos, não boqucjcis nada, 
Nào falle ninguém, vereis como vae 
Esta emborilhada. 

GIL VIC., Dl AL. SOBllE A KESÜRnEIÇÃO. 

Mas resuscitado com grande alegria : 
Vêde vós outros como isto ha de ser. 

IDEM, IBIDEM." 

Aguardae, 
Digo agora que casei 
Sefu licença de meu pao 
E d'e.iha mSe ; eu herdarei. 
Ou sabeis como isto vai ? 

IDEM, AUTO rASTOKIL POBTÜOUEZ. 
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Vôde vós que llie fazeis, 
Vede como o estimais, 
Vêde bem se o temeis ; 
Attentae com quem lutais, 
Que temo que caliireis. 

IDEM, AUTO DA FEIBA, 
Tomareis um par de remos. 
Veremos como remais: 
E chegando ao nosso cais 
Nós Yos desembarcaremos. 

IDE3I, AUTO DA BAKCA DO DÍFEUNO. 

Soccorrei, hospeda senhora, 
Que a mào de Satanaz 
Me tocou, 
E sou ja de mim tào fóra, 
Que agora 
Não sei se avante, se atraz, 
Nem como vou. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 
E, por mais graveza, sento 
Nâo poder-me arrepender 
Quanto queria; 
Que meu triste pensamento. 
Sendo isento, 
Não me quer obedecer, 
Como soia. 

IDEM, IBIDEM. 
Eis aqui vem 
O padre Adào, e Eva também ; 
E como saudosos do seu paraizo, 
Com dor dolorosa de tal improviso, 
Assi desterrados de todo seu bem, 
Vem fallando nisso. 

IDEM, AUTO DA niST. DE DEUS. 
Moisés. — Tu Mouses direi como elle formou 

No princípio o ceo, terra e paraizo. 
IDEM, IBIDEM. 

— ((Quando a tormenta deu com a Não 
de Clarinda, estava a Rainha Casta sua 
tia em hum eirado, olhando como ella hia 
pelo mar.D Barres, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 3. — <íA causa porque Clarinda 
mandou chamar Filena, era por passar 
o Emperador aquelle dia muitas cousas 
com a Emperatriz, dando-lhe conta como 
se queria partir Clarimundo.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 5. 
 Cheguei-me perto ; mas não sey 
Como d'agoa m'acliei cm hum momento 
Cercado. 

ANT. PEIIB., EGLOOA I. 
— «.Assim aja essa henção da que come 

a terra fria, que não sey como tenho co- 
ração, e como se me não quebrão os pees 
nos negoceos de sua honra, e de seu gos- 
to.-» Jorge Ferreira de Vasconcellos, £u- 
frosina, act. i, sc. 3. 

E sabe mais, lhe diz, como entendido, 
Tenho d'estes Christãos sanguinolentos, 
Que quasi todo o mar têm destruido 
Com roubos, com incêndios violentos. 

CAM., Lus., c. I, est. 79. 

Certifico-te, oh Eei, que se contemplo 
Como fui d'estas praias apartado. 
Cheio dentro de dúvida e receio, 
Que apenas nos meus olhos ponho o freio. 

oB. OIT., c. IV, est. 87. 
Olha como sem muros (novo estilo) 
Se defendem melhor dos inimigos. 
Vê Meroe, que ilha foi de antiga fama, 
Que ora dos naturaea Nobá se chama. 

oB. ciT., c. X, est. 95. 

COMO 

Mas vê a ilha Gerum, como descobre 
O que fazem do tempo os intervallos; 
Que da cidade Armuza, que ali esteve, 
Ella o nome despois, e a gloria teve. 

OB. CIT., c. X, est. 103. 

De Phormião, philosopho elegante, 
Vereis como Annibal escarnecia, 
Quando das artes bellicas diante 
D'elle com larga voz tratava e lia. 

OB. CIT., c. X, est. 153. 

— «Dizeme, as que fizeram na índia 
os Portuguezes, nam mostram claramen- 
te quã pouco estimauam a vida, e como 
tinhão por gloriosa a morte em seruiço 
de Christo, e em honra de seu Rey e de 
sua patria?D Heitor Pinto, Dial. sobre 
a Morte, cap. 6. — «Manda o Capitam 
que o passem quando, e como for mais 
seu gosto.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv, iv, cap. 8. 

E que sendo em seu giro an-cbatado 
Do Celeste Motor que jamais erra, 
Outro caminho faça regulado 
Com esse Ceo primeiro em que se encerra, 
Será com grande espanto lá observado 
Como por linha recta desce á Terra, 
Nascendo-lhe tão grande novidade 
D'achar nos Orbes tal desigualdade. 

BOLia DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. IV, CSt. 15. 

— «Santo Agmtinho, como tam gran- 
de Mestre, no Livro segundo de Doctrina 
Christiana, ensina, que muitos mysterios, 
que estão encerrados na Sagrada Escri- 
tura, se não entendem por ignorancia do 
que significad os números.-» Padre Anto- 
nio Vieira, Sermões do Rosário, Tom. ii, 
§ 315. — «Certo equivoquista ouvi eu 
estar dizendo mares de anexins, e huma 
onda se me vinha, e outra se me hia de 
ver como se esprayava, sem que hum ca- 
belinho tocasse, que ondeasse a prosa me- 
thaphorica que se envolveu.» Antonio Fer- 
reira, Dial. I. 

—Admirativamente: Como [quanto. Se 
o signal de admiração segue immediata- 
mente a palavra, este eqüivale a uma 
oração ellyptica e pôde exprimir-se por: 
pois então dá-se isso ? pois então ? 

Tes. Pois si, vossa estrella vos er'ella ; 
Como í^quillo he de rascão ! 

Matli. Mas como isso he de donzella ! 
Porém va ja como vai, 
E casemo-nos, senhora. 

GIL VICENTE, AUTO DA FEIKA. 
'2.° D. Como andas dessocegado ! 
1." D. Arço em fogo de pezar. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 
Anjo. Oh ! andae; quem vos detem ? 

Como vindes pera a glória 
Devagar ! 
Oh meu Deos ! oh summo bem ! 
Ja ninguém 
Não se preza da vietoria 
Em se salvar. 

IDEM, IBIDEM. 
Igreja. Oh como vindes cansada 

E carregada ! 
Alma. Venho por minha ventura 

Amortecida. 
IDEM, IBIDEM. 

COMO 

Como! vós, que presumis, 
Consentis 
Continuardcs a igreja. 
Sem velhice ? 
Dae-vos, dae-vos a prazer, 
Que muitas horas ha nos annos 
Que lá vem. 

IDEM, IBIDEM. 

Oh como vem tão real! 
Isto tal 
Me parece bem a mi: 
Ora andae. 

IDEM, IBIDEM. 

Moça. Jesu ! Jesu ! raiva na casta ! 
Comendo ó Decho a amargura 
Mãe de Deos ! como m'agasta ! 
Ma rabugem na tarasca, 
Espezinhada, triste, escura! 

IDEM, AUTO DA BABCA DO PUBOAT. 

Cor. Como! á terra dos Demos 
Ha de ir hum Corregedor ? 

Diaho. Sancto deseorregcdor, 
Embarcae, e remaremos. 

IDEM, AUTO DA BABCA DO INP. 

Sap. Hou da barca ! 
Diaho! Quem vem hi ? 

Sancto sapateiro honrado, 
Como vens tão carregado ! 

Sap. Mandárão-me vir assi. 
IDEM, IBIDEM. 

Anjo. Oh pragas pera papel, 
Pera as almas odiosos ! 
Como vindes preciosos, 
Sendo filhos da sciencia ! 

IDEM, IBIDEM. 

Eva. Oh como os ramos do nosso pomar 
Ficão cubertos de celestes rosas ! 
O' doces verduras, ó fontes graciosas, 
Quem nunca vos vira pera se lembrar! 

IDEM, AUTO DA HIST. DE DEUS. 

— «O' como folgo de ver uma 
ignorar aquillo, que não he razão sahefj^ 
Francisco Manoel de Mello, Carta 
Guia de Casados. 

Como não levantara ella a aurea frente 
Entre tantas nações, que a só conhecein 
Por ter dobrado o horrendo PromontoriOj 
Por um antigo brado de conquistas ! 

FBANC. M. DO NASCIM., OB., t. I, p. 35. 

— Interrogativamente : Como? de 
modo, porque meio, porque razao. 

Desque meus olhos olharam 
em vos seu mal e seu bem, 
se algum tempo repousaram 
ja nenhum repouso tem; 
dias vam e noites vem 
sem vos ver, nem vos ouvir, 
Como as poderei dormir ? . 

CIIBIST. FALCÃO, OBBAS, p. 18 (cd. dC 1°' '' 
Mandais que leixe cuydados 
senhora, mas se os tomei 
por vos, como hos deixarei ? 

OB. CIT., p. 30. 

— «Senhora, disse Palmeirim, 
crerei eu, vindo-me de vós, que vos 
de me verdes nelle, porem eu que o 
quei o padeço: se bem ou mal me 
eu o sinto, e ainda que os seus 
matassem, sentiria mais ver-me 
les.v Francisco do Moraes, Palmeirii» " 
Inglaterra, cap. 17. 
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Como estás tâo quebrantaclo, 
Filho de Dcos immortal! 
Quem te matou ? 
Senhor, por cujo mandado 
Es justiçado, 
Sendo Deos universal, 
Que nos creou ? 

Gn. VICENTE, AÜTO DA ALMA. 
^iabo. Como vai lá o direito ? 

Nestes feitos o vereis. 
idem, adto da bauca do inp. 

Como está isto assi 
Sem ninguém estar aqui 
N'este meu porto dourado, 
Agora que está breado 
De novo o caravellão, 
Espalmado, e apparelliado, 
E mais largo bõ quinhão, 
Que o passado ? 

idem, ibidem. 

Como em tào triste earcer mc deixaste ? 
ant. peru., sonetos, liv. ii, n.° 2. 

I^uas mil penas mortais 
'"ecebia cada dia; 
se com elias nam podia 
Como poderey com mais ? 

D. J0ANNA DA OAMA, DITOS DA rEEIIlA, p. 93. 

~ Como f da gente illustre portugueza 
Hade haver quem refusc o pátrio Marte ? 
Como ? desta provineia, que princeza 
^oi das gentes na guerra em toda a parte, 
Hade sair quem negue ter defeza ? 
Quem negue a fé, o amor, o esforço e arte 

Portuguez, o por nenhum respeito 
O proprio Eeino queira vêr sujeito ? 

CAM., Lus., c. IV, est. 15. 

«Como ãe feito, eu sou 'perdido per 
geitosj e torcicolos ? a molher não 

® de ser honifrate.ii Jorge Ferreira de 
*asconcellos, Ulysippo, act. i, sc. 3. 

■ Pelo que, pelo qual ; com que, com 
® qual aFulgo muito, disse PoUnarda, 

'minha suspeita certa, e pois a culpa 
atrevimento é minha, não vos quero 

outra pena em galardão delia, senão 
'^^jsar-vos que não pareçais mais ante 

e se assim não Jizerdes, eu terei ma- 
como, ess'outro erro e o d'agora, 

'Castiguem á minha vontade.-» Francis- 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 

cap. i7_ 

^Itae as partes terça-feira, 
maneira 

nào fiquem perdidos : 
havei siso. 

Oit. vic., AUTO DA ALMA. 

Quanto, a quanto, a que ponto. Não 
'''^ditareis como elle foi corajoso. 

Senor quantos en o mundo son 
Vue saben como vos quero gran ben. 

TROVAS E CANTABES, CANT. 33. 
41, 

rp* Oh como estou preciosa, 
dina pera servir, 

saneta pera adorar! 
ou- vtc., ADTO DA ALMA. 

Como virieis trigosa 
E desejosa, 
®e visseis quanto ganhais 
Nesta jornada! 

Caminhemos, caminliemos; 
Esforçac ora, alma saneta 
Esclarecida! 

IDEM, IBIDEM. 

— Como que. 

 Parecia que no centro 
Dessa fonte hl dentro me levavam, 
Como que m'enganavam. 

ANT. FERB., EGLOGA I. 

Arvoredo gentil sobre ella ponde, 
Como que prompto está para affcitar-se. 
Vendo-se no crystal resplandecente, 
Que em si o está pintando propriamente. 

CAM., LUS., c. is, est. 55. 

Outros por outra parte vão topar 
Com as deosas despidas, que se lavam •, 
Elias começam súbito a gritar, 
Como que assalto tal não esperavam. 

oB. ciT., c. IX, est. 72. 

— «Como que nacera eu hontevi.T Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, 
act. I, SC. 3. 

Nisto chegar huma Donzella sento 
De graue asseio, e de feições formosa. 
Triste porem no gesto, c descontente, 
Como que vem de alguma dor queixosa. 

QÜEVEDO, AFFONSO AFBIOANO, C. I. 

—Conj.: No tempo em que, depois que, 
logo que. — «Como alguum recebe nome 
d'Abade doblet doctrína devedavan seer ou 
seus discipulos.y) Regras de S. Bento, cap. 
2, em Inéditos de Alcobaça.—idiste verda- 
deiro amor ouve elRei Dom Pedro a Do- 
na Enes como se delia namorou, seemdo 
casado e aimda Ijfamte.n Ferníio Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. 44. — <íNu- 
nalluarez como esto vio de sospeita, mm 
se lembramdo da carriagem que hia deam- 
te, leixou o cuidar em_que hia pemssam- 
do.D Idem, Chronica de D. Fernando, 
cap. 120. — V.E como ella o abrangeu 
bem dos olhos, veiu pôr-se acerca d'elle, 
recebendo-o com muitas acolhenças, como 
que o não vira tempos havia. t> Eernardim 
Ribeiro, Menina e Moça, Part. ii, cap. 
8, p. 131. 

Como vós tam mal eazastes 
logo eu eom mal andei 
como tam mal açertastes * 
com nenhum bem açertei, 
e por tam mal açertar 
perdi vida e liberdade, 
casada sem piadade 
VOSSO amor me hade matar. 

cnnisi. FALCÃO, obbas, p. 21 (ed. 1871.) 

Como VOS partistcs d'ahi, 
Logo abrigados achei, 
Onde me dcscncolhi, 
Seguramente dormi, 
Seguramente velei. 

íL DE MIRANDA, OBRAS, p. 239. 

— ^Finalmente como lium homem na- 
quellds partes tem hum par de palmei- 
ras ha que tem todo o necessário pera seu 
uzo.v Barres, Década III, 3, 7. 

Soma abonda que minh'alma 
Mo dixe lá em Almcirim, 
(Não sei como s'clla chama) 

— Vae, sandeu, 
A Elvora por aí varal 
D'elrei, que te dera o teu, 
Como passar o Natal.— 
E a isto vinha eu. 

OIL Vic., AÜTO PASTOBIL rOETDQUEZ. 

E, como entrar, 
Sahirá a bailar Valejo, 
O galinheiro que em Thomar 
Chamava ao coelho—conejo •, 
Esse mesmo ha de bailar. 

IDEM, IBIDEM. 

Com'cu a morto passei. 
Logo o medo ficou finto. 

IDEM, AUTO DA BARCA DO PURQAT. 

Não hajas dó delia, faze-a finar, 
Destrue-la asinha; 
Nem por formosa, nem por ser rainha, 
Nào olhes por nada, aperta com ella : 
Que como a venceres, sem ti, mesma ella 
Fará ao marido eobrir-se de tinha, 
E muito mais qu'clla. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

E a ti porém 
Manda-te, Tempo, que temperes bem 
Este relogio, que te dou, das vidas ; 
E como as horas forem cumjjridas 
De que fez mercê á vida d'alguem, 
Serão despedidas. 

IDEM, IBIDEM. 

— (íOs outros novéis como tiveram es- 
tes dous occupados nas batalhas em que 
estavam, Jizeram tanto que sem nenhuma 
resistencia venceram seus imigos, lan- 
çando-os voltas as espaldas fóra do cam- 
po, posto que não tanto a seu salvo que 
Tremorão, Luymão de Borgonha, e Be- 
lisarte, não fossem d'ahi levados sem ne- 
nhum acordo das muitas feridas que re- 
ceberam. Francisco de Moraes, Palmeirim 
dlnglaterra, cap. 12.— «Como o cavai- 
leiro da Fortuna se apartou de D. Rosi- 
rão, não andou muito polo valle àbaixo, 
que se não descesse do cavallo e Tdeitan- 
do-se ao pé de uma arvore com preposito 
de dormir o que da noite estava por pas- 
sar ; mas não o pôde fazer com a dôr 
que as feridas do cavalleiro do Salvage 
lhe jizeram, arrependendo-se algumas ve- 
zes porque por força não fôra em sua 
companhia.-!) Idem, Ibidem, cap. 41.— 
a Como elle aponta tal cousa, vou logo em 
hum pé, eisme aqui, eisme ahi, eisme 
cá, eisme acolá,n Jorge Ferreira do Vas- 
concellos, Eufrosina, act. i, sc. 3. — 
o-lslão sejas preguiçoso, não serás desejo- 
so, e a deligencia he mãy da boa ventu- 
ra, e como vos virdes com vossa prima 
ponde a vergonha a hum caho.n Idem, 
Ibidem, act. i, sc. i. 

Na terra cautamente apparelhavam 
Armas e munições que como vissem 
Que no rio os navios ancoravam, 
N'elle3 ousadamente se subissem. 

CAM., LUS., c. II, est. 17. 

Com.0 vereis o mar fervendo aceeso 
D'os incêndios dos vossos pelejando. 
Levando o Idolatra e o Jlouro preso, 
De nações diflerentes triumphando. 

oB. OIT., c. II, est. 54, 
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A Dama, como ouviu que este era aquelle 
Que vinha a defender seu nome e fama, 
Se alegra, e veste ali do animal de llelle, 
Que a gente bruta mais que virtude ama. 

OB. OIT., e. VI, est. 03. 

■— d A este tempo chegou D. ]\Ianoel de 
Lima tão valente no mar como na terra, d 

•Vida de D. João de Castro, Liv. iii.— 
<íD'onde procederão as memoráveis guer- 
ras, que em nossos dias oprimirão Ita- 
lia, assi em Mantua, como no Monfer- 
rato, das quaes era Peatro Lomhardia, 
sobre cujos campos, se representarão mui- 
tos annos, as lamentaveis tragédias, que 
Espanhoes, Francezes, e Allemães, pade- 
ceram a fim de conservar os interesses de 
suas Gorôas.D Francisco Manoel de Mel- 
lo, Epanaphoras, Liv. i, p. IG. 

— Porque, visto que, por isso que, 
posto que. 

Dizen mi ora qui mi o ajiiis'assi (que mepre- 
Nostro Seilor, como m'eu receei, paran) 
Do vos easareu. 

TKOVAS E CANTAEES, U. 93. 

— «Como era sua voomtade de em outro 
dia lamçar huuma cellada aos da frota. 
Fernão Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 137. — <íDes i como he doce cousa 
reinar.^ Idem, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 3G. — <íE como fora sabido ho muy 
perlongado feijto despanha, o uai pas- 
sou per muytos senhuryos dos uaes foy 
muyto mal tragida per muytas vezes em 
lydes e batalhas daqueles que a conquere- 
rõ, etc.» Historia Geral de Hespanha, 
publ. por Antonio Nunes de Carvalho. 

E como em a Laixeza 
do sangue e pensamento 
ba çerta esta certeza 
cuidar que o merecimento 
esta;^ só em teer riqueza... 

cumsT. FALCÃO, oBiíAs, p. 1 (cd. 1871). 

Como ella em me ouvir 
gram sobresalto sentisse 
quiz fugir ; mas quem lhe disse 
que se puzesse em fugir 
lhe fez com que nam fugisse. 

LDESI, IBIDEM, p. 10. 

Como nam vi ho que vejo 
c'os olhos do coraçam 
nam me deito sem dessejo 
nern me erguo sem paixam. 

IDEM, IBIDEM, J). 19. 

— <i Assim praticando em algumas cou- 
sas, estiveram té a noite esperando por 
Selvião; j)orem como naquella terra pera 
o cavalleiro da Fortuna estivessem sem- 
pre os desastres certos, lá lhe aconteceu 
um, com que tão prestes não pôde vir: 
então se partiram ambos pera a cova, on- 
de sua mulher estava, e ella, que soube 
que o cavalleiro era P(dmeirim, o rece- 
beu com o amor, que dantes o criara, lan- 
çando muitas lagrimas pola saudade, que 
os outros lhe faziam, e o que mais pena 
lhe dava era Selvião, mas consolava-se 
com saber que o dia dantes se apartara 

ãelles e que muito cedo o podia ver. d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 3.— como cada um já 
fosse conhecendo as forças do outro, tra- 
balhava 2)or mostrar as suas té o cabo, 
travando ás vezes a braços jtera ver se se 
poderiam derrubar.d Idein, Ibidem, cap. 
9. — «iVa qual andaram tanto que Dra- 
musiando foi posto em receio de ser ven- 
cido, porque os golpes de Primalião não 
pareciam de homem tão mal tratado ; po- 
rem como aos do gigante não houvesse 
resistencia, e elle já não tivesse armas 
nem escudo, com que se cobrir, foi posto 
em tanta fraqueza, que quasi não tinha 
forças, com que pelejar, e fazia-o com a 
fúria que o seu coração lhe emprestava, 
que como fosse só, sem ter outra ajuda, 
deu com seu senhor no chão mais morto 
que vivo, com gram prazer do gigante, 
que inda que mal tratado estivesse, o man- 
dou logo ao aposentamento de D. Duar- 
dos pera ser curado, e se por alguma via 
tivesse remedio de vida lho darem.d Idem, 
Ibidem, cap. 10. — nE também já nestes 
dias era clescuberto que todos se perdiam 
naquelle reino de Grambretanha, ainda 
que ninguém podia saber como isto fosse, 
se não Daliarte, a quem nada era occulto. 
E por esta causa muitos cavalleiros fa- 
mosos acodiam aquella parte. E conw alli 
entravam, e iam ter onde a fortaleza de 
Dramusiando estava, não sabiam mais 
deites.Idem, Ibidem, cap. 14. — «Re- 
cindos, rei d'Hespanha, como estivesse 
desejoso de seguir as cousas que com tra- 
balho se alcançam, vendo o movimento que 
a perda de D. Duardos e Primalião fa- 
zia em todolos cavalleiros sinalados do 
mundo, havia por quebra de sua pessoa 
passar a vida fora do cuidado em que 
seus amigos andavam: e com esta deter- 
minação, encommendando as cousas do 
reino ao duque Orleando, e ao marquez 
Ricardo, pessoas de grande credito e au- 
toridade, se foi, o mais secretamente que 
pôde, levando comsigo um só escudeiro, seu 
privado, que lhe levasse as armas.y> Idem, 
Ibidem, cap. 16. — «.Mas como todos esti- 
vessem ocffupados em seguir suas damas,que 
se recolhiam co'a imperatriz, não ouvenin- 
guem que sentisse o que Palmeirim fizera.d 
Idem,Ibidem, cap. 17.—<íOÍ7rperadornão 
quiz que aquelle dia justassem mais, por 
dar algum alivio ao cavalleiro estranho, 
inda que o gosto da victoria lhe fazia não 
sentir o trabalho, que como o vencimento 
é de cousa que se muito deseja, o conten- 
tamento de não ser vencido faz Jicar tu- 
do em descanço.y) Idem, Ibidem, cap. 22. 
— «il/as como com algum pouco acordo 
mais que seu contrario jicasse, tirou-lhe 
o elmo pera lhe cortar a cabeça.» Idem, 
Ibidem, cap. 23. — iE como esta aven- 
tura soasse ao longe e a ella acudissem 
muitos com o desejo de levar o escudo, o 
cavalleiro Triste que o defendia fez tan- 
to em armas, que poz em roda delle mais 

de duzentos qae o acompanhavam com os 
nomes de seus senhores escriptos nos bro- 
caes.y) Idcni, Ibidem, cap. 59.—■ 
mourol os afastou já a tempo, que a 
curidão da noite os apartava. Palnmrini> 
crendo que não teria alli bom gasalhado, 
foi-se a uma villa, meia légua d'ahij on- 
de alguns dias se esteve curando, c*"" 
proj)osito, como sarasse, tornar ao cf'®' 
tello e fazer tanto em armas, que per fo''' 
ça levasse o escudo de Miraguarda a Oo"' 
stantinupla, onde determinava ir-se. ^' 
mourol agasalhou em seu apousento o ca- 
valleiro lYiste pera o mandar cui''^^' 
porque té então pousava sempre no c""'" 
po.D Idem, Ibidem, cap. GO.— «lícomo 
cada um fosse destro e forçoso, e os 
contros bem acertados, vieram ambos A" 
chão por cima das ancas dos cavallos, ^ 
arrancando das espadas, começaram 
tre si uma batalha não menos pera 
que a melhor que alli se fizera.)') Ide®» 
Ibidem, cap. G2. — «A este tempo acao"'' 
va de se combater com Floramão 
bante de Grécia, que servia secretarn^^^^^ 
Cardina, filha do gigante Floramão, c®"' 
tenção de casar com ella, por ser 
rica, mas como sua jermusura e d'AI'^^ 
não fossem iguaes, mui prestes foi 
cido.D Idem, Ibidem, cap, 25.— 
como já fosse noite, quando acabara^^ f' 
batalha, e Daliarte, que alli sobreveiO) 
a fizesse por sua arte mais escura do 2®'^ 
era de sm natural, o cavalleiro do 
vage foi levado do campo sem ning^^^^ 
ver como, e o Gigante jicou estirado nt 
le, porem ainda em seu acordo.)) Idefi) 
Ibidem, cap. 39.— «IJramitsiando, 
algum tanto viesse senhoreado da ira P" 
Ia morte do Daliagão, quiz logo gastaf 
tempo em sua tenção, antes que em 
vras, e juntando-se ambos começarafn 
ferir-se de taes golpes, que em 
temp)o fizeram muito damno. Os de 
musiando entravam polo escudo do 
contrario tão grandemente como se ^ 
outro qualquer, de que nasceu ao da ^ 
tuna algum receio, achando-lhe tal diM 
rença em tempo tão pouco necessário- 
Idem, Ibidem, cap. 41. — «E coip® 
aquella tristeza de mestura com sua í" 
de, qiCera muita, o tivesse posto em tão]''' 
CO estado, que cada dia esperava polo 
seus dias: quiz sua ventura que lhe ^ 
maram a soltura deli es; e lhe certifi^f' 
ram serem vivos, v Idem, Ibidem, cap- * [ 
— nO outro que se sentiu tocar se 
tou a gran pressa apanhando da esp<íf.' 
mas como estivesse sem elmo Palmeip 
o conheceu, que era o principe 
e espantado de o ver em tal lugar & 
quella sorte, disse : Senhor Graciano 
ra quem tanto vos deseja servir, conij ^ 
nos ira, o haveis de receber, e tirana" 
elmo pera que o elle conhecesse, não f 
de Graciano tanto encobrir o cont<'i^ 
mento de tamanho bem em tempo tão 
cessaria ; dizendo: Já sei senhor 
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que todolos desastres alheios se hão 
® mrar com vossas obras.si Jcleiii, Ibi- 

cap. 54.— (lí Tornando aos cavallei- 
que no castello das duas irmãs fica- 

que já então se não chamava de 
^pnqco, como suas feridas fossem cu- 

na conversação daquellas donzel- 
yermosas, que com seu parecer faziam 

^ ''as em quem as olhava, não poderam 
'lio encobrir em si aquelle desejo que 

ellas não sentissem, especialmente em 
^ 'ociaiio e Platir; que Floramão inda 

"O não queria errar ao amor d'Altea.» 
Ibidem, cap. 55.— <i.E trazendo- 

Pera este castello encontraram com 
cavalleiro, que acudiu depois de vós 

^ í <^ompanhia do vosso escudeiro : e como 
^ ornassem descuidado, remettendo a elle, 
^^^<^ontraram tão de supito, que o der- 

uram do cavallo: e contentando-se del- 
' P°'''que era fermoso, o trouxeram, dei- 

fer " ® SÉi))i nenhum que- chegar á conclusão de batalha, jjosto 
í tnuitas vezes lho pediu, dando por es- 

que não haviam de fazer o que por 

«1/" ídei") Ibidem.— como ás cousas da vontade pola 
^ as outras obedecem, e a sua 
^ at-a tão ajfeiqoada, que por nenhuma 

2ào apai-tar, obedecia-lhe a ra- 
Se pena: os outros 
fnal uns pera sentir seu 1 outros pera ser contentes delle ojui- 

'''espeitava a causa onde estes males 
^ e havia-os por bem vindos : de 

todas estas cousas eram pera 
ç 1°'' de Palmeirim, e menos esperan- 
^ ® ®®'"'emecZ<o.»Idom, Ibidem, cap..5G. 

Po °7 encostou sobre a herva, 
"fiir "7° " cabeceira, cuidando dor- 
Ká'- somno, se o seu cuidado o dei- 
Qu \ tempo era tal polo muito 
M ri ^ senhora Poli- que com nada descansava: e como 

Urn^ uchasse sem Selvião, que nestes 
«íaí/tam sua dõr com palavras ne- 

(j teve o amor lugar pera trazer 
uiV saudades namoradas de 
jú passaram, que lhe fizeram 

a noite em contendas que havia an- 
® Vazão e o desejo, umas polo tirar 

Ig P'>'oposito, outras polo metter nel- 
Cqjj. Ibidem, cap. 5G. — «Todavia 
i '20S esforçados o temor costuma do- hv. 
HhQ ^ ^^forçü, achou-se então com tama 
j,. ' não lembrou a qualidade e 

do perigo em que estava ; antes 
Íicíes^ que se mais che- 

nHo perto, o que os outros 
que as prisões não abran- 

lhe deu tamanha ferida nas 

'""íaj' levantadas polo 
'^^ind cortou ambas, <^hão sem se mais poder levan- 
r,. Ibidem, cap. 57, — «E como 

« pé, e cada um receasse seu 
c/ieo ® ^i^esse a victoria por duvidosa, 

^^ni-se mais amiudo, ferindo-se por 

muitas partes, de sorte que as armas e 
escudos se desjízeram, as jorças enfraque- 
ciam : a fúria da batalha ia em tanto 
crescimento, que cada vez parecia que os 
golpes se renovavam, d Idem, Ibidem, cap. 
65.— <iE tomando a via de Ilespanha, 
como não achasse aventuras, que lhe em- 
baraçassem o caminho, em pouco temjw 
arribou nella, desviando-se sempre da cor- 
te d^el-rei Recindos, porque se temia que 
o detivesse alguns dias; antes seguindo 
stca rota contra aquella parte, que lhe di- 
ziam que estava o castello d'Almourol, 
chegou a elle um dia a tempo que Dra- 
musiandu acabava de vencer tres caval- 
leiros, um era Pompides, de que se muito 
espantou, não conhecendo inda Dramu- 
siando ; mas dejJois que soube quem era 
não teve a victoria em tanto, e vendo tan- 
tos escudos de homens sinalados ganhados 
por elle só, de uma parte desejava ventu- 
rar o seu de mistura com elles, e d'oritra 
a amizade do gigante não consentia ba- 
talha.n Idem, Ibidem. — «Mas como nel- 
le se não sentira nunca fraqueza, nem 
cousa que o parecesse, encobriu sua sus- 
peita, e aproveitando-se de sua destreza 
e esforço, faziam ambos uma tão cruel e 
temerosa batalha, que nenhuma das que 
já passaram na fortaleza da prisão de 
D. IJuardos foi maior.» Idem, Ibidem. 
— «Este, segundo a mostra de sua pessoa 
e a maneira de seus membros, parecia pe- 
ra mais que todos os outros, e sem nada 
dizer, remetteu a Floriano, que o recebeu 
segundo seu costume ; porém, como este fosse 
o esforçado Gérmão d'Orliens, não o po- 
de arrancar da sella como a seus compa- 
nheiros, antes correram duas carreiras; 
á terceira caiu como os oxitros, pesando- 
Ihe tanto, que quizera morrer de nojo po- 
lo lugar donde acontecera, que segundo 
se já disse, Germão d'Orliens servia Flo- 
renda com tenção de casar com ella, por 
ser grã senhor, e dos especiaes cavallei- 
ros de PVança.D Idem, Ibidem, cap. 67. 
— «Em dizendo isto, pôs os olhos em Car- 
melia, camareira de Florendá, com que 
andava de amores, e com o contentamento 
de a ver, e conjiança do que Ihè queria, 
se foi contra Floriano ao maior correr 
de seu cavallo; mus como amor ás vezes 
pode -pouco com quem o não conhece, inda 
que este cavalleiro cm seu nome dava 
aquelle encontro, nem J'ez mais damno em 
Floriano que rachar a lança em alguns 
pedaços, e elle veio ao chão tão desconten- 
te do jim da justa, como estava conjiado 
no principio delia.í>\ú.üm,VaidL&m.—«Gomo 
este fosse conjiado de si,começou dizer: Folgo 
muito cavalleiro, de ver em vós obras tão as- 
sinadas 2>sra que as de quem vos vencer 
sejam de maior estima.d Idem, Ibidem. 
E, como a escuridão josse grande, JJramu- 
siando se recolheu a seu apousento com de- 
terminação de outro dia a acabar ou mor- 
rer nella: Albayzar se foi polo campo 
abaixo também com a mesma tenção.r> 

Idem, Ibidem, cap. 71. — «Nesta tiveram 
os encontros tanto maior força, que vie- 
ram ambos ao chão por cima das ancas 
dos cavallos com assás descontentamento 
de Dramusiando, 2>or ser diante da se- 
nhora Miraguarda, que já a uma janella 
os estava vendo, caso que lhe ficasse pera 
sua desculpa arrebentar-lhe a cilha do 
cavallo : mas como esperasse vingar-se na 
batalha das espadas, arrancou da sua, 
remettendo a Albayzar, que não com me- 
nos fúria e animo o recebeu.» Idem, Ibi- 
dem. — «Porém, como naquelle tem- 
po os acontecimentos desvairados esti- 
vessem aparelhados, aconteceu que cami- 
nhando um dia ao longo do mar, que pela 
calmaria ser grande andava igual e bran- 
do, viram vir pola borda delle, junto da 
terra, um batei, que remava oito remos; 
na popa sentada sobre uns coxins de seda 
uma dona vestida de negro, moça e tão 
fermosa, que seu parecer era pera obri- 
gar-se perder por ella qualquer coração 
livre.í> Idem, Ibidem, cap. 73. — «Mas 
como Florendos visse que pera tantos 
mair presteza havia mister, deu tão gram 
golpe a um por cima da cabeça em des- 
cuberto do escudo, que passando-lhe com 
os jios da espada o elmo, entrou tanto 
pela carne, que cahiu morto aos seus 
pés.D Idem, Ibidem, cap. 74. 

2Ioça. Jlais alvinlio (iu'este3 vcos, 
Ü vi cu VCZC3 avondo. 

Como o sino comcçava, 
Logo deitava a correr. 

QII. VIC., AUTO DA BAUCA DO PURQAT. 
Levi. Sonhou que perdia na sisa do trigo ; 

O' demo mo dou so foi outra cousa. 
Como dormiii debaixo da lousa, 
Estava abafado. 

IDEJI, DIAL. SOnUE A HESUBUEIçÃo. 

— «N'este sonho, esteve o Cavalleiro 
das lagrimas praticando hum pouco e: 
como seu cuidado o naõ leixava estar 
tanto tempo sem dizer seu mal a quem se 
pouco delle dohia, pedio-lhe a caixa do 
segredo de sua alma, e abrindo a com 
muito alvoroço de ver a quem o naõ via, 
vio a caixa sem ella, e quando a achou 
menos, com muita turvaçaõ começou de 
lhe perguntar quem abrira aquella cai- 
xa.d Barros, Clarimundo, Liv. 11, cap. 1. 
— « Temos perpetua obrigaçam de guar- 
dar segredo inteiro, que como he roto 
avoa e prejudica; <dguns ha hi que por 
nam descobrir o com que folgam, sopor- 
tam muytas misérias, n D. Joanna da Ga- 
ma, Ditos da Freira, p. 59 (ed. 1872), 

E como ia aSrontada do caminlio, 
'rito formosa no gosto se mostrava, 
Que as estrellas c o cóo c o ar visinho 
E tudo quanto a via namorava. 

OAM., LUd., e. ir, cst. 31. 

De governar o líeino, que outro pede, 
l'or ciiusa dos priviulos foi privado; 
Porque, como ]ior ollcs se regia. 
Em toilos 03 seus vicios couseutia. 

OB. CIT., C. III, cst. 01. 
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Por estas naus os Mouros esperavam; 
Que como fossem grandes e possantes, 
Aquellas que o commercio lhe tomavam 
Com flammas abrazassem crepitantes. 

GB. ciT., c. IX, est. 4. 

Mas como aquella terra, que se estende 
Pela Aurora, sabida j á deixava, 
Com estas novas torna á patria cara, 
Certos signaes levando do que achara. 

OB. CIT., c. IX, est. 13. 

— «.E começando eu a sohir pera hir ter 
ao caminho que hia pelo cume da monta- 
nha, donde decia pera outra parte, vi 
hum pedaço de casa per antre huns altos 
penedos, e determiney saber o que era: 
ca como estaua longe não a podia diui- 
sar.v Heitor Pinto, Dialogo da Tribula- 
ção, cap. 7. 

Não avcr igual dor, lie clara prova, 
Porque de si ho quasi impaciente, 
Mas como he Christão, e rei sabido, 
A Dcos logo então se ha soccorrido. 

JOÃO VAz, GAIA, p. 12 (ed. do 1868). 

— <íE como Platão Jloreceo quatrocen- 
tos e cincoenta annos antes da vinda de 
Christo.D Antonio Cordeiro, Historia In- 
sularia, Liv. I, cap. 2. 

Poróm como do Ceo a claridade 
Que as almas veste de immortal belleza 
Sendo eíieito da summa Divindade 
Orna, e não dessemellia a natureza, 
Adão, que já daquclla escuridadc 
Em que da vista o jmz a grã fraqueza 
Tornava, quando Abel rcconhccia 
Mais duvidava quanto melhor via. 

ROMII BE MODIÍA, NOV. DO HOMEM, C. III, eSt. 10. 

Sabe que este logar, que ditrerente 
Do Auge do Planeta se nomeia, 
Faz que ora tardo, ora velozmente 
O grande Orbe parece que rodeia; 
E como aquella Luz mais excellcnte 
He maior que elle, sempre delia cheia 
Tem mais de meio corpo, mas succcde 
Ser por parte que a vista nos impede. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, eSt. 4. 

— «.E como tivessem grande medo do 
ruydo, forão-se lançando na agoa, ga- 
nhando-lhe a dianteyra do precijncio.D 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 108. — «Gomo no coraçam to- 
dos nam sam inimigos da Fee de Vhristo, 
com qualquer quebra dos Portuguezes co- 
braram brio.v Antonio Gouvêa, Jornada 
do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 1(3.— 
«...Como as mercês que Deos costuma fa- 
zer aos necessitados de remedio, são mos- 
trar-lhes que na maior força da desespe- 
ração d'elle ahi lh'o concede, assim uzou 
com estes trabalhados e ajjligidos nave- 
gantes, fazendo-lhe mercê de lhes abran- 
dar os ventos e abonançar os mares, que 
então eram muito grossos e empolados... 
l^adre Manoel Barradas, Eelação da Via- 
gem e successo das Naus Águia e Garça, 
Historia Tragico-Maritima, Tom. i, p. 
229. —«Como tudo isto que aqui summa- 
riamente abreviei com outras cousas consta 
ão auto,D Idera, Ibidem, Tom. ii, p. 461, 

E como o Sol ho grande, e realengo, 
Porque lhe dei bordalos de presente 
Logo me fez Poeta bordalengo. 

DIOGO CAMACHO, VIAGEM AO PAKNASSO. 

A Capitania em tudo aventureira 
Como hia mais boyante, e mais ligeira. 

MAN. THOMAZ, INSULANA, 1ÍV. X, OÍt. 91. 

Como era um braço de mar, 
E nelle pé se não acha, 
Acudio hum pó de vento 
Dando um cambapé na barca. 

JEE. BAHIA, JORN. I. 

Como julga o emprego remontado, 
Desconfia do seu merecimento, 
E cifrando em servir sua valia, 
Sctte annos de pastor Jacob servia. 

BAEB. BAOELIiAB, OLOSSA A CAMÕES. 

— Como, é correlativo do assi. — «Sta- 
beleçemos que nmhum non leue cousa a 
aqueles que acaeçer perigoo no mar assy 
dos da terra nossa como dos das outras 
se acaeçer per britamento de naue ou de 
nauio alguma cousa que andasse...» Lei 
de 1211, trad. posterior, em Portugal. 
Mon. Hist., Leges, Tom. i.— «Ihdalas 
herdades que nos hi acaecerom de bona 
de Johão Viegas, assi en casas, quomo 
en vinhas, quomo en oliveiras, quomo en 
outras arvores quaesquer chantadas,e por 
chantar.í) Documento das Salzedas de 
1291, em Viterbo, Elucidario. — «Como 
se cauida dos alheos recontamentos, assi 
é tornado aguçoso dos seus.y> Regra de S. 
Bento, cap. 2, em Inéditos d'Alcobaça.— 
«.Se a força he assy como levar algo de 
seu dono per prema de ley.it Cathecismo, 
p. 150, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 
— <íAsí como este Rei Dom Pedro era 
amador de trigoza iustiça naquelles que 
achado era que o mereçiam : assi traba- 
lhada que os feitos çivees nom fossem per- 
longados, guardando a cada huum seu 
direito compridamente.y> Fernào Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. 5. — (.(Es- 
pero que hajamos dito, que nam pertence 
a alguum julguador julguar em Feito, ou 
causa, que a elle ou a seus parentes, e fa- 
miliares 2^ertença, j)rincipulmente ou por 
outra guisa, esto declaramos nom aver lu- 
guar em Nós, porque Somos certamente 
enformado, que per Direito Imperial nos 
he dada Authoridade por rezam de Ex- 
cellencia do Nosso Real Estado, que pos- 
samos geralmente julguar assy nos Fei- 
tos nossos, ainda que em todo princi- 
palmente a Nós pertençam, como da- 
quelles, que do nosso divido forem, ou 
nossos familiares commensaees em todo 
caso, que acontecer possa.-» Ordenações 
Affonsinas, Liv. iii, Tit. 30, § 4. — 
dElRey Dom Johã meu Avoo de gloriosa 
memória em seu tempo deu Cartas sedia- 
das do seu seello pendente aos Judeos 
destes Regnos, em que mandou, que per 
quanto elles avião, e ham d'antigamente 
jurdiçom, e seus direitos apartados, que 
perteencem aos Julgados dos Arrabys, e 
bem assy a jurdiçom, e direitos, que per- 

teencem, aas Almotaçarias, e Almotacees 
Judeos, os quaes direitos, e usos das^ M- 
motaçarias, e seus Arrabys desvairou^ 
em muitas cousas dos nossos direitos, ^ 
usos; e porque sempre foi sua vontade/ 
e des Reyx, que ant^elle forom, os ditos 
Judeos averem jurdiçom antre sy, 
crime como civil, e que em cada hurna 
comuna aja Arraby, e Almotace que 
que sejam jidgados segundo seus direitos, 
e usos em todolos feitos, casos, e conten- 
das, que antre sy ajã, mandou, 6 decM- 
rou em as ditas Cartas, que nenhuwn^ 
Juiz, nem Almotace Chrisptão nom tornas- 
se conhecimento em nenhuum caso de 
to, que seja antre Judeo, e .judeo, e oS 
leixem desembargar aos ditos Arrabys, _ 
Almotacees, segundo seus usos, e dii'e^ 
tos, assy como d'antigamente sempre 
tre elles fora usado, e costumado. i> Ws®' 
Ibidem, Liv. ii, Tit. 71. —Ç""®" 
he aa jurdiçom, que per ella he dada 
Alquaides dos Mouros, nom embargue 
que soomente falle em certos 
mandamos que aja lugar geeralmente e^ 
todolos Commuuns dos Mouros forros 
nossos Regnos, e Senhorio nos feitos, i'' 
antre sy huuns com outros ouverefn, 
sy civis, como crimes.n Idem, Ibid®®' 
Liv. n, Tit, 99, § 4. — aPero se per<^J^ 
ditas inquiriçooes devassas se mostras ^ 
claramente o dito seguro seer cidpo.^' 
cometedor do dito malleficio, em tal ca 
pedindo elle, e requerendo a dita 
de segurança Judicial, nom lhe jO^ 
dada, mais dê-se-lhe Carta de segui'^'''^ 
na forma geeralmente acustumada, ® 
como se costuma dar geeralmente no 
so, hondo o seguro nega o malleficio 
que o culpam, de que diz que quer es 
a direito, a saber, que nom seja 
ataa que tanto achado seja contra e» ' 
por que o deva seer.d Idem, IbideM, ^ 
V, Tit. 57, § 2. 

Anjo. Lcixao ora esses arreios, 
Qu'est'outra não se come assi 
Como cuidais. 

GIL VIO., AUTO DA ALMA. 

E pois que ja descansamos 
Assi em boa maneira, 
Moças, assi como estamos, 
Demos fim a esta feira, 
Primeiro que nos partamos. 

IDEM, AUTO DA FEIBA. 

Levi. Não que elle dizia 
Que essa herança que nào se entendia 
Senão que havemos de resuscitar, 
Assi como elle, pera nos levar 
A mesma herança que Deos promettia, 
Lhe ouvi eu prógar. 

IIDEM, DIAL. SOBRE A nESUEBEIçÃO. 

Joh. Se o eu leixar, „ 
Qual he o senhor que m'ha d'eniparar r 
Qual he o Deos que me pode valer ? 
Nos bens desta vida não está o perder, 
Que assi como assi ca hão de ficar, 
Pois hei de morrer. 
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Eu creio, Mundo, que o meu redemptor 
Vive, e no dia mais derradeiro 

o verei Redemptor verdadeiro, 
Meu Deos, meu Senhor e meu Salvador. 
M o verei, eu, 

outrem por mim, nem com olho seu, 
Mas o meu olho, assim como está; 

orque minha carne se levantará, 
^ em carne mea verei o Deos, meu, 
yue me salvará. 

n>EM, IBIDEM. 

, ^^Scm-me as tripas, arde-me o embigo, 
p ^ boca empolada, assi como de figos, 
wede vós, liei, que tendes imigos; 
l^orque estas doenças que trago comigo, 
^eiiotào perigos. 

idem, ibidesi. 

■ <íE por remate delle em todo cima, 
como pomos grimpas poem elle huma 

de sombi •eivo.D Barros, Década 
í| 2, 5. — (í Quanta efficacia nos enco- 

^^ndou o Emperador que trabalhasse-mos 
í""" Clarimundo ficar em sua casa, epor- 
2^6 vós nau tendes delle recebido algum 
^^fviçoj ciggi como mete irmão, e eu pa- 
''®ce-me hom conselho que lhe peçaes is- 
^ Ideni, Clarimundo, Liv. ii, cap. 5. 
"^"Assim como o cavalleiro da Fortuna 

'Apartou da donzella Lucenda, andou 
^jornadas contra o reino da Gram- 

^^tanha, acompanhado sempre daquelle 
Q ^^'^do, com que a primeira vez sahira de 
^^^^^'^ntinopla, sem achar nenhuma aven- 

<^0.1 ' contar seja, té que chegou ao o rfe Tãogis, que é porto de mar, e, 
que o vento então era contrario, esteve 

dias esperando por bonança, para 
^^warcar.D Francisco de Moraes, Pal- 

^Inglaterra, cap. 3.—«E agora, 
j ^«0 dizer que era morto, mudou-se do 

ch Donzellns áquelle assento, 
da Tristeza, crendo que 

' niais prestes que em outra parte seus 

fali ^qui leixa a historia de 
jj nella, e torna aos infantes, a que 
airiop ^ cio salvage criava com tanto 
Coin proprios filhos. Assim 
«Os crescendo se faziam tão fermo- 
nidÍQ dispostos, que pareciam de 
jgjjj ''■dade que então eram.» Idem, Ibi- 

7.— (.(.Porque todos estesprin- 

^bré ^ ^^\f'^ntes, se criaram naquella 
ecjj '^'^fte do imperador, assim porque 

'®5co do mundo, e o junto paren- 
foTxl^ nella tinham, como por ser a 
2He ^odolos singidares exercidos em 
S(jI deviam criar. Logo elrei Fri- 

'"ojío do imperador, armou ca- 
tif j principe Florendos, e a Pla- 
que ''•''"não, filhos de Primalião, e ao 
loj^g fnmeiro fez o imperador pôr 

^^o'>-endos, como elrei de Ma- 
Idem, Ibidem, cap. 11. 

^ o que vio o fim da batalha, 
j 2we o cavalleiro do salvagem 

'>i'as justas, chegou-se a elle 
^Oorq, ' senhor cavalleiro, que té 

de vós recebido senão 
''%o „ii dinas de outras assim 

s«o vossas cousas taes que me 

fazem mudar a vontade, que me aqui 
trouxe, e desejar servir-vos na cura dessas 
feridas, se em minha pousada quizesseis 
repousar os dias que pera isso forem ne- 
cessários.^ Idem, Ibidem, cap. 15. — 
— ((,0 esforqado cavalleiro do Salvage, de 
que ha muito que se não faliou,, depois que 
deixou pacijicas senhoras as tres irmãas, 
filhas do marquez de Beltamor, assim dos 
seus castellos, como do outro, que ganhara 
a Calfurnio, partiu-se caminho da Oram- 
Bretanha, com tenção de se provar na 
aventura d'ella.D li\o\n,lbiAsín, cap. 34. 
— (í Antes acudindo contra aquella parte, 
entrou no campo á maneira de velho an- 
ciano, em cima d'uma serpe temerosa e 
grande com verga de fogo na mão, e to- 
cando com ella em terra cahiram tão sem 
acordo, que nenhum delles o teve pera sen- 
tir nenhuma cousa. Feito isto se foi con- 
tra o castello, lançando a serpe pola boca 
e ventas tão gram quantidade de fumo 
negro e espesso, que todo o ar foi conge- 
lado delle, de feição, que nada se podia 
ver assim dentro na fortaleza como fóra 
delia, senão algumas chamas vivas que 
ás vezes por antre o fumo sahiam com 
tamanha fúria, que parecia que tudo quei- 
mavão quanto se lhe punha diante. íilàem, 
Ibidem, cap. 38. — aAssim como as donas 
tiveram bem tecido seu engano, todos os 
cavalleiros, que nas tendas estavam, assim 
os d'uma parte, como da outra, foram 
armados e postos a cavallo: e porque as 
armas que traziam tinham trocadas do 
que sohiam, por não se conhecerem por 
ellas, se dirá aqui a maneira de cada um, 
porque de homens tão sinalados não fique 
nada por dizer. i> Idem, Ibidem, cap. 38. 
— a Depois tomadas as armas assim ro- 
tas como vieram, só com D. Rosirão, se 
foi á camara de Flerida onde também 
achou a Rainha: e mostrando-lhe aquelle 
derradeiro despojo do cavalleiro do Sal- 
vage, não se diz aqui o pranto que am- 
bas fizeram, que seria gastar tudo em des- 
contentamento dos leitores, baste sentir 
cada um a rezão que pera isso teriam.v 
Idem, Ibidem, cap. 40. — a.E elle empre- 
gava os seus de feição que os mais delles 
foram dados á sua vontade, e nem por isso 
os de Dramusiando lhe deixavam de em- 
pecer alguma vez, com tanto damno, que 
assim poucos como eram, o pozeram em 
fraco estado, e tal, que quasi se não po- 
dia ter nem menear,» Idem, Ibidem, cap. 
41. — ((E antes que alguma cousa do a 
que são enviado diga, peço de mercê a 
vossas altezas, que assim como sempre 
tiveram coração pera passar os combates 
que a fortuna té aqui lhe deu, agora as 
novas que de mim ouvirem, que são boas, 
recebam moderadamente, d Idera, Ibidem, 
cap. 42.— ^E assim todolos outros que fi- 
cavam foram agasalhados de tres em tres 
no paço, que os mui bem podia soffrer, as- 
sim polos apousentamentos delle serem dos 
maiores do mundo, como porque pera ca- 

valleiros andantes, ainda que tão grandes 
pessoas fossem, menos poderá bastar. 
Aquelle dia foram providos em suas pou- 
sadas tão largamente de tudo o necessá- 
rio, como em dias de tanta festa e con- 
tentamento se esperava. Idem, Ibidem, cap. 
43. — (S.E deixando de dizer algumas cou- 
sas, que naquelle caminho lhe aconteceram, 
assim no mar como na terra, polas quaes 
passou como esforçado e bom cavalleiro.^ 
Idera, Ibidem, cap. 45. — ^Finalmente 
houve outra batalha, e todas em um 
dia, com o gigante Dramusiando, de 
quem vossa magestade pode crer, segun- 
do todos afjirmam, que tem tanta van- 
tagem aos outros gigantes, assim no es- 
forço como na destreza das armas, quan- 
ta parece imposssivel crer-se; nesta foi 
o cavalleiro da Fortuna tão maltrata- 
do...d Idem, Ibidem, cap. 45. — aE pos- 
to que a partida de Palmeirim fizes- 
se grande abalo .em elrei e Flerida, mui 
maior o fez Floriano do Deserto : porque 
assim como este de mais pequena idade 
antre elles se criara, assim a ajfeição de 
suas obras e amisade em todos era maior, 
com quanto as de Palmeirim por cima 
das suas eram estimadas.-» Idem, Ibi- 
dem, cap. 54. — «-K ellas por mostrar 
virtude, ou xisando da liberalidade sobe- 
ja, que ás vezes o deshonesto amor com- 
sigo traz, que faz não sentir o qui dão, 
ou a que p>jdem haver mister, lhe deram 
o castello em sua vida, assim como o re- 
ceberam de Palmeirim.)■> Idem, Ibidem, 
cap. 55. — aLogo todolos outros tres, as- 
sim lides como tigres remeteram junta- 
mente : e porque Palmeirim estava sem 
escudo, este foi o mór medo e aventura 
mais duvidosa, em que se nunca viu.d 
Idem, Ibidem, cap. 57. — «Não andou 
muito, que se achou junto com um castel- 
lo dos mais fermosos e fortes, que nunca 
vira, assim de bem torneado, como d^as- 
sento gracioso: cercava-o em roda uma 
cava bem alta cheia d'agoa, e sobre ella 
estava uma ponte levadiça, que saia da 
porta do castello té a outra parte da ca- 
va. Em torno delle havia quatro padrões 
de jaspe, e sobre cada padrão um escu- 
do.d Idem, Ibidem. — ((No escudo em 
campo branco a esperança morta, tão 
natural, que em tudo o parecia, assim na 
cor do rosto, como no esquecer dos mem- 
bros, com letras na bordadura do vestido, 
que declaravam seu nome a quem lho não 
sabia: e por esta divisa lhe chamavam 
muitos cavalleiro Desesperado.y) Idera, 
Ibidem, cap. 59. — «Depois de vindas 
foram recebidas com estes homens, e em 
suas vodas feitas tamanhas festas, como 
poderam ser nas do mesmo Floriano; as- 
sim porque seus maridos eram pessoas de 
muito preço e grandes estados, como por- 
que el-rei e D. Daardos 'o quizeram as- 
sim.» Idem, Ibidem, cap. (35. — «Que 
quereis que vos diga, senhor cavalleiro, 
disse a donzella, senão que sou mais mal- 
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aventurada mulher do mundo, que indo 
buscar algum cavalleiro famoso pera uma 
necessidade grande, revolvi a corte de 
França; e, dando conta aos melhores del- 
ia, nenhum quiz acceitar o que lhe pedi, 
que lhe pareceu grave d'acabar ; e vindo 
quasi desesperada acertei de chegar ao 

•valle onde Florenda estava pera lhe pe- 
dir, que mandasse comigo algum dos seus 
guardadores, em que mais confiasse: e 
porque vos vi em companhia de outro ca- 
valleiro, que os estava derrihando todos, 
cuidei que fosseis assim como elle e pe- 
di-vos que me seguisseis sem vos querer 
dar conta do caso, que temi, que sabido, 
não quizesseis vir comigo.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 68. 

Mas assi como a Aurora marchetada 
Os formosos cabollos espalhou 
No c6o sereno, abrindo a roxa entrada 
Ao claro Hypcrionio que acordou : 
Começa a embandeirar-so toda a armada, 
E de toldos alegres se adornou, 
Por receber com festas e alcpria, 
O regedor das Ilhas, que partia. 

CAM., Lus., c. I, est. 59. 
Assi como a seu pae acontecera 
Quando tomou Lisboa, da mesma arte 
Do Germano ajudado, Sylves toma, 
E o bravo morador destroe e doma. 

OB. ciT., e. ni, est. 88. 
Assi como a bonina, que cortada 
Antes do tempo foi candida c bella, 
Sendo das màos lascivas maltratada 
Da menina, que a trouxe na capella, 
O cheiro traz perdido, e a côr murchada : 
Tal está morta a pallida donzella, 
Seccas do rosto as rosas, e perdida 
A branca e viva côr, co'a doce vida. 

OB. CIT., c. iii, est. 134. 

— «.dssi como O vento o leuantou, e o 
sustinha, tanto que o vento parou, cahio.v 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. i, p. 109. 
— a Com tudo sabemos per testemunho de 
pessoas de autoridade, e diuersas infor- 
mações das mesmas partes, que conuerteo 
a nossa santa fé grande numero de gente, 
e que assi a estes, como aos que ja eram 
Christãos catequizou de nouo, detendo-se 
em cada lugar quanto bastau.a pera sua 
doutrina, e deixando em todos alguns mais 
instruidos com o cargo d^aquelle santo 
exercido.D Luccn.a, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 1. 

— Como, é correlativo de bem, tanto, 
tão, tamanho, também, e n'estecaso signi- 
fica quanto, excepto depois do bem, porque 
hem como, signitica do mesmo modo que. 

Mays se fez dens a tã grà coita par, 
Com'è a de que serey sofredor. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 4. 
Nunca coitas de tantas guisas vi 
Como me fazedes, lácnõr, sof&er. 

TROVAS E C^iJÍT., CANT. 10. 
E estas coitas ou podia falar 
Come quem as padece cada dia. 

OB. CIT., CAKT. 12. 
Mais que mester lie pod'aver 
O que lie non pode toller 
Tal cuita como sigo teu. 

OB. CIT., CANT. 72. 

Nunca taes agoiros ví 
Des aquel dia que naci; 
Coin'ii quesfano ouv'aqui. 

CAKC. DE TROVAS ANT., p. 8. 

— (iTodos também pobres como ricos.n 
Cortes de D. Affonso IV de 1331, art. 
63. — « Também per My come pelos meus 
Officiaes.y> Idem, Ibidem, Artigos espe- 
ciaes de Santarém. — «ilfas assi ardia o 
coraçom delle de fazer justiça dos maoos, 
que nom queria sua jurdiçom, aos cléri- 
gos também dordeens pequenas como de 
maiores.D Fernão Lopes, Chronica de 
Dom Pedro i, cap. 7. 

Nem ha. cousa que nam vença 
quem do mal quer vençimcnto 
com paçiençia se escuda 
por que tam presto se muda 
a fortuna coino o vento. 

ciiRisT. FALCÃO, OBUAs, p. 18 (cd. de 1871). 

E em ysto ser assi 
assaz de razam seria, 
jjois tam mal n'aqueste dia 
o seu mandado cumpri 
como o que me a mim cumpria. 

IDESt, IBIDEM, p. 12. 

Que faz per curso ordenado 
Que tanto vai hum cruzado 
De noite como de dia. 

GIL VICENTE, AUTO DA'rEIIlA. 

E juramento faço ós ceos, 
Que derào tantas a enha esposa, 
(2u'he j)era dar graças a Deos ; 
Porque bem como raposa 
Lhe tinirão a cila os veos. 

IDE.M, AÜTO PASTORIL PORTUGÜEZ. 

— «O principio de vosso mal, respon- 
deo Filena, vem ja Senhor de tão longe, 
que não he necessário darme disso conta, 
pois sentindo vós algum, sem razão seria 
não me tocar elle a mim : e se vos não 
disae alguns sinaes que nesta parte tenho 
visto em Clarinda, foi com receio de me 
responderdes tão áspero como outras ve- 
zes fizestes, quando tinheis o amor.d Bar- 
ros, Clarimundo, Liv. ii, c. 4. — «Prou- 
vesse a Deos, disse Filena, que visse eu 
a vida, e saúde d'outrem tão segura como 
vós Senhora tendisa a vossa, que muito 
mais descansada seria do que agora estou. 
Idem,Ibidem, Liv. Ii, c. 5.—((.Tam lavada 
dos ventos de levante que tudo seria escalda- 
do, como nascesse. y> Idem, Década II, Liv. 
7, cap 8. — ((Baixos tam temerosos, que 
como ha sol posto, lançam anchora.» 
Idem, Ibidem, 2, 8, 1,—a.Porque como 
hum homem da, terra queria mal, ya ao 
Capitam, e denunciava delle ser escravo. y> 
Idem, Ibidem, 3, I, 9.— ((Daqui vem 
cairmos em tamanhas cegueiras, como ca- 
da dia vemos. D Antonio Ferreira, Bristo, 
act. I, SC. 2.— (cNam havemos de conjiar 
em nossas forças, tam receados havemos de 
andar de nós como de inimigos, pois have- 
mos contradizer aos apetites, e pelejar com 

■ a sensualidade. D D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. 55. 

Tão brandamente os ventos os levavam, 
Como quem o Céo tinha por amigo. 

CAM., LUS., c. I, est. 43. 
Entre a zona, que o Cancro senlioreia. 
Meta íáeptentrional do sol luzente, 
E aquella, que por fria se arreceia 
Tanto, como a do meio por ardente, 
Jaz a soberba Europa, a quem rodeia. 
Pela parte do Arcturo e do Oceidente, 
Com suas salsas ondas o Oceano, 
E pela Austral o mar IMediterrano. 

oB. CIT., c. ni, est. C. 

A portinacia aqui lhe custa cara, 
Assi como acontece muitas vezes; 
Que em ferros quebra as pernas, indo acceso 
A' batalha, onde foi vencido e preso. 

OB. CIT., c. III, est. 70. 

Não era Saucho, não, tão deshonesto 
Como Nero, que um moço recebia 
Por nuilher, e depois horrendo incesto 
Com a mãe Agrippiiia commettia : 
Nem tão cruel ás gentes e molesto, 
Que a cidade queimasse onde vivia; 
Nem tão ináo como foilleliogabalo, 
Nem como o molle rei ÍSardanapalo. 

OB. CIT., c. III, est. 92. 

Mas ella os olhos, com que o ar serena 
n5em como paciente e mansa ovelha) 
Na misera mãe postos, que endoudece. 
Ao duro sacrifício se ofterece. 

oB. CIT., e. III, est. 131. 

Bem como Alpheo de Arcadia em Syracusa 
Vae buscar os abraços de Arethusa. 

OB. CIT., c. IV, est. 72. 
Trabalha por mostrar Vasco da Gama 
Que essas navegações, que o mundo cantS) 
Não merecem tamanha gloria e fama, 
Como a sua, que o céo e a terra espanta- 

oB. CIT., c. V, est. 94. 
Um na cabeça cornos esculpidos-. 
Qual Júpiter liammon em J^ibya estav» i 
Outro n'um corpo rostos tinha unidos. 
Bom como o antiguo Jano se pintava. 

OB. CIT., e. VII, est. 48. 

Caem as nymphas, lançam das secretas 
Entranhas ardentissinios suspiros: 
Cabe qualquer, sem vêr o vulto que affl®> 
Que tanto como a vista pode a fama. 

OB. CIT. c. IX, est. 47. 

Já não fugia a ])ella Nympha, tanto _ 
Por se dar cara ao triste que a segui») 
Como por ir ouvindo o doce canto. 
As namoradas magoas que dizia. 

OB. OIT., c. X, est. 82. 

Mas eis outro, cantava, intitulado 
Vem com nome lieal, e traz comsigo 
O filho, que no mar será illustrado_, 
Tanto como qualquer Romano antigo- 

OB. CIT., c. X, est. 2ü. 

O principal, que ao peito traz os 
Um caso horrendo faz ; que o mundo V J ' 
Que ininn'ga não ha tão dura o fera, 
Çomo a virtude falsa da sincera. 

OB. CIT., c. X, est. 113. , _ 

— «O pobre de mim com outros 
sete tão desemparados como eu,P 
a Setuval, onde me caldo em, 
mão de mim hum fidalgo do 
Santiago per nome Francisco de ^ 
Fernào Mendes Pinto, PeregrinaÇÕ® ' 
1, cap. 1.—«Ao outro dia 
sendo nós tato avante como Cezi'^ 
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comeíeo hum Francês cossairo.D Idera, 
Dicletn. — ((7íit imagino ser emprezn que 

'"10/eua?'«s ao caho tua facilmente como 
^ imaginas por ventura.y> Alvares do 

1'iente, Lusitania Transformada, Liv. n, 
pios. 6 «Que nam era tam pouco, co- 

o liey o fazia, sendo tudo o porque 
Me huscaua.D Lncena, Vida de S. Fran- 

cisco Xavier, Liv. iv, cap. 13. — «Como 
muitas as ilhas, a que chamamos Ter- 

'^^^ras, Canarias, Cabo verde, Malucas, 
posto que sempre a principal faça pro- 

seu o nome commum de todas, assi 
® este de Muiiro a muijtas, que, jazem 

í^^asi sesenta legoas ao Oriente de Ter- 
^ate.,) Ibidem, Liv. iv, cap. 7. 

? Pomo eollic, o fiiz qnnndo comia 
yuo coma Adão com clle junt;imcntc,- 
^ íoi assi, quo os olhos logo abrirão 
' ws para so ver tacs como sc virão. 

EOLIM DK 5I0URA, NOV. DO HOMEjr, C. I, CSt. 72. 
Was nem por isso, iiào, o curso impcdo 

•iquclla aspora acçào, porque a brandura, 
as coiisas não está no modo dellas 
^''iito, cúvw 110 gosto de soffrellas. 

ide.m, iniDKM, c. 11, CSt. 24. 
Isto dizendo assi qual se movera 

poso livre de alto derribado, 
q"® '^'iiito mais veloz curso lizera 
^'janto estivera ao centro mais clicgado, 
o'"cliou junto á primeira Kspliera 

a extremo arrebatado, 
Me de seyêr foi tal o espanto 
^0 eu de imaginar no quarto canto. 
IDEM, ibidem, C. III, cst. 71. 

Oní? ^T'ol'o que febricitando 
cólera está prevalecendo, • 

seeca boca tudo ja amargando 
^^go julga quanto vai comendo. 
idem, iniDEM, c. IV, est. 9. 

d ^lonestidade trazião huma pelle 

àos t, ^'''o.gueiro tão larga como duas 
que por de traz, e por ^^'-ivessas. 

■'^nte le • 7 ^ ' 
á(j_ ^ vinha atar na cinta, comofun- 
104 7^°"^''chia Lusitana, Tom. i, foi. 
So' Blutean. — <iO que não 
ffííer «s náos, mas basta qual- 
^erti abrirem, e se perde- 
«e como temos visto, abertos indo- 
*•1513 Historia Tragico-Mari- 
^Pirl^^íí "'í'" — o-Fallou o mesmo 
a " ^anto na penna de S. Paulo toda 

'^'^V & disse, que não tinha 
' Melchiscdoch sino patro, 

E porque"? 
o q ^ y '^^'•^'^dech era figura de Chris- 

^Jüy o^ssim como no Ceo não teve 
não teve Pay.i> 

'I, § Sermões do Rosário, Part. 
"ícis cyj ,'~~«Fez carranca o sobredito; 
''a r7e^7-é;ça na conta como 

c anwr os dedos e re- 
Y®''ía com desprezo.K Francisco 

0.Wello, Apologos Dialogaes, p. 
"'^'iendo-lhes eu gato 2>or lebre 

Os ''' ^"'"5"® assim, como de noyte 
Os pardos, até de dia to- 
' P são cegos.D Idcm, Ibi- 'P- 21.- 

1.. 
■ «-B queria antes passar a 

vida em lugares solitários que na corte, 
quiz-lhe fazer a vontade assim nisto como 
710 al.)> Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 1.—«Desconfiando que 
em nenhum tempo poderia ella tornar ao 
goso do que já perdera; que esta qualida- 
de tem as cousas, que se muito desejam, 
parecer que sempre tardam; e só neste 
exercido passava os dias e noites, sendo 
nella sempre o amor de D. Duardos tão 
jirme como se o tivera presente; e não 
era muito ser assim porque quando antre 
as pessoas é grande, a distancia do lugar 
não o tira.D Icloni, Ibidem, cap. 4.— «E 
porque tinha suas cousas por tão certas, 
como a expcriencia d'algumas lho fazia 
crer, vivia com tanto cui<l.<ido, que elle o 
fez usar de maiores cautellas, do que té 
alli fizera; porque o temor faz espertar 
a providencia; trabalhando de ha ver pera 
sua guarda taes ajudadores, ^e não so- 
mente com elles podesse viver seguro dos 
grandes receios, que aquellas palavras 
lhe poseram, mas antes metesse em sua 
prisão todos os famosos cavalleiros do 
mundo, pera ndles vingar a morte de 
Franarque seu pai.^ Idem, Ibidem, cnp. 
10. — «Isto acabado, elle e a imperatriz 
com Gridonia, e el-rei Frisol, comeram 
na sala imperial com tanto aparato de 
festa como no tempo passado, quando alli 
se sohia celebrar, ser idos com todo es- 
tado real, havendo tanta abastança d'ins- 
trumentos e musicas, como se naquella 
corte não falecera nada do prazer que 
possuiam ao tempo que s'ellas mais cos- 
tumavam.i> Idcni, Ibidem, cap. 11.— 
«O outro dia depois do torneio passado, o 
imperador e elrei Frisol com todos os o - 
tros principes, acabando de ouvirem mis- 
sa com tanta solemnidade como o dia 
dantes, comeu na gram sala de seu apo- 
sentamento acompanhado daquella tão no- 
bre cavalleria, de que sua corte então es- 
tava cheia, praticando toda a mesa nas 
pessoas, que foram no torneio, dando a 
cada um o louvor do que nelle fizera, se- 
gundo o merecimento de seus jeitos, que 
esta é alguma satisfarão pera o gosto de 
quem os faz taes que devam faliar nelles, 
gastando o maior espaço da pratica no 
cavalleiro do salvage, e em quem podia 
sev, e no pesar que o imperador recebia 
de se lhe assim ir.n Idem, Ibidem, cap. 
13. — «E quando sabia que cavalleiros de 
muito preço as haviam de f<izer na forta- 
leza de Dramusiando, ia estar presente 
a ellas, pera ver magoas a que não podia 
dar remedio, e que tanto sentia como seus 
donos: de que se espantava o gigante e sua 
tia, vendo que tão soltamente entrava na 
juridição de sua defeza, e saia sem o to- 
lher o poder delle, nem a sabedoria 
delia.y> Idem, Ibidem, cap. 14. — «E 
encontraram-se com tanta força no meio 
dos peitos, que D. Duardos j^srdeu uma 
estribeira; mas Vernao veio ao chão; e 
arrancando da espada se veio contra 

D. Duardos, corrido de seu desastre, vor 
lhe acontecer ante Polendos, dizendo: D. 
cavalleiro, se a pé vos quizerdes comba- 
ter commigo, eu vos mostrarei quanta ne- 
cessidade tendes de ser tão destro da es- 
pada como tivestes dita no encontro da 
lança.y> Idem, Ibidem, cap. 15.— «Eu 
folgaria tanto de saber delle como vos, 
respondeu o da fortuna, ainda que não 
sei se a vossa vontade e a minha são am- 
bas pera um fim.)-> Idem, Ibidem, cap. 24. 
— «E andava tão ufano e contente de 
sua vitoria, que de aqui lhe nasceu dei- 
xar armas que dantes trazia, e tomar 
outras de verde e branco, com pelicanos 
d'ouro o pardo, que levavam uns corações 
no bico, tão louçãas como então trazia a 
vontade.>1 Idem, Ibidem. — «Orianda que 
era a mais velha dellas, e gram sabedo- 
ra n'aquella arte, a curou com tanto res- 
guardo, como a pessoa a que o já devia, 
provendo-se do necessário d'uma botica 
que o gigante costumava ter.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 28. — «/I tenda dar-se-ha a 
quem elle diz, porque quem tão bem a 
soube ganhar, e com tanta honra, como a 
elle ganhou, não pode mal escolher pera 
se dar a quem melhor o merece.» Idem, 
Ibidem, cap. 29.— n. Ao outro dia, depois 
da vinda de Lucenda, estando o impera- 
dor á meza, e com elle Floramão, que, 
ainda que naquelles dias não estava mui- 
to bem di.<posto, veio ao paço por mostrar 
a vontade, que lhe jicára de servir, e com 
elle outros cavalleiros de 2)reço j^ratican- 
do todos nas cousas do cavalleiro da For- 
tuna, quasi por jaçanha, tendo as por 
tão acima das de os outros homens, que 
as passadas estimadas dantes em muito, 
agora pareciam de menos valor, quepera 
Floramão era assás contentamento ver tan- 
to em extremo louvar a pessoa de quejôra 
vencido, e de quem o eram tantos, como 
atraz se disse, antes que o comer se aca- 
basse, entrou pola porta um cavalleiro 
mancebo armado de todas as armas, so- 
mente o rosto.» Idem, Ibidem, cap. 30. 
— «O imperador os mandou tirar do 
campo, tendo-os por mortos ou quasi: e 
o escudeiro do outro levou seu senhor a 
uma pousada, que pera os forasteiros es- 
tava ordenada ; onde todas as cousas ne- 
cessárias se davam em tanta abastança, 
como eram mister a cada um.» Idem, Ibi- 
dem.— «Sevós, senhores, disse adonzella, 
cumpris comigo como eu comvosco, não te- 
rei de quem m'agravar. E mandando des- 
liar os lios e tirar as armas, que vinham 
dentro, que eram muito louçãas e todas diu- 
rna sorte, as presentou: e porque em outra 
parte se dirá a maneira dellas e devisas 
dos escudos, se não diz aqui. Cada um tomou 
as que 2)rimeÍ7'o pôde : e armando-se vie- 
ram-lhe tão justas e bem feitas, como se pe- 
ra elles se fizer am.t Idem, Ibidem, cap. 35. 
— «Se vós, Senhores, disse ella, quizes- 
seis outorgar-me um dom, que não seria 
injusto, eu vos serviria com outros cavai- 

■ 43, 
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los e armas tão boas, como as que já per- 
destes.D Idein, Ibidem, cap. 34. — «Que 
cada um era tão conhecido polo seu (no- 
me), como suas obras o fazia ser, que, 
quando são boas, suo prefjoeiras da fama 
de quem as obra.» Idem, Ibidem.—«Goa- 
rim sahiu das armas brancas a maneira 
de novel: no escudo em campo roxo um 
pavão tão fermoso, como o são de seu 
natural.» Idem, Ibidem, cap. 38. — n Pa- 
lavras são isso, disse o do Salvaçje, pera 
um homem muito são e bem disposto a 
agradecer, quanto mais quem está tão mal- 
tratado como eu; mas porque tenho sus- 
peita, que nesta fortaleza estão presos os 
melhores cavalleiros e mais altos princi- 
pes do mundo, e que vós sois o senhor 
delia, não queria que em tal tempo sen- 
tissem de mim tão grande fraqueza ; pois 
não pera me render, mas pera os liber- 
tar vim aqui ter. Bem é, pois assim que- 
reis, disse o Gigante, que vos mostre 
quão bom conselho vos dava, e quão vão 
pensamento é o vosso.d Idem, Ibidem, 
cap. 39. — «Arnedos, que sempre o acom- 
panhára em tudo, enlazára o elmo, e pe- 
diu a D. Duardos que o deixasse provar 
sua dita, que foi tão má como a de seu 
primo ; porque também do primeiro en- 
contro o lançou fora do cavallo.v Idem, 
Ibidem. — a O da Fortuna viu seu escudo 
tão são, como se aquelle dia não recebe- 
ra em si nenhum golpe: porem as armas 
estavam rotas por alguns lugares, e elle 
algum tanto ferido. È passando pola me- 
mória o perigo daquella casa, bem co- 
nheceu que sem um companheiro tal como 
o que trazia não poderá suster-se.y> Idem, 
Ibidem, cap. 41. — «Floramão lhe dexí 
tão inteira conta de tudo como aquelle 
que a muitas daquellas cousas estivera 
presente, e as outras sabia tão bem como 
se as vira.y> Idem, Ibidem, cap. 42.— 
íE antes que alguma coiisa do a que são 
enviado diga, peço de mercê a vossas al- 
tezas, que assim como sempre tiveram 
coração pera passar os combates que a 
fortuna té aqui lhe deu, agora as novas 
que de mim ouvirem que são boas, rece- 
bam moderamente ; porque ás veses quan- 
do isto assim não é, tanto ou mais se 
recebe das alegrias supitas e não esptera- 
das, como das tristezas, que muito du- 
ram.d Idem, Ibidem. — O imperadar man- 
dou apousentar Argolante como pessoa a 
que se tanto devia, e recolhendu-se com a 
imperatriz c Gridonia lhe deu, conta do 
mais, que ellas não ouviram. Ao outro dia 
Argolante tomando licença do imperador 
se partiu, deixando Constantinopla tão 
alegre como já oíitra vez a deixara tris- 
te ; que assim são as mudanças d'esta vi- 
da, curar os grandes descontentamentos 
com descontos d'alegrias, e as alegrias 
torval-as com descontentamentos. Assim 
qu'em suas cousas pola mór parte sempre 
o pezar vence o prazer.» Idem, Ibidem, 
cap. 45. — «As damas houveram tamanho 

medo que cada uma lançou mão de quem 
mais perto achou. E isto não durou muito 
que a escuridão se gastou logo, e á vista 
de todos ficaram um Lião e um Tigre en- 
voltos em batalha, ferindo-se tão sem pie- 
dade como aquelles que a não sabiam ter 
de si mesmos. Nisto entrou por meio da 
sala uma donzella com um bastão dourado 
na mão, e tocando-os ambos cairam em 
terra tão mortos como se nunca tiveram 
vida.» Idcra, Ibidem, cap. 47.—nOpri- 
meiro dia foram dormir á floresta do 
Deserto, onde estavam armadas tamanha 
somma de tendas e leitos, como pera tan- 
ta cavallaria parecia necessário; e che- 
garam ainda a tempo que houve monte- 
rias de muito gosto, e que a Flerida da- 
vam pouco, porque se lembrava o que 
aquella floresta lhe custára.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 49.— «E não sabendo quem fos- 
se, olhav(Mk se naqiuãla compianhia jalle- 
cia algum dos ■ que nella vinham, e não 
achando ninguém menos, não ptodiam sus- 
peitar quem de fóra tamanha empreza 
quizesse commetter, como era querer de- 
fender a ponte a tantos.» Idem, Ibidem. 
—«Descavalgandoáporta do paço, entrou, 
na salla a tempo que o imperador acaba- 
va de comer, armado d'armas de verde e 
ouro, jvrtes e louçãas, mas tão desfeitas 
como aquellas que sentiram em si as for- 
ças e golpes do cavalleiro Triste, levan- 
do um continente tão airoso e loução, que 
só por elle houvera de ser conhecido na- 
quella casa, se a distancia do tempo, que 
havia que delia partira, o não estorva- 
ra.» Idem, Ibidem, cap. 52. — «O que 
mais o espantou foi ver que aquelle lugar 
era o mais alto da montanha, e a agua 
subia alli,cousa que parecia fóra de toda 
a razão e regra de natureza: ao pé do 
mármore estavam presos dous tigres e dous 
leões tão medonhos, tanto p>era temer como 
sua ferocidade mostrava: as prisões del- 
les eram de tamanho comprimento, que se 
podiam alargar da fonte tres braças, fei- 
tas de cadeias de metal de tanta grossura, 
quanto parecia necessário pera suster a 
força deiles.» Idem, Ibidem, cap. 5G.— 
Logo se tornaram a juntar com tamanho 
Ímpeto, como se de novo começaram a ba- 
talha, renovando os golpies com dobrada 
força; fazendo abollar os elmos, desma- 
Ihar as lorigas, semear pelo campo mui- 
tos pedaços d'armas de mistura co'as ra- 
chas dos escudos, de que já estava cuber- 
to.» Idem, Ibidem, cap. üO.— «Se o cas- 
tigo, que essas palavras merecem, não es- 
tivesse tão perto de vós como vós estais 
d'o merecer, poder-me-hia qtieixar do tem- 
p>o; mais pois isto assim é, apercebei-vos, 
que quero ver se vossas obras ■ igualam 
com as palavras.n Idem, Ibidem. — «Am- 
bos se arredarayn; e como cada um desse 
aquelle encontro no nome de quem servia, 
foram com tanta força, que as lanças 
voaram em peças, e elles perderam as es- 
tribeiras, e estiveram perto de cahir, e 

receoso cada um da fortalezcí de seu uni- 
go, arrancaram das espadas com tanta 
fúria e braveza, como lha fazia ter ® 
razão com que se combatiam.» Idem, Ib'" 
dem. — aSehião, que em tal vij^ 
Dramusiando, pesando-lhe de o vir tao 
maltratado, e que começava enfraquecei"> 
receiava sua morte, porque sabia quanto 
pesaria a seu senhor: e, chegando-se con- 
tra o escudeiro de Floriano, quando o co- 
nheceu, foi tão ledo como quem cria 
com isso salvava a vida, de DramusiO>^' 
do ou, d'ambos. Com este alvoroço se cha- 
gou a Floriano, dizendo: Senhor não mos- 
treis tamanha vontade da victoria dest^ 
batalha, que a fazeis com Dramusianw 
vosso amigo e servidor.» Idem, IbideWi 
cap. 65.— «Eposto que Floriano «e 
sempeçoií do seu, epôz em pé muito 
prestes que Dramusiando, não quiz feril-'^' 
podendo-o fazer, té que de todo se acabo'>i' 
de levantar e correger o elmo na cabeÇ^^ 
que algum tanto se lhe torcera ncll(^'>^ 
inda que Dramusiando sentiu bem 
cortezia, ficou com tal fúria de vêr o o^ 
tro com alguma melhoria de si, que 
quiz pagar com obras bem pouco de 
decer, que eram feridas de suas mãos,» 
das com tamanha força como lhe ® 
tureza dera.» Idem, Ibidem. — «Pof^^ 
postas todas aquellas razões em 
mento, vencido da inveja de tamanit 
victorias, quiz piassar polo costume 
fortaleza, e concertando-se na sella, 
seu escudo embraçado, e lança baix^^' 
pôz no posto costumado, como quem Jí 
não viera pera outra cousa. DramusT'''-^ ■ 
do, que com nenhuma se contentava, tu . 
como com aventurar a pessoa no 
de Miraguarda, nada o cançava; ' 
quanto mais cavalleiros recresciam,m'^\. 
alento achava em si pera soffrer o f . 
go e trabalho das batalhas.» Idcin> 
dem.—«Assim se despediu logo de 
musiando, levando comsigo a ^ 
sem querer ver o vidto de Mirag^[^^ _ ^ 
por não cair nos perigos de sua ^ 
antes que se piartisse, Pompides, 
uma parte do campto esteve vendo o, 
veza da batalha, corrido de ser 
se chegou a elle polo acompanhar) 
cuja companhia foi tão ledo oom" 
zão o fazia ser.» Idem, Ibidem- 
nalta, que desejava saber se as 
Miraguarda eram de tamanho 
to como o tom delles o fazia 
depois de se desarmarem e repousai 
gum espaço, os tomou ambos ^^He, 
mostrando-lhe o castello e assento 
que era muito pera ver; fazenão-l''^^^^^ 
to gasalhado.» Idem, Ibidem, cap- 
(íMiraguarda é tão fermosa conio 
zem; mas vós não lhe duveis na,^ 
ella, se vos visse, teria de que ^ ií 
Idem, Ibidem. «E por ser já 00 
partir, mandou levantar as 
consentindo a Floriano que o, ^ ..gè 
nhasse, pedindo-lhe que quizesse 
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corte de França alguns dias, onde 
recebido com tanto amor como a 

fazão o requeria. Elle se escusou com di- 
que em todo o caso queria seguir o 

^avalleiro que ía com a donzella, jiorque 
^^nia algum engano.-» Iclem, Ibidem, cap. 

— líLogo saiu o dezeno, armado d'ar- 
^ds de roxo e encarnado, com rosas de 
Pjata cravadas nellas, Mas, por me não 
wter em encòntros, tamhem caiu, como 
sews companheiros, e isso mesmo o onze- 

Idem, Ibidem. — nA donzella como 
Juem não sojfria vagar em suas cousas, 
P'^i'que a necessidade requeria muita pres- 

foi á villa, e fez volta tão prestes, 
•-Oino se o seu palafrem andara em toda 

força; e, chegando a Palmeirim, ven- 
«0-0 sem elmo tão moço e gentil homem, 
"'ío ficou contente, crendo que pera sua 
afronta achára fraco remedio: dizendo 

á sua ventura, se queixava mais que 
'^ntes. Pídrneirim, movido de piedade não 
^ohendo porque assim se matava, rogou- 
^6 que sem nenhum pejo lho dissesse, d 
Wem, Ibidem, cap. G8. — «7? apertando 
® espada na mão, remetteu a Dramusian- 

que tamhem saiu a reccbel-o, começan- 
0 outra vez sua batalha com tamanha 
^dveza de golpes como o preço porque se 

'^"mhatião lhe fazia dar. y) Idem, Ibidem, 
71. 

' Como, significa algumas vezes que. 
^Áacima duramdo o çerco per espaço 

^ tempo, e mimguamdo as viamdas aos da 
'Uta, e veemdo como lhe nom vijnha acor- 

de Portugal, nem de Graada, nem de 
^U^ate^Ta, pero soubessem que eram çer- 

^o,dos, foi forçado a Dom Martino Lo- 
de se preiteiar com elRei.n Fernào 

^opcs, Chronica de D. Fernando, csp. 
"Esteve huma gram peça pensando 

palauras e olheou como eram muy 
'^^iladas, desi er olheou em como estaua 
no 
228 

I>naço.v Livros de Linhagens, iii, p. 
rp ) cm Portugal. Mon. Hist., Scriptores, 

I. — « Vindo saber como seu 
Í^<ir casar, vemmettido em agonia.v An- 
onio Ferreira, Bristo, Po^ol. 

'Eternos moriulorcs cio luzento 
^stcllifcro Polo o duro assento! 

'Io grande valor dii forte gente 
Luso nílo perdeis o pensamento, 

■yovcis de ter sabido claramente 
^ono 6 dos Fados grandes certo intento, 
Vuc por cila SC esqueçam os humanos 
■•^0 Assyrios, 1'crsas, Gregos e líomanoa. 

CAM., LUS., c. I, est. 21:. 

^Jíinool, que a Jonnne succcdcu 
Reino, e nos altivos pensamentos, 1.0,- - — - como tomou do Ileino o cargo. 

' uiiiig a conquista do mar largo. 
OD. «T., C. IV, cst. GG. 

«E nella hum Portuguez per nome 
^ Jdel Carualho, que em Atiue fe achara 

loam d'Arahujo, per cuja in- 

^ loam d'Eyro, ® Mara em Amboino, e escreuia larga- 
® «o padre Francisco da mesma mor- 

te, constou como fora na hora, em que 
o elle soidje, e disse em Maluco. Preten- 
dendo, quanto a mi, em tudo isto a di- 
uina bondade igualmente o credito de seu 
seruo, e a saluaçam daquella alma.d Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. II. 

— S. m. O como, o modo por que. 

NSo sei eu tanto de mi, 
Que posso saber o como. 

CAM., SELEUOO. 

Ollia este desleal o como paga 
O perjúrio que fez e vil engano : 
Gil Fernandes ó de lílvas quem o estraga, 
E faz vir a passar o ultimo diinmo. 

:de5i, LUS., c. VIII, cst. 31. 

S'incla vos não viTo dcscnganando 
Nas vossas pretcnçõcs casos alheios, 
]5aste o como do Cco os vôrmos dar-se 
Para que mais não possam bens chamar-se. 

IIOLIM.DE MOUllA, NOV. DO IIOM., C. IV, CSt. 27- 

— De como, loc. ado. Do que manei- 
ra, de que iiiodo; do modo que. 

I'j que muito mi pagava 
De como inlia Senhor disso. 

CANC. DE TROVAS ANTIGAS, U. 39. 

Ca lie quisera falar y 
De como me faz muito mal. 

TROVAS E CANfARES, 11. 42. 

— a Este, depois da Gram-Bretanha 
ter perdido todolos cavalleiros, que nella 
aportaram, que eram a jlor do mundo, e 
não se saber a verdade de como se per- 
diam, e o reino d'Inglaterra Jicar desj)o- 
voado daquella singular cavalleria, che- 
gou á torre do gigante Dramusiandojilho 
de Franarque, que vós matastes em Ingla- 
terra, sendo cavalleiro andante; d qual 
torre ninguém podia ir sem licença e con- 
sentimento da gram sabedora Eutropa sua 
tia de Dramusiando, que a encantara 
com toda a jíoresta ao redor, a jini de 
com ella tomar vingança da morte de seu 
irmão, i: Francisco de Ãloraes, Palmeirim 
de Inglaterra, cap. 45. 

— l)e que. 

Signal lhe mostra o Demo verdadeiro 
. Do como a nova gente lhe seria 
Jugo perpetuo, eterno cativeiro. 
Destruição de gente, e de valia. 

OAM., LUS., e. VIII, cst. IG. 

— De como, é empregado também el- 
lipticamentc, significando de estar como. 
— t. Depois de como morto lhe rezarem 
hum responso em sua profissão, por san- 
tissima ceremania de verdadeyro desenga- 
no, por tal modo resuscitado dos mortos aos 
vivoSj que os vivos se quizerão ver mor- 
tos, antes que velo a elle resuscitado.T> 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 173. 

— Como quer que seja, seja de que mo- 
do fôr,— «Como quer que seja, ella era 
tida py?" diuina, e em tanta estima que 
perguntado Demonasco Philosopho quan- 

do começâra a philosophar, respondeo, 
que depois que começara a conhecer a si 
mesmo, conforme a diuina sentença,» He-i- 
tor Pinto, Dialogo da verdadeira Philo- 
sophia, cap. 4. 

— A como, loc. elliptica. Ao estado 
em que. 

Tu saberas, 
E não me descubras nem hoje nem eras, 
Deus he aquelle que te traeta assi; 
Quer-to gran mal e diz mal de ti; 
Não cures delle, e logo tornarás 
A como to vi. 

GIL VICENTE, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— Loc.: Como, entra cm grande nu- 
mero de locuções populares que servem 
para comparar ou exprimir uma idôa, 
uma apreciação por meio da comparação, 
Eis algumas d'cssas locuções: Fino co- 
mo um coral. — Dormir como carapeta, 
dormir descansado, profundamente. — 
«Pois como eu sobesse, que homem casado 
com mulher brava, e ciosa, anoytecia fora 
de casa na conversação escusada ou illi- 
cita, então era o meu repouso, dormia co- 
mo cat-apeta.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 22. 

— Vir como vem a flor ao nabo, vir ás 
mil maravilhas, vir na melhor occasião. 

Porque, inda que era diabo, 
Fizera serviço a Deos, 
E a mim merce om cabo ; 
E viera-me dos eeos, 
Como vem a frol ao nabo. 

GIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

— Conhecer-se pelas mãos como da- 
mas. — «Tristes de nós, que logo nos co- 
nhecemos pelas mãos como Damas, n Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 1.—Ser como papa assorda, ser 
inolle, d'animo fraco. — tSempre os na- 
morados como Papa asorda foram chora 
migas.i Idem, Feira d'Anexins, Part. i, 
Dial. V, § 1,-—Estar guardado como a 
palha na albarda, estar bom guardado. 

Guarde-me Deos d'espingarda. 
Ou de varão denodado ; 
Slas aqui estou guardado, 
Como a i)alha na albarda. 

GIL VIC., AUTO DA UARCA DO INFERNO. 

— Como trinta, \oc,. que serve para exa- 
gerar as dimensões do que se conta, etc. 
Enfermidades da Lingua, p. 113. — Como 
D. Luiz Cavaco. Ibidem.—Como hum Pin- 
daro. Ibidem. — Viver, estar a um canto 
como as velhas. —Como lhe vou contando. 
Ibidem, p. 113. 

— Adag. : aNam he o demo tão feo co- 
mo o pintam.» Jorge Ferreira do Vas- 
concellos, Eufrosina, act. i, se. 3.—«Co- 
mo me cresceram favores, ms crescerão as 
dores.» — «Como viresaprimavera, assim 
pelo al esjjera.—aComo vires o faval, as- 
sim espera o al.» —«Quando o trigo ê 
louro, é o barbo como touro.» —aS. Miguel 
e S. João passado, tanto manda o criado, 
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como o amo.Tí — a Cada feira vai menos, 
como burro de Vicente.s — «Solde Mar- 
ço, pega como pegamaço, efere como ma- 
ço.d— «Ao avaro tanto lhe falta o qiu: 
tem, como o que não ttm.y — assim 
corres, como bebes, vamo-nos ás lebres.s> 
— «Tal te vejas entre inimigos, como 
2>assaru em mão de meninos.n — nAo ma- 
rido serve-o como amigo, e giiarte d'elle 
como inimigo.-» — Assim medre mtu so- 
gro, como cão detraz do fugo.D — «Assim 
é o marido amareUado, como casa sem 
telhado.t — <íCada um canta como tem 
graça, e casa como ti.ni ventura.» — 
«Cresce o ouro bem batido, como a mu- 
lher com bom mar ido.r) — « Tão bom é Pe- 
dro, como stM amo.» — «Não ha tal ven- 
da, como a primeira.» —«O quv. dcva não 
repousa como quer.» — «Senão como que- 
remos, passamos como podemos.» — «Co- 
mo criastes tantos Jilhusí Querendo mais 
aos pequeninos.» — «Por onde vas, assim 
como vires, assim farás.» — «Passem os 
potros como os outros.» — « : ilho és, pai 
serás, assim como fizeres, assim achar ás.» 

COMO-IRMÃO, s. m. Vid. Coirmão, Com- 
irmão. 

GÚMORO, s. m. (Do latim cumulus). 
Cumulo; alto, elevação, outciro entre 
chãs. — Comoro de terra. — «Esta faz 
por cima hum comoro grande, e vai des- 
cendo com huma ponta ao mar.» Couto, 
Década VII, foi. 79, col. 3, cm Bluteau. 

— (J alto da praia onde a maré nào 
bate de ordinjrio. Vid. Tomoro, Coma- 
ro. 

COMÔSO, A, adj. (Do latim comosus, 
guarnecido de eabello). Termo do Botanica. 
(^ue tem coma e como eabelluda.—Br<ictc is 
comosas, bracteas muito bastas e nume- 
rosas, que se acham situadas acima das 
flores, nas extremidades do tronco, ou 
ramo. — «Comosas (comosse, s. coma) 
quando são bastas, numerosas, e estão si- 
tuadas acima das Jlores na ponta do tron- 
co ou ramos, a coroa imperial, os anana- 
zes, a alfazema, rosmaninho, (^Salvia hor- 
niura, e íVitillaria regia). N'algumas des- 
tas plantas as brad as são bastante m:ntc 
grandes e copadas.» Avellar Brotero, 
Compêndio de Botanica, Tora. i, p. 5. 

— Espiga comosa, espiga que tem na 
extremidade bracteas comosas. — «Co- 
mosa (comosEe), se he terminada por bra- 
cteas comosas (o rosmaninho).» Avellar 
Brotero, Compêndio de Botanica, Tom. i, 
p. 106. 

COMPACIDÂDE, s. /. A qualidade, o 
estado do que é compacto. 

1.) COMPACTO, A, arIJ. (Do latim com- 
pactus, participio passivo de compingere, 
juntar, unir; de cum, c pangere, do gre- 
go 2}^gnye{n, tornar solido). Que deve a 
sua solidez á condensação. — Uma massa 
compacta. 

— Termo de Anatomia. Substancia ou 
tecido compacto dos ossos, a parto mais 
Bolida dos ossos, a que não apresenta 

aréolas á vista desarmada, por opposição 
ao tecido esponjoso. 

— Termo de Agricultura. Terra com- 
pacta, terra que tem uma certa tenaci- 
dade. 

— Termo de Entomologia. O corpo de 
um insecto chama-se compacto, quando 
a cabeça, tronco e abdômen, se nào acham 
separados por incisurns. 

— Termo de Botanica. Sólido, que nào 
é Occo nem íôfo. — Raiz compacta. — 
Tronco compacto. — Folhas compactas. 
— «Raiz compacta (compacta, soliua), 
quando não tem cavidade alguma inferior, 
nem he fubulosa nem esjtonjosa, como são 
as batatas.» Avellar Brotero, Compêndio 
de Botanica, Tora. i, p. 13. — (Tronco) 
compacto ou muciço (solidus), que não é 
tubuloso, n^m consta de uma substancia 
porosa, incortiçada, e halofa, mm tem 
huma mxiulla isponjosa [o milho e o sn- 
hugueiro)IÊiLi\tí\\\, Ibidem, p. 25. — «(Fo 
lhas) compactas (compacta) são carnHdas, 
mas a sua substancia não he sumarenta 
como a das preced.:ntes ntm esponjosa, mas 
sim firme, mociça, e hum tanto dura [a 
piteira e herua babosa), Este termo usa- 
se ás vezes tãob^m cm lugar de repletas.» 
Idcm, Ibidem, p. 70. 

— Termo de Livreiro. Edição compa- 
cta, edição em pequenos caracteres e que 
encerra muita mateiia. 

— Figuradamentc: Muito unido, liga- 
do por seus priiicipi )s, interesses e atiei- 
çòes. — Uma maioria compacta. — Uma 
multidão compacta. 

2.) COMPAC,TO, s. m. (Do latim com- 
pactus, |)articipio de compacisco:'; ào. cum, 
o 2>ticiscor, fazer um [jacto, uma conven- 
ção). Bacto, ajuste, ccmtracto mutnamun- 
te obrigatorio de muilos contractantes. 

COMPADECEBOR, a, adj. i^De compa 
decer). Que se compadece. 

— Substantivamente : O, a que se com- 
padece. 

COMPADECÈR, v. a. (Do latim compi- 
tior). tíuífrer, supportar. 

E qnand, hunia'iamentocn*o acontece, 
("(Jiiem p ^Ic acertar seaipve?; a culpa he leve, 
E todo bom juizo a compadece. 

•ANT. FEIlIl., CAKT.\S, 1ÍV. 11, H." 1. 

Também ir.ovem fia gnei-ra as negras fúrias 
A gente ISÍRcaiiiha, que carece 
De poli.las razoes, e que as injurias 
Muito ii:al (Jos extranlios compadece. 

CAM., Lus., c. IV, est. 11. 

fom tovva vií-ta os v3 ; r.ias a natnra 
Ferina e a ira não llie cornihvke. m 
Qiie as costas (ti; 'íia^ antes na espessura 
Das lani;as se arremessa, que recrecem. 

ou. ciT., e IV, est. 35. 

— Ter compaixão. — Compadecer as 
dores de alguém. 

— V. rejl. Compadecer-se, ter com- 
paixão, mover-se á compaixão. — «Os 
afortunados até o riso os injuria, e lem- 
bre-nos nas fortunas alheas, para dellas 

vos compadecerdes.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, se. f 
«Quem dos mesquinhos se compadece de 
si se lembra.» Idem, Ibidem. 

— Ser compatível. — «Em hoa jiloso- 
fia não se compadece annexar occasioii 
))' m ijfeitos de vidos a cousa, que tem 
virtude por fundamento.» Amador Ar* 
raes, Dialogo IX, eap. 12, em Moraes- 
«Aonde a virtude st compadece, 
hm se não compadece o amor.» Barreto, 
Pratica entre Heraclito e Democrito, P- 
36, om Bluteau. 

COMPADECIDAMÊNTE, adv. (De com- 
padecido, com o sufíiso «mente»). Co® 
compaixão. 

t COMPADEGÍDO, par<. pass. de Com- 
padecer. Que se compadeceu^ que tciu 
compaixão. — «Se eu vira, que o munO' 
queria enganar a gente, lhe armitva 
<; lhe dara ramhapés eu fora a priyw:''^'^ 
compadecida d)s que vira cahidos.» F''"''''' 
cisco Manoel de ilcilo, Apologos Dial"' 
gaes, p. 146. 

A triste Sonlioria que clioranJo 
A desli nra coinmum aos pis do leito, 
Companliiii lhe faz, cuinpificcida 
Do seu dcsassocego, veloz parte 
A tra/er-lhe um pe ado, e doce somno- 

DINIZ DA CIIUZ, 1IYSSUÍ'Í;, C. IV. 

Parece que ou Amor compadecido, 
])e m?uH males estava satisfeito ; 
Oii (pie eu de novo :i dura Lei sujeito, 
Tiiiiia j '. seus enganos esquecido. 

J. X. DE JIATTJS, KIMAS, I, p. 35 (3.° 

COMPADECIMÈNTO, s. m. (Do thcnia 
compadece, do compadecer, com o sitrni' 
«mcnto»)- ^'^'d. Compaixão. 

1.) COMPADRADO, part. pass. 
padrar. — Homem compadrado, hoiB'^ 
feito compadre de outro. 

2.) COMPADRADO, s.m. (De compadf®; 
com o sullixo «ado»). Parentesco esp"' 
tiial entre compadres. 

— Figuradameuto : Feito amigo- 
COMPADRAR, t;. n. (De conipadi"®^' 

Contrahir compadrado. , 
— Figuradamentc: Contrahir 

intima, formar relações como entre 
compadres. 

— V. Compadrar-se, fazer-se co 
padre um do outro. . 

COMPADRE, s. m. (De com, e paj'"®] 
cp. Comadre). O padrinho com relaç"'"^. 
madrinha, c ao pae ou á mãe da cri''"S'jg 
designa egualmente o pae relativanic 
ao padriniio e á madrinha.—E'weiíCO 
padre. 

Todavia a mulher brava 
lie, compadre, a qu'eu queria. 

OIL VIO., AÜTO DA FEniA. 

Den. Pois, compadre, canfá minha, 
He fio molle e desatada, 
Que nunca d/i peneirada, 
Que niio derrame a farinha. 

IDEM, IBIDEM. 
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^an. Compadre, vas tu i'i fci]'a ? 
jn. \ foira, compadre. 

_ Assi; 
Ora vamos eu c ti 
O' longo (lesta ribeira. 

IDKM, IBIDEM. 

Nome muito fíiiiiiliar e de atnisnde 
lue se dá aos homens com (jiiom se está 
Pw relaçào liabitual. A maior parte dos 
fossos cami)i)iu()s tratam se por compa- 
"''68, como os fidalgos por primos. — Co- 
"'o e»tacs, compadre ? 

Fifçurada e familiarmente; Estar 
®oinpadre covi alguan, estar cm intima 
^iJisade com alguém, estar de accordo 

objerto de interesse commum, d(> 
®'Qinaiio pouco honesto. — E' wgocio cZ'- 
•-onijjaclres, negocio feito por mancommu- 
"'"iSíio entre dii.is pessoas. 

Adag. : (íQiiem hcm me faz, esse é 
compadre.»—«.Do j)ào dt nv-u com- 

Padre, grande p. daço a nv.u ajilhado.-» — 
'■^unca ruim por compadre.» 

^ COMPADRÈGO, s. m. ant. (De compa- 
®> com o suífi.KO «êgo»). Ctnnpadrado, 
COMPADRÍCE, s.f. (De compadre, C(uii 
''Hffixo «ice»). líulacrio de intimidade 

compadres, 
r s. m. (Dr» latim compages, 

^•tUíio). Un ião, mistura. — Compage do 
= P,.uco usado. 

COMPAGINAÇÃO, s. /. /Do latim 
^9\natione, reuniuoj. A accào de co 
P''giníir. 

^^'guradamento: Prisão, connexào 
Ha pfças om uma. — A compagi- Ç3o da unidade da Egreja. 

5» V. a. (Do' latim cumpa- 
''®) juntar, reunir). líncadear, unir, 

üa-' ligar, juntar.—Compagi- Os Ossos. 

'^Paixão, s. f, (Do latim compas- 
' *^6 cnm, com, e passio, paixào, 

parti 

com- 
ui • 

d 

propriamente, soffrimcnto 
communicada, dor que sc com- 
Sentimento que nos faz compa- •ícer 

d(,^ compaixão, ser digno de*pio- 
lastima. 
compaixão d'algucm, compade- 

CfiK, ■ o vi na sua miséria, e tive 
°1^Paixão d'Me. 

compaixão, mostrar senti- 
infortúnios d'alguem. 

Uiojjt ^ compaixão, mover o senti- 
'"''Suetij P'«dndc, fizer compadecer-se 

P* 
Xão . 'guraclamento: Isto faz compai- 

Isto só merece desprezo. 
M: 
''<lQg empregada em todos os sen 
fíiíi I'f>je tem companhia; hoje, po- 
Parjj do associarão de pescadores 

°®ca, ou os marinheiros, quo go- 

^'"ida ii'ivio. Po])ularmcnte occorre 
^ "Outros sentidos de companhia. 

0<^ntes, e as compaiihas tinham 
a^uellaa cousas.» Actos dos 

HA, s. f. Antigamente esta 

Apostolds, cap. 8, 6, em Inéditos d'Al- 
cobaça. Tom. i. — «E}'a hunut honrado e 
de gram companha.» Livros de Linhagens, 
p. lOl, em Portugal. Mon. Hist. Scripto- 
res, Tom. i. — Fórum tm sua ajuda em 
esta torna muitas companhas dalcmaees 
e framcngos.y> Chronicas de Santa Cruz, 
p. 29, Ibidem. 

Quamlo enterrado me vires 
Sem coiiqntiilut nem cinparo, 
Que do teu corav^o tires 
Suspiros com que suspires 
Minha morto e dcsoniparo. 

ÜIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

Hajamos consellio s"ljre esta façanha, 
Que ! 'eos n^io nos lia de leixar acuar: 
Todo seu ioito lie l'a er nos pesar, 
Alem dc deitar nos do sua cunquinha. 

IDESI, IU1DE.M. 

— «AJ)'onço Gonsah-es e toda a compa- 
nha do nado louvou esta dt:lcriif^na(^am.íi 
J3arros, Década I, foi. 1, col. 6. — <íCha- 
mou jljfonço Gotirres ipw ya per Capi- 
tam do navio, e assy toda a companha 
dtlles.» Idem, Ibidem. — «Mostravon 
major 2>razer assy polo aver nelle, como 
pi^r animar a companha.» Idem, Ibidem, 
tol. 4, col. 4. 

Bem corno quando a Hamina ()ue ateada 
Foi nos áridos campos, (assopraiido 
O sibilante BórcasJ animada 
Co'o vento o seceo mato vae queimando : 
A pastoral companha. que deitada 
Co o doce sonmo estava, despertando 
Ao estridor do fogo. que se ateia 
Eccollic o fato e loge para a aldeia. 

CAM., LUs., e. iii, est. 49. 

Contando assi Veroso j' a compa.ihv 
Llie pede (pio ii.lo fava tal desvio 
Do caso de .U agrião e vencimento, 
Xem deixe o de Alemaniia em esquecimento. 

01). ciT., c. VI, est. CJ. 

— liHías sohre as outras cousas con- 
vcm (jue sejam leaaes de maneira, que 
saibam umar seu linhagem, e sm senhor 
natural, e a companha, tpie guia.» Orde- 
nações Affonsinas, Liv. i, Tit. G5, § 9.— 
aNom darom as jjousadas dos Vassallos, 
nem das Viuvas, (pie forom molheres dos 
Vassalos, ipie stam em suas honras, nem 
outro sy daipielles, (jue mostrarem privi- 
h-gios nossos; e se o lugar he tam petpie- 
no, que guardando-se os ditos privilé- 
gios, Nós com a nossa companha nom 
possamos seer bem apousentado, cm tal 
caso façanoUu saber o dito Apuusentndor, 
pera sobre ello proveermos como fôr nos- 
sa mercee: e esso me dês faç'i, pjsto que 
o luguar seja grande, se a gente for tan- 
ta por caso algum que acorra, que conve- 
nha de pousar com alguns privilegia- 
dos,d Ibidi/m, 'l'it. Gl, § 2. 

— Gente que o juiz levava cm auxi- 
lio da execuyào. — «Outro sy os ditos 
Juizes como ouverem recado dos outros 
Juizes das terras, e Mdrinhos, e Jura- 
dos,e Vintaneiros,l jQo aguçosamente vaão 
com companhas de seus Julgados apôs es- 

j ses, que o diipno fezerom, e os prendão, 
j ou penhorem se merecerem seer jjresos, ou 

penhurados, e fatiam delles comprimento 
de direito; e se os nem poderem percal- 
çar nos Julgados, em que ham jicrdiçom, 
mandem recado aos Juizes dos outros Jul- 
gados, que os prmdão, ou penhorem, e 
os enviem presos aos Julgados, hu feze- 
rom os malefícios, ou enviem os penhores, 
pera se pagarem 2^er elles os dãpnos, e 
malftitorias que assy fezerem.n Ordena- 
ções Afíonsinas, Liv. i, Tit. 25, § 11. 

COMPANHÁDO. Vid. Acompanhado. = 
Pouco usado. 

COMPANHÃO, s. m. Antiga forma de 
Companheiro. — «E toda via quando al- 
guum mal apellav, ou nam seguir o ag- 
gravo, ainda que bem appelle, per sy, ou 
per oiitrem até os trinta dias assy como 
manda a Ley da Corte, deve paguar as 
custas ao por que foy dada a Sentença, 
assy como sam tansadas e como he de eus- 
tume,ao piam dezoito dinheiros cada dia, 
e ao que traz besta quatro soldos e meyo; 
c se troiiver companham, ou molher com- 
2>anheira, e tal pessoa for o que o mereça, 
e que o nam p^ssa escuzar, dar lhe hum 
as custas da pessoa, e do companham, e 
Companheira, que assy levar, e dês aly 
por qual homem, ou molher for, e segun- 
do qual custume devem a trager em casa 
d'ElReij, assy lhe devem paguar as cus- 
tas.y> Ordenações Afíonsinas, Liv. iii, 
Tit. 71, § ;w. 

COMPANHÉIRA, s. /. de Companheiro. 

Mas diz Cupido. (jue era necessaria 
Uma famosa c celebre terceira, 
Que, po,'ftoquo mil vc/^es lhe é contraria, 
Outras me.itas a leni por companheira; 
A dcosa gigant a, temeraria, 
Jactante. mentirosa e verdadeira, 
Quo com cem olhos vê, o por onde vôa, 
O ((uo vê, com mil bocas apregoa. 

CAM.,Lus., c. IX ,eot. 14. 

COMPANHEIRÍNHO, s. m. Diminutivo 
de Companheiro. — Usado por Fr. Luiz 
de Souza. 

COMPANHEIRO, s. m. O que acompa- 
nha outra pessoa em jornada, ou que está 
associado com ella. 

Deos lhe d"í contentamento 
pois (pie nos fez a ventura 
companheiron na tristura 
em (pie seu o meu tormento 
cada vez tem menos cura. 

CnUlSTOVÂo KAI.CÂO, UBRA6. p. 5 (cd. 1871). 

Levantae-vos, companh( iros, 
Que por vaüçí o outiiros 
Mào fa^fm ni'p;o pliamar 
l'or pastorej c v.iipieiros. 

(IIL VIC., ALTU DAMOI IVA MENDES. 

—«Os outros Gigantes v.ndo que por 
mal díst,: Cavalh iro era morto o mais prin- 
cipal d : sua gcraçaZ, carr< garaõ sobre elle, 
e seus companheiros ta)nh, m pelo salvar, 
assi, que se causou d.ste ajuntamento tan- 
to 2'erigo a todos, que muitos ficarão lo- 
go estirados entre huns, Couiros.ti Barros, 
Clarimundo, Liv. ll, cap. 3.— tArgolun 
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te atravessou a cidade, até chegar ao faço, 
armado de armas negras. E vendo as 
grandes alegrias que pur tuda ella se fa- 
ziam, e a tristeza em que el-rei seu senhjr 
ficava, lhe vieram as lagrimas aos olhos, 
lembrando-lhe que toda apaixao era sua, 
porque aos tristes é alivio ter companhei- 
ros em a pena. d 1'riincisco de Moríies, 
Palmeirim dlnglaterra, cíip. õ. — «E tam- 
bém a este tempo Lihusante de Grécia se 
achou tão maltratado das mãos do prin- 
cipe Deroldo, que sem nenhum acordo 
caiu com seus amigos, e todos foram leva- 
dos do campo, e os que ficavam se torna- 
ram a retraer, por não poder resistir aos 
golpes de Palmeirim, e daquelles esforça- 
dos novéis sens companheiros, com tanto 
prazer do imperador e da formosa Foli- 
narda, que não podendo encobrir o gosto 
de tamanho contentamento, estava louvan- 
do a suas damas o seu fermuso donzel.n 
Idem, Ibidem, cap. 12 — <í O escudo, pois 
para vós vinha, vós o mandai levar, que 
eu a tenção pera que o tomei, sem elle a 
poderei cumprir, se nos alguma ora to- 
parmos. E sem mais dizer tornou a caval- 
gar: e elle e seu companheiro se foram 
por onde dantes vieram. Palmeirim e os 
outros tomaram o escudo, que lhes pare- 
ceu o mais notável que nunca viram.-» 
Idem, Ibidem, cap. 13. — <!• Neste tempo sa- 
bendo das festas que o imperador fazia, 
como de muitos dias tivesse feito aquelle 
escudo pera companheiro das afrontas de 
Palmeirim, o mandou á corte, onde sobre 
elle aconteceu o que já ouvistes.» Idem, 
Ibidem, cap. 14. — «Mas .Pandaro lhe 
atalhou com um golpe da sua maça por 
cima do escudo, dado com tanta força, 
que as duas partes fez vir ao chão. Ver- 
nao, que nunca em tal ajfronta se vira, 
quiz nesta fazer maravilhas, pelejando 
tão valentemente que Primalião que o olha- 
va, estava contente de o ver com tal es- 
forço, e triste porque sabia quão pouco 
no fim havia de aproveitar, que D. Duar- 
dos lhe dissera quem era, e ainda não sa- 
bia quem fossem seus companheiros.»Idem, 
Ibidem, cap, 15. — t.Não sei, disse D. 
Duardos, se nós a isso viessemos, quem se 
arrependeria primeiro; mas não o posso 
fazer, que quem me aqui manda não quer 
que se faça mais, nem eu tão jwuco o de- 
sejo. Deixai-me justar com vossos compa- 
nheiros, que depois lá vos fica com quem 
vos desenfadeis, e queira Deos que vos vá 
tão bem como eu queria; e jicareis com 
mais honra do que podeis alcançar de 
mim, inda que me vencesseis.-» Idem, Ibi- 
dem. — «Um delles que de corpo era, 
grande quantidade, maior que seu compa- 
nheiro, cavalgava em um cavallo baio 
crescido, trazia as armas de roxo e encar- 
nado, entremetido um por outro, e no es- 
cudo em campo indio um cao pardo sem 
outra cousa.D Idem, Ibidem, cap. IG.— 
iPois os tres companheiros também se- 
guiram sua rota espantados da valentia 
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do da fortuna, e desejosos de o conhecer, 
os quaes saíram da corte do imperador. 
em busca de Palmeirim, tanto que o acha- 
ram menos, que eram grandes seus ami- 
gos.d Idem, Ibidem, cap. 20.— (.nE assim 
andando tão apartado do lugar onde sua 
senhora estava, e não do cuidado, que 
delia lhe nascia, passando polo reino 
d'Hungria, á sahida d'uma jloresta cpte 
junto do estremo da Grécia está, viu vir 
um cavalleiro em um cavallo murzello, 
armado d'armas verdes, e ainda que ellas 
e o escudo trouxesse rotas por alguns lu- 
gares, no ar conheceu que era o compa- 
nheiro do do tialvage, que entráva no tor- 
neio em Constantinopla contra os novéis. r> 
Idem, Ibidem, cap. 24. — «A escuridão 
foi tamanha e tamanho a temor, que cada 
um teve deferir sen companheiro, que os fez 
deixar a batalha, caindo no chão tão sem 
acordo, wmo quem por força de encanta- 
mento Wtava roubado de todo o juizo e 
sentido natural; e prestes começou de 
abrir a nevoa. Idem, Ibidem, cap. 33.— 
«Mas a donzella, que lhe a elle e Pompi- 
des, Blandidon, e Platir deu as armas 
e cavallos na valle onde houwram a ba- 
talha quando os achou a pé, e lhe pro- 
metteram o dom, que hi estava j)resente, 
disse: Cavalleiro, lembre-vos queno tempo 
que vós, e vossos companheiros houvestes 
mister meu soccorro, não busquei escusa 
pera vol-o fazer, j Idem, Ibidem^ cap. 37. 
— «E a outra, que deu as armas e ca- 
vallos a Platir e seus companheiros e os 
levou comsigo.D Idem, Ibidem, —«E vi- 
rando-se contra'Basilia, disse: Senhora, 
e vós, jyorque também deste contentamento 
não fiqueis com menos quinhão, o vosso 
Vernao, que a seus parentes e amigos não 
quiz dizer nada em suas affrontas, antes, 
sendo-lhe companheiro na prisão é saido 
delia em tão boa disposição, que poderá 
emendar o tempo, que Ia gastou.n Idem, 
Ibidem, cap. 4õ.— «Mas tudo isto não 
prestava, que seus companheiros 
o terreiro. Porem Platir, o principe Flo- 
ramão, Francião, Germão d'Orleans, Ve?-- 
nao, Polinardo, Pompides, e Tenebror, 
que aquelle dia andavam cançados do 
muito que fizeram, acudiram contra aquel- 
la banda, e com sua ajuda tornaram seus 
companheiros a fazer tanto em armas, 
que cobraram tudo o que do campo ti- 
nham perdido.)) Idcm, Ibidem, cap. 46.— 
«Platir, Graciano e D. Rosuel, Beroldo, 
Floramão e Belisarte com os mais seus 
companheiros, vendo a bondade de taes 
ajudadores, trabalhavam o que podiam 
por ter com elles : desta maneira por 
força lançaram seus contrários fóra do 
campo, já a horas que o sol se queria 
pôr-o. Idem, Ibidem. — «...eáporta do 
castello estavam alguns homens de pe, 
que tinham antre si duas donzellas fer- 
mosas pera as metter dentro; mas os dous 
companheiros traziam tanto tento nisso, 
que não davam lugar a se abrir a porta. 
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Palmeirim.os esteve olhando um pequeno 
espaço, contente de ver suas obras, lou- 
vando antre si sua valentia como mereciO' 
ser louvada)). Idem, Ibidem, cap. 54.-- 
«Aquelle dia por ser já noite repousard^'^ 
alli todos tres, e o cavalleiro do castdw 
mandou concertar dous leitos, um 
Palmeirim, outro pera seus companhei" 
ros, em que dormiram a noite com 
repouso; Palmeirim polo trabalho 
dias passados, elles polo muito 
cova ou prisão estiveram.)) Idem, Ibid®®' 
cap. 59.— «Palmeirim entrou só n<i 
e os ozitros companheiros 7ia outra, ca- 
minhando contra aparte onde 
mas a barca de Palmeirim, que mais 
guiada pola vontade de Daliarte quef'' 
saber de marinheiros, se apartou preste^ 
da rota da outra, alargando-se tanto 
mar, que em pequeno espaço perdei''_ 
terra de vista.d Idem, Ibidem.— 
se partiram os companheiros na demii'^ 
do escudo de Miraguarda, ambos cw ^ 
conversa.D Idem, -Ibidem, cnp. 72.— 
porque a ira muitas vezes cria esfo^^í"' 
quem então vira Florendos com toda ® 
fraqueza, lá lhe sentira um alento 
íiiis espíritos grandes pera commettei' 
quer cousa: e, levantando-se em P'^' 
diu ao outro seu companheiro^ ^"r/n) 
quella ida o quizesse acompanhar.n I" ' 
Ibidem, cap. 72, 

Aqui os dous companheiros conduzidos 
Oiidc com este eiigniio Uiicclio cstíiv^i! 
Põem cm torra os giollios, c os sentido 
N'aqucllo Deos, que o mundo govornaV*''' 

CAM., LOS., c. ir, cst. 12. 

Esta foi Lusitania, derivada . ^ 
De Luso ou Lysa, (jue de Baeclio antig 
Fillios foram, i)arcce, ou companheiros^ 
E n'clla então os íncolas primeiros. 

oB. ciT., e. III, cst. 21. 

D'csta arte foi vencido Octaviano, ^ 
E Antonio vencedor, seu cnmpanheirOt 
Quando d'aquolles, que César matara i 
Nos philippicos campos se vingaram- 

on. CIT., c .IV, est. 59. 

Eis de meus companheiros rodeado 
Vejo ura cxtranlio vir de pellc 
Que tomaram por força em (juanto ap- 
De mel os doces favos na inontaiilia- 

oB. OIT., c. V, est. 27. 

Domésticos j;l tanto c companheifo^ 
Be nos mostram, que fazem que sc " 
Fcrnào Vclloso a ir vêr da terra o 
E partir-se com cllcs pelo mato. 

ou. CIT. c., V, cst. 30. 

Disso então a Velloso um cony®"'"'"'''' 
(Começando-sc todos a sorrir) '■ ' 
•,Oulá, Vclloso amigo, aquelle om^'^ 
É mcllior de descer, que do subir i' 

0B.ciT.,c. v.jCst. 35. 

Mas como nunca emíim meus 
Palavra sua alguma lhe alcançfj'' 
Que désse algum signal do que I' 
As velas dando, as ancoras levau 

OB. CIT., c. V, est. G4. 
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cm-lhe mais navegar á vela o remos, 
s ticoiies, e a terra onde se esqueçam 
8 companheiros, em gostando o loto; 
ttn-llio perder nas aguas o piloto. 

OB. ciT., e. V. est. 88. 

u VI que contra os llinyas, que primeiro 
® vosso reino este enminho abrirão, 
orcas injuriado e o companheiro 
lUilo, e os outros todos resistirão. 

OB-CIT., e. VI, est. 31. 
■p 

com forçar o rosto, que se enfia, 
p P^ireeer seguro, ledo, inteiro, 

o pelouro ardente, que assovia 
eva a perna ou braço ao companheiro. 
OD. OIT., c. vr, est. 98. 

Q°i 011 companheiro do Tliebano, jue tao diversas partes conquistou: 
g 7®?® vindo ter ao ninho liispano, 

®gUnido as armas quo contino usou. 
OB. CIT., c. VIII, est. 3. 

tons companheiro, assi nos feitos, 
injusto c duro; 

. ' f.') e n'elle veremos altos peitos 
estado vir, humilde e escuro; 

Ter nos hospitaes, cm pobres leitos. 
OB. ciT,, c. X, est. 23. 

do segado a carne, he cõpara- 
ke se viue segado o sjyirito, 
Dig.áos Anjos,d Heitor Pinto, 

°9o da VerdadeiraPhilosophia, cap. 5. 

o compaiiheiro não engeita, 
^"O por seu Faraute na viagem. 

ANDRADE, PR. CERCO DE DIU, C. II, CSt. 83. 

^opo aos companheiros ale- 
Jn3n lue sahissam.D Vida de D. de Castro, cap. 2. 

Aqui verás agora, lhe dizia, 
®''i'itica lístrella derradeira 

E (ní influencia, secca o fria, mais tempo faz a volta inteira : 
Dq Çm natureza á luz do dia, 

da noite companheira, 
Só o iri'iior, cuja presença lue encontra a vida nos dispensa. 

"OLIJI DE MOURA, NÜV. DO II0MK5I, C. IV, CSt. 20. 

Trii^i TMite o molestou com sonhos 
ai-gg Imandoo em holandas pelos 

<^o.uernas, e f urnas in- 
ror do lugar, e a má 

a cõpanheiro lhe molestaua 
cq ' ^ '^orpo, de que ficou tam canqa- 

OUirtd trahalhára toda noite em al- 
cítí ^rajicZtí/acZíí/a.» Jor- 

p. Agiologio Lusitano, Tom. m, 
« "J^espachou sete companheiros 
Çtt,» jfi. cidade de Paris caheqa de Fran- 

Souza, Historia de S. 
cap. 8. — «Chegando 

c. companheiros a Am- 
^^'^(^'''dote, e encontrando o, e 

°®na olhos o P. M. Francisco.d 
Cap' 2 S. Francisco Xavier, Liv. 

na verdade os 
6 ^reíe9i(Ze)!cZo o Senhor 

^'ían Principio dapregaqam 
parte com os olhos, o 

e j3 nam só dos tornien- 
eternas, mas dos algozes, 

^eiros dellas. Mas isto basta 

das curiosidades, que o P. M. Francisco 
aponta nas cartas de Amhoino.D Idem, 
Ibidem, cap. 4. — ^Desterrado ja d'ali 
pelo P. M. Francisco andava ainda no 
meyo das hrenhas, e desertos mais apar- 
tados da infidelidade, inquieto e desas- 
sossegado polas entradas, que nelles fa- 
ziam, e continos sohresaltos, que lá lhe 
dauam os filhos, e companheiros do mes- 
mo padre com as armas, e pregaqnm do 
Eu<ingdho: tornou á sua casa, e morada 
antiga de Tolo, nam sô, mas acomptanhado 
d,'outros sete de muyto maior maldade, e 
crueldade.T> Idem, íbidem, cap. 11. 

— Nas ordens religiosas, o que habi- 
ta no mesmo mosteiro ou quo caminlia 
junto cotn outro.— aDesende o segundo 
linagem é dos anacoritas assi é dos er- 
mitaens, que nem per fervor de noviço 
de conversaçom, mais pur proònçom per- 
longada do Moesteyro, deprenderoni de 
companlieyros, de muytos já ensinados 
hdar contra o diabo e bem iminadas da 
gernayndade a singular batalhado ermo.» 
Regra de S. Bento, cajD. 1, em Inéditos 
d'Alcobaça, Tom. i. 

— Soldado alistado n'uma companba. 

Yedes-me aqui Rei vosso e companheiro 
Que entre as lanças e scttas, e os arnezes 
Dos inimigos corro e vou primeiro. 

CAM., Lus., e. IV, est. 38. 

O grande Capitão, que o fado ordena 
Que com traljalhos gloria eterna mcniue. 
Mais hade ser um ))rando companheiro 
Para os seus, que juiz cruel, e inteiro. 

01!. ciT. cant. X, est. 45. 

— Adjeeti vãmente: Oente companhei- 
ra. — Navio companheiro, navio que se 
leva como os do commum e não é excel- 
lente do vela. 

— Adag. : — «Com a mulher, e o di- 
nheiro, não zombes, companheiro.»— 
uSubre dinheiro, não ha companheiro.» 
— líllum grão não enche o celleiro, mas 
ajuda a seu companheiro.» — «Horta, 
nem celleiro, não quer companheiro.» — 
«Farto está o carneiro, quando marra 
com o companheiro.» — «Moça em cabello, 
não m'a louves companheiro». 

COMPANHIA, s. f. Keuniíío de pessoas 
que tem algum motivo de se acharem 
juntas, para se protegerem, conversarem, 
distrahirem se, ir a alguma parte, tractar 
d'alguma cousa. 

Se eu foss'en tal companhia 
Do donas, fòra guarida. 

CANX'. DE TROTAS ANTIGAS, p. 28. 

Este he o homem que busco e quero. 
Muito desejo tua companhia, 
E sem mais soldada, com muita alegria, 
Prometto scrvir-te como escravo mero 
De noute c de dia. 

GIL VIC., AUTO DA HIST. DE DEUS. 

Vay branca Diaiia com tua companhia, 
A cuja vista o campo reverdece. 
Dar novo jireço á terra, qu'enriquecc 
Contigo, e pera ti i\uas flores cria. 

ANT. FEllU., SONETOS, 1ÍV. II, n. 14. I 

) E cm quanto cantas, flores mil de cima. 
Derrama Cytherea, o hum Louro cria 
Para as tuas frontes Phebo, e em companhia 
D"outros, teu nome leva ja a outro clima. 

' IDEJI, 1BIDE5I, n.° 2G. 

— «O gigante Dramusiando ficou, tão 
alvoraçado com saber que era Vernao, 

: quanto o não poderá ser com outrem, qué 
lhe pareceu que nelle acabava de cumprir 
seu desejo; pois era filho de Trineo, que 
fora na morte de seu pai Franarque, e 
além d'isto cria que os outros que em sua 
companhia vinham de necessidade haviam 
de ser pessoas de preço.n Francisco do 
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 15. 
— «Elle lhe disse que vindo em compa- 
nhia de uma donzella cujo era, tres cavai- 
leiros a tomaram per força e a levaram 
pera a forçar, que lhes pedia que com suas 
pessoas e armas a quizessem soccorrer, e 
indo ambos a isto, toparam co'a outra 
de Daliarte, que trazia o escudo d cor- 
te.v Idem, íbidem, cap. 24. — «0 do 
Salvnge atalhando seus louvores mudou a 
pratica; e esteve em sua companhia té que 
se achou em disposição de poder cami- 
nhar ; e, tomando licença dellas, se par- 
tiu, deixando-as em seus castellos com mais 
assocego do que dantes viviam.n Idem, 
íbidem, cap. 28. — «Senhor, disse tlle : 
este que aqui está mais perto, em cuja 
companhia eu vim, é F, ancião filho delrei 
Polendos de Thesalia, e uma donzella 
irmãa daqueWoutro morto, que alli jaz 
nos trouxe aqui, dizendo que este cavallei- 
ro lhe matara seu pai por traição, e ago- 
ra matava seu irmão ; que nos pedia que 
a vingássemos. Francião, vendo já em má 
disposição o irmão da donzella, quizera 
defendel-o; mas elle que era bom cavai- 
leiro, o não quiz consentir em quanto es- 
teve pera se dejfender.y> Idem, íbidem, 
cap. 34. — «Inda que antre estas nunca 
lhe quiz descobrir cujo filho era, pola 
razão, que se já disse em outro capitulo. 
E vendo, que havia muito que em sua com- 
panhia estava, determinou partir-se. » 
Idem, íbidem, cap. 35. — «Desta manei- 
ra ficaram estes cavalleiros presos em 
companhia de seus pais e irmãos, prati- 
cando muitas vezes na maldade da dona, 
depois que uns souberam dos outros tudo 
o que passara.» Idem, íbidem, cap. 38. 
— «A esta hora ouviram uma voz no ar 
que dizia: D. Duardos, não empregues 
tuas cousas em quem tão mal te as ha de 
agradecer. Eu sou Eutropa, que té que 
meus dias hajam fim, não cançarei de 
buscar maneira como ha de aos teus e de 
todülos, qu& em tua companhia ficam.» 
Idem, íbidem, cap. 43. — «Esta determi- 
nação sua o fez fazer a muitos, e não 
consentiram a Arnedos nem a Recindos, 
que se fossem té que todos tornassem lá, 
pera ver onde tanta gente coubera. Ao 
outro dia depois d'isto estar assentado, 
el-rei, rainha, imperatriz Agriola e Fle- 
rida em companhia dos mais reis e prin- 
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cipes se partiram da cidade de Londres, 
caminho daquella famosa torre, naqiidle 
tempo tão nomeada c temida polo mundo, 
de que já agora não ha hi memória.v 
Idcm, íbidem, cap. 48.— ((Chegados lá, 
Primalião foi o primeiro que nella en- 
trou, e depois deUe Mayortes o gran-can, 
6'Belagriz Soldão de Niqiiea, dos quaes 
té aqui se não fez menção, mas nem por 
isso em toãalas festas e cousas pasmdas 
deixaram sempre ambos de serem tidos 
como pessoas mui principaes naqnella 
companhia.» Idem, íbidem, cap. 49.— 
tAlli os teve Daliarte. alguns dias tão 
abastados e servidos, que não podaram 
ser mais em nenhuma parte, em fim dos 
quaes Arnedos e liecindos se despediram 
dos outros senhores, seguindo itm via de 
França e outro de Espanha, sem outra 
companhia que dous escxideiros, não que- 
rendo levar comsigo seus filhos, porque 
mais em idade de seguir as aventuras 
que de repouso estavam.d IcIcmii, íbidem, 
cap. 50.—■ ((Elrei se tornou a Londres 
com toda a outra companhia, e d'ahi se 
despediram o soldão Belagriz e Mayortes 
com tamanha saudade de D. Duardos, 
como lha fazia sentir o amor, que se 
elles sempre tiveram; mas primeiro que 
se fossem, D. Duardos apartou o soldão, 
dizendo: Senhor, bem cuido que vos lem- 
brara ao tempo que desencantei elrei Tar- 
naes de Lacedemonia o que em meu nome 
com sua irmãa jíassastes, do que me en- 
tão pesou muito.y> Iclem, íbidem.— ((Ao 
outro dia levantaram-se cedo, e Palmei- 
rim em companhia de Belizarte e Germão 
d'Orlians andaram vendo as particidari- 
dades do castello, que eram muito pera 
isso, louvando a antigiíidade de algumas 
obras, que nelle havia dinas de fama im- 
mortal.D Idem, íbidem, cap. 59. — ((Po- 
rem, lembrando-se de quem o passára, 
lançavam tudo á melhor parte. Então se 
desarmaram e rej)ousaram aquelle dia 
em companhia dos outros, sendo bem ser- 
vidos do cavalleiro Satiafor, que assim 
se chamava o com que Palmeirim houve- 
ra a primeira batalha.-» Idem, íbidem. 
— dMas já quando chegou, o outro esta- 
va rendido e o escudeiro do cavalleiro 
Triste lhe punha o escudo em companhia 
dos outros, que ahi estavam, com. o nome 
de seu dono no brocal, que dizia Carme- 
lante.y> Idem, íbidem, cnp. 60. — «.Pera 
se saber quem era este cavalleiro em cuJ>k. 
companhia Armelo achou Florendos seu 
senhor, diz a historia que no tempo, que 
todolos cavalleiros se partiram do reino 
d'Liglaterra, depois da soltura de D. 
Duardos, o i^rincipe Floramão, que an- 
tr'elles era um dos mais singulares, se 
foi á via de Tlespanha com tenção de se 
provar na aventura de M ir aguarda, d 
Idem, íbidem, cap. 73. — ((A dona pondo 
os olhos em ambos, ,disse: Senhores, em 
quem essas armas tanto lustram, algum 
de vós quererá entrar neste batei só pera 
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ir fazerum soccorro, que senão pode fazer 
C(jm companhia ? Smhira, disse Florendos, 
pera isso as trazemos, pera as aventurar 
nesses p/erigos de mistura com as pessoas; 
e, som mais dizer, descendo-se do cavallo, 
o deixou a Armello, dizendo-lhe que se 
tornasse ao castello d'Alrnourol e alli o 
esperasse, que tarde ou cedo, se a morte 
o não tolhia, alli viria ter.» Idem, íbi- 
dem.—« Tornando a fidlar em Florendos, 
que ia em companhia da dona no batei, 
seguiram tanto polo mar avante, que os 
tomou a noite mui alongados da terra, e 
quando a alva esclarecia, se acharam ao 
pé de um castello roqueiro, que no vieio 
d'agua, em cima de uma pedra talhada, 
edificado estava.» Idem, íbidem, cap. 74. 
— ((E passando-se pera aquella fort(deza 
da ponte, que era uma das principaes de 
seu estado, tendo em sua companhia o gi- 
gante L^amertão cum dous cavalleiros de 
sua'linhagem podesse passar a jyonte sem 
primeiro franquear a passagem por ba- 
talha de todos tres, ou deixar seu escudo 
co'nome escripto no brocal, crendo que 
(mtre os 7nuiios, que ahi viriam, seria 
Onistaldo algum. Idem, íbidem, cap. 76. 

Isto dizendo, o Mouro sc tornou 
.;V seus bntcís com toda a companhia, 
Do Oupitào G ffontc SC njiartou 
Com uiostras do dcvld:i. cortozia. 

CAM., Lus., c. I, est. Õ6. 
D'osta nrtc despedida a forto armada, 
As ondas do Amphitrito dividia, 
Das filhas de Ncreo acompanliada, 
Fiel, alegre e doec companhia. 

oB. OIT., c. I, est. 9G. 

Níío'menos guarneeido o Lusitano, 
Nos seus bateis da frota so partia 
A receber no mar o Melindano, 
Com lustrosa c honrada companhia. 

GB. ciT., c. II, est. 97. 

Nos dc sua companhia sc mostrava, 
Da tinta que dá o múrice cxcellentc, 
A varia cor, que os olhos alegrava, 
E a maneira do trajo dificreiitc. 

GB. OIT., c. II, est. 99. 

E nós eo'a virtuosa companhia 
Dc mil religiosos diligentes. 
Em proeissfio solcmnc a Dcos orando, 
Para os bateis viemos caminhando. 

GB. CIT., c. IV, est. 88. ■ 
Com jogos, danças e outras alegrias, 
A segundo a policia mcliiidana, 
Com usadas c ledas pescarias, 
Com que a Lageia Antonio alegra e engana. 
Esto famoso líci, todos os dias, 
Festqia a companhia Lusitana, 
Com banquetes, manjares desusados, 
Com fructas, aves, carnes c iDcscados. 

OB. OIT., c. VI, est. 2. 

As mãos alvas lhe davam como esposas; 
, Com palavras formaes o estipnlantes 

Sc promottcm eterna companhia, 
Em vida c morte, de honra c alegria, 

üis. OIT., c. IX, est. 81. 

Assi a formosa e a forte companhia, 
O dia quasi todo cstào passando 
N'uma alma, doce, incógnita alegria. 
Os trabalhos tão longos compensando. 

OB. CIT., c. IX, est. 88. 
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Levam refresco e nobre mantimento; 
Levam a companhia desejada 
Das Xjnnphas, que hão dc ter eternamente, 
Por mais tempo que o sol o mundo aqucntc. 

oE. CIT. c. X, est. 143. 

— ((E em ccdxiça se vos mete, « 
que vai elle láí irá mais azinha 
tear com outros como elle, que sei 
suas companhias são.» Jorge Ferreu''^ 
Vasconcellos, Ulysippo, nct. i, sc. !• 

Nào refuscs a minha companhia, 
Dcsenganado, fácil, sem sospeita 
Consa pouco tratada não só n'estas _ 
Comarcas, mas no mundo em nossos diiiS- 

CORTE REAL, NAUP. DE SEPULV., C. X. 

Captivo, despojado, absente amante. 
Sem honra, sem valor, sem companhiO" 

VIRIATO TRAC., C. II, CSt. 89. 

—«.Pera atalhar estes intentos, 
menos os magoauam, por serem de ^ 
pnnieito nosso, que por resultarein 
grande dano seu; priv\eiro que 
as leuasse ao cabo o acabaram elles c 
secreta peçonha, com a qual também 
daram a morrer a í^rancisco Serram/1 
ainda estaua em sua companhia.» 
Vida de S. Fi-ancisco Xavier, ' 
cap. 6. 

Lanhado cm lodo riso Affonso o rosto, 
O coração pullando de alegria 
Escurecendo vai aquelle gosto, 
Com palavras, li nobre companhia. 

QUEVEDO, AFPoSSO AFRICANO, C. I. ^ ^ 

— Fazer companhia, ter 
alguém, ficar com elle, entretèl-o.-"' 
nha viagem é caminho da Grani-J^ 
nha, ver onde se perdem todolos j., 
assinados, e ter-lhe companhia a 
dição ; porque por maior perda 
ouvir o desastre de tantos, e fugii' ^ 
que perder a vida de mistura com . j 
e de tão esforçados e nobres cavall^^'' 
Francisco do Moraes, Palmeirim <1® 
glaterra, cap. 2L 

— Sociedade.—«Por onde nao jf ^ 
de estimar as conversações virtiiosd^ 
homens sábios, pois ellas e conip^''^^^,^ 
singulares fazem claros e virtuosos ^ 
as usa; e as outras, além de bota'' 
o engenho ejuizo d'alma, corromp^^^ 
vidos os costumes corpioraes, pei''' pj.gn- 
nodoa ou infamia de seus donos-'" 
cisco de Moraes, Palmeirim dlujl^ 
cap. 33. — «.Os homens, que 
os cavallos, acabada a batalha ^ ipof 
a elle, pedindo que os não 
serem da companhia de tão 
pois mais por força, que de vonta'^^ 
ziam.» íbidem, cap. 32. 

J?em quizera primeiro ali Proteo 
Dizer n'este negocio o que sentia; 
E, segundo o que a todos pareceu, 
Era alguma profunda prophccia; 
Porem tanto o tumulto so moveu 
Súbito na divina companhia, 
Que Tethys indignada lhe bradou- 
«Neptuuo sabe bem o que mandou-* 

CAM., LDS., c. vr, est. 36. 
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— Séquito. Ah tinha em retrato afSgurada 
■Uo Alto e Santo Espirito a pintura: 
A candida pombinha debuxada, 
DObre a única Phenix, Virgem pura; 
^ companhia sancta está pintada 
jJoa Doze, tão torvados na figura, 
l^omo os que, só das linguas que eairam 

® fogo, varias linguas referiram. 
OB., ciT., c. II, est. 11. 

Quer logo aqui a pintura que varia, 
Agora deleitando, ora ensinando, 
■Uar-lho nomes, que a antigua poesia 
A seus deoses já dera, fabulando: 
Vue os Anjos tíe celeste companhia 
^eoses o sacro verso está chamando; 
Wem nego que esse nome preeininente 
iambcm aos máos se dá, mas falsamente. 

OB. CIT., e. X, est. 84. 

chegando a elles, foram sauda- 
de huma dona, que no geito, e logar 

parecia, Senhora de toda a 
^OBipanhia, e reconhecendo que eram Fra- 

Dominicos fez p^rar os seus, e dete- 
se com Frei Gil praticando um esfa- 

Frei Luiz de kSouza, Historia de S. 
domingos, Part. i, Liv. li, cap. 17. 

lioa companhia, sociedade escolhi- 

cnll^ companhia, com gente es- do tom, illustre, notável.— «Que 
, 9^til presenqa me promete grande 

en iir companhia.» Francis- 
p de Mello, Apologos Dialogaes, 

í^iguradamente: Diz-se das cousas. 

At>randar determina por amores 
os Ventos a nojosa companhia, 

strando-lhe as amadas nyinphas bellas, 
® mais formosas vinham que as estrellas. 

lds., e. VI, est. 87. 

mesma maneyra, e ainda muy- 
'^^cessaWa interpoz a providen- 

entre a vida, e a morte, 

fect domasse a fúria dos af- 
'^ewenitisse a subejidão do amor 

c^y ^ o homem fosse perdendo o re- 

Sües " pela conversarão dos acha- 
cigg' ® ''Ompanhia dos accidentes.D Fran- 
gjgg p Mello, Apologos Dialo- 

n'isto emfim co'a companhia 
Com falso Mouro despedido, 
tíom ^''Sinosa e grande cortezia gesto ledo a todos e fingido. 

''^M.,Ltis.,c. I, est. 72. 

pérfida e nefanda, 
íor, despedia, e o mar cortava; 
Os gestos ledos e fingidos, ''s da frota em terra recebidos. 

CIT., c. n est. 8. 
t)' 

Mahabares, por contrato 
t)c 1®' ^oi™osa companhia 

naus, pelo Indico Oceano, 
na vem buscar eada anuo. 

®iT-, c. IX, est. 3. 

cÃe^acío com a sua com- 

^^''liqoen comboy e algumas 
®®ira p desmontou.y> Conde da Eri- 
2iq_' °rtugal Restaurado, Tom. i, p. 

44. 

Com toda esta lustrosa companhia 
Joanne forte sae da fresca Abrantes; 
Abrantes, que também da fonte fria 
Do Tejo logra as aguas abundantes. 

CAM., Lus., c. IV, est. 23. 

— Companhia de Jesus, nome d'uma 
sociedade religiosa instituída por Santo 
Ignacio de Loyola e uma das ramifica- 
ções do grande systema d'exploraçíío do 
homem era nome de Deus que mais tem 
contribuído para atrazar a marcha da ci- 
vilisação. = Diz-se também muitas vezes 
simplesmente Companhia. — a Por isso 
Deos nosso Senhor o entreteve em Goa té 
a tornada do padre, porque nossa Com- 
panhia lho devesse todo, e elle tevesse o 
preqo, que dá a huma peça rica, nam es- 
perimentar outras mãos em seu feitio, 
mas ser comeqada, e acabada, posto que 
em diversos tempos, pelas do mestre mais 
famoso.D Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 3. — «.Basta por 
agora entenderse que ferido elle assi dos 
olhos do padre M, Francisco em Amhoi- 
no veyo com a sede, e pressa do cento 
buscar á índia as agoas doces da vida 
religiosa na Companhia ãe lESV.o Ibi- 
dem. — «Arremessou contra a cidade 
muyta soma de pedras ahrasadas com 
tanto Ímpeto, e de tam notauel grandeza, 
que em pouco tempo arrasou os baluartes, 
e derrubou os muros, e pos per terra as 
casas, assi dos pagodes, como dos mora- 
dores, sem ficar em pé mais que huma só 
pobre casinha, em que se agasalhauam 
os religiosos de nossa Companhia o tempo 
que alli residiam, posto que estaua no 
mais alto sitio junto á egreja, que os 
apóstatas tinham destruido.» Ibidem, cap. 
11. 

Noutra parte vio outro, também desta 
Catholica, e sagrada companhia ; 
Aguardando com lodo rosto a morto, 
Que ja por Deos lho estaua revelada. 

OÔIÍTE KEAL, NAUr. DE SErüLV., C. X. 

— Fazer boa ou má companhia a al- 
guém, tratal-o bem ou mal, portar-se bem 
ou mal com elle. — «.Os moradores des- 
tas ilhas, posto que fossem Mouros, per 
serem todos lauradores, e pescadores, ho- 
mens pacificas, mais intentos a seu pro- 
veito que aos perigos da guerra, fezeram 
boa companhia a todolos darmada, ser- 
uindoos, dandolhes mantimentos por seu 
dinheiro, pela qual segurança achada en- 
tre gente tão contraria a nossos costumes, 
6 fé, mandou Vicente Sodré tirar a mon- 
te a carauella de Pero Dataide, e vendo 
os Mouros, que a armada estaua de va- 
gar, lhe dixeram que ordinariamente na- 
quellas ilhas, no começo do mes de Maio, 
sobreuinha, huma tormenta de vento norte 
d'aquella banda, onde elles estauam an- 
corados.:í> Daraião de Goes, Chronica de 
D. Manoel, Part. i, cap. 74. — aE por- 

que erajá tarde quando se recolherão, ho 
negro ficou aquella noite na nao, e ao ou- 
tro dia pela manhã ho mandou vestir de 
panos de cores, e poer em terra, despe- 
dindo-se elle dos nossos mui ledo, e con- 
tente da boa companhia, que lhe fezerão, 
esobretudo dalguns cascaueis, continhas de 
cristallino, e outros brincos que leuaua.n 
Ibidem, cap. 35. 

— Figuradamente : União. — A com- 
panhia do divino com o humano. 

— Multidão, corpo de gente. — <íEs- 
tando Duarte Pacheco neste trabalho che- 
gou a elle Candagora a dizer-lhe que 
Naubeadarim príncipe de Galecut vinha 
pera passar o vao com huma grossa com- 
panhia ãe gente, e que el Rei lhe vinha 
nas costas, o que sabido, Duarte Pache- 
co se deixou estar jugando as bombarda- 
das com os imigos, ate a hora que a 
maré podia dar lugar a Naubeadarim 
pera passar o vao.s Damião de Goes, 
Chronica de D. Manoel, Part. i, cap. 88. 

— Gente de guerra. 

Já chegam as esquadras bellieosas 
Defronte das imigas companhias, 
Que com grita grandíssima os recebem ; 
E todas grande duvida concebem. 

CAM., Lüs., c. IV. est. 26. 

— Corpo de tropas ou divisão de cor- 
po de tropas comniandada por um capi- 
tão. — Uma companhia dHnfanteria. — 
Sargento da segunda companhia de ínfan- 
teria. 

— Termo de Commercio. Reunião de 
capitalistas, do negociantes.—Sociedade 
industrial ou agrícola formada por accio- 
nistas. — «Ainda que hoje sepos^a dizer 
companhia por sociedade, todavia, stri- 
ctamente fallando, companhia é a asso- 
ciação incorporada por carta ou alvará 
de instituição. D'ahi vem chamar-se so- 
ciedade anonyma; porque não existe debai- 
xo de nome social, riem é designada por 
nome algum dos socios; qualijica-se pela 
designação do objecto de sua empreza.D 
Ferreira Borges, Diccionario Juridico- 
Commercial, s. v. — A companhia dos 
caminhos de ferro portuguezes. —Compa- 
nhias de seguro. — A companhia de se- 
guros denominada Tranquillidade Reci- 
proca foi estabelecida em 22 do feverei- 
ro de 1797. —Companhia de Commercio 
das índias, houve uma entre nós que se 
extinguiu e incorporou no Conselho da 
Fazenda, por carta regia de 13 de abril 
de 1633. — Companhia das Índias, asso- 
ciação estabelecida na França por Col- 
bert para o commercio da índia, com pri- 
vilegio exclusivo. — Na Inglaterra, a 
companhia das Índias, sociedade com- 
mercial que, tendo o privilegio do com- 
mercio da índia, acabou por conquistar 
esse paiz e expulsar do lá a companhia 
franceza. — Companhia das grandes ín- 
dias, reunião de todas as associações com- 
merciaes que se tinham formado na IIol- 
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landa, no fim do secdo xvi e começo do 
XVII. 

— Termo que, escripto pela seguinte 
fôrma — C.®—seguido a um ou mais no- 
mes, sobrenome ou appellido, designa um 
ou mais indivíduos que fazem parte d'uma 
sociedade commercial, ou industrial. — 
Bento José da Costa & C."—Rodrigues & 
C.» — Alves, Corrêa & C.^ 
 Termo de Aritiimetica. Regra de 

companhia, regra de tres composta que 
serve para achar que pai te deve ter na 
perda, ou no ganho, cada um dos socios 
na proporção dos fundos com que entrou. 

— Adag. : (íDuas aves de rapina não 
se guardão companhia.» — «Companhia 
de dous, companhia de hons.» — «Compa- 
nhia de tres, he má rez.i) — «Companhia 
de amigo, que come o meu comigo, e o seu 
comsigo.D— <íAté a formiga quer com- 
panhia.» — «-De má companhia guarte de 
aer author, nem parte, d — e. Queres conhe- 
cer tua filha, olha-lhe a companhia.» — 
«.Veio Deos a ver sem companhia.» — 
«Pão comesto, companhia desfeita.d — 
iMerenda comida, companhia desfeita.-» 

COMPANHÔA,s./. ajií. de Companhom, 
Companhão. — o. Damos poder a Marga- 
rita Viegas, nossa Companhôa, Monja do 
dito Mosteiro pera partir, sorteg<ir, e sco- 
Iheita receber, e dar sem malicia, e sem 
engano.n Doe. do século XIII, em Viterbo, 
Eluc. s. V. Sortegar. 

COMPANHOM, s. m. ant. Vid. Compa- 
nhão. 

COMPÁR, adj. (Do latim compar, de 
com, e par). Que acompanha, vae a par 
d'outro. 

—Termo de Musica. Tom compar, tom 
que acompanha outro que lhe é correla- 
tivo, correspondente. 

COMPARAÇÃO, s. f. (Do latim compa- 
ratione). Acçào do comparar.—Este ho- 
mem gosta muito de fazer comparações. 
•— uSerproprio nas comparações.» Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act. 
I, SC. 1.— «Melhor estou eu com a his- 
toria do panno azul, que com a compara- 
ção do Cirieyro.» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 35. 

— Fazer uma comparação. — Entrar 
em uma comparação. 

— Sem comparação, loc. adv. Muito 
mais, muitissimo.—A tua casa é, sem 
comparação, superior á minha. 

— Em comparação, á comparação, a 
respeito de, á vista de. —«Primalião se 
abaixou polo escudo de Pandaro, algum 
tanto desatinado: e cohrindo-se delle, que 
mui pesado era, começaram entre si ou- 
tra batalha tal, que a primeira em com- 
paração desta parecia que fora nada; 
porque como o gigante viesse folgado, e 
fosse dos mais fortes do mundo, e a Pri- 
malião lhe lembrasse que naquella casa 
estava D. Duardos preso, e que para as 
grandes necessidades se hão de conservar 
08 amigos, e que elle nem elle, podiam 

dalli sair se não por força e esforço, pe- 
lejava tão animosamente, que este foi o 
dia em que poz o sello a todos seus fei- 
tos passados.» Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap, 10. — «illli as 
suas ondas mais bravas que em outro lu- 
gar batiam, mas elle tudo lhe parecia 
manso em comparação de seu pesar.» 
Idem, Ibidem, cap. 32. — «Eu estou tão 
espantado, disse Primalião, que todalas 
cousas, que d'antes sohia ter em muito, se 
devem estimar pouco em comparação des- 
ta.» Idem, Ibidem, cap. 38.— «Flerida e 
a rainha se recolheram a uma camara tão 
mortas, que foi forçado acudirem-lhe com 
muitos remedios pera as tornar em si, 
porque nestes tempos sempjre o prazer faz 
tamanho aballo naquelles, que o não es- 
peram, que o pesar ainda que seja gran- 
de, em comparação delle é de muito menos 
damno.» Idem, Ibidem, cap. 42.— «Esta 
segunda batalha foi tão temerosa e cruel 
qual se alli nunca fizera outra tal: que 
posto que a que o cavalleiro Triste houve 
com Almourol foi grande, em comparação 
desta já o não jjarecia.» Idem, Ibidem, cap. 
60. — «Sobre ellas suas sobrevistas tam- 
bém mui louçãas, com um estandarte dian- 
te, e por capitão delles o esforçado prin- 
cipe Graciano, a quem aquelle dia qui- 
zeram dar aquella honra por ser muito 
pera isso, e também porque Palmeirim 
não entrou no torneio a rogo d'el-rei, que 
lho pediu, parecendo-lhe que estando o 
campo isento de suas obras poderiam me- 
lhor lustrar as dos outros homens, que 
eram tão poucos d comparação dos ou- 
tros, que parecia cousa desigual haverem 
de combater contra elles.» Idem, Ibidem, 
cap. 46. 

—Absolutamente.— «E por esta causa 
houve tantos, posto que em comparação 
bem poucos pera os da outra banda, que 
eram mais de dous mil. E postos em or- 
dem ao tocar das trombetas remetteram 
de cada parte com tamanho Ímpeto como 
a cobiça da honra traz, onde se ella de- 
seja alcançar.» Francisco de Moraes, Pal- 
meirim dínglaterra, cap. 12. — «Porém 
tudo isto não era nada em comparação 
do que lhe sucedia ao coytado do verda- 
deiro Relogio palaiino, que em meu lu- 
gar foy levado á Torre das Chagas.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 24. 

— Termo de Philosophia. Faculdade 
do comparar as idêas. 

— Termo do Jurisprudência. Compa- 
ração d'instrumentos ou lettras, confron- 
taçiio que se faz de escripturas umas com 
outras para reconhecer se são da mesma 
mão. — «Em matéria de comparação de 
lettras a deposição mesmo uniforme dos 
louvados peritos não faz jámais uma pro- 
va bastante, o juiz não deve olhal-a, se- 
não como uma meia-prova em razão da 
incerteza da sua arte sobre este objecto.» 
Ferreira Borges, Diccionario Juridico- 

Commercial, s. v.—Escripturas de com- 
paração, escripturas que se reconhecem 
como verdadeiras, ás quaes se comparam 
outras cuja authenticidade é contestada- 

— Figura de Rhetorica. Comparação 
bella, excellente, engenhosa, ridicida.-' 
Camões está cheio de bellas comparações. 
—« Ponderemos primeiro as duas extraoT- 
dinarias comparações do Ventre, e dos 
peitos, que como são bucólicas, e pastoTi'h 
ambas são rústicas, e do campo.» AntO" 
nia Vieira, Sermões do Rosário, Part. 

§ . A. 
— Termo de Grammatica. Qrâos ^ 

comparação: o positivo, o comparati<io 
e o superlativo. 

— Advérbio de comparação, adverso 
que serve para estabelecer uma relaÇ'^® 
de egualdade, de superioridade ou 
inferioridade como tanto, mais, menos. 

COMPARADO, A, part. pass. de Compa- 
rar.—«Se vive (o iíoiiiem) segundo acai^ 
he cõparado aos brutos, se vive segundo " 
sprito, he copanheyro dos Anjos.» 
Pinto, Dialogo da Verdadeira philosopb'®^ 
cap. 5. — « Como se mais claramente diss^ 
ra: Se te nam conheces a tiú alma formos^^ 
sima, assellada com a minha image^h 
nada & arrayada com minha semelh^^ 
ça, remida & resgatada com meu sa^d^^' 
bella & preciosa per natureza, sayrt^-'' 
de ti, & iras apos teus mãos pensaW 
tos, seguindo teus deprauados app^^^ ' 
comparados a brutos animaes.» ' 
Ibidem. 

Menos as nuvens negras nos atroão 
Quando em trêmulos raios se desfazem, 
A machina total despedaçada 
Fòr'esta commoçào mal comparada. 

EOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. I) 

Se fossem os erros que elles commettid" 
Tem, cm quanto aos sujeitos comparado^i 
Quem duvida que lie mór atrevimento 

, Igual culpa em menor merecimento. 
IDEM, IBIDEM, C. I, CSt. 77. 

Vê ja como estas cousas comparadas 
Nem cliegão nunca a ser, nem nomeadas- 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 41. 

— «Com effeito os tabelliães ou 
vães podem dizer que ha conforini- 
ou differença entre escripturas COIHP 
das, mas não tem regra alguma P'^'''^?m- 
nunciar com certeza, que duas esc^ 
ras são d'uma mesma mão ou . jj. 
mãos diversas.» Ferreira Borges, 
nario Juridico-Commercial. a. 

COMPARADÔR, s. m. (De 
Termo de Physica. Instrumento qu® pfj- 
para comparar com exacção os cO f jj, 
mentos de duas regras que devei» ® 
de medida, ou cm geral as dimenso®® 
logas de dous corpos, 

COMPARAR, V. a. (Do latim <'<'"'^gi,oi- 
re). Examinar ao mesmo tempo .jjd" 
lhanças o as diíFerenças. — 
estes dous papeis, acho que o riiais 
do é preferível. — Comparemos ^ 
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9''' grandeza de Portugal com a sua mi- 
actual. — «Comparou como sahio.n 

, ancisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
®3aes, p. 195. — « Tudo he somhra, se 

coBipãra com o defeito da facilidade 
ligeireza.y) Idem, Carta de Guia de 

i-asados. 
Assimilar, egualar. 

Jiizo, cjue conheça ao longe, e ao perto, 
Vue saiba comparar á boa pintura 
^ bom poema em tudo vivo e esperto. 

•4NT. FERR., CABTAS, IÍV. I, n.° 8. 

"Comparou o antigo Pitagoras a vi- 
'^^umana a hua feira, que em Grécia 
jazxa, de grande aparato, e diuersos 

^^^rcicios.D Jorge . Ferr eira de Vaseon- 
Ulysippo, Prol. — «Os prosperos 

^^graçados comparo eu com os velhos, 
os p moços per huma ladeyra acima.» 

'■'"'ncisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
Saes, p. 30.—«/I honra da mulher com- 

r ro eu á conta de algarismo,y> Idcm, 
arta de Guia de Casados. 

rejl. Comparar-se, assimilar-se, 
gualar-se. — Sendo um ignorante, ousa 
"Aparar-se aos sábios. 

comparado. — aE pelo caminho 
^ jorao armando té chegarem a fazer 
^ 2"®^ ora ouvistes, naõ sabendo a quem 

tal ajuda: mas depois que conhe- 
ao a Artinam, foi o prazer taõ gran- 

todos, que naõ tem cousa a que 
compare, principalmente em Clari- 

l^ffibrando-lhe, que servia nisto 
j, ^^gredo de sua alma, Clarinda.D 
^^rros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 3.— 

Zuo responde, que com muita ra- 
Poi " ^^^^oria se comparou á pintura, 
tar ° ^^^^^riar sem fundamento, he pin- «3!<e?'er.» Antonio Cordeiro, His- 
Q Insulana, Liv. ii, cap. 2. — «il/as 
^^Ue mete maior terror he que arremessa 

perfras tamanhas, e maiores que "ezes pedras tamanhas, e 
druores, e muytas como mós d'ata- 

com hum impeto, e estrondo tam es- 

0 d pode comparar 
ou outras quaisquer pe- 

Pra ^ artilharia.y) Lucena, Vida de S. 
p^^^®co Xavier, Liv. iv, cap. 4. 

Par .^PARATIVAMÊNTE, adv. (De com- 

*110(1 ° suffixo «mente»). D'um 
'^^'^Parativo, por comDarayão. 

^gJiyARATÍVO, A, adj. (Do latim com- 

S5o Q'ie estabelece uma compara- 
iniür~ ^^c-dro comparativo das forças 

das nações da Europa. 
Philosophia. Faciddade 

faculdade de comparar. 
Coiijv^ comparativo, methodo que 
Suas estudo seientlfieo das lin- 
Cotviv! das questões ó o methodo 

^arativo. 
comparativa (chamada 

fa^gx '^as com menos razão, compa- 

'"^'^do descreve os orguos compa- -Os cm todas as especies d'ani- 

®ínjo de Grammatica. Que expri- 

me o segundo gráo na significação dos 
adjectivos, isto é, a relação d'egualdade, 
de superioridade ou de inferioridade. — 
Advérbio comparativo. 

— Substantivamente: Um comparati- 
vo. — Maior, vnenor, mdhor são compa- 
rativos. 

COMPARÁVEL, adj. (Do latim copma- 
rabilis). Que pôde ser comparado com. 

COMPARECÊNCIA, s. f. Vid. Compare- 
cimento. 

COMPARECÊNTE, adj. (De compare- 
cer). Que comparece. 

— S. 2 gen. Termo do Fôro. Que com- 
parece em justiça perante o escrivão. 

COMPARÍECÊR, V. n. (D'um baixo la- 
tim comparescere, do latira comparere). 
Apparecer perante um juiz, em tribunal, 
pessoalmente ou por procurador ou escu- 
sador. 

COMPARECÍMÊNTO, s. m. (De compa- 
rece, thema de comparecer, com o suffixo 
«mento»). Oactode comparecer em juizo. 

COMPARIÇÃO. Vid. Comparecimento. 
COMPARSA, s. m. o /. (Do italiano 

comparsa, acção de apparecer e persona- 
gem mudo, de comparire, comparecer). 
Termo de Theatro. Personagem mudo, 
do sexo masculino ou feminino. — Um 
comparsa do theatro de D. Maria II. 

— O theatro é pequeno, e Actorcs poucos, 
Mais pouca a gente que encliào taes comparsas 
Para dar um combate bem renhido 
De dous excrcitoa campaes, que cm forma 
Avancem, iirào, mattem, morrão, fujão. 

PllANC. M. DO NASO., OBKAS, tOm. I, J). 100. 

COMPÁRTE, adj. 2 gen. (De com, e 
parte). Que compartilha alguma cousa; 
que participa n'alguma cousa. 

—Que ó parte, membro d'um com posto. 
— S. m. Um comparte. 
— Termo de Direito maritimo-com- 

merciai. O co-proprietario do navio, que 
tem n'elle quinhão ou parte, e que ó par- 
ceiro mas não socio, possuindo pro indi- 
viso. — «Os compartes chamão-se egual- 
mente co-interessados, co-])rop>rietarios, 
quinhoeiros e consortes do navio, ou par- 
ceiros; e a associação que formão não é 
sociedade, é parceria.,.. O comparte m«s 
decisões acerca do destino, costeamento, e 
manejo do navio prepondera, segundo a 
grandeza do seu interesse no navio, con- 
tando-se por um voto o que tem a menor 
porção, e por dous o que tem o dobro, e 
assim em proporção,y> Feri'eira Borges, 
Diccionario Juridico-Commercial, s, v. 

COMPARTÍDO, k,part.pass. de Compar- 
tir. 

Na tosca pencdia estií, pegado 
O verde musgo cm modo compartido, 
Que com perfeito ser nelle se veste 
D'cBmalta natural, ouro celeste. 

nOLIU DE MOURA, NOV. DO UOMEM, C. U, CSt. 37. 

COMPARTIMÊNTO, s. m. (Do compar- 
tir.) Divisão do uma peça movei, sepa- 
rada de outra.—Os compartimentos de 
uma gaveta, d'um armaria. 

— Divisão pequena do uma casa. — 
Este andar tem seis compartimentos. 

— Lobulos do cérebro. 
COMPARTÍR, V. a. (Do latim compar- 

tiri). Partir alguma cousa com oiftrem ; 
compartilhar. 

— Dividir em compartimentos. 
COMPASSADAMÊNTE, adv. (De com- 

passado, cora o suffixo «mente»). A com- 
passo ; com passo ordenado. 

compassado, a, part. pass, de Com- 
passar.— <í Porem não andou muito que 
antre o mais basto daquelles arvoredos 
se achou em um campo grande, descober- 
to á maneira de praça, tão compassado 
de todas as partes que em nenhuma pa- 
recia que saísse fora da medida,n Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 56. 

E assi 03 corpos celestes 
Vos trazem tão compassados, 
Que todos quantos nascestcs, 
Sc nascestcs e crescestcs, 
Primeiro fostes gerados. 
E que fazem os podercs 
Dos sinos resplandecentes ? 

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA. 
O remo compassado fere frio 
Agora o mar, despois o fresco rio. 

CAM., Lus., c. VII, est. 43. 
— «0 zelo da causa, que solicitaua, o 

esplendor de sua familia, parentes e com- 
passadas acçoens lhe hauiam gvangeado 
mais, que o proprio talento {não de todo 
esteril) boa opinião entre os Ministros 
Castelhanos, e modernos portuguezes.t 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, p. 13. 

— Navio compassado, o que vae bem 
carregado por egual e governa bem. 

— Proporção compassada, proporção 
justa, exacta. 

Que SC os olhos auzentes 
Não vem a compassada 
Proporção, que das cores excellentes 

CAM., ODE VI. 
C0MPASSA6ÉIR0, s. m. (De com, e 

passageiro). O que 6 passageiro com ou- 
tro; companheiro na passagem do mar. 
—«.Estes Gentios, meus compassageiros.» 
Padre Manoel Godinho, Relação da Via- 
gem da índia, p. 51, em Bluteau. 

COMPASSAR, V. a. (De compasso). Me- 
dir cora o compasso. 

— Executar com proporções exactas 
certas obras de desenhos. 

—Figuradamente; — «A sua experien- 
cia compassou as alturas,» Antonio Viei- 
ra, Sermões, Tom. ii, p. 138. 

— Examinar as proporções. 
Desembarcamos logo na espaçosa 
Parte, jior onde a gente so espalhou. 
De ver cousas extranhas desejosa 
Da terra, que outro jiovo não jjizou: 
Poróm eu co'os pilotos, na arenosa 
Praia, por vermos em que parto estou, 
Me detcnho em tomar do sol a iiltura, 
E C07npassar a universal pintura. 

CAM., LUS., c. V, est. 2ü. 

—Dispor a distancias eguaes.-:-«Pro- 
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porcionou os claros, compassou as filei- 
ras.^ Conde da Ericeira, Portugal Res- 
taurado, Tora. I, p. 45G. 

■—• Computar. — (íjDizey-me haveria 
rnayür confusão em liuma Reimhlica por 
mais que os tristes de nós outros Relo- 
gios estivessemos a medir, a compassar 
e Vstremar o tempo, j)or ver se podíamos 
regar, ou encobrir tamanha ãoudice.ti 
Francisco ]\ranoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 47. 

—Termo de Musica. Metter a compas- 
so.—i Rezar desentoado, compassar a mu- 
sica, são coiisas que não houverão de ser.d 
Francisco Manoel de Mello, Carta de 
Guia de Casados. 

— F. rejl. Compassar-se, mover-se com- 
passadamente, com movimentos rcgula- 
res e proporcionados. 

— Figuradamente: Comedir-se, mode- 
rar-se. 

— Compassar-se com alguém, ir no 
mesmo passo que elle. 

— Compassar-se um navio com outro, 
pôr-se no seu rumo ou esteira; marear 
as velas como elle para o seguir. 

COMPASSÍNHO, s. m. (Diminutivo de 
Compasso). Termo de Musica. Detençaque 
se faz no meio do compasso com um gei- 
to da mão para dar tempo á voz. — aEsta 
he sua verdadeira cantoria, enão decom- 
passinho.» Antonio Fernandes, Arte de 
Musica, p. 33. 

COMPASSIVAMÊNTE, adv. (De compas- 
sivo, com o sufíixo «mente»). De modo 
compassivo. 

COMPASSÍVEL, adj. 2 gen. (Do latim 
compassihilis). Vid. Compassivo. 

COMPASSÍVO, A, adj. Que se compadece 
facilmente. 

E bom que grave, e compassivo sente 
O acerbo caso. 

sl D33 MENEZES, MALACA CONQ., 1. XU, CSt. 35. 

Lembro-vos que se foi amor crear-me, 
Que he essencia cFamor ser compassivo, 
E posto que eu faltei quando coiivinha 
Nào píSe limite em vós a falta minlia. 

KOLIM DE MOCRA, NOV. DO nOMEM, 1. II, est. 4. 
 Abracadabro 
A' gruta corre, (Vondo, compassivo 
Trazendo um negro frasco, todo clieio 
D'um espirito vital, lli'o arruma ás ventas. 

Dimz DA CEUZ, UYSSOPE, Cant. VIII. 

— Que indica, manifesta compaixão. 
— Palavras compassivas. — Olhar com- 
passivo. 

COMPASSO, s. m. (De com, e passo). 
Passo, marcha regular. Este é o sentido 
primitivo em que se acha empregado em 
Barros, Couto, etc. 

— Movimento, passo regular.— O com- 
passo dos remos batendo n'agua.—Figu- 
radamente : — Tirar alguém do seu com- 
passo, fazcl-o agastar, irar-se, descom- 
pór-se, 

— Instrumento de metal, composto de 
duas partes, que se encaixam por uma 
extremidade uma na outra, em charnei- 

ra, que se chamara pernas ou ramos e que 
se abrem ou fecham uma sobre a outra, 
para traçar circulos e para tomar medidas. 

— Compasso de reducção, compasso cuja 
charneira é inovei e pôde correr ao longo 
das pernas cujas extremidades, do ambos 
os lados, estào armadas de ponlas ; unia pe- 
quena escala indica a relaçào que existe 
entre o comprimento dos ramos «abaixo 
da charneira e acima d'ella; essa relaçào 
é a mesma que a que existo entre a dis- 
tancia das pontas inferiores e as das pon- 
tas superiores; resulta dahi que essa 
relação é de 3, todas as vezes que se tomar 
sobre um plano um comprimento com as 
pontas inferiores e que se marcar n'uma 
linha a distancia das pontas superiores, 
ter-se-ha um comprimento tres vezes mais 
pequeno que o precedente. O instrumen- 
to serve para construir figuras similhantes. 

— Compasso espherico, compasso cujos 
ramos são curvados de modo que possam 
abraçar uma porção da esphera e que ser- 
vem para descrever circumferencias so- 
bre uma esphera massiça. 

— Compasso de proporção, instrumen- 
to formado do dous ramos chatos tendo 
certas divisões. 

— Compasso de trisecção, instrumento 
que serve para dividir ura angulo em 
tres partes eguaes. 

— Compasso d^ellipse, instrumento que, 
fundado sobre as propriedades da ellipse, 
serve para traçar essa curva. 

— Geometria do compasso, parte da 
geometria que resolve graphicamente os 
problemas, excluida a regra. 

Nas entranhas d'um monte solitário, 
Que entre as uuvens esconde a calva fronte. 
Assiste Abracadabro, a quem patentes 
Os profundos mysterios da Cabala, 
E todas as leis são da Onomania. 
Mil Globos, mil Compassos, mil Quadrantes 
Confusos jazem no sombrio alvergue. 

DINIZ DA CBUZ, IIYSSOPE, C. VIII. 
Venho herege do mundo que fez 
O Deos lá de cima tão longo o tão passo 
Feito de nada por tanto compasso, 
Tal que pasmado üco eu desta vez. 

GIL VIO., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— aPosto que estas palavras punham 
receio a quem as lia de não passar, ou 
se tornar, em Palmeirim, além de faze- 
rem pouco, avivaram-lhe a vontade pera 
provar os medos, que se d'alli podiam es- 
perar : e olhando pera traz viu o mar tão 
longe ao pé da rocha, que se espantou da 
grandeza e altura delia, e muito mais do 
modo de sua composição; que toda em 
roda era de pedra talhada tanto por igual, 
que parecia mais ohra composta por mãos 
de mestres excellentes, feita por compasso 
e medida, que não de natureza: e inda 
que a ilha tivesse bem, quatro léguas em 
torno, em toda ella não havia outro porto 
onde podessem sair nem desembarcar se- 
não aquelle onde a barca de Palmeirim 
veio ter,y> Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 56. — <í Todas as 

casas e torres estavam assentadas sohre 
esteios de jaspe de altura de dez braçaij 
o pateo coberto de umas pedras de preço 
verdes e brancas, cortadas a igual com- 
passo e medida.D Idem, Ibidem, cap. 58i 

—Proporção.—Os gigantes usavam ar- 
mas do compasso de seus corpos. 

— Mtitter alguma cousa em compasSOi 
dar-lhe formas regulares, proporção, r"' 
gularidade. 

— A compasso, loc. adv. Proporcio- 
nadamente, symetricamente. — «VeiXAi^' 
do as armas e cavallo, j^assaua os di<í^ 
naquella vida solitaria, e o maior exef" 
cicio, em que mais passava o tempo era 
alguma vez, enfadado da musica, escre- 
ver nos troncos das arvores algum vih''^' 
cete, tão namorado e singular, como suct 
dõr e o amor lhe ensinavam; cortanaO 
as lettras nos mesmos troncos, que 
quelle lugar não havia outra tinta^ 
quaes depois duraram muito tempo, cres- 
cendo a compasso com os alamos, ef" 
que estavam escriptas.D Francisco de Jj!"* 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 
Moraes deturpa esta passagem do PalBiBi' 
rim dlnglaterra d'um modo prodigioso- 
Eis como elle a apresenta: — «As lettro^ 
dos versos cresciam a compasso com 
troncos, onde estavam entalhadas.'» 

— Ao compasso, loc. adv. A' propC' 
ção. — Ao compasso com que vamos en' 
trando na velhice. 

— Em compasso, loc. adv. Em distai^' 
cias eguaes, symetricamente. 

—A distancia. — Estavam a tal 
passo que os não viamos. 

— Termo do Musica. Divisão da dU' 
ração em um numero certo de 
eguaes, chamadas tempo, e que se 
cara por movimentos do pó ou da 
Os compassos separam-se na pauta 
linhas verticaes: distinguem-so os 
passos simples, e os compassos comp"^ 
tos; os primeiros são quaternario, 
tempos; ternario,àQÍ tempos,ebinart^ ^ 
2 tempos. O compasso quaternario ou „ 
tempos, marca-se batendo com o pé " 
tempo no chão, o 2." levantando-o 
lado esquerdo, o 3." para o lado 
e o 4.* para o ar; ou, segundo a 
italiana, batendo os dous primeiros 
pos no chão, e dous no ar; e desigf^ 
na clavo por um 4 ou por um C. 

S: 

— o compasso ternano, o\x de o 
pos, marca-se batendo o 1." tempo no c ^ 
o 2." levantando para o lado esquerdo» . 
3.° para o ar ou marcando os dous 
méiros tempos no chão, e o terceiro 

— O compasso binario, ou de 2 
pos, marca-se batendo oi." tempo no c 
e o 2.» no ar. ^ . gg. 

— Os compassos compostos _sao 
çoes dos compassos simples. Designa ^ 
por dous números, sendo a semi^^^ 
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'Cidade comparativa com a qual es- 
eni relação todas as divisões. O nu- 

superior indica o numero de notas 
lue deve conter cada compasso, ou seu 
®iuivalente, e o numero inferior, indica 

numero d'essas notas que fôrma a du- 
d uma semibreve, assim a indica- 

5*'® Vi significa que o compasso será pre- 
ciiido por duas seininimas ou quaitas 

partes de uma semihreve, Y» o será por 
cü/c/icias^ ou oitavas partes de uma 

^J^ioreve. Os compassos compostos, que 
empregam mais freqüentemente, são: 

3? o 5 ternario 

fl y ® ® hinario, ^4; 

Compasso de 5 temj^os, compasso em- 
r ®gado algumas vezes, composto alter- 

ivamente d'um compasso de 3 tem- 

ta ^ ^ outro de 2 tempos; o bas- 
in'^ ® dlfRcil, mas podo ser favoravel á 

de cantos novos c originaes. 
ha compasso de 1 tempo, mas 

P'''^^to d'um compasso ternario 
jg possa marcar senão um, então ba- 

^ ^ tempo só, embora seja de 3.— 
° Rejndjlica do que 

®oel o compasso.» Francisco Ma- 
UO Mello, Apologos Dialogaes, p. 

Figiiradamente: Cadência, medida, 
p. 0'^ marcar o com- 

coí'j3o ãe alguém, bater-lhe, cas- 

COMPATERNIDÁDE, s. f. (De com, e 
Compadrado. 

^0 compatibilidade, s. /. Qualidade 

^ilid ^ ^°™Pí^tivel.—Não ha compati- 
rru* " justiça e a levi tndade. 

tig^^JJ^EÇÁR, ü. a. (Vid. Começar). An- 
Começar. — «Compece o 

lunl ^ ° yj>mo Te Deus laudamus, o 
4^ P^^dito leã o Âhade a liçom do 
euí Regra de S. Bento, cap. 11, 
da de Alcobaça, Tom. i.—Ain- 
talvez século xviii, e ouve-se 

na bocca provincial. 
PeçQ ECÍLHO, s. m. Diminutivo de Com- 

üieçQ^^^.^ÇOi s. m. Forma antiga de Co- 

CO]VTPAr;.í^°™®Ç° ® Começar). 
adj. 2 gen. (Do thema 

<^Urn g^"" liaixo latim cumpatire, de 
Que soffrer; vid. Compadecer). 

compaixão, indulgência. = 
pregajj ° este sentido, em que foi em- 
cellog A "^orge Fer reira de Vascon- 

^'(v^legraphia, foi. 23. 
IUg exist^ pôde concordar, liarmonisar, 
"^Justiç •'^'^^^'^cnte com outra cousa.— 

® ^<iviandade não são compa- 

^ ° 
pátria commum. 

"ONO, s, m. Patrão conjunta- 

^cond Comer o pao Ucto.'—aPo^s em tempo dei Rey 

dõ Afonso Anriqz cajM pelle era nome de 
hiia çerta veatidura e não somente de tan- 
to tempo, mas tãhem antes de nos hu pouco 
nossos pays tinhão algliumas palauras 
que ja não saò agora ouuidas como cõ- 
pegar que queria dizer comer o pão cõ a 
outra viãda.í! Fernão de Oliveira, Gram- 
matica de linguagem portugueza, cap. 
36. 

COMPELLÍDO, part. pass. do Compel- 
lir. 

Bom como entre os mancebos rccolhiclos 
Em Canusio, reliquias sós de Cannas, 
Já para se entregar, quasi movidos, 
A fortuna das forças africanas, 
Conielio moço os faz, que compcllidos 
Da sua csiinda jurem, que as romanas 
Armas não doixarào, em quanto a vida 
Os nào deixar, ou n'ellas for perdida. 

CAM., Lus., c. IV, est. 20. 
Ora imagina agora, quão coitados 
Andaríamos todos, quão perdidos, 
Do fomcs, do torincutas quebrantados, 
Por climas e por mares não sabidos : 
E do esperar cotnprido tào cansados. 
Quanto a desesperar já compdliãos, 
Por céos não naturaes, de qualidade 
Inimiga da nossa humanidade. 

üB. ciT., c. V, est. 70. 
Assi deixando a guerra turbulenta 
E o valor dos Anjos (pie a governa, 
Nenliua força o Padre Eterno tenta 
Para llie dar castigo, e pena eterna ; 
Bastou faltar-lhe a Graça, que os sustenta, 
Para que lá nessa horrida caverna 
Do sua indignidade compeUidos 
Fossem com fero estrondo confundidos. 

BOLIM DE MOURA, NOV. DO UOMJiM, C. IV, CSt. 51. 

COMFELLÍR, v. a. (Do latim compel- 
lere). Fazer afastar, fugir. 

Eil-os subitamente se lançavam 
A seus bateis vcloces que traziam : 
Outros cm cima o mar alevantaviim, 
Saltando n'agua e a nado se acolhiam: 
De uui bordo e croutro súbito saltavam, 
Que o medo os compdlia do que viam ; 
Que antes quorem ao mar aventurar-se, 
Que nas mãos inimigas entregar-se. 

CAM., Lus., c. II, est. 2G. 

— Obrigar, forçar, constranger, co- 
agir. — A miséria compelliu-«üs a men- 
digar. — Compellir juridicamente. 

COMPENDIADO, A, part. pass. de Coni- 
pendiar. Reduzido a compêndio; resu- 
mido, cifrado. — a-Lá estavão as mara- 
vilhas divididas, aqui estão compendia- 
das.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. i, 
p. 164. 

COMPENDIADÔR, A, s. (De compen- 
dia, thema de compendiar, com o suíSxo 
«dor»), 0, a quo compendia; o, a que 
faz compêndios. 

COMPENDIAR, V, a. (Do compêndio). 
Reduzir a compêndio; resumir; abreviar. 

COMPENDIARIO, a.dj. (Do compêndio, 
com o sufíixo aario»). Vid. Compendioso. 

COMPÊNDIO, s. m. (Do latim compen- 
dium). Resumo dos princípios de uma 
sciencia, de obras de maiores dimensões; 
livro em que se acham os elementos de 
uma arte ou sciencia. — Um compêndio 

de hotanica. — «Supposto assim o brevís- 
simo compêndio dos lieis. r> Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. i, cap. 16. 

— Em compêndio, loc. adv. Resumi- 
damente. 

COMPENDIÓSAMENTE, adv. (Do com- 
pendioso, com o sufíixo «mente»). D'um 
niüdo compendioso. 

COMPENDIÔSO, adj. (De compêndio, 
com o sufíixo «oso»). Resumido, abre- 
viado; breve, laconico.— aCompendioso 
Epitajlo, mas muito misterioso.y> Anto- 
nio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. ii, 
cap. 3. 

COMPENSAÇÃO, s. /. (Do latim com- 
pensatione). Acção do compensar. 

— lielogio de compensação, rclogio 
munido d'um apparelho compensador. 

— Termo de Jurisprudência. Paga- 
mento reciproco e íicticio que se opera entre 
duas pessoas reciprocamente dcvedoras. 
— «/I compensação tem higar, seja qual 
for a causa d'uma ou outra das dividas, 
salvo 1.° na demanda de restituição, de 
uma cousa, de que o dono delia fôra in- 
justamente esbulhado, — 2." na demanda 
de restituição de um deposito ou commo- 
dato,— 5." de uma divida que tem por 
causa alimentos. O jiador pode oppôr a 
compensação do que o credor deve ao de- 
vedor principal: mas o devedor princi- 
pal não pôde oppôr a compensação do 
que o credor deve ao Jiador.n Ferreira 
Borges, Diccionario Juridico-Commercial, 
s. v. 

— Reparação proporcionada ao mal. 
compensado, a, part. pass. de Com- 

pensar. — Despesas compensadas. 
COMPENSADOR, A, adj, (De compen- 

sa, thema de compensar, com o sufíixo 
«dor»). Que compensa, que dá uma com- 
pensação. 

— Substantivamente : A gloria é qua- 
si sempre o único compensador dos esfor- 
ços dos grandes homens. 

— Termo de Pliysica. Pêndula com- 
pensadora, pêndula disposta de maneira 
quo fique sempre simiihante a si própria 
apesar das variações thermometricas. 

COMPENSÁR, V, a. (Do latim compen- 
sare; de com, o pensare; vid. Pesar). 
Termo de Jurisprudência. Declarar equi- 
valente o valor do duas cousas, — Com- 
pensar uma divida. 

— Por extensão, vir em reparação de 
um prejuizo, d'uma desvantagem, d'um 
trabalho. 

Assi a formosa, e a forte companhia, 
O dia quasi todo estão passando 
N'lmma alma, doce, incógnita alegria, 
Os trabalhos tão longos compensando. 

CAM., LUS., c. IX, est. 88. 

— V. rejl. Compensar-se, pagar-se por 
meio de compensação. 

COMPENSATÍVO, adj. Quo serve de 
compensação; que compensa. 

COMPENSAVEL, adj. (De compensa, tho- 
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ma de compensar, com o suffixo savel»). 
Que pôde ou deve ser compensado. 

COMPES, s. m. pl. Termo de Zoologia. 
Genero de insectos da ordem dos dípte- 
ros, que em logar de tromba tem uma 
bainha córnea que encerra as cerdas do 
sugador. 

COMPESÂR, V. a. Outra forma antiga 
de Começar (vid. Compeçar). 

COMPESCÊR, V. a. (üo latim compes- 
cere). Reprimir, refrear. = Pouco usado. 

COMPETÊNCIA, s. f. (Do latim compe- 
tência). Termo de Direito, Attribuiçào, 
poder d'um tribunal, d'um funccionario, 
d'um official publico, medida d'esse po- 
der. — aE d(x competencia da Junta do 
Commercio conhecer das causas de fal- 
lencias; e outras commerciaes. E da com- 
petencia do Juízo da índia, Mina e ou- 
vidoria d'alfandega conhecer das questões 
de soldadas, avarias e fretes, etc.—Como 
a competencia involve um direito desi- 
gnado por lei, a incompetência involve 
nullidade de julgado.y) Ferreira Borges, 
Diccionario Juridico-Commereial, s. v.— 
«Declarou-se por ^ss. 23 julho 1811, 
que para estabelecer a competencia do 
Juizo dos privilegiados do commercio não 
bastava a qualidade de negociante matri- 
culado, e menos de mercador de retalho.n 
Idem, Ibidem. 

— Figuradamente : Habilidade reco- 
nhecida em certas matérias e que dá di- 
reito de resolver, julgar.—A compe- 
tencia de Bopp nas questões de gramma- 
tica. 

— Rivalidade; capacidade de se egua- 
lar na lucta com outro. 

Mais avante bebendo sécca o rio 
Mui grande multidão de Assyria gente. 
Sujeita a femcnino senliorio 
Do uma tào bella, como incontinento : 
Ali têm junto ao lado nunca frio 
Esculpido o feroz gincte ardente, 
Com quem teria o lilho competencia ; 
Amor nefando, bruta incontinoncia ! 

CAM., Lus., e. VII, est. 53. 

Porque á vista dos olhos, 
Por quem peno saudosp, 
Ou de puro medroso não sabias, 
Ou menos magestoso. 
Temendo cnmiteteticia 
Ostentavas a luz á intercadencia, 
Uma vez parecia, outra faltava, 
Como quem de cobardea traz tornava. 

BARB. BACELLAB, SAUDADES DEAONIO. 

Ja por seu Eey entSo enrista a lança 
Co mais ousado, e forte em competencia 
Nào tendo inda dozo annos bem perfeitos, 
Empreliende ja famosos, e altos feitos. 

CÔBTE BEAL, NAÜF. DE SUPULV., C. IV. 

— Lucta, combate. — Alas de comba- 
tentes. — d Depois disso as competências 
foram em tamanha rotura, que, nascendo 
ãellas discórdias grandes, houve bandos, 
em que morreram alguns senhores prin- 
cipaes e cavalleiros famosos, e ia em 
tanto crescimento, que se assim não ata- 
lhara com sua temperança e discripção. 

Hespanha fora posta em maior destrui- 
ção do que já foi em outros tempos.n 
Francisco de Moraes, Palmeírim d'In- 
glaterra, cap. 53. 

— Â competeacia, loc. adv. A quem 
mais ou melhor fará. 

COMPETENTE, adj. 2 gen. (Do latim 
competens, competentis, participi^ activo 
de competere; vid. Competir). Termo de 
Direito. Que tem direito de conhecer de 
uma matéria, d'uma cousa. — O juiz foi 
declarado competente. — Deve-se appel- 
lar para o tribunal competente. 

— Parte competente, a que tom qua- 
lidade para ser parte no processo. 

— Edade, tempo competente, a edade, 
o tempo requerido legalmente. ^— Edade 
competente para ser jurado. 

— Por extensão; Capaz de bem julgar 
certas cousas. —Ninguém julgará a Aca- 
demia das Sciencias de Lisboa competente 
para julgar qtiestões de historia littera- 
ria e linguistica. 

— Que tem os requisitos necessários. 
— aSeu competente saber, he saber fazer 
isto.T) Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 156.—«Quiz minha sor- 
te, que estes próprias dias me faltassem al- 
guns documentos competentes, ao sugeyto 
daobra.í) Idem,Ibidem, p. 55.—nLhetai- 
xou por mercê competente, hum lugar de 
Deputado Eclesiástico, em a Mesa da 
Conciencia.» Idem, Epanaphoras, p. 22. 

COMPETENTEMÊMTE, adv. (De com- 
petente, com o suffixo «menteD'um 
modo competente. 

— Convenientemente. — «Bastante nu- 
mero de gente, e competentemente arma- 
da.t> Luiz de Vasconceilos, Arte Militar, 
p. 113. 

COMPETIÇÃO, s. f. Vid. Competencia. 
COMPETIDO, k,part.pass. de Competir. 

Sobre que ha competencia. 
— Emulado. 
COMPETIDOR, A, s. (De competi, the- 

ma de competir, com o suffixo «dor», «a»). 
O, a que entra em competencia com ou- 
trem, que quer rivalisar com elle, exce- 
dêl-o; cmulo, rival. 

Se estes competidores 
querem seguir esto feyto, 
ordenem jirecuradores, 
e diguivin de seu direyto. 

CANO. DE BES., t. I, p. 3. 

Chea era a serra de competidores. 
AKT. FEBR., SANTA COMDA. 

— «Destruida Carthago, competidora 
do Império...n Luiz de Vasconceilos, Arte 
Militar, p. 57, em Bluteau. 

COMPETIMÊNTO, s, m. (Do thema com- 
peti, de competir, com o suffixo «mento»). 
Vid. Competencia. — «Dõde viera os Gre- 
gos a chamar ao Rey Basileus, que quer 
dizer base do pouo, como um assento, so- 
bre que está todo o peso & trabalho da 
repubrica. E daqui se colhe que quãto 
cada hum está mais aleuãtadoper digni- 

dades, tato he mais opprimido cõ o 
dos trabalhos. Pelos cherubins, que cfftno 
muitos dizem, querem dizer cõpetiroBi^^" 
de sciencia, a qual interpretaram segue 
S. Gregorio.D Heitor Pinto, Dialogo da 
Justiça, cap. 5. 

COMPETÍR, V. n. (Do latim competere', 
de cum, cora, e petere, ir para; vid. P®" 
dir). Pertencer em virtude de certo dire'' 
to, de certo motivo.—/sío compete-DOS 
por direito de maioridade.—A todo o ciad' 
dão compete o ser respeitado.—A elle coffl' 
pete o julgar-nos.—«.Acção tão sobrenah^' 
ral não compete a outro senão ao sacef' 
dote.D Antonio Vieira, Sermões, Tom- h 
p. 156. _ 

— Entrar em competencia, ter efflu'®' 
ção, rivalisar, pretender egualar-se e® 
forças, dotes, qualidades, luctar. 

Bem se enxerga nos pomos e boninas, 
Que competia Chloris com Pomona: 
Pois se as aves no ar cantando voam. 
Alegres animaes o chào povoam. 

CAM., LDS., e. IX, est. 62. 

Ecclypsada do Ceo a luz serena. 
Aberta a porta donde amor vivia, 
O final transe tudo desordena 
A vida fogo, amor só nào fugia; 
l'arece que na gloria dessa pena 
Elle eomsigo mesmo competia, 
Vertendo mais entào do lado exangue 
De intenso fogo e ardor, que d'agua e 

ROLIM DE MOURA, NOV. DO UOMEM, C. H) 

Aracline, que Minerva vingativa 
Em aranha tornou, por arrojar-se 
A competir com ella, certamente 
Lhe não levara no tecer a palma. 

DINIZ DA CBOZ, IIYSSOPE, Cant. V. 

— N'este sentido o verbo é segu"''' 
preposição com regularmente, como se 
dos exemplos precedentes. Encontr®^^^ 
todavia algumas vezes com comp'®'"'® 
terminativo: — «SeguiamnoUo 
olhos, todos de emulação, eu » 
sidade, porque seu, voo me não conip® 
Francisco Manoel de Mello, Apolog"® ^ 
logaes, p. 32. — «Vendo inteyramf^ ^ 
universo tantas vezes, como ha 
anno, não vi nunca outras taes eo 
que lhe competissem, quanto 
lhe excedessem.D Ibidem, p. 140. ,u. 

COMPILAÇÃO, s. /. (Do latim con^^^e 
tione, de compilare, compilar). AcÇ' 
compilar. . Ji- 

— Obra composta de extractos 
versos auctores.—Este livro é 
pilação.— d.El-Rey D. Dinis po^ 
em ordem, e mãdou fazer compil^Çj.jjgu^ 
las.y> Duarte Nunes, Origem da 
portugueza, p. 33. ^pi- 

t COMPILADO, part. pass. de 
lar. Que se compilou. —• 
tomo dos concilios compilados 
ri9io.)) Chrysol Purificativo, em " 

COMPILADOR, A, s. m. (Do latinJ^ 
lator, de compilare, compilai')* 
compila. 

— N'uni sentido favoravel. ^ ^ 
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ne om um só corpo, documentos dispor- 

^ N'um sentido desfavorável. O que 
tem nada de original, que tudo quan- 

® escreve 6 plagiato.—Este escriptor não 
passa de um máo compilador. 

COMPILAR, V. a. (Do latim compilare, 
P''opnamente roubar, e por consequeneia, 
oiibar as obras d^outrem). Juntar extra- 
os de diversos auetores, documentos 

P'OVenienles de differentes fontes. 
Absolutamente. — Este homem pas- 
a vida a compilar. 

COMPITÁES, s. f. 2Ú. (Do latim com- 
P^iciUa^ de compitum, encruzilhada). Ter- 

"ia Antigüidade. Festas da antiga 
oifla em honra dos deoses Lares ou 
®nateSj e da deosa Mania sua màe, as- 
"n denominadas poi-que se celebravam 

® trivios e praças publicas; os seus sa- 
Qotes eram os libertos e os escravos, 

H ® nesses dias gozavam de toda a li- 
''erdade. 
^ COMPITALÍCIO, adj. (De Compitàes). 

filmo da Antigüidade. Pertencente ás 
compitàes; 

COMPLACÊNCIA, s. /. (Do latim vlac »• J- com- j complacentis). Cuidado, desejo 
^omprazer. 

q Estado da alma, que se compraz, 

sa quer em alguma oou- 
g ' ~r d'uma pessoa com compla- 

■— oTi — complacência em alguém. 
(.• í "-'^^'■se com complacência, estar sa- 

de si mesmo. 

^^ndida complacência endeclia os ventos, 
^ ® a innocencia por ti doce suspira. 

!>• PBANC. DE POKTÜG., DIVIK. E IIÜMAN., V, 
l>íO, em Bluteau. 

qQ^J^^^Placencia humana, consideração 
Vere desviar os homens dos seus de- 
amio' '^oridescender com parentes e I condcscendeneia criminosa, 
ójjgg - Complacência, (íe/erencia^coíi- 
dado 1 —A complacência ó o cui- 
íHaig ^ ®°niprazer, e é por consequencia, 
cojiio íi deferencia. — Esta, 

^ etymologia, ó o acto de 
setxtiiv) ■" preferir aos seus proprios 
iHentog^"^! ^ acquiescencia aos senti- 
ou ^ outros. — A condescendencia 

cojicZescenáer 6 de descer 
^^Siío d se prestar á satis- 

vez de exercer ri- 
tem coju'^'1'''^ direitos. Um marido 
®Ua egj, P^''6ncia e condescendencia por 
fiotu Q esposa tem deferencia para 

° ° outro tem con- 
todos^T filhos. Deve- 

filtros tÍ P^''a com 
os n' ter deferencia para °®sos superiores; e condescen- 

cortri^.^ inferiores. O valente 
Os '^'^nde 

• ° fraco : 
P^tides- R°t deferencia para com os 

Com complacência para com que vivemos. A complacên- 

cia caracterisa particularmente uma bon- 
dade aíFectuosa; a deferencia uma doçu- 
ra respeitável ; e a condescendencia, uma 
facilidade indulgente. 

COMPLACENTE, adj. 2. gen. (Do latim 
complacens, complacentis, part. act. de 
complacere, comprazer). Que tem com- 
placência. 

— Cortez, civil, condescendente, com- 
prazenteiro, que se conforma facilmente 
com tudo. 

COMPLANÁR, V. a. (Do latim compla- 
nare, aplanar). Aplanar, pôr ao nivel do 
terreno. 

— Inteirar o que falta. 
COMPLAZER. Vid. Comprazer. 
COMPLECTAMÊNTE ou COMPLETAMÊN- 

TE, adv. (Do thema completa,do completar, 
com o suffixo «mente»). D'uma maneira 
completa.—Esta obra esíá completamente 
acabada. — Saiu-se completamente bem. 

— Juntamente. — «7/e certo, que com- 
plectamente teve todas as virtudes.^ Fer- 
nando Corrêa de Lacerda, Panegyrico do 
Marquez de Marialva, p. 27. Vid. Com- 
pletamente. 

COMPLECTÓRIO ou COMPLETÓRIO, s. 
m. Completas, a ultima das horas cano- 
nicas. 

— O ultimo periodo, ou parte de algu- 
ma cousa. 

COMPLEIÇÃO ou COMPLEXÃO, s.f. (Do 
latim complexione, entrelaçamento, con- 
stituição; de complexus (vid. Complexo). 
Entrelaçamento, união. 

— Termo de Philosophia. A comple- 
xão dos termos é a sua extensão e gene- 
ralidade. 

— Termo de Medicina. Reunião de to- 
das as condições physicas exteriores o sen- 
síveis próprias a um tal ou qual indiví- 
duo, o constituindo o seu estado normal.— 
Este homem é d'uma complexão robusta. 

— Figuradamente : Caracter, humor, 
gênio, condição, 

—Syn. : Complexão, constituição, tem- 
peramento, natural. — Complexão, indica 
propriamente os hábitos formados, as incli- 
nações ou disposições habituaes, quer nas- 
çam do temperamento ou dos humores, 
d'algum outro elemento constitutivo do 
corpo; os médicos distinguem quatro com- 
plexões geraes. Constituição consiste na 
composição e disposição dos differentes 
elementos dos corpos, das differentes par- 
tes d'ura todo que o constituem, ou o es- 
tabelecem tal, ou formam a sua existên- 
cia, o seu estado, e a sua maneira pró- 
pria e estável de ser; a força ou a irri- 
tabilidade dos nervos influem sobre a con- 
stituição do corpo. Temperamento 6 pro- 
priamente o que faz o humor, o que pro- 
duz no corpo animal a mistura com a 
dós-e dos humores temperados ou mode- 
rados um pelo outro; a mistura dos hu- 
mores produz no corpo o temperamento; 
o humor dominante fôrma o temperamen- 
to sanguinco ou bilioso, quente ou frio, 

ardente ou íleugmatico, etc.; o bom tem- 
peramento resulta sobretudo do equilibrio 
dos humores. Natural, annuncia as pro- 
priedades, as qualidades, as disposições, 
as inclinações, os gostos; n'uma palavra, 
o caracter que se recebeu da natureza, 
com a qual se nasceu; esta palavra é to- 
mada ordinariamente num sentido mo- 
ral ; e algumas vezes no sentido physico 
de constituição. O natural ó, pois, for- 
mado da reunião das qualidades natu- 
raes ; o temperamento, da mistura dos hu- 
mores; a constituição, do systema inteiro 
das partes constituitivas do corpo; a com- 
plexão, dos hábitos dominantes que o cor- 
po contrahiu. O natural faz o caracter, o 
fundo do caracter; o temperamento, o hu- 
mor, o humor dominante; a constituição, 
a saúde, a base ou o primeiro principio 
da saúde; a complexão, a disposição, a 
disposição habitual do corpo. 

COMPLEICIONÁDO, adj. 2 gen. (Do la- 
tim compleixione, com o suffixo «ado»). 
Que tem uma certa complexão.—Bem, 
mal Gompleicionado. — aPôde soldar sen- 
do o corpo bem compleicionado.» Antonio 
da Cruz, Compilação de Cirurgia, p. 187, 
em Bluteau. 

COMPLEICIONÁL, adj. 2 gen. (De com- 
pleição, com o suffixo «al»). Quo pertenço 
á compleição. 

COMPLEMENTÁR, adj. 2 gen. (De com- 
plemento, com o suffixo «ar»). Que for- 
ma complemento. — Somma complemen- 
tar. 

— Dias complementares, os cinco ou 
seis dias, que no calendario republicano 
completavam o anno composto de doze 
mezes de trinta dias cada um. 

— Termo de Geometria. com- 
plementares, ângulos cuja somma é egual 
a um recto. 

— Termo de Physica. Côres comple- 
mentares, cores simples ou compostas cuja 
reunião produz o branco. 

COMPLEMENTÁRIO, adf (Do comple- 
mento, com o suffixo «ario»). Que serve 
de complemento. 

COMPLEMÊNTO, s. m. (Do latim com- 
plementum,àü complere, terminar). O que 
completa ura numero, uma cousa. — O 
complemento d'uma somma. 

— Termo do Theologia. Complemento 
de beatitude, augmento do beatitude dos 
bemaventurados depois do juizo final. 

— Termo do Geometria. O quo falta a 
um angulo para complotar um angulo re- 
cto, ou marcar noventa gráos. 

— Complemento arithmetico, a diffe- 
rença entro um numero e a unidade, se- 
guida de tantas cifras, quantas forem as 
letras d'e8sc numero. O complemento ari- 
thmetico do 7 ó de 3, pois que 10 ó a 
unidade seguida de uma cifra e quo 
7 -I- 3 ^ 10. 

— Termo de Astronomia. Complemen- 
to d'um astro, a sua distancia angular ao 
zenith. 
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— Termo de Musica. Complemento de 
um intervallo, a quantidade que lhe falta 
para chegar á oitava; assim, a segunda 
e a septiina, a terça e a sexta, a quarta 
e a quinta são complementos uma da 
outra. 

— Termo de Grammatica. Toda a pa- 
lavra ou phrase destinadas a completar a 
idêa incompletamente exprimida por uma 
outra palavra ou phrase. O complemento 
d'ura substantivo uiarca-se gerahnente 
pela preposição de, e pelo genitivo nas 
linguas em que ha casos; A casa de Pau- 
lo, Domus Pauli. O complemento dos ad- 
jectivos marca-se por diversas preposi- 
ções, segundo o sentido da phrase ; ex.: 
Isto é diffi,cil de praticar-se. Estou ai-re- 
pendido de ter mentido. Este homem é 
inclinado ao bem. O fazer bem c a;jrada- 
vel a Deus. Fui 'perdoado pelas minhas 
lagrimas. Quanto foi hom para mim! 
etc. O complemento d'um verbo, expri- 
me-se quer ajuntando pura c simplesmen- 
te, sem intermediário, um substantivo ou 
ura infinito a esse verbo : Possuo livros. 
Desejo lêr; diz-se então que o comple- 
mento é directo, e nas linguas que têm 
casos, exprimem-n'o pelo accusativo, quan- 
do elle é um substantivo; o verbo tam- 
bém pôde ter por complemento direc- 
to uma preposição: Desejo que sejas 
feliz; quer por intermediário d'uma pre- 
posição. Eu fallarei a teu pae. Eu traba- 
lharei por ti. Venho de Lisboa. Entrei 
no Porto. Diz-se então que o complemen- 
to é indirecto. Quando é um verbo acti- 
vo, podem estar juntos os dous comple- 
mentos. Hei de dar este vestido a uma 
pobre; defender-uos-hei contra os seus 
ataques. Nas linguus em que ha casos, 
o complemento indirecto dos verbos mar- 
ca-se, assim como os dos adjectivos, pelo 
genitivo, dativo, ablativo (cora ou sem 
proposição) e accusativo (com uma pre- 
posição). Os grammaticos distinguem o 
complemento logico e o complemento 
grammatical: o primeiro é a reunião de 
todas as palavras que servem para com- 
pletar a significação d'uma outra pala- 
vra ; e a segunda ó a única palavra que 
exprime a idêa n'esta reunião, o que está 
submettida como tal ás modificações que 
exigem as regras grammaticaes. N'esta 
phrase: Adoro o Deus dos nossos ante- 
passados, o complemento logico do vei-- 
bo adoro ó o Deus dos nossos antepassa- 
dos, o complemento grammatical, é sim- 
plesmente Deus. 

— Termo de Fortificação. Complemen- 
to da cortina, o que fica d'ella, deduzi- 
do, abatido o fianco secundário. 

— Termo de Marinha. Complemento 
de derrota, angulo complementar que a 
derrota ou rumo que se segue, faz com 
o meridiano do logar onde se está, isto é, 
a diíFerença d'este angulo a noventa gráos. 

— Loc.: Dar complemento, cumprir, 
executar, por em obra, em cffcito, rema- 

tar, completar.—«Ao tem pode dar com- 
plemento á ameaça.>1 Promptuarío Mo- 
ral, p. G7. — lí Darão complemento á vi- 
ctoria começada.D Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tora. V, p. 443. 

— Syn. : Complemento, supplemento, 
Estas palavras apenas diíFerem pelos pre- 
fixos cum e suh j o primeiro indica a ad- 
juncção,e o segundo a substituição. 

COMPLÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
complens, complentis, de complere; en- 
cher, completar). Enchente.—-Maré com- 
plente.=P()uco usado. 

COMPLETÁDO, A, part. pass. de Com- 
pletar. Que se completou. 

— Oi3S.: Outra fôrma do participio é 
Completo. 

COMPLETAMÊNTE, adv. Inteiramente, 
plenamente, perfeitamente. 

COMPLETAR, v. a. (De completo). Fa- 
zer completo, preencher, inteirar.—Com- 
pletei hoje õOannos.—Completou a quan- 
tia que devia. 

—Acabar, morrer.—Completou os seus 
dias. 

—Concluir, terminar.—Completar uma 
ohra. 

— V. refl. Completar-se, tornar-se com- 
pleto.— O regimento completou-se rapi- 
damente. 

COMPLETAS, s. /. pl. (Do latim com- 
pletor, o que acaba). Termo de Liturgia. 
A ultima das sete horas canonicas. 

—Figuradamente : Completas da vida, 
o seu ultimo periodo. 

COMPLETÍVO, adj. (Do latim comple- 
tivus, de complere, completar). Que aca- 
ba, que completa, que enche ou preen- 
che. 

—Prologo completivo ; prologo que nas 
comédias, encerra em si as outras tres 
especies do prologos, o commendativo, o 
argumentativo e o relativo. 

— Termo do Grammatica. Que serve 
a completar ou a formar um complemento. 
Nas linguas que têm casos, o genitivo, o 
dativo, o accusativo e o ablativo, são 
casos completivos. Uma proposição é cha- 
mada completiva, quando está subordi- 
nada a uma outra, á qual serve ao mes- 
mo tempo de complemento ; n'esta phrase : 
Sabemos que Camões nasceu em 1525 e 
morreu, em 1580, a segunda e terceira 
proposição são completivas. O verbo de 
uma proposição completiva, pôde estar 
em qualquer modo, menos no imperativo 
o participio; em grego, pelo contrario, 
este ultimo modo, serve muitas vezes de 
complemento d'uma proposição. 

COMPLÉTO, A, adj. (Do, latim comple- 
tus, de complere, completar, de cum, c o 
primitivo desusado plere, encher). Que 
não lhe falta nada; que tem todas as suas 
partes ; acabado, perfeito. —Sentido com- 
pleto.—Ohra completa.—Periodos com- 
pletos. 

— Inteiro, preenchido. — Regimento 
completo. — Conta completa. 

— Que tem todas as qualidades.—^"' 
espirito completo. 

— Termo de Botanica. Flor compl®'®' 
flor que tem calyx, corolla, estaraes^® 
pistilio. — lAs jlores nem sempre sio 
acompanhadas d'estes tegumentos ; 
huma jlor tem calyx e corolla he chatn^ 
completa (flos coinpletus).» Avellar 
tero. Compêndio de Botanica, Tom. l; P' 

— Pistilio completo, que consta 
germen, estilete e estigma. 

— Verticillo completo, que rodea 
tronco e não o semi-ciroular. 

— Termo do Entomologia. As lai'^®^ 
dos orthópteros, dos hemípteros e _ 
guns nevrópteros são chamadas 
pletas. 

— Syn. : Completo, inteiro. Diz-se 
uma cousa está inteira, quando ,?'• 
acha mutilada, nem quebrada, nem 
dida; e completa, quando a essa 
cousa lhe não falta nada. A primeira d 6 
tas palavras tem mais relação á total' * 
de das porções que servem simplcam"" 
a constituir a cousa na sua intcgridí'.^ 
essencial, e a segunda tem mais 
á totalidade das porções que contrio'' 
á perfeição occidental da cousa. 

COMPLEXÃO. Vid. Compleição. 
COMPLEXIDÁDE, s. /. (Do 

cora o suffixo «idade»). Qualidade do" 
é complexo. u. 

1.) COMPLÉXO, A, adj. (Do latim comV 
xus, entrelaçado, de complectere). 7 
abraça ou contém muitas idêas, 
elementos. — Idêa complexa. . ^ 

— Termo de Grammatica e de 
Que resulta da reunião de muitas 
diíferentes. É opposto a simples, 
mo modo que a palavra complica'^'^'^^^^ 
Uma idêa complexa é a que enc ^ 
muitas. — Uma proposição comp'® 
aquella em que o sugeito c attribuW 
ambos egualmento são determinado» V 
complemento, por exemplo : O ful 
do interesse jiarticidar, ao interessa 9 
ó um dever sagrado para todos os 
dadãos. ^fo 

— Termo do Arithmetica. , 
complexo, numero composto do 
diÜerentes, como nas medidas g,.o9 
1 toeza, 5 pós, 9 pollegadas, são 
complexos. 

— Termo do Álgebra. Quantidade 
plexa, quantidade composta do 
partos, juntas pelos signaes ® ' 
mo a 4" ^ ^ cta(^ 

— Termo de Mineralogia. 
complexos, crystaes de estructura 

. . ... 
— Termo de Direito criminal, jiü 

complexa, questão proposta ao ie 
qual ha mistura de muitos crimes 
suas circumstancias diversas. jl)' 

2.) COMPLÉXO, s. m. (De coinpl®*; í,1- 
Capacidade que abrange dentro 
guma cousa; o todo, formado de 
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pcartes. — O universo ê um complexo 
«e mundos. 

Figuradamente : — « duas vidas 
o-ctiva e contemplutiva, em cujo complexo 

contem, e cõprehende toda a perfeyção 
fancreZica,» Antonio Vieira, Sermões, 

vn, p. 364. 
t COMPLÉXUS, s. m. (Do latira com- 

V exus). Termo de Anatomia. Nome dado 
deus miisculos, cujas fibras carnudas 

Gstao como entrelaçadas e cntrecortadas 
por fibras aponevróticas e tendinosas, e 
que por consequencia têm a estructura 

complicada. 
^Grande complexus {trachelo-occipi- 

V phauss.), liga-se d'uma parte ás apo- 
P ysias transversas das vertebras cervi- 
^["■es o da outra por baixo da linha supe- 
^lor curva do occipital. 

P^fiueno còmplexus {trachelo-mastoi- 
Ohauss). estonde-so d'essas nies- 

apophysijis á superfície mastoidiana 
"O temporal. 
^ COMPLICAÇÃO, s. f. (Do latim compli- 
a 10, (ie^ complicare, complicar). Acçào 
® '^oraplicar, resultado desta acçào. — 

''°]^Pl'Cação dos interesses. ~ Macld- 
duma grande complicação, 

lermo de Medicina. Concurso de 
^^usas de natureza differente. — Compli- 

Ça_o de doenças, de symptomas, coexis- 
ncia de duas doenças, de muitos sym- 

P onias (as leis da complicação das doen- 
vas e dos symptomas sào, até ao presen- 

niuito empiricas).—Affecçào que sobre- 
j^l^® ^^^'"^nte o curso d'uma outra já de- 

ada. ■— ^ pneumonia é algumas vezes 
complicação do sarampo. 
'1^'ermo de Jurisprudência. Diz-se 

Um todos os negócios onde existe grande numero de obiectos e de de- 
respectivas. 

COMPLIcadaMÊNTE, adv. (Do com- 
cado, participio passivo do complicar, 

® o suffixo «mente»). Confusamente, 
Cio de complicaçào. 

„ t COMPLICADÍSSIMO, adj. superl. de 
^plicado. Muito complicado. 

Par A,purt. pass. deCompli- 

^''ama complicado, abundante em 
transições, intrigas, inciden- 

^ ~T ^f^ença complicada, doença acom- 
de varias outras. 

'^PLICÀR, V. a. (Do latim compli- 
'^°^''''ir). Enredar, embaraçar, fazer 

çdiíBcil alguma cousa, misturando-a 
•^outras de differente natureza. 

çSo 'S^iradamente: Causar complica- 

-^"tigamente : Atar, misturar, li- 
■mo ' "^'^fiue-se esta consequencia de um 
g y ierrivel^ que se complica com o ver, 
^ "Io chorar, sendo conseqüente de lium, 

outro.í Antonio Vieira, 
^itnSes, Tom. i, p. 857, em Bluteau. 

" de complicar estes dous no- 
voL.ii.__45 

meshum com outro.d Idem, Ibidem, Tom. 
II, p. 5. 

— Termo de Medicina. Diz-se das dif- 
ferentes moléstias que sobrevcm ao mes- 
mo tempo. — «Quando succeder compli- 
carem-se todos os ditos ajfectos a saber, 
carnosidades,pedra, etc.» Madeira, Mor- 
bo Gallico, Part. i, cap. 44, p. 3, em 
Bluteau. 

CÔMPLIGE ou CÚMPLICE, ao!/, e s. 2 
gen. (Do latira complex, complice). Só- 
cio, companheiro que tem parte no cri- 
me de outrem, co-réo do mesrao delicto. 
— Complice nos furtos d'alguem.— Jul- 
gava-se que fora complice n'este crime. 
— Complices nos mesmos crimes. — Ser 
cúmplice nas maldades de outro—«Com- 
plice na mesma conjuração.d Castrioto 
Lusitano, p. 279, em Bluteau. 

Outra medonha estancia parecia, 
Na qual com novas penas aguardavão 
Aqnolles, dc que a Patria sentiria 
Como contra cila o Kei aeonselhavào ; 
E porque o sangue delia se faria 
l^rcço com (|nc outros cargos se compravào, 
Não só será dos cimpliccs o dano 
Tratado com rigor tão desliumano. 

UOLIM DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 43 

— «Erão forçados a òuscallo (o prê- 
mio) por aquelles caminhos que a indus- 
tria lhes punha diãte, aos quaes seguião 
mais soltamente os homens, em cujos pei- 
tos, claro, ou, escondido ardia o fogo de 
interesse; cúmplice dos maiores incêndios 
das Itepidilicds.D Francisco Manoel de 
Mello, Epanaphoras, p. 8. 

COMPLIGIÀDO, part. pass. de Compli- 
ciar. Feito complice, accusado de com- 
plicidade. 

COMPLICIÁR, V. a. (De complice). Fa- 
zer complice; representar como complice. 

— Acousar de complicidades em deli- 
cto, crime. = Pouco usado. 

— V. rejl. Compliciar-se, fazer-se com- 
plice, ter parte com outros no mesmo cri- 
me. -— «Quem se complicia na cxdpa, faé- 
se réo da pena.yt Fernando Corrêa de 
Lacerda, Vida de S. João da Cruz, p. 
13, em Bluteau. 

CGMPLICIDÁDE, s. /. (Do complice, 
com o suffixo «idade»), Partieipaçao na 
execução, ou na tentativa do exccuçiio 
de um crime ou delicto.'—Está provado 
não ter complicidade n'este crime. 

— Em Política, chama-se complicidade 
moral, a dos homens que, sem terem par- 
ticipado directamente de um crime ou 
delicto politico, tivessem tido parte indi- 
recta, pelas suas opiniões, pelos seus 
actos ou escriptos. 

COMPOEDÔR, s. m. ant. (Do compoêr). 
Compositor. — «O primeyro compoedor 
da Ghronica.» Barros, Década III, 2, 2. 

COMPOÊR, V. a. (Antiga forma de Com- 
pôr). 

E com mia custa me querrei 
Compoer co ineu coraçon. 

TROVAS E CANT., n. 75. 

COMPONEBÔR, s. m. (Do latim campo- 
nere). Termo de Imprensa. Instrumento 
em que o compositor typographico com- 
põe as palavras e forma as linhas. 

COMPONÊNDA, s. /. (Do latim compo- 
nendus, componenda). Composição sobre 
a quantidade que se ha de pagar na da- 
taria de Roma, quando se sollicita algu- 
ma dispensa, ou provisão de beneficio 
que não tom taxa certa. 

COMPONENTE, adj. 2 gcn. (Do latim 
componens, componentis, participio activo 
de componere). Que compõe, que entra 
na composição de alguma cousa. —Par- 
tes componentes de um todo. 

COMPOONDÕR, s. m. ant. (De compor). 
O que faz as pazes entre os discordes.— 
iJuizes arvidos, difyndores, e amigavis 
compoondores.» Documento de 1318, em 
Viterbo, Eluc. 

COMPÔR, V. a. (Do latim componere, 
de com, e j)onere, pôr; vid. Pôr). Formar 
um todo de differentes partes.—Deus com- 
poz o homem de corpo e espirito.—Para 
compor uma hibliotheca são necessários 
livros e estantes. 

Aqui Ama, c Dcão dcsccm, a tempo 
Q\ie á mal acccsa luz d'unia lanterns, 
Um talisman o Mágico compunha. , 

DiNiz da cruz, iiyssope, cant. viii. 

Alhe.rtus Maffníis, 
Ttdlias Ciceronis, 
jRicardiis, Marins, liemigius, 
Dizem, convém a saber : 
Sc tons i)rcnlio tua mullicr, 
E per ti o composeste, 
Queria dc ti entender 
Em que liora lia de nascer 
Ou que feições ha de ter 
Esse filho que fizeste. 

GIL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

— Absolutamente: A chimica decom- 
põe mas não sabe compor. 

—Termo de Imprensa. Trasladar para 
linhas de typos o que se acha no origi- 
nal, para dispor depois essas linhas em 
paginas o depois essas paginas nas fôr- 
mas. A penúltima d'essas operações cha- 
ma-se paginar e a ultima impor. 

— Produzir, fallando d'uma obra do 
espirito, com uma forma determinada.— 
Compor um livro.—Compôr versos. 

E tu ao filho, c á mày compõcs mil cautos. 
ANT. EElUl., SON., liv. II, n.° 23. 

Jil a vejo, jii se assenta, ,i:l mo canta 
Ao som da doce lira, os doccs cantos, 
Que eu compitiiha cm esperança tanta. 

IDEM, CAllTAS, 1ÍV. I, n.° 10. 

Octavio, entre as maiores opprcssõcs 
Compunha versos doutos e venustos. 

CAM., i,us., c. V, cst. 95. 

—«Entam compos, e cZeiaJoit aqui a sua 
declaraçam da doutrina christã, que co- 
meça, Folgai Christãos de ouuir, e sa- 
ber como Deos criando fez todas as cou- 
sas pera seruiço do homem, etc. a qual 
depois correo, e corre j)er todo Oriente 
com grande fruyto dos que nouamente se 
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conuertem á nossa sagrada religiavi.n 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 12. 

Vendo o penado velho o rigor graue 
Díiquclle cruel peito esquino, e duro, 
Aquella condição isenta e seca 
Onde tal desamor sempre enxergaua, 

" Estes versos compos, o a Cimodoce 
Pede que os cante, a qual no mor silencio 
Da tenebrosa noite, estando em calma 
As alteradas ondas, assi disse. 

CÔBTE BEAL, NADF. DE SEPÜLV., C. VH. 

—dSeu dezempenho foy comporem sin- 
coenta annos sincoenta oiUavas a São 
Thomé e no cabo erroiãhe a huma os con- 
soantes.y> Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 203.— aNão: isso 
não consentirei/ eu dos que compoem ; por- 
que assim como não ha gente mais mentiro- 
sa, não ha gente mais desmentida: qual- 
quer que compra hum livro, o trata como 
seu escravo j em fim comprado pelo seu di- 
nheyro; fazendo nelle cruéis justiças, por 
mais justiças, que o livro tenha, d Idem, 
Ibidem, p. 198. 

Alguns (misera gente!) inutilmente 
Compõem grandes llliadas, e tecem 
Aos vaidosos Magnates mil Sonetos, 
Mil Pindáricas Odes, e Epigranmias, 
A que apenas de olhar elles se dignão. 

DINIZ DA CIIÜZ, HYSSOrE, C. I. 

— Diz-se também d'ura pintor, d'um 
architecto, d'um chorégrapho. — Compor 
um quadro.— Corapôr o risco d'uma casa. 
— Compor uma dança. 

— Termo de Musica. Produzir uma 
obra musical.—Compor uma opera.— 
Compor um coro.—Compor u,m Te-Deum. 
— Compor uma missa. — Compor musica. 

— Escrever, seguindo-se a indicação 
da língua em que se escreve. — Compor 
em inglez.—Compor em portuguez. 

— Arranjar, dispor de maneira que se 
faça crer que se tem modéstia, modera- 
ção, austeridade.—Estes ridiculos pro- 
fessores compõem o rosto de modo que 
parecem homens perfeitamente sérios. 

Deleita suavemente, amansa a ira, 
Compoem nossos affeitos... 

ANT. I'EKK., CABTAS, 1ÍV. I, U.» 11. 

—« Chegada a primeira hora, escumey 
a voz, e compuz o movimento.d Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 18. 

— Ordenar, concertar; pôr em concor- 
dia e harmonia. — Compor desavindos.— 
Compor discórdias. 

—Reparar, indemnisar.—aE qualquer, 
que o contrario disto fezer em parte, ou 
em todo per qualquer maneira, se for 
Conde, Meestre, ou Priol, Rico-Homem, 
ou Cavalleiro, ou outro Fidalgo, ou nosso 
Vassallo, ou outra qualquer pessoa, que 
esto fezer, que logo sem outro meo nenhum 
lhe seja tomada a terra, que de nós te- 
ver, ou todos seus hens, se terra nom te- 
vevj e nom lhe sejam tornadas, nem entre- 

^les em nenhua guisa ataa que per as 
ditas terras, bens, e rendas delles compo- 
nham, e paguem em tresdobro todo aquel- 
lo que ass7j tomaarom, e ouverom dos di- 
tos Moesteiros, e Igrejas, e Beneficios, e 
rendas, e direitos delles, e esso meesmo 
todo o dãpno, que em elles fezeerom: pa- 
gando, e corregendo que lha sejam entre- 
gues, e tomados; e a terça parte seja pera 
esses, que o mal receberom, e as duas par- 
tes pera nós; e de mais que sejam degra- 
dados da Comarca, e Correiçom,honde da 
Igreja, ou Moesteiro, ou Beneficio for 
ataa nossa mercee; e de mais se forem 
piaães, mandamos, que aalem da pena 
suso dita, sejam açoutados publicamente 
polia Villa, ou lugar, honde esto aconte- 
cer.d Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 
16, § 4. — (iGente que compoem a falta 
do liey sem consumir aos Vasalos.D Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 83. 

Aqui chegamos, quando o Sol dourado 
Para os braços de Tethis já descia, 
Do Phlegon, c de Evo arrebatado, 
Que levão a fenecer nelles o dia; 
ü Ceo compunha vespero inclinado, 
E as estrellas por tochas accendia. 
Vendo ao Phenix do Ceo, que no Occidento 
Morre por ir nascer entre outra gente. 

ÓABB. PEB. DE CASTBO, ULLYSSÊA, C. III, CSt. 23. 

— Compor-se, v. refi. Constar, ser for- 
mado, constituído. — Este livro compõe- 
se de vinte capitidos. — <íAs duas par- 
tes de que se compõe a verdadeira hon- 
ra.y> Antonio Vieira, Sermões, Tom. i, 
p. 319. — a.Mas como quem mais lhe dava, 
são as Ilhas, de que em especial se com- 
põe esta historia.í> Antonio Cordeiro, 
Historia Insulana, Tom. ii, Ccap. 1. 

— Fazer transacção por alguma cousa. 
— Compozeram-se em cem mil reis. 

— Keparar-se, satisfazer-se, indemni- 
sar-se. — A injuria compõe-se pecunia- 
riamente. 

— Conformar-se, resignar-se. — Com- 
ponho-me com a minha sorte. — nílou- 
verão-se de compor com a sua magoa.d 
Monarchia Lusitana, Tom. ir, foi. 9, em 
Bluteau. 

— Harmonisar-se.—Os litigantes com- 
pozeram-se. 

— Tomar uma apparencia medida que 
não deixa vêr nenhuma desordem no es- 
pirito em o parecer exterior. — «Por 
estar descabellada, e desfeita de seu pa- 
recer naõ se quiz amostrar a elle, senaõ 
depois que se toucou, e compôs, porque 
neste genero, mais que nos homens, reina 
muito a desconfiança. T> Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 1. 

— Enfeitar-se, adornar-se. 
COMPÓRTA, s. f. (Do com, e porta). A 

porta que sust6m a agua n'um dique, fos- 
so, açude, a qual se abre quando se quer 
dar passagem ú agua. 

— Modinha popular que se canta á 
viola. 

Lhe manda ternos amores 
Sobre as azas da comporta. 

HIC. TOLENT., OBRAS, t. I, p. 157 (1." Cd.) 

comportado, a, part. pass. do Com- 
portar. — Bem ou mal comportado, 1"® 
procede bem ou mal, que tem bom ou 
comportamento. 

COMPORTAMÊNTO, s. m. (Do thema 
comporta, de comportar, com o suffixo 
«manto»). Modo de se comportar. V"'' 
Comportar-se, v. refi., no artigo seguinte- 
— Condemnado pelos puristas, que naO 
attendem a que temos Comportar-se. 

COMPORTAR, v. a. (Do latim compor- 
tare, de cum, com, e portare, levar). P®''" 
mittir de estar com, de ir com, de «O" 
existir.—A verdadeira sciencia não coW' 
porta methodos diversos. 

— Supportar, soífrer, tolerar. 
Nam apodes o cuydado 
com suspiros (que sam morte), 
nem ha hy quem nos comporte, 
se nam fyno namorado. 

CAKO. DE BES., t. I, p. 10. 

— Comportar-se, v. refi. Procedef; 
obrar d'um certo modo. — Esta 
comporta-se bem. — Comportar-se ma'" 

COMPORTÀVEL, adj. 2 gen. (De com- 
porta, thema de comportar, com o sut- 
fixo «avel»). Que se pôde supportar, sol' 
frer, tolerar.—Dores, males comportaveiS- 

COMPÓRTE. Vid. Comportamento. , 
COMPOSIÇÃO, s. f. (Do latim curnposí'^ 

tio, de compositus, part. pass. de 
ponere, compor; vid. Compor). Acç3o o 
compor alguma cousa. —A composiÇ®." 
de uma machina,—<iEm tal guerra capi^' 
uaram os nossos tantas almas. Colh^'' 
destas razoes, que inda que alma he ^ 
forma do homem, e de huma das 
de sua composiçam, todavia é tanto 
excellente que o corpo, que o homem 
chama alma, e o corpo vaso, e instT''^ 
ment) do homem.t> Heitor Pinto, Dia^^S" 
da Verdadeira Philosophia, cap. 5. 

— Termo de Mechanica. Composif® 
de forças, de velocidades, de movimento^' 
reducçào de forças, velocidades, de 
vimentos a uma resultante. , 

— Termo do Imprensa. Reunião do 
tras para formar palavras, linhas, 
nas, folhas. 

— Modo porque uma cousa 6 compo? ' 
—A composição do jantar não agraf 
— A natureza mostra as suas 
maravilhas na composição do corpo 
mano. — «Sendo cousa conforme .n 
dar hum gentil espirito em huma 3^ 
presença, ás vezes se descuyda (a ^ 
za), e o faz pelo contrario; deyxan"'^^^^ 
huns só com a perfeita composiç^" 
poral.D Francisco Manoel de JlellO; 
logos Dialogaes, p. 155. 

— Termo de Grammatica. JunoçS^j.^^ 
palavras para formar uma só. E"' 
guistica porém distinguem-se; 1) 
sição própria, juncçào de dous tii 
para formar um outro thema em 1 
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^dêas expressas por elles separadamente 
fundem n'uma só: assim o latim lon- 

9^'nanus tem por thema longimanu- que 
<^onstituido por os dons lungi- por lon- 

S®- (em longus), e manu (em ma^ms); 2) 
composição imprópria, juncção de duas 
P<ilavras que sao ou foram já empre- 
sMas, sem mais elementos de caso, tempo, 
Kodo ou numero, independentemente; as- 

circumstantia é formado do latim 
que é uma palavi-a completa que. 

empregava independentemente, e stan- 
que está no mesmo caso, em quan- 

não está no mesmo caso. — 
orem depois que ao assento das casas 

^Snram, que no mais fundo do valia esta- 
^dijicadas, não houve antre ellespes- 

a que. o modo e invenção dellas não 
S^csse espanto. Por isso não escrevo a 
""^^neira de sua composição, que seria 
l^nar com palavras o que com ellas se- 

dizer.T, Francisco do Moraes, 
^alffieirim d'Inglaterra, cap. 50.—iDon- 

® íamòem alyims j^resumem que foy ella 
^gamente pouoada dos Chijs, cunside- 

díz Bate, naquellas partes quer terra, e resoluendo a composiçan; 
p ^^'^oLulo de maneira que venJia d ser 

Wesnío Batechina do Muro, que terra da 
^na do Moro, como dizíamos dos Chin- 

de Ceilam.D t/ucena, Vida de S. 
®icisco Xavier, Liv. iv, cap. 7. 

qjj lermo de Cliimica. Proporção era 
2 <^lementos estão unidos.—ilcom- 

^0 ácido pheaico. 
jde Philosophia. Synthese,— 

alho do espirito que compõe; acção 
uma obra de litteratura ou 

^^te escriptor enthusiasma-se na 
"'°'aposiç£(o. 

do espirito quer litteraria, quer 
Pq . —Este quadro é a melhor com- 

o.uctür. — Os Lusiadas são q 

ha ''"^posição da litteratura por- 
^ João da Muzart é a 

extraordinaria composição. 

de~r t Escholar. Thema, exercicio ®?'ylo. 
ág ■^^^ôrdo entre duas partes que cedem 

gand^^respectivas, — aE che- 
®iía e 7 " Castella, e preposta 
SiçQg 'iscada, firmaram outras compo- 
e cojj/ ^ sohre algumas duvjdas, 
«ej „ ^'io.s, que por ra^om daquellas pa- 

'>'ecrcciam.y> Fernão Lopes, 
de D. Fernando, cap. 59. 

Juridico.— Composição ami- 
Ve) g ^^sacção por compromisso amiga- 
regr^ , '"''"lulas judieiacs, e segundo as 

equidade. 
''^'^"^'onisação, satisfação ta- 

tre o Z % foral,_ ou convencionada en- ' 

^ ° lesado, 
dada ce^f" composição, bulla pela qual 
^ido ^ esmola fica quem a dá absol- 

a alguma somma maior, era 
lhe ficou gravada por 

coatractos com pessoas des- 
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conhecidas, a quem por isso, não pôde 
i-estituir por inteiro. 

t GOMPOSITIFLÓRO, adj. (Do latim com- 
positus, composto, e flos, Jloris, ílôr). 
Termo do Eotanica. Que tem flores com- 
postas. 

COMPOSITÍVO, adj. (Do latim compo- 
sitivus, de compositus, composto). Per- 
tencente á composição ; proprio para com- 
por. 

COMPÓSITO, adj. (Do latim composi- 
tus, part. pass. do componere, do com, e 
ponere, por; vid. Pôr). Que pertence a 
uma quinta ordem d'architectura inven- 
tada pelos romanos, em que o capitei, ten- 
do em baixo as folhas d'acantho corin- 
thias, termina em cima por uma voluta 
jonica. — Base, capitei composito. —A 
ordem composita. 

— Substantivamente: Composita, a ov- 
dem composita. 

— Termo de Medicina. Composição, 
medicamento. 

COMPOSITÔR, s. m. (Do latim compo- 
sitor). Termo de Imprensa. Nome do ope- 
rário que dispõe, reproduzindo o ori- 
ginal, as lettras no componedor, e do 
componedor em galeões, paginas e por 
fim em fôrmas. 

— O que compõe obras d'espirito. 
^— Termo de Musica. O que compõe 

musica.— Glück foi um grande composi- 
tor. 

COMPOSTO, k, part. pass. de Compor. 
Que ó formado de varias partes. 

A lei da gente toda, i-ica c pobre. 
De fiibnlas composta se imagina : 
Andaiii mis, c somente um jjanno cobre 
As partes, que a cobrir natura ensina. 

oAJi., LU3., c. vn, est. 78. 

Quiil a matéria seja nào se enxerga, 
Mas enxerga-se bem que está composto 
Do vários orbos, qup a divina vcrgii 
Com^ioz, c um centro a todos só tem posto. 

oB. ciT., c. X, est. 37. 

— Por extensão, formado, constituído. 

Do amor meus nys, o meus gemidos 
Compostos de seu fogo, e da sua ira. 

ANT. Í-EKIÍ., AOS DONS INauNIIOS. 

Sprito raro, de mil aimos digno 
To,<lo de Deos, e de saber composto 
Julgastc o nicu amor do teu indigno. 

IDKlt, ELEGIA 11. 

Nem tu, Amor, es composto do diamanto. 
IDEM, SONETOS, 1ÍV. I, n.° 52. 

Esta csperiinça quo também composta 
Tenho em favor de meu paterno ninho. 

QDEVEDO, AFl-ONSO AEMOANO, C. I. 

—Que não é simples 
— Termo d'Arithmetica.—Razão com- 

posta, a que resulta do producto dos an- 
tecedentes de duas ou de mais razões o 
do de seus conseqüentes. 

— Termo de Mechanica. Movimento 
composto, o que resulta de movimentos 
componentes. — Machii\a composta, ma- 
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china que ó movida por um grande nu- 
mero de peças. — Pêndula composta, a 
que consiste em muitos pesos conservan- 
do sempre a mesma posição entre si e 
osciliando em torno d'um centro commum 
de gravidade. 

— Termo do Chimica. Corpo compos- 
to, corpo em quo a analyse descobriu 
elementos diversos. — A agua é um ele- 
mento composto de oxygemo e hijdroge- 
neo. 

— Termo de Botanica. Flor composta, 
a que resulta d'um ajuntamento do flores 
reunidas em um capitulo, fechadas n'um 
involucro commum e tendo as antheras 
soldadas. — «A flor composta^ h,e a qu^ 
contem dentro de hum perianthio commum^ 
muitas pequenas flores rentes, pegadas 
hum r(xept<^cy,lo commum dilatado late- 
ralmente; as antheras dos seus jlosculoa, 
sãfO^ adunadas, e cada floscido he sobrer 
posto q huma semente (o gyrasol, a ma- 
cella, as honinas, etc.») Ayellar Brotero, 
Compêndio de Botanica, Tom. i, p. 1Ò3. 

— Folhas compostas, as que são for- 
madas de partes articuladas umas sobre as 
outras e susceptíveis de se separarem sem 
ruptura no fim da estação. — a Pelo con- 
trario a composição da folha consiste em 
ter muitas em hum so peciolo commum; 
he rasgada por conseguinte inteiramente 
athe ao topo do peciolo, ou lateralmente 
athe á nervura dorsal, que nesta sorte de 
folhas he o peciolo commum prolongado, 
e descarnado pelo assim dizer ; as folhas 
menores que compoem huma folha com- 
posta são geralmente chamadas foliolos 
(foliola), dão-lhes ás vezes tãobem o nome 
de pinnulas (pinnte), quando os foliolos 
são relativos a huma folha pínnulada.D 
Avellar Brotero, Compêndio de Botanica, 
Tom. I, p. 41. — (íAs folhas quanto á 
sua composição dizem-se ser compostas, 
recompostas, e sobrecompostas. Nesta des- 
tribuição não deixão da haver algumas 
imperfeições que não jwsso evitar aqui 
por me querer conformar com Linneo; as 
compostas (composita) de que elle faz 
menção, como constando de muitos folio- 
los em hum peciolo simples, são as se- 
guintes.» Idera, Ibidem, p. 73. 

— Baga composta, a quo consta de 
muitos ácinos, ou bagos monosperraos 
aggregados. — ^Is amoras de silva são 
hagas compostas. Avellar Brotero, Com- 
pêndio de Botanica, Tom. i, p. IIG. 

— composto, aquelle cujos pe- 
dunculos se dividem em muitos outros 
números.» Idem, Ibidem, p. 107, 

— Espiga composta, aquella cujo reco- 
ptaculo commum so divido c lança per 
quenas espiguetas. Idem, Ibidem, p. 105. 

— Peciolo composto, o que se divido 
em peciolos parciaes, que sustóm nas suas 
pontas ou lados mais de um só foliolo. 
Idem, Ibidem, p. 99- 

— Perianthio composto, a que tam- 
bém se chama commum, o que envolvo 
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muitos flosculos congregados.—A saudade, 
o gyrasol, temperianthio composto. Idern, 
Ibidem, p. 121. 

— Racimo composto, aquelle cujos pe- 
dunculos parcifies sào divididos.—Os ra- 
cimos da videira e da silva são compos- 
tos. Idem, Ibidem, p. 108. 
*— JJmlreVa composta, aquolla cujos 

primeiros pedunculos se dividem em ou- 
tros quG formam uma pequena umbrella 
ou umbrellula; segundo os de composi- 
ção ou divisão dos seus pedunculos, rece- 
be a umbrella também o nome de recom- 
posta e de sohrecomposta. — «A mnbrella 
universal nesta circumstancia he a mesma 
coisa que a umbrella composta, em razão 
dos seus peduncidos primários sosterem to- 
dos umhrelhdas parciaes; mas ordinaria- 
mente dá-se o nome de umhrella universal 
(universalis) aos primeiros peduncidos, e 
o de parcial (parcialis) aos segundos, que 
formão as segundas umhrellas menores, 
como no coentro, salva, etc.d Avellar Bro- 
tero, Compêndio de Botanica, Tomo i, p. 
110. 

— Termo de Zoologia. Dentes semi- 
compostos, dentes que nas secções trans- 
versaes não mostram senào uma substan- 
cia central, por nào penetrarem as do- 
bras do marfim senào até uma corta pro- 
fundidade. 

— Oojnãa composta, a que se dá 
quando um animal hermaphrodita ó ao 
mesmo tempo fecundado e fecundante. 

— Termo de Grammatica. Palavra 
composta, a que resulta da união de duas 
ou mais, como re-ver, re-correr, con-cor- 
rer.— Um substantivo composto. — Um 
verbo composto. 

— Tempos compostos, os que nos ver- 
bos são formados por um auxiliar, co- 
mo eu tmho lido, elle tinha comido, nós 
teremos visto. 

—Em Grammatica comparada, themas 
compostos, os que resultam da união de 
dous themas como em latira judex, juiz, 
ãeju, thenia do jus, o direito, e cZ/c-(cp. 
ju-dic-is), tliema-raiz de dic-ere, etc. 

— Termo de Architectura. Vid. Com- 
posito. 

Alli SC vü com mâo rectíi, engciiliosa 
A Doriea, o loiiica eohmina ; , 
A Corinthia, e composta, c juiitiimentc 
O Friso, o Capitei o alta Cornija. 

COUTE HEAL, NAUF. DE SEPULV., C. II. 

—Termo de Métrica Antiga. Pé com- 
posto, nome dado pelos grammaticos que 
üão admittem senão pés de duas ou de 
tres syllabas, á reunião de quatro ou 
mais syllabas. 

— Termo de Musica. Compasso com- 
posto, o que é designado na clave por 
dous números, indicando o emprego dos 
compassos a dous e tres tempos; por 
exemplo, o compasso 1"® '*2™ dous 
tempos cada um dividido em transportes 

eguaes. — Intervallo composto, o que 
passa a extensão d'uma oitava ou que pô- 
de dividir-se em dous intervallos. 

— Termo de Dança. Passo composto, 
o que é formado de muitos passos sim- 
ples executados n'uma certa ordem o se- 
gundo certa ügura, taes como os passos 
da valsa, da polka, da nuizuika. 

— Termo de Philosophia. Sentido com- 
posto, diz-se por opposição ao sentido 
dividido, isto é, no sentido composto to- 
ma-se na sua totalidade a proposição de 
que se trata, e no sentido dividido con- 
sidera-se separadamente cada parte da 
proposição.—O que é verdadeiro no senti- 
do composto, 7iào o é sempre nu sentido 
dividido. 

— Que tem um ar, uma apparencia 
do modéstia, comedimento^ recato.—Pa- 
recer composto. — «Qwe nom falíamos 
em amores compostos.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro II, cap. 44. — 
« Todas em entrando o Bispo na Igreja 
lhe vão hurna, e huma bejar a mão cõ 
tanta cõpostiíra assentandose de joelhos 
primeyro, e depois pondo a cabeça no 
chão, e erguendoa cõ a muita reverencia 
tomão a benqam, que parecem todas reli- 
giosas muy compostas, e o mesmo fazem 
os mininos, ainda aos que trazem nos col- 
los pondoos aos pés do Prelado.» Anlo- 
nio (iouvêa. Jornada do Arcebispo de Gôa, 
Liv. I, cap. 19. 

— Concertado, arranjado, bem dispos- 
to. — (íN'isto saiu do mato, por onde o 
mesmo Hão viera, um homem grande de 
corpo, cuherto todo de pello á maneira de 
sei vage, a barba branca crescida e mal 
composta, o rosto já amigado, na mão es- 
querda um arco e na direita uma frecha 
ervada, e em torno do corpo 'mettidas an- 
trelle e uma corda, com que se singia, 
gram soma dellas, e arredor do braço uma 
trella de muitas voltas com que o Hão se 
pjrendia; e em vendo o cavaüeiro da For- 
tuna, poz na corda a frecha, que na mão 
trazia, e fez um tiro com que lhe passou 
o escudo da outra parte, e quasi as armas 
se sua fortaleza não fora tal, que lho im- 
pedira.» Francisco de Moraes, Palmeirim 
de Inglaterra, cap. 31. — «6 mayor va- 
lor despede as armas na batalha / e por 
isso a minha idéia (ainda desordenada), 
entende, que vay composta.» Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
54. 

Composto o gruo rumor, c soccgado, 
Assim do alto tlirono o Ueuio 1'alla. 

DINIZ DA CllUZ, IIYSSOPE, C. I. 

—Figurado, conformado.— aEsie Iffam- 
te Dom Joham era mujto igual homem 
em corpo e em geesto, bem composto em 
parecer e feições, e comprido de mujtas 
boas manhas, mujto mesurado, e paaçaão, 
agasalhador de mujtos jidallgos do reino 
e estramgeiros, e mujto graado e presta- 
dor a qualquer que em elle catasse cobro.» 

I Fernão Lopes, Chronica de Dom Fernan- 
do, cap. 98. 

2.) COMPOSTO, s. m. Todo formado de 
diversas partes. — i-E tão ineffavel com- 
posto ficou sendo, juntamente Deos, e Ho- 
mem.» Antonio Cordeiro, Historia Insula- 
na, Liv. I, cap. 16. 

— Termo de Chimica. Corpo que i'Ç' 
sulta da combinação de dous ou de niai' 
corpos simples. — Um oxydo é um com- 
posto.— Um sal é um composto. 

—Termo de Grammatica. Palavra íor- 
mada por duas ou mais palavras simp'®®' 

— Composto de dcpmdtncia, aqu®".® 
em que a segunda palavra governa a pf'" 
meira, como man-ter. 

— Composto copulativo, aquelle ora 1"® 
os ejementos não são complementos u® 
do outro, como couve-flor, pedra-pom^' 

— Composto dtttrminativo, o que 
tém um substantivo determinado por 
adjectivo, como primavera, embura 
boa hora). 

—Ha compostos : 1) De substantivo coU' 
substantivo ; taes são : arti-manha, 
moto, oro-pelles, casa-matta, ma.n-oi^p 
uso-fructo, av-estruz, bdte-rava, _ 
mo, mestre-sala, ar-golla, madre-p^f^^ ' 

2) De substantivo com adjectivo ; 
são : boqui-cheio, boqui-aberto, boqid-(l'^'^f' 
boqui-doce, fe-perjuro, faz-alvo, man-c^^''"'.' 
man-alvo, val-verde, mur-cego, turbcí-'^ 
ta, ros-maninho, vin-agre; 

3) De adjectivo com substantivo ; 
são : grão-mestre, bo-fé, meio-dia, 
vera, salvo-conducto; 

4) De adjectivo com adjectivo; 
perna, cdti-cornudo, fulvi-comato, soh-p^j ' 
recém-nascido, rtcem-vindo, magn-a'^'''^ 
verde-escuro, ogro-doce, piano-forte, 
latino, atro-chimica, indo-germanico >' 

5) De substantivo com verbo: 
ter, paci-ficar; „ , 

G) De adjectivo com verbo; taes sf"' 
equi parar, dulci-ficar, liqui-fazer, did 
jicar, rari-ficar. 

7) De um thema verbal com um su 
stantivo; taes são: troca-tintas, salt^^'"'^ 
lados, limpa-candieiros. .. 

—São frequcntissimos em todas as 
guas indo-gernianicas os compostos 
preposiçoes : como compor, prtfeito> 
didgencia, adqidrir, concorrer, prevÉf- 

— Figuradamente : — «A fortaU^^ 
hum composto de todas as vertudes.'^^^ 
do Vasconcellos, Arte Militar, foi. 
Bluteau. ^ 

COMPOSTÚRA, s. /. (De composto, 
o suffixo «ura»). Aquillo de que oS 
pos são compostos. 

— Composição litteraria. gr 
— Termo de Musica. Arte do 

duas ou mais lettras que cantadas 
mente entram em harmonia. — 
mesmo nome ás especies de que se 
nava o contraponto. = Caído em 

— Appai-encia, ar de modéstia, 
dimento, recato. — «Todas em 
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^0 o Bispo na Igreja lhe vão liuma, e hu- 
"ía heja7- a mão cõ tanta cõpustura as- 
^^ntandose da joelhos primeyro, e depois 
pondo a cabeça no chão, e erguendoa cõ 
^mía reverencia tomão a hençam, que 
parecem todas religiosas muy compostas, 
® o mesmo fazem aos mininos, ainda aos 

trazem nos collos pondoos aos pés do 
^'elado.» Aiitonio Gouvêa, Jornada do 
rcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 19. — 

«Com tudo na ohservãcia da desigualda- 
® coiisiste a compustura do mundo.i> 
rancisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 

®93es, p. 174.—n. Ambas as pessoas des- 
^^hmia, quem a sua mostra sem compus- 
era a outra pessoa.» Idein, Carta de 

"Uia de Casados. 

Eu vi o passo airoso, a compostura, 
J:^om que depois me parcocu mais bella, 
"Uiando os cordeirinlios na espessura. 

j- XAVIEIl DE MATTOS, ItlMAS, p. 3 (3." ed.) 

COMPÓTA, s. /. (Do franeez compote). 
J^anjar da sobremesa, consistindo em fru- 

cozidos com agua e assucar.— Com- 
Pota de maçãs, de peras. 

COMPOTÉIRA, s. /. (De compota, com 
® suffixo «eira»). Vaso dc vidro ou por- 

ilana em que se servem as compotas. 
COMPRA, s. f. (De comprar). Acção de 

^^niprar Fazer uma boa compra.— Ir 
compras.— Fazer hoa ou má compra. 

fodos tractos o eoiitraetos, 
Valias, preços, avcnças, 
•^arostias e baratos, 
Ministro suas pretenças, 
■^tc as compras dos çniiatos. 

Gil vic., auto da feiiía. 

' Termo Juridico.—Compra e venda, 
'^tracto pelo qual um se obriga a en- 

luTin. cousa, e o outro a pagar-lh'a. 
" Vi desmanchar compras, e vendas de 

O^ande interesse pela differença de meu 
Francisco Manoel de Mello, Apo- 

*^903 Dialogaes. 
Compra a dinheiro ou de contado, ó 

1 ando se paga o preço da cousa em di- 
eiro eíFectivo ao fempo do contracto. 

^ Compra a pagamentos do costume, 
liando ha certos prasos usados em 
"iniercio para integrar o pagamento. 

Compra a credito, a praso, a ter- 
' ou Jiado, 6 quando se íixa um certo 
j^°"^>Gnto para o pagamento diverso da 

dit^^ do contracto.— Compra a cre- 
to desconto pelo prompto pagamen- 
Ceb ° vendedor se obriga a re- 

° antes do vencimento esti- 
Hal '"^'■'atendo certa porçào proporcio- no tempo a vencer. 

cousa comprada. — Trago aqui 
^'>'nhas compras. 

-^"tigamente. Compra do corpo, no- 

lUn especie de arrhas que o 
svmk mulher quando casava, 

"^lisando a compra do corpo d'ella. 
^ «O a mhy deu Pero 

por compra de meu corpo, e por 

serviço, que Ihifiz.n Documento de 1296, 
em Viterbo, Eluc.— «Cinco mil libras, 
que me meu marido a ha dar por arras, 
e por compra de meu corpo.y> Documento 
de 1213, Ibidem. 

COMPRADÉA ou COMPRADÍA, s.f. ant. 
(De comprado, com o suffixo «éa», «ía»). 
Contracto de compra; vid. Compra.— 
n 3Iatidamos se alguém veer, que diga que 
nos tragemos alguns herdamentos, tam- 
bém de nossa avoenga, como de compra- 
dia, que prove, que he seu: mandamos, 
que liio leixem.D Documento de 1314, em 
Vilerbo, Eluc. 

COMPRADiÇO, adj. (Dc comprado, com 
o suffixo alço»). Que se pode comprar. 
— Venal. 

— Figuradamente : Consciências com- 
pradiças. 

— Havido por contracto de compra o 
venda. 

f COMPRADO, k,p)art.pass. de Comprar. 
Adquirido por preço de dinheiro. — «.Que 
porem el mandava, que nenhum de sua ca- 
sa, nem dos IJf antes, nem doutro nenhuum 
que em sua merçee e Reinos vivesse, que 
carrego tevesse de tomar aves, que nom to- 
masse galinhas nem patos, 7iem cabritos, 
nem leitões, nem outras nenhuumas couzas 
acostumadas de tomar, salvo compradas 
aa voontade de seu dono.i Fernào Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. 5. 

Nuiiea os clieguey os beiços, mas comprado 
Por Imm tenro cabrito, assi tó gora 
Inteiro o tive sempre, c bem guardado. 

ANT. FERR., EQLOOA VII. 

Vê-se que ao grande lígypto foi trazido 
E (juc da Eegia Casa era comprado, 
Aonde em sunmio grão favorecido 
Se vio em breve tempo levantado. 

ROHM DU MOURA, NüVISS. DO IIOM., C. II,est.4G. 

— Ganho por corrupção.—O ministro 
comprado por bom d.inheiro nomeou-o 
bispo. — No processo só depozeram teste- 
munhas compradas. 

— Que se troca por um grande bem. 

Perdido fora, se me nào perdêra, 
Que inda que mouro, bcni comjyrada morte, 
Por esta gloria, que me vos mostrastes. 

ANT. I-ERR., SONETOS, 1ÍV. I, n.° 27. 

— Obtido com difficuldade, pena, dor, 
trabalho. 

Melhor comprados foram, mais custosos 
Aquelles nomes altos, que inda soam, 
Dos que virtude, e exforço fez famosos. 

ANT. FERR., ELEGIA IV. 

Ollia cá pelos mares do Oriente 
As infinitas ilhas espalhadas : 
Vê Tidore e Ternate, co"o fervente , 
Cume, que lança as ílammas ondeadas : 
As arvores verás do eravo ardente, 
Co'o sangue portuguez inda compradas ; 
Aqui ha as aureas aves, que nào descem 
Nunca á terra, e só mortas apparecem. 

CAM., Lus., c. X, est. 132. 

— «.E susttnfando a vida com um pe- 
daço de fã,o comprado com a vergonha de 

I o pedir de porta em porta.» Frei Luiz do 
: Sousa, Historia de S. Domingos, Liv. i, 

cap. 8. 

Só os caminhos que correndo passào 
Essas quatro correntes eaudalosas, 
Tantos climas occupào, tanto abraçào 
Entre as fozes distantes, e espaçosas, 
Que eu seguro, que o vê-las só tc fação 
]Menosi)rcsar est'outr!is dcleitosiis, 
E eonliceer que vives d'luim engano 
Comprado tanto á custa do teu dano. 

ROLIM DE MOURA, NOV. DO IIOM, C. I, CSt. 38. 

COMPRADÔR, A, s. (De compra, com o 
suffixo «dôr», «a»). O, a que compra.— 
«E sse o comprador quizer faça delas pe- 
ra sempre o queforssa uoontade.n Lei de 
1211 em Portugal. Mon. Hist., Leges, 
Tom. I, p. 174. 

Que O sages mercador 
Hade levar ao mercado 
O que lhe comprão melhor, 
Porque a ruim comprador 
Levar-lhe ruim borcado. 

OIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

F.aço mercador-mor. 
Ao Temjro, que aqui vem ; 
E assi o hei jior bem, 
E nào falte comprador, 
Porque o tempo tudo tem. 

IBIDEM. 

— «Parece que ainda não sabe, que o 
mundo he huma feyra dilatada, aonde só 
vendem hem suas mercancias os chatins e 
charlatães, que a gritos, geytos, e viza- 
gens a inculcão; ou já aquelles, que tem 
alguns destes, que lhes convidão artifi- 
ciosammte o apetite dos compradores.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 164. — «Para que do ajuste 
resulte que a cousa Jtque a perigo do com- 
prador é necessário, que ella não consista 
em peso ou medida.d Ferreira Borges, 
Diccionario Juridico-Commercial,' s. v. 
Compra. 

CüMPRÁNTE, adj. 2 gen. ant. Quo 
compra. 

COMPRÁR, V. a. (Do latim compara- 
re). Adquirir a preço de dinheiro. — 
«Porque poderia acaeçer que os montey- 
ros e as outras ordiins do nosso rrey- 
no poderiam conprar tantas possissões 
que sse tornaria en grande dano nosso e 
do rreyno. E pera esta tal converria que 
fezessemos demandas e esto tornarsshia 
en grande dano das egreias e en 7iosso 
perjuizo e agravamento.-» Doe. de 1211, 
em Port. Mon. Hist., Leges, Tom. i, p. 
1(59. 

Quem da guerra se foi com maldade, 
A sa terra se foi comprar herdade. 

Nom vem al Maio. 
CANO. DE TROVAS ANT., p. 48. 

—«E pera juntarem este ouro e prata, 
tijnham este modo: em todallas çidades 
e villas do Reino que pera ijsto eram aa- 
zadas, tenham os lieis seus cambadores, 
que compravam prata ô ouro daquelles ^xu} 
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o vender queriam, o qual nem avia ãe 
couprar outrem se nam elles.-» Fernào 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 12. 
—^ nHurdenamos, e mandamos, e defen- 
demos que nenhum Mtrcadur de fora de 
nossos Regnos nom compre per sy, nem 
•per outrem nenhuum ave" ãe peso comi- 
sinho, salvo pera seu mantimento.D Or- 
denações Aífonsinas, Tom. iv, Tit. 4, § 2. 

E digo primcyramente, 
que compres tal rrocynato, i 
que se conheça por dente 
& vos venha de barato. 

CANC. DE RES., tOm. I, p. 151. 
Entendeis aquillo, homem de bem ? 
Toma um vintém pera a cabellcira, 
Tu come das papas, nào teriis denteira; 
E compra hunias luvas, ou furfas a alguém. 

OIL VIC., DIAL. SOBRE A RESUBREIÇÀO. 

Mof. Vou-me á feira de Trancoso 
Logo, nome de Jesu, 
E farei dinheiro grosso. 

Do que este azeite render 
Comprarei ovos de pata, 
Que he a cousa mais barata 
Qu'eu de lá posso trazer. 

IDEM, ADTO DA MOFINA MENDES. 
Pois s'eu aqui não achar 
A paz firme e de verdade 
Na sancta feira a comprar, 
Cant'a mi dá-me a vontade 
Que mourisco hei de fallar. 

IDEM, AUTO DA FEIRA. 

Porque a troco do amor 
Do Dcos, te comprei mentira, 
E a troco do temor 
Que tinha da sua ira, 
Me déste o seu desamor. 

IDEM, IBIDEM. 
Conciencia quereis comprar, ■ 

De que vistais vossa alma? 
Mart. Tendes sombreiros de palma 

Muitos bôs para segar, 
E tapados pera a calma ? 

IDEM, IBIDEM. 

Sir. Oh piedoso Deos eterno ! 
Não comprareis pnvn os ceos 
lium pouco d'amor de Deos, 
Que vos livre do inferno ? 

Bran, Isso he fallar per pinceos. 
IDEM, IBIDEM. 

Merc. Alto, Tempo, aparelhar, 
Porque Roma vem á feira. 

Diab. Quero-me eu concertar, 
Porque lhe sei a maneira 
De seu vender e comprar, 

IDEM, IBIDEM. 

Dial. As cousas que vendem lá 
São de bem pouco proveito 
A quemquer que as comprará, 

IDEM, IBIDEM. 

Bran. Pois casei má hora, e nella, 
E com tal marido, prima, 
Comprarei ca hila ga,mclla, 
Para o ter debaixo delia, 
E hum grau penedo em cima. 

IDEM, IBIDEM. 

Roma. Tudo isso tu vendias, 
E tudo isso feirei 
Tanto, que inda venderei, 
E outrjis sujas mercancias, 
Que por meu mal te comprei, 

JPBM, IBIDEM. 

COMP 

E se hüa doce freira 
Vem á feira 
Por comprar um inguento, 
Com que voe do convento ; 
Senlior," inda que eu não queira, 
L'hei de dar aviamento. 

IDEM, IBIDEM. 

Boma. Eu venho á feira direita 
Comprar paz, verdade c fó. 

IDEM, IBIDEM. 

Serap. A feira, á feira, igrejas, mosteiros, 
Pastores das almas, Papas adormidos; 
Comprae aqui pannos, mudac os vestidos, 
ISuscae as çamarras dos outros primeiros 
Os antecessores. 

IDEM, IBIDEM. 

Tiveram longamente na cidade. 
Sem vender-se, a fazenda os dous feitores; 
Que os infiéis por manha e falsidade, 
Fazem que não lh'a comprem mercadores : 
Que todo seu proposito e vontade, 
Era deter ali os descobridores 
Da índia tanto tempo, que viessem 
De Meca as naus, que as suas desfizessem. 

CAM.,I.US., C. IX, cst. 1. 

— ala se esperáreis de comprar com a 
morte a gloria do martyrio tudo se sofre- 
rá : mas hem claro está que nam matam 
a alguém por ser Christam onde a ninguém 
perdoam, posto que o nam seja; nem tem 
odio á fé de Deos, que nam entendem, se- 
nam á natureza comum dos homes, a que 
perseguem. y> Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 8.— «Só a quem com 
moedas de ouro fino comprou o ouro falcão, 
o nào conheço. í> Francisco ilanocl de Mel- 
lo, Apologos Dialcgaes, p. 201. 

— Absolutamente. —Vou á praça pa- 
ra comprar.— Hste homem tem a mania 
de comprar e vender. 

Asy compra o Sesudo 
e vende bem anafado. 

CAKC. DE RES., t. I, p. 1.52. 

Ser. Vós outras quereis comprar 
Das virtudes ? 

Todas. Senhor, não. 
GIL VICENTE, AUTO DA PEIRA. 

Vamos comprar á ribeira, 
Qu'anda lá a cousa mais quente. 

IDEM, IBIDEM. 

Vas tu lá buscar alguém. 
Ou esperas de comprar f 

IDEM, IBIDEM. 
— Comprar soldados, dar a um gover- 

no estrangeiro dinheiro para que elle for- 
neça soldados. — No caso de uma mvasão 
estrangeira, Portugal ver-se-hia obrigado 
a comprar soldados nos outrospaizes,por 
não ter exercito capaz de o defender. 

— Corromper com dinheiro, ou mesmo 
dadivas d'oiatrogenero; subornar.—Nada 
mais fácil do que comprar um ministro 
portuguez por dinheiro.—O reu compra 
o juiz por alto preço. 

— Alcançar pela cessão de riquezas^ 
dote, dinheiro, 

Tethys todo o eerúleo senhorio 
Tem para vós por dote aparelhado • 
Que, affeiçoada no gesto bello e tenro 
Deseja de comprar-vos para genro. 

CAM., LU»., c. I, e»t. 16. 

COMP 

—Figuradamente: Obter com trabalho» 
difficuldade, soíFrimentos. 

Pousada com mantimentos, 
Mesa posta cm clara luz. 
Sempre esperando 
Com dobrados mantimentos 
Dos tormentos 
Que o Filho de Deos na cruz 
Comprou, penando. 

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA. 

Nunca poderám, nunca poderám 
Comprar hum ponto deste tempo livre. 

AKT. FERR., CASTRO, act. 3. 

Posto que os maus propositos entenda 
O (iama, que o damnado peito encerr(i, 
Consente ; porque sabe por verdade, 
Que compra co'a fazenda a liberdade. 

CAM., Lus., e. VIII, est. 92. 

— Termo dos Jogos do cartas. CoW" 
par cartas, tomal-as do baralhp ao passo 
que se vae jogando. 

—Adag. : «Não ha cousa mais 
que a que se compra.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 
(iMercar homem bom he grão riqueza, 
comprar não he largueza.» Idem, Ibide®» 
sc. 2.—tiBem comprar he gentileza, 
comprar não he fraqueza,d—«Comprai 
alforvas, e vender a onças,d — «Cofflpr®' 
que vendas.D — «Comprar em feira, 
der em casa.d—«Comprar, e arrependei.^ 
—«Melhor de comprar, que de rogar.f^ 
«Nem carvão, nem lenha compres quan'*'^ 
gea.D—«Quem compra e mente na bols'^ 
o sente.D—«Quem compra o que não P"' 
de, vende o que não deve.»—«Quem coiup'"® 
sem poder, vende sem querer.n — 
diz VIal da cousa, esse a compra, s—c 
pão e vinho compra mostra a bolsa. ^ 
«Vende a esposado, e compra a enfof'^'^ 
do.n—« Vende publico, e compra secreto-* 
—«Quem te conhecer que te compre-®'' 
«Comprar nabos em sacco.n 

COMPRÀVEL, adj. 2 gen. (Do compra, 
com o suffixo «avel»). Que se p(5de coí®' 
prar. 

— Que é de compra vantajosa. 
COMPRAZEDÔR, A, adj. (De compf^*®' 

themadecomprazer, com o suffixo «dôr»< 
«a»). Que compraz, que condescendet 

COMPRAZÈR, V. a, (Do latim comp^"'' 
cere). Agradar a alguém. 

— V. n. Fazer a vontade. 

Nenhum tjue use de seu poder bastante 
Para servir a seu desejo feio; 
E que, por comprazer ao vulgo errante, 
Se muda em mais figuras que Proteio i 
Nem, Camenas, também cuideis que cant® 
Quem com habito honesto e grave veio, 
Por contentar ao Rei no oflicio novo, 
A despir e roubar o pobre povo. 

CAM., LUS., c. VII, est. 85 

— «Que El-Rey aceitava por 
zer áquelle Eey Mouro.d Monarcbia ^ 
sitana, Tom. vi, foi. 363, em Bluteai** 

Pois se quero no nome melhorarme 
Será despois de em tudo comprazerte. 

MA}(. THOMAZ, INSCLJlNA, llv. IIj CSt' 80' 
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. ^ Comprazer-se, v. refl. Ter prazer, sa- 
'Siaçào; deleitar -se.— «IVatãndo so de si, 

comprazendo -se em si.» Duarte Ribeiro 
e Macedo, Domínio sobre a Fortuna, 

P- á07—aVede agora quanto se compra- 
^6Fa de que nos acompanhemos nos mesmos 
ouvoTes.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. 

p. 146. 
COMPRAZÍDO, A,part.pass. de Compra- 

2®r. Servido com complacência. — Vê- 
-o comprazido de todos, feliz, descui- 

dado. 

j, Peito, tratado por comprazimento 
vários. 

^ COMPRaZIMÊNTO, s. m. (De compra- 
®i tnema de comprazer, com o suffixo 

"ffiento»). Acção de comprazer. 
Qualidade do que compraz; compla- 

COmpreheNDÊR, V. a. (Do latim com- 
ç^hendere, de com, e prehendere; vid. 

Tomar era si; conter. — Este 
comprehende um qrande numero 

«e canteiros. 

Parece-lhe que sente perturbar-se 
ptuanto o pequeno mundo cm si comprehende, 

3 elementos dellc contrastar-se 
que seu indivíduo vive c pende, 

que do coraçSo o dilatar-se 
e cuja compressão tanto se oíFende 

Qu faltando, ^ ®®iitào mais cresce quando está acabando. 
SOLIM DE MOUEA, NOY. DÒ HOMEM, C. I, CSt. 114. 

p® quanto assi fallando caminhavam 
Onrt ruinas temerosas, 
íía que ao Ceo se levantavào Qi tendendo as pedras escabrosas, 

junto ,i Lapa que cercavão 
Fontes saudosas, 

Cn»n bem que cm tal suavidade P^^mende algüa occulta Divindade. 
"bidem, c. n, est. 35. 

íísl''?' campo e agua cm si comprehende 
Ant , bellas luzes esmaltado, 
A Tr,*^ 4 ^ ®°c^>a se dilata e estendo «atena de que era fabricado. 

ttiDEM, c. 111, est. 24. 

PA » " na mesma categoria.— 
prgjj " ® intenção que tem de me com- 
4 soci^j^ numero dos homens inúteis 

—^"volver n'uma accusaçSo. 

njow "Wímadores cdmprehenderam no 
^rp oo rei, 

pelo espirito. 

Que^^tif Pcra temer ! 
Qurson.-'P^^^<5ntir! 
fq '7>^Pcradoer! 

tdl voz comjjre»(Zer / 
■'■IO., AUTO DA CANANEA. 

B O 
^ ■^ista oífende 

'^'^ olho Impiria, e noVa 
ant. comprehende. • ^ERn., ELEGIA V. 

\ para que reduzidas, 
Oom ^ certos números, as po- 

Pi^ehender a curta capacidade 

do nosso entendimento.D Antonio Vieira, 
Sermões do Rozario, Part. ii, § 317. 

Muitos duvidarão deste segredo 
Porque taes maravilhas recebidas 
Sem mim não podem ser, pois as comprchende 
Só quem ordena, tudo, e tudo entende. 

BOLIM DE MOUIÍA, NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 34. 

— Comprehender alguém, comprehen- 
der o quo elle faz, diz, ordena; as suas 
intenções. — Não comprehendo este ho- 
mem, pela incoherencia de suas palavras 
e acqões. 

— V. rejí. Comprehender-se, ter conhe- 
cimento um do outro. — Os dous amantes 
comprehendiam-se perfeitamente. 

— Ser comprehendido, no sentido na- 
tural. 

Aquella Ilha que alli vês tào pequena 
Será com tanta fama nomeada 
Quanto se vê no Fado, quo lhe ordena 
.0 grão valor da peregrina espada; 
Onde ha de vir a gente a que dá pena 
Estar em seus districtos socegada, 
Que o peito generoso não pcrmitte 
Poder-se comprehender d'algum limito. 

nOLlM DE MOUIiA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 51. 
Ile Acto Puro, Immenso, Incomparado, 
Não se comprehende em termos Sua Essência, 
Em tudo está presente, em tudo attento, 
Sem sitio, applicação, nem movimento. 

íBiDEM, ly, est. 75. 

—Figuradamente: — aNo meio delle 
havia esguichos d'agua, que saiam pera o 
ar, com tanta fúria, que suhiam ao mais 
alto das cams: depois d'iisso o madtiramento 
deltas era de uma inven<^ão tão nova e sub- 
til, que se não podia comprehender no 
juizo de nenhum homem o principio nem o 
fim delle. y> Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 58. 

— Ter conhecimento de si mesmo. 

De ninguém podcreis satisfazer-vos 
Sendo o que toca a ^Vós considerado, 
Qu'a grave culpa, o erro de oflendcr-vos 
Com tormento nenhum fica igualado; 
Porém como podeis só comprehender-vos 
Ab eterno podia estar traçado 
Algum modo (lue a ■Vós só he presente 
Para satisfação da mortal gente. 

BOL. DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 85_ 

COMPREHENDÍDO, k,parl. pass, de Com- 
prehender. Contido, encerrado, implica- 
do. — Neste numero estão comprehendi- 
das as paginas da introducção.—Compre- 
hendido numa accusação. 

No circulo primeiro que s'estende 
Em trcs circulos outros dividido. 
Sobre esse Grande Centro que comprchende 
Tudo, sem ser de nada comprehendido, 
Estão os Seraphins, que amor acendo 
Da Divina ^Visão, d'onde he nascido, 
Com ardor tão suave e tão perfeito, 
Quo não se apartão nunca deste effeito. 

BOUM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. IV, CSt. G5. 

De estado tào perfeito taes mudanças 
Que oppressão, que cuidado lhe daria, 
De vêr o bem maior em esperanças 
Que antes seguro e certo possuia. 
De tão justas e sanctas confiauças 
Vêr que até de si ja desconfia, 
Não era pena, dor, miséria e vida 
Que seja de palavras comprehendida. 

idem, ibidem, c. I, est. 107. 

— Tomado pelo espirito.—Estas verda- 
des, uma vez comprehendidas, tomam-se 
o ideal do homem. 

Senhor, cujos justíssimos respeitos 
Lá só se entendem d'onde são nascidos. 
Cujos Decretos ab eterno feitos 
Jamais podem de nós ser cumprehendidoa, 
Pois que de culpas taes, de taes defeitos 
Estão á Graça os Homens admittidos, 
Chegue a vêr também o mais culpado 
O bem d'hum justo, o mal d'hmn coudemnado. 

IDEM, IBIDEJI, C. III, est. 4. 
— N'um sentido activo, que compre- 

hendeu. 
Na semana que passou, 
Pera mais me confirmar, 
Satanaz mesmo o tentou 
Pelas vias que levou 
Com Adão no seu pomar. 
E ficou tão comjneiidido 
Do alto saber eterno  
Ei-lo vem, que anda fugido, 
Porque ha de ser escozido 
Dos algozes do inferno. 

GIL YIC., AUTO DA CANANBA. 

COMPREHENSÃO, s. f. (Do latim cowi- 
prehensio, de comprehensus, part. de com- 
prehendere). Faculdade de conceber, do 
eomprehcnder. — Esta creança tem uma 
grande comprehensão. 

— Vista que abraça e apanha tudo. 
—Termo de Lógica e de Orammatica. 

A totalidade de idôas que um tiome go- 
nerico encerra. Assim a idôa de homem 
tom uma grande comprehensão, porque ha 
n'ella contidas a de ser, animal, mamraí- 
fero, racional, etc. A comprehensito da 
palavra está em razão da sua extensão. 
A idôa de ser tem maior extensão què a 
idêa de animal, mas esta muito menor 
comprehensão que a idôa de ser. 

COMPREHENSIBILIDÁDE, s. /. (Do la- 
iun Gomjirehensiòilis, com o suffixo aida- 
de»). Qualidade do que ó comprehensi- 
vel, o sor comprehensivel; a faculdade do 
comprehender. 

COMPREHENSÍVA, s./.aní, (Vid. Com- 
prehensivo). Coniprehensíio, faculdade do 
comprehender, agudeza do espirito. — 
« Cuiidão alguns, que mostrão comprehen- 
siva em se anteciparem.» Duarte Ribeiro 
de Macedo, Dominio sobre a Fortuna, p. 
127, em Bluteaii. 

COMPREHENSIVAMÊNTE, adv. (Do com- 
prehensiva, com o suffixo «mente»). Do 
um modo com prehensivo, ou que fique 
comprehendido. 

— Termo deGrammatica. Na accepçSio 
comprehensiva: Usar do um nome, to- 
mal-o comprehensivamente. 

COMPREHENSÍVEL, adj. 2 gen. (Do la- 
tim comprehensihilis). Que so pódo com- 
prehender, inteliigivel, conceptivol. 

COMPREHENSIVELMÊNTE, adv. (Da 
comprelienstvel, com o suffixo «mente»). 
'De um modo comprehensivoi. 

t C0MPREHENSlViDÁDE,.8./.(De com- 
prehensivo). No systema de G-all, 'orgâo 
da comprehensiio; faculdade de compre- 
hender. 

COMPREHENSÍVO, adj. (Do latim com- 



360 COMP COMP COMP 

prehensivus). Da natureza da compvehcn- 
sào ; que chega a coinpreliender.—Facul- 
dade comprehensiva.—Conhecimento com- 
prehensivo.— <íD'esta comtemiüaçuo com- 
prehensiva com que Deus cuida em si. d 
Antonio Vieira^ Sermões, Tom. v, p. 94. 
—«O conhecimento comprehensivo da in- 
juria infinita, nldicm, Ibidem, p. 3G3, em 
Bluteau. 

— Que tem a qualidade de abranger, 
do conter muito em um pequeno espayo 
ou volume. 

COMPREHENSÔR, s. m. (Palavra de for- 
mação erudita, que se liga a comprehen- 
derj. Termo deTheologia. Diz-se da crea- 
tura racional, que está logrando c pos- 
suindo a eterna bemaventurança, porém 
nào comprehendendo a Deos, porque os 
bemaventurados, ainda que vejam toda a 
essencia divina, nào a vêem totalmente, 
não podendo a visào beatifica adequar to- 
da a visibilidade de Deus, e commensu- 
rar-se perfeitamente com este objecto in- 
finito.—dChristo Senhor nosso em quanto 
comprehensor, eviador juntamente.n An- 
tonio Vieira, Sermões, Tom. iii, p. 385, 
em Bluteau. 

— Grráo de perfeição dos adeptos nas 
vias mysticas. 

— Adj. Comprehensor, a, que compre- 
hendo ou encerra alguma cousa. 

COMPREIÇL^O, s. f, ant. Vid. Complei- 
ção.—tE o avorrecimtnto, avemos dalguas 
pessoas que desamamus, ou de que avemus 
cnveja, posto que seja em nossa secreta ca- 
mara do cora<^o, e dos desgraciados, en- 
xahiidüs ou stasabures, e aquesto do que a 
nos nom preteecu iiem nos torve; cá se nos 
tocar, ou em algua coisa torvar ou empeecer 
o entydo qw. ddlo oucermos sanha, nojo 
ou pi: ar deuc chamar mais que avorre- 
cimento. ^,' '•0 medos dalguns tempos con- 
trairos a '^■os o prazer que nom empeecem 
algua cowa, mes naturalmente ou por algua 

■ a om d ^.acordam de nossa compreição 
ou voontade. E asji/ he lem visto como es- 
tas cousas om entre sij apartadas, aiwla 
que huns nomes ptr outros se costumem cha- 
mar; mas a/piellei que husarom de tal des- 
vaira dc vucaòulos souberam que traziam 
em realida'/' verda'hira dej'eren<;a, muitas 
vezes veem cem sanha, e porem nom propria- 
mente segundo me parece por parte d'ella 
devem ct contadas.» Dom Duarte, Leal 
Conselheiro, cap. xxv.— aPorque sera sua 
compreição ouím.» Antonio Ferreira, Bris- 
to, act. III, SC. 2. 

COL!PREKDÊR, v. a. Antiga contracção 
de Coraprehender. 

C07IPRÊNTE, adj. 2 gen. ant. Cheio. 
—<íE na esiada que' ali;/ fezeram sohreceo 
a manhãa, e ou por elles dormirem, ou 
por nom conhecerem a grandeza da augua, 
quando amanheceo conhecerom que nompo- 
dyam a^sij ligeiramente tornar, porque a 
maree era já acerca de todo compreiite, 
e o esteiro era largo e alto.v Azurara, 
Chronica de Guiné, cap. 27. 

COMPRÈSO, part. pass. irr. e ant. de 
Comprender. 

COMPRESSA, s. f. (Do latim compres- 
sus). Termo de Cirurgia. Faxa de linho 
fino, meio usado, ordinariamente dobrada 
muitas vezes sobre o comprido, que se 
applica sobre as feridas e que serve pa- 
ra encaminhar convenientemente a com- 
pressão. Fazem-se as compressas do for- 
mas e tamanhos diíferentes, segundo as 
circumstancias e sis partes sobre que de- 
vem ser appiicadas. Ila compressas qua- 
dradas, triangulares, orbiculares, prismá- 
ticas, etc. 

— Compressa em cruz de Malta, com- 
pressa quadrada, fendida egualmente nos 
quatro ângulos. 

— Compressa retalhada, compressa re- 
donda, que tem as bordas mais ou menos 
profundamente retalhadas. 

— Compressa graduada regidar; faz- 
se com uma faxa de linho, dobrando-se 
muitas vezes sobre si, alternativamenle 
da esquerda para a direita e da direita 
para a esquerda, de maneira que as do- 
bras tenham tomado uma largura egual, 
e que fiquem encobertas umas com as 
outras o mais regular possivel; estas do- 
bras devera ter dous dedos travóssos de 
largura. 

— Compressa graduadaprismatica,com- 
pressa cujas dobras se vão estreitando, 
de maneira que o todo tenha a forma de 
ura prisma triangular ; assim, tendo a pri- 
meira dobra dous dedos travessos de lar- 
gura, os seguintes devem ir diminuindo 
gradualmente, até que a ultima fique ape- 
nas de algumas linhas de largura ; é ne- 
cessário dar-se alguns alinhaves para sus- 
tentar esta forma. 

COMPRESSÃO, s. f. (Do latim compres- 
sio,compressionis).'\!Qnxio Didactico. Acção 
que ext-rce sobre um corpo uma potência 
collocada fora d'ello, e que tende a apro- 
ximar as suas partes constituintes ou a 
diminuir o seu volume, augmentando a 
a sua densidade.— Machina de compres- 
são. 

— Termo do Cirurgia. Pressão metho- 
dica exercida com a ajuda da mão, com 
ligaduras ou cora instrumentos; é um meio 
de therapeutica cirurgical, empregada fre- 
qüentemente. 

— A compressão moderada tem por 
eíFeito secundar a contractilidade do te- 
cido, o diminuir pouco a pouco o vo- 
lume das partes: demasiadamente for- 
te, determina a estrangulação ou a atro- 
phia; c empregada muitas vezes a com- 
pressão para reter ou moderar o derra- 
mamento de sangue, no tratamento dos 
aneurismas ou chagas arteriaes. 

— Compressão immedíata, compressão 
applicada sobre a própria artéria; c me- 
díata quando só tem logar atravez dos 
tegumentos e partes molles. 

— Compressão immadiata lateral, com- 
pressão exercida perpendicularmente no 

eixo d'um canal, que achata as membra- 
nas ; differe, por consequencia, da com- 
pressão circular, operada por uma ligí^' 
dura que estrangula o canal. 

— Compressão carotidiana, compr®- 
são carotidiana com os dedos, temporária 
ou intermittente, é uma pratica inoffen- 
siva, util muitas vezes nas nevroses; 
é principalmente indicada quando ha a®"' 
xo sanguineo perto dos-centros nervosos, 
c preciso o mais possivel, limitar-se " 
compressão unilateral; dá bom resultado 
na eclampsia das crianças. 

— Compressão cerebral; quanto niais 
prompta fôr a compressão, tanto mais 03 
accidentes são característicos. 

— Compressão digital, compressão ap' 
plieada no tratamento dos aneurismas, 
devido a Vanzetti, e consistindo em 
terromper o curso do sangue n'um 
risma até á coagulação do liquido, 
contém, cora a ajuda d'uma compi'^®®'''' 
exercida pelos dedos de muitos ajudais 
tes, que se revezam, quando a fadig''' 
force a descançar. 

—Figuradamente : Compressão 
mos, estado dos ânimos, por effeito 
oppressão, terror, violência tyrannica q 
comprime as faculdades moraes, e 
barda o hcmem, tirando-lhe toda a en®'' 
gia do coração, não os deixando 
fallar, resistir, ou oppor reacção a 
os corapriuie. , 

COMPRESSIBILIDÀDE, s. /. (Deriva»^ 
erudito de compresso, como se 
em latira comjjressibilitas, compressa 
tatis). Termo do Physica. Propriedaa® 
que é compressivel, susceptibilidatle 
que é comprimido; esta propriedade 
tence a todos os corpos, ainda 
diíferentes gráos, porque todos elle® 
mais ou menos porosos, e por consegi" 
susceptiveis de ceder a uma força 
minada. ; .gj- 

COMPRESSIONADO, adj. (De coioP^^, 
ção). Vid. Compleicionado.—«í' 
mo começavam de viir a esta terra/ ^ ^ 
davam os mantiimentos urtefficio.<^^^' Je 
cuberturas pera os corpos, come^d''^ 
lhe crecer os ventres, e per teinpo ^ 
enfermos, ataci que se reformavam 
natureza da terra, onde algv-n^ 
eram assy compreissyonados, ° 
podyam soportar, e morryani, _ ^ 
xpaãos.s) Azurara, Chronica de GuiB®' 

cO^' 26. 
COMPRESSiVEL, adj. 2 gen. 

presso). O que pode ser compi"'®.' Je 
— Termo dc Physica. Suscept'^^^ 

ser comprimido, ou reduzido a fíí 
lume.— O ar e todos os gazés 

c^} í sao compressiveis. 
- Corpos compressiveis, 

, partes são susceptiveis de se 
aproximar umas das outras, posto 1 

jiiS 
reli» 

alguma difficuldade. 
COMPRESbíVO, A, adj. (De 

! com o suffixo «ivo»). Que comp''' 

;5SÍ) 
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sorve para exercer uma compressão. — 
^orqa compressiva. 

COMPRÉSSOj^ass.parí. de Comprimir. 
Sjue por compressão physica oecupa me- 
"03 espaço.—Deprimido, chato.— «Olhos 
^^tos, narizes compressos.» Sirnão de 

asconcellos, Noticias do Brasil, p. 139, 
era Bluteau. 

COMPRESSÔR, s. m. (De compresso). 
^ que comprime. 

. Termo de Physica. Instrumento des- 
fiado a comprimir os nervos, vasos ou 

canal qualquer, 
, ■ Compressor dc Moore, instrumento 
"Daginado para amortecer a sensibili- 

ade das partes, antes de lhes ser pra- 
itada uma operaçao cirúrgica; este ins- 
■"mnento consistia n'um semi-circulod'aço 

apresentando n'uma das extremidades uma 
^mofadinha, que devia servir de ponto 

® apoio, e atravessada na outra por um 
parafuso de pressão, sustentando uma ou- 

almofadinha mobil, que se applicava 
le o nervo, por meio do parafuso ; duas 

aras de ferro direitas, que dividiam e 
^^"^^^^^^avam o semi-circulo de cada la- 

, par.afuso, impediam que a almo- 
^admha vacillasse. 

Compressor de J. L. Petit, com- 
pressor muito conveniente em todos os 

Os em que se pretenda reter o curso 

• ®^"gue, n'um tronco principal, sem 
pedir a circulação collateral. 

Compressor de Dupuytren, compres- 
^onstruido sobro os mesmos princi- 
que o precedente, poróm destinado 
e^ste celebre cirurgião para a com- 

ssao das artérias; convém todas as 

San ^ quizer impedir o curso do ®cm obstar á circulação collate- 

cZeiVííc/c^ compressor in- 
Yoi para impedir o escoamento in- 

plac*^ /í'° ourinas; consisto cm duas 
iQ d aço moveis, guarnecidas de cou- 

por uma charneira; o penis, 

apr collocado entre as duas placas, 
por meio d'uma chave de 

de maneira que comprimam a 

^"'tieo Anatomia. IMusculo pros- 
diiU ^"P^rior, que comprime esta glan- 

^oiün • ' Comprido). 
numero completo.— aSeja 

ie y • de mandar-des se o refarom 
Os ® ^^oinees, humas pelas outras se 
i&r f cada hum per sy nom po- d-zer comprida de vinte homens co- nh 
Tit. G9. § 9 

Ordenações Affonsinas, Liv. i, 

dog (jj^' das peças que nos fun- 
® outfo^ ^^silhas de madeira estão do uma 

^OMpRmAVÍ° 
osugjj^o ^ (Do comprido, com 
tativo ,1 Termo Popular. Augmen- 

CQiyrp^/^^^Prido. 
IDAMèNTE, adv. ant. (De com- 

^01.11.-40 

prido, cora o suffixo «mente»). Comple- 
tamente. — <íMais todos os heens do pa- 
dre condempnado nós os auermos compri- 
damente se outros hereeos ou propin- 
quos nom ouuerem tirados os dauam- 
dictos dous casos.n Doc. de 1211, em 
Fort. Mon. Hist., Leges, Tom. i, p. IIG. 
— <íE logo esse Deam jurou aos santos 
Evangelhos corporalvnente por el trangu- 
dos en a alma da dita D. Costança, que 
essa D. Costança tenha bem, e fielmente, 
e a verdade compridamente todo esto, e 
que no venha contra elo em nenhum tempo, 
nem por nenhuma rezom.» Doc. de 1338, 
no Corpo Diplomático Portuguez, Tom. i, 
p. 219, pubi. pelo Visconde do Santarém, 
—«Ca o Rei deve seer de tanta instiga e 
dereito j que compridamente de as leis a 
execuçom, doutra guisa mostrar se hia 
seu Regno cheo de boas leis e maaos 
custumes...» Fernão Lopes, Chronica 
de D. Pedro I, Prol. — «Guardem com- 
pridamente estos pazes e jurem outros 
taaes juramentos per suas persoas, some- 
tendo os ditos Reis e seus reinos a çen- 
ssura e sentença ecclesiastica, himdo com- 
traesto por alguuma guisa, d Idem, Ghro- 
nica de D. Fernando, cap. 53. — (/.Gaa- 
nhamdo dclle que podessem emleger com- 
fessor, que os compridamente asolvesse, 
avemdo desto leteras bulladas.» Idem, 
Ibidem, cap. 109. 

COMPRIDAO, s. f. ant. (De comprido). 
Comprimento, longura, extensão longitu- 
dinal. — «O lançamento desta sua com- 
pridam he quasi lesteoeste.D Barros, Dé- 
cada II, foi. 1, col. 3. — itEm toda a sua 
compridão, e largura.n Monarchia Lusi- 
tana, Tom. I, foi. 328, col. 2, cm Blu- 
tcau. 

COMPRIDÉIRO. Vid. Compridoiro. 
COMPRIDÊTE, adj. 2 gen. (Diminutivo 

de Comprido). Termo Familiar. Não muito 
comprido. — O caminho d'aqui lá é com- 
pridête ; ó algum tanto comprido. 

COMPRIDÍNHO, adj. (Diminutivo de 
Comprido.) Bastante comprido, que tom 
mais comprimento que largura, ou pro- 
fundidade, 

COMPRIDÍSSIMO, adj. superl. de Com- 
prido. ]\Iuito longo, extenso, dilatado, 
comprido. — Tevipo compridissimo. —Fi- 
leiras compridissimas. 

COMPRÍDO, A, j)art. pass. .de Comprir. 
Cheio, raro no sentido proprio, mas fre- 
qüento nos antigos monumentos no sen- 
tido figurado.—«Ca nom embargando que 
elRei Dom Affonso fosse comprido dar- 
dimento, e muitas hunidades.y> Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 1. 

— Completo. 

Diaho. Dizc, rústico perdido. 
Fizeste tu por saber 
O Pater noster comprido? 

Pas. E pera que era elle sabido? 
OIL VIO., AUTO DA BAItCA DÜ PUIÍOAT. 

Vae tu, Satanaz, por embaixador, 
Eu te dou meu comprido poder; 

E vae-te a Eva, porque he mulher, 
* E dize que coma, uão haja temor. 

IDEM, AUTO DA HIST. DE DEDS. 

Este reloglo he muito forte, 
Vós perdoae-me, Senhor San João, 
Que vossas lioras cumprülas estão, 
Segundo busciiates tào cedo a morte, 
E por vossa vontade. 

IDEM, IBIDKM. 

Em cada um dos cinco, cinco pinta; 
Porqtie assi fica o numero cumyrido, 
Contiindo duas vezes o do meio, 
Dos cinco azues, que em cruz pintando veio. 

CAM., Lus., c. III, est. 54 

— dMando ao Moesteiro de Lordelo de 
Ferreira huicm Cales Sagrado, e compri- 
do de todo: e quem o vender, ou apenho- 
rar Deus lho acóúmhe.^ Doc. de 1298, em 
Viterbo, Eluc. — tE a Maria Gonçlaves, 
comprida c?e íütío rneií entendíjncnto.í) Doc. 
de 1307,Ibidem. — <íE na Comxirca d'An- 
tre Doiro, e Minho tcram a maneira, que 
se tem na Stremadura; salvo no Porto, 
que nam seram costrangidos pera teerem 
cavallos, mais teram cada huum em seu 
logar dous urn::ses compridos.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. I, Tit. 71, cap. 1, 
§ 8, — <íE aalem desto, os pescadores, e 
mureantes, que nom tecerem confhias pe- 
ra teeremheestas de garrucha, nom sejam 
costrangidos pera teerem outras armas, 
nem pareçam em alardo ; e os que teverem 
contidas pera teerem as ditas heestas, ou 
cavallos singellos, costrangellos-ham que 
tenham heestas de garrucha com suas ar- 
mas; e os que teverem conthias pera tee- 
rem cavallos, e armas, costrangem nos, 
que tenham dous arneses compridos : j^ero 
se estes pescadores, ou mareantes teverem 
heens de raiz, qtie sejam de tam gram 
conthia, que mereçam de terem cavallos, 
costrangam-nos que os tenham.m Ibidem, 
cap. 2, § 3. 

— Kealisado, levado a effcito. 

Se as armas qnerea ver, como tona dito, 
Cumprido esse desejo te seria : 
Como amigo as veviis ; porque cu me obrigo, 
Que nunca as queiras ver como inimigo. 

CA5I., Lüs., c. I, est. 6G. 

Vendo Egaa, que ficava fementido, 
O que d'elle CJastelIa não cuidava, 
Determina de dar a doce vida 
A trôeo da palavra mal cumprida. 

OB. ciT., c. III, est. 37. 

Comprida a sacrosanta cerimonia, 
Com muy grande aparato, e nobre popa, 
Tornão-se ao aposento ondejil postas, 
E prestes estão mesas bem prouidas. 

CÔBTE HEAL, NAUF. DE SEPULV., C. IT. 

— «Juras, palavras, e promessas são 
mais largas, que compridas.» Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
19G. 

— Adj. Longo, quo se estende muito 
pelo espaço. — «E indo assim satisfazen- 
do-se a si mesmo eom aqutlle novo paren- 
tesco, que tão alegre o fizera, sendo já 
alongado da cidade de Londre», foi ter. 
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em um valle despovoado e grande, no meio 
do qual estava uma arvore tão desacom- 
panhado de outras, que dalli hom espaço 
não havia outra nenhuma, tão crescida e 
fermosa que cum seus compridos troncos 
e graciosos ramos occupava parte do cam- 
po.y> Francisco de Moraes, Palmeirim de 
Inglaterra, cap. 54. 

As embarcações eram na maneira 
Mui veloces, estreitas e compridas, 
As velas, com que vêm, eram de esteira 
De umas folhas de palma, bem tecidas : 
A gente da côr era verdadeira 
Que Phaeton nas terras accendidas 
Ao mundo deu, de ousado e nào prudente ; 
O Pado o sabe e o Lampethusa o sente. 

CAM., Lus., c. I, est. 46. 

Olha Tavai cidade, onde começa 
De Siào largo o império tào comprido. 

OB. ciT., c. X, est. 123. 

Vês n'este grào terreno os differentes 
Nomes de mil nações nunca sabidas; 
Os Láos cm terra e numero potentes, 
Avils, Bramás, por serras tào compridas. 

OB. OIT., c. X, est. 126. 

— « Cinco galés muito grandes, cq seus 
bastardos quarteadas de verde e roxo, e 
muytas bandeiras por cima de toldes, e 
nos calceses dos mastros estendartes muy- 
to compridos que quasi tocavão com as 
pontas na agoa.v Fernão Mendes Pinto, 
Peregrinações, p. 9 (ed. 1678). 

Leua roupa comprida ao Francês vso 
De hua seda que a cor do prado excede 
Justa no corpo até a cintura, e delia 
Afastandose, em roda a terra toca. 

COUTE BEAI., NAüF. DE SEPULV., C. IV. 

— dBranca-xirsina, qtce por outro no- 
me chamao Erva Gigante. Mas advirta- 
se, que não he esta a Erva Gigante no- 
va, que ás vezes plantão nos jardins, e 
lanqa umas hastes muito compridas.» Ma- 
deira, Morbo-Gallico, Part. i, cap. 447. 

Aqui, tomando a forma do Lacaio 
Do farfante Deíío, entra na casa, 
A tempo que, de chambre e dc chinellas, 
Pela comprida sala passeava, 
Sorvendo uma pitada de tabaco. 

Dimz DA CEUZ, IIYSSOPE, C. I. 

Alli, sem socegar, ora passeia 
Pela comprida Sala, ora se assenta, 
Ora comsigo fala  

IDEM, IBIDEM, C. IV. 

Tào rapida, calar das altas nuvens 
Nào vê o Passageiro, cm largo campo, 
A grasiiadora gralha, o negro Corvo, 
Sobre o triste animal, que de cansado. 
Em comprido caminho, deo a ossada, 
Como correr se vó o bom Fidalgo 
A' voz, e cheiro do mais vil banquete. 

IDEM, IBIDEM, C. VII. 

— Crescido. 

Das agua» se lho antolha que saíam, 
Para elle os largos passos inclinando, 
Dous homens, que mui velhos parcelam, 
Dc aspcito, inda que agreste, venerando: 
Das pontas dos cabellos lhe caíam 
Gotta», que o corpo todo vào banhando; 
A côr da pelle, baça e denegrida ; 
A barba hirsuta, intensa, mas comprida. 

CAM., LUS., c. IV, est. 71. 

— <íOs Belgas são povos da Gallia co- 
mata, assi chamada por andarem de ca- 
bellos compridos.» Leonel da Costa, Geor- 
gicas de Virgílio, foi. 100, v. 

— Figuradamente: — naõ he sem 
causa poder contentar a tantos, porque 
tem tantas dijjferenças, tantos desejos de 
cousas, derivados de certos jins, que quan- 
to mais tiraõ por ella, mais comprida se 
faz.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 6. 

Logo sahindo deste Cancro ardente, 
Móta que o grào Planeta nunca passa, 
Deixando para o lúcido Oriente 
Quanto a comprida Costa córca e abraça, 
Verás ficar da parte d"Occidente 
A grande Terra, que nào be escaça 
Daíjuella mais subida pedraria, 
De quem a estimaçào será a valia. 

nOLIM DE MOÜKA, NOV. DO nOM., C. I, CSt. 48. 
Pcrguntar-se-llie pudéra, 
Vendo seu bico comprido. 
Qual se Celorico fora, 
Quem te deo tamanho bico ? 

JER. BAHIA, L MOETE D'UM PINTASILGO. 

— Que tem grande duração, que se 
estende muito no tempo. 

Que havendo tanto já que as partes vendo, 
Onde o Dia ó comprido e onde breve, 
Inclinam seu proposito e poríia 
A vôr os berços onde nasce o dia. 

CAM., LUS., c. I, est. 27. 
Quantos suspiros, tristes, e quam compridos 
Ardendo vejo vir dentro a meu peito. 

ANT. FEER., SON., 1ÍV. I, H. 51. 

— Aos Numes graças rende, que hào creado 
O prazer breve : que, a ser eu comprido, 
Me houvórào (certo) para si retido. — 

l-EANC. M. DO NASCIM., OB., t. I, p. 141. 

— Substantivamente: E só usado na 
phrase de comprido, de comprimento.— 
d. He tão pequena que tem só legoa e meia 
de comprido, e está doze legoas ao Poen- 
te da Ilha da Palma, e corre de Sueste a 
Noreste com tres legoas e meia de circui- 
to.^ Antonio Cordeiro, Historia Insula- 
na, Liv. II, cap. 5. 

— Ao comprido, loc. adv. Ao longo, 
em todo o comprimento; longitudinal- 
mente. 

— Loc. POP.: He hum autem genuit 
muito comprido. Enfermidades da Lin- 
gua, p. 131. 

COMPRIDÔIRO ou COMPRIDÓURO, adj. 
ant. (De comprir). Que cumpre, é neces- 
sário, convçniente. — aSe o tever, e se 
mais tever, e for compridoiro page, 
ou azamel ])era algum homem d'armas, d 
Carta de D. João I, de 1400.—«Cct esso 
medes tijnha el em voomtade de fazer a 
elle quamdo lhe compridoiro fosse.» Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 
15. — (íQue as mandasse fazer prestes, 
ca lhe eram mujto compridoiras.» Ibi- 
dem, cap. 24. — aNos inviarom pedir, 
que pois a dita Villa está em tal luguar, 
que he tão compridoiro ao nosso serviço: 
que os escusássemos da dita Adúa do Frei- 
£00.» Carta de D. Fernando de 1376, em 
Viterbo, Eluc. 

COMPRIDÔR, A, s. (De compri, theffls 
de comprir, com o suffixo «dôr», «a*)- 
Executantc. — Compridor de justiça. 

— übservante. —«.Homem muj enten- 
dido e bem razoado compridor de todaí- 
Ias cousas. D Chronica de D. Pedro Ii 
cap. 8. 

COMPRIMENTÁDO, part. pass. de Com- 
primentar. Felicitado, saudado. 

COMPRIMENTÁR, v. a. (De compri- 
mento). Fazer comprimentos, dizeT pala- 
vras, expressões cortezes; fazer niesur^®) 
felicitar. — Comprimentei o meu 
— Foi comprimentar o tio no dia dos 
seus annos. 

— Acção de descobrir a cabeça 
saudar alguém. 

COMPRIMÊNTE, part. act. de Compri' 
mir. Que comprime. — Corpo compr'' 
mente. 

—Que tem força compressiva.—O 
por é muito comprimente. 

COMPRIMENTÉIRO, adj. Que faz m"»"® 
comprimentos. 

— Substantivamente: Os compri®®'^ 
teiros são insupportaveis. 

COMPRIMÊNTO, s. m. (De compri, th®- 
ma de comprir, com o suffixo «ment®''' 
Acabamento, acto de completar. 

— Execução completa. 
— O que é necessário para comp'®' 

alguma cousa.—«.Carregadas as naos^ ^ 
speciarias que o feitor Gonçalo Gil " 
bosa tinha prestres, e doutras, que se 
praram depois, Joam da noua se desp 
dio do Rei de Cochim, e dos Portugv>i 
que ficauam na cidade, pera se ir ^ 
nanor tomar o que lhe faltaua peraj^'^ 
primento de toda a carga.Damiii" 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. h 
63. — (.(E como quer que esto avenha 
todas cousas, assinadamente caa& 
em feito de Cavallaria. Porem 
a razom tolhe, que a Dona nom 
zer Cavalleiro, nam homem de 
porque nom ha de meter as maaos ^ 
lides ,• nem outro sy o que he louco, 
sem hidade, porque nom ham compri® _ 
to de siso pera entender o que 

rn .<??/ fnl.hp.^ nti.P. nnm. • outro sy tolhe, que nom seja Cava' 
homem mui pobre, se lhe nom der 

bem' ramente o que o faz porque possa - 
ver, ca nom teverom os antigos, ^ 
cousa direita, nem aguisada, qun ^ 
da Cavallaria, que he estabdecida 
rln^* o ■fnv.Pfí* 1-íorm -frkQQO nrinai^íi. i». dar, e fazer bem, fosse posta em 
que houvesse de pedir com ella, 
zer vida deshonrada; nem outro ^ 
houvesse de furtar nem fazer cousa> 
que merecesse a receber pena, que. 
contra os vilaaõs malfeitores.^ ifí--' 
ções Affonsinas, Liv. i, Tit. 63, § 
«E quando pela ventura virdes, ou 0f 
des, que os Juizes, e officiaes do H ^ 
vos nom dam em escripto aqud^'^f' 
perteencentes som pera nosso 
que vol-a neguam, ou vol-os nom ^ 
dar, vós avede enformaçom per o 
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yuãelj qug ouuer no luguar, e pelo ana- 
yí dos besteiros, e dizede-lhes, que vos 

em escripto os mesteiraaes, e homees 
® nester, que em elle souberem, que vos os 

ell ® Qffictaaes nom dam, e que entendem, que som pertencentes pera 
esteiros do conto; aos quaes Nos manda- 

jwe vol-os dem em escripto, e vos 
jWeni a ello, segundo lhes per vós da 

^ossa parte for requerido ; e entom dire- 
^ aos ditos Juizes, e OJficiaaes, que vos 

dquelles, que vos assy forom dados 
scripto pelo coudel, e anadal do lu- 

í®'" besteiros do conto, e os façam 
go Ver ante vós pera vós delles, e dos 

les o-judarom, escolherdes aquel- i que conprem pera comprimento do di- 

® beesteiros do conto, que ® dchardes, que em esse luguar devia 
«afer.» Ibidem, Liv. i, Tit. 68, § 17. 

 peças que completara um todo. 
^illa com todos os seus compri- 

numero completo que ó necessa- 
um certo fim. — «i? pera esta 

^eer feita compridamente, devem 
'>nei cinquo cousas: a pri- 
con"^' os Alquaides taaes, como 
seo"^'? guardarem os Castellos: a 
Q que os Alquaides meesmos façam 

^^vem: a terceira, que tenham hi 

iitn homens: a quarta, de man- eníos; a quinta, d'armas.^ Ordenações 
Liv. I, Tit. 62.—«í; quando 

2*^6 os Juizes, e OJRciaaes o fazem 
^'lC?.O.G/Tí wvi^ -      _ . • _ . 7 QXf, 

da 
(jçi po-rte for requerido, e mandado, e 

tnand jwe som a ello negrigentes, e mal 
hn ® ^0® querem dèteer, e poer per- 
3aò ''^ós a hum 
áo nossa parte, que os cite, que 

^inh citados forem a dia certo con- 
a V^^veçam per pessoa perante Vos 

I ® razom, porque vos nam 
fos comprimento dos ditos bestei- 
teg^ ^í^clles que milhares, e mais per- 
den, Pora nosso serviço, d Ibi- 
1Í"-Ç8,§18.^ 

peffj . das dimensões d'uma su- 
cíej , °Pposta á largura.—■ As superji- 

*^^«5 dimensões: comprimento e 
íflrnjj solidos tres: comprimento, 

° profundidade. — (íAs prisões 
Se tamanho comprimento, que 
/eitqj ^^^'rgar da fonte ti 'es braças, 
^Ura „ ^ '^(■idéias de metal de tanta gros- 
kf (I parecia necessário para sus- 

/oí-ga delles.» Francisco de Moraes, 
'^'Inslaterra, cap, 5(3. — «E 

^Q, d 1 ^<^tào, e os seus não sabião ain- 
e ''0"''Pi'i™6nto do Oceano.d 

°^'deiro, Historia Insulana, Liv. 

j ^''nio de Astronomica e de Geogra- 
^p^°»gitude. 

SUenj 1 ^i'_as de civilidade dirigidas a al- 
' ® Viva voz, ou por carta, por occa- 

e os nom quiserem dar, 
}j jazem aquello, que lhes per vós "ssa ,■  ., 7_,7, 

sião d^algum acontecimento, principalmen- 
te feliz.=Usa-se principalmente no plural. 
— «Mas estando nestas razões o caval- 
leiro, com quem fazia a batalha, cahiu no 
chão, não se podendo suster pola falta 
do sangue, que lhe saíra de uma ferida, 
que recebera na garganta, de que seu com- 
panheiro ficou tão triste, que occupado 
de dor e sentimento, esquecido dos cum- 
primentos, em que antes estava, sem di- 
zer outra cousa, remetteu ao do Salvage, 
com preposito de vingar nelle a morte do 
outro. Porem não achou a resistencia tão 
fraca, qu'em pequeno tempo deixasse de 
ser posto em tamanho temor de ser ven- 
cido, como té li tivera esperança de ser 
vencedor. í Francisco de Moraes, Palmei- 
rim de Inglaterra, cap. 34. — «A verda- 
de he, não ter o homem comprimentos com 
ninguém.D Antonio Ferreira, Bristo, act. 
III, SC. 6. — «....Sey morder com mais 
suhtileza, que na doçura de um compri- 
mento abemolado, de que ja a mercê an- 
da tão estylada e a puras syncopas, e 
synalephas, que parece tizica.D Rodrigues 
Lobo, Corte na Aldêa, Dial. xv, p. 206, 
ed. de 1722.—aE esta tal amizade assento 
eu entre especialidade e comprimento.» 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados. 

Segue-se a Senhoria, e abaixo delia 
O Dom surrado, as grandes cortezias, 
O Wisth, o Trinta e um, os comprimentos; 
E logo o Vampirismo, os Sortilogios, 
Os Sylphos, Salamandrns, Nymplias, Gnomos, 
E os outros Gênios da subtil Cabala. 

DINI2 DA CRDZ, HYSS0ri!, C. I. 

Já na soborba mesa cem terrinas, 
O vapor mais suave derramando, 
A insaciavel gula provocavíSo, 
Quando cbegiio ao clioiro os convidados, 
Que, feitos os devidos comprimentos, 
Sem distincção, em torno se assentáríío. 

IBIDEM, c. III. 

O Doão a recebo civilmente, 
E com mil importunos comprimentos, 
E outras tantas profundas cortezias, 
Dos dous Dadres, cortcz se despediu ! 

IBIDEM, C. V. 

— Acto vão e exterior de respeito, vãs 
palavras. — cPois huns felpudos desal- 
mados destes, que açodem ás Igrejas ao 
Domingo por comprimento, se em vez da 
Missa, que não ouvião, ouvião então dar 
huma, ou duas horas, livre-nos nosso Se- 
nhor.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 25. 

— Acção de comprir. — «.Em elles di- 
zendo que não ãavão Vintém, estavam 
dezobrigados de todo o comprimento.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 99, 

— Oi3S. : Geralmente escreve-se a pa- 
lavra no sentido do maior dimensão de 
uma superfície com o; comprimento; e nos 
outros sentidos com it; cumprimento; o 
do mesmo modo comprido, e cumprido, 
realisado, etc., mas não ha realmente ra- 
zão para uma tal distincção; essas pala- 

vras vera de comprir, e este do latim 
complere, em que a preposição ctim appa- 
rece sempre na sua forma com. 

COMPRIMIDAMÊNTE, adv. (De com- 
primido, com o suffixo «mente»). Com 
compressão; de modo comprimido. 

COMPRIMIDO, pass. de Compri- 
mir. Que padeceu uma compressão. — 
Ar comprimido. 

— Que se retém, que não se deixa ir. 
— Suspiros comprimidos.—Mal se ouvia 
a sua voz comprimida. 

— Refreado, contido pela força ou pela 
auctoridade.—A revolta comprimida 
tropa. — Que farão os livres pensadores 
em Portugal comprimidos por uma polí- 
tica estúpida, por uma opinião publica 
ignorante? —«... Paixões violentíssimas, 
comprimidas por um anno de noviciado, 
por um anno de abjecção...» Alexandre 
Herculano, Monge de Cistér, Tom. i, 
p. 11. 

— Termo de Botanica. Que tem mais 
extensão no sentido da largura que no 
da espessura. — «(Diz-se ser o tronco) 
comprimido (compressus), se he htm tan- 
to chato de duas bandas em todo o seu 
comprimento, ou parece como esmagado 
710S dois lados oppostos.» Avellar Brote- 
ro. Compêndio de Botanica, Tom. i,p. 30. 
— «(As folhas comprimidas (compressa), 
são succulentas ou carnudas, mas nos dois 
lados marginaes e longitudinaes oppostos 
são hum tanto esmagadas e chatas de mo- 
do que o disco fica hum tanto mais ele- 
vado e polposo.» Ibidem, p. 69. — cA 
silíqua diz-se ser... comprimida (com- 
pressa), quando parece mais ou menos es- 
magada em ambas as faces do seu disco 
(o goiveiro).» Ibidem, p. 173. 

COMPRIMÍR, V. a. (Do latim compri- 
meré). Termo de Physica. Fazer experi- 
mentar uma pressão a um corpo.—Com- 
primir o ar. — Comprimir uma artéria. 

—Reter, não deixar sair ou ír; repri- 
mir.—Comprimir as lagrimas.—Compri- 
mir os soluços. — Comprimir os suspiros. 

— Figuradamente; Comprimir as pai- 
xões, os partidos, os tumultos. — «Para 
comprimir e moderar os concertos.» Con- 
de da Ericeira, Portugal Restaurado, Tom. 
i, p. 271. 

— Comprimir-se, v. refl. Ser compri- 
primido.—Os gazes podem, comprimir-se. 
— Os líquidos comprimem-se muito pou- 
co, e sobre esta propriedade é fundada a 
prensa hydraulica. 

COMPRIR, V, a. (Do latim complere). 
Encher, sómente no sentido figurado. 

D'ar que valia 
Compria 
Seu tempo, 
Fogia, 
Partia 
A esconder. 

CANC. DE TROVAS ANTIGAS, n. 37. 

— «Comprio os nossos coraçoens de cor- 
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rer e de lidIça.D Actos dos Apostolos, 
cap. 14, p. 16. 

— Mas peço com rrouorença 
ha senhora, que nos cumpra 
de justiça com fcmença. 

CANC. DE KES., t. I, p. 42. 

— Realisar, levar a efFeito^por em pra- 
tica ; observar.—Comprir a sua palavra. 
—V.E nos cumpram e ms guardevi todo 
o que en esta suha carta In. (.onfheudo.y 
Documento de 1297, em Visconde de San- 
tarém, Corpo Diplomático Portuguez, Tom. 
I, p. 64.—« E os seus sogeitos seemdo 
iustos, compriram as leis que el poser.» 
Fttrnao Lopes, Chronica de D. Pedro, 
Prol. — diE se comprio aqui o exempro 
que dizem, que quem seu cam quer matar, 
raiva lhe poem nome.y> Idem, Chronica de 
D. Fernando, cap. 101.—(lA falta de fé 
e de exforça nos faz sentir muyto as ad- 
versidades desacostumadas, e pera nos 
esquecerem ha de ser com novo favor de 
Deos, que nos ensine a saber a que sabe 
o seu amor, e com elle quebraremos nossa 
vontade pera comprir a sua.T> D. Joanna 
da Gama, Ditos da Freira, p. 27 (ed. 1872). 

Modieum vidahitis me. 
Eu a cumprirei, que a fiz; 
Porque rei que he bom juiz, 
Como a lei feita he, 
Faz aquillo que ella diz. 

GIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEÜS. 
Catemos abrigo em que nos abriguemos. 
Pois nos obrigamos a misera vida, 
Façamos peadença; 
Cumpramos os termos da nossa sentença, 
Pois nào cumprimos o que nos cumpria: 
Paciência, senhora, que o nojo em porfia 
Eemédio nào causa, nem tira doença, 
Mas antes a cria. 

IDEM, IBIDEM. 

— ti Depois que soubéssemos quem erão, 
mandarlhe-hieis, que cumprissem sua pa- 
lavra, e senaõ com a vida o pagariad. 
E aconteceo, que estando-vos combatendo 
com esse Cavalleiro, chegaraõ elles a nós: 
e quando nos conhecerão trouxeraõ-nos a 
este Castello de seu tio, que he aquelle 
Cavalleiro, que achastes no leito, e por 
cumprir sua palavra esta noite nos re- 
ceberão por mídheres.s) Barres, Clarimun- 
do, Liv, II, cap. 8.—a D. Duardos que 
estava concertado pera a justa, quando 
os assim viu, disse: Senhores, vede qual 
de vós ha de justar logo, e venha, que pera 
tantos ha hi pouco tempo. JRecindos abai- 
xou a lança, e quizera cumprir-lhe a 
vontade / mas, o do cão, o deteve dizendo: 
Âinda cavalleiro, que catasseis maiscor- 
tezia a quem nunca vistes, não perderieis 
nisso nada. Eu cheguei aqui primeiro, e 
primeiro hei de justar; por isso não to- 
meis o lugar a quem o já tem,» Francis- 
co de Moraes, Palmeirim dTnglaterra, 
cap. 16.—<íE pois isto me toca a mim, 
vossa alteza o mande entrar, e segurar o 
campo; se não eu irei em busca delle, e 
cumprirei seu desejo e o meu.T> Idem, Ibi- 

dem, cap. 36.— «Essa dona vos falia ver- 
dade em tudo, e este é o dom, que vos eu 
então pedi: por isso cumpri-O agora, 
como eu cumpri com vosco quando tinhuis 
necessidade.-» Idem, Ibidem, cap, 37.— 
^Senhoras, disse Platir, já creio que de 
taes pessoas não se pode receber engano: 
vede se esses cavalleiros querem arredar- 
se de seus prepositos, stnào cumpra-se 
o pera que aqui viemos; e se estes senho- 
res não quizerem, eu por mim vos ojfere- 
ço a minha pessoa.n Idem, Ibidem. 

Ao mensageiro o Capitão responde, 
As palavras do Eei agradecendo ; 
E diz que, porque o sol no mur se esconde, 
Não entra pura dentro obedecendo ; 
Porém que, como a luz mostrar por onde 
Vá sem perigo a frota, não temendo. 
Cumprirá som receio seu mandado, 
Que a mais por tal senhor está obrigado. 

CAM., Lus., e. II, est. 5. 

E não cuides, oh Eei, que nào saísse 
O nosso Capitão esclarecido 
A ver-te, ou a sorvir-te, porque visse, 
Ou suspeitasse em ti peito fingido ; 
Mas saberás (jue o foz, porque cumprisse 
O regimento cm tudo obedecido 
De seu Eei, que lhe manda que não saia, 
Deixando a frota, em nenhum porto ou praia. 

GB. OIT., c. II, est. 83. 

— «Foy tanto o que lhe imprimio n'al- 
ma só com aqueVa primeira vista, que lo- 
go desejou seguir suas pisadas, e com ef- 
feyto o cumprira na mesma hjra, {como 
elle proprio ajjirma numa carta, em que 
depois escreueo, o que himos aqui dizendo) 
se lhe nam parecera que era obrigado a 
se ir apresentar primeiro ao Bispo da ín- 
dia, sem cuja autoridade nam cuidaua po- 
deria seruir aos jiroximos na administra- 
çam dos sacramentos.d Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 3. 

Em quanto o pertinaz pay busca modo 
Pera impedir ao Sousa, o que a ventura 
Ditosa lhe concede, e a prometida 
Palaura cumpra a quem o tempo a nega. 

COUTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. I. 

— <íE como cumprio o juramento ? » 
Francisco Manoel de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 95. 

E se nelle inda achar quem tenha fiato 
De prégar, lhe darei prompto remedio : 
Mandarei, que ciimprindo seus desejos. 
Vá pregar aos Hereges, e Gentios, 
Que o prêmio lhe darão do seu trabalho. 

DINIZ DA CBDZ, HYSSOPE, C. V. 

— Absolutamente: — «J? sey tanto, co- 
mo vos, e dous pontos mais, se comprir, 
deste mester.v Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Eufrosina, act. i, sc. 1. 

— Fazer o que se pede ; satisfazer.— 
«Nom o merecendo compriste minhas ora- 
ções.» Frei João Claro, p. 199, em Iné- 
ditos d'Alcobaça, Tom. i, 

— Completar. — <íAo que dizees, que 
em essas Comarcas forom feitos alguns 
heesteiros do conto em tempo, que nom eram 
lavradores, e que ora porque som ja la- 
vrcdwes, e lavram continuadamente com, I 

duas, e tres, e quatro juntas dehois, i 
legam que devem seer escusados de beesl^' 
ros; e que os Concelhos, porque nom aclKíi^ 
outros maisperteencentes, que nom lavrt^j^ 
e vós outro si nom lavrem, e vós outro si 
nom achades outros pera comprir o nu- 
mero antigo, duvidades de os escusai'-* 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 69, » 
22. — (íE pera se concordarem, e 
rem os ditos números, mandamos ao 
Vaasco Fernandes, e Arinom Botim, ij* 
se vaão per todas as Comarcas, p^^'^ 
zerem comprir os que minguarem, sug^í''^ 
seus escriptos em seus livros, e pera 
rem tirar alguns, qtie por velhice, oun^' 
cessidades nom poderem servir, e lhes da 
des outros em seus nomes, segundo 
mais compridamente he contheudo em 
Regimento, que levam, n Ibidem, § 30. 

— V. reji. Cumprir-se, realisar-se, 
ctuar-se. — <iDramusiando e elle 
daram um pouco por tomar algum 
so, e Dramusiando temendo que 
seria o destruidor de suas Jorças, e 
cumpriria o que Eutropa sempre lhe 
nimciara, cuidou em si se lhe cortm^^ ^ 
algum partido, com que deixassem a 
lha: depois lembrando-lhe que tal cuífíi"^ 
timento pera sua honra era pouco 
rio, quiz antes aventurar morrer nu 
que ver-se vivo com algum desgosto ou 
bra de sua fama,» Fi'ancisco de ' 
Palmeirim ri'Inglaterra, cap. 41. , . 
he verdade que acabara o tempo d j ^ 
opiniam dus Mouros, por obstinados 
nella fossem,^ ou sejam, como acabo^>^^^ 
acaba as mais cousas humanas a 
geitas: mas a fé, e ley diuina por 
chamaram os Profetas Soberba dos 
lus, porque ella só os ha de sogeitafí ^ 
milhar, e como cá dizemos, assoberlj"'''' 
todos, cumprindo-se inteiramente ^ 
do Senhor: Acabara o ceo, e a 
nam a força, vigur, e autoridade do 
Euangelho.» Lucena, Vida de S. í' 
cisco Xavier, Liv. iv. . j,, 

— V. n. Cumprir, ser util, convei"^^^ 
te, proveitoso.— «Por que seendoof'^ ^ 
rico diziam elles que o Eei era ri<^o, ^ 
liei que tesouro tijnha sempre era f 
pera defender seu reino efazer guerra í" 
do lhe cumprisse, sem agravo e daW' 

<no 

de seu poboo, dizendo que nenhuWfíi' . 
tam seguro de paz, que podesse cw r ^ 
de fortuna nom esperta.» Fernão 
Chronica de D. Pedro I, cap. 
ra correger todallas cousas que CO®?, -j, 
pera o corpo hir honrradamente.t 
cap, II,— a Dos Jilhos que ouve.-' 
compre aqui razoar outra vez.y 
cap, I. 

Ysto soo mo faleçia,; 
a cabo de todo teci', 
para me poder valer 
gram cuydado me compria ; 
hum descuydo d'um soo dia 
que a seus meus cuydados dem 
ficarão sem quem os tem. j^gíO} 

CHEIST. FALCÃO, ODBAS, p. 28 (ed. dei 
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«jBsto dona se queixa de vôs, cum- 
Pre çite « contenteis no que qiiizer, senão 

estou eu, que lhe darei a emenda, 
ífe ella ha mister, e vós merece/s.» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 

3G.-—«Este Organel, por ser hornem 
laade e discreto, entendeu loffo no que 

cumpria, assim na cura das feridas dos 
como em sepultar os mortos conjor- 

'"^^asuas pessoas, n Ideni, Ibidem, cap. 70. 

■ E SC o aventar 
Cada sacerdote lhe cumpre estudar 
"era boticário. 

GIL Vic., BIAL. SOURE A IIKSUIIUEIÇÃO. 

o Cumpreme saòer isto, e a razão he, 
nessa casa ha duas senhoras dignas 

® ser seruidas, e cobiçadas; se nos en- 
'[entramos será huma conta: e também se 
jornws dijferentes na afeição, ficaremos 
'^J]jormes nas vontades. Por onde não 

deiteis izentar do comedimento que to- 
0 üm galante ãeue ter.» Jorgo Ferreira 

^ Vascoricellos, ülysippo, act. ii, sc. 2. 
«C/ amante sabe o que deseja, mas não 

que lhe cumpre.» Ideai, Eufrosina, 
• II, SC. 3. — (íEra vindo para todo o 

I ® comprisse a sua honra, e bem de seu 
Burros, Década I, foi. 3, col. 2. 

"_Qiíe era cajntam delrey de Portugal 
por elle ao rey daquella Cida- 

com certas cousas que compriam a bem 

da" que antes que ca- Um pedisse, olhasse pera si, e conhe- 

cer ^ porque de se não conhe- ) nao saberia o que lhe compria, e de 
saber o que lhe compria, viria não 

auia de pedir; donde pro- 

^'ejii^^^ 2"^ cuidando se- 
^ern bemauenturança, fos- j)j '^('■usa de sua desauentura.n Heitor 

dialogo da Verdadeira Pliilosophia, 

Cumprir com, realisar, levar a cíFei- 
Q ! ® os^ outros sentidos de comprir com 
g„ —Cumpro com a minha obri- 

Cumpre com o teu dever, 

Tendes ja dito; 
jjj J"''®''® tudo isso posto por escrito, 
Q ®®Pejae logo, pagac a pousada ; 

jj> '^oni a terra, que quer ser pagada, 
■Nrs ^ ®l6nientos dae o spiríto: 

° fallois mais nada. 
ViC., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

com a ojpeniamj mas nam 
Não se pôde meter entulho 

® " 9^sto e vazam, ella está mostran- 
da Gi\ma, Di- 

tla Preyra, p. 37 (ed. dc 1872). 
Yj 
jj annos descendo, e jil do estio 
A fíf passar até o outono; 

■ ^0 / ° ingcnho frio, Og já uíío me jacto, nem nie abono ; 
csgostos me vAo levando ao rio 

J?Sro estjuecimento e eterno sono : 

^as Ai* grào Jíainha lusas, CO o que quero á nação minha. 

— Seguido da preposição de com nm 
infinito, no sentido de ser do dever de, 
ser utii, conveniente. — « Pr faço he quan- 
do a'gum se quer lingar d'nutro, e num 
lhe cumpre de o doestar pi r dante el, mais 
doesta-o j)cr dante outros, por lhe fazer 
mayor penar.r, Cathecismo, em Inéditos 
d'Alcobaça, Tom. i, p. 148. — « Gon- 
çalves Cogominho vasallo do dito senhor 
Rey mostrou um estrom^;nto fito, e assi- 
nado em que dizia que compria de enchar 
o dito estromento a algumas partes, e se 
temia de se perder, em romper per agoa 
ou ptr fogo, ou jier outra maneira de cau- 
zo f,rtuito em gitiza, que a cirtidiio dl 
no ficaria em memória.r> Doe. de 1338, 
em Visconde de Santarém, Corpo Diplo- 
mático Portuguez, Tom. i, p. 215. 

Eu qucro-o ir avisar, 
Ca lhe ovmpi-e do reznr, 
E tonmr-sc a seu serviço. 

GlL VIC., AUTO PAST. rOKT. 

Pera isso sam, o a isso vim; 
Mas emfim 
Ciim])re-vos dc mo ajudar 
E resistir. 

IDEJI, AUTO DA ALMA. 

Toda a glória de viver 
Das gentes he ter dinheiro, 
E quem muito quizer ter 
Cumpre-lhe de í}Cr primeiro 
O mais ruim que puder. 

IDEM, AUTO DA FEIRA. 

Cumpre-me d'apparelhar 
lium valente barinel, 
Ou híia nao singular, 
Em que possa mais levar 
Que n'hum batei. 

IDEM, AUTO DA BAHOA DO TUBO. 

COMPROBATÍVO, adj. (Do latim com- 
probure). (.^ue comprova, — Documentos 
comprobativos. 

COMPROMETTÊR, v. a. (Do latim com- 
promittere). Fazer alguém responsável 
por alguma cousa. 

—Expôr a risco.—Comprometter a aw 
ctoridade.—Comprometter os créditos.— 
Comprometti os meus haveres n'esta em- 
preza, 

— Expôr alguém a receber desgosto, 
desar, damno. — Comprometteu os ami- 
gos neste negocio, 

— Comprometter-se, v. refl. Fazer com- 
promisso entre si. — Compromettemo-nos 
a levar esta obra a cabo, 

— Kcmettor-se ao arbitrio do alguém 
para decidir controvérsia, com consenti- 
mento das partes interessadas. 

— Expôr-se a desar, risco, desgosto; 
envolver-se n'um crime, intriga, etc. 

— Comprometter, v. n. Concordar, — 
<íE se as partes comprometerem em cer- 
tos Alvidros, e huum delles nom o poder 
ser, ou for ausente, ou embarguaão de tal 
guisa, que nom p)ossa jidgiiar no dito 
comjtromisso, o outro, ou outros seus p/ar- ! 
ceiros nom poderão hy alguma cousa jul- i 
guar.í) Ordenações Affonsinas, Liv. m, I 

Tit. 113, § 3. — «E Dizemos, que se as 
2xirtes comprometerem em tres Juizes Al- 
vidros, ainda que no comp/romisso nom di- 
gua, que cada huum delles julgue in soli- 
do, sendo tudos tres juntos, poderão os 
dous delles julguar segundo que ambos 
acordarem, ainda que o terceiro contra- 
digua sua Sentença; e sendo huum delles 
absente, os dous nom poderão sem elle jul- 
guar; e julgando sem elle, sua Sentença 
nom valerá.» Ibidem, § 7. 

— Olís.: No sentido dc arriscar, ex- 
por, etc., é a palavra condem nada pelos 
puristas como gallicismo, mas está já con- 
sagrada pelo uso. 

COMPROMETTÍDO, pari. pjass. dc Com- 
prometter). Que se comproiiictteu.—João 
está compromettido n'um crime dc moe- 
d.a falsa.—-diE bem assy Dizemos no cazo, 
honde for comprometido em dous, e des- 
acordando em seu Juizo as partes se pos- 
sam louvar em escolher terceiro, pera con- 
cordar com cada huum dos Alvidros prin- 
cipaac.s; e esto Ordenamos em esta maciei- 
ra, porque per Direito he assy estabelo' 
cido.» Ordenações Affonsinas, Liv, iii, Tit. 
113, § 9. 

COMPROMETTIMÊNTO, s, m. (De com- 
promette, thema de comprometter, com o 
sufílxo«mento»).Acto de comprometter-se. 

COMPROMISSÁRIO, adj. (Do compro- 
misso, com o sufRxo «ario»). Eleito por 
compromisso. —Juiz compromissario. 

— Que se compromette a fazer alguma 
cousa. 

COMPROMÍSSO, s. m, (Do latim com- 
promissum). Termo de Jurisprudência. 
Acto pelo qual se dá poder a árbitros de 
julgar processos ou outra contestação.— 
«Pero se dous, ou tres Juizes Alvidros co- 
meçarem a conhecer do feito, fazendo al- 
guum auto Judicial, depois que assy co- 
meçarem de conhecer do feito, jamais d'hy 
em diante nom poderá julguar huum sem 
outro, ainda que no compromisso digua, 
que cada hum delles possa ser Juiz in so- 
lido,» Ordenações Affonsinas, Liv. iii, 
Tit. 113, § ü. — üE Dizemos, que se as 
partes comprometerem em tres Juizes Al- 
vidros, ainda que no compromisso nom 
digua, que cada huum delles julgue in so- 
lido, sendo todos tres juntos, poderão os 
dous delles julguar segundo que ambos 
acordarem, ainda que o terceiro contra- 
digua sua Sentença; e sendo huum delles 
absente, os dous nom jDotZerão sem elle 
jidguar; e julgando sem elle, sua Senten- 
ça nom valerá.» Ibidem, § 7.—«E sse no 
compromisso/eiít» a dous Juizes Alvidros 
for dito, que descordando ambos em seu 
Juizo possão elles escolher huum terceiro 
Juiz, em que se as partes de^Mis louvem, 
pera acordar com cada huum delles^ nom 
vallerá tal compromisso, salvo se elles 
Juizes ambos acordarem em seu Juizo, ou 
o terceiro for certo, e declarado no com- 
promisso : e se os ditos Alvidros desacor- 
darem em seu Juizof e o terceiro for in- 
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certo, nom valerá o compromisso, nem 
seram os ditos Juizes Âlvidros costran- 
gidos pera escolher o terceiro Juiz incer- 
to; e ainda que o queiram escolher, e 
acordar em elle, num seram as partes 
theúdas de estar por seu Juizo.n Ibidem, 
§ 9. — sendo feito compromisso em 
himm Juiz Alvidro, e elle, ou cada huuma 
das partees morressem ante da Sentença 
definitiva, loguo espirará, e será em to- 
do desoluto o compromisso, assy como se 
mingua fosse feito: e hem assy no caso, 
honde esse Juiz Alvidro fosse ausente de 
tam grande e longua ahsencia, que jiã- 
guar nom podesse esse feito, nom seram 
já mais os herdeiros das 2)artes princi- 
paes theudas estar por esse compromisso.» 
Ibidem, § 10. — nPara que um compro- 
misso seja válido c necessário:—1.° que 
nelle sejão designados os artigos; — 2.° 
que se expresse n'elle a dijfemnr^a sobre 
que tem de decidir;—3." o tempo em que 
devem jidgar;—4° que as partes decla- 
rem sujeitar-se ao Juizo dos arhitros.D 
Ferreira Borges, Diccionario Juridico- 
Commercial, s. v. 

— Concordata que os crédores d'um 
devedor commum fazem entre si e com 
elle ácerca do pagamento de seus créditos. 

— Estatutos de confrarias, oflTicios e 
outras corporações.— «Chamão-se tàohem 
compromissos os estatutos de certas cor- 
porações e officios, que descem depois 
d'approvados por Provisão regia, e ser- 
vem de lei economica, marcando aprendi- 
zagens, sua duração e obrigações a pre- 
encher, exames, e habilitações, fintas, e 
annuaes a pagar; modo de proceder em 
suas eleições, administração dos réditos de 
contribuições, e outras cousas que perten- 
cem á sua policia e economia. Ha tãobem 
compromissos de Misericórdias.^! Ferrei- 
ra iiorges, Diccionnario Juridico-Com- 
mercial. 

— Escriptura do morgado, ou capella, 
em que consta de seu estabelecimento e 
condições. 

COMPROMISSÓRIO, adj. (De compro- 
misso, com o suííixo «ório»). Que con- 
tém compromisso. — Cartas compromis- 
sorias. 

COMPROMITTÊNTE, adj. (Do latim com- 
promittens, participio activo de compro- 
mittere). Que compromette; que se com- 
promette. 

— S. m. Compromittentes, os que se 
compromettem ou se comprometteram em 
algum arbitrio. 

COMPROTECTÔR, A, s. (De com, e pro- 
tector). O, a que protege juntamente com 
outrem, 

COMPROVAÇÃO, s. /. (Do latim com- 
probatio). Acção de provar allegando mais 
de uma prova. 

— Prova que acompanha outras. — 
íPara comprovação d'este ponto.y> Mo- 
narchia Lusitana, Tom. vi, foi. 132, em 
Bluteau. 

COMPROVÁDO, A, part. pass. de Compro- 
var. — «E comprovado co7n taes monu- 
mentos.)■> Monarchia Lusitana, Tom. v, 
p. 39. 

COMPROVADÔR, A, adj. Que compro- 
va, que fornece coraprovaçào. — Teste- 
munhas comprovadoras. 

COMPROVANTE, adj. (Fôrma partici- 
pai do comprovar). Vid. Comprovador. 

CÜMPROVÀR, V. a. (Do latim compro- 
bare). Concorrer com outras provas para 
uma demonstração. —- «Zí não o compro- 
va menos o que diz Aristóteles.d Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Côrte na Aldeia, 
p. 270, em Bluteau. — nHe fácil de com- 
provar.» Antonio Vieira, Sermões^ Tom. 
IX, p. 114, em Bluteau. 

— V. rejl. Comprovar-se, ser compro- 
vado. — Isto não se comprova. 

t COMPROVINCIÁL, adj. (De com, e 
provincialj. Que ó da mesma provincia; 
emprega-se sómente em estylo eeclesias- 
tico, e fallando dos bispos d'uma mesma 
provincia, d'uma mesma metropole. 

— Esta palavra, colligida por Bluteau, 
foi omittida por lloraes. 

COMPTABILIDÁDE, s. /. Responsabili- 
dade fiscal que tem alguém, obrigação, 
dever de dar conta. 

— Systema de escripturação para se 
poderem examinar as contas da adminis- 
traçàü ou gerencia. 

— Ordem nas contas. 
— A parte que respeita á fazenda de 

qualquer administração. 
COMPULSÁDO, k, part.pass. de Compul- 

sar. Examinado, compellido. 
COMPULSADOR, s. m. (Do tliema com- 

pulsa, de compulsar, com o sufiixo «dor»). 
Termo do Fôro. Que compulsa. — Com- 
pulsador de cartorio. 

COMPULSÃO, s. f. (De compulsar). 
Constrangimento, violência, acção do 
compellir, obrigar. 

— Termo do Fôro. Effeito de compul- 
sória; acção do juiz superior, para obri- 
gar o inferior a obedecer-lhe. 

COMPÜLSÁR, V. a. Termo do Foro. 
Correr um livro, um registro de um car- 
torio, para tirar uma copia por ordem do 
juiz ou do tribunal. 

— Compellir, obrigar, constranger. 
COMPULSÓRIO, A, adj. (De compul- 

sar). Que compelle, obriga, constrange. 
— Termo do Foro. Que compelle; obri- 

gatorio.—Provisão compulsoria. — Man- 
dado compulsorio. — Garta compulsoria, 
provisão, mandado, carta com que o juiz 
ou tribunal compelle as partes. / 

COMPUNCÇÃO, s. f. (Do latim compun- 
ctione). Dor viva e intima que a alma 
sente dos seus peccados ; arrependimento 
de haver offendido a Deus; remorso de ter 
commettido alguma acção má, peccami- 
nosa. — <!.Foy tal a compuncção, que re- 
cebeo da quella santa constancia.r> Frei 
Luiz de fcsouza, Historia de S. Domingos, 
Part. I, p. 6, cm Bluteau. — «Cõpunc- 

ção de o havermos crucificada com nossas 
ctãpas.y) Frei Antonio das Chagas, Obras 
Espirituaes, Tom. ii, p. 824, em Blu- 
teau. 

COMPÚNCTO, outro part. pass. de Com- 
pungir. Vid. Compungido. 

COMPUNGIDO, part. pass. de CompW' 
gir. Que se compungiu, que compungiu! 
pesaroso^ cheio de compuncção.—-AniTUO 
compungido. 

— Que indica, denota pesar, dor, com- 
puncção. — Pranto compungido. — 
compungidos. — Supplicas compungidas- 
— JJeprecações compungidas. — iíos'" 
compungido. — Olhos compungidos. 

COMPUNGIMÊNTO, s. m. aní. Compunc- 
ção. — Compungimento do coração, gran- 
de pesar, arrependimento. 

COMPUNGÍR, V. a. (Do latim compun- 
gere, de com, e pungere, que propM^ 
mente significa pncar (vid. Poncto). Ve- 
se por esta evidente etj^mologia que " 
arrependimento foi concebido como uma 
picada interior). Causar arrependimento) 
mover a dor e pesar de ter peccado; 
affligir, angustiar. — lagrimas com- 
pungem mais, que as palavras. — 
palavras temerosas não o cõpungirão.» 
Padre Antonio Vieira, Sermões, Toffl" h 
p. 845. 

— V. reJl. Cumpungir-se, estar com- 
pungido, pesaroso; ter compuncção, sen- 
tir arrependimento e dôr dos peccado3 
commettidos. — aEm lugar de peccaf/ 
compungio-se.» Frei Antonio das Cha- 
gas, Obras Espirituaes, Tom. ii, p. 2oài 
em Bluteau. 

COMPUNGITÍVO, adj. (De compungir)' 
Que compunge, que move, excita com- 
puncção. — tíupplica compungitiva. 
Exhortação compungitiva.—Pranto com* 
pungitivo. — Gesto compungitivo. ■— 
pressões compungitivas. — Palavras 00®' 
pungitivas. 

COMPUNGÍVO. Vid. Compungitivo. 
COMPURGÁR, V. a. (De com, c 

gar). Purgar juntamente. 
— Figuradamente: Purificar, mostra'' 

a innocencia por alguma prova. 
— V. rejl. Compurgar-se, justificar-s®' 
COMPUTAÇÃO, s. /. (De computa, 

computar, com o suííixo «ação»). AcÇ'' 
de computar. 

— Calculo, conta, computo dos 
pos. 

, fCOMPUTÁDO, A,^a»'í,pass. deCoiDp"' 
tar. Calculado, contado. 

COMPUTADOR, A, s. (Do thema com- 
puta, de computar, com o suífixo 
Comnutista, o que computa, calcula- 

COMPUTÁR, V. a. (Do latim 
re). Fazer computos, contar, calcular- 
(íE a posteridade nos Livros de 
estende, e cõputa até a quarta 9^'''% L 
como consta do Capitulo Vinte do ^j- 
do, e do Capitulo Décimo do Quarto 
vro dos lieys.D Antonio Vieira, Serm 
do Rosário, Pavt. ii, § 313. 
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Se k da Terra este Mercúrio olhámos, 
iera segundo logar, como estás vendo, 
p.a® se dos Ceos na ordem computámos, 
■^íca na nona Esphera piirecemlo ; 
Assi como no curso que llie achamos 
^or espaço maior retrocedendo 
^amuiha, asai converte seus eíFeitos 
Segundo a natureza dos aspeitos. 

eolih de mouba, nov. do uomem, c. IV, est. 10. 

COMPUTÍSTA, s. 2 gen. (Do thema 
•^oinputa, de computar, com o suffixo 
«ista»). O que cüojputa, calcula; o que 

os computos ou trabalha no calenda- 
no. 

Q T de Antigüidade. Official da 
Romana, recebedor das rendas do 

®3cro collegio. 
CÓMPUTO, s. m. (Do latim computus). 

^culo, conta, numero. = Usa-se pro- 
priamente d'este termo, fallando dos cal- 
^ os de tempos que servem para regular 

calendário ecclesiastico. 
^OMQUANTO, adv. (De com, e quanto), 

mbora, apesar de. Comquanto digam 
d esta obra, em nada se altera a nos- 

Perseverança. 
fi^^SÍGO. Ligação de com, e sigo, que 
'gauiente era empregada independen- 

te século XIV em dian- ,^®'xou de o ser ; n'esta ligação, cora, 
j todos os sentidos que pôde ter 
^^®pendentemente cora qualquer prono- 

Meug cabelos, comsigo (com o amigo) 
non os liarei. 
canc. de trovas ant., p. 39. 

"-Gada hxmm dos caudeens tragem 
14mesnadas.s) Cathecísmo, p. 

«Os inéditos d'Alcobaça, Tom. i. — 
de n amava, tanto çjue os lançava 
^dl ^ ^ ''Omsigo na cama, e el em meo 
Fer«^"", Lopes, Chronica de D. 

^'^«ando, cap. 99. 

Sosnfconforto, P rar morte consygo. 
DE UES., 1.1, p. 10. 

vigésimo 
rorn Fidalgos acostumaa- 

levar comedorias d'al- 

M O" I^fejas, e nlguus des- 
rejas, em as quaes os 

^orti t ^ dizem que liam naturalezas, 
certas contidas de dinhei- 

'^ffonso -^ívoosj e per El-Rei Dom 
hctm dg Padre, em alguns delles 
Has ; ^ohre as quaaes comedo- 

^^'^'^tas ^^0'>'edo per nossos Avoos 
1 tadci h ® quejandas ham de dar 
'^huus d estado, e que ora 

a cííí■^'^aZi/os nom queriam guar- 
de " ; e que outro sy os que 

'^rtied'^'-^ querem guardar em 
''^HisigQ o dito Degredo, trazendo 

o hornees de lestas, e de p>ee, 
manda, vindo com suas 

e ® pousar nos ditos moes- 
d^ejas contra o dito Degredo.^ 

Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. v, 
§ 25. 

Chorando lagrimas mil 
estava comsi;jo soo 
ao modo pastoril, 
de doo bem pera haver doo 
tinto o habito vil. 

CIIBIST. FALCÃO, OBltAS, p. 5 (cd. 1871). 

Traz consigo gravidade, 
acrecenta a discriçam ; 
faz usar mais de resam 
que do que quer a vontade. 

D. JOANNA DA OAÍIA, DITOS DA FBEIRA, p. 75. 
— nAssim aconteceu que sahindo um 

dia D. Duardos montear á floresta do de- 
serto, que contra a handa do mar dalii a 
quatro legoas estava, levando comsigo 
Flerida e suas damas, mandou assentar 
tendas em um verde pirado ao longo d'um 
ribeiro, que por.clle corna, que com suas 
correntes e claras agoas fazia os corações 
alegres a quem os assim não tinha, Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 1.— a-Alli a historia de Ero e Lean- 
dro se achava: o desastrado fim de Tishe 
e Piramo se via: e None mil magoas ao 
pé d'um crescido alemo comsigo só pas- 
sava.» Idem, Ibidem, cap. 6. —aPrima- 
liuo pôz os olhos em si, e vendo suas ar- 
mas rotas, e elle ferido por muitas par- 
tes de seu corpo, e o campo tinto do san- 
gue de suas feridas, veio-lhe á memória a 
sua Gridonia, e com uma saudade triste, 
começou a sentir a que ella delle podia ter; 
dizendo comsigo mesmo: Senhora, hoje é 
o derradeiro dia que vossos cuidados me 
podem dar que cuidar : eu morrerei nesta 
batalha, e co'ella darei fim ás outras em 
que me vossa lembrança põe cada dia, e 
ninguém dirá por mim que com temor da 
mvrte perdi nada da honra; pjois só nella 
e não em outra cousa está o galardão e 
prêmio da virtude; mas que farei que de- 
pois de morto não vos posso servir.» Idem, 
Ibidem, cap. 10.— a. Eporque ella sentisse 
nclle este desejo, pagava-lhe com outro igual 
ao seu, que mui bem sabia encobrir / que a 
fermosura e partcer de Palmeirim, trazia 
comsigo o merecimento deita affeiçãu.» 
Idem, Ibidem, cap. IL— <s.Pahmirim que 
j'oi o primeiro neste commettimtnto antes 
que o jizesse, postos os olhos na Jermosa 
PolÍ7iarda, disse comsigo mesmo: timhora, 
p>era maiores ajfrontas quero vossa ajuda: 
2?or isso não vol-a peço nesta; que sei que 
ante vós não me pôde aconU cer cousa que 
a victoria seja d'outrem, pois a já tendes 
de mim.» Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap". 12.— aEscreve-se 
nas chronicas antigas Inglezas, que Ar- 
gonida ouve dous filhos de D. Duardos 
desta vez, e doutra que polo mesmo enga- 
no teve p)arte co'elle : o primeiro foi Pom- 
pides, o segundo se chamou Daliarte, a 
quem sua avó criou comsigo, apartado da 
conversação da outra gente, ensinando-o 
7ia arte magica, porque lhe sentiu o enge- 
nho subtil pera isso; e por isto no livro 
de Primalião se não diz nada delle.» 

Idem, Ibidem, cap. 14.— tPolendos o foi 
abraçar, dizendo: Não sei como isio será, 
mas sei que quem vos tirar destes bo'aços 
poderá mais que etc. Assim, se tratavam to- 
dos com aquelle gasalhado, que o amor 
comsigo traz onde é grande e verdadeiro.» 
Idem, Ibidem, cap. 15.— <iMas Pandaro 
que o achou tão perto, e não era pouco 
acordado, o levou nos braços, e o apertou 
tanto comsigo, que lhe parecia que o es- 
pedaçava, e assim deu coin elle a seus pés 
sem accurdo, e d'ali foi levado acima.t 
Idem, Ibidem.— «7í porque em nada acha- 
va repouso, e também por seguir o que sua 
smhora lhe mandára, ante que fosse ma- 
nfiãa se armou de umas armas de pardo 
picado graciosas, annunciadoras dos tra- 
balhos que depois j}assou, semeadas d'abro- 
lhos d'ouro e negro miúdos, e no escudo 
em campo azul, a roda da fortuna, que o 
outro, que Daliarte lhe mandára, levava 
em uma funda, por não ser conhecido por 
elle: e tomando comsigo Selvião, seu ir- 
mão e colaço, Jilho do salvaje, que o leva- 
va co' as outras armas, se partiu tão se- 
cretamente, que ninguém o sentiu.» Idera, 
Ibidera, cap. 17. — aAntes mandando-o 
apartar de si, encostado sobre uma mão, 
com os olhos nagoa da fonte sobre que 
estava lançado, trouxe á memória as pa- 
lavras de sua senhora, a braveza com que 
lhas dissera, e começou a fallar comsigo 
mesmo mil piedades namoradas, ojfere- 
cidas a quem não sabia se lhe ficára 
alguma delle.» Idem, Ibidem, cap. 18. 
— a Quem se nellas aventura, disse elle, 
forçado é que alguma hora sinta o des- 
gosto que comsigo trazem: e entrando 
dentro na tenda foi desarmado, e o seu 
nome posto em o lugar, que pera isso es- 
tava aparelhado.» Idem, Ibidem, cap. 
22.—<c Ide por diante, que maior erro se- 
ria deixar passar a ousadia de Flora- 
mão tem pena, que ir onde ella vos de- 
fendeu, pois é pera a servirdes: quanto 
mais que o que vos ella então disse, logo 
se arrependeu de o ter dito, porque as pa- 
lavras que a juria comsigo traz, depois 
delia passada trazem arrependimento com- 
sigo.» Idem, Ibidem, cap. 25.— nDeixar 
passar a mentira de Floramão com victo- 
ria tão grande parecia-lhe mui áspero. 
Contendia comsigo mesmo qual destes es- 
treitos seguiria. Depois de determinar al- 
gum, havia por erro deixar o outro: vi- 
via nestas differenças sem saber tomar 
conclusão, achando o coração tão pouco 
livre, quenão sabia qual escolhesse.»Idem, 
Ibidem.— «Que ainda as que tão perdi- 
das e que grandemente doem, se com isso 
se alcançam, então se chama bem empre- 
gada a paixão, que se por ellas toma; 
mas onde a esperança é perdida muito 
mór perda se recebe na sentimento, que 
comsigo trazem polo pouco que se tiisso 
ganha e o muito que se pude aventurar, t 
Idem, Ibidem, cap. 29.— «.E trazendo 
sempre o olho no arco do salvage, recebeu 
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OMÍras duas frecJias no escudo; então re- 
metendo de supito, o levou nos braços pri- 
meiro qite lhe fizesse outro tiro: o salua- 
je, que de seu natural era forçoso, traba- 
lhava por sultar-se de suas mãos; mas 
não o pôde tão prestes fazer que primei- 
ro o da Fortuna não o abrandasse com 
palavras, trazendo-lhe á m'rwjria quem 
era, de que o sulvage ficou tão contente, 
que, apertando-o mais comsigo, o não 
queria deixar: então se sentaram ambos 
ao pé dor fonte : onde o cavalldro da For- 
tuna lhe deu conta de todas suas cousas, 
6 lhe disse como Selvião seu filho, era o 
que fora traz os cavallos: o saívage d'es- 
pantado, não sabia que dissesse.» Idem, 
Ibidem, cap. 31.— nFtz lhe isto tão gran- 
de saudade, que não podendo dissimular 
comsigo mesmo a paixão, que lhe esta 
lembrança fazia, subiu-se em um penedo 
alto, que mais ao fundo d'agoa estava, 
porque d'alli via o mar mais ao longe: alli 
as suas ondas mais bravas que em outro 
lugar batiam, mas elle tudo lhe parecia 
Tnanso em cvmparação de seu pesar. y> Idcm, 
Ibidem, cap. 32.— elía se despediu 
delles,fazendo logo volta, trazendo comsigo 
q^tro escudeiros, e cada um diante si um 
lio: e outros quatros homens de pé com qua- 
tro cavallos a destro, todos de uma gran- 
deza e cor, tal que se não pudia fazer 
differença de um a outro.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 35.— «E porque sentiu muito 
aquella dôr, antes de muitos dias trou- 
xe comsigo outro cavalleiro, que traz as 
armas verdes e no escudo em camp > bran- 
co um Salvagem com dous lioes p<jr uma 
trella.* Idein, Ibidem. — aEntão, des- 
pedindo-se do ermitão, se foi contra a 
gramle cidade de Londres, levando comsigo 
a dona, e antes que entrasse nelia, cha 
moii a Selvião, e dize^ndu lhe o que havia 
de fazer, o despediu de si, esperando que. 
tornasse com resposta do que. lhe mandá- 
ra.D Idera, Ibidem, ca.p. 36.— «.El-rn 
os quizera mandar levar a seu apousenta- 
mento; mas o da Fortuna, que viu junto 
comsigo o hospede que tivera a noite pas- 
sada, que viera ver a batalha, rogou lhe 
que o levasse pera sua casa, não querendo 
acceitar d'el-rei aque'la mercê, que estava 
corrido de lhe perder a vergonha no que 
lhe pedia.D Idem, Ibidem. — «O Gigante 
Dramusiando, a que Eutropa dera conta 
de tudo, estava p jsto entre as armas do 
seu casteVo, vendo a braveza da batalha 
e julgando comsigo mesmo, que naquelles 
homens se encerrava a maior parte da va- 
lentia do mundo.» Idem, Ibidem, cap. 38. 

d Passados tres dias, elrei quizera ir á 
torre de Dramw^iando pera ver seus ami- 
gos e trazel-os comsigo. E estando nesta 
determinação chegou, Pridos, que lhe estro- 
vou com dizer que elles lhe mandavam pe- 
dir não quizesse bullir comsigo, porque o 
cavalleiro da Fortuna estava ja quasi são: 
e que tanto que elle e o gigante podessem 
levantar-se, todos juntamente viriam bei- 

jar-lhe as mãos. Idem, Ibidem, cap. 42. 
—(kEl-rei levantou D. Duardos, e tornan- 
do-o antre os braços, o apertou comsigo, 
correndo-lhe muitas lagrimas : começou di- 
zer : Filho D. Duardos, quem qucreis vós 
que tanto tempo desejasse vêr-vos, e que no 
dia que iato alcançasse vos negasse o que 
pedis?» Idera, Ibidem, cap. 43.— aE as- 
sim subiram as escadas levando o impera- 
dor a rainha pola mão, que por ser mui 
velha não podia já comsigo. El-rei a im- 
peratriz sua irmã, Primnlião a Flerida, 
té as deixar a cada uma em sua casa. Po- 
rem Âgriola que inda lhe parecia não se- 
rem aquelles seus filhos, quizera que aquel- 
la noite dormissem na sua cama/ra, pera 
accòar de crer que era verdade. E por- 
que do caminho chegaram québrantadoi, 
não houve serão, segundo estava, ordena- 
do.» Idem, Ibidem, cap. 44.—a Depois que 
Palmeirim teve mettido em acordo ao tíal- 
vagem, o chegou al rei, que sentado-o jun- 
to comsigo, lhe perguntou miudamente po- 
la criação daqiuille príncipe; e informado 
publicamente do que passava, apertou Pal- 
mi.irim comsigo, e os olhos p>ostos no ceu 
dizia: Senho^' este era o derradeiro bem 
que desejava ver, peço-te agora que me le- 
ves antes que a fortuna me mostre algum 
revez delle.» Idem, Ibidem, cap. 47.—«El 
imj^erador disse: Vós vindes de parte, que 
por vos ouvir é bem que se faça tudo o que 
quizerdes. Logo se levantou em pé e acom- 
panhado d'alguns, que com elle estavam, 
se foi á cam ira da Imperatriz, onde tam- 
bém achou Gridonia e Vasüia sua filha; 
indo bem sem suspeita de saber quem era 
o correio, que comsigo levava, disse con- 
tra todas: tSenh iras, este cavalleiro vem 
da corte d'Inglaterra; as novas, que de'Ia 
traz, não as quiz dar a mim só, porque 
se fossem tão boas, como espero, as não 
loqrasse sem vós. Queira Deos, disse a 
imperatriz, que seja assim, que a tardan- 
ça de meu filho me faz receiar outr<i cou- 
sa.i> Idem, Ibidem, cap. Õ2.—«l/as não 
andou muito que encontrou com dous ca- 
minhos e não sabendo qual tomasse, viu 
vir por um d^eUes uma donzella descabella- 
da, fugindo Com tamanha pressa como lhe 
dava o temor que comsigo trazia.y> Idem, 
Ibidem, cap. 54.—«Os cavalleiros, que 
com elles e mbatiam polos prender, de can- 
sados e desbaratados não podiam já comsi- 
go, jazendo estirados no chão os cinco del- 
les com tão pouco accordo, que o não ti- 
nham pera se levantar nem vahr a seus 
amigos.» Idem, Ibidem, cap. 54.—«Epor- 
que nisto sua tenção não veio ao fim que 
esperava, como quem este lugar sabia, ven- 
do-se já desesperada dos outros remedios, 
trouxe comsigo os tres cavalleiros que ma- 
tastes, que eram de sua geração, e a mim 
com elles, mais por engano, que por von- 
tade ; e assentando-se nesta terra, desen- 
cantou a ilha com proposito de todolos ca- 
valleiros, que a ella viessem, fazer matar 
ou prmder pera satisfação do seu desejo, s 

Idem, Ibidem, cap. 58.— «A donzella en- 
trou pola villa acompanhada de Pcdme^' 
rim, não tão contente da esperança ^ 
seu soccorro, como poderá ser se 
quem levava comsigo, que esta vanta- 
gem tem os homens, a que natureza a" 
tou de qrandes membros e robusto p^' 

* * fi 6 recer, esperar-se deli es maior animo _ 
maiores obras, que os outros a 'f 
to não deu. » Idem, Ibidem, cap. ° • 
— «E, junto com isto, lembrando-se 
morte de Altea sua senhora, a quem 
pre trazia comsigo, foi tão triste por 
poder ante ella mostrar o que lhe 
como fazia quem o escudo do vulto V 
raguarda guardava, segundo viu P'^ 
muitos, que estavam pendurados, „ 
meçou dizer: Pera que queres Flurau^"' 
seguir as armas, pois já não pode é'"' 
doar teu trabalho quem te sempre 
nelle ? Bem me bastara a mim ser veiV^'^ 
em üonstantinopla pera não seguii" 
este engano.» Idem, Ibidem, cap. ' ^7 
«Já que os oitos dias eram passados e 

rendos estava pera poder caminhar, P 
tiram do castello emuma galé, que 
leiro marido da dona mandou ^ 
chegados a sua casa, Goarim e elle joT^ ^ 
festejados com tanta ceremonia, coino 
cavalleiro fora gram principe: 

oomsií" 
detiveram poucos dias, que 
acompanhado do cuidado, que 
trazia, não soffria nenhum 
tes, despedindo-se do seu hospede, 
teu a suas jornadas n'um cavallo, 
o cavalleiro dera polo ver sem elle.i' 
Ibidem, cap, 74. — «Então sentan 
sobre um assento de mármores á 
de poyal, que á porta do castello es' 
quiz descançar algum pouco do t'ro. 
que passára. N'isto sahiu a dona ao 
tel, contente da victoria, e lhe ''í®" 
tar as feridas por uma das outras 
donas, que o sabia bem fazer, e elM 
isso trazia comsigo, e achou qu 
tas e nenhuma de perigo, de que ® 
ficou muito contente, curando-o 
o resguardo necessário.» Idem, 

E tambom o digo a vós 
E a qnalquei- meti amigo, 
Que nào quer guerra comsigo : 
Tenlia sempre paz com Dcos, 
E não temerá perigo. 

GIL YIC., AUTO DA FISIBA. 

E elle estará cm pessoa comigo 
Aos cinco livros, quando os escrever \ 
Porque as cerimonias que mandaria'' 
Outriis maiores trazcrá comsigo. 

IDEM, AUTO DA UIST. DK DEUS. 

E como a vi, como digo. 
Saltou tal tremor comigo, 
Porque ella reluzia, 
Que estava se fugiria ; 
Tal claror tinha comsigo. 

IDEM, AUTO PAST. POET. 

— «E como a mais da gente f 
erm mulheres, que naò podiao J 
nem esforçar os mareantes, cor"' 
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o vento^ vieraò a dar consigo nas Ilhas 
® da Fé, que eraò de Glorando 

do Gigante Farnio, que o Cavallei- 
das lagrimas na peleja das Fustas ma- 

Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 2. 
"Mas que aproveitão estas cousas, pois 

Mnsigo trazem cuidado, e temor de as 
P^i'dtr.i> Ideni, Ibidem, cap. 6. — «Por- 
2^® Clarinda, tanto que se recolheo co- 

a dizer consigo mesma: O' triste 
^ inim! Que tenho feito! Com que salua- 

'"'í minha fama, j)uis a vendi por tão pe- 
i^snopreço? Idem, Ibidem,cap. 9.»—Pa- 
9^-me eu do mm amigo, que come o seu 

consigo, e o meu comigo,Jorge Fer- 
Vasconcellos, Euifrosina, act. i, 

■ o. — g venha sua wercê para 

® 2^® traga comsigo o senhor Romão 
j ^'■''^^enga, para que sobre o Canto chão 
. ®"ios nosso contraponto de zombaria,y 

El-Rei Seleuco, Prol, 

Qualq S 'luer entào comsigo cuida, c nota 
gente o na maneira desusada ; 

T errada seita crêram, ^nto por todo o inundo se estenderam. 
CAM., Lus., c. I, est. 57. 

E emquanto isto só na alma imaginava 
^^Slno estfl.a nnlmrvna i-*vn+ír»Q\r« estas palavras praticava. 

O"- OIT., c. I, est. 73. 
To 'Ia terra os Mouros'co'o recado 
0„ , para que entrassem, e com.ngo 
^ ous, que o Capitão tinha mandado, 

luem se o Rei mostrou sincero amigo, 
o®' ciT., c. II, est. 14. 

a Fama leva, porque diga 

Que ° preço grande e raro ; 
li f.,.'' nome illustre a um certo amor obriga, ' ^ <lüom o tem, amado e charo. 

CIT., c. 11, est. 58. 
Fo 

no peito o duro Marte, 
como aa tome : 

Do n causas no conceito, P''oposito firme segue o eiieito. 
CIT., c. III, est. 30. 

lionrada fama, 
E ' .' ^''•vallciro, e namorado, 
Que A ^rará a formosa dama, "lor por grito mercô lhe terá dado. 

Qui 
ow., c. v, est. áG. 

receberam : 
Pela _ festas de alegria 
As arenosa a^iós vieram : 
Que comsigo, e o m;mso gado e scentavam, gordo e bem criado. 

CIT., ! c. V, est. 62. 

como as flores, ^'e^te formosa 
n 9"" : 

Rei 11® comsigo, que aos amores 'e aconselhou que obedecesse. 
ob. c. TI, est. 22. 

^^*^61000 fúrias de Atliamanto 
estado, 

^'"'0, bello infante, 
dos deoscs relatado. 

^ela " 
ti^^°^ Medonhos níio cessavam, 

0 eén representando 
Os eixos sobre a terra, 

1 ®^'^mentos terem guerra. ob. 
VI, est. 84. 

Pois que direi d'aquelles, quo em delicias, 
Que o vil ocio no munde traz comsigo, 
Gastão aa vidas, logram as divicias. 
Esquecidos do seu valor antigo ? 

OE. CIT., c. vu, est. 8. 

Isto dizendo, acorda o Mouro asinha 
Espantado do sonho : mas comsigo 
Cuida que nào é mais quo sonho usado ; 
Torna a dormir quieto e socegado. 

OB. CIT., c. VIII, est. 48. 

Abrantes villa toma, acompanhado 
Dos duros infiéis que traz comsigo ; 
Mas vô, que um Portiiguez cora jionca gente 
O desbarata, e o prende ousadamente. 

OB. OIT., c. VIII, est. 22. 

Vcl-o com pressa já dos seus achado, 
Que lhe dizem, quo falta resistencia 
Contra poder tamanho ; e que viesse, 
Porque comsigo esforço aos fracos dósse ! 

OB. OIT., c. VIII, est. 30. 

O claro olho do céo no quarto assento, 
E Venus, quo os amores traz comsigo ; 
Mercúrio de eloqneneia soberana, 
Com tres rostos debaixo vae üiana. 

üB. CIT., c. X, est. 80. 

— «Gonçalo Gomes de Azevedo, e 
Lionel de Lima tratáram de se ir jjera 
Malaca, querendo levar comsigo alguns 
homens, a que D. Jorge de Menezes acu- 
dio, e os tomou com muito trabalho, e com 
lhes dar o seu dinheiro pera os contentar, 
e elles se foram com alguns criados seus.^ 
Diogo de Couto, Década IV, Liv. vi, cap. 
Õ. — a Indo assi nesta desconsolarão, aos 
sete dias do mez de Junho á tarde houve- 
ram vista de Mascate porque Deos os en- 
caminhou pelo estreito dentro sem o elles 
saberem, e já a este íempo hiam tam fra- 
cos, e debilitados, que não podiam com- 
sigo.» Idem, Década IV, Liv. i, cap. 4. 
— (íFazendo-se d'alU d vêla, chegando á 
aguada de Teive, achou o galeão de Fran- 
cisco de Mendonça, Mim dos Capitães da 
conserva de Eitor da Silveira, que com 
tempo se apartou da Armada; delle sou- 
be as novas de Dom Rodrigo de Lima, e 
do Embaixador, que o Emperador da 
Ethiopia mandava a Portugal, do que 
levou estranho contentamento, e tomando 
o galeão comsigo, foi ter a Mascate, que 
também estava alevantado, e trabalhou 
por quietar o Xeque como fez, e deixando 
tudo pacifico chegou a Ormuz, onde foi 
mui bem recebido do Capitão, se agaza- 
Ihou na fortaleza.)■> Idem, Década IV, 
Liv. I, cap. 4. — <íE sendo meio quarto 
d'alva rendido, escolheo tres catúres os 
mais ligeiros de todos e embarcando-se 
em hum, levou comsigo os outros.y> Idem, 
Década IV, Liv. i,cap. 2.—oAlli se dei- 
xaram estar até meado de Abril, que de- 
ram á véla pera Goa, levando a não com- 
sigo, e chegados áquella Cidade j'oi des- 
carregada, e vendida a fazenda, e deram 
as partes aos soldados, ficando uma gran- 
de somma a ElRei.y> Idem, Década IV, 
Liv. I, cap. fi.—a Levarão comsigo al- 
guns dos nossos para serviço da rnarea- 
ção da náo que tinhão tomado,y> Fernào 

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. i. — 
«Offerecemlhe ainda huns com lagrimas, 
e receos pedras Baazares, e vários reme- 
dios contra a peçonha, pedemlhe outros 
com grande animo, e aluoroço que os leue 
consigo.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 8. — «.E teue com- 
sigo mimosa, e honradamente, procurando 
a amisade dos Portugueses com tanta se- 
de, mostras, e obras de verdadeiro amor, 
que entre os vizinhos da mesma criaçam, 
e ley foram de muyto preço; quanto mais 
num Mouro barbara, pera com gente tam 
estranha nos custumes, e religiam, quam 
estrangeira na terra, e natureza.D Idem, 
Ibidem, cap. 6. — aE só por este respeito, 
e com esta tençam, posto que lha não si- 
gnificasse, se apartou entam corporalmen- 
te do padre Francisco, ficando já em es- 
pirito com elle,e leuandoo comsigo n'alma, 
que de todo lha transformara na sua o 
j)adre, quando o mesmo foi velo, que ren- 
delo,D Idem, Ibidem, cap. 3. 

E se a Justiça só levar comsigo 
O quo tendes. Senhor, de rigoroso, 
Seria (o que não he) Vossa (Uemencia 
Vencida dentro em Vós (routra potência. 

IIOLIM DE MOUlU, NOV. DO II0MH.M, C. I, CSt. 88. 

Que como seu poder a preeminencia 
Meios farão de tyrannia eterna, 
Assi d'iilma terão novo castigo 
Alem de que esta pena traz comsigo, 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 44. 

— íilfas para que haja o que ha na 
terra, e no Ceo não faz falta, tudo isso 
supre, e substitue o mesmo Deos por sy 
mesmo, e comsigo mesmo.^ Antonio Viei- 
ra, Sermões do Rosário, Part. n, § 416. 
— (íRompêolhe o lobo o ventre: Ventrem 
discerpit: & por sy mesma, & comsigo 
mesma lhe suprio o ventre: Beatus Ven- 
tcr, qui te portavit. Arrancoulhe o lobo 
os peitos: Ubera abrumpit: & por sy 
mesma, & cõsigo mesma lhe suj^rio tam- 
bém esta falta, porque os peitos Sagra- 
dos lhe suprirão os peitos: Beata ubera, 
quaj fuxisti.í Idem, Ibidem, § 41C. 

Comsigo cada qual digna reputa 
Atiuella cmpreza, que por obra posta 
Resultara n hum eelcbre proveito. 
Universal do Ceo, do Mundo aceito. 

QUEVEDO, AFFONSO ArUICAKO, C. I. 

— a Como o Sol tras consigo a sombra, 
como as sombras o medo, traz o vicio ás 
costas o inconveniente.^ Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes.— «Ou- 
ço eu bem, ou falia o Senhor Apollo, lá 
para comsigo.» Idem, Ibidem, p. 137.— 
tíHauia sem obrigação este sujeito {&pódc 
ser, que sem perfeita noticia) discursado 
consigo proprio, acerca das causas do em- 
penho, em que se viu a fazenda real.v Idem, 
Epanaphoras, p. 9. — tíPois aquillo de 
ser engraçada, e aguda na visita, na 
Igreja, no coclie, e no Paço, traz gran- 
des inconvenientes comsigo...» Idem, Car- 
ta de Guia de Casados. 
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Mas o famoso Bastos, d'outra sorte 
Comsigo discorria  

DINIZ DA OKUZ, IlYSSOrE, C. III. 

Alli, sem socegar, ora passeia 
l*ela comprida Salla, ora sc assenta, 
Ora comsirjo falia. 

•• IDKM, IBIDEM, C. IV. 

 caladnmento 
Aqui se chega a triste Senhoria 
E um delles, pelns azas, agarrando, 
K caza do Deào, comsiyo o leva, 
Que urrando de desgosto, nào dormia. 

IDEM, IBIDEJI, C. IV. 

 aproveitar-se 
Da occasiào que a Sorte lhe offrecia, 
Comsigo determina. 

IDEM, IBlDEM, C. VI. 

Tanto aquella ventura tem por certa, 
Tanto se vai de amor enternecendo, 
Que á força de bum gemido estremecendo. 
Só comsiíjo abraçado então desperta. 

j. X. DE MATTOS, KiMAs, tom. I, 45 (3." cd.) 

COMTÊGO. Antiga fórraa de Comtigo. 

Aff. Pezar ora de San Pego! 
Mad. E assi o faes tu comego? 

Bofa! ansi mao es tu ? 
Não sei que houveste comtego. 

OIL VIC. AÜTO DA MOFINA MENDES. 

COMTÍGO. Ligação de com, e tigo, do 
latim tecum, que se nao acha empregado 
independentemente, ao contrario àQmigo, 
sigo, nosco, vosco. 

Mad. Com AíFonso quero eu. 
Aff. Inez mana, eu comtigo, 

Que nunca tão grande amigo 
Em tua vida tens de teu. 

GIL VIC., AUTO PAST. PORT. 
Payo. Pois Deos quer que pague o peite 

Tão daninha pegurcira. 
Em píigo desta canscira 
Toma esto pote de azeite, 
E vae-o vender á feira ; 
E quiçaes medrarás tu, 
O que eu comtigo nào posso. 

IDEM, AÜTO DA MOFINA MENDES. 

Não te agastes tu comigo, 
Nem me dês pousada a mi, 
Que o meu regno não he aqui, 
Nem quero nada comtigo : 
Mas quatro cousas quero de ti. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

Contra a folha prove, 
Que ligeiramente o vento revolve, 
JIostras as forças que tu tens comtigo? 
Poríjue to fizeste contrario comigo ? 
Que a tua bondade me escusa e absolve 
De ser teu imigo. 

IDEM, IBIDEM. 

Ahr. (y Isaias, que novas tão bailas. 
De tanta alegria, que trazes comtigo ! 

IDEM, IlilDEM. 

Eu quero-te bom e sou teu amigo. 
Sem usar comtigo cautela nem arte. 

IDEM, IBIDEM. 

Dor. Moneca responderá, 
Que fallou ja c'o o Senhor. 

Mon. Kesponde-lhe tu, Nabor, 
Comtigo s'entenderá. 

IDEM, AUTO DA FEIKA. 

Vay branea Diana com tua companhia, 
A cuja vista o campo reverdece, 
Dar novo preço á terra, qu'cnriquece 
Contigo, o pera ti suas flores cria. 

ANT. FEEK., CAKTAS, 1ÍV. II, n.° 14. 

Contigo lá num fundo 
Valle vivirey eu livre, e contente 
Leda a vida terei, seguro o fim. 

IDEM, ODES, liv. I, n.° 3. 

— <íD. Duardos, respondeu o gigante, 
é tão crua a vingança, que desejo tomar 
em tua geração, que comtigo só não fico 
satisfeito: e porque depois saherás quem 
soic, agora não te digo mais. Então o 
mandou prender sem elle poder resistir, 
que só com o coração, sem outras armas, 
o tomaram.D Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 1. — aSe tu, 
disse Primalião, em pago da affronta que 
me aqui fizeram, quizesses fazer livre D. 
Duardos, logo eu creria que essas pala- 
vras eram dinas de agradecimento: mas 
porque creio que, co'ellas queres alcançar 
o que nas armas não tens tão certo, que- 
ro antes pelejar comtigo, e morrer na ba- 
talha, que deixar de o fazer pera depois 
viver com honra magoada, i> Idem, Ibidem, 
cap. 10. 

E se não for comtigo soccorrido, 
Vêr-me-has d'elle, e do Eeino ser privada. 
Viuva, e triste, e posta em vida escura. 
Sem marido, sem reino, e som ventura. 

CAM., LDs., c. III, est. 104. 

Nào tens junto comtigo o Ismaelita, 
Com quem sempre terás guerras sobejas ? 
Não segue elle do Arábio a lei maldita, 
Se tu pela de Christo só pelejas ? 

OB. OIT., c. IV, est. 100. 

Nunca juizo algum alto e profundo, 
Nem cithara sonora, ou vivo engenho. 
Te dê por isso fama, nem memória ; 
Mas comtigo se acabe o nome e a gloria. 

OB. OIT., c. IV, est. 102. 
Se já não pòcs a tanta insania freio, 
Não esperes de mi, d'aqui em diante, 
Que possa mais amar-te, mas temer-te; 
Que amor comtigo em medo sc converte. 

OB. ciT., c. VI, est. 89. 

Nascem da tyrannia inimicieias, 
Que O povo forte tem de si inimigo : 
Comtigo, Italia, falo, já submersa 
Em vícios mil, e de ti mesma adversa. 

OB. OIT., c. vn, est. 8. 
Um grande Rei de lá das partes,'onde 
O céo volubil, com perjjetua roda, 
Da terra a luz solar co'a terra esconde. 
Tingindo a que deixou de escura noda, 
Ouvindo do rumor, que lá responde 
O ecco,- como em ti da índia toda 
O prineipado está e a magestade. 
Vinculo quer cMmtigo de amizade. 

OB. CIT., c. VII, est. üO. 
Tal aborrecimenfo 
Merece um capital teu inimigo, 
Namja eu, que comtigo 
Estou contente... 

CAM., ECLOOAIV, p. 201, ed. 1666. 

Dizer me manda o que eu de ti não creo, 
Que clandestinamente era contigo 
Casado  

CORTE BEAL, NAUIT. DE SEPULV., C. I, 

Vay, bruto, mil vezes bruto, 
Vny para o negro Cocyto, 
Onde ande sempre o Cerbero 
Qual cão com gato contigo. 

JEK. BAHIA, Á MORTE DE UM PINTASILOO- 

—«Como aquelle Phíjlosopho salvO'3^''^ 
deras comtigo no pego, por não 
averiguar as sete correntes cada diOi . 
mar Eurippo.i> Francisco Manoel dei»" 
Io, Apologos Dialogaes, p. 113. 

Abracei-me a uma penha. 
Cuidando que era comtigo. 

SYLVA DE CANTIO. 

E se algum dia vires, que á fineza 
De ser comtigo agradecido, e humano 
Falto, sem dar de tanto amor certeza. i \ 

F. XAV. DE MATTOS, RIMAS, t. I, p. '71' W* 

fCOMTÚDO, adv. {De com, o tudo)- 
Apesar d'Í8So ; nào obstante. Algun® 
creviam antigamente as duas palavras®® 
paradamente: com tudo. 

E porém comtudo piedoso tornado. 
Manda-te, Mundo, agasalhar Adão 
E todos aquelles que precederão 
De sua semente, de qualquer estado, 
E lhes dês folgança, 
E todalas cousas em muita abastança- 

OIL VIO., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

«Posto que Filena ficou hum P 
descontente quando ouvio estas pa 
comtudo, pareceo-lhe bom penhor 
esperança de maior preço, pois 

ndOi viria a melhores,n Barros, ClarimUl' 
Liv. II, cap. 6.— aComtudo por 
dado do duque de Oalez aguardarí^''^ 
o outro dia, Flerida não dormiu 
a noite, porque sempre nestes casos o 
dado vence o somno.D Francisco d® 
raes, Palmeirim de Inglaterra, 
— aComtudo porque com desesp^^^ 
me não matasse otorgou-me seu 
Idem, Ibidem, cap. 6. — «J/as 
pozeram a pé, que foi causa de se i 

alf a fúria da batalha, abraçando-s& ■ ^ 
mas vezes, confiando cada um 
de seus braços, e comtudo inda 2"^ j 
vavam o que podiam, nunca a 
pode conhecer aventage, Platir se 
trou com outro companheiro seu, j 
bem foi antre elles a contenda 
cruel; mas como durasse algum 
não pôde o cavalleiro tanto gifi' 
golpes de Platir, que se deixasse 
tir a melhoria que deUe M 
Ibidem, cap. 12. — «Nestes traha^^,^^^} 
espirito passou toda a noite, e 
veio o dia não se achou descançado 
Comtudo não sabendo determinar-^^' «a, 

- rfu. 
«7" U 

zer o contrario.y> Idem, IbideiHi *1^ 

antes errar em ir ver-se com 
que estar em duvida se acertaV^ 

«O cavalleiro da Fortuna, 
rado de os poder apartar, esteve-o^ 
de fóra: e posto que todos 
mados, um que trazia armas 
sem outra mistura, parecia 9.^^ ■, utd'! 
mais, assim na soltura com que P ^íi> 
como no saber ferir; mas cofflti' 
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^estava tal, que se esperasse sair d'alli 
segundo os outros.n Idem, Ibidem, 

33.— «Comtudo alguns, com que 
"■ gumas vezes o alcançava, o traziam 

í''aíad!o, o escudo de todo desfei- 
armas acerca; posto que as do 

S^gante' não andavam mais sãas que 
que em todas havia pouca de- 

jeza.i Idem, Ibidem, eap. 41. —«Assim 
" ® comtudo, disse o imperador, vós af- 

^ vivo. Sim, por certo, 
tro ^ 6 disposição pera ou- o tiance de tanto perigo como o passa- 

tud" Ibidem, cap. 45. — «Com- Poj'que esta vontade se possa mos- 

to ^ vezes em cousas do vosso gos- > ohai com quem faço hatalha, e seus 
ffo pes vos dirão quanta necessidade tenho 

can^^p-" e favor.» Idem, Ibidem, P- 00.—-«Já os dias em que isto podia 
' pf^^saram; agora não presto pera 
2"® pera antre os tristes ser mais 

'nid ^ todos; comtudo, porque minha a.cdhe naquellas cousas pera que 
^ /""e guardei, irei traz esse cavalleiro, 

o achar, farei o que puder. Ao me- 
®® me matar, terão meus malles fim, 

®^p"72^" '"'"ca esperei.D Idem, Ibidem, 

CuBtar-tc-hemos comtudo dura guerra; 
(Jq^' "!5'stindo tu ; por deiTatloiro ro aao vistas victorias, sem receio^ 

plantas gentes vês porás o freio. 
WM., hjs.^ jY^ ggj. 

livrarmos o Oceano 
Q guerra, eu buscarei maneira, 

1"e com minha honra escuse o dano. 
OB. ciT., c. V, est. 5i. 

^ esta gente refresco algum tomámos, 

Np ^ '^'".®sca agua; mas com tudo 
signal aqui da Índia achámos 

povo, com nós outros quasi mudo. 
OD. CIT., cant. V, est. GÜ. 

j)ç ® dizem, que çomtiido o grão Magriço, 
<Je ver as cousas grandes, 

' se deixou ficar, onde nm serviço 
^vel á Condessa fez de Fraudes, 
o»- ciT., c. VI, est. G8. 

fe® a. voz septima, cantava, 
com o invicto o forte Luso, 

jf ''enhum trabalho pcza o aggrava: 
Çomtudo este só o fará confuso. 

OB- CIT., c. X, est. 18. 

I)e ''uroiWc, baixo e rudo, 
l^a conhecido, nem sonhado ? 
Que pequenos sei comtudo, o louvor sae ás vezes acabado. 

CIT., c. X, est. 154. 

""'"Ia com a terra, que não tem por 
touio'^'"'-' '^^^^comtudo altos montes.» An- 
cap_ 1 Historia Insulana, Liv. i, 
e <iE contudo ser maior África 
per/g, ; pois (como consta por ex- 

de L^ortugal a Goa vão cinco 
2. Idem, Ibidem, Liv. ii, cap. 

^Çue muito mais remotos erão 
^(Xra "f filhos de Israel, Ahraham & 

•* ® comtudo delles diz Isaias, que 

\ Ahraham & Sâra os gerou.» Antonio Viei- 
ra, Sermões do Rosário, Part. ii, § 313. 

Comtudo he tal a fraca natureza 
Que estando o espirito já prompto e segui-o. 
Sujeito inda á natural fraqueza 
Me parece çsle passo áspero c duro. 

BOI,. DjS MOUEA, KOV. 00 HOMEM, C. III, CSt. 18. 

— «Durava apenas huma hora o expe- 
diente dos Trilunaes, & supposto que as 
ampuJhetas ou Relogios de area, me des- 
mentião a cada hora, comtudo havia Mi- 
nistros tão meus amigos, & afeiçoados, 
que tomavam solre sua consciência a mi- 
nha verdade.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 19. — «Comtudo 
afirmarei este caso, que suposto foy maior 
em suas partes, do que em si mesmo, pa- 
receo como hum cometa, que sendo produ- 
zido da haixa exalação da Terra, suòio^ 
& se acendeo no x\r.» Idem, Epanapho- 
ras, p. 6. — «Com tudo, huma cousa mal 
feita fez então esse canaz.» Idem, Apolo- 
gos Dialogaes, p. G4. 

COiVIU... Todas as palavras que come- 
çam por Comu..., busquem-se começando 
por Commu... 

COMVÒSCO. Ligação de com, e -vosco, 
que antigamente se empregava indepen- 
dentemente, mas que desde o século xiv 
em diante, deixou de o ser; n'esta liga- 
ção, com, adquire todos os sentidos que 
pode ter, independente com qualquer pro- 
nome. 

Pero vos seu ben queira dizer 
Todo non sei; pero convosq'cn al 
Nunca falei. 

TnoVAS E CANTARES, n. 5. 

Dizen que digo que vos quero ben 
Seüor, e buscan con vusco mal. 

OB. CIT., n. 23. 

Ou ei de convvsco falar. 
on. CIT., n. 81. 

Se cõcosco nõ falar lii. 
Per quen saberdes meu mal ? 

CANO. DE D. DINIZ, J). 10. 

A busca Ihi convosco quanto mal 
Ala niaj'S pode aquesto ser. 

OB. CIT., p. 131. 

— «E antes que Filena acabasse, rom- 
peo-lhe a palavra dizendo: Eu conheço, 
Filena, que terdes vós esta ousadia foi pela 
muita conversação que tenho com vosco, 
e não j)or vos doerdes de (Jlarimundo, e 
por ventura se elle olhara quanto com essa 
presumpção offendia a minha honra, e es- 
tado do Emperador, eu creio que me não 
viereis com tal recado. » Barros, Clari- 
mundo, Liv. ii, cap. 5.—«A senhora Bra- 
silia tem esta cidpa de suas cousas serem 
azo para nos amhos matarmos: eu sou vosso 
servidor JJelcar a quem estas brigas hou- 
veram de custar lem caro, pois eram com- 
vosco, e sobre cousa que tão bem sahereis 
defender.» Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 9.—«Mas a D. 

Duardos, a quem aqueJles encontros pose- 
ram suspeita, que poderimn ser de seu 
dono, ouvindo-o fdlar conheceu verdadei- 
ramente ser aquelle, e arredando-se lhe dis- 
se: Senhor Primnlião, erro seria cuidar 
ninguém que em nada se pode igualar com- 
vosco; e mais eu em quem vossas mãos 
mostrai am a experiencia desta verdade.» 
Idem, Ibidem,cap. 10.—«Osegundo,como 
tivesse a inclinação virtuosa e animo gran- 
de e generoso, vendo-o algum tanto cansa- 
do, e co'as armas desfeitas e rotas por 
alguns lugares, lhe disse: Vejo-vos tão mal 
tratado, que, polo que vos convém, nãp que- 
ria haver batalha comvosco; a honra, 
que se ja agora pode alcançar, será mui 
pouca.» Idem, Ibidem, cap. 34. — «Se vós, 
senhores, disse a donzella, cumpris comigo 
como o eu faço comvosco, não terei de que 
m'agravar. E mandando desliar os lios e 
tirar as armas, que vinham dentro, que 
eram muito louçãas e todas d'uma sorte, 
as p)resentou: e porque em outra parte se 
dirá a maneira dellas e devisas dos escu- 
dos, se não diz aqui. Cada um tomou as 
que primeiro pôde: e armando-se vieram- 
lhe tão justas e bem feitas, como se pera 
elles se fizeram.» Idoni, Ibidem, cap. 35. 
— «Peço-vos de mercê que se vossa boa ven- 
tura chegar ao cabo com esse gigante, que 
agora lá vai ptera fazer batalha comvos- 
co, como chega em tudo o al, que useis com 
elle de toda a cortezia, que nunca vistes 
homem de seu nome tão merecedor delia.» 
Idem, Ibidem, cap. 4L — «Porem lembrem- 
vos as p>alavras, que Pridos vos disse o dia 
do seu nascimento, e do perdimento de D. 
Duardos, qtui lhe dissera uma donzella de 
Argonida da sua parte, e aqui vereis quam 
verdadeiras suhiram. Vossos JíUios estão 
junto comvosco e são taes, que vos sou- 
beram pagar o pesar que vos já deram.» 
Idem, Ibidem, cap. 47.—«Eu pera com- 
vosco semprte fiz o que devia, vós pera co- 
migo o que quizestes, seja assim, ([ue quan- 
do me Jiz vosso, logo me determinei a ser 
contente do bem ou mal queme viesse.» Idem, 
Ibidem, cap. 49.—«Não quero que vades 
mais adiante, disse el-rei, eu ha dias que 
sei isso; inda que vol-o nunca disse; e pos- 
to que do marquez seu pae recebi desgostos 
que muito me lembram, e desserviços que 
tocavam á minha coroa, não quero que a 
culpa delle condemne a ignorancia dellas; 
quanto mais, que inda que n'isso tiveram 
parte, tudo se satisfazia, com o que com- 
vosco jizeram.» Idem, Ibidem, cap. G5. 
— «E pois ista assim é, quero-me tornar 
á pirinceza Arnalta comvosco, que onde 
vos estais pera lhe dar essas novas, será 
escusado irl-as eu buscar. Então volvendo 
com elles ao castello, disse a Arnalta o 
que passava, como aquelles cavalleiros vi- 
nham da aventura de Aliragiuirda, e a po- 
deriam desenganar da verdade.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 6G.—«Pahneirim, que não ji^e- 
ra al trazia armas, sem lhe dar outra res- 
posta, virou as redeas ao cavallo efoi traz 
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eíla, dizendo 'primeiro a Pompiães: Senhor, 
ficai, e dizei a Floriam, que siga o ca- 
minho que antes levavamos, que mui cedo, 
prazendo a Deus, sereiTcom elle e comvos- 
co. Pompides ficou, ainda que contra sua 
vontade.-!) Idem, Ibidem, cap. G7.—«.Epe- 
ra que mór pena sinta, fez meu mal de 
qualidade, que o tenho pera o sentir, e não 
pera me matar, ^wrque com isso poderia 
receber algum descanso. A estas palavras 
se levantou o outro, dizendo: Por certo, 
senhor cavalleiro, eu não sei porque quereis 
dar ao amor as culpxis, que a fortuna tem, 
que elle comvosco usou como devia, deu- 
vos o que desejáveis, se o depois por de- 
sastre perdestis, do desastre vos queixai 
e nào delle. Deixai a mim esses aggra- 
vos, pois só pera mim nasceram, e os 
tenho.» Idem, Ibidem, cap. 72.— (.(.Chegan- 
do a elles, Fluriano a tomou pola redea, 
dizendo: Senhora, se nisto não receheis 
afronta, peço-vos que me me digais que cau- 
sa vos traz assim agastada. Ai senhor, 
disse a donzella, que quereis que vos diga, 
ou como quereis que me detenha comvosco, 
pois já agora não sei de quemme fie.D Idem, 
Ibidem, cap. 7õ. 

Agora, que apparellio certo vejo, 
Q'ois que do mundo as cousas sào tamanhas) 
Quero, se me deixaes, ir só por terra, 
Porque eu serei comvosco em Inglaterra. 

cAM., LOS., c. VI, est. Õ4. 

Todos por mi fareis o que é devido; 
Mas se a verdade o cspr'ito me adivinha, 
Eios, montes, fortuna ou sua inveja, 
Nào farào que eu comvosco, lá nào seja. 

GB. ciT., c. VI, est. 55. 

Só com saber que sào de vós olhados, 
Demonios infernaes, negros e ardentes 
Commetterão comvosco-, e nào duvido 
Que vencedor vos façam nào vencido. 

OB. CIT., c. X, est. 148. 

Com vasco ei de viver, comvosco a morto 
Quero, & comvosco ter ou bem, Ôu mal, 
Comvosco branda vida, ou dura, e forte. 

COKTE HEAL, NADF. DE SEPÜLV., C. II. 

— a Ou para comvosco, segundo se me 
afigura.»Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 137. 

Cruezas taes em tal humanidade 
Nenhua acçào ferina iis commettera, 
Senão só minha immensa crueldade 
Que nem comvosco ainda se modera. 

ROLIM DE MOÜHA, NOV. DO HOMEM, C. II, eSt. 7. 

Com vosco a mais me arrojo, ousados Vates, 
A quem mais francas portas abro Apollo; 
Vós, que a mais brancas pedregosas brenhas 
Deveis subir  

FEANC. M. DO KASC., OB., 1.1, p. 80. 

CON. Vid. Com. 
1.) CÔNA, s. f. Termo muito baixo. 

Vid. Cono. 
2.) CONA. Antigo modo de escrever 

com a. = Usado em Documentos do sé- 
culo XIII e XIV. 

t CONABI, s. m. Planta do Brasil, per- 
tencente á familia daseuphorbiáceas(pA^Z- 
lantus conami, Sw.) Os indígenas do Pa- 

rá e Rio Negro, deitam o conabi nos 
lagos, para entorpecerem o peixe, e po- 
derem assim apanhal-o á tona d'agua. 

1.) CONÁNA, s. f. Palmito espinhoso 
de Cayenna. 

2.) CONÁNA, s. f. Termo vulgar. Ho- 
mem mnllierongo. 

CONÁTO, s. m. (Do latira conatd). Ter- 
mo Antigo. Exforço, tentativa. 

— Figuradamente: Começo, tentativa 
para executar algum crime, delicto que 
não chega a ter etfeito, a executar-se. — 
O conato da industria, 

CÓNCA, s. f. (Do latim concha, do gre- 
go kónlcha, concha). Termo de Anatomia. 
Cavidade exterior da orelha, terminada 
pelas tres erainencias a que os anatomicos 
chamam trago, antitrago o anthdix. 

— Termo de Conchyliologia. Conca de 
Venus, nome dado geralmente ás conchas 
do genero Venus, cuja lúnula se abre 
para fóra. 

— Jogo de rapazes, que consiste cm 
atirar com a pedra ou tijolo a certa ba- 
lisa, e ganha o que acerta ou o que mais 
se próxima da mesma balisa. 

— Termo Antigo. Tigela, sopeira, 
malga. — Uma conca de gravanços, 

CONCASSÍVO. Vid. Conquassivo. 
CONCATENAÇÃO, s. f. (Do latim con- 

catenatione). Termo de Philosophia. En- 
cadeamento, ligação. 

— Termo de Rhetorica. Especie de 
gradação. 

CONCATENÁDO, adj. (Do latim conca- 
tenatus). Ligado, encadeado. 

CONCAVÁR, V. a. (Do latim concava- 
re). Tornar cavo, concavo. 

Ei-la. Eu fadou.»—Eudoro se lhe arroja... 
Ao peito apérta o Aiiciào ambos os Filhos... 
Salgueiro, que annos lentos concavárão, 
Boniiias no ouço dá ; co'a sombra annosa 
Piedoso amparo as juvenis riquezas. 

riíANO. M. DO NASC., OB., t. VIII, p. 151. 

CONCAVIDÁDE, s. m. (Do latim conca- 
vitate). A parte concava de um corpo. 
— A concavidade d'uma caverna. — A 
concavidade d'um barranco. —A conca- 
vidade do céo. — A concavidade dos mon- 
tes. 

Vejo domar a instabilidade, 
Como com seu ruido impetuoso 
Eetumba na maior concavidade. 

CAM., ELEOIA II. 

— <i Desta maneira andou revolvendo 
tudo; e já desconfiado de o achar, crendo 
que as alimarias bravas, de que aquella 
montanha éra jjovoada, o matariam por 
ir desarmado, foi tão triste com este pen- 
samento, que desacordado de si com os 
olhos cheios d'agoa e as redeas sobre o 
collo do cavallo, dizendo mil magoas ao 
longo das concavidades, que o mar tinha 
feitas, que retumbando dentro o tom com 
que as dizia, parecia que ellas o ajuda- 
vam a sentir sua paixão com as mesmas 
palavras com que se elle queixava, d Fran- 
cisco do Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 

cap. 3. — «Tocava um cravo de voícs 
grandes, que soava tanto ao longe, qv.6 
podia ouvir-se fora no campo, A harmo- 
nia do qual detendo-se na concavidade de 
aquella aboboda, fazia o som tão singi''' 
lar, que 2>or força quem o ouvisse se en- 
levava de maneira, que perdido o senti- 
do, causava esquecimento de todas as o''" 
tras cousas; e elle de quando em quando 
acodia com alguns vilancetes tristes con- 
formes a sua tenção.n Idem, Ibidem, cí>P" 
18. — «Depois que Palmeirim se píft^^ 
do castello de Darmaco, andou tres 
por suas jornadas sem achar nenhii'1'^'^ 
aventura, que fosse digna de memória' ^ 
ao qiíarto, sendo já quasi sol posto, 
viu contra a mão direita gram roido d a- 
goa; e indo pera aquella parte, " 
mar, que com a fúria do vento, qu6 
tão fazia, andava levantado, e batiaf 
suas ondas com tanta força nas conca" 
dades, que j)or espaço de tempo tinhn"" 
jeitas nas rochas, que por alli havia, ^ 
o seu tom soava muito longe: posto 
o que n'aquellas barrocas andava 
tamanho terremoto nellas que parecia 2"^ 
toda a rocha caia.» Idem, Ibidem, 
5G. 

— Figuradamente : Profundidade. 
A concavidade da ferida. , 

1.) CÕNCAVO, adj. (Do latim concavus)- 
Cavado, vasado, opposto de Convexo- 

Num concavo penedo, onde quebravam 
Sua mor força íis ondas furiosas, 
Nos brandos nomes de duas mais fcrmosas 
Nymphas Lilia, e Célia se cortavam. 

ANT. FEIÍR., SOK., 1ÍV. II, n. 28. 

Este penedo concavo o sombrio., 
Que do cangrojos vês estar coberto, 
Nos dá abrigo do sol, quieto e frio. 

CAM., ECL., p. 227, ed. IGGü. 

A solitariaNinfa, que escondida 
Já nas concavas cavernas so via 
Dos males, que lhe ouvio, foy eommovi'"'' 

CAM., ECL. VI. 

Os ventos brandamente respiravào, 
Das nãos as velas concavas inchando. 

CAM., Lus., c. I, est. 19. 
« 

Vós, oli concavos valles, que pudestcs 
A voz extrema ouvir da bocca fria, 
O nome de seu I'edro, que lhe ouvistes, 
Por muito grande espaço repetistes .' 

OB. ciT., c. III, est. 133. 

 Deixando 
O concavo aposento todo alegre. 

CORTE EEAL, NAUF. DE SEPULV., C. I- 

Vio Neptuno apraziuel onde a força 
A braveza de Kolo nào chegaua, 
Vio por elle correr conca^los lenhos, 
Com vella inchada e prospera viage- 

IDEM, IBIDEM, C. II. 

— «.Bolhosas (folhas), são rugos 
summo gráo; os veios (^ntrahem-^ -li, 

treitão-se de tal modo, que a suo 
contida entre elles se vê obrigada 
mar bolhas ou empolas, que se ^ 
hre o disco, e são concavas pof 
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Avellar Brotero, Compêndio de Botanica, 
J^om. ij p_ — aPapilionacea ou hor- 
"oUta (a corolla), foy assim chamada fn- 
® 'Compararem a huma h^rbjleta voando; 

''■''^'egiãar^ e consta de quatro pttalas 
^^^guiculadas, a supeHor he chamada es- 
indarte {'vexillam), e está mais ou manos 
^^anta'la, estendida, e encostada ante- 

^'■ormente ás outras tres; as duas lateraes 
'^^o.madas alas (alas) são iguaes, estão en- 
®os<arfas huma de cada handa á navetta ; 
" inferior chamada navetta (carina), he 
concava como um haxel, e está situada 
^baxo do estendarte e entre as alas, en- 
'^^■vendo em si os organos da fructijica- 

yl'0 {taes são as corollas da fava, ervi- 
lentilha, chicharo, trevo, etc.)n. 

^aem, Ibidem, Tom. i, p. 139. 
Lua concava, a lua dos quartos, 

^■'escente, e minguante, 
j. Loc. i'OETiCA : — O concavo metal, 
'z-se dos sinos e das peças d'artilhei'ia. 

PI '^•) CÔNCAVO, s, m. (Vid. Concavo 1). 
"^oncavidade. 

Entre cavados Mares soçobrada 
lua alHigida Náo sc estava ^-endo, 

logo envolta nclles levantada 
^0 concavo do Céo, vai parecendo ; 

a enxarcia no bordo pendurada 
Velas vào co'as arvores })cndendo, 

ujoa çolpes cruéis nióres lizérào 
s perigos, SC inóres ser podórào. 

kolim de mouea, nov. do iiomkm, c. II, est. 58. 
Was nesta Jerarcliia, que parece 

uperfieie de tal eircunifcrcncia, 
o concavo preside e resplandece 
as virtudes a nobre prceminencia. 

IDEU, IBIDEM, c. IV, p. 70. 

^^CONCAVO-CONVÉXO, A, adj. Concavo 
rnit ® convoxo do outro. 

Ufv, , , a, adj. Concavo de 
riv ® P'"»" dó outro. 

ca^^^^CAVOSlNHO. Diminutivo de Con- 

^g^ONCEBÊR, V. a, (Do latim concipere, 

Se ^ tomar, receber). Achar- ia estado de prenhez. — «Concebeo^ 

Vida"!)i^^crnão de Queiroz, tto Irmão Basto, p. 14G. 
gijja . no espirito, no animo ; ima- 

^'^ventar. — Conceber uma má 

Nâo 
Que vf Mundo Ima esperança certa ja concehcm do alto ajuntamento. 

FEim., EPiTUALAMio, part. I, p. 212. 
Se Os 1 
Kumin delictos, que a malicia 
NSo ô., ®°"™etteu na prisca idade, 

o vaso da iniquieia, 
Viera ^ ° ^a Christandade, 
Na ír(>í!°^'..P®y"^tua inimicicia 
ÍÓ' Adào, co'a falsidade 

torpe seita, 
"nceberas tu tão má suspeita. 
"•) t-Ds., c. viii, est. G5. 

''^so^Kç* o coração tão duras 
^'"^ficisco Manoel de Mello, 

~~ Çoncebo que é impossível ^ « Verdade n'est6 paiz. 

— Crer. — Concebo que sejas muito 
feliz. 

Attcnto estava o Eei na segurança 
Com que ])rovava o Gama o que dizia ; 
Concebe d'cllc certa confiança, 
Credito firme em quanto j)rofcria: 
Pondera das palavras a abastança, 
Julga na auctoridade grão valia ; 
Começa de julgar por enganados 
Os Catuaes corruptos, mal julgados. 

CAM., Lus., c. VIII, est. 7G. 

— Comprehender, perceber. — «Os ho- 
mens maisfacilmente se apartão do que 
gozam, do que, do que concebera.! Fran- 
cisco Manoel de Mello^ Apologos Dialogaes, 
p.160. — a Os meninos melhor concéb&vÃo a 
doutrina.)-) Luiz Mendes de Vasconcellos, 
Arte Militar, p. 54, v. 

— Vir a ter, encher-se de. — «Os quaes 
concebendo alguma esperança de remedio, 
levantarão, etc.» Frei Leuo de S. Tho- 
mó, Benedictina Lusitana, Tom. i, foi. G, 
col. 2. 

— Loc. FAM.: Tomára você conceber 
meias canadas! 

CONGEBÍDO, A, part.jtass. de Conceber. 
Gerado. — aA immensidade Divina pela 
communicação dos idiomas se estreitou, á 
limitação humana, sendo verdadeiro di- 
zer, que Deos foy concebido em Naza- 
reth, que naceo em Belem, que pregou em 
tal, e tal lugar de Judea, e Oalilea, e 
morreo em Jerusalem.n Padre Antonio 
Vieira, Sermões, Tom. vii, p. 215. 

— Figuradamente: Compreliendido, 
percebido. — «Estas novas foram logo 
rotas pela cidade; e no animo de todos 
os naturaes, alem do gosto que receberam, 
fui concebido tamanho esforço, pera ajm- 
gar o modo em que viviam, que já lhe não 
lembrava se alguma hora o tiveram.^ 
Francisco de üloraes, Palmeirira d'Ingla- 
terra, cap. 45. 

— Encerrado, escripto, expresso. — 
Carta, ordem, decreto concebido em ter- 
mos claros. 

CONCEBIMÊNTO, s. m. (Do thema con- 
cebe, de conceber, com o suflixo «men- 
te»). O acto de conceber ou do ser con- 
cebido, conceição. 

CONCEDÈNTE, part. act. de Conceder. 
Termo do Fôro. O que concede, outhorga, 

— Substantivamente : Os concedentes. 
CONCEDÊR, V. a. (Do latim concedere, 

do com, e cedere, ceder). Dar, outhorgar. 

S. 'Th. O' Senhor, por piedade 
Escuta aquella mulher, 
Pois tens de propriedade 
Com muito boa vontade 
Eeceberes quem te quer : 
E o que tc requer 
Lhe concede, 
Nào olhes seu merecer; 
Mas ve bem o que te pede 
Se SC pode conceder. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

Este ultimo favor só me concede 
Kustica Musa, e dá-me hum novo canto. 
Qual meu amor, a meu Andrageo pede. 

ANI. FEUB., EOL. XI. 

Ajuda-O seu destino de maneira, 
Que fez igual o efteito ao pensamento; 
l'orque a terra dos Vandalos fronteira 
Lhe concede o despojo e o vcncimcnto. 

CAM., Lus., c. IV, est. 4G. 

Já cançado, correndo lhe dizia : 
O' formosura indigna de aspercza, 
l*ois d'osta vida te concedo a palma, 
Espera um corpo de quem levas a alma. 

OB. ciT., c. IX, est. 76. 

Com doce voz está subindo ao eco 
Altos varões, que estào por vir ao mundo, 
Cujas claras icleias viul'roteo 
N'um globo vào, diaphano, rotundo ; 
Que Ju])iter em dom lh'o concedeo 
Em sonhos, e despois no reino fundo 
Vaticinando o disse; e na memória 
Recolheu logo a Nympha a clara historia. 

OB. CIT., c. X, est. 7. 

— «O Governador lhe concedeo novas 
pazes, e favores, com que elle ficou satis- 
feito.d Diogo de Couto, Década IV, Liv. 
I, cap. 9. — «7í como üeos então a cada 
um concedia copiosa descendencia para 
reparação do Universo, entrou Thuhal 
já com muitos descendentes pelo mar Me- 
diterrâneo até chegar ao Estreito de Gi- 
braltar.D Antonio Cordeiro, Historia In- 
sulana, Liv. i, cap. 3. 

Em quanto o pertinaz pay busca modo 
l'era impedir ao Sousa, o que a ventura 
Ditosa lhe concede, e a prometida 
Palavra cumpra a quem o tempo a nega. 

CÔETE REAL, NAÜF. DE SEPULV., C. I. 

— dE (que me dizeis a) o máo Minis- 
tro, que depois de enganar ao Rey todo 
o tempo de sua vida, quando lhe mete {en- 
tre outros) a provizão falça, em que pede 
lhe faça mercê da comenda alhea. EL liei 
lha concede e dá com elle ao pé do Pe- 
lourinho, não vai nada esta hora?v Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 40. — aDe modo, que quem lha 
concedeo, lho pode negar; e a figura que 
hoje representa muito, á menhãa repre- 
senta pouco.)) Idem, Ibidem, p. 28.— 
a Pedi-lhe tréguas, concedeu-W2e pazes, d 
Idem, Ibidem, p. 104. 

— Permittir. 

Nào de outra sorte a tímida Maria 
Falando está, que a triste Venus, quando 
A Júpiter seu pae favor pedia 
Para Eneas seu filho navegando : 
Que a tanta piedade o commovia, 
Que, caído das màos e raio infando, 
Tudo o clemente Padre lhe concede, 
Pezando-lhe do pouco que lhe pede. 

CAM., LUS., c. III, est. lOG. 

Beatriz era a filha, que casada 
Co'o Castelhano está, que o Reino pede, 
Por filha de Fernando reputada, 
Se a corrompida fama lh'o concede. 

OB. CIT., c. IV, est. 7. 

— üEitor da Silveira lhe louvou tua 
determinarão, e se lhe offereceo ao pôr li- 
vremente na parte que quizesse, e que pe- 
ra as condizes, que lhe punha, elle tra- 
zia poderes do Governador, em cujo no- 



374 CONC CONC CONC 

me tudo lhe concedia.» DIogo de Couto, 
Década IV, Liv. i, cap. 7. 

— Ser ciado. — a Amar, e saber a pou- 
cos se concede.» Jorgo Ferreira de Vas- 
eoncellos, Eufrosina, act. i, se. 1. 

— Acceder a. — a Ai, senhor, que boas 
•palavras, disse a donzella, se a ohra dis- 
sesse com ellas. Sabei que nesta villa, que 
vês, estão presas trez donzellas filhas d'um 
gran senhor, que havia nesta terra ; e por- 
que seu pai não quiz cazal-as com o du- 
que de Rusilhon e outros dous seus irmãos, 
tiveram maneira como por traição o ma- 
taram, e a ellas trouxeram per força a es- 
ta fortaleza; e porque nunca quizeram 
conceder seu desejo, deram-lhe tempo té 
hoje, que ê o derradeiro dia, pera que 
buscassem algum cavalleiro, que por for- 
ça as tirasse do seu poder; e havia de se 
combater desta maneira.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. G6. 

— Consentir. — «./Senhor, respondeo 
Artimão, vós o fazeis tanto a lei de ga- 
lante, que folgo de aceitar este partido, 
ainda que seja assaz duvidoso a quem 
nelle concede.» Barros, Clarimundo, Liv. 
11, cap. 7. — (iQue me concedaes esta, 
que cuido ser de menos perigo que as ou- 
tras: e inda que o seja pera vossa condi- 
ção, a minha vontade merece tudo; e as- 
si o amor que vos esta casa tem.» Idem, 
Ibidem, Liv. ii, cap. G. 

Embarcação que o leve As naua lhe pede; 
Maa o mau regedor, que novos laços 
Lhe macliinava, nada lhe concede, 
Interpondo tardanças e embaraços. 

CAM.jLus., c. VIU, est. 79. 

— a Passou cercada de perigos a Cre- 
mara; de alli a Milão, e de Milão a Pa- 
via, em cujo governo se deteve algum tem- 
po, cõcedendoo assi a seu respeito elRey 
D. Felipe Quarto.» Francisco Manoel de 
Mello, Epanaphoras, Liv. i, p. 16. 

CONCEDIDAMÊNTE, adv. (De concedi- 
da, participio passivo de Conceder, com 
o suffixo «mente»). Por concessão, per- 
missão. 

t CONCEDÍDO, A, de Conce- 
der. Dadb, outhorgado, permittido, con- 
sentido. 

Roma. A troco das estações 
Nào fareis algum partido, 
E a troco de perdões, 
Que he thesouro concedido 
Pera quaesquer remissões? 
Aquella piedade concedida 
Tam larga a teus errores, como agora 
Parece que he de ti mal entendida ? 

ANT. FERK., ELEO. IX. 

J4 lhe foi, bem o vistes, concedido 
Com poder tào singelo e tào pequeno, 
Tomar ao Mouro forte e guai-necido, 
Toda a terra que rega o Tejo ameno. 

cAM., LDs., c. I, est. 25. 
Pois vens ver os segredos escondidos 
Da natureza, e do humido elemento, 
A nenhum grande humano concedidos 
De nobre ou de immortal merecimento. 

OB. «T., c. V, est. 42. 

Apollo, e as Musas, que me acompanharam, 
Me dobrarào a fúria concedida, 
Em quanto cu tomo alento descançado. 
Por tornar ao trabalho mais folgado. 

OE. ciT., c. vu, est. 87. 

Atéqui, Portuguezes, concedido 
Vos é sítberdes os futuros feitos, 
Qne pelo mar, que já deixaes sabido 
Virão fazer barões de fortes peitos. 

OD. CIT., c. X, est. 42. 

CONCEBIMENTO, s. m. Vid. Conceição, 
t CONCEDÍVEL, adj. Vid. Concessivel. 
CONCEIÇÃO, s. f. (Do latira conceptio- 

ne). Acçào de conceber. Vid. Conce- 
pção. 

— Moeda de ouro de D. João IV, do 
valor de 12^000 reis. — Moeda de prata 
do pezo de 450 reis, com a imagem da 
Senhora da Conceição, e a legenda de D. 
João IV. 

— Conceição de Nossa Senhora. Festa 
com que os catholicos celebram, em 8 de 
dezembro, a concepção de Santa Maria. 
Esta festa, desde muito tempo conhecida 
no Oriente, tornou-se geral no Xll sécu- 
lo. No dia 8 de dezembro de 1854 o 
actual Papu Pio ix proclamou a mãe de 
Jesus «immaculada», isto é: exempta do 
peccado original na sua concepção. 

— Para commemorar esta decisão eri- 
giu-se no nosso paiz, c no alto do monte 
Sameiro, proximo ao Bom Jesus, em Bra- 
ga, uma estatua collossal dedicada á Vir- 
gem. 

CONCEITEÂR, V. n. (De conceito). Di- 
zer conceitos, agudezas, ditos; discre- 
tear. 

CONCÉITO, s. m. (Do latim conceptus). 
Pensamento, idêa; tudo o que o espirito 
concebe ou imagina. 

D'altissima Raynha acompanhada 
Que perfilha a estima em seu conceito. 

ANT. ruiiit., EPiTiiALAMio, part. I, p. 218. 

Inda existes a mesma no conceito : 
Se fiiltas no lugar, em que te via, 
Foi porque te escondeste no meu peito. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, t. I, p. 45 (3." cd.) 

— Opinião, juizo. 

Seja teu bom concelho sempre'aceeito, 
Ao melhor, e mor Eey, que te escolheo 
Conforme cm tudo o seu Eeal conceito. 

ANT. FERR., CARTAS, 1ÍV. I, n." 2. 

Deste meu peito sào, em teu sào peito, 
Candidissimo Andrade, vào seguras 
Minhas palavras chás, meu nú conceito, 

IDEM, míDEM, n." 8. 

Ignoras, que as menores bagatellas, 
Em sou conceito são graves insultos, 
Que castigar costuma som piedade? 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOPE, Cant. VI. 

— Intento, projecto, empreza. 

Ver-se-ha a fortuna igual sempr'ao conceito, 
Ousadia c prudência tam conjunctas, 
Que parte egual terão no alto efleito. 

ANT. PERK., CARTAS, 1ÍV. I, U." 13. 

Bem parece, que o nobre e grão conceito. 
Do Lusitano espirito demande 
Maior credito, e fé de mais altcza, 
Que crGa d'elle tanta fortaleza. 

CAM., Lus., c. VIII, est. G9. 

Uns, a brilhante escolha lhe louvavão 
Dos Synodaes Theofogos, do Arrouches, 
Eximio Pregador (que leo inteiro 
O Livro dos Conceitos predicaveis, 
O Zodíaco sob'r:ino, e outros muitos, 
Que na Eschola Capucha estão em preço) 
Do Guardião dos Capuchos, do Eoquete, 
Thomista petulante, e confiado. 

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, C. VII. 

— Sentença, agudeza, dito engenhoso- 
— A ultima parte ou a chave d'uma 

charada, na qual se acha resumido eni' 
gmaticamente o todo da mesma; por ex. • 

Estou na garganta — 1 
Estou no nariz — 2 
Acabo por C, 
Começo por X. 

— PI. Antítheses repetidas com 
ctação. 

CONCEITÜÁDO, A, part. pass. de Con- 
ceituar. Acreditado, avaliado, tido ero boa 
ou má conta. — Homem bem conceitua^®' 

CONCEITUÁL. Vid. Conceituoso. 
CONCEITUÀR, ü. a. (Do latim conci' 

ptare). Fazer conceito, avaliar, julga^"® 
uma pessoa ou cousa, segundo as si"®' 
qualidades. 

CONCEITUOSAMÊNTE, adv. (De coo^' 
ceituoso, com o suffixo «mente»)- ^ 
um modo conceituoso. 

CONCEITUOSO, A, adj. (De conceit"' 
com o suffixo «oso», «a»). Sentencio®"' 
agudo, engenhoso. — Dito conceituo.^®' 
— Reflexão conceituosa. 

— Engraçado, atilado. — Homem 00^ 
ceituoso. 

CONCELEBRAÇÃO, s. /. (De coffl, 
celebração). Acçào de concelebrar. 

CONCELEBRÁDO, part. pass. de Çonpe- 
lebrar. Que concelebrou. . 

CONCELEBRAR, v. a. (De com, e 
brar). Celebrar conjunctamente, em cQ 
mum. 

CONCÉLHA. Vid. Conselha, 
CONCELHÁDO, adj. ant. Vid. 

lhado. 
CONCELHEIRAMÊNTE. Vid. Couseio" 

CONCELHÉIRO, adj. Que pertence a" 
concelho. \ 

CONCÉLHO, s. m. (Do latim concih^'-^' 
Divisão districtal. — «/Se alguuns 
lhos aXiiam de recaãar com elle, í 
lhe que enviassem em scripto jo 
seellado por homem porteiro.» jy, 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, ^ 

— Gamara municipal de uma V" 
«Item: Se arrecadará para o dito 
celho o Direito de B ancagem. 
cada fornada de pam trigo, 
na praça, que seja bregado, e ^IjO, 
hum real.D Doe. de 1512, em 
Eluc. 
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Çom que no velho, já rachado sino, 
:^or se acharem as rendas do Concelho, 
^m luininarias, lutos, e propinas, 
iodas (em seu proveito) consumidas, 
yuatro gatos mandou lançar de ferro. 

WNiz DA cnuz, HYSSOPE, c. vn. 

pessoas que o compõem.—aE ao 
que ouverem ãe fazer os Officiaaes, 

^^gundo seu foro, ou costume mandarom 
^P'>'egoar o Concelho, e presente todos, 
^^terá hum moço ãe idade ataa sete an- 
nos a maão.D Ordenações Aflonsinas, Liv. 

) -lit. 23, § 46.—«E em nas cousas gran- 
« graves, despois que per todos for 

"^cordado, ou per a maior parte d'elles, 
Jdçam chamar o Concelho, e diguam-lhe 

cousas quaees som, e a proveito, ou 
^Pno, que se lhes pode recrecer.^ Od. 
"t-. Liv. I, Tit. 27 § 8. 

o i;, ^°íicelho/oraZ^ ajuntamento do con- ® ho para deliberarem sobre o seu foral. 
~~ Paços do concelho, casa da camara. 
^Antigamente; Concilio, synodo. 

rp "NCENTO, s. m. (Do latim consmtus), 
„ Poético. Harmonia, consonancia, 
concerto de vozes. 

ONCENTRAÇÃO, s. f. (Do latim con- 
ratione). Acção de concentrar.—A 

das forcas. — concentra- 
fão cZo^caioí-. 

de Chimica. Operação que 
siste em conchegar as moléculas de 

Be diminuindo a massa do 
^ç"^^'®®°lvente. —A concentração de um 

de Medicina. A concentra- 

acli estado em que a artéria se 
eontrahida sobre si mesma, 

jj ^ sentido moral ; centralisação, 
logar da direcção de qual- er serviço publico.—A concentração 

^^irucçSo, 
Concentração das forças ãe um es- 

8i ajuntamento de tropas em uma po- 

ragern^*^ armadas em um posto ou pa- 

'CONCENTRADO, A ,pa7-t.pass.ãeCon- 
rarl/^^' ^^concentrado, impellido, reti- 
'"^^Para o centro. 

Jüfiv,). concentrado, ácido extrema- 
Cn ^ 

latim concen- 
cejitj. de Physica. Aproximar ao 
®®Pap ' ''ocolher em um ponto ou pequeno 

~~ Cencentrar os raios ão sol. 
as Chimica, Fazer evaporar 
as (}q de um menstruo, de sorte que 
^aig dissolvido por elle se cheguem 

*°^i'íáos —Concentrar os sáes ãis- 
lüeutQ crystalUsarem: ordinaria- 
phlefjrv,^'Snifica a operação de separar a 
quaçg ou parte áquea dos ácidos, e 
Hain ^ P''oparaçües com o que se tor- 

letivas e fortes, 
tar^ ç 'Safadamente: Centralisar, ajun- 

"^'^oar, reunir, reconcentrar, — 
forças. — Concentrar a aã- 

^ao. 

— V. rejl. Concentrar-se, Adquirir 
maior energia pela concenlrnçào das par- 
tes homogêneas de uma substancia. 

CONCÊNTRICO, A, aãj. (De concentrar). 
Termo de Geometria. Diz-se dos círcu- 
los, espheras, curvas, etc., que temo cen- 
tro commum. — «Concentrico, he o mes- 
mo, que rectificar o mesmo centro.11 Gas- 
par Cardoso de Sequeira, Thesouro de 
Prudentes, p. 227, em Bluteau. 

CONCENTUÔSO, A, aãj. (De concento, 
com o suffixo «oso», «a»). Concernente a 
coneento, harmonioso. 

CONCEPÇÃO, s. f. (Do latim conceptio- 
ne). Acção d'ordem organica ou vital, da 
qual resulta, por consequencia da copula, 
eda chegada dos spermatozoides ao óvulo, 
a formação de um novo ser produzido no 
utero. 

— Figuradamente: Faculdade de con- 
ceber ; acto da inteliigencia que nos faz 
receber certas relações abstractas ou me- 
taphysicas; comprehensão o penetração 
intellectual. — Concepção fácil. 

— Conceito, projecto, plano formado, 
cousa imaginada, concebida na mente. 

CONCEPCIONÁRIO, s. m. (Do latim con- 
ceptio, com o suffixo «ario»). Defensor do 
mysterio da Conceição. Vid. Conceição. 

CONCEPTÍVEL, aãj. 2 gen. (De conce- 
pto). Comprehensivel, que se pode conce- 
ber. 

CONCEPTIVO, A, aãj.f. (Do latira conce- 
ptiva). Termo de Metaphysica. Que con- 
cebe.— Faciãdade conceptiva, faculdade 
de conceber. 

CONCÉPTO, part. pass. irreg. de Con- 
ceber. 

CONCEPTUÓSO. Vid. Conceituoso. 
CONCERNÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 

concernens, part. act. do concernere). To- 
cante, relativo, respectivo, que diz res- 
peito. 

CONCERNÍR, V. n. (Do latim concerne- 
re), Tocar, dizer respeito, ser relativo. 
=Pouco usado, 

CONCERTADAMÊNTE, aãv. (De concer- 
tado, com o suffixo «mente»). Com con- 
certo, de modo concertado, com boa or- 
dem, congruentemcnte. 

CONCERTADO, A, part. pass. de Concer- 
tar. Que recebeu concerto, reparado. — 
<íE destas havia tantas, que parecia im- 
possível poãer haver tanta criação em tão 
pequena floresta; mas muito mais se es- 
pantaram ãe ver a maneira ãa cova, que 
era tão artificiosa e ãe tantos repartimen- 
tos e casas concertadas, que parecia que 
já em algum tempo servira ãe apousenta- 
mento ãe algum granãe homem: e era ra- 
tão que assim o parecesse, posto que o 
não fosse, por ser ohra ãas mãos daquella 
gram sabeãora infante Melia, que alli 
pousou alguns annos no tempo ã'el-rei Ar- 
mato ãe Pérsia seu irmão, segunão que 
na chronica mais largo se reconta.^ Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dTnglaterra, 
cap. 49. I 

— Tratado, convencionado, ajustado. 

Mof. Meu amo, jíí tenho dada 
A conta do vosso gado 
Muito bem, com bom recado ; 
Pagae-me minha soldada, 
Como temos concertado. 

Payo. Os carneiros que ficárào, 
E as cabras, que se fizeriio ? 

OIL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

— «Morreo senão já concertada para 
casar.n Ruy de Pina, Vida d'El-Rei D. 
Duarte, em Bluteau.— a Agora um ve- 
sinho meu, cujas são aquellas tendas, que 
vêães, gran senhor, soberbo e mui conjia- 
ão em sua valentia e esforço, com ajuãa 
de seus parentes e aliados, sabendo que 
estava concertado casal-a, ajuntando-se 
com elles, se assentoxi sobre este meu cas- 
tello, com voto ãe se não levantar dalli 
té lha dar por mulher, ou a tomar a quem 
quer, que a levar quizesse.t Francisco do 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 37. 
— <iAo outro dia foram feitos grandes 
cadafalsos no campo onde haviam ãe ser 
os torneios. E os cavalleiros alemães e 
inglezes, segunão já estava concertado, se 
poseram ãe uma parte, e os da casa do 
imperador Palmeirim ãa outra, com al- 
guns estrangeiros, que quizeram ser ãa 
sua, ãeterminanão caãa um fazer maravi- 
lhas, assim os muito esforçaãos, como os 
que tanto não eram. Porque nestes casos 
sempre os bons e os mãos igualmente de- 
sejam gloria.ti Idem, Ibidem, cap. 44, 
— <i Nestas e outras cousas passaram a 
noite té que o somno os venceu. A outro 
ãia pola manhã, porque estava assim 
concertado, foram recebiãos o duque e 
seus irmãos com as tres irmãas, desta 
maneira.D Idem, Ibidem, cap, 70, 

— Adornado, arranjado, disposto. — 
«-Entramos em huma casa muy bem con- 
certada toda chea de brincos ãa China, 
e Veneza, e outras peças muy curioèas, 
e de 2}i'eço.í> Antonio Gouvêa, Jornada 
do Arcebispo de Gôa, Liv, iii, cap, 
12. 

— Preparado, prompto.—aE remetten- 
do ao ãa ponte, que já estava concertado 
pera o esperar, ãeu com elle fora ãa sella 
mais levemente, ão que os outros o foram 
de suas mãos: e saltando ão cavallo, que 
não o pode virar na estreiteza da ponte, 
o achou com a espaãa nua e o escuão em- 
baraçado, e arrancando a sua começaram 
de ferir-se ãe sorte, que os tres ãerruba- 
ãos, que eram Luimão ãe Borgonha, Oer- 
mão ã'Orleans e Tenebrante se espanta- 
vam ãa braveza ãa batalha.^ Francis- 
co do Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 20, 

—Afinado, entoado, concordes em har- 
monia, 

Aquellas concertadas tozcs prendem 
Outra voz com quieto, e doce sono. 

CÔBTl: BEAL, NAUF. DE SEPÜLV., C. 1. 
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Trabalhando, cantando estào dc amores, 
Varies casos em verso modulando, 
Melodia sonora o conce.rtaãa, 
Suave a letra, angélica a soada. 

CAM., Lüs., c. IX, est. 30. 

A cea se acabou com instrumentos, 
musicas brichotas concertadas. 

ANDBÉ DA SILVA, DESTK. DE IIESPANHA, 
liv. VII, est. 73. 

—Concorde, que está à'accordo.—Con- 
certados todus nesta opinião. 

— Aferido, conforme ao padrào do 
concelho. — Pesos concertados. — Medi- 
das concertadas. 

— Termo de Tabellionato. Escriptura 
concertada, escriptura comparada, e dada 
por conforme com o original, d'onde se 
trasladou. 

— Cozinhado, guisado.—Iguarias bem 
concertadas. — Bocados concertados. 

— Pontual, exacto, conforme com... 
—Homem concertado com os sem deveres. 

CONCERTADÒR, s. m. (Do thema concer- 
ta, do concertar, com o suffixo «dôr»). 
O que concerta. 

— Antigamente : Reconciliador, avin- 
deiro.—Concertador de desavenças. 

CONCERTAMÊNTO, s. m. ant. (De con- 
certo, com o suffixo amento»). Acção e 
effeito de concertar.—Preparo ; apercebi- 
mento.— <íE porque Nunalures de presen- 
te Hom tinha concertamento pera comba- 
ter, com entençom de se perceber delle 
pera em outro dia per sy combater, man- 
dou afastar os seus que nom combatessem, 
por nom parecerem sem podendo fazer 
cousa que muyto montasse.^ Chronica do 
Condestabre, cap. 37. 

CONCERTÁNTE, adj. 2 gen. (De con- 
certo, com o suffixo «ante»). Termo de 
Musica. Que harmonisa, ou fôrma con- 
certo com outros instrumentos ou vozes. 
—Peça concertante, symphonia concer- 
tante, peça ou symphonia disposta para 
ser executada por muitos instrumentos. 

—S, m. ant. O que peleja com outro, 
contendor, adversario, litigante. 

CONCERTÁR, V. a. (Do latim concer- 
iare). Por em ordem alguma cousa, fa- 
zer com boa união, ou ajuntamento de 
partes, alguma cousa. 

— Figuradamente: 

Os outros deoses todos assentados, 
Como a razão e a ordem cone ertavão. 

CAM., Lus., c. I, est. 23. 

—Preparar, apromptar.—«Aqiielle dia 
por ser já noite repousaram alli todos 
tres, e, o cavalleiro do castello mandou 
concertar dous leitos, um pera Palmei- 
rim, outro pera seus companheiros, em 
que dormiram a noite com assaz repou- 
so; Palmeirim pelo trabalho dos dias 
passados, elles polo muito que na oova ou 
prisão estiveram.-» Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 59.—«yl es- 
tas palavras se affastou o Cavalleiro da 
Graça, e elh a outra parte, e tanto que 
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se concertaraõ ctrreraõ ambos taõ furio- 
sos, que a cada um parecia nao se lhe 
poder seu contrario suster na sella; mas 
como erad neste acto mui especiaes, naõ 
fizeraõ d'aquella vez, nem da segunda, 
mais que as lanças em mil partes: e na 
terceira justa foi o Cavalleiro do passo 
ferido nos peitos hum pouco.d Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 7. — nDellas 
sem haver tempo pera Clarimundo pas- 
sar alguma cousa com Clarinda. Arti- 
nad, e Florambel, e todolos outros Ca- 
valleiros desta sorte, ao tempo que Cla- 
rimundo chegou estavau na pousada con- 
certando hum torneio pera quando elle 
viesse: e sabendo, que estava no Paço, 
vieraõ d maior pressa do mundo.» Idem, 
Ibidem, Liv. il, cap. 8. 

Tanto que estas palavras acabou, 
O Mouro nos taes casos sábio, o velho, 
Os braços pelo eollo lhe lançou, 
Agradecendo muito o tal conselho ; 
E logo n'esse instante concertou 
Para a guerra o bclligero apparclho, 
Para que ao Portuguez se lhe tornasse 
Em roxo sangue a agua que buscasse. 

CAM., LDS., c. I, est. 82. 

A gente nos bateis se concertava, 
Como se fosse o engano já sabido ; 
5Ias pôde suspeitar-se facilmente ; 
Que o coração presago nnnca mente. 

GB. OIT., c. I, est. 8i. 

— Combinar. 

Mas nam pera concertardes, 
Ao ver vytorea do feyto. 

CANO. DE EE3., t. I, p. 4. 

Mas dêmo-las á má estreia ; 
E voto que nos tornemos, 
E cr depois tornaremos 
Com as cncliopas d'aldoia : 
Entonces concertaremos. 

GIL VICENTE, ADTO DA EEIKA. 

— «.Por tanto ajuntemo-nos, quando tu 
quizeres,e concertaremos íiírfo.» Antonio 
Ferreira, Sristo, act. ii, sc. 3. 

— Tractar, negociar. 

Manda mais um na pratica elegante, 
Que CO'o Rei nobre as pazes concertasse ; 
E que do não sair n'aquelle instante 
De suas náos em terra o desculpasse. 

CAM., Lus., c. II, est. 78. 

— Concordar, estar de accordo. 

Kogo-vos sem mais latins. 
Por alcançardcs o preço 
Dos anjos e serapbins, 
Que sempre os vossos fins 
Concertem com o começo. 

Glt VICENTE, AÜTO DA CANAÊNA. 

Todos estes concertárão 
Com Scoto, livro quarto. 
Dizem : Nào vos enganeis, 
Letrados de rio torto, 
Que o provir nào no sabeis, 
E quem nisso ([ucr pôr pois 
Tem cabeça de minhoto. 

GIL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

— (íBem que Sócrates no Cratilo de 
Platão andalhe buscando, & attribuindo 
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outra Etimologia, mas emfim quasv vem 
concertar com esta.y> Heitor Pinto, Dia 
logo da Verdadeira Philosophia, cap. "• 

Com elles me concertei, 
a vos nam ver se obrigaram, 
o que com elles fiquei 
por certo mal o guardaram. 

ciinisT. pALCÀo, obuas, p. 20 (ed. 1871). 

— Termo do Foro. Concertar a esf f 
ptura, conferir o traslado com o origi" 
nai. 

— Concertar-se, v. refl. Ajustar-s®» 
convencionar. 

Coneertão-se, que o negro mande dar 
Embarcações idôneas com que venha. 

CAM., LUS., c. VIII, est. 93. 

— Firmar-se. — «Porem postas toà^ 
aquellas razões em esquecimento, venci _ 
da inveja de tamanhas victorias, í"'" 
passar polo costume ãa fortaleza, & 
certando-se na sella, com seu escudo 
braçado, e lança baixa, se pôz no fos^ 
costumado, como quem alli não viera 
outra cousa. Dramusiando, que com w® 
nhuma se contentava tanto como com 
turar a pessoa no serviço de MiraguaT'^ > 
nada o cançava; antes quanto mais 
valleiros recresciam, maior alento acha^'^ 
em si pera soffrer o perigo e trabalho ® 
batalhas.D Francisco de Moraes, Pai®'®' 
rim de Inglaterra, p. 65. 

— Determinar-se. 
Concertou-se esta mudança 
com a pouca ventura minha, 
esperança atee que tinha 
agora perco a esperança: 
Perde-se o que se alcança 
louvado seja o pezar, 
que atee na desesperança 
mequiz fazer singular. 

CIIRISTOVÃO FALCÃO, OBKAS, p. 5 (cd. 

— Preparar-se. — aFloramão 
de ver o aballo, que com sua vinda / ^ 
ra, começou concertar-se com tenç3,o ^ 
lhe quebrar a soberba com que 
Francisco de Moraes, Palmeirim d 1^9 
terra, cap. 25. . 

— V. n. Soar acordemente, soar J 
tamente, ou acompanhado. 

Que dor, que mal, que magoa senteria, 
Quem visse que tangia num psalterio 
Minerva, e c'um pandeiro concertava. 

ANT. FEEB., EGL. I. 

t CONCERTÍNA, s./. Instrumento 
CO moderno, cujos sons harmonios''^^^ 
volumosos formam concerto, c d'ab' 
riva o seu nome. Compõe-se de duas 
pas quadradas, octogonas ou redon 
cheias de pequenos orifícios, atraveZ 
quaes passam os pistoes, que comp^ ^ 
dos produzem a nota. Estas tampí^^^^j 
tem uma alça de couro para mettp 
mãos, estão ligados por uma espeC^jj^g 
sacco ou folie, que se estende ou 
segundo as necessidades que ha d_e 
car a nota, visto que o som ó 
pelo ar que absorve, ou expelle, p®'® 

1871). 
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^0 atravez d'umas pallietas metallicas 
dispostas interiormente. Ha também con- 
certinas de fôrma quadrilonga, que em 
wgar de pistões têm um pequeno teclado 
como o do piano. 

CONCÊRTO, s. m. (De concertar). Ac- 
ÇSo de concertar, pôr em ordem; repara- 
ção de uma cousa desconcertada, quebra- 
da) rôta, demolida. 

Compostura. — «Galeno fez desa- 
Uuros em que declara o concerto das 

l^ftes, (Ê proporções do homem.» Heitor 

cà°'°5 Verdadeira Philosophia, 

■""Ornato, adorno. 
Apercebem-se os doze em tempo breve 
P irmãs e roupas de uso mais moderno, 
p® elmos, cimeiras, letras e primores, 
^avalies, e concertos de mil coros. 

CAM., Lns., c. VI, est. 52. 
Pacto, alliança, ajuste, convenção.— 

" dona lhe agradeceu aquellas palavras 
"ow outras compostas de sua industria, 
^^^turadas com lagrimas fingidas. N'isto 

a outra, que fora ter com os ou- 
''"s, dizendo: Senhora, aquelle imigo de 

honra e amigo de seu damno, não 
outro concerto senão batalha, afir- 

''^^ndo que vos ha de mostrar quão fraco 
^occorro tendes. Onistaldo, que em extre- 
1^0 era acelerado, se levantou dizendo: 

® ^uizera que nos viramos n'ella, pera 
suas soherhas foram castigadas me- 

Oí" do que cuidam. V Francisco de llo- 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 37. — 

porque deter-vos em palavras pera 
^'^ntra o que passa seria grau perda polo 

succeder, hi vosso caminho, e va- 
a Platir e Floramão que vão em 

j,, ^ 9'''(^nde risco de se perderem: e eu 
nas ancas do palafrem de Selvião, e 

'^«0 podermos alcançar, juntemo- 
^ estes dez dias na ermida do Padrão 

^iuerdo, qug ^ d'aqui dez legoas; Pal- 
fi'^ou naquelle concerto, e pondo 

pernas ao cavallo sem mais esperar 

^al galope apressado seguindo pelo 
Idem, Ibidem, cap. 54.— 

^oule delle como depois que o der- 
Q p se viera a pé da arvore, onde 
e achou, a esperar Floramão 

concerto que antr'elles 
ta ^ ^chando-os já alli, lhes deu con- 

ítyüeZZes cavalleiros levaram as 

ond' e o que passara com elles, por 
Ibirt ^^Quiram até os alcançar,» Idem, cap. 55. 

correu muito tempo, que a vingança 
Q o vissc Pedro das mortaes feridas: 
^ ®! Cm tomando do reino a governança, 

dos fugidos homicidas ; 
Quecruissimo os alcança; imigos das humanas vidas, 

fizeram duro e injusto, 
coni Lépido o Antonio fez Augusto. 

C-4M., g gg^ J3g_ 

^ffe t os Mouros esperavam 
^llo ^ enganos torpemento : üg ' no eoncêrto vil conspira, 

Ias esperanças não delira. 
«T., e. vui, est. 81. 
voL. u.—48 

—aEssa foi a razão, porque a outra 
fermosa fazia concerto com a morte, pro- 
metendo de se lhe entregar cada vez que 
a chamasse, com tanto que a defenderia 
do tempo, que a não envelhecesse.•!> Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 36. — «.Deu elle tamhem em des- 
manchar sua pessoa ; entornando os mem- 
bros pelo corpo,abaixo, & descompassan- 
do as acções fóra de todo o concerto, e 
afim de se inculcar homem profundo.d 
Idem, Ibidem, p. 150. 

— Acerto.—«Estando elrei nisto, saiu 
d sala a rainha, que já de tudo era sa- 
bedora, com tamanho desatino, como as 
grandes paixões costumam dar, quando 
vem aos corações que delia estão livres; 
tão fóra de si que nenhuma palavra que 
dissesse trazia concerto; porque nos ás- 
peros sentimentos isto soe sempre aconte- 
cer. Chegando a el-rei, caiu como morta: 
elle a levantou sustendo-a sobre os gio- 
Ihos.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 4. 

— Conforto, remédio, consolação. 
Alm. He longe ? 
Anj. Aqui mui perto. 

Esforçae, não desmaieis ; 
E andemos, 
Qu'alli ha todo concerto 
Mui certo: 
Quantas eousas querercis 
Tudo tendes. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 
— Motivo, causa. 

E me culpas sem concêrto, 
Pois que viste no deserto 
O poder que Christo tem, 
Que atégora foi cuberto ? 
Porém quem adivinhara 
Que no mundo visse eu 
Nenhum homem que ousára, 
E sem temor me liuiçára 
Per força fóra do meu ? 

GIL VIO., AUTO DA CASANÊA. 

— Combinação.—se assi queres, 
não se perde nada fazermos entretanto 
nossos concertos.» Antonio Ferreira, Bris- 
to, act. II, SC. 3. — «Estando ambos orde- 
nando nossos concertos, nos vierão dizer 
grão pressa, que andava Lionardo ás 
cutiladas com um rafionaz, que aqui an- 
da.Idem, Ibidem, act. iir, sc. 7. 

— Composição entre os litigantes ; re- 
conciliiiçSo. 

— Termo do Foro. Confcrencia do tras- 
lado de qualquer documento legal, com 
o original de que foi extraindo, feito por 
empregado publico, e declaração que o 
faz constar, e vae no fim dos documen- 
tos trasladados. 

— Compasso, movimento compassado, 
consonancia.—O concerto dos remos. 

— Termo de Musica. Harmonia de vo- 
zes ou de instrumentos; symplionia exe- 
cutada por toda a orchestra, á, excepção 
de algumas passagens, em que toca um 
só instrumento com simples acompanha- 
mento. — Dar um concerto, diz-se da 
pessoa que executa ou faz executar pu- 

blicamente diversas peças de musica vo- 
cal e instrumental. 

— Especie de composição musical que 
tem por objecto fazer brilhar o talento de 
um instrumentista, om quanto muitos ou- 
tros acompanham.—Concerto de violino. 
— Concerto de piano. — Concerto de flau- 
ta.— Concerto d'oboé, etc. 

— Concerto da camara, expressão ita- 
liana que outr'ora designava um concerto 
acompanhado sómente por ura basso. 

— Concerto grosso, antiga expressão 
italiana, que significava um concerto, em 
que vários instrumentos, acompanhados 
por toda a orchestra, tocavam, ora jun- 
tos, ora cada um por sua vez: a esta es- 
pecie do concerto, dá-se hoje o nome em 
Italia, de concertone, ou synfonia concer- 
tata. (Symphonia concertante). 

— Concerto dobrado, nome que se dá 
ao concei to, quando os seus períodos são 
executados quer alternado, quer simulta- 
neamente ; em italiano, chama-se concerto 
dappio. 

—Tormo d'Antiguidade. Arca do con- 
certo, entre os antigos judeus, o mes- 
mo que arca d'Alliança. 

— Altares do concerto, altares da al- 
liança de Deus com o povo judaico. 

CONCESSÃO, s. f. (Do latira concessio- 
ne). Graça, privilegio concedido a al- 
guém ; doação, permissão, consentimen- 
to ; acto de conceder; a cousa cedida. 

— Termo de Rhetorica. Figura pela 
qual sc concede alguma cousa á parte 
adversa, com taes condições ou em taes 
circumstancias que a tornam inadmissí- 
vel, usando-se de tal artificio para tirar 
d'elle maior vantagem. 

CONCESSÍDO, adj. ant. (De concesso). 
Termo Popular. Farto; que tem a bar- 
riga cheia. — «Eu já estaua concessido 
quanto bastaua para passar a noite, se a 
ouuera de velar, d Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulysippo, act. V, sc, 6. 

CONCESSIONÁRIO, s. m. (De concessão). 
O que recebeu alguma concessão ou doa- 
ção. 

CONCESSÍVEL, adj. 2 gen. (De con- 
cesso, com o suffixo «ivel»). Que so pô- 
de conceder. — Privilégios concessiveis. 

CONCÉSSO, s. m. ant. (Do latim con- 
cessus, de concedere). Concessão. 

— Adj. Concedido, permittido. 
CONCESSÔR, s. m. (De concesso). O 

que conccde, outhorga. 
CONCHA, s. /. (Do latim concha; do 

grego kónkhê). Cascados molluscos testá- 
ceos, como a ostra, o mexilhão, etc. 

— Casca dos caracoes da terra. 
— Tez córnea que cobre alguns ani- 

maes como a tartaruga, o kdgado, etc. 
— Em geral, a casca de qualquer ma- 

risco, ctc., que tem a sua fôrma. 

La onde o clax-o Tejo a praya lav.a 
Kica das brancas conchas d'Oricntc 
Jii seus cabcllos n'agoa o Sol molhava. 

ANT. FEim., EGL. Vil. 
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Vencedor da braveza de Neptuno, 
Senhor do seu Tridente, e ricas conchas. 

IDEM, OAKTAS, 1ÍV. I, n. 1. 

As portas de ouro fino, e marchetadas 
Do rico aljofar que nas conchas na,ce, 
De esculptura formosa estào lavradas, 
Na qual do irado liaccho a vista pace. 

CAM., LDS., c. VI, est. 10. 

A corrupta, mas real Genealogia, 
O roxo tercio-pelo dos sapatos, 
As pedras que lhe esmaltão as fivellas, 
A preciosa saphyra,a linda caixa, 
Onde, (sobre Amphytrite que tirada 
De escamosos Delphins, n'uma aurea concha 
Os verdes campos dc Neptuno undoso, 
Cercada de Tritões, nua passeia) 
Do famoso Martin o verniz brilha. 
Seu emprego só são, e seu estudo. 

DiNiz DA cBuz, nYssoPE, cant. I. 

— Búzio. 

Na mào a grande concha retorcida 
Que trazia, com força jAtocava : 
A voz grande canora foi ouvida 
Por todo o mar, que longe retumbava. 

CAM., LÜS., C. TI, est. lí). 

— Figuradamente: Tudo o que tem a 
forma de concha. 

Eica de aljofar, se de arroyos pobre, 
Faze aqui dessas i)erola3 brilhantes 
Alagestosa resenha, 
Deixa que se congelem 
Na concha d'esta penha. 

BAIÍB. DACELI,An, SAUDADEs"dE AONIO. 

— Termo de Armaria. Movei, d'arma- 
ria, com cujo nome abrangemos toda a 
qualidade de conchas que nâo sejam as 
vieiras, e a que nas outras armarías es- 
trangeiras chamam de S. Miguel, por nSo 
terem orelhas ou abas como as vieiras. 
D'estas temos simples e realçadas, e ás 
vieiras chamam as mais armarías con- 
chas de 8. Thiago, ou concha dos romei- 
ros. 

— Termo de Marinha. Pequena ensea- 
da que fôrma um porto. 

— PI. Termo de Marinha. Pequenas 
armaduras, feitas de madeira, que sahem 
como azas dos dous lados da cabeça do 
mastro de gurupés. 

— Concha das balanças, cada um dos 
pratos das balanças. 

— Concha do lagar, taboa muito gros- 
sa cora um buraco, no qual ha roscas 
que fazem subir e descer o fuso; está na 
cabeça da vara ou feixe. 

—Concha da atafona, a pedra de baixo. 
— Concha da colher, a parte concava 

da colher. 
— Conchas dos sancos dos falcões, vid. 

Escudetes. 
— Concha do canhão, vid. Cassoleta. 
— Loc. FIG. FAJi.: Metter-se em con- 

cha, metter uma náo entre outras, fican- 
do amparada com ella. — Metter-se nas 
conchas, encolher-se, cessar de fallar ou 
de obrar por medo, prudência ou acanha- 
mento.—Metter-se nas conchas do escrú- 
pulo, tomal-o por pretexto ou por motivo 
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real do silencio ou inacção. — Sahir das 
conchas, fallar, obrar com despejo o que 
parecia dantes ser acanhado, apoucado, 
ou modesto e comedido. 

CONCHACÍL, s. m. Termo da Asia. Juiz 
do crime na China. 

CONCHÁDO, adj. (De concha, com o 
suffixo «ado»). Que tem conchas, ou es- 
cudetes, e escamas grossas, como o jaca- 
ré ou crocodilo. 

CONCHALÍM, s. m. Termo da Asia. Ma- 
gistrado ou ministro de Justiça entre os 
Chins. 

CONCHARÍA, s. f. (De concha, com o 
suffixo «aria»). Multidão de conchas. 

f CONCHARÍNHA, s. /. Termo popular 
da beira-mar. O mesmo que Conchinha. 
— Recolhido pela primeira vez. 

CONCHAVÁDO, part. pass. de Concha- 
var. Encaixado, mettido justo. 

CONCHAVÁR, V. a. (De concha). Metter, 
encaixar cousas da mesma feição umas 
dentro nas outras, como conchas menores 
dentro de outras maiores. 

— Antigamente: Unir, ajuntar. 
— Conchavar os pezos ao marco, met- 

têl-os uns dentro dos outros, formando 
o pezo total do marco. 

— Figuradamente : Ajustar, concluir, 
convencionar alguma cousa com alguém. 

— V. rejl. Conchavar-se, termo fami- 
liar : ajustar-se uma pessoa cora outra 
para algum fim, ficar de accordo sobre 
algum negocio, mancommunar-se, fazer 
pandilha, concertar-se para fraudar ou 
causar damno a alguém. 

CONCHÁVO, s. m. (De concha). Ajus- 
te, accordo entre duas ou mais pessoas, 
liga, raancommunação secreta para se 
conseguir fim ou intento máo. 

— Grande intimidade. 
CONCHEÁDO, part. pass. de Conchear. 

Conchado; munido, coberto de conchas, 
ou escamas grossas, como o crocodilo. 

— Cheio, coberto, alastrado de con- 
chas.— Praia concheada. 

— Ornado de conchas. — Gruta con- 
cheada. 

CONCHEÁR, V. a. (De concha). Pro- 
ver, munir dc concha, como faz a natu- 
reza aos mariscos, etc. 

— Figuradamente: Ornar com con- 
chas, matizar com ellas. 

CONCHEGADÍNHO, adj. Diminutivo do 
Conchegado. 

CONCHEGÁDO, part. pass. de Conche- 
gar. Posto em conchêgo, achegado; pro- 
vido dos commodos da vida; proximo, 
chegado. — Casas conchegadas. —Edifi- 
cios conchegados. 

— Cidade pequena e conchegada, ci- 
dade cujos edificios estão muito juntos. 
= Pouco usado. 

CONCHEGAR, V. a. (De com, e chegar). 
Chegar, unir uma cousa á outra, deixan- 
do entre ellas pouco intervallo. 

— Acoraraodar, fornecer os commo- 
dos, conchêgos da vida. 
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— V. refl. Conchegar-se, achegar-se, 
unir-se, ajuntar-se. 

—Figuradamente: Accommodar-sejpr" 
vêr-se dos commodos da vida. 

—Antigamente: Adherir.—Conchegaf' 
se ao conselho de alguém. 

CONCHÊGO, s. m. (De conchegar). ler- 
mo Familiar. Pessoa ou cousa a que nos 
achegamos, por encontrarmos n*ella satis 
fação, agasalho. 

— Commodo, arranjo, auxilio. 
— Figuradamente : Moça, amiga. 
— PI, Conchêgos, coramodidades 

casa, do passadio. , 
CONCHÉLA, s. /. ant. Diminutivo a® 

Concha. Vid. Conchinha. , 
CONCHÉLLOS ou CONCHÉLOS, s. m-P^- 

(De concha). Termo de Botanica. Pl®" ® 
vivaz, distribuída por Linneu na deca" 
dria pentagynia com o nome de cotyJ 
don, e chamada vulgarmente orelha 
monge e sombreirinhos do telhado,' de Ç® 
rolla monopétala; calyx dividido em 
CO lacinias, de folhas succulentas, 
deladas e concavas como a concha 
uma ameijoa. 

CONCHÍNHA, s. f. Diminutivo de Con- 
cha. 

Pela praia brincando vem diante 
Com as lindas conchinhas, que o salgado 
Mar sempre cria; e ás vezes pela areia 
No collo o toma a bella Panopê.i. 

CAM., Lus., c. VI, est. 23. 

CÔNCHO, adj. (De concha). Mettido »» 
concha, conchegado.—Sapo concho, 
gado. 

— Figurada e familiarmente : 
desvanecido, muito confiado em si, ou e® 
outrem; soberbo, ancho. 

Ufana a Aurora sahio, 
E muy concha na belleza 
Porque lie proprio andar em concha 
Quem tantas pérolas dieta. 

JEB. BAHIA, JOEN. ir. 

Mui pachorrento, e concho lhes responde, 
Que as que hoje estào em uso forào novas 
Tão difficeis então, quanto estas hoje 
De serem do vulgar bem-entendidas. 

PBANC. M. DO NASCIM., GB., t. I, p. 50. 

 E sorrindo , 
Me diz malino e concho; «Aqui te ingcnu 
Uma comparação, para argumento 
Do que intentas provar.» 

IDEM, IBIDEM, p. 99. 

CONCHOIDÁL, adj. 2. gen. (D^ 
choide, com o suffixo «al»). Quopei'® 
á conchoide. 

— Termo de Historia Natural. Do 
cha ou similhante a concha. 

CONCHÓIDE, s. /. (Do grego 
concha, e eidos, fôrma). Termo de ^ 
metria. Linha curva que se vae se 
api'oximando a uma linha recta s 
cortar. 

CONCHOLÉPAS, s. m. (De concha)-^, 
rao de Historia Natural. Mollusco e r 

^CONCHÔSOouCGNCHOUSO.Vid.Cl»®"®" 
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CONCHÚDO, adj. (De concha, com o 
suffixo «udo»). o raosmo que concliado ou 
coíicheado. — Animal conchudo. 

CONCHYLHÁDO, A, adj. Termo de His- 
toria Natural, Que tem concha.—Mollusco 
conchylhado. 

CONCHYLHÀGEM. Vid. Concharía. 
CONCHYLIO, s. m. (Do latim conchy- 

Uum). Termo de Historia Natural. Mol- 
Hiseo gasteropódio de que se tira uma tinta 
•Je escarlata. 

CONGHYLIOLOGÍA, s.f. (Do grego hon- 
^hüion, concha, e logos, discurso). Parte 

Historia Natural que trata dos mollus- 
*^08 de concha, e das conchas. 

ÇONCHYLIOLÓGICO, adj. Termo de His- 
toria Natural. Que pertence á conch^lio- 
Jogia. 

CONCHYLIOLOGÍSTA.ou CONCHYOLO- 
"»STA, s, VI. O que conhece, sabe ou en- 
tende de conchyliologia. 

CONCHYLIOTYPOLÍTA, adj. f. Termo 
Historia Natural. Pedra que tem ex- 

^sriorniente impressa a marca de uma con- 

CONCHYTE, s. /. Termo de Historia 
■natural. Concha bivalve fóssil, petrefi- 
cada. 

CONCIDADÃO, s. m. (De com, e cida- 
Cidadào da mesma cidade que ou- 

0) natural do mesmo paiz, compatriota. 
CONCIÈNCIA. Antiga fôrma de Con- 

Ciencia^ usada ainda no século xvii, e 

puramente popular. Vid. Conscien- 

digo eu, 

Não sabemos nós qu'hc isso; 
ae-o ó dccho por seu, 

yuc ja nào he tempo disso. 
QH. VIC., AUTO DA TEUtA. 

«Qwe auia muitos annos se sentia 
-ííeos nosso Senhorpera o ser- 

em perfeiçam, nam acabaua de se des- 
do mundo, que de huma esperança 

" íí-ouícera apos si de Seuilha á 
tro% e dali a Maluco, sem ou- 
Ha jwe os trabalhos do corpo, pe- 
'>'ito '-onciencia, desassocego do espi- 'perda do tempo,y> Lucena, Vida de 
n Xavier, Liv. iv, cap. 3.— 

Sfíe" "7 recados devidos, e lhes dissesse 
«erwir naquella matéria impor- 

t&a ® conoiencias tornara logo de 
de a 2'ernate j e que só deixaua 
^^is esperar por entarn T-a^^VWem, Ibidem, cap. 5. — aToma- 

'■«nn afronta sua, ao Ty- 
jjog ' 9"® nam podendo com ella, e me- 

® temor do castigo, com que a 
iaua próprias culpas o amea- 

da peçonha, e acabou como 
3oz nam liey de Geilolo, mas al- 
Pciz g 'niesmo. Cuja morte foy a vida, 

de todo Moro,T> Idem, 

'"ijoi-o ' —iCousapor certo assaz 
JUe ^ pode soportar aquelle 

conciencia, pena, & da . ver- 

dade, tinta, n Francisco Manoel de Mello 
Epanaphoras, Part. i, p. 5. — «Quando, 
nus mais distrahidos lhes morde no peyto, 
aquella saudavel aranha da conciencia, 
sempre lhes ouvimos offerecer a Deos a 
hora de [sua morte,d Idem, Apologos Dia- 
logaes, p. 44. 

CONCÍLHOS. Vid. Conchellos. 
CONCILIÁBULO, s. m. (Do latim con- 

ciliabulurn). Concilio de prelados hereti- 
cos, schisraaticos, ou illegitimamente con- 
vocados. 

— Ajuntamento secreto, junta illegal, 
irregular, ou de pessoas que urdem al- 
guma trama. 

— Antigamente: Logar onde os preto- 
res administravam a justiça ao povo. 

CONCILIAÇÃO, s. f. (Do thema conci- 
lio, de conciliar, cora o suffixo «ação»). 
A acçílo c efleito de conciliar as vonta- 
des, os pareceres. 

— Concordância de textos, de leis, ou 
de passagens que parecem contrarias. 

— União de pessoas que estavam des- 
avindas. 

— Termo Forense. Chamar á conci- 
liação, chamar devedor c credor á pre- 
sença d'um juiz, para se combinar na 
melhor forma do pagamento, ou liquida- 
ção da divida. 

CONCILIÁDA, adj. f, Vid. Conselhada. 
CONCILIADO, A, part. pass. de Conci- 

liar. Em estado de conciliação, reconci- 
liado, concorde. 

CONCILIADÔR, A, adj. (Do thema con- 
cilio, de conciliar, com o suffixo «dôr» 
«a»). Que concilia, que produz concilia- 
ção; que grangêa, consegue. — Palavras 
conciliadoras de avxisade. 

— Substantivamente : O que concilia. 
— «Conciliador da amizade de dousprin- 
cepes.D Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, p. 81, em Bluteau. 

CONCILIÁNTE, part. act. de Conciliar. 
Que concilia, disposto a conciliar; de dis- 
posição conciliadora. Vid. Conciliativo. 

1.) CONCILIAR, V. a. (Do iatim conci- 
liare). Unir pessoas desavindas, ânimos 
ou vontades discordes; concordar cousas 
que eram ou pareciam oppostas. 

— Grangear, negociar, adquirir.—Con- 
ciliar attenção.— aCom huma natural 
sympathia, que concilia este amor.)) Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Côrte na Aldêa, 
Dial. 14, p. 291. — «Huma Emperatriz, 
que concilia o amor dos vassalos com as 
virtudes.^ Vida do Principe Theodoro, p. 
103, em Bluteau. 

— Trazer, causar.—Conciliar o somno. 
— «Concilia so7io, mitiga a sede.n Cor- 
recção de Abusos, p. 349, em Bluteau. 

— Conciliar alguém, fazel-o amigo, fa- 
voravel. 

Com peitas, ouro, e dadivas secretas, 
Conciliãu da terra os principaes ; 
E com razões notáveis e discretas 
Mostrào ser perdição dos naturucs. 

CAM., Lus., c. vin, est. 53. 

— Conciliar-se, v. refl. Reconciliar-se. 1 ^ concordar-se. 
2.) CONCILIAR, adj. 2 gen. (De conci- 

lio, com o suffixo «ar»). De concilio, que 
i'espeita a concilio. 

CONCILIÁRIO, adj. (De concilio, com o 
suffixo «ario»). De concilio. 

CONCILIARIAMÊNTE, adv. (De conci- 
liario, com o suffixo «mente»). Em con- 
cilio. 

CONCILIARMÈNTE, adv. O mesmo que 
Conciliariamente. 

CONCILIATÍVO, adj. (Do concilio, com 
o suffixo «ativo»). Que concilia,que tendo 
a conciliar, proprio para conciliar. 

CONCILIATÓRIO, adj. (Do latim conci- 
liator). Que tende, e se dirige a conci- 
liar; conciliativo. — Discurso conciliato- 
rio. 

CONCÍLIAVEL, adj. 2 gen. (De conci- 
lio , com o suffixo «avel»). Que se páde 
conciliar, concordavel com principio, lei, 
doutrina, dever, acção, opinião ou texto 
que parece contradictorio ou incompatí- 
vel.— Leis conciliaveis. 

CONCÍLIO, s. m. (Do latira concilium). 
Assemblôa de bispos e do doutores, para 
estatuir sobre questíjes de doutrina e do 
disciplina. —Sagrado concilio.—Celebrar 
um concilio. — Convocar um concilio. — 
Concilio de Nicêa, — Concilio de Cons- 
tantinopla. — Concilio de Trento.—Con- 
cilio de Latran, e ultimamente Concilio c?e 
Roma. — d Anathematizo ao perverso he- 
reje Nestor, e seus sequazes cõ todos seus 
erros; recebo o Santo cõcilio Ephesino 
primeyro de duzentos padres, em que pre- 
sidio em nome do Santo Pontífice Roma- 
no, o glorioso Sam Cyrillo Patriarcha de 
Alexandria, que cõfesso ser Christo nosso 
Senhor verdadeiro Deus, & verdadeyro 
homem, auendo n'elle duas naturezas, Di- 
uina e huvmna num só diuino suposto, 
& que a Sacratissima Virgem Maria Se- 
nhora nossa se ha de chamar, & he real, 
cÊ verdadeiramente mãy de Deos. d Anto- 
nio Gouvêa, Jornada do Arcebispo de 
Gôa, Liv. i,ícap. 20. 

— O local onde se celebra o concilio, 
as suas actas, e os seus cânones. 

—Concilio ecumenico: universal ou ge- 
ral, congresso representando a egreja 
universal, composto do todos os bispoâ 
catholicos, e presidido pelo papa ou pelos 
seus legados. 

— Concilio nacional: congresso com- 
posto de bispos de muitas metropoles do 
um só reino, ou de uma mesma nação. 

— Concilio provincial: congresso com- 
posto de bispos de uma metropole. 

— Concilio diocesano: congresso quô 
consta do bispo e do clero do uma dio- 
cese. 

— Figuradamente: Conselho, ajunta- 
mento do pessoas que deliberam sobre 
algum negocio. 

—Termo de Poesia. Congresso, assem- 
blôa. 
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Quando os deoses no Olympo luminoso, 
Onde o governo está, da liumana gente, 
Se ajuntào em concilio glorioso. 
Sobre as cousas futuras do Oriente. 

CAM., Lüs., c. I, est. 20. 

— Antigamente : Concelho, regimento 
por_concelho municipal. 

CONCIONÁL, aãj. 2 gen. (Do latim con- 
cionale). Pertencente ás assemblêas do 
povO; ao auditorio. 

— Termo de Rhetorica. Genero concio- 
nal, vid. Deliberativo. 

CONCIONÁR, V. n. (Do latim concio- 
nari). Orar, pronunciar um discurso em 
publico. = Pouco usado. 

CONCIONATÓRIO, adj. (Do latim con- 
cionatore). Relativo a uma oraçào, ou dis- 
curso, pronunciado em publico. 

CONCISAMÊNTE, adv. (De conciso, com 
o suffixo «mente»). Com concisão, suc- 
cintamente.—Fallar concisamente.—Ex- 
primir-se concisamente.—Responder con- 
cisamente. 

CONCISÃO, s. f. (Do latim concisione). 
Qualidade do que é conciso, preciso, suc- 
cinto; brevidade no dizer muito em pou- 
cas palavras; fallar substancial em_^razões 
curtas; por opposição a ãijfusão. 

CONCISO, adj. (Do latim concisus), Suc- 
cinto, preciso, que tem só as palavras ne- 
cessárias, que exprime muitas idéias em 
poucas palavras. — JBííí/Zo conciso, estylo 
que consta de phrases curtas e muito si- 
gnificativas : por opposição a diffuso, 

CONCITAÇÃO, s.f. (De com, e citação)* 
Acção e efleito de concitar. 

— Agitação, tumulto ; instigação. 
CONCITÁDAMÊNTE, adv. CDe concita- 

do, com o suffixo «mente»). Com emo- 
ção ; amotinadamente, em tumulto. 

t CONCITÀDO, part. pass. de Concitar. 
Excitado, animado, amotinado, instigado. 

CONCITADÔR, adj. (Do thema concita, 
de concitar, com o suffixo «dôr»). Que 
concita, move, etc. — Palavras concita- 
doras.—Discurso concitador. 

— S. m. O que concita, move. — Con- 
citador a tumulto, amotinador. 

CONCITÁR, V. a. (Do latim concUare). 
Excitar, animar, pôr em agitação. 

— Concitar o povo, amotinar o povo. 
— Concitar desordens, sedi^òes, susci- 

tar desordens, sediçoes. 
— Incitar, instigar, provocar. — «Fi- 

toria, que os concitava a mayores cmpre- 
zas.T) Monarchia Lusitana, Tom. ix, foi. 
361, em Bluteau. 

— Concitar-se, v. rejl. Mover-se, agi- 
tar-se, irritar-se. 

CONCITATÍVO, adj. (Do latim concita- 
tus, com o suffixo «ivo®). Que concita, 
que causa concitação. 

CONCLAMAÇÃO, s. f. (Do latim con- 
clamativo). Ceremonia usada na antiga 
Roma, que consistia em chamar um mor- 
to a grandes gritos e ao som d'uma trom- 
be ta. 

conclAve, «. m. (Do latim cwm, com, 

e clavis, chave). Congresso de cardeaes 
para a eleição do papa; o logar onde el- 
Ics se encerram ; o tempo que dura o en- 
cerramento. — «Cuidando os cardeaes que 
vijnham pera os costramger que fezessem 
Papa comtra sa voomtade, apartarom-se 
na capella do conclavj.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Fernando, cap. 107. — 
«E Jicarom os cardeaes no comclavj.» 
Idem, Ibidem. 

— Durante o tempo da eleição os mem- 
bros que formam o conclave não podem 
ter communicação com pessoas de fóra e 
estranhas ao acto: reuncm-se todos os 
dias até concluir a eleição, que termina 
logo que um mesmo nome alcance as 
duas terças partes dos votos. O Conclave 
foi instituído em 1274 por Gregorio X. 
Na origem os papas eram eleitos pelo 
clero, conjunctamente com os habitantes 
de Roma. 

— Figuradamente : Congresso de pes- 
soas reunidas'para tratar de alguma cousa* 

Acabou de fallar ; e confirmando 
Todo o sábio congresso o sou dictame, 
Um sussurro no Conclave se espalha, 
Ao do Zépliyi'0 em tudo similhante; 
Quando, nas frescas tardes suspirando, 
A bella Flora segue, que travessa 
Cá, e lá, entre as flores, se lhe furta. 

DINIZ DA CBUZ, IIYSSOPE, C. 1. 

Estes pois, sendo a Conclave chamados, 
Poderão sustentar o sen partido, 
E obrigar que o Deào faça por força 
O que fazer recusa voluntário. 

IDEM, IBIDEM, C. III. 

CONCLAVÍSTA, s. m. (De conclave, com 
o suffixo «ista»). O servente do cardeal, 
que está no conclave, destinado a ser- 
vil-o. 

CONCLUDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
concludens, participio activo de conclu- 
dere, concluir). Que concluo, que prova; 
convincente. — Prova concludente.—Ra- 
zões concludentes. 

CONCLUDENTEMÊNTE, adj. (De con- 
cludente, com o suffixo «mente»). De um 
modo concludente; que conclue, que con- 
vence. 

CONCLUDÉR, V. a. dnt. (Do latim con- 
cludere). Vid. Concluir. 

CONCLUDÍR, V. a. ant. Vid. Concluir. 
— (íPor a qual razom, com outras mujto 
loas, que a seu perposito trouve, veo a 
comcludir, que voomtade era delRei seu 
senhor aver com elle loa e firme paz pera 
sejnjire.» Fernão Lopes, Chronica de Dom 
Fernando, cap. 1. 

CONCLUÊNTE. Vid Concludente. 
CONCLUÍDO, A, part. pass. de Concluir. 

Que se concluiu, terminado, finalisado.— 
Concluido o negocio da emlaixada, quiz 
o Bispo, pois estava em caminho, vi- 
sitar as relíquias dos Sagrados Aposto- 
los.D Frei Luiz de Souza, Hist. de S. 
Domingos, Liv. i, cap. 2. 

— Antigamente: Resoluto, deliberado; 

assentado, resolvido; convencido por ar* 
gumento, razões, 

— Inteiramente gasto. — (íPrimeyro, 
escondao-me astutamente para me mani- 
festar logo, como fes, em huma Taverna 
donde se não sahio, até que por vinho, 
jogo, & tabaco me não deixou concluído.' 
Antonio Ferreira, Bristo, act. ii, sc. 2. 

— Concordes n'uma resolução.—«Con- 
cluídos nisto, sabendo que Lopo Vaz hid 
pera aquella Cidade, assentaram de O 
não recolherem, e de lhe fazerem seü^ 
protestos, porque o não conheciam foT 
Governador, porque não estavam obrig'^' 
dos nem por juramento, nem pur 
outra cousa a isso, e as si fecharam as poT- 
tas da Cidade, e puzeram nellas grandes 
guardas, e vigias, e mandaram pôr huw^^ 
justa na barra com hum Tabellião 
notijicar a Lopo Vaz o que estava asseti" 
tado.n Diogo de Couto, Década IV, Liv- 
I, cap. 3. 

CONCLUÍR, V. a. (Do latim concludere)- 
Por fim a alguma cousa, acabar, terffli' 
nar. — «E concluio com dizer, qu<> " 
mesmo que alli dizia sustentaria em '5^' 
lamanca, e Paris, e em Portugal, 
onde aquelle anuo hia, pelo que se dev^ 
de crer que fatiava verdade sem suspeiM) 
pois era Frade, que não tinha necessidade » 
Governador, ajjirmando, que era mór 
go de Pero Mascarenhas, que seu.» 
go de Couto, Década IV, Liv. i, cap. ^ ' 

— Ajustar, concertar, compor afin^' 
— «Com elle concluio o nosso Rey opow 
do Algarve.n Monarchia Lusitana, Tot».^» 
foi. 4, em Bluteau. 

— Inferir uma cousa de outra, 
uma consequencia; tirar por conclusa > 
deduzir por via de raciocinio.— «ConclU® 
se privio, que nem as Ilhas do ^ 
forão alguma hora partes da terra P 
me, nem no Oceano houve a fabulosa í'' 
Atlanta.it Antonio Cordeiro, Historia 
sulana, Liv. i, cap. 16. 

— Provar convenientemente, defflO 
trar; convencer. . ^ 

—Loc. FAM.: Ir-se concluindo, 
finando, acabando, morrendo. 

— Concluir-se, v. rejl. Terminai''^ 
resolver-se por deliberação tomadaj 
por assento. • 

CONCLUSÃO, s. /. (Do latim 
ne). O final de um negocio, de-um» 
epilogo. — A conclusão d'este 
ou d'este negocio, apresentou grandes » Jj 
culdades. , 

— Figuradamente : Convicção 
de razões ou da experiencia; desarrí^ 
do.—Cousa fóra de conclusão. 

— Termo de Lógica. Ultima 
çSo de ura syllogismo, pela qual se g. 
alguma cousa do que se affirmou 
missas ou proposições precedentes j 
sequencia; deliberação; resolução ^^,^1 

— Termo do Foro. Ü acto P d® 
a causa se sujeita ao conhecit»®^ 
juiz. 



CONC CONC CONC 381 

— Conclusão do feito, ir o feito con- 
cluso ao Juiz para -desjiachar. — Ahrir 
" conclusão do feito, mandar o Juiz a 
iilguma das partes que diga de novo, 
quando o feito já estava concluso, ou tor- 
®3l-o ás partes, para qualquer fira, dan- 
do-lhes vista d'elle. — «A concluzão do 
J^yto se ahrirá, jurando a parte, que hou- 

alguma razão de novo, a qual teve na- 
'^^mejito despois do feyto ser conduzo, á 
^mdo ella jurídica, & de receber.d Orde- 
nações Affonsinas, Liv. iii, Tit. 20, § 30, 
em Bluteau. 

"p Conclusão de oração, de hymno; o 
6cho, as ultimas palavras da oração, ou 
ytnno. — Quando se dizem muitas ora- 

ioens, sómente na primeyra, & ultima se 
a concluzão per Dominura nostrum, 

qui tecum, eíc.» Gonçalo Vaz, Rubri- 
do Breviario, p. 98, em Bluteau. — 
concluzão dos Hymnos se faz ou por 

do tempo, ou da Octava.v Idem, 
idem, p, 70, era Bluteau. 

Conclusões, theses, theoreraas 
niateria scientifica, era principies de 

oral, em theologia, etc., que se hão de 
'scutir publicamente. — Fazer conclu- 
es—Defender conclusões.—Sustentar 

'conclusões. 
, Conclusões magnas; theses que o 

°''^'ído defende na universidade de 
"Bbra, antes do exame de licenciado. 

L^Oc.: 8er homem de conclusão; ho- 
«1 que não soffre delongas nera eva- 

que tem caracter decidido, que ó 
'^osoluto. 

ADV.: Em conclusão, finalmen- 
'último, definitivamente. 

ti^°NCLUSIONÍSTA, s. m, ant. (Do la- 

Est com o suffixo dista»). 
que defende ou está para de- 

cnl 
siçQ NGLUSIVAMÈNTE, adv. (De conclu- 

so ò ? suffixo «mente»). De um rao- 
definitivamente. 

** suffi concluso, com ^'^/ivo»). Queconclue, que finalisa, 
— Argumento conclusivo. — 

conclusiva^ 
coupi ®''®o de Grammatica. Conjuncção 
taj. conjuncção que servo para ti- 

^ mducção ou consequencia de al- 
otq ^ P™posição precedente; taes são: 

por conseguinte, etc. 
dnjr k,part. pass. irreg. de Con- 

' 1 findo, ultimado, assen- 
^ determinado. 

Forense. Autos on feitos con- 
de .^'itos em que os litigantes tem dito 

Sem e estão em estado de irem 
' quando a sentença ó defini- 

Wí- Q J^"Se conclusos afinal. — <íE pera 

' ® desembarguo, compre, 
lece ao Juiz preparar os Au- 

^'8í P^fa boa Ordem de Juizo, 

''*08^6 .^"""tíguos Direitos, e Contra- 
^^oirnento a elles, e assi os outros 

autos preparatórias ao Juizo em tal gui- 
za, que quando o feito for finalmente con- 
cluso, seja o dito Juiz assi comprida- 
mente emformado da verdade, que justa- 
mente possa dar Sentença conforme aa 
petição.D Ordenações Affonsinas, Tom. 
III, Tit. 20, § 3. 

CONCOCÇÃO, s.f. (Do latim concoctione). 
Termo de JMedicina antiga. Primeira di- 
gestão dos alimentos no estoraago. Vid. 
Cocção. 

CONCOCTIVO, adj. (Do latim concocti- 
vus). Termo de Medicina antiga. Que di- 
gere.— Faculdade concoctiva, faculdade 
de digerir os alimentos. Vid. Digestivo. 

CONCOCTRÍZ, adj. f. (De concocção). 
Concoctiva. 

CONCOMITÂNCIA, s. /. (Do thema con- 
comita, de concomitar, cora o suffixo 
«ancia»). União de uma cousa accessoria 
com o principal.— lEste ahlativonão si- 
gnifica aqui ablativo, se não concomitân- 
cia.» Leonel da Costa, Georgicas de Vir- 
gílio, p. 59, em Bluteau. 

— Terrao de Theologia. Companhia, 
connexão, união. 

CONCOMITANTE, adj. 2 gen. (Do tlic- 
ma concomita, de concomitar, com o suf- 
fixo «ante»). Que acompanlia. 

— Termo de Theologia. Graça conco- 
mitante ; graça actual, que faz obrar o 
bem, que conduz á salvação da alma. — 
«.ás graças antecedentes, concumitantes, 
etc.» Padre Manoel Fernandes, Alma Ins- 
truída, Tom. II, p. 461, era Bluteau. 

CONCOMITAR, v. a. (Do latira conco- 
mitare). Acompanhar. 

CONCORDADO, k,part. pass. de Concor- 
dar. Conciliado. 

CONCORDÁNÇA. Vid. Concordância. 
CONCORDÂNCIA, s. f. (D'um latim hy- 

pothético concordans, concordantis, part. 
act. de concordare). O acto do conciliar, e 
mostrar que concordam duas passagens ou 
opiniões do auctores.—aFez /mma concor- 
dância dos ditos das Sybillas com os Pro- 
phetas.D Monarchia Lusitana, Tom. p. 
C, col. 4, em Bluteau. 

— Termo de Musica. Consonancia das 
vozes, harmonia das vozes e sons. 

— Termo de Grrammatica. A variação 
do adjectivo, segundo o genero, caso o 
numero do nome modificado por elle, o 
do verbo segundo a pessoa e numero do 
sugeito ou nome a que serve de attri- 
buto. 

— Livro cm que se apontara todos os 
logares parallelos, ou idênticos de algum 
auctor ou obra.—A concordancía da Bí- 
blia, 

— Concordata, pacto. 
CONCORDÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 

concordans, concordantis, part. act. àc con- 
cordare). Que concorda.—Palavras con- 
cordantes com as obras. 

— Conforme, coincidente, idêntico. — 
Logares parallelos e concordantes com as 
obras. 

CONCORDANTEMÊNTE, adv. (De con- 
cordante, com o suffixo «mente»). Do 
modo concordante, coherentemente, con- 
cordementc. 

CONCORDÁR, V. a. (Do latira concor- 
dare). Conciliar, concertar. — Concordar 
leis,—« Temos introduzido, e concordado 
o Evangelho.D Antonio Vieira, Sermões, 
Tora. I, p. 238, era Bluteau. 

— Por de accôrdo, reconciliar.— Con- 
cordar pessoas desavindas, — Concordar 
a paz,—«Lhe pedia concordassem as du- 
vidas.d Vida do Príncipe Theodoro, p. 
124, em Bluteau. 

— Terrao de Graramatica. Pôr em con- 
cordância grammatical; estabelecer con- 
cordância grammatical entro as partes ^da 
oração. — Concordar o adjectivo com o 
substantivo, 

— Associar, acorapanhar. 

E disse : Bom sabemos dos antigos 
Ileroes, o dos modernos, que proviírâo 
De Bcloiia os griivissimos perigos, 
Como tão bem mil vezes concordárão 
As armas com aa letras ; porque as Musas 
A muitos na milicia acompaiiluirão. 

CAM., ELEQ. lY. 

— V. refl. Concordar-se com alguém; 
conformar-se era juizo e querer. 

— V. n. Ser conforme, sirailhanto. — 
a: Em tudo concorda com nosco.» Agiolo- 
gio Lusitano, Tora. i, em Bluteau. 

— Não concordar com alguém; não se 
dar bera cora elle, ser de outro parecer. 
— Não concordam entre si, 

— Fazer concordância, concertar. — 
Todos os instrumentos concordam bem. 

CONCORDATA, s, f. (De concordar). 
Convenção feita por El-Rei cora os pa- 
pas; ou com os prelados do reino sobro 
cousas de jurisdicção.—«Concordata, que 
El-Rey fez com os Ecclesiasticos.t Mo- 
narchia Lusitana, Tom. v, foi. 145, col. 
2, em Bluteau. 

— Tratado entro príncipes, sobro ma- 
térias concernentes ao bera comraum dos 
seus estados. — aA concordata poz limi- 
tes ás guerras.-» Agíologío Lusitano, p. 
29, em Bluteau. 

— Pacto, ajuste, convenção que faz o 
devedor com os seus credores, para lhe 
concederera um praso de tempo, no fim 
do qual lhes satisfaça as suas dividas. 
— Assígnar uma concordata. 

CONCORDÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
concorda, de concordar, com o suffixo 
«avel»). Que se pôde concordar, concilia- 
vel. 

CONCÓRDE, adj, 2 gen, (Do latim con- 
cors, concordis). Unanime, conformo, do 
mesmo parecer o accôrdo que outro. — 
Pessoas concordes. — Vo7itades concor- 
des. — Ânimos concordes.— <tCom âni- 
mos concordes responderam.» Heitor Pin- 
to, Diálogos, p. 104, em Blnteau. — nCo- 
mo todas as virtudes entre si são concor- 
des.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. i, 
p. 379, em Bluteau. 
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— Stk. : Concorde, conforme. Concor- 
de, refere-se propriamente ao accôrdo do 
animo, do coração. Conforme, refere-se 
particularmente á identidade, ou analo- 
gia das fôrmas. Duas pessoas podem es- 
tar conformes nas mesmas praticas, sem 
es.tarem concordes nos mesmos princí- 
pios. 

CONCORDEMÈNTE, adv. (De concorde, 
com o suffixo «mente»). Com uniào de 
vontades, de pareceres. — Fallar concor- 
demente. 

— Conformemente, em concordância. 
— Concordemente ás leis. — Concorde- 
mente ao dever. 

CONCÓRDIA, s.f. (Do latim concordia). 
União, conformidade de ânimos e von- 
tades, de que resulta boa harmonia, e 
paz. 

—Concordia evangelica; historia que se 
compõe do texto dos quatro Evangelhos. 

CONCORPÓREO, adj. (De com, e cor- 
poreo). Termo de Theologia. Diz-se, fal- 
lando da pessoa que participa do corpo 
de Jesus Christo pela communhão. 

CONCORRÊNTE, culj. (Do latim concur- 
rens, concurrentis, part. act. de coucurre- 
te), O que concorre. Vid. Concurrente. 

CONCORRÊR, V. n. (Do latim concur- 
rere). Correr juntamente com outros, 
para o mesmo logar.—nDe toda a parte 
concorrem a visitar estas Reliquias.n 
Agiologio Lusitano, Tom. i, em Bluteau. 

■—Ajuntar-se, fallando dos rios. 
— Ser competidor, oppositor com ou- 

tro.—«Não poderão concorrer com elles 
nas outras cadeiras,n Estatutos da Uni- 
versidade, em Bluteau. 

—Concordar. — Concorrer com o seu 
parecer. 

—Contribuir.—Concorrer com uma es- 
mola. — <íAs nossas esmolas concorrem 
ao seu sustento. 1) Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. I, p. 989, em Bluteau. 

— Ajudar a alguém a fazer alguma 
cousa.—N'este particular muitos concor- 
reram com elles. 

— Ajudar, auxiliar a executar; effei- 
tuar. 

— Concorrer o officio, ou a festa com 
outra, cair no mesmo dia.—<íSe esta fes- 
ta concorrer com a Dominga, a capitula 
se fará da Dominga.d Gonçalo Vaz, Ru- 
bricas do Breviario, p. 53, em Bluteau. 

— Coexistir.—Na tua pessoa concor- 
rem todas as partes que a natureza re- 
partiu com as mais. 

Em quem tâo nobresjpartca concurrcssem. 
si DE MEKEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. X, OÍt. 52. 

— Achar-se na mesma companhia. — 
Concorria comnosco pnra toda a parte. 

— Viver no mesmo tempo. — André 
Falcão de Rezende, e Luiz de Camões, 
concorreram na mesma época e foram 
amigos. 

CONCREAÇÃO, s. /. (De com, e creação). 
Acção de concrear. 

CONCREÁDO, k,part. pass. de Concrear. 
CONCREAR, V. a. (De com, e crear). 

Crear, produzir juntamente. 
CONCREÇÃO, s. f. (Do latim concretio- 

ne, aggregaçào). O acto de fazer-se con- 
creto. 

—Termo de Historia Natural. Substan- 
cia que, sendo liquida, se tornou solida 
ou concreta. 

— Corpo cujas moléculas, achando-se 
em contacto com outros corpos, se lhes 
foram adunando pela lei de affiiiidade; 
taes como as estalactitas, estalagmitas, as 
incrustaçoes pseudomorphoses. 

— Termo de Medicina. Concreções 
ósseas; ossificações accidentaes, ou de- 
posites de phosphatos calcareos, formados 
no interior de alguns orgàos, principal- 
mente do fígado. 

CONCRESCÍVEL, adj. 2 gen. (De con- 
cresci, de concrescor, com o suffixo «ivel»). 
Que pôde tornar-se concreto.—ifemorcon- 
crescivel. 

CONCRETÁR, V. a. (De concreto). Coa- 
gular, coalhar. 

— V. refí. Concretar-se, coagular-se, fa- 
zer-se concreto. 

CONCRETO, adj. (Do latim concretus). 
Termo de Lógica. Termo concreto, termo 
que significa uma fôrma embebida, e 
mettida no seu sujeito, e está realmente 
inseparavel, como homem, de humanidade; 
e separavel, como animado, de alma; e 
negro, da cor negra. 

— Idêa concreta, idôa de attributos 
unidos em um sujeito. 

—Termo de Medicina. Diz-se do mem- 
bro, ou parte que está unida, o pegada 
a outra, devendo estar separada. 

— Termo de Chiraica. Diz-se das sub- 
stancias sólidas, por opposiçào ás da mes- 
ma natureza que são fluidas.—^ camphora 
é um oleo volátil concreto.—O ácido òei- 
joinico é um ácido concreto. 

— Termo d'Arithmetica. Numero con- 
creto, numero representando uma especic 
determinada de unidades, como quatro li- 
bras, dez toneladas. 

—Substantivamente : — «<Se tomarmos a 
avareza em concréto, & no sogtito, o ava- 
rentü he idolatra.n Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. IX, pag. 324, em Bluteau. 

— Concreto physico, concreto que tem 
a fôrma corporea. 

— Concreto metaphjsico, concreto que 
tem a fôrma espiritual. 

CONCRUDÍR, ant. Vid. Concluir. 
CONCRUÍR, Vid. Concluir. 
CONCUBÍNA, s.f. (Do latim concuhina). 

Manceba, amiga, mulher que cohabita 
com um homem sem ser sua esposa. 

CONCUBINÁRIO, s. m. (De concubina, 
com o suffixo «ario»). Que tem concubi- 
na, homem amancebado. 

CONCUBINATO, s. m. (Do latim con- 
cuhinatus), Amancebamento; mancebia, 
comniercio illegitimo de pessoas dos dous 
sexos, quo vivem como se fossem casados. 

CONCUBÍNO, s. m. Homem que coha- 
bita com uma mulher sem ser seu espo- 
so ; sodomista. 

CONCÚBITO, s. m. (Do latim concuhl- 
tus). üniào, côpula carnal, coito, ajunta- 
mento de macho e femêa. 

CONCULCÁDO, part. pass. de Concul- 
car. Pisado aos pés. 

— Figuradamente: atropellado, des- 
prezado. 

CONCULCADÕR, s. m. (Do thema con- 
culca, de conculcar, com o suffixo «dor»)- 
O que conculca, o que pisa aos pés. 

CONCULCÁR, V. a. (Do latim conculca- 
re). Pisar aos pés. 

— Figuradamente: Atropellar, desprC' 
zar, — a Deixava conculcar a dignidã"'^ 
Ecclesiastica.y» Chagas, Obras Espir*' 
tuaes. Tom. ii, p. 173, em Bluteau. 

CONCUNHÀDO, s. m. (De com, e cunha- 
do). Diz-se de doirs irmãos que se ca- 
saram com duas irmãs, e vice-versa. 

CONCUPISCÊNCIA, s. /. (Do latim con- 
cupiscentia). Appetite sensual, inclinaÇ^» 
aos prazeres illicitos, desejo desordena- 
do, appetite carnal. — «Para domai"^ 
concupiscencia da carne.» Fr. Leão " 
S. Thomaz, Benedictina Lusitana, To®' 
I, p. 41, col. 1, em Bluteau. 

— Ambição,, cubiça, avareza, etc. 
t Vencendo e sopeando as concupis''®^ 
cias.» Heitor Pinto, Diálogos, Pa'"*'' ' 
p. 87, em Bluteau. . 

CONCUPISCÊNTE, adj. 2 gen. (D" ''j' 
tim concupiscens,concupiscentis,\iA'^^-^. 
de concupisco). Que tem concupisceBC'"' 
libidinoso. . 

CONCUPISCÍVEL, adj. 2 gen. (Do Ijjj 
concupiscis, com o suffixo «ivel»)* 
diz respeito aos appetites em geral* 
aOutro inferior passivo, que está no^ 
cupiscivel, e irascivel do homem.^ 
ros. Década I, foi. 133, col. 1, ei" 
teau. _ yg 

—ilppeíííeconcupiscivel; appetit® 
nasce da concupiscencia; que nos 
a desejar um objecto agradavel. 

:|iii 

si aura tempo.— «O succedido, 
 ? _ 7 . . ... Mir _^ 

lilXi 1 CVVACt V «...Ai 
CONCURRÊNCIA, s. /, (De concorrej; 

O acto de concorrer a um tempo, 

concurrencia de annos.n Monarchia 
sitana, p. 20, em Bluteau. 

— A existeneia das cousas ao jjieí' 
tempo. — A concurrencia de factos 
perados. 

— Ajuntamento de pessoas, 
— «Sendo grande a piedade & 
rencia do povo.y> Jacintho Freire, P' 
em Bluteau. , ^ou- 

— Conformidade.—«Com 
currencia de votos de todas 0^ V^ p. 
cias.D Monarchia Lusitana, Tom- ' 
270, em Bluteau. n-eteo9" 

— Concurso, concurrencia; P' 
de oppositores ao mesmo officio, ou ' 
nia cadeira. — «Na dita concurreO .ji- 

irtto preferidos os mais antigos.* 
|tos da Universidade, p. 169, em i* 
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Acçao de concoi-rer a um mesmo lo- 
"7 Concurrencia de dous rios, con- 

icncia. Vid. Concorrência. 
CONCÜRRÊNTE, s. m. (Do latim con- 

'^^^rens, concurrentis, part. act. de con- 
f^rere). Que concorre cora outro para 
®zer alguma cousa. 

Rival, adversario, competidor; o que 

etc o mesmo cargo, oíficio, honra, 

2 gen. Que concorre ou coin- 
®". Linha concurrente, linha que se 

ç?® inclinando para outra linha.—Poten- 
concurrentes, potências que tendem 

pfoduzir o mesmo effeito. 
^^CONCüRRENTEMÊNTE, aãv. (De con- 

rrente, com o suffixo «mente»). Com 
p^"''''®ncia, uns cora outros. 

s. m, (Do latim concur- 

era ajuntamento de gente 
tas — Concurso de gente a fes- 

Qp^ Ppposição litteraria; pretenção de 
entre quaesquer preten- 

con alguma cousa.— «O segundo ^ curso foi de Dimas, & Gestas, (o hoin, 

^ad ^'^drão) A amhos forão condem- 
fa ^ igual justiça, f Antonio Viei- 

p. 394, em Bluteau. 

®xan ^ concurso, sujeitar-se ao 
'^har ^ ®'>ncurrencia com outros.—Fe- 
ciirr " nSo se adraittir mais con- 

acabar-se o certame, 

que entre músicos, artistas, etc., 
pre a obter preeminencia ou em- 

triumphando dos rivaes. 
de Phisica. Encontro. 

}ie)_ A) ®* /• latim concussio- 
trenin j ' '^omraoção violenta por golpe, 
^ ^ de terra, etc. 

çuo gy '''•^'■sào, rapina, peculato, exac- 
que °^oitante de um magistrado OU juiz 
deixn'^ direitos injustos, ou que se 

qq 
(Dolatim C071- 

®otipnc,^~ ° suffixo «ario»). liéo de 
CON?n ' «°ncussor. 

Que SSÒR, aãj. (Do latim concussor), 
^^Ottimette concussSo. 

torgg ■ Concussionario, que faz ex- 

CONnA 
(1íd.í>-j^?' (Do latim coviitatus). 
^8j>dade de condo. 

é se ®''''jtorio do titulo do conde de 
cond*^ ° ^0 qual primitivamente 

j "^^'litar^* a auctoridade civil 
I "lirei/ judicial, e gosavam 
7'al q' ® ^®«daes.—íloje, divisão terri- 

6m° aos antigos con- 
/^.Inglaterra. 

que 03 anti- 
QorÍQ_ y ®utas pagavam ao directo se- 

0 7- 
a ^ (Do conde, com 
° <íOndG. n conde ou pertencente 

^aço condal. 
(De com, e dom). Pre- 

' P^ivilegioj graça. — aPossuc 

Bemjica Jium particular condão do Ceo, 
que ninguém entra por estes claustros, 
que se não sinta ahahir, de hum certo af- 
fecto de devoção.f Fr. Luiz de Souza, 
Historia de S. Domingos, Part. ii, foi. 
õõ, col. 1, em Bluteau. 

— Vara ou varinha de condão, vara 
magica. 

Loc. FAM.: Ter varinha de condão, 
possuir maneira de attrahir, vencer difi- 
culdades, alcançar o que se deseja. 

CONDÃPN... As palavras que principiem 
por Condãpn..., procurera-se era Con- 
damn... 

CONDARÍA. Vid. Condado. 
CÔNDE, s. m. (Do latim comes, comi- 

tis). Nome de certos dignitarios dos úl- 
timos tempos do império romano e do 
baixo império. 

— Titulo de honra e dignidade com 
que os soberanos condecoram os seus vas- 
sallos; tôm a sua graduação entre os 
viscondes, e os marquezes.—nAssenfou- 
se el Rey em hum estrado, d- truuxerão 
huma taça cum vinho, e tres supas, e el- 
Rey disse, tomai Rey, e disserão isto am- 
hos tres vezes, e comerão daquellas sopas, 
e logo todas as gentes, que ali estavão, 
disserão, Evad el Conde, Evad el Conde 
e dali por diante troxe pendão, caldeira, 
cqsa, e fazenda de Conde.» Viliassan, 
Chronica de 1328, cap. 64, em Bluteau. 
— (.(Estando ja a Jiaynha duna Lia- 
nor, & os Cõdes seu jrmãos, e outra 
muyta gente em Alemqiier.D Chronica do 
Condestavel, D. Nuno Alvares Pereira, 
cap.18. 

— Conde palaiino, titulo da Hungria 
e Allemanha; dava-se antigamente aos 
lentes jubilados, a conselheiros do rei, 
escrivães da puridade, hoje secretários 
do estado. 

— Bispo Conde de Arganil, titulo do 
Bispo de Coimbra. 

— Nas cartas de jogar, o valete. 
— Pera do conde, uma das varidades 

da pera, e a que na provincia da Beira 
chamam pigaça ou pigarça. 

— Entre os ciganos, é o cabeça, o 
chefe da quadrilha. 

CONDÊÇA, s.f. Vid. Condessa. 
CONDEÇÂR ou CONDESSÁR, v. a. ant. 

(De condessa). Gua-^lar, depositar em 
mãos de alguém. 

CONDECENDÊR, v. n. Vid. Condescen- 
der. 

CONDECÍLHO. Vid. Codicillo. 
CONDECÊR, V. n. ant. Vid. Condescen- 

der. 
CONDECORAÇÃO, s. /. (Do com, e de- 

coração). Signal de honra, de dignidade, 
illustração. 

1) f CONDECORADO, part. pass. de 
Condecorar. A quem se conferiu insígnia, 
titulo ou graduação honorifica. — Conde- 
corado com o habito de Christo.—Con- 
decorado com a medalha da Real Socie- 
dade líamanitaria do Porto. 

— Ornado, enfeitado. — «Estava a 
cidade mais condecorada,nella s& 
achavão, tantos Prelados e Títulos, v 
Trasladação da Rainha Santa Izabel, p. 
23, era Bluteau. 

CONDECORAR, v. a. (De com, o deco- 
rar). Conferir alguraa honra ou dignida- 
de a alguém, munil-o de algum distineti- 
vo honroso. 

— Illustrar, honrar um acto, uma func- 
ção estando presente a ella. — aEstive- 
rão condecorando aquelle acto.n Macedo, 
Dom. sobre a Fortuna, p. 201, em Blu- 
teau. — «Condecoravão as ac^es o fim 
da jornada.'/) Varella, Numero Vocal, p. 
414, era Bluteau. 

CONDEMNAÇÃO ou CONDENAÇÃO, s.f. 
(Do thema condemna, de condemuar, com 
o suffixo «ação»). A acção ou eíFeito do 
condemnar; o ser condemnado. 

— Sentença do juiz que condemna al- 
gum róo; pena, multa, castigo. 

— Figuradamente : lieprovação de es- 
cripto ou de acto. 

— Era termos religiosos, pena eterna. 
CONDEMNADO, k,part. pass. de Condem- 

nar. Que teve sentença contra, que sof- 
fre a condemnação ; a quem se impôz pe- 
na ; multado. — «J3 se o Reo for con- 
denado ao vencedor em alguuma auçam 
pessoal, que descenda do contrato, ou qua- 
si contrato, per que pague alguma quan- 
tidade de dinheiro, pam, vinho, azeite, 
ou qualquer outra cousa, que se costuma 
contar, pezar, ou msdir, em tal caso deve 
a parte condenada ser citada antes da 
execuçom, perque a condemnaçam namfoi 
feita em certa, e especificada cousa, em 
que st aja de fazer execuçam.í> Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. m, Tit. 91, § 5. 
— aE se for achado que esse condena- 
do emalhaou seus beens, depois que a dita 
demanda foi começada contrelle, em tal 
guisa, que lhe nom sejam achados heens, 
em que se faça a dita execuçam, per que 
o Credor seja paguo de sua divida, em 
tal caso mandamos que o dito devedor se- 
ja prezo e nòm solto, atá que pague, e sa- 
tisfaça compridãmente o dito Credor de 
toda sua divida.)) Ibidem, Liv. lii, Tit. 
91, § 6. 

— Figuradamente: Reprovado, decla- 
rado incapaz de servir.—Navio condem- 
nado, incapaz de navegar, que não ad- 
mitte concerto ou reparação. 

— Praça condemnada, praça que não 
pôde resistir por muito tempo ou por sua 
fraqueza, falta de munições, guarnição, 
ou por ser atacada por força irresisti- 
vel. 

— Doente condemnado pelos médicos, 
doente declarado pelos médicos sem cura, 
e que em pouco tempo devo succumbir á 
enfermidade. 

CONDEMNADÔR, 5. m. (Do thema con- 
demna, de condemnar, cora o suffixo 
«dôr). O que condemna. 

CONDEMNAMÊNTO, s. m. (Do thema 
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condemna, de condemnar, com o suffixo 
emento»). Vid. Condemnação. — <íE tan- 
to que fôr dado juramento aa testemunha 
j)era aver de ser proguntada, ante que 
digua seu testemunho do Feito, fera que 
principalmente he chamada, deve pri- 
meiramante ser perguntada, se des aquelle 
dia que por o Juiz foy emcoutada, falou 
alguma das partees com ella em conde- 
namento da outra parte, ou alguuma cou- 
sa, porque leixasse de dizer a verdade do 
que soubesse em aquelle Feito; e todo o 
que sohre ello assy disser, escrepva-o o 
Tabaliam, ou Escripvam no cometo do 
seu dito,^ Ordenações Affonsinas, Liv. 
III, Tit. 62, § 2. 

CONDEMNÁR, v. a. (Do latim condemna- 
re). Determinar que padeça uma pena. 

— Condemnar á morte. 
Logo alli Minos vem, vem Eadamanto 
Condenando a suplício, e pena eterna 
Hiia copia infinita de mundanos, 
Inormes, dissalutos delinqüentes. 

CÔETE KEAL, NAÜF. DE SErULV., C. V. 
Vêl-0 cá vae co'os filhos a entregar-se, 
A corda ao collo, nu de seda e panno, 
Porque nào quiz o moço sujeitar-se, 
Comoelle promettera, ao Castelhano : 
Fez com siso e promessas levantar-se 
O cerco, que já estava soberano : 
Os filhos e mulher obriga á pena ; 
Para que o senhor salve, a si condena. 

CAH., r-ü3., c. vin, est. 14. 
Um filho proprio mata : logo accusa 
De homicídio Thomé, que era innocente ; 
Dá falsas testemunhas, como se usa ; 
Condemnaram-n'o á morte brevemente. 

OB. OIT., e. X, est. 114. 

— Condemnar ás penas do inferno, — 
aComo se dissera: Ainda que os vejais 
morrer chamando por lESVS, tem mais 
de huyuar, que de chamar: porque pos- 
to que o nomeam com a boca tem o co- 
raçam tam longe delle, quam longe se lhes 
representa que estam de serem per elle ou- 
uiãos, nem soccorridos. Lemhralhes o con- 
fessor quanto mais poderoso, e misericor- 
dioso he Deos pera perdoar toda a culpa, 
do que ellas sam pera comdenar o pecca- 
dor.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 2. 

Mas aquella Bondade tão Divina 
A quem não pode haver caso escondido, 
CoTidemna-lo porém não determina 
Sem ser o Eéo de sua escusa ouvido. 

EOLIM DE MODBA, NOVISS. DO HOM., C. I, eSt. 101. 

— Figuradamente: Reprovar, vitupe- 
rar, censurar, 

Todos comáeraarão vossa aspereza, 
Chorando minhas magoas, quando as lerem. 

ANT. FEBR., SON., líV. I, n. 10. 

— (íNão acho em mim quem me conde- 
ne, e sinto quem me mata.» Barros, Cla- 
rimundo, Liv. Ii, cap. 6. 

Qual contra a linda moça Polyxena, 
Consolação extrema da màe velha, 
Porque a sombra de Achilles a condena, 
Co'o ferro o duro Pyrrho se apparelha. 

CAM., Lus., c. lu, est. 131. 

COND 

Desperta, diz, ó Eei, que o Sceptro, e mando 
Nào desculpa repouso, antes condena, 
Ouve huma causa do honra tua, e minha, 
Que em execução posto estar convínha. 

QDEVEDO, AITONSO AFKICANO, C. I. 

—Obrigar a padecer. 

Cruezns tacs em tal humanidade 
Nenhãa acçào ferina as eommettcra, 
Senão só minha immensa crueldade 
Que nem comvosco ainda se modera ; 
Quíindo polas não ver do piedade 
O Mundo n'hum véo negro se escondera, 
A tal miséria a sorte me condena 
Que tenho o meu descanso nessa pena. 

EOWM DE MOUBA, NOV. DO UOM, C. II, est. 7. 

— Condemnar-se, V. refl. Sujeitar-se a 
uma pena, 

Sat. Senhor, já de fraco o debilitado 
Deitas a falia cansada com pena, 
E eu ouvi dizer já que se condemna 
Quem mata a si mesmo de proprio grado, 

CIL VIC., AUTO DA niST. DE DEÜS. 

Agora o mar, agora exprimentando 
Os perigos mavorcios inhumanos, 
Qual Canace, que á morte se condena, 
N'üa mão sempre a espada, e n'outra a penna. 

CAM., LUS., e. VII, est. 79. 

— Ser censurado, vituperado. 

Do peccado tiveram sempre a pena 
Muitos, que Deos o quiz e permittiu ; 
Os que foram roubar a bella Helena ; , 
E com Apio também Tarquino o viu : 
Pois por quem David sancto se condena ? 
Ou quem, o tribu íllustre destruiu 
De Benjamin ? Bem claro nol-o ensina 
Por Sara Pharaó, Sichem por Dina. 

CAM., LUS., c. iii, est. 140. 

A gloria por tào pouco preço dada, 
Que só quem a desprcsa se condemna, 
He de huma tenção boa, limpa, c inteira. 

BOLIM DE MOÜBA, HOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 64. 

CONDEMNATÓRIO, adj. (Do latim con- 
demnator, condemnatoris). Que condemna, 
que contem condemnação, 

CONDEMNÁVEL, adj. 2 gen. (Do the- 
ma condemna, de condemnar, com o suf- 
fixo «avel»). Digno do condemnação, re- 
prehensão, 

— Figuradamente': Reprovável, censu- 
rável, repreliensivel. 

CONDENSABILIDÁDE, s. /, (Do latim 
condensabilitas, condensahilitatis), Termo 
de Physica. Susceptibilidade de se con- 
densar ; propriedade dos corpos que po- 
dem ser condensados, reduzidos a me- 
nor volume. 

CONDENSAÇÃO, s. f. (Do tliema con- 
densa, de condensar, com o suffixo «acção). 
Termo de Physica. Acção de conden- 
sar, de augmentar a densidade de um 
corpo ; aproximação das moléculas de um 
corpo, com o fim do lhe augmentar a 
densidade. 

CONDENSÁDO, A, part. pass. de Con- 
densar. 

CONDENSADÕR, s. m. (Do thema con- 
densa, de condensar, com o suffixo «dôr»). 
Termo de Physica. Que condensa. 

COND 

— Machina própria para condensar o 
ar em um espaço determinado.—Conden- 
sador electrico, instrumento inventado 
por Volta, para tornar sensiveis peq^®" 
nissimas quantidades de electriciàade, 
accumulando-as. 

CONDENSÁNTE, adj. 2 gen. (Do lati® 
condcnsans, condensantis, part. act. 
condensare). Termo de Physica. Quo con 
densa. 

— Termo de Medicina. Hypertrop^^ 
condensante dos ossos, augmentação 
volume d'um osso com producção de s 
cido compacto, onde d'antes existia, 
no canal medullar, quer no tecido esp<"' 
joso sómente. , 

CONDENSÁR, V. a. (Do latim conden- 
sare). Termo de Physica. Fazer loã' 
denso, mais espesso, causar condensação- 
— O frio condensa o ar, e todos os 
tros corpos, em quanto o calor os 
faz. — Diz-se que os vapores se coní 
sam, quando cessam de ficar em susp®^^ 
são, e que tomam o estado liquido po 
perda de tensão de suas molleculas. 

Este terreste caos com seus vapores 
Não pôde condensar as nuvens tanto, 
Que o claro sol nào rompa o negro manto 
Com suas bellas e luzentes cores. 

CAM., SON. 127. 

— Condensar-se, v. refl. Tornar-se 
so, espesso; engrossar. 

CONDENSATÍVO, adj. (Do thema co^. 
densa, de condensar, com o suffixo « 
vob). Termo de Physica. Que cond®'^'' 
proprio para condensar. ag- 

CONDENSÁVEL, adj. 2 gen. (D" 
ma condensa, de condensar, gge- 
fixo «avel»). Termo de Physica. 
ptivel de condcnsar-se.—Diz-se d "® jg 
po, cujas molleculas são susceptível 
se conchegarem umas ás outras; ^ 
pôde, por consequencia, ser reduzi 
um volume menor. .A, 

CONDENSÒR, s. m. (De condeDJ.^jj 
Termo de Mechanica. Parte da gj- 
de vapor, onde os vapores passam 
tado liquido. 

CONDERÍM, s. m. Termo Asiático-^ 
to peso, usado na Asia, e com ^ 
sam a moeda no Pegú. i(,i- 

CONDESCENDENCIA, s. /. (De C» 
cender). O acto de condescenderj^^^^^jj 
bilidade de caracter, que se {roS i 
e sujeita ao gosto e vontade de o 
deferencia, indulgência. 

CONDESCENDENTE, adj. 2 
tim condescendens, condescendente^' 
act. de condescendere). Que condes 
— Pessoa condescendente, Q.""» ;]pieii' 
descendencia, que se conforma . ju- 
te com o gosto e vontade dos out 
dulgente. cí''' 

CONDESCENDER, v. n. (Do cof; 
descendere). Comprazer com 
formar-se á vontade alheia. —■ ® 
rendo esta condescender com 
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^^ordenados nppetües.n Agiologio Lusi- 
Tom. I, p. 44, in fine, em Bliiteau. 

~ "Condescender com o que desejavão.v 
ucena, Vida de S. Francisco Xavier, 

403, col. 1, era Bluteau. — «Se não 
condescendesse a tão honesta petição.y) 

arreiros, Chronographia, p. 110, em 
"luteau. 

""" Mostrar que se iffuala o superior, 
0 inferior. 

^ Ceder, moderar-se era pretençíío. 
t CONDESCENDÍDO , part. pass. de Con- 

Gscender. Que condeseendeu. 
CONDESCENDIMENTO, s. m. ant. (Do 
en^condescende, de condescender, com 

«®ento»). Vid. Condescendencia. 
IjONDESCENSIVO, adj. (Do latim con- 

«scejisio^ com o suffixo «ivo»). Vid. Con- 
descendente. 

CONDESÍLIO, CONDECÍLHO ou CONDES- 
HO, s. m. ant. (Do latim condere). 

sposito voluntário e confidencial, nào 

r'°'' segurança e cautela. — aE ''OS pedem algumas cousas empresta- 
^ e uso certo, e tanto que as 

"í eni seu poder, vaamuas vender, ou 

ii h " otitra farte; e outros pedem nros emprestados de muitas partes, 
metendo e fazendo muitas seguran^as 

logo a hreve tempo pa- 

«eíí'"" ^ '^^^pois que ham os dinheiros em 
Pa dizem que nom teem por hunde 

f citem, rindo e escarne- 
e . ^^quelles, de que os assy ouverom ; 
da ''■ficeSem algumas cousas em guar- 
0-01 « despois as negam a 
nL~ "^^1/ '''scehem.D Orde- 

,5 Afíonsinas, Tiv. 5, tit. 89, § 3. 
"loíi" 7 ywc «s fissa demanda for 
Cqj, ® força, roubo, guarda ou 

1 soWacZas^ em taes casos, e 
«Ua poderá o autor, formar 
pto per palavra sem outro escri- 
conti^'^^ que 2}asse a dita 
'^Çcís 1 hranquos, ou tres 
■5sc7'' mostrando loguo o autor 
da puhlica de sua tenção no caso 

^ condisilho, e soldadas, se- 
fiita da Ordenação suhre ello 
24^ § 1°"^° I'''* 

s. m. (Diminutivo de 
lUe ti" . ^'^^0 primogênito do um conde, 

COMnJ'^ o titulo do pae. 
^0 cond Conde). Mulher 
"Io —"-Pero Carrilho... guisou co- 
^tarid ^'ivar a comdessa Dona Jo- 

T Lopes, Chronica de D. cap. 19. 
condado. — «Não 

correu o tempo, e em- 
kdf, ^ ''■se em um navio, que estava fre- 

^'''idessa de Sorlinga, que ia a 
eriy^'^' ® ^inha de ver uma sua filha, 

jMjuco havia, sendo a via- 
dias e boa, aportaram no 

® Micheo, qu'está duas legoas 
^^90; donde aquella senhora era 

condessa: e porque o cavalleiro da For- 
tuna em sua viagem recebia delia muita 
honra, a foi acompanhando té onde esta- 
va seu assento e alli repousou aquella 
noite.^ Francisco do Moraes, Palmeirim 
d'lnglaterra, cap. 31. 

—Figuradamente : Cesto de vime com 
tampa, redondo ou oval. 

CONDESSÍLHO. Vid. Condicilio. 
CONDESSÍNHA, s. f. (Diminutivo do 

condessa). A filha mais velha de um con- 
de, que tem já o titulo do pae. 

CONDESTÁBLE. Vid. Condestavel.—«O 
Condestable da fortaleza estando apõtan- 
do huma espera, que estava á porta de 
nossa Senhora do monte, veyo hum pelou- 
ro de huma bombarda que o tomou pela 
testa e o matou logo.d Diogo de Couto, 
Década VI, Liv. ix, cap. 8. 

CONDESTABLÊSSA, s. /. do Condesta- 
ble. 

CONDESTABLÍA, s. f. (De condestable, 
com o suílixo «ia»). Dignidade, jurisdic- 
ção do condestavel. Tribunal dos mare- 
chaes em França. 

CONDESTÁBRE, s. m (Vid. Condesta- 
vel). —«E p>or nom fazer longo pirollego 
farey aqui começo em este virtuoso senhor: 
do qual veeo o vallente á- muy virtuoso 
Conde estabre dom Nuno Alurez Perey- 
ra.y> Chronica do Condestavel, Prol. — 
<iE quando vierom com a resposta; foy 
tal, que ho condestabre nom pode hir pel- 
lejar com a frota, por nom teer tal con- 
certo, do que lhe desaprouve muyto.y> Ibi- 
dem, cap. 43. — «E todavia o condesta- 
bre chegou a Leça: e hy ãormio essa 
noyte seguinte.» Ob. cit. — «E leixou o 
condestabre por guarda no castello.n Ob. 
cit.—«O Alcayde preytejou se com o con- 
destabre que ho nom combatesse mays.n 
Ibidem. — «Estando o condestabre em 
Viana repousando de seu trabalho, pre- 
pos de todavia hir seu caminho a San- 
tiago, como tinha hordenado,y> Ob. cit., 
cap. 44.— «Por a qual razom o condes- 
tabre logo Ia mandou receber a villa, e 
foy lhe entregue, e em ella posto recado 
qual compria a seruiço del-liey.y> Ibi- 
dem.— «E a molher do condestabre o foy 
veer, e lhe falar, que nunca o vyra nem 
elle a ella.d Ob. cit., cap. 45.—«Estan- 
do o condestabre na aldea, honde se alo- 
jara a junto com o minho, era muy cuy- 
doso, porque o ryo hya muy cheo que o 
nom podiam passar.Ob. cit., cap. 4G. 
— «E tomando assy o castello de Braga, 
ei Rey mandou chamar o condeestabre a 
Guimarães que tinha cercado.y> Ibidem. 
— «Estando o condeestabre em Braga, 
ei Rei lhe mandou recado de Guimarães 
hõde elle estaua.v Ob. cit., cap. 47. — 
«E com este pruposito se partia logo de 
Guimaraães para o Porto, e de hy a 
Coymbra, e de hy caminho dereyto de Lix- 
boda, e o condeestabre com elle, e chega- 
rom a Santarém hõde estauam muytos 
castellaãos.D Ob. cit., cap. 48. — «E 

o condeestavel leuaua aa hemguarda.D 
Ibidem.— «E seendo o condeestabre co- 
mendo, teendo cinco paães na mesa, qu» 
na sua saquittria nom auia mays.t Ibi- 
dem. 

CONDESTÂVEL, s. m. (De conde, o do 
latim stabuU, cavallariça). Dignatario mi- 
litar, antigo official da coroa quo tinha a 
maior graduação nos exercitos depois do 
principe. A dignidade de condestavel foi 
creada em Portugal, em 1382, por El-Rei 
D. Fernando. — O condestavel D. Nuno 
Alvares Pereira. 

— As fôrmas usuaes do antigo portu- 
guez ainda usadas no século xvii, são con- 
destable e condestabre. Vid. em sons lo- 
gares. 

CONDIÇÃO, s. f. (Do latira conditione). 
Estado physico ou moral. — A condição 
mais nccessaria para o trabalho intelle' 
ctual é a tranquillidade do espirito. 

— Clausula do contracto. 

Isto com tal condição 
Lli'o pedireis, 
Que assi pertíoareia 
Os malea que vos farSo ; 
E senão, nào no cspereis. 

011 VIC., AUTO DA CANANÊA. 

Assi no C60 sereno se dispensa, 
Com esta condição pezada o dura 
Nascemos : o pczar terá firmeza, 
Mas o bem logo muda a natureza. 

cAM., Lus., c. V, est. 80. 

— «E também tendo na memória qu« 
aquella batalha se fazia por Miraguarda, 
determinava leval-a ao cabo, dizendo: 
Senhora, bem sei que todos meus serviços 
se hão de pagar com não vos lembrardea 
delles, nem de quem os faz, e que por fim 
de meus trabalhos tirarei por galardão 
descontentamentos tristes, que esta é a pa- 
ga qae sempre destes a quem outra vo» 
merece: porém com isso me contanto, com 
esta condição vos sirvo, que bem sinto que 
pera vos servir, e não pera vos merecer, 
sou eu.y> Francisco do Moi-aes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 65. — «Diganos 
mais esta sua condição, para que o vosso 
animo seja hum incentivo que o conserve 
em seu appetite.t Francisco Manoel da 
Mello, Epanaphoras, p. 2. 

— índole, gênio, caracter, natureza, 
compleição. — «Os criados do bispo quart' 
do nO começo vijrom que os deitavam fo- 
ra, e essa meesmo os outros todos, e quê 
nenhuum nom ousava Ia dir, pollo que sa- 
biam que o bispo fazia, de ai iuntanda 
a esto a condiçom delRei e a maneira 
que em taaes feitos tijnha: logo sospiita- 
rom que elRei lhe queria jugar dalguuv^ 
maao jogo. s Fernão Lopes, Chronica da 
D. Pedro I, cap. 7. 

Quantas cabeças, tantas condições, 
Quantas condições, tantos appctitos, 
E quaes appetitoa taes tençõea. 

ANT. FEBK., CAltTAS, 1ÍV. I, ri.° 7. 

— <s.E posto qxie vos nunca vi, h^m ve- 
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jo, que a devisa do vosso escudo me diz que 
sois vós o famoso cavalleiro da Fortuna^ 
que polo mundo tão altamente se nomeia. 
EUe, que se ouvia louvar, não sendo de 
sua condição, antes que mais dissesse lhe 
atalhou, dizendo: Senhura honrada, hei 
tamanho dó dessas lagrimas e palavras 
descontentes, que soltais, que me fazem 
crer que as não direis sem causa.^ Fran- 
cisco do Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 35. — tSe isto vos não parecer hem, 
rendei-vos em minhas mãos: e será pera 
menos perigo do que dellaspodeis receber. 
Por mór o haveria eu, disse o cavalleiro 
do Salvage, que o com que tu me amea- 
ça» ; pois é tanto a teu salvo e tão longe 
de minha condição.» Idem, Ibidem, cap. 
39. — í Que não está em razão qiui quem 
pera com seus inimigos tem palavras e 
obras virtuosas se lhe paguem com ingra- 
tidZes, senão quando os que a recebem tem 
as condições desviadas da virtude. Idem, 
Ibidem. — lAgora creio, disse Palmei- 
rim contra o cavalleiro que com elle ia 
com uma tocha na mão, que isto nunca foi 
de Urganda; porque sua condição, se- 
gundo se diz, não consentia tratar os ca- 
valleiros tão mal: e indo assim pratican- 
do no espanto, que lhe aquella cova fazia, 
chegaram a umas grades de ferro grandes 
á maneira de porta, e abrindo o caval- 
leiro um cadeado, com que se fechava, 
entraram dentro, e viram os dous cavai- 
leiros em pé como homens que esperavam 
(quando viram vir gente) que os queriam 
tirar pera outro fim.n Idem, Ibidem, cap. 
58. — «A senhora Mir aguar da, como sou- 
be que era vindo, quiz saber o que passa- 
ra na torre, posto que já ouvira dizer o 
que fizera na ponte, justando com todolos 
cavalleiros, que a ella vieram, e pólos si- 
naes que lhe deram conhecia ser elle; mas 
depois que de tudo foi informada, não se 
contentou das maravilhas, que em Ingla- 
terra fizera ; porque sua condição era que 
se não satisfazia com nada, antes dese- 
jando ver se suas obras eram como lhe 
diziam, mandou-lhe que guardasse um pas- 
so junto do castello d'Almourol, crendo 
que a isso acudiriam tantos cavalleiros 
andantes, que alli se faria outra aventu- 
ra de não menos fama que a de Dramu- 
siando.t Idem, Ibidem, cap. 59. — aAr- 
nalta a quem estas palavras satisfaziam 
muito, junto com as outras qualidades, 
que sentia de quem lh'as dizia, e sua con- 
dição era mudavel, como as mais das mu- 
lheres tem por natureza, começou sentir 
em 81 outras mudanças novas, tão novas, 
tão esquecidas de Palmeirim como se o 
nunca vira; e, tomando-os pela mão, se 
tomou ao castello, onde já estava a meza 
posta.t Idem, Ibidem, cap. G6.—aE posto 
que daquellasolitaria elle estivesse conten- 
te, porque era mais conforme á sua condi- 
ção, tiveram tanta força as palavras de 
Florendose conversação daquelles dias, que 
juntamente se foram pera uma villa, que 

alli perto estava, onde se detiveram tanto 
tempo, té que sentiram cm disposição pe- 
ra commetter qualqxier feito. i> Idem, Ibi- 
dem, cap. 72. — «7Í ainda que lhe pesas- 
se; como se já disse, era tão livre na 
condição, que nas coisas de seu gosto que- 
ria que a servissem, e nas que o não eram, 
dissimulava alguma paixão se d'isso a 
recebia.^ Idem, Ibidem. — «Equem maior 
prazer tinha por estes dous gemeos serem 
conhecidos, e vencidos, eraõ todalas Da- 
mas, e donzellas de casa da Emperatriz, 
por causa de sua má condição, que era 
serem tão conhecidas.tí Barres, Clari- 
mundo, Liv. ii, cap. 7. 

Quem nüo parece razam 
tendo tanta perfeiçam 
que tenhais a conãiçam 
tara esquiva e desdenhosa, 
nam sejaes despiedosa. 

ciiKisT. PALCÂo, OBRAS, p. 28 (od. 1871). 

— Sorte, fortuna, modo ou meio em 
que se vive. 

Nenlium eommettimento alto c ncfando, 
Per fopfo, ferro, apua, calma e frio, 
Deixa intentado a humana geraçào, 
Misera sorte ! estranha condição 1 

cAM.,Lus., c. IV, est. 104. 

— Graduação, esphera. — Pessoa de 
pequena condição. 

Nem julgues per affeyçam 
sospiros por moor trestura 
por nam ser, contra rrazào, 
ho rreves cm conãiçam 
do que sois em fremosura. 

CANO. DE KKS., tOm. I, p. 5. 

— aE assim desta maneira houve Dra- 
musiando á sua mão todolos cavalleiros 
que quiz. E porque sua condição era tão 
nobre como atraz se disse, ainda que sem- 
pre os desejou pera vingança da morte 
de seu pai, vendo a pouca culpa que lhe 
tinham, quiz haver por assaz victoria 
tel-os em seu poder, determinando ganhar 
com elles a ilha do Lago sem Fundo, que 
fora do gigante Almedrago seu avô, que 
agora era senhoreada d'outros gigantes, 
que por força lha tomaram: e ganhada, 
deixal-os em sua liberdade, ficando pera 
sempre em sua amisade.n Francisco de 
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 16. 
— t Depois sabendo d'aquelles edificios, 
que alli estavam, e achando a maneira 
delles conforme a sua condição e vida, 
levou alli o corpo de Altea, sua senhora, 
e fazendo sua habitação naquella cova, 
como atraz se disse, despendia os dias e 
noutes na contemplação de seu cuidado e 
doçura de sua musica, no qual exercido 
era excellente e universal.d Idem, Ibidem, 
cap. 19. — «-E vendo quam acerca de to- 
dos estavam de morrer por tamanho en- 
gano, como sua tia lhe fizera; muitas ve- 
zes lhe disse que por alguma arte o des- 
viasse, porque sua condição era nohre; 
mas a delia tanto de revés, que nunca o 
quiz fazer.D Idem, Ibidem, cap. 38. 

— Modo. — «Chegados a vista de Tolo 
primeiro que pozessem os pés, nem a pToa 
em terra, pera que o feito em tudo fosse 
obra não sómi.nte da mam, mas da arte e 
condiçam de Deos, que he nam vsar do^ ngor 
da justiça senam depois de lhe engeitarern 
a brandura de sua misericórdia, manda- 
ram os Pvrtuguezes per fieis messagei^"^ 
dizer aos reueis que elles eram ali vindos 
com aquella armada mais com zelo, e 
sejo de os saluar, que de os castig('J'-' 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavieri 
Liv. IV, cap. 11. 

— Parte, prenda, qualidade. — 
das manhas, e condições, e estados ^ 
cada huum, diremos adiante muijto bfe 
vemente onde conveer falar de seus 
tos.» Fernão Lopes, Chronica de D- " 
dro I, cap. i. — aFJste Rei foi mujto 
redado das manhas, e comdiçoões, 9'^, 
aos boons Reis compre d'avtr, ca eí 
zem que foi muy luxurioso.» IdeiD) 
dem, cap. xvi. — «Eu que sey bem ' 
como de casa, me estou rindo da anci<^>^ 
com que das gentes somos soUieit^'^'' 
ver as condiçoens, que nos levantao> 
para ver.n Liem, Ibidem, p. 110. — ® 
pois que a multidão dos viventes se 
cartou como impossível do primcyTO 
da communidade de bens, que só 
observar-se, quando entre a gente do 
do não concorrião tão diversas vonW ' 
e appetites, que são condicções insep 
veis dos homens.n Francisco Jlanoe' 
Mello Apologos Dialogaes, p. llí- . 

— Adag. : d Descrição sem 
dalla ao ãemo.y> Jorge Ferreira d® 
concellos, Eufrosina, act. I, sc. 3. 

CONDÍCILLO. Vid. Codicillo. . .. 
CONDICIONADO, A,part. pass. 

dicionar. Que tem condição. — BeJf^ 
dicionado.—Mal condicionado. ^ 

— Que não soffrc avaria no '"''gQji- 
A carga e fazenda toda enxuta e beit'' 
dicionada. 

CONDICIONAL, adj. 2 gen. ^ 
conditionalis). Que encerra condiÇ"'''j^^j. 
Promessa condicional.—Contracto c® 
cional , . do 

— Que está sujeito ou subordi"^ ■ 
condição ou condições. — a A 
seja também condicional.» Vascon ^ 
Noticias do Brasil, p. 99, em Blyte® 

— Baptismo condicional, " 
ministrado na supposição de níi" 
individuo já sido baptisado. , 

— Termo de Grammatica. 
verbos nas línguas modernas, q*^® gjs"' 
me a affirmação, com uma idêa ^ 
ria de condição. ji»''"' 

— A formação do «condicional» 
gua portugueza ó tão analoga á - 
que tractaremos aqui d'amba9 
mente. Em portuguez os futuros 1» ' 
-bo desappareceram completaincnj 
as fôrmas optativas com funcçíto 
e as do verbo em -i. As causas p""' 
d'esse desapparecimento estUo, 
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da, em que essas fôrmas eni virtude da 
alteração plionica, se confundiam com fôr- 
mas d'outros tempos, c cm que á lingu.a 

offerecia um meio simples de substituii- 
° futuro. Em latim encontra-se nuo raras 
yezes o verbo habto construído com um 
JDfinito; assim «quid habes igitur dicere 

Gaditano foodere ■?» Cie. Balb. 14, 33; 
as formulas hahuo dicere, habeo au- 

etc., que indubitavelmente eram 
Jflais freqüentes na língua popular que na 
j tararia, eqüivalem a/íaòeo dicendum, ha- 

^^diendum ou a habeo quod dicam, ha- 
quod audiarn; cp. Cie. Fam. 1, 5, 3; 
republica nihil habeo ad te scriberei> 
Cajs. Bell. gall. 4, 38, 2 : «nihíl habeo 

^od ad te scribam (cf. Voss. Aristarch. 
> 51). Essas formulas indicavam n'al- 

pns casos a necessidade ou a vontade de 
, uuia acçao [habeo audire=^ç:\x hei 
^ ouvir) e d'ahi á idôa do futuro mal ha 

passo, do que temos prova material 
as lingyj^s teutonícas (cp. inglez I shall, 

^ hear). Todas as línguas romanicas, 
excepyào do valachio, aproveitaram 

l^ella construcçào latina para exprimi- 
® o futuro, c, por um uso que neces- 

^ 'lamente decorria já do latim vulgar, 

de infinito adiante do presente 
se ]• modo que as duas palavras 'garam estreitamento. Nas formas por- 

gj, «war-ei^ amar-ás, amar-á, amar- 
"«í amar-eis, amar-ão, etc., vê-se cla- 
ente o infinito amar unido ás formas 

de haver, e se assim não fosse 

as j^°'^P''®^'^'^'lGriamos como se separara 
arti»'^^ palavras nas construcyoes com o 
íeí-^7 ^ pronomes, como amal-o-hei, 
etc " responder-lhe-hemos, 
dao' ®®P^''açàio que se encontra em to- as épocas da língua: 

Ca Y iion i)oss'eu cou ol vnMspode.r-m,'-cdes 
do for^'a guardar. 

"1 guisaa como voa eu disser. 
tbovas e cantares, n. 70. 

° qucrra ncii oyr ® ^sixar-ín'á morrer ir. 
"'idem, n. 10. 

íoc^ '"eceòesíes o tabernaculo de Mo- 
rneni ^ ^ '^^trela do vosso Deus, e o luzi- 
hí^ g' ® figuras, que fezestes, oraste- 
dos A l®var-vos-ey a Babilônia, n Actos 

cap. 7, § 43, era Inéditos 
Tom. I. — a Mais, Irmaãos, 

e jíjg <^atade antre vós sete Irmaãos, 
Aomees boos, e de hoo teste- 

«ate„ ® c/ieos do Sjnritu Sancto e de 
oJrcin A ^ Poelos-emos sobre aquesta 

Apostolos, cap. G, § 3, 
low. °HltOS   rii  ^ _ 7,1 

'■«í»! àomees dantre vós, que fala- 
Sdini ''^(tas causas, por tal, que tra- 
í^los cn o® despos SI.í Actos dosApos- 

®Ça' T cm Inéditos d'Alco- 
.^«Iras li 

alóm das romanicas ex- 
Verbo pelo infinito e o presente ^^0 n'ellas significa haver (Diez, 

d'Alcobaça, Tora. i. — tE 

Grammatik der romanischen Sprachen, II, 
111,2." ed.)Ein Ulphilas Joh. 12, 26 visan 
habaith corresponde ao erit da Vuigata; 
2 Corínth. 11, 12 taujan haba correspon- 
de no fadam da Vuigata; 2 Thessal. 3, 
4 taujan habaith correspondo ao facietis 
da Vuigata. 

Era portuguez os infinitos de dizer, 
fazer, trazer em lígaçílo com hei, has, 
etc., para expríiuírem o futuro, experimen- 
tam syncope do z, seguida de contracçào 
das vogaes postas em contacto em resul- 
tado d'essa syncope: direi por * dierei 
de dizer ei, farei, por ^faerei àc fazer ei, 
trarei por * traerei do trazerei, fôrmas 
que apparecemera alguns antigos escripto- 
res. — (íMas, quando a mais nom poder 
abranger, hum soo trazerei, por nom vyr 
vazia aa eira do Senhor.'» Joiío Pedro Ri- 
beiro, Dissertações, Tom. i, p. 3C4. 

Não se diz, porém, * jarei raas sim 
jazerei. Syncope da ultima vogai do infini- 
to apresentam antigas formas como quer- 
rey por quererei, querra, guarrey, dos 
Cancioneiros portuguezes da escola pro- 
vençal. 

Quizo ben, amigos, o quero e querrcy 
Iluiiha mulher que me quis, e quer mal, 
E querrá  

CANC. DE D. DINIZ, p. 49. 

 Mays al does que cnd'o poder a 
Llie rog' eu que cl qucrra escolher 
Por vós, amigo, e des y por mi 
Que non nioyrades vos, nem eu assy. 

iniDEM, p. IGl. 

Giiarrey, hen o"crcadcs 
Seuhor, liu me míindardes. 

iniDEM, j). 158. 

Por que desejo de vel-os seus 
Ollos tiin muito que non giiarrei^í 
E por que antro quantas no mund'á. 

TEOVAB E CANTABES, U. 4G. 

N'algurnas formas apparece o r do in- 
finito duplicado, provavelmente para ex- 
primir a pronuncia aspera; assim valrrá 
por valerá, terrey. 

E deus Seuor que lie tanto bcn fez, 
Va juntar con quantas no mund'il 
Das melhores tant'ela mais valrrá. 

TEOVAS E CAKTABES, n. 45. 

— «.Non terrey esjpaço pera te confes- 
sar o que per avareza contra ti pequey.n 
Fr. João Claro, Opusculos, p. 198, em 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. — «O se2)ti- 
mo he creer, que Jesu Cristo verrá de- 
pois que todo mundo for acabado, julgar 
os vivos e os mortos.D Cathecismo, p. 137, 
em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

Mas non ó tempo, ja me valrria 
Mais guarde se qucn se poder guardar. 

THOVAS E CANTAllES, u. 12. 

Amei vos muito mais ca mi, 
E se o non fizesse assy. 
De dur vcrri' aqui mentir, 
A vós nen m'iria partir. 
D'ú eu amasse outra moller, 

IBIDEM, n. 129. 

Uma ligação similhanto do infinito com 
hia, hias, hia, etc., fôrmas syncopadas 
por havia (habebam), havias, havia, etc., 
é que deu origem ao chamado modo con- 
dicional : amaria, deveria, vestiria; diria 
I)or * dizeria, faria por * fazeria, ja- 
ryam antigo, em portuguez moderno jaze- 
ria. 

A syncope de z<=»lat. c que se nota em 
farei, faria, jariam, etc., deu-so igual- 
mente em faes, fazes. 

E tu porque nilo faes sopas 
Com Ignez, pois que te aifaga ? 

GIL VIC., OBIiAS, 1.1, p. 139. 

Olha bem, olha o que/aíí, 
Tinhas tantos de bons modos 
Cos iguais, e num iguais, 
Quando estauns bem cos mais 
Das que em ti fallar a todos. 

si DE MIItANDA, EOL. VIII. 

Observe-se que o imperfeito só por si 
substitua innumeras vezes essas construc- 
ções condícionaes : eu ia, «e... por eu iria, 
se... As duas palavras d'e88es compostos 
improprios separara-se, como no futuro, 
na construcçào cora pronomes : deixar-me- 
hia, louval-o-hia. 

Ca de pran, sé m'end'ouvcs8C a quitar 
Nulla cousa, sen morte mio Seflor 
Qiniar-m'end'-ia, o mui gran sabor, 
Que vos vejo aver de m'alongar. 

TKOVAS E CANTABES, 11. G7. 
Guysar-lVia nostro Senhor 
Que vivess' en muy gram pesar, 
Guysando-lho nostro Senhor, 
Como m'a mi foy guysar. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 37. 
Foi Antonio de Nebrissa quem na sua 

gramraatica hespanhola (1492) primeiro 
reconheceu o raodo porque se formou o 
futuro roraanico. Duarte Nunes do Leito, 
talvez seguindo Nebrissa, que indubita- 
velmente conheceu, pois o cita, na sua 
Origem da lingoa portugueza (1606), ob- 
servou tarabera a formação do futuro por- 
tuguez ; aTambera na voz actiua suppri- 
mos algumas faltas que temos em nossa 
coniugação portugueza com esto verbo 
hei, has, ha, que he o habeo, habes dos 
latinos que ajuntamps ao infinitiuo, por- 
que dizemos, amarei, amaraa, amaremos, 
amarias, amarião, á- aos mais modos em 
que me naò detenho, porque para os que 
sabera latim basta fazer esta lembrança.» 
Cap. XIX. Todos os gramraaticos posterio- 
res a Nunes de Leão parecera ter igno- 
rado a natureza do nosso futuro, já por- 
que não conhecerara a passagem citada 
d'aquello escriptor, já porque conheccn- 
do-a não lhe deram attenção ou não a 
comprehendcram. Antonio das Noves Pe- 
reira nas Memórias de lítteratura portu- 
gueza, Tom. IV, 341, reconhece os ele- 
mentos do futuro portuguez, mas os nos- 
sos gramraaticos continuaram e continuara 
na sua ignorancia a este respeito. 

— Termo de Lógica. Diz-se das pro- 
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posiçSes que debaixo de certa condição 
affirmam ou negam o predicado do sujeito. 

CONDICIONALMÊNTE, adv. (De condi- 
cional, com o suffixo «mente»), Com con- 
dição, de modo condicional, com clausula. 

CONDICIONÁR. Vid. Acondicionar. 
. CONDICIONÁTA, adj. f. (De condição). 

Termo de Theologia. — Sciencia condi- 
cionata, sciencia que se dá ou confere, 
mediante certa condição. 

CONDIÇOÁR, V. a. ant. Pôr por condi- 
ção ; convencionar, estipular. 

CONDICTÁRIA ou CONDITÁRIA. Vid. 
Conductaria. 

CONDIGNAMÈNTE, adv. (De com,Je di- 
gnamente). De um modo condigno, com 
dignidade. 

CONDIGNIDÁDE, s. f. (De com, e di- 
gnidade). Qualidade do que é condigno. 

CONDÍGNO, adj. (De com, e digno). 
Digno, que merece prêmio, louvor ou 
pena, castigo, vituperio. 

— Adequado, proporcionado, egual.— 
Prêmio condigno ao merecimento. 

— Termo de Theologia. Egual á cul- 
pa, meritorio mui digno. 

CONDIMÊNTO, s. m. (Do latim condi- 
mentum). Tempero, adubo. 

CONDIMENTÔSO, adj. (De condimento, 
com o suíBxo «oso»). Que aduba. 

CONDÍNHO, s. m. (Diminutivo de^Con- 
de). Vid. Condesinho. 

CONDÍR, V. a. (Do latim condire). Ter- 
mo de Pharmacia. Temperar, confeiçoar. 

— Coser o medicamento dentro de um 
panno. 

CONDISCIPULÁDO, s. m. (De condis- 
cipulo, com o sufiBxo «ado»). Companhia 
no estudo, escbolas. 

CONDISCÍPULO, adj. (De com, e disci- 
pulo). Pessoa que nos acompanha em al- 
guma aula, classe, estudos. — nFoi logo 
conhecido não só do mestre, e mais con- 
díscipulos, mas da nobreza da terra.d An- 
tonio Coi-deiro, Historia Insulana, Liv. 
n, cap. 2. 

— Foi meu condiscipulo, foi meu com- 
panheiro de classe. 

CÔNDITO, «. m. (Do latim conditum). 
Termo do Pharmacia. Nome dado a vá- 
rios medicamentos tidos como especiíicos 
para certas doenças, cuja preparação seus 
inventores conservam em segredo. 

CONDIZÈNTE, part. act. de Condizer. 
— Âdj. 2 gen. Que se ajusta, combi- 

na ou confirma; bem irmanado. 
CONDIZÈR, V. n. (De com, c dizer). 

Conformar uma cousa com outra, convir, 
quadrar, ter proporção, conformidade ou 
similhança.— «Cgndiz com o que acima 
dissemos.n Vasconcellos, Noticias do Bra- 
sil, p. 196, em Bluteau. 

CONDÓ, s. m. Termo da índia Portu- 
gueza. Páo graduado para proceder ás 
mediçSes. 

CONDOÊR, V. a. (De com, e doer). 
Mover a compaixão, fazer que alguém 
se dôa com outrem de suas desgraças. 

— Condoer-se, v. rejl. Sentir dor de 
quem a tem, coropadecer-se, ter compai- 
xão, mostrar sentimento.— (íProvocar a 
se condoer do caso miserável.)) Barros, 
Década I, foi. 47, col. 4, em Bluteau. 

CONDOÍDO, A, part. pass. de Condoer- 
se. Que sente, que se condoe do mal 
alheio; compadecido. 

D'ouvir meu damno as rosas matutinas, 
Conãoidas se ccrrão, s'cminurcliecom; 
Com meu suspiro ardente as côres finas 
Perdem o eravo, o lyrio, e não íiorecem. 

CAM., EGL. 5. 

CONDOIMÊNTO. Vid. Condolência. 
CQNDÒITO. Vid. Conducto. 
CONDOLÊNCIA, s. /. (Do latim condo- 

leo). A dôr do que se condoe. 
CONDONAÇÃO, s. f. (Do latim condo- 

natione). Gratificação, dom, dadiva; per- 
dão, remissão de pena, de divida.= Pou- 
co usado. 

— Termo de Theologia. Remissão da 
culpa. 

f CONDONÁDO, part. pass, de Conde- 
nar. Desobrigado de divida, perdoado de 
culpas. 

CONDONÁR, V. a. (Do latim condona- 
re). Perdoar pena, quitar divida, remit- 
tir. 

CONDONATÓRIO, s. m. (Do latim con- 
donatus, com o suffixo «orio»). Termo 
do Foro. Pessoa que está associada com 
outra a uma doação. 

CONDÔR, s. m. Termo de Historia Na- 
tural. Ave de rapina, natural do Perú, 
congênere do abutre, denominada por Lin- 
neu viãtur griphus; tem a plumagem de- 
negrida, com uma colleira branca, uma 
caruneula superior, e outra da parte de- 
baixo do bico. Habita nas mais altas ser- 
ras dos Andes na America-Meridional; é 
o que voa mais alto de todos os voláteis 
do globo, e a mais formidável das aves 
de rapina, e bastante vigorosa para ar- 
rebatar um carneiro, atrevendo-se, se- 
gundo dizem, a atacar o boi que estripa 
com o seu forte bico. 

CONDORÍM, s. m. Termo da Asia. Moe- 
da chineza do valor de 10 reis. Vid. 
Tael. 

1.) CONDRÍ, s. m. Termo Asiático. Peso 
de ouro que serve de moeda na China; 
tem sete grãos e meio do peso de Portu- 
gal ou 38 centigrammas. 

2.) CONDRI ou CONDRÍLLO. Termo de 
Botanica. Vid. Chondrilia. 

CONDÜCÇÃO, s. f. (Do latim condu- 
ctione). Acção e eifeito de conduzir, trans- 
porte de mercadorias. 

— As pessoas ou cousas conduzidas. 
— «iVão Unhamos usado, antes deste tempo 
a conducção dos terqos militares, d Fran- 
cisco Manoel do Mello, Epanaphoras, p. 
180, em Bluteau. — «^fls noticias que ti- 
nha das conduçõens, e aprestos com gran- 
de comedimento.D Jacintho Freire, p. 27, 
em Bluteau. 

— Contracto de arrendamento em que 
se diz locador a pessoa que dá o predio 
a arrendar, o conductor o que o arren- 
da. 

CONDUCÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
conducens, conducentis, part. act. de con- 
diicere, condüzir). Que conduz a algu® 
fim, que aproveita, e é util ao intento. 
— «Os dictames dos sábios dos Oentio^ 
conducentes para o bom governo.^ Varei" 
Ia, Numero Vocal, p. 34ü, em Bluteau. 

CONDÚCTA, s. /. (Do latim conductus). 
Conducção. — «.Chegasse com seu camfO) 
em que havia alguma conducta de 
tuguezes.D Monarchia Lusitana, Toffl. h 
foi. 1C7, col. 1, ctn Bluteau. 

— Tei-mo de Universidade. Antiga cS' 
deira pequena, que por voto dos lentes 
das cadeiras grandes, se dava a um oP' 
positor, antes da reforma da universi' 
dade de Coimbra. 

— Transporto escoltado; grupo de i'®' 
crutas que os officiaes condusiam aos seu' 
regimentos. 

— Receptaculo para aguas, que 
guardam, para levar a qualquer uso. 

— Figuradamente : Guia, direcção. 
— Modo do portar-se, de viver;?'" 

cedimento.—Sugeito de boa conducW^ 
sugeito que se conduz bem, que pwe 
bem. — Sugeito de má conducta, sugoi ^ 
mal procedido; que se conduz ou se g" 
verna mal. , 

CONDUCTÁRIA, s. /. ant. (De coiio"^ 
cto, com o suffixo «aria»). Officina 
dispensa, onde se repartia, aos indivi" 
de uma communidade, a porção 
de carne ou peixe. , 

CONDUCTÀRIO, adj. m. (De conduct^ 
com o suflixo «ario»). Secundário- 
Lente conductario, o que oecupava » 
deira conducta. Vid. esta palavra. ^ 

CONDUCTIBILIDÁDE, «. /. (De coi». 
do latim ductabilitate). Termo de í 
sica. Propriedade que tem certos coip^^ 
para serem conductores do calorie"; 
elcctricidade e do magnetismo. ^ 

CONDUCTÍVO, adj. (De conducto, c® 
o suffixo «ivo»). Que encaminha; í 
conduz; conducente. 

1.) CONDÚCTO, s. m. (Do latim cf»® 
ctus). Cano para agua, aqueducto. 

— Termo de Anatomia. Meato 
dueto. — Conducto thoracico.-—^°\^. 
ctos escrctores das glandulas. 
ctos dentaes. — Conducto auditivá'. qí 
dueto guttural da orelha. — Conduct" 
pontos lacrymaes. pg- 

— Conductos nutritivos dos 
quenos canaes que transmittem 
rior dos ossos os vasos que servem 
nutrição. ^ .0, 

— Conducto vidiano ou pteryy 
pequeno canal que se vô na base 
physc pterygoidea. g 30 

— Carne, pescado, etc., com 
come o pão e que vae para o est® 
juntamente com elle. 
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2.) CONDÚCTO, ]pa7't. pass. irreg. de 
Conduzir. Vid. esta palavra. 

CONDUCTÔR, s. m. (Do latim conãu- 
ctore). O que conduz, guia ou dirige. 

^ conductor da mala-posta. — «Ar- 
^jnar a conductor he confessar-se cego.n 
"arella, Numero Vocal, p. 338, em Blu- 
teau. 

~~ O que toma de arrendamento. Vid. 
Conducção. 
.. —Termo de Physica. Cjlindro metál- 
ico que faz parte da machina eleetriea. 

_ Conductor electrico, corpo que trans- 
®itte a eleetricidade. 

■ Termo de Cirurgia antiga. Condu- 
'-tores, dava-se este nome a deus instru- 
mentos empregados antigamente na ope- 
•"«Çao da tallia ; são tentas de aço direitas 
lie serviam a dirigir as pinsas na bexi- 
8^1 e as distinguiam cm maelio e femea, 
Po'queeram terminadas uma por uma lin- 
SUeta arredondada, outra por uma clian- 
fradura. 
], ~7 t Termo Militar. O soldado de arti- 

montada que guia as cavalgaduras 
^^•"elladas á peça, ou á caixa das muni- 

^ CONpUCTORÍA, s. f. ant. (De condu- 
Toda a especie de conducto, que se 

'°®ecompHo. 
CONDUPLIGÁDO, adj. (De com, e du- 

Botanica. Que está 
° ""s^do em duas partes lonffitudinal- 

aiente. ^ 

folbas que 
e collocadas 

j conduplicadas, 

Hin estão dobradas ao lado das outras; por exemplo: 
í-oseira. 

Vid. Conducto. 

Ctui ^ de Conduzir. 
trazido, levado, transportado. 

Onri' companliciros conduzidos, 
pg ° este engano ]5accho cstavfl, 

"í" terra os giolhos, c os sentidos 
'liellüDeos, que o mundo governava, 
^'^m-jLus., e.ii, est. 12. 

'1° Interprete divino : 
^ manda, cst/i mui claro, ® de peito sinecro, humano, e raro. 

ciT., c. II, est. 82. 
E ' 
t)a i'? ®'™5'r intrínseco aecendidos 
Efani .fl"o das honras populares, 

terras conduzidos, 
•^0 a patria amada c proprios lares. 

°8- ^T., c. in, cst. 24. 

_  
®om tençào saneta eram partidos. 

^ Albis, e do Rheno, 
' conduzidos, 

Sarraceno, 
on. c. III, est. 58. 

íiitre cortando muitos dias, 
íí? 'íirjto tristes c bonanças, 
n ''!)'='e»do novas vias, 
A ° Oiar ''1'duaB esperanças : 
o ®' coino f andamos em porfias, 
n'"'■Gntc " clle são mudanças, 

Passar*^ "-thámos tíio possante, 
OB c tleixava por diante. 

■ ^•'C-v,08t.G6. 

E tendo os pensamentos commovidos 
A tão damnado, c fr.iuduloso intento. 
Manda logo ajuntar os aíiligidos 
Moradores do Reino do torniento; 
Süo d'iíspera tronjbeta conduzidos, 
Trcmeaosomd'ellao cavernoso assento, 
E onde os medonhos ícos retumbavam 
A Terra fende, os montes se abalavào. 

nOLIM DE MOÜHA, NOV. DO HOMEM, c. i, cst. 8. 

Era alta noite, e a terra esclarecia, 
Com duvidosa luz, a branca lua, 
Quando o DcSo, pela Ama conduzido 
A um monturo se foi, onde ambos juntos 
Se desjiem promptamente... 

DINIZ DA CRUZ, nYSSOrE, C. VIII. 

t CONDUZIMENTO, s. m. (Do tliema 
conduzi, com o suffixo «manto»). Vid. 
Conducta. 

CONDUZÍR, V. a. (Do latim conducere)". 
Guiar, levar, trazer, transportar, acom- 
panhar, dirigir. — «Conduzia o Condo de 
Nassau hum grosso comhoy no campo do 
Emperador.r> Ribeiro, Historia da Casa 
de Nemours, p. 2õ, em Bluteau. 

E se te move tanto a piedade 
D'csta misera gente peregrina, 
Que só por tua a,ltissima bondade 
Da gente a snlvas, jicrfida e nialina; 
N algum porto seguro de verdade 
Conduzir-nos já agora determina. 
Ou nos amostra a terra que buscamos, 
Pois só por teu serviço navegamos. 

CAM., LDS., c. ir, est. 32. 

Quantos povos a terra produziu 
Da África toda, gente fera c estranha, 
O grão rei de Marrocos conduziu, 
Para vir possuir a nobre Hespanha : 
Podêr tamanho junto não se viu, 
Despois que o salso mar a terra banha : 
Trazem fcrocidade e furor tanto, 
Que a vivos medo, e a mortos faz espanto. 

on. OIT., c. III, est. 103. 

Disso: e o Dcão, de ouvil-o satisfeito, 
Mil graças dava aos Fados, dava ao Sábio, 
Mil íl velha, que a vê-lo o conduzira. 

DINIZ DA CItüZ, IIYSSOPE, C. VIII. 

— Manejar, governar ; acompanhar 
por comprimento.—Conduzir alguém até 
á porta. 

— V. n. Servir, convir, ser util, con- 
ducente. — A dieta conduz vmito para 
a conservação da saúde. — «Estas repre- 
sentaçoens conduzem a hum Jim.n Cha- 
gas, Obras Espirituaes, Tom. n, p. 125, 
em Bluteau. 

—Tomar a soldo, assoldadar para qual- 
quer serviço civil, militar, náutico, etc. 

— Alugar, tomar de arrendamento. 
— V. re/í. Conduzir-se. Portar-se, com- 

portar-se, proceder, dirigir, regular-se. 
— Conduzir-se bem ou mal. 

CÔNDYLO, s. m. (Do latim co7idylus,áo 
grego kondylos). Termo de Anatomia, 
Especie de apophyse arredondada por um 
lado, e chata pelo outro, que se encontra 
nas articulaçüüs ginglymoidaes : taes são 
os condylos do occipital, os da maxilla 
inferior e os do femur. 

— Termo de Antigüidade. Medida an- 
tiga do uma pollegada o tres linhas. 

CONDYLÓIDE, adj. 2 gen, (Do latim 
condyloides; do grego hóndilos, e eidos, 
fónna). Termo de Anatomia, Que tem a 
fôrma de um condylo. 

CONDYLÔMA, s. m. (Do latim condy- 
loma). Excrescencia carnosa o dolorosa ■ 
que existe ordinariamente á roda do 
anus ou nas partes genitaes de ura o ou- 
tro sexo; é oceasionada pelo virus sy- 
philitico. Consisto na inchação de uma 
das pregas do anus ou em um pequeno 
tumor desenvolvido nas partes genitaes 
externas, com endurecimento do tecido 
cellular subcutaneo. 

CÓNE , s. m. (Do latim conus, do gre- 
go hónos). Termo de Geometria. Sólido 
de base circular ou ellyptica que remata 
em ponta, 0 cone de base circular é for- 
mado pela revolução inteira de um triân- 
gulo sobre um dos seus lados, 

— Qualquer sccção feita no cone por 
um plano parallelo á base, será um cir- 
culo, cujo diâmetro diminue quanto mais 
a secção se aproxima do vertice, 

•—• Cone recto, cone que tem o eixo 
perpendicular á base. 

— Cone oblíquo, cone cujo eixo não é 
perpendicular á base. 

— Cone trancado, cone incompleto, ao 
qual falta a parte superior ou vertice. 

— Figuradamente: Tudo o que tem a 
fôrma conica, 

— Um cone de luz, facho de raios for-» 
mando uma figura conica. 

— Termo de Botanica. Reunião oval 
de escarnas coriáceas que rodêam um axe 
commum, como a pinha, 

CÓNEGA, s. f. (Vid. Cónegoj. Mulher 
que vivia como os conegos regrantes, o 
seguia a mesma regra,— Empregado por 
Frei Luiz de Souza, Historia de S. Do- 
mingos. 

CÒNEGO, s. m. (Do latim canonicus, àa 
canon, regra). Clérigo secular, que tem 
prcbenda eni egreja, cathedrai ou collogia- 
da. — «Porque a nós he dito que alg;uus 
Fidalgos apropriam a sy muitas Igrejas, 
e Moesteiros, dizendo que Jiam em elles 
pousadias, e comedorias, e de jeito as to- 
mam, e costrangem os Abades, que lhas 
dem, c cüstrangem-nos dizendo que esto 
liam d'aver jwrque jazem enterrados em 
esses Moesteiros, e Igrejas os de sua li- 
nhagem; e quando vagam, vaão-se a es- 
ses Moesteiros, e Egrejas, e dizem, que a 
elles perteence a enliçom j)era enlegerem 
Abade com os Clérigos, e Coonegos, « 
Fraires, que em estas Igrejas,- e Moestei- 
ros stam; e jazem outras cousas, que pa- 
recem agravo a essas Igrejas e Moestei- 
ros.d Ordenações Aílonsinas, Liv. ii, Tit. 
17, § 1. 

Samcristam, apresentado, 
pryoste, coinmendador, 
organysta, contratenor, 
coiieguo, lecençeado. 

CAHC. DE BES., t. I, p. 268. 1 
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Briz. Peço-vo-lo de giolhos, 
Cuidais, que trago piolhos 
Anjo de Dcoa, niinhii rosa ? 
Eu sou IJrizida a preciosa, 
Que dava as moças ós molhos ; 
A que criava as meninas 
Pcra os conegos da Só. 

GIL VIC., AUTO DA HAKOA DO INFERNO. 

— «Porque se tal fosse, era melhor ser 
Relogio que conego de S. Thvmé.n Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 40. 

Assim, a lentos passos caminhando 
Ao Conego chegou; assim o acorda. 

DIMIZ DA cnuz, IIY3S0PE, C. VII. 

Em tanto a cruel hydra a cauda ferra 
Do Conego nas miseras entranhas. 

IDEU, IBIDEU. 

Nào cuidei, que tílo pouco esforço tinhas. 
Preguiçoso Deão, imbellc, e fraco, 
Que uma sentença contra ti vibrada. 
Te fizesse perder de todo o alento : 
Mas és Conego emfim, e tanto basta !. 

IDEM, IBIDEM, C. 11. 

■— Conegos regrantes ; conegos que vi- 
vem debaixo de certa regra e clausura. 
— i Quando Mão fora da terra, vzauão 
de humas roupetas, e manteos brancos, ou 
pretos, muyto honestos, e as coroas aber- 
tas a modo de Conegos regrantes, ou fra- 
des, d Antonio Gouvêa, Jornada do Ar- 
cebispo, Liv. I, cap. 18. 

— Conegos azues, conegos da congre- 
gação de S. João Evangelista, chamados 
vulgarmente, padres, ou frades Loyos, 
da côr do habito. 

— Conegos de meia prebenda, — Cone- 
gos honorários. 

—Já no século iv, com o nome de Co- 
negos eram conhecidos os raonjes que vi- 
viam em comaium, sujeitos a uma mes- 
ma regra; mas só depois de 763, é que 
esta instituição teve uma organisação 
mais uniforme e regular, com a publica- 
ção da Regra para os conegos feita por 
Chrodegang, bispo de Metz. Entre os co- 
negos havia então alguns que eram lei- 
gos ; porém, em 10G3, o papa Alexandre 
II, creando os conegos regulares, excluiu 
os leigos d'esta eommunidade. — São os 
conegos os que formam o cabido nas sé- 
des episcopaes, onde cada um tem um 
cargo especial. Também ha cabidos de 
conegos sem séde episcopal como os da 
Collegiada de Cedofeita, no Porto,—Col- 
legiada deNossa Senhora da Oliveira, em 
Guimarães. 

— Loc. FAM.: Viver como um conego. 
——Levar vida de conego ; viver tranqüi- 
lo, regaladamente, sem cuidados. 

—No sentido chulo : Conego d'uma re- 
partição, diz-se do empregado que tendo 
bom ordenado, ou um dos primeiros lu- 
gares, tem poucas ou nenhumas obriga- 
ções a cumprir. 

— Figuradamente; Empregado apo- 
sentado com ordenado grande. 

m. Diminutivo de CONEGUINHO, s 
Conego. 

CONÉINA, s. f. (Do latim conium). Ter- 
mo de Cliymica. Nome que com razão 
substituiu a cicutina, pois que indica exa- 
ctaniente a especie de cicuta da qual se 
extrae este alcalóide, que existe nas rai- 
zes, folhas, c especialmente nas semen- 
tes da conium mandatum. (Linn.) 

CONESÍA ou CONEZÍA, s. /. (De cone- 
go). Canonicato; rendas do canonicato; 
beneficio do conego. 

CONEX... As palavras que se encontra- 
rem começando por Conex..., busquem- 
se começando por Connex... 

CONFABULAÇÃO, s.f. Entretenimento, 
distracção familiar. 

CONFABULÁDO, part. pass. de Confa- 
bular. 

CONFABULADÔR, s, m. Narrador de fa- 
bulas ou pequenas historias em passatem- 
po familiar. 

CONFABULÁR, v. a. Entreter-se fami- 
liarmente com a narração de pequenos 
contos ou fabulas. 

CONFALÃO. Vid. Gonfalão. 
CONFALONERÍA, s. /. (De confalão, 

com o suffixo «eria»). Üfficio de confa- 
lão. 

t CONFARREAÇÃO, s. /. (Do latim con- 
farreatio). Anúgíi eeremonia symbolicadas 
bodas romanas, era que os noivos comiam 
do mesmo pão, e de que ainda ha vestí- 
gios em as nossas provincias. 

CONFECÇÃO, s. f. (Do latim confectio- 
ne). A acçào de fazer, de acabar, de aper- 
feiçoar qualquer obra. 

confeccionado, adj. (Do latim con- 
fectione, com o suffixo ««áo»). Composto 
de drogas, e confeições varias. 

CONFÉCTO, adj. (Do latim confectus). 
Consumido, acabado, prostrado, arruina- 
do.—Confecto deannos.—Confecto de mo- 
léstias. 

CONFEDERAÇÃO, s. f. (De com, e fe- 
deração). Alliança entre soberanos ou pe- 
quenos estados para algum fira coramum de 
paz, guerra ou garantia mutua.— Confede- 
ração germanica. — Confederação argen- 
tina. 

—Liga, colligação.—« Onde ha nova oc- 
casião de interesse, não ha confederação que 
dure.» Antonio Vieira, Sermões, Tom. iv, 
p. 402, era Bluteau.—«Buscavão na con- 
federação o interesse.T) Varella, Numero 
Vocal, p. 471, em Bluteau. 

— Arca da confederação, arca d'al- 
liança dos antigos judeus. 

CONFEDERADO, part. pass. de Confe- 
derar. Alliado, ligado por meio de con- 
federação.—Reis que se tinham confede- 
derado. — «Confederados estavam os Is- 
raelitas com os Bahylonios.t) Antonio 
Vieira, Sermões, Tom. vi, p. 402, cm 
Bluteau. 

— Substantivamente : — Os confedera- 
dos, os alliados. 

CONFEDERADÒR, adj. (Do thema coa- 

federa, de confederar, com o suffixo 
«dor»). O que confedera; o que faz con- 
trahir allianças. 

CONFEDERAMÊNTO, s. m. ant. (D" 
thema confedera, de confederar, com o 
suffixo «mento»). Confederação. 

—Alliança por casamento.— aEsp^i""' 
te ensinarem todas as moças a viver com 
tua mídher, bem não darás tu mais cre- 
dito a estas cãs tanto tuas amigas. não 

te parece, que fuy eu mancebo, e 
e andey, e fiz, não sabes tu, que a 
zade de teu pay me obriga a mi a 
tes confederamentos.» Antonio Ferreira» 
Cioso, act. II, SC. 3. 

confederar, V. a. (Do com, e fede* 
rar). Fazer entrar em confederação, col- 
ligar. 

— Confederar-se, v. rejl. Fazer alliai^' 
ça ou confederação, colligar-se, unir-s® 
para defeza ou garantia mutua, pai'» 
gum fim ou interesso commum. 

— Formar republica federativa. 
CONFEDERATÍVO, adj. (Do thema con- 

federa, de confederar, com o suffixo «ati- 
vo»). De confederação, federativo. 

CONFEIÇÃO, s. /. (Do latim confecti<^ 
ne). Termo do Pharmacia. Medicaineo ® 
composto de diversas drogas medicina®®^ 
— (íMuita graça acho eu na innocenci<i 
pureza que minha m.olher pregoa de s" 
comadre, com lhe contar mais confeiÇ® 
que as de uma butica.» Jorge FerrC^ 
de Vasconcellos, Ulysippo, act. III, sc. ' 

— Confeição d'alkermes, confeição 
que entram as pérolas do Levante, ® . 
pilulas ou grãos de kermes; é hoje i" 
teiramentc desusado. — (íAchão-se 
ticas alguns remedios de grande 
contra a peste, covio he a confeição ® 
chermis.D Francisco Morato Rom»; 
da Medicina, p. 410, em Bluteau. ^ 

— Confeição de Hamech, confeiçíío p 
gativa extracto-resinoso energico; as^^^ 
chamada do nome de um medico ara 

— Confeição de Jacinthos, confeiÇ''''''. 
substancias absorventes, e de substau 
excitantes. . . ^ 

— Mistura com que se adubam viü 
etc.; adubo, tempêro, especiarias 
adubar.—Sem confeição, puro, 
sem beneficio ou composição; diz-s® 
vinhos, etc. 

— Loc. ANT.: Confeição/aZsa, 
acto fraudulento; contrafeições. 
esta pena lhe damos, porque 
por certa e verdadeira enformaçotn, 1. 
muitos Juizes dos Nossos Regnos J 
ziam ácerca desto muitas maliciO'^', 
trando que confinavam esses 

iíí* 

ros, preços ou quantidades em 
d'homees boõs, e levavam-nos pem 
casas, fazendo suas conieiçoões 
esses, em cujo poder mostravam gw®" * po- 
nham, como os despois ouvessem O' 
der, e despois andavam as partes c 
les em perlongadas demandas, Qf 
os ditos dinheiros podessem 
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^enações Affonsinas, Livro iv, Titulo 52, 
8 0. 

t CONFEIÇOÁDO, pari. joass. de Confei- 
em confeição, adubado. 

CONFEIÇOÁR, V. a. (De confeição). Tem- 
adubar com confeição; ajuntar con- 

®'Çoes em algum medicamento. — Confei- 
Çoar os vinhos. 
^ CONFEITÁDO, A, part. pass, de Confei- 

Coberto de assucar.—Amêndoas con- 
^®itadas. 

~~^'SiJradamente: Adoçado.—Mentira 
ODfeitada, — Desengano confeitado. 

j^^CONFEITÁR, V. a. (De confeito). Co- 

tos'' ^■^^ucar, como se faz aos confei- „,J~~'^onfeitar amêndoas.—Confeitar vi- 
nnoes. 

^'giiradamente: Disfarçar, adoçan- 
com palavras doces. — Confeitar men- 

tiras. 
' Confeitar comprimentos, lisonjas, ex- 

Fessar-se em termos de affectada suavi- 
'^"Çiira; requintar, 

to P s.f. (Do thema confei- ® confeitar, com o sufíixo «aria»). 
'Sa onde se fazem e vendem eonfeitos, 

e toda a qualidade de doce; 
'oja de eonfeiteiro. 

"^Rua ou logar onde ha confeitarias. 
feiPy^ITÉIRA, s. /. (Do thema con- 
Mi ?u confeitar, com o sufíixo «eira»). 

^ que faz e vende doces, 
vaso de servir doces na mesa. 
^cmo de Botanica. Planta annual, 

p°®'"íida por Linneu valantiaaparina. 
fgjt^^EíTÉIRO, s. m. (Do thema con 
p confeitar, cem o suffixo «eiro»). 
«o. ou vendo eonfeitos, con- 

e outros doces. 
A-""" 'em que se servem á mesa do- 

eonfeitos, etc. 

Coni aãj. (Do latim confectus). 
. P°sto, nüo natural, feito por arte 

^'^^ndustria humana, 
rf. '"eparado como os eonfeitos.—Amen- 
^%\^onteiUs. 

Qual s. m. (Vid. Confeito 1). 
etc ^"^^ndoa, pinhão, herva doce, 
j-i ■'^ohertas de assucar, ficando de va- 

lon rmas. 

eonfeitos dc herva doce 
p momos, sem sermos asnos : 
"Ti quando he doce a lier\ 

"Os da herva gostamos. 
''®R- HAnrl, JOEITADA III. 

íe Pequenos globulos feitos 
atif ®'^car, brancos ou vermelhos, que se 

^08 noivos á sahida da egreja 
celebraram as nupcias, e á che- 

^®pvil casa onde se recolhem; costume Duito em voga na província do 

^'guradamente: Confeito ã'enfor- 
que ha de seracom- 

ao (jçj ° de desgosto; expressão allusiva 
Cejjj, que se costumava dar aos pade- 

® íintes de subirem ao patibulo. 

CONFERÊNCIA, s. /. (Do latim confe- 
rentia). Pratica, conversação ent' e duas 
ou mais pessoas, sobre algum negocio ou 
assumpto importante. 

— Consulta entre pessoas convocadas 
para conferir sobre negocio ; junta, con- 
sulta de médicos sobre o estado do doente. 

— Discurso, prelecção feita em publi- 
co, mas não constituindo parte de um 
curso. — « Torna a pedir conferencia, e 
disputas publicas.1, Historia da Ordem 
de S. Domingos, p. õ, v., em Bluteau. 

—Discurso sobro assumptos religiosos. 
— Conferências de Massillon.—Conferên- 
cias do Padre Jacintho. 

— Comparação.—a Eu folgo de confe- 
rir os livros com seus originaes, a ver 
se estão bem e fielmente impressos; sem 
ser Murcio de Ia liana, que tem enfada- 
da o mundo com suas conferências.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
ga es. 

— Correlação de estados limitrophes; 
de negocios, interesses, etc. 

—Termo do Foro. Causas de conferen- 
cia, causas em que os juizes votam ver- 
balmente, e não por tenções. 

—Termo Jurídico. Conferencia ou con- 
certo d'instrumentos, é a comparação (jue 
se faz das copias com os originaes para 
verificar a conformidade exacta e lítteral 
d'umas com outras, de sorte que a exhi- 
bição das copias concertadas e conferi- 
das equivalha á dos titulos originaes, que 
se não exhibem, ou porque se não pos- 
suem, ou porque estão n'um archivo pu- 
blico, ou cartorio, ou pelo perigo de abrir 
mão d'elle3 por sua importancía. Esta 
conferencia ó judicial ou extrajudicial; e 
para que a copia ou traslado mereça fé, 
é nccQSsarío não só ser conferido, e con- 
certado por oíHciacs públicos com fó, co- 
mo também cumpre sôl-o na presença das 
partes, a quem toca, ou de seus bastantes 
procuradores. 

t CONFERENCIÁDO.parí. pass. de Con- 
ferenciar. Que se tratou ou dicidiu em 
conferencia, que se conferenciou, conferiu. 

CONFERENCIÁR, u. a. (De conferen- 
cia). Consultar em conferencia, junta. — 
Conferenciar negocios. 

— F. n. Fazer conferencia, deliberar, 
discorrer com alguém sobre algum nego- 
cio ou assumpto importante. 

CONFERÈNTE, adj. 2 gsn. (Do latim 
conferens, conferentis, part. act. de con- 
fero). Que confere, que tem logar e voto 
na conferencia. — Juiz conferente. 

— Que confere, coteja auctores, textos, 
leis, etc. 

— Que auxilia, coopera para um fim 
utíl, proveitoso. — «2Vão são os lugares 
conferentes, e capazes para por elles se 
evacuar todo o enchimento.^ Madeira, Mor- 
bo Gallico, Part. ii, pag. 129, col. 2, em 
Bluteau. 

— Termo Jurídico. Que está conforme, 
que condiz com o original. 

—S. 2 gen. Pessoa que tem voto em con- 
ferencia. 

— Pessoa que faz uma conferencia pu- 
blica ; prelector. 

CONFERÍDO, A, part. pass. de Conferir. 
Deliberado, consultado em conferencia, 
junta. 

—Comparado, cotejado, examinado.— 
Conferidas as razões.—Estas contas estão 
conferidas. 

— Dado.—Foi-lhe conferido o logar de 
administrador. 

CONFERIR, V. a. (Do latim confero). 
Confrontar, cotejar. — Conferir auctores. 
— Conferir textos. — Conferir passagens. 
— Conferir escripturas. — nEu folgo de 
conferir os livros com seus originaes, a 
ver se estão bem, e fielmente impressos; 
sem ser Murcio de Ia liana, que tem en- 
fadado o mundo com suas conferências. > 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes. 

—Dar, prover, conceder, outhorgar.— 
Conferir honras.—Conferir umbeneficio a 
alguém. — <iüe nenhum modo conferissem 
beneficio curado em ministro que não fos- 
se idoneo.»Vida de D. Fr.Bartholomeu, foi. 
47, col. 3, cm Bluteau. 

— Administrar.— Conferir os sacra- 
mentos. 

— V. n. Concordar, conformar-se. — 
Conferir duas cousas entre si. 

—Estar conforme, exacto.—Estas som- 
mas conferem. 

— Conferenciar, consultar sobre nego- 
cios, estado do doente, etc. 

A parte so retirílo: e no caso, 
Que o Deão lhe propõe, ambos conferem. 

m*IZ DA CnüZ, IITBSOPE, C. IT. 

—Antigamente: Convir, ser util, pro- 
veitoso. 

CONFÉRVA, s. f. (Do latim conferva). 
Termo de Botanica. Nome generíco d» 
certas plantas aquaticas da família das 
algas, que são capillares, simples ou di- 
vididas em repartimentos. 

1.) CONFESSADO, k,part.pass. de Con- 
fessar. Que so confessou, que foi ouvido 
de confissão. 

Sap. Eenegaria eu da festa, 
E da barca, e da barcagem. 
Como podr'rA isso ser, 
Co»/essarfo e commungado? 

Diab. Tu morreste exeommungado, 
E nào no quizeste dizer: 
Esperavas de viver, 
Calaste dez mil enganos. 

OIL VIO., AUTO DA BARCA DO'lSF. 

Mas pera onde he a viagem ? 
Diab. Pera a terra dos damnados. 
Sap. pj os que morrem confessados 

Onde tem sna passagem? 
Diab. Nilo cures delmais linguagem, 

Qu'e8ta he tua barca—esta. 
IDEM, IBIDEM. 

—Declarado em confissão. 
—Manifestado publicamente. 
— Confesso em juizo. ■—se cada 
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huuma das partees sem justa resam recu- 
sar o dito juramento, se fôr Autor, per- 
derá toda auçam, que teuer, e se for Reo, 
será auido por confessado ; e pero que se- 
gundo Direito deuem aver a dita pena, 
requere-se assy ser julguadoper Sentença, t) 
Ordenações Affonsinas, Liv. iii, Tit. 38. 

?.) CONFESSADO, A, s. m. (Vid. Con- 
fessado 1.) O que se confessa.— Os con- 
fessados iam saindo da egreja. — O pa- 
dre dizia muito mal das suas confessadas. 

CONFESSADÕR, adj. ant. (Do thema con- 
fessa, de confessar, com o suffixo «dôn)). 
Que confessa. — Palavras confessadoras 
ãa culpa, 

— 8. m. Vid. Confessor. 
CONFESSÁR, V. a. (De confesso). De- 

clarar, manifestar. —Confessar o que sa- 
be. — Confessar o crime. — Confessar a 
culpa.—~ 1. El Rei como foi adeparte com 
o bispo, desvestiosselogo e ficou em huuma 
saga dezcarllata, e por sua maão tirou ao 
bispo todas suas vestiduras, e começou de 
o requerer, que lhe confessasse a verdade 
daquel malejicio em que assi era culpa- 
do.y Fernuo Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. 7. 

E quanto lá do Dcos, em Deos aehasto, 
Por ti o Mundo o confessa, o cru, c o gente. 

iUT. SON., liv. II, n. 42. 

lano, esta he a cantiga, 
Cá a derradeira cri que era, 
E por sobir de fadiga 
Confessote que o quizera. 

DEBSAnDIU BIBEIRO, C. 11. 
Entam teu gado engordaua, 
Tinhas pasto todo o anno, 
Todo pastor confessaua 
Seres tu o mais ufano 
Quem toda esta serra andaua. 

IDIDEM, C. I. 

Can. Eu digo. Senhor, que si; 
líão tenho disso querella, 
Confesso que sou cadella, 
E de cadella nasci; 
E sou mais perra que ella. 

GH- VIC., AUTO DA CANANKA. 
, — d O fruyto venceo a opiniam do P. 
Francisco, que dando por elle graças a 
nosso Senhor, confessa que nunca tanto 
esperava.T> Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 2.— a Dos quais 
somente quero faliar agora, e confessando 
que acabaram cruel, e indinamente, per- 
gunto que perderam nem elles em acabar, 
nem a Igreja em os perder ? A' Igreja sa- 
bemos quanto mais renderam sam Pedro, 
e sam Paulo ambos mortos num dia, qvs 
viuos muytos annos.» Idem, Ibidem, cap, 
8. — <íEu entendo e confesso que delles 
(dos peccados) me nacerão todos os males, 
Íue per mim passarão.» Fernào Mendes 
'into, Peregrinações, Liv. i, cap. L — 

(í O duque, vendo sua filha morta, nenhu- 
ma paciência lhe bastava per a poder tem- 
perar suá pena, que só esta filha era her- 
deira de seu estado, e alem de filha, a 
amava por ser uma das mais fermosas e 
jKrfeitas donzellas do mundo, e suspeitan- 

do donde lhe tanto mal viera, mandou 
prender Larisa sua camareira, que, com 
força de tormentos, confessou toda a mu- 
neira de sua morte.ti Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 19.— 
i.Mas pois a fortuna me chegou a tempo, 
que o hei de confessar por força, o que 
sem ella 7ião fizera, a mim me chamam 
Pompides Jilko de D. Duardos príncipe 
de Inglaterra e de Argonida senhora da 
Ilha encantada: ha poucos dias que sou 
cavalleÍ7v, e guardava este passo, por 
mandado de uma dona, que me aqui man- 
dou curar de umas jerid.as, de que estava 
pera a morte, que na batalha de duus ca- 
valleiros, que matei, recebi, com tenção de 
tomar aqui um, que ella desejava, e ha 
vinte dias que o guardo: no fim delles 
passei comvosco o que não cuidei passar 
com ninguém.n Idetn, Ibidem, cap. 20,— 
« O da Fortuna poz os olhos ncUa, e pa- 
receu-lhe tão natural com sua senhora 
Polinarda, que não souhe se cuidasse que 
era aquella: e p>ondo os giolhos em terra, 
disse: Senhora, esta foi a batalha que mais 
desejei acabar que todalas do mundo; ago- 
ra a deixo, pois nisso vos sirvo, e a honra 
delia seja desse cavalleiro, que tamhem a 
merece. Essa não quero eu, disse o do Sal- 
vage, senão quando por mim a ganhar: e 
S0 vós desejastcs acabal-a, confesso-vos 
que tamhem desejei o mesmo; mas pois, 
fazeis o que a senhora Flerida manda, 
mal poderei eu fazer o contrario, que sou 
seu, e lho devo de obrigação, f Idein, Ibi- 
dem, cap. 36. — «.Quanto a mim não sei 
se o diga, pois n'isso posso dessernr o se- 
nhor D. Duardos, baste confessar que 
Argonida nos pariu ambos a Pompides e 
a mim; D. Duardos, que no regaço de 
Flerida estava lançado, não querendo que 
aquellas cousas andassem por encobertas, 
vendo o que passava, se levantou em pé, 
dizendo contra el-rei: Senhor, a Daliarte 
e Pompides podeis tratar como vossos ne- 
tos, pois o são; e vós, senhora Flerida, 
não vos pese de ouvir isto, pois o fructo 
que desta culpa nasceu, paga o erro delia; 
além de ser pouca a que neste caso tenho, n 
Idem, Ibidem, cap. 48.— «Senhora, dis- 
se Floriano, não errais perecer-vos assim, 
ao menos jmlo desejo que tem de vos ser- 
vir ; elle é Palmeirim d'Inglaterra meu 
senhor e irmão. Agora vos confesso, se- 
nhor, respondeu ella, que me pesa de o sa- 
ber, pois fui tão mofina, que tendo-o aqui 
o não conheci, sendo a cousa que mais de- 
sejava,-» Id.em, Ibidem, cap. ü7.—«.Disse 
a Lindarifa: Pois, Senhora, confesso mi- 
nha vontade, naõ me negueis a vossa; 
porque acabe de ser de todo contente com 
essa mercê que me quereis fazer,d Bar- 
ros, Clarimundo, Liv, ii, cap, 6. 

Para teus inimigos confessarem 
Teu valor alto, o fado quer, que venhas 
A mandar, mais de palmas coroado, 
Que de fortuna juata acompanhado. 

CAM., Lus., c. X, est. 56. 

— «Confessovos, que me deu risosohn 
indignação quando li nesse tempo a cé- 
dula Real, donde se manifestavam as ra- 
zoens de sua conveniência.d Francisco xiJ-f 
noei de Mello, Apologos Dialogaes, P- 
2U. 

Cada vez cheio de mais novo espanto 
Amor confessa, que da humana gente 
Oa corações não sabe mover tanto. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, t. I, p. 2G (3.* od.) 

 Ninguém confessa, 
Mais sincero valor de seus bons livros- 

FRAKO. M. DO NASC., OB., t. I, p. 30. 

E confesso-lhe. Padre Jubilado, 
Que nunca, cm minha vida, tenho ouvido 
Cousa, que cá no goto mais me désse. 

DINIZDACBDZ, UYSOrPE, C. 5.. 

Outro tanto de mim, oh quanta magoa! 
(O Dcão exclamou) oh quanto pejo 
Me custa, Padre mestre, o confessal-o ! 
Outro tanto de mim dizer não posso, 
E com tudo não passo dos sessenta ; 
Mas isso é do burel virtude innata. 

IDESI, IBIDEM. 

-Termo da Egreja, Ouvir aiguern de 

confissão para o absolver. — «È corno 
foy o que aqui tomou de pregar, conl® ^ 
sar, apauzigar os soldados, utalhi^i"_ 
muytas oj}'ensas de Deos, de que soiy^^ 
uam as occasiões, e os escandalos ^ 
tanta gente; que sobre serem soldados, ^ 
de duas nações tam pouco conformes { 
uendoo ser muytó) auia annos, que an 
uam entre infiéis, que he o pez, de í 
sempre leuam quantos o tocam. i> LuceOy 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv- 
cap. 2,— íEra tempo de coresma, 
todos se auiam de confessar, e pola 
de deuação, que tinham ao padre, , 
auia, que o nam quisesse jazer com ^ ' 
assi lhe releuaua andar num perp^ 
mouimento, ora no mar, ora na tervch 
neste nauio, ja no outro; a estes 
na sua choupana, áquelles nas tendas, 
tinham armadas no campo.y> Idem, 

«.A continuaçam em ouuir dem. 
soes muytas j>^ssoas a encareceran^ 
seus tesiimunhos: mas o que o padr^ 
creue he que lhe era necessário estai" C ^ 
fessando continuadamente pela manh^i 
tarde, ao meyo dia.t Idem, Ibideffli " 
12, — «Dos Sacramentos, se 
confessaua, nenhuma recebera o da 
tissima communham.D Idem, Ibideffli 
IV, cap. 12. g 

— V. rejl. Confessar-se, declai^ ' ^ 
reconhecer-se. — Confessar-se devedo 
alguém.—Confesso-me vencícZo. 

— Revelar os peccados ao coni''® 
para obter d'elle a absolvição, 

— Confessar-se ao menos uma ves 
anno, é um dos cinco Mandamento^ 
Egreja catholica. 

— Ir confessar-se, ir revelar os 
peccados ao confessor. 

cumprir 

<*V/ • - p 
Desobrigar-se durante a jej#' 
)rir um preceito imposto pela 
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' estais bem aviado: 
Entrae muiticramá. 

i'"*"' ^""/^'"-stes-vos, doutor ? Dou-mo ó demo ! 
^ao cuidei que era extremo, 
Nem de morte minha dor. 

Co V Corregedor ? confessei ; 
Mas tudo quanto roubei 
Encubri ao confessor. 

GII, TIC., AUTO DA BAECA DO INF. 

CONFESSATÍVO, aâj. (Do thema con- 
®ssa,de confessar, com o suffixo «ativo»), 
ermo Forense. Que confessa alguma 

®ousa, crime, ou qualidade. — Carta de 
'^guTo confessativa, carta em que se con- 
lessa o delicto. 

confessional, s. m. (Do latim con- 
J^^sione, com o suffixo «al»). Pessoa que 

o partido religioso, bando ou crença. 

Co f . s. m. (Do latim Wessionej com o suffixo «ario»). Logar 
g ^^vado nas egrejas para as confissões, 

nele se assenta o confessor para ouvir 
^ confissão de alguém, 
j t 2.) CONFESSIONÁRIO, s. m. Especie 

pequena casa de madeira, collocada 
lUa egreja, tendo nas paredes lateraes 

® ralos atravez dos quaes o confessor 
a confissão aos penitentes, evitando 

im o vêrem-se ou conhecerem-se. 

„„ -Antigamente: Directorio, livro pa- 
a confissão, 

j 7NPESSIONÍSTA, s. 2 gen, (Do latim 

ran ° suflixo «ista»). Luthe- 
tinli^ o deAngsburgo, que con- 
Fili^ «irtigos escriptos em 1530 por 
Ha Melanchton, famoso reformador scido em Bretten, no Palatinado do 

''«no.ern 1497. 
^^^ONFÉSSO, s. m. (Do confessar). O 
In„ ?°®f<^3sava as suas culpas o erros na 

;An''gamente: Monge, convento, 
do j^^^^icial. — (íE nom ho provan- 
^ntr '^Teedor, será constrangido de 
Ide devedor a escriptura da ohri- 
Orri ■" fazello livre de seu confesso.» 
I g^^iações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 55, 

provando primeiramente, 
ll^o he, que esse devedor ouve rece- 
cjt_ ° ^ontheudo em seu confesso.» Ob. 

* Outro sy Dizemos, que pas- 
i^is sessenta dias, se esse devedor 
9Ue P^(>var que nunca receheo aquello, 
Jg seu confesso he contheudo, em to- 

pr'o^^ parte, deve seer recebida tal 
tanto que o prove per Escri- 

P^^'^ica, segundo he contheudo na 
h , do liegno sobre tal caso fei- 

Com cit., § 8. 
«o çjj ^ÊSSO, s. m. Termo Familiar. Ir 

COMi> ' confessar-se, á confissão. 
O ,u; fESSÚR, s. TO. (Do latim confessor), 
íireçf sacramento da penitencia; 

r ®®piritual; sacerdote que ouve do 
os fieis, para lhes absolver os 
'— <íGaanhamdo delle que po- 

^^leger comfessor, que os campri- 
*01. a.— 50 

damente asolvesse, avemdo desto leteras 
bailadas.D Fernão Lopes, Chronica de D. 
Fernando, cap. 99. — aÈ confessando-se 
para acahalla (a vida), lhe pcrsuadio o 
confessor (que devia hir bem persuadido) 
consentisse na uontade de ElRey.t> Fran- 
cisco Míinoel do Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 182. 

Porque alli ondo mais da Divindade 
Maior porçào da Graça se perraitte, 
Esteja aquelle que em tão tenra idade 
Vencera o mortal, cego apetite ; 
Delle fiará Deos sua verdade 
Para que com seu credito acredite, 
Apostolo, Discípulo, Innocente, 
Martyr, Confessor, Virgem, Penitente. 

nOLIJI DH MOURA, NOV. DO IIOMHM, C. IV, GSt. 58 

— Santo que deu testemunho á fó, mas 
que não foi apostolo, nem martyr. 

— Adag. : «-4o confessor, ao medico, 
e ao letrado não os tragas enqanado.n 

CONFIADAMÊNTE, adv. (De confiada, 
com o suffixo «mente»). Com confiança, 
com firme esperança. 

CONFIADÍSSIMO, adj. superl. de Con- 
fiado. Muito confiado. 

CONFIÁDO, A, pari. pass. do Confiar. 
O que se confiou. 

— Em sentido activo. O que tem con- 
fiança, cheio de confiança. 

Nào pode mais-dizer, e vay-se a cila 
Confiado nas forças de seus braços. 

ANT. FERll., SANTA COMBA. 

— «.Mas quem viueo {diz S. Cypriano) 
como se nunca ouuera de morrer, nam 
merece que se console na morte com a lem- 
brança do poder, e misericórdia, de que 
senam quis ajudar na vida. E estas sam 
as difjiculdades, que o P. M. Francisco 
experimentaua na morte dos que viueram 
tam confiada.» Lucena, Vida deS. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 2. — <íMas 
vendo o alguns andar com os olhos no 
ceo cantando a doutrina na lingoa Ma- 
laya, e que os chamaua, e chegaua pera 
si, abraçando os como a filhos, sem som- 
bras de temor, nem memória das cousas 
passadas, tam confiado, seguro e fami- 
liar, como se os criara, e tratara muy- 
tos annos, elles também se foram pou- 
co, e pouco segurando.D Idem, Ibidem, 
cap. 9.— (íE frirneiro que entendesse na 
cura de sua pessoa, entendeu na cura de 
Primaliào; porque, como se disse, Dra- 
musiando foi o homem, que mais desejou 
conservar a vida dos bons cavalleiros, j^o- 
lo pouco temor que delles tinha, que esta 
qualidade tem os mui confiados de si. D. 
Duardos sentiu mais esta dõr, que as ou- 
tras passadas, porque tambtm isto tem as 
tristezas ou alegrias presentes, sentirem- 
se tanto, que fazem parecer menoi'es as- 
sim as que passaram, como as que estão 
por vir.v Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. lü. —■ «E d'ahi 
ficando em seu serviço de mistura com 
tantos e tão singulares cavãlleiros, como 
então havia cm sua casa, se partiu para 

a aventura da Gram-Bretanha, menos con- 
fiado d'a acabar do que té li o fora / 
porém ia, por se não dizer que fora dos 
que ficaram. D Idem, Ibidem, cap. 20. — 
«Alli os teve té que Dramusiando e os 
seus gigantes foram sãos, que os tirou 
delia, pesando-lhe de sua tia os tratar as- 
sim, que de confiado em sua verdade cria 
que em todo o lugar e tempo a usariam 
com elle.» Idem, Ibidem, cap. 39. —• 
«D'outra parte era tão confiado em sua 

força, que esperava que seus golpes desfi- 
zessem tudo. N'isto se tornaram a juntar 
a Daliagão e o cavalleiro da Fortuna com 
maior braveza e Ímpeto que a primeira 
vez.9 Idem, Ibidem, cap. 41. — «Mira- 
guarda sempre via estas batalhas do alto 
da sua torre, 2^orque no pé delia se fa- 
ziam, e era tão confiada no parecer e al- 
to merecimento de sua pessoa, que aceita- 
va de Florendos aquelles serviços sem mos- 
trar algum contentamento, se o disso rece- 
bia, j)or lhe não ficar a elle cousa, de que 
se contentasse. E tornando ao proposito, 
de que tanto sahimos fóra, Palmeirim de 
Inglaterra se deteve alguns dias em man- 
dar fazer armas, que as sws não presta- 
vam.^ Idem, Ibidem, cap. 59. — «Acima 
d'eUes viu o em que estava o vulto de Mi- 
raguarda, a quem, em o vendo, não soube 
negar a vantagem, que havia delle a sua 
senhora Targiana; porém de muito con- 
fiado em si e no que lhe queria, determi- 
nou seguir sua empreza: e por ser tarde, 
esperou té outro dia, dormindo a noite no 
campo, i Idem, Ibidem, cap. 71. — «A 
senhora do castello vendo que um só ca- 
valleiro levava de vencida os seus; senho- 
reada da paixão e ira de que então es- 
tava acompanhada, começou de bradar de 
uma janella cos que Jlcavam, animan- 
do-os, que houvessem vergonha de tamanha 
fraqueza, o que teve tanta força, que lha 
dobraram a elles pera cometter a Floren- 
dos com muita maior soltura do que em 
todo o dia mostraram: 7nas elle, temori- 
sado de seu damno, confido na rasão com 
que pelejava, fazia taes maravilhas, que 
em pouco espaço matou um dos tres que 
ficavam.^) Idem, Ibidem, cap. 75. 

Em nenhuma outra cousa confiado, 
Senito no summo Deus qne o cio regia ; 
Que tào pouco era o povo baptisado, 
Que i)ara um só com Mouros haveria. 

CAM. Lüs., c. III, est. 43. 

Os Vandalos, na antigua valentia 
Ainda confiados, se ajuntavam 
Da cabeça de toda Andaluzia, 
Que do Guadalquibir as águas lavam. 

OB. CIT., c. IV, est. 9. 

Olha as casas dos negros ; como estito 
Sem portas, confiados era seus ninhos, 
Na justiça real e defensào, 
E na fidelidade dos visinhos. 

01). CIT., c. X, est. 9-1. 

— «Elles confiados, em que o Relogio 
da Corte não dera as nove horas, que he 
a taxa de todo o captivo do matrimonio, 
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se ãeixavão estar repartindo outras nove 
horas.y> Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, pag. 22. 

— Ter confiança era si. 

E contra o matador, que a rccebcl-o 
Sae confiado, iroso se abalança. 

si DE MENEZES, MAL. CONQ., C. II, CSt. G9. 

— Ousado, atrevido, sem roedo. — aJá 
a esta hora da parte dos casados e estran- 
geiros era tanta gente no campo, que á fa- 
ma d'estas festas acodia, (jue o imperador 
temeu (pie os novéis o não pudessem sof- 
fver, que já sahiam da cidade armados 

'"armas brancas, tão airusos e htm postos 
(j..n comeíjavam dar testemunho do muito 
:ue depois fizeram ; trazendo por capitão 
ao esforçado Palmeirim: de. que algum 
tanto os filhos de Primalião, e os outros 
príncipes se acharam descontentes, porípie 
o imperador lhe dera aquella honra so- 
bre todos elles; e dissimulavam por lhe 
fazer a vontade; que é um bem, de que 
só os mui confiados e nobres podem par- 
ticipar.d Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'lnglaterra, cap. 11. 

— Figuradamente: Distincto. — <.<.80- 
hre a porta se mostrava uma imagem de 
mulher assentada em um arco, que o mes- 
mo portal da tenda fazia, tirada pelo na- 
tural d'Altea, tão fermosa, que, deixando 
Polinarda, não houve na corte dama tão 
confiada, a que não fizesse inveja, com 
letras na bordadura de uma roupa que 
declarava seu nome.d Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 22. 

—Loc. FAJvi.: Sempre é muito confiado ! 
Diz-se ao que ó atrevido, bregeiro, mal- 
creado, que se introduz onde não é cha- 
mado. 

confiança, s, /. (Do thema confia, 
de confiar, com o suffixo «ança»). Senti- 
mento que faz com que se fie era alguém 
ou em alguma cousa. 

Tempo foy que nunca fora 
quando com outra esperança 
toda minha confiança 
piiz cm vos só por huma hora. 
Muito mais vos quero agora 
por que sois desespcriidos, 
quero-vos para cuydados. 

CURISTOVÃO FALCÃO, OBBAS,p. 30 (cd. 1871). 

Nam poderia viver 
hua liora sem esperança, 
esta muita confiança 
vecm de muito merecer; 
Nam a queria perder 
que fazia ao coraçam 
muito grande sem razam. 

IDEM, IBIDEM, p. 28. 

Tudo secou: 
sem cor d'csperança 
o tempo levou 
toda a confiança ; 
a pena ficou 
com quem bem me pesa 
naquesta defcza. 

JOANNA DA GAMA, DITOS DA FliEIEA, p. 90 (ed. 
1872.) 

— «Este Roramonte, sendo mancelo de 
vinte annos, era tão orgulhoso em si, que 
qualquer cousa de esforço lhe parecia pe- 
quena pera commetter: e com esta con- 
fiança de si mesmo, ouvindo dizer da per- 
da de todolos cavalleiros do mundo, e 
onde se perdiam, desejou tanto vêr-se na- 
quella affronta, que fez com seu pae, que 
o armasse cavalleiro.D Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 30.— 
(íNisto entraram na torre levando aquel- 
las senhoras pola mão, onde, depois de 
strem dentro, tiveram em tanto os edifi- 
cios e assento delia, que cpiasi a olhavam 
por milagre, louvando em extremo a hu- 
manidade de Dramusiando e a confiança 
de si, mesmo, depois que viram o modo 
da prisão tão solta, em que tivera aquel- 
les homens.D Idem, Ibidem, cap. 50.— 
d. Palmeirim o tomou como os outros, e 
logo saiu outro cavalleiro armado d'ar- 
mas da mesma cor do escudo, tão furioso 
e menencorio como pessoa que em suas 
obras e em si trazia muita confiança.» 
Idem, Ibidem, cap. 57. — «Em dizendo 
isto, pôs os olhos em Carmelia, camarei- 
ra de Florenda, com que andava de amo- 
res, e com o contentamento de a ver, e 
confiança do que lhe queria, se foi con- 
tra Floriano ao maior correr de seu ca- 
vallo; mas como amor ás vezes pode pou- 
co com quem o não conhece, inda que este 
cavalleiro em seu nome dava aquelle en- 
contro, nem fez mais damno em Floria- 
no que rachar a lança em alguns peda- 
ços, e elle veio ao chão tão descontente do 
fim da justa, como estava confiado no 
principio delia.-» Idem, Ibidem, cap. 67. 
— «O derradeiro, em que Florenda mais 
confiança tinha, saiu em cima de um ca- 
vallo ruço rodado, armado de armas de 
ouro e verde a coarteirões, com mil inven- 
ções t gallanterias no escudo, em campo 
dourado, um tigre, que desfazia um cer- 
vo branco, i> Idem, Ibidem.—«E sem mais 
dizer, enlaçou o elmo, manencorio de cou- 
sa tão mal feita. A donzella quando o 
viu com tão bom desejo e pouco temor, co- 
brou mais algum esforço, e ambos junta- 
mente entraram pola villa, e foram ter á 
fortaleza, que estava bem assentada e for- 
te, cousa que aos mãos, quando são pode- 
rosos, se não havia de consentir; que ás 
vezes a confiança d'estas Jorças ê causa 
de muitos erros.t> Idem, Ibidem, cap. 68. 

Sempre prestes, e prompto a paz, e guerra, 
No mór .descanso mais te temerás. 
Crendo quanto a confiança ás vezes erra. 

ANT. FEKK., CARTAS, IÍV. I, n. 6. 

— «.E a fermosa tem os espiritos deli- 
cados : he toda couardias, branduras, mi- 
mos, obediencias, confianças: tem em fim 
todo genero de gosto,» Jorge Ferreira do 
Vasconceilos, Ulysippo, act. ii, se. 2. — 
«Disto venho a cuidar quão perigoso es- 
tado he o da confiança em homens, e des- 
uiome delles quanto posso; porque he ou- 

tro gosto lá per si, cair na contemplO'" 
ção dos brincos da natureza, s) Idem, IIii" 
dem, act. ii, sc. G. 

Bem nos mostra a divina Providencia 
D'estes portos a pouca segurança ; 
Bem claro temos visto na apparcncia, 
Que era enganada a nossa confiança ; 
Mas pois saber humano, nem prudência. 
Enganos tão fingidos nào alcança, 
O' tu, Guarda divina, tom cuidado 
De quem sem ti nào pode ser guardado. 

cAM., LDS., c. II, est. 31. 

— «A falta de companhia, e de quan- 
to se ha mister pera viuer, e sobre tudo o 
cuidado do bem espiritual de tanta 
{que escassamente sabia de si se era Chri^- 
tã) a fé, a confiança, o amor de Deos Ih" 
fazia tam fácil, e suaue, como lhe foi'"' 
entrar per Italia, ou per Espanha, 
salhandose ora num collegio, e easa 
seus irmãos, ora n^outra, espírado, jf' 
tejado, e seruido de todos.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap- 
— «Mas assi o ordena o Senhor pera 
per experiencia conheçamos quam pov^'' 
somos, e valemos se em nossas prof^^'^ 
forças, e arte, ou em outra qualquer C"' 
sa criada pomos a confiança ; e pera 
de acrecentamento da fé, animo, e 
leza daquelles, que só por respeito, e cíi'^'^1 
do mesmo Deos entram nos perigos, 
les estam seguros, e certos sómente do f " 
der.» Idem, Ibidem, cap. 7. — «E 
que se offereciam a passar ao Moro 
tou alguns, nam pera companhia de 
pessoa, mas pera ajuda do catecismO) 
doutrina dos Moroteses, e aos que o'" 
chorando lhe traziam, a dauam os 
zares, respondeo com a boca chea 
so, e o coraçam de fé, que nam auia 
fino contra peçonha que a confiatiç® 
Deos, ao qual, quando bem o encom^^'^^ 
dassem, entam elle os teria a elU^ 
melhores amigos, e elles o teuessem ^ ^ 
por melhor guardado.» Idem, 
cap. 8. — «Como nas palmas o 
bre as ondas, os algozes os adorauain> 
mesmos Tyrannos se lhes rendiam/ f . 
tendendo o Senhor que nestes visst 
quam solida era a confiança^ 2"^ ^ 
delle tinham, e nos que deixava 

•, nem de menos 5" jjjj. que nao era menor 
sua, a que elle tinha delles.» IdeiH 
dem. — «Porque estes tanto morrem 
desconfiados da diuina misericórdia, 1 
to maior era a confiança, que mosiT'* 
nella viuendo, e continuando a essa 
em seus peccados.» Idem, Ibidem, 

Adão, que qunsi immoto estava vendo 
O que o prompto Juiz o mal alcança, 
Pelos meios da Fé só conhccendo 
O Logar onde sóbe esta esperança, 
Mais nas passadas culpas discorrendo 
Quando he mór do remedio a con/""» 
Como se do perdão desconfiara 
As chora, ou qual se nunca antes gj, 

KOLIM DE MODllA, NOV. DO HOMEM, C. Ul 

— «Dêse-lhe confiança bastante 
Ih&i- para crer, que pode ir o, w 
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festasj mas com amor, e cortesia se lhe 
Wereça^ que não vá a todas.í> Francisco 
Manoel de Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

Assim a Dcog tendo Pedro por amigo 
Naufragava n'iim mar a confiança, 
■'í' n outro mar se salva do inimigo. 

babb. bacellah, bonet. a s. pedko. 
— Homem, pessoa de confiança, ho- 

ou pessoa em quem se confia intei- 
1'amente * Mandou a seu filho D. Al- 
^o.ro com sessenta vélas, para que sohindo 
® '"ío de Surrate, despachasse alguma pes- 
*oa de confiança, que notasse o estado da 
^'rtaleza.n Jacintho Freire, Vida de D. 

oâo de Castro, Liv. IV.— «Depois de bem 
^"^üdo tudo, tornou a voltar pelo rio ahai- 

e mandou por homens de confiança 
'Cortar os cabos, que atravessavam as es- 
'^o.das, deixando o caminho desempedi- 
"•» Diogo do Couto, Década IV, Liv. i, 

cap. 2. 

E 
Animo, valor, ousadia. 

com seus fillios e mulher se parte 
A alevautar com elles a fiança ; 

uscalços c despidos, de tal arte, 
yue m ais move a piedade, que a vingança : 

G pretendes, liei alto, do vingar-te 
/.ytemeraria confiança, 
\ eis-aqui venho oliereeido 

te pagar co'a vida o promettido. 
cam., lus., c. III, est. 38. 

^ lí Cheio então de confiança ò Santo, 
irmão, disse, não duvideis, nem te- 

ha afirmo, que aqui nos e lirover hoje meu Senhor Jesu Chris- 
g ""w grande largueza.» Fr. Luiz de 

Historia de S. Domingos, Liv. ii, 

ent' ; " ~r o Pregador vio, e 
disposição, encheu-se de 

22 ^tiça.» Idem, Ibidem, Liv. iii, cap. 

Ca ^^■wiliaridade : Tem toda a confian- 
«a casa. 

Ter confiança em Deus, con- 
P™tecçàa divina. 

Oub , ^^NTE, adj. 2 gen. (De confiar). Wem confiança. 

atrevido. 
soij a "• com, o fiar). Pôr 

^"íidad discrição, ou Q,q^i ° ívlguem. — <íAs Provisões que 
successoes da governança da 

cloj Q ^^'^de naquella boa guarda, e segre- 
Coti^o o, meu serviço, como de vós 

,1, do Couto, Década IV, Liv. 

O 
fio-íe "^íi^unicar, dar parto de. — Con- 

Ca,( ^ '^culiança ; crer. 
''2o lici de cançar, 

t tu,n>i d'importunar, 
desoecorror 

merecer 

!?iue nm? senhorio, 
íoiVí"^«Utor ci-n; o seu querer, 

Poderio.' 
auto da canahèa. 

S'erra meu bom desejo, em confiar 
Que algum'hora seram meus males cridos. 

AKT. FEIÍK., SON., 1ÍV. I, 11." 8. 

Levou a dor, Andrade, mas confio 
Que perdoarás á força do costume, 
Mais poderosa, quando a contrario. 

IDEM, ELEO. V. 

N'este soccorro tanto confiavam, 
Que já nào querem m.nis dos navegantes. 
Senão que tanto tempo ali tiirdassem. 
Que da famosa Meca as naus chegassem. 

CAM., I.US., c. IX, est. 4. 

— « Com tudo por isso diz que nam ou- 
uirá no aperto da morte {que estas sam 
as angustias, de que falia) aos que pas- 
saram a vida confiando.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 9. 

— V. n. Ter ou pôr conliança em al- 
guém, ou cm alguma cousa. 
i'Vd. Ao Inferno todavia ! 

Inferno ha hi pera mi ? 
Oh triste ! que em quanto vivi, 
Nunca cri que o hi havia; 
Tive que era fantasia; 
Folgava ser adorado. 
Confiei cm meu estado, 
E nào vi que me perdia. 

GIL. VIC., AUTO DA IÍAUCA DO MFEENO. 
— (íMayortes vendo a dura dttença que 

em seu contrario achava, confiando na 
força de seus braços, remetteu a elle, e 
ambos se liaram de maneira que fizeram 
rebentar o sangue em maior- quantidade 
do que dantes saia.st Francisco de jMo- 
racs, Palmeirim de Inglaterra, cap. lü. 
— üEl-rei e todolos de sua casa ficaram 
tristes polo da Fortuna não querer ficar 
íiella. Aqui deixa a historia de fallar 
ndles, e torna aos outros da corte do Im- 
jJerador, que naquella demanda andavam, 
cada um expurimantando sua fortuna, 
confiando em suas mostras, que té li Jo- 
ram a seu gosto: mas isto não devia ser 
assim, 2)orque quando ella é maior, então 
se deve ter em menos, ou haver-Uie maior 
medo,D Idem, Ibidem, cap. 3G. — <s. Tam- 
bém foi dellas a dona, que fez pelejar ao 
da Fortuna e o do Salvage. E porque era 
pessoa, em cujo saber e astucia Eutropa 
muito confiava, lhe deu cuidado de tama- 
nha empreza, e ella o ordenou, da sorte 
que vistes.y) Idem, Ibidem, cap. 37. — 
(íQuereis que vos diga, senhor cavalleiro, 
diste a donzella, senão que sou ma is mal- 
aventurada mulher do mundo, que indo 
buscar algum cavalleiro famoso pera uma 
necessidade grande, revolvi a corte de 
França; e, dando conta aos melhores dei- 
la, nenhum quiz acceitar o que lhe pedi, 
que lhe pareceu grave d'acabar; e vindo 
quasi desesperada acertei de chegar ao 
valle onde Florenda estava picra lhe jjedir, 
que mandasse comigo algum dos seus guar- 
dadores, em que mais confiasse : e jjoi^que 
vos vi em companhia de outro cavalleiro, 
que os estava derribando todos, cuidei que 
fosseis assim como elle e pedi-vos que me 
seguisseis sem vos querer dar conta do 
caso, que temi) que sabido, não quizesseis 

vir comigo,D Idem, Ibidem, cap. G8. — 
«JS porque o outro os não deixava repou- 
sar, carregando-os de muitos golpes, fo- 
ram tão afrontados, que de todo se qui- 
zeram render, confiando na misericórdia 
do vencedor.D Idem, Ibidem, cap. 7ò. — 
(iNam havemos de confiar em nossas for- 
ças, tam receados havemos de andar de 
nós com) de inimigos, pois havemos con- 
tradizer aos apetites, e pelejar com a sen- 
sualidade.d D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 5õ. — «El-Bei vosso pai, 
criado em sua casa, & em seu seruiço, 
desde idade de noue annos, o outro por 
me parecer que se nam movera V. A, a 
me mandar cousa em que consistiam to- 
dolos feitos, & louuores deste felicissimo 
liei, & daquelles que o seruiram na guer- 
ra, & na paz, senão por confiar de mim 
o mais substancial que no screuer das 
Chronicas se requere, que he com verdade 
dar a cada hum o louuor, ou reprehen- 
sam que merece,d Damiào de Goes, Chro- 
nica de D. Manoel, Prol, — nE também 
que ha que confiar, de que não tome os 
roins, se seu marido lhe dá liçoens, e mo- 
tivos para cahir e Jicar nelles'ii> Fran- 
cisco iVlanoel de llello, Carta de Guia de 
Casados. 

Iluma vez desengana-se a vontade 
Ko continuo exercicio das mudanças ; 
Outra vez já tentada das lembranças, 
Se torna a confiar da variedade. 

J. XAVIEll DE MATTOS, BIMAS, p. G (3.° cd.; 

— Confiar em si. — «E como cada um 
confiasse 7nu{to de si, faziam ambos ta- 
manhas maravilhas, que esta foi uma das 
melhores batalhas e mais p/era ver, que 
se nunca alli jez.D Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 71. 

— Confiar-se,rejí. Ter confiança, 
fiar-se. 

Só neste me confio, co' este espero 
Viver alegre semj)rc, o deseançada, 
A este amo do amor puro, o sincero, 

CÔHTE KEAI,, NAUF. DE SEPULV., C. U. 

Falso, perucrso mmido, diz comigo 
liai de quem se confia em teus enganos. 

IDEM, IBIDEM, C. X. 

CONFICIONÁDO, A, part. pass, de Con- 
ficionar. Vid. Confeiçoado. 

— Águas conficionadas, aguas prepa- 
radas com aromas, drogas medicinacs 
ou cosméticos. 

CONFICIONAR, V, a. ant. Vid. Confei- 
çoar. 

CONFIDÊNCIA, s, f, (Do latim confiden- 
tia), Communição d'uma cousa secreta. 

— Falsa confidencia, revelaçilo pre- 
tendida quo se faz para enganar alguém. 

■— Confiança intima. 
— Faliando do beneficios ecclesiasti- 

cos, a confidencia é uma convenção sc- 
ereta quo consiste era possuir um bene- 
ficio, em nome d'outrem que tem o titulo 
Sem gosar os fructos. 

— Loo.: Em confidencia, em segredo. 

\ 
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CONFIDENCIÁL, adj. 2 gen. (De confi- 
dencia, com o suíExo «al»). Que se com- 
munica em confidencia.—Declaração con- 
fidencial. — Carta confidencial. — Aviso 
confidencial. — Nota confidencial. 

CONFIDENCIALMÊNTE, adv. (De con- 
fidencial, com o sufiHxo «mente»). £m 
confiança, em segredo. — Foi-me dito 
confidencialmente. 

CONFIDENGIÀRIO, s. m. (De confiden- 
cia, com o suffixo aario»). Termo de an- 
tiga jurisdicçào ecclesiastica. O que por 
pacto simoníaco e illicito, adquire um be- 
neficio, com a condição de o guardar para 
outro, 6 de Ih'o resignar em certo tempo. 

— O que conserva para si o titulo de 
um beneficio, mas com o encargo de dar 
a totalidade ou parte do rendimento ao 
resignatario, collator, ou a quem fôr desi- 
gnado na convenção, 

CONFIDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
eonjidens, confidentisj part. act. de conji- 
deve). A quem se confia um segredo. — 
Pessoa confidente. 

 Poucos amigos, 
Como é de vor, contava o honrado velho, 
Mas dignos d'elIo todos. D'cssc numero 
Era—e não muitos mais de seu estado, 
O castelhano anciào a quem o acaso 
Hóspede e confidente ao vate dera. 

OABBETT, CAMÕES, C. VI, Cap. 5. 

—S. 2 gen. Aquelle a quem se faz con- 
fidencia de seus segredos, e pensamentos 
Íntimos. 

CONFIDENTEMÈNTE, adv. (De confi- 
dente, cora o suffixo «mente»). Em con- 
fidencia, com segredo.—Disse-lhe confi- 
dentemente que não acreditava nas pro- 
messas do ministro. 

CONFIGURAÇÃO, s. /. (Do latira confi- 
guratione). Ácçíw de configurar; resulta- 
do d'essa acçao, e fôrma exterior; or- 
dem, disposição de superfícies. 

— Terrao de Astronomia. Situação re- 
lativa dos corpos planetarios, uns com re- 
lação aos outros, e, particularmente, dos 
satellites de Júpiter. 

— Terrao de Astrologia judiciaria. As- 
pecto mutuo dos planetas, ou conjuneçao 
d'estc3 corpos celestes. 

— Termo de Chimica e Physica. Diz- 
se das partes tenues, que escapam á 
vista. 

configurado, a, part. pass. de Con- 
figurar. Com certa fôrma ou disposição. 

CONFIGURÁR, V. a. (Do latim conjigu- 
raré). Dar uma forma.—A crystallisação 
configura os sáes de diversas maneiras. 

— Dar uma idèa do todo. 
CONFÍM, adj. 2 gen. (Do latim confinit), 

Que confina, confinante. 
—S. m. pl. A parto do nm territorio, 

collocada na extremidade d'esso territo- 
rio, e na fronteira d'um outro; limite, 
fronteira, raia. 

—Nos confins da terra, nas extremi- 
dades da terra, no fim do mundo. 

CONFINÀDO, ipatt. pass. do Confinar. 

CONFINÀL, adj. 2 gen. (Do latim con- 
finalis). De confins, pertencente, e pro- 
prio dos confins.— Guerras confinaes. 

CONFINÁNTE, adj. 2 gen. (Do theraa 
confina, de confinar, com o suffixo «ante»). 
Que confina, fronteiro, que está pega- 
do aos confins de outra terra. 

O nosso ultimo rei, e o rei de Ilespanha 
Determinaram, por cortar d'um golpe, 
Como sabeis, neste angulo da terra. 
As desordens de povos confinantcs, 
Que miiis certos signais nos dividissem. 

JOSÉ BASILIO DA GAMA, UBAGÜAY, C. I. 

CONFINÁR, V. n. (De confim). Tocar 
nos confins, nos limites.-r-Poríií^aZ confi- 
na ao norte com a Gallisa. 

— Figuradamente: Serras que confi- 
nam com o céo, serras quo parecem tocar 
no céo. 

— V. a. Limitar, encerrar dentro de 
certos termos, ou limites. 

CONFÍNE ou CONFÍNIO. Vid. Confim. 
CONFINGÍDO, jpart. pass. de Confingir. 

Termo de Pharmacia. Confeiçoado. 
CONFINGÍR, V. a. (Do latim conjigere). 

Fingir, eseogitar, imaginar. 
Estado com'estades de mi 
Conjingede vos ben dcs aqui. 

CANO. DE D. DINIZ, p. 130. 
—Termo de Pharmacia. Preparar, con- 

feiçoar. 
CONFINIDÁDE, s. f. (De confim, com o 

suffixo «idade»). A condição, a visinhan- 
ça, a approximação de dous paizes que se 
tocam. 

CONFIRÍR. Vid. Conferir. 
CONFIRMAÇÃO, s. f. (Do latim confir- 

matione). Aeção de confirmar, de garan- 
tir, de assegurar uma cousa; ratificação. 
—A confirmação d\ma noticia.—Este fa- 
cto merece confirmação. 

— Terrao de Jurisprudência. Appro- 
vação ou ratificação dVira acto. 

—Terrao do Theologia. Um dos sete 
sacraraentos da egreja catholiea romana, 
quo se pretende comraunica o Espirito San- 
to, e confirma na fé que se recebe 
no baptismo. A confirmação chama-se 
também Sacramento de plenitude, por- 
que é como a consumação e plenitude do 
baptismo. Na administração d'este sacra- 
mento costuma haver um padrinho para 
os homens e uma madrinha para as mu- 
lheres. — <iEm a confirmação não ha de 
haver mais que um padrinho, quer seja ho- 
mem, quer molher.y) Promptuario Moral, 
p. 205, em Bluteau. 

— Bulla de confirmação, é um docu- 
mento emanado do papa, sera o qual não 
é válida a eleição ou noraeação d'ura bis- 
po, cardeal, ou idênticas dignidades da 
Egreja. 

—Terrao de Rhetorica. A parte do dis- 
curso onde se provara as partes da divi- 
são, apresentando as provas em uma or- 
dem capaz de persuadir. A confirmação 
vem ordinariamente depois da narração, 
no genero judiciário. 

CONFIRMADAMÊNTE, adv. (De confir- 
mado, com o suffixo «mente»). Firme- 
mente, com segurança, sem a menor du- 
vida. 

CONFIRMADÍSSIMO, adj. superl. de 
Confirmado. 

CONFIRMÁDO, k,part. pass. de Confir- 
mar. Seguro, certo, ratificado, fallando das 
cousas. 

De hfia tristeza em outra soa leuado 
Até parar cm veruos satisfeita: 
Com outro nouo amor já confirmado, 

CORTE BEAL, NAUP. DE SEPULT., 0. H. 

D'inveja e de soberba commovido 
(Veneno que inda os Anjos não perdoa) 
Vãmente de si mesmo persuadido 
Contra o Supremo Ser guerra apregoa ; 
Infinitos seguirão seu partido, 
Pedem do Ceo para elle a Grã Coros; 
Que tanto a liberdade he arriscada 
Antes de ser em Graça confirmada. 

BOLIM DE MOUBA, NOV. DO nOMEM, C. VI, CSt. 4®' 

—Termo de Theologia. Que recebe^ 
o sacramento da confirmação. 

—Confirmado em gra<^a, preservado 
peccado por graça especial de Deus. 

CONFIRMADÚR, s. m. (Do thema con- 
firma, de confirmar, com o suffixo «dôr»]- 
O que confirma. 

CONFIRMÀNTE, adj. 2 gen. .(Do lat'" 
conjirmans, conjirmantis, part. act. 
conjirmo). Que confirma. 

CONFIRMÁR, V. a. (Do latim confi^\ 
maré). Sanccionar, attribuir por conh^ 
raação. — O rei confirmou os direito' 
privilégios d'esta cidade.—«Por 
mór daquelle mar, o que ElRei dcP'^ 
confirmou por um Alvará,pulo qual 
Vaz Pereira, por morte de Jorge de ^ ^ 
to houve Sentença contra Antonio 
CO que era Alcaide mór. d Diogo do 
to, Década IV, Liv. i, cap. 6. 

—Attestar, mostrar; ratificar, ® 
borar; tornar raais certo, estável, seg" 
válido. — «Mas esta variedade de 
não muda, nem encotra o mistério, 
o cõfirma, e declara mais. A raz^o 

sete corno 

Ml 
noi 

porque o numero setenta ^     _ 
tárão S. Cypriano, e S. Oregorioi ^ 
gnijica o perdão universal dos peccd"' ' 
Antonio Vieira, Sermões do wj. 
Part. II.—«Confirmão estejuizo com ^ 
tos, e mui variados exemplos, tira^jf 
Antonio Galvão no seu tratado de . 
sos descuhrimentos.D Antonio Cor'' 
Historia Insulana, Liv. i, cap. !• 

—Termo de Theologia. Conferir'' 
cramento da confirmação. jg, 

— Confirmar-se, v. refl. Segu/íJ 
certificar-se.—Confirmou-se a noti<^^ 
queda do ministério. 

—^Conferir-se o Sacramento da c 
mação. 

Ao templo principal vào confirmar^ ^^^9, 
Co'as benções que a sagrada Igreja or 
Nào cabem pellas ruas os que vinhaB* 
Por ver as graças mil de seu sembrao 

COBTB KKAL, KAUP. DB SBPÜIT., C- 
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CONFIRMATÍVO, adj. (Do thema con- 
firma, de confirmar, com o suffixo «ati- 
VO»), Que tgfj, força, o poder de confir- 
mar—Sentença confirmativa d'um julga- 
mento. 

_ '-~Acto, titulo confirmativo, acto, ou 
titulo que approva ou ratifica um acto 
Anterior. 

CONFIRMATÓRIO, adj, (Do latim con- 
fifnator). Que tem a virtude de confir- 
mar. 

CONFISCAÇÃO, s. f. (Do latim conjis- 
'^tione,). Acçào de confiscar.— A confis- 
•'âÇão geral foi abolida. 

Termo do Foro. AcçSo judicial, pela 
1®al se applicam ao fisco, os bens do 
condemnado no seu perdimento, 

CONFISCÀR, V. a. (Do latim confisea- 
')• Adjudicar ao fisco os bens de qual- 

^'ler pessoa por causa de crimes, trans- 
gressão, etc. 

*~-Confiscar-se, v. rejl. Ser confiscado. 
^4 virtudt é um bem que nunca se con- 

CONFISCÀVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
confisca, de confiscar, com o suffixo 
'8veh). Que pode ser confiscado. — Mer- 
«aaoriaí confiscaveís. 

CONFISCO, 9. m. (De confiscar). Ter- 
o^Juridico. Pena, que importa adjudi- 

de bens ao fisco, por causa de cri- 

tos' contravenções a leis ou regimen- 

^®rdimento de bens a favor d'al- 
o em ejjj inexecucão de conven- 

Vid. Cpnfiscação. 
ONPISSÃO, s. f. (Do latim confesaio- 

'^'..^^claração verbal feita ao padre ca- 
° ico de seus peccados. 

q de confissão, attestado em 
o padre certifica ter ouvido alguém 
confissão. 

coiifl ^""^fissão auricular ou privada, 
Ooc ouvido do padre, por siao da confissão publica, que foi usa- 

i>a Egreja primitiva. 

'^dfissão geral, confissão de todos 
se tem commettido du- 

a vida. 
jj^j^cclaração d'um facto. — A confis- 

0 crime toma impossivel í» defeza, 
desabafo, confidencia. 

o ineognito guerreiro, 
Lev ^ volta (Io coro, com seu hogpedo, £ ® repaato da manhan tomavam : — 

Rh?]? bondoso e terno amigo, 
Que penas e cuidados 
Quo ^^do, eonfis»ão sincera... 

^^Pli^iar-vos o succcsso estranho, 
6e a presenciastes ;—o do escandalo, 

meu pezar o dei, pordão vos peço.» 
®AaRETT, cAM., cant. III, cap. 8. 

de fé, ou simplesmente 
•ía lista e declaração dos artigos 
®grei„ Egreja romana e das outras 

■Jío d'Augshourg: denomina- 
ó conhecida a profissão de 

fé feita pelos protestantes lutheranos em 
1Õ30, na Dieta d'Augsbourg, onde Me- 
lanchthon, discipulo dc Liithero, foi o 
principal representante, na falta do mes- 
tre, que então se achava expulso do im- 
pério. Melanchthon, por prudente calcu- 
lo, introduzio algumas modificações nas 
novas doutrinas, com quanto não alte- 
rasse os princípios fundamentaes do lu- 
theranisrno. Não obstante, Carlos V fez 
abolir esta confissão pela Dieta, na qual 
os deputados catholicos eram em maior 
numero. D'aqui resultou iinmediatamen- 
te entre os príncipes lutheranos uma liga 
oífensiva e defensiva, chamada a Liga 
de Smalkalde (cidade do Eleitorado da 
Hesse), para resistir e por um termo ás 
ambições de Carlos v. A liga, que che- 
gou a ter poderosa influencia, e não pou- 
cos adeptos, ficou quasi aniquilada na ba- 
talha de Muhlberg em 1547; mas, pou- 
co tempo depois, adquirindo novos ele- 
mentos, forçou Carlos V a assígnar a con- 
venção de 1'assau (1Õ52), terminando as- 
sim esta luta religiosa, que trouxe a fi- 
nal a liberdade de consciência. Vid. Con- 
fessionista. 

—Confissão de Emden, confissão bel- 
ga reformada, redigida no Brabante, em 
francez, por Guy de Brcs(l5G2), e depois 
traduzida para allemão em Emden (ci- 
dade marítima do Ilanovre) em 1571. 
Esta confissão foi approvada em Dor- 
drect(1619), emais tarde naHaya(lG51). 

— Termo de Liturgia. Oração cuja 
formula é: «Eu peccador me confesso a 
Deus,» etc., e que se reza ao principiar o 
acto de confessar-se, e no começo da 
missa. Esta oração 6 também conhecida 
pelo termo latino Confiteor. 

— Termo Jurídico. Declaração ou re- 
conhecimento verbal, ou por escripto, da 
verdade de um facto. 

— Confissão jMcZzcmí, é a confissão fei- 
ta em juizo; e se fur feita ante juiz in- 
competente em matéria civil, não ó olha- 
da como verdadeira. 

— Confissão extrajudicial, confissão fei- 
ta fora de juizo quer vocal, quer por es- 
cripto particular, quer por escríptura pu- 
blica. 

— Em matéria civil. A confissão não 
pôde dividir-se, isto 6: acceitar-so, e re- 
geitar-se em parte. 

— PI. Confissões, obras do diíFerentes 
auctores, onde declaram os erros da sua 
vida.—As confissões de Santo Agostinho. 

— Logares onde jazem corpos de mar- 
tyres, confessores da fé. 

— Antigamente: Declarações por es- 
cripto.—Porque aquelles, que empresti- 
dos tiram,, ou fazem outros contrautos, 
por mui meesteirusos que sam, segundo a 
vontade dus creedores, porque hajam ra- 
zom de lhes acorrer com aquello, que lhes 
comprir, fazem muitas vezes confissões 
do que nom he, e renunciam os direitos, 
que os ajudam contra aquellas confissões, 

que fazem.n Ordenações Affonsinas, Liv. 
IV, Tit. 51, § 1. — dE se acontecer que 
o devedor a este mandado dos sesseenta 
dias renunciar, dizendo ao tempo do con- 
traído que renuncia ao direito, que diz, 
que ante do* sesseenta dias possa vir con- 
tra a sua confissom, Mandamos que tal 
renwiciaçom seja nenhãa.t Ibidem, Liv. 
II, Tit. 96, § 4. 

CONFÍTA, s. f. (Do latim conjio). A' 
certa confita; chegada a occasião, quando 
alguma cousa se espera por prévio ajuste, 
c com promessa de conclusão; occasião 
opportuna.— «Quando vem a certa con- 
fita, tudo hc huma má ventura de hum 
cruzado.* Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Eufrosina, act. i, se. 2. 

CONFITÉIRO. Vid. Confeiteiro. 
CONFíTÊNTE, s. 2 gen. (Do latim con- 

jitens, conjitentis, part. act. de confteor), 
Que vai confessar-se, ou so está confes- 
sando. 

— Termo da Inquisição. Confesso, o 
que confessou o delicto de que foi accu- 
sado. 

CONFLAGRAÇÃO, s. f. (Do latim con- 
jlagratione). Abrazamento geral.—A con- 
flagração do globo terrestre. 

— Figuradamente : Desordem politica, 
dissensão, geral perturbação, discórdia, 
guerra civil, ou geral.—Conflagração po- 
litica.' 

CONFLÍCTO, s. «j. (Do latim conjlictui). 
Choque de pessoas que pelejam; peleja, 
combate. — O conflicto de dous exercitos. 
— «.Foi horrivel o conflicto.» Queiroz, 
Vida do Irmão Basto, p. 291, col. 2, om 
Bluteau. 

 Sendo em conflito acerbo 
Dellc assaltado, junto ao pátrio Nilo. 

SÁ DE MKKEZES, MALACA COSQ., liv. IX, 0Ít. 23. 

— Altercação, disputa entre duas oa 
mais pessoas, com emprego do palavras 
offensivas e injuriosas, ou com ameaças 
e insultos. 

— Figuradamente: Afflicção; pena, 
combate interior; lucta de interesses, de 
paixões. — O conflicto da virtude com o 
vicio. — O conflicto dos elementos. 

— Termo de Processo. Conflicto ^m- 
risdicção, ou simplesmente conflicto, con- 
tradicção sobre o direito de conhecer um 
negocio entre duas jurisdicções da ordem 
judiciaria. 

— Conflicto d'attrihiiição, conflicto en- 
tre duas jurisdicções, uma da ordem ju- 
diciaria e a outra da ordem administra- 
tiva. 

— Conflicto negativo, conflicto que tem 
logar quando dous tribunaes so declaram 
respectivamente incompetentes para co- 
nhecer d'um mesmo negocio, 

CONFLUÊNCIA,s./(Do latim conjluen- 
tia). Logar onde so ajuntam dous rios.— 
A confluência do Zezere com o Tejo. 

— Termo do Medicina. A qualidade do 
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ser confluente.—A confluência das bexi- 
gas. 

CONFLUÊNTE, adj. (Do latim conjluens, 
conjlumtis, part. act. de cunjluerc). Que 
conÜue, íallando de rios.—Estes rios são 
confluentes. 

■— Termo de Medicina. Bexigas con- 
. fluentes, chamadas vulgarmente pdle 
de Lixa, e Olho de polvo, bexigas iiiui- 
to numerosas, e que em jnuitos lo- 
gares se contundem umas com as ou- 
tras ; n'esta fôrma de moléstia, a eru- 
pção, como nas outras especies de be- 
xigas, principia na cara, c é só alli que 
as pustulas se desenvolvem; nas mais 
partes do corpo estão apenas marcadas; 
no tronco e nos membros apenas existe 
alguns pequenos pontos pretos ou cinzen- 
tos que parecem indicar o iogar de ou- 
tras tantas pustulas; u epidermo levan- 
ta-se em ditierentes partes do corpo, o 
fôrma bolhas mais ou menos largas, ana- 
logas ás empôlas de cáustico; estas bo- 
lhas arrebentam, e deixam sahir um li- 
quido amarellado, sendo seguidas de ex- 
coriajões profundas: esta qualidade de 
bexigas tem uma marcha rapida. 

— Termo de Botanica. Partts con- 
fluentes, partes que se reúnem e que se 
confundem. 

■— Folhas confluentes. — «Confluentes 
(confuentia), (folhas) são desadunadas, 
mas conchegadas na base humas ás outras 
muito estreitamente, e formando entre si 
ângulos agudos. i Avellar lirotero, Com- 
pêndio de Botanica, Tom. i, p. 46. 

— Termo de Mineralo^ia. Aragonita 
confluente, variedade prismatica, cujos 
crystaes se reúnem pelas suas bases. 

— S. m. Confluência.—No confluente. 
— Termo do Anatomia. Confluente dos 

êinus da dura-mater, ou torchio de Hé- 
rojihilo: cavidade venosa irregular, si- 
tuada na parte anterior da protuberancia 
occipital interna, o limitada pela fouce 
do cerebro, a tenta e a fouce do cere- 
bello; e apresenta na parte interior seis 
aberturas: superiormente, a do sinus lon- 
gitudinal superior; inferiormente, as dos 
sinus occipitaes; anteriormente, a do si- 
nus recto; emtim aus lados, as duas 
aberturas por onde sae o sangue ti-azido 
pelos quatro orilicios dos sinus late- 
raes. 

CONFLUÍDO, part. pass. de Confluir. 
CÜNFLUIR, V. n. (Do latim conjluere). 

Juntar-se uo mesmo leito, fallando de 
dous rios. 

CONFORMAÇÃO, s. f. (De com, e for- 
mação). Disposição natural das ditferen- 
tes partes d'um corpo, o principalmente 
d'um corpo organisado. 

— Termo de i\ledicina. Vicio de con- 
formação, toda a disformidade trazida ao 
nascer. 

— Doença de conformação, doença que 
provém da má disposição das partes do 
corpo. 

— Termo do Cirurgia. Reducção dos 
ossos fracturados ou deslocados. 

CONFORMADO, A, part. pass. de Con- 
formar. Que se conformou. Que tem tal 
ou qual conformação.—As causas devem 
ser conformadas segundo seu fim. 

CONFORMÁR, V. a. (Do latim confor- 
mare). Dar a forma.—Deus conformou o 
homem á sua imagem e similhanqa. 

— V. n. Ser conformo, ajustar, con- 
cordar, ser da mesma opinião, ter egual 
modo de sentir. 

Não vedes como logo conformaram 
Nos rostos, e noa nomes, nos amores ? 

AKT. FEUR., KGL. I. 

— «... Mas Miraguarda, que não po- 
dia encuhrir o pesar, que lha ficava, de 
não vencer ao outro, sendo a batalha so- 
bre sua pessoa, tanto que o viu em melhur 
disposiqão, o mandou sahir do casiello, 
deficndendo-Uie que dentro em um anno 
não vestisse armas, pois co'ellas não al- 
cançara victoria tão justa: de que ficou 
tão triste /'descontente quanto parecia ne- 
cessário pera conformar com o nome, 
crendo que de todo sua fortuna o qxieria 
destruir.y> Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. GO. 

Cantava a bella Nymplia, e co'os accentos 
Que pelos altos paçoa vào soando, 
Em consonancia igual os instrumentos 
Suaves vem a um a tempo conformando. 

CAM., Lus., c. X, est. G. 

— (íAssentado nisto, em que quasi to- 
dos tornaram a conformar, deo-lhes o 
Governador recado que se fizessem jirestes 
pera o outro dia, que eram vinte de Fe- 
vereiro, ordenando alli com os Cap>itães 
o modo que se havia de ter na desembar- 
carão, que havia de ser por esta manei- 
ra.» Diogo do Couto, Década IV, Liv. i, 
cap. 2. 

— Conformar-se, v. refi. Estar d'ac- 
cordo. — (íDesejandose conformar, segun- 
do a pouquidade, e f raqueza de suas for- 
ças, [e sam também palauras suas) com 
aquelle dito de Christo nosso Redentor, 
Perderá a própria vida quem a quiser 
poupar, e achala lia quem a perder por 
amor de mi.» Lucena, Vida cie S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 7. — «-4s re- 
ligiosas coutam-lhe todas as cousas que 
dão alivio a humanidade: a hora que se 
narn conformarem com a vontade de Deus, 
nam a teram de vida, teram hum conti- 
nuo martyrio.r) D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, pag. 57. 

O Zefiro suave parecia 
Ondcar com brandura as flores bollas, 
K (£uando brandamente as dividia 
Ir em si transformando o clieiro dellas; 
As encrcspadas aguas (jiie movia 
Com deleitoso som queüravào nellas, 
Tudo se conformava, e tudo era 
llum sigilo da Mão, que o lizera. 

BOUJl DE MOUBA, NOV. DU UÜMEM, C. I, CSt. 30. 

— Sujeitar-se. — «Conformome, como 
de antes, em ser ouvinte.» Francisco 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, P' 
20G. 

— Loc. FAM.; Conformar-se com ® 
vontade de Deus, resignar-se, soffrer cow 
paciência, sujeitar-se á vontade divin^' 

CONFORME, adj. 2. gen. (Do latim 
conformis). Que tem a mesma fôrma, 
é similhante. —Esta cópia esíá conforO® 
ao original. 

— Ajuntado, adaptado, adeqitado, 
logo. — De modo conforme aos usos 
terra. — «0 da fortuna transportado ^ 
o ouvir se encostou á porta, e não 
entrar dentro polo não estorvar, que 
que o outro de namorado ou desconte^ 
se enlevava tanto no gosto do que 
ou na lembrança de seu cuidado, " 
vezes se cuhia sobre o cravo, e acodia co^^ 
palavras conformes a sua vida, e em 
vor de quem lha assim fazia passaT-'' 
Francisco de Moraes, Palmeirim de ^ 
glaterra, cap. 18.— (íD'ahi se 
juntamente á pousada de Arnedos e ^ 
cindos, que também saiam pera se 
elles, e indo á igreja principal de^ 
dres, onde estava ordenado lhe dizei^^'"* 
missa, a ouviram com toda a solemni^ 
de de ceremonias reaes, abastança de ^ 
Ias e vozes' singulares conformes ao 
do das pessoas que a ouviam. Depois 
acabada se tornaram ao paço acomp^^^ 
dos de tanta gente popular, que vinh 
por ver seus novos príncipes, que 2" . 
não podiam romper as ruas.n ldcifl> 
dem, cap. 48. — v.Armelo, a quem a 
d'aqueUes homens fez gram lastima> 
vendo-a por conforme á que seu aU 
buscar, quando partiu do castello « 
mourol, não se pôde ter que tanibn'^ 
lagrimas não mostrassem nelle esta f 
xão: e chegando-se ao que estava senta 
disse: Homem de hem, a quem 
mais descanço do que em vós 
ha, dar-me-heis novas de um J 
manaebo, a quem o amor fez buscar 

disse: Homem de hem, a quem 

da solitaria em tempo que em oulf^s j" 
tet melhor o poderá servir. São 
aggravados desse, disse o outro, jjjj, 
sei por quem me perguntaes.D IdeiHj 
dem, cap. 72. — «.E posto que seiJ' 
josse passar aquella vida só, 
Florendos alli veio o achou tão co»! 
a sua condição, que a passavam 
mendo frutas campestres e ervas •ga- 
nhas, isto inda poucas vezes, que " .j-, 
dos e paixões era o principal 
mento, em que se então sustinhct'^ 
Ibidem, cap. 73. 

Succeder-llie-lia ali Castro, que o csi 
Portuguez terá sempre levantado : 
Conforme successor ao succcdido ; jiid"' 
Que um ergue Dio, outro o defende e b 

CAM., Lüs., c. X, est. C7. 
ifô* 

— & Mas como já não havia ^0}^ 
médio, fizeram seus discursos, 
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tornarem pera a Corte do Preste 
ouo, e alli acabarem suas vidas, e hus- 

<^arem. recolhimmto, e quietação conforme 
^''^<6 lhes o tempo ojferecesse.D Diogo 

o Couto, Década IV, Liv. i, cap. 4, 
^ Que está d'accordo.— aOumpreme 

^ er isto, & a razão he, que nessa casa 
ttuas senhoras dignas de ser seruidas, 
oOiçadas: se nos e^icontramos será uma 

e tamhem se formos differentes na 
J/eição, ficaremos conformes nas vonta- 

tn Jorge Ferreira de Vasconeellos, 
^^ysippo, act. II, SC. 2. —' « Tornando á 

oria^ saidos daJli como no capitulo 
'■fls faz menqão, depois de tornados em 

^as forças, armados daquellas armas 
ü^^s, qiig pgra seu caminho mandaram 

^ se partiram juntamente tão confor- 
^i como tinham as vontades, com de- 
^''■nação de se não apartarem, se algu- 

j o não causasse.!) Francisco 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 

Quando^aa formosas Nyraphas, co'os amantes, 
rela mào, já conformes o contentes, 
oubiam para os paços radiantes, 
^ ue.metaes ornados reluzentes ; 
Mandados da Rainha, que abundantes 
Mesas d'alto3 manjares, exeellentes, 

tinha apparelhadas, que a fraqueza 
estaurem da cansada natureza. 

cam.,lus.,c. X, est. 2. 

"Qíie lhe requeria da parte d'El- 
não bolisse nas successdes, porque 

^^^0 Mascarenhas era legitimo Governa- 
e não dêsse occasião a divisões, e 

em meio de tantos inimigos, e 

P^rar 
dos 
«síau, 

«m tempo que eram tão certas as no- 
"cs galés de Rumes, que para as es- 

era necessário estarem todos uni- 
® conformes, e não em bandos, como 

fani certos bolindo-se nas successões.n 
de Couto, Década IV, Liv. i, cap. 9. 

^ ^'guradamente: Resignado, sub- 
conformado.—Estar con- 

® corra a sua sorte. 
Conformemente, em conformi- 

"les 7*^°™ Viver conforme aos dieta- 
hx 7 ^^(ingelho. — a Cá nesta parte he 
íiqju obrigação conforme ao proprio 
\]j f •" Jorge Ferreira de Vasconeellos, 

Prol. — aPorém cfimo sotibe- 
2"® o que ficava era Pulendos, vie- 

a, o fim delia, e viram-o andar com 
e<| (j tão rotas, que tinham bem pou- 
««jh •* quaes sempre trazia negras 

'"'mistura, conforme ao tempo 
® escudo em campo negro uma 

íaloj • Francisco de Moraes, 
"io dlnglaterra, cap. 15. — «Co- 
""j e diiii- 
"lor^q ^f^nta estima que perguntado De- 

Philosopho quando começára a 
' '''espondeo, que depois que co- 

'Conhecer a si mesmo, conforme 
5q (jg sentença.» Heitor Pinto, Dialo- 
'í! a25j®'"^3deira Philosophia, cap. 4.— 

^'^(■hia-se de acompanhamento con- 

CONF 

forme a seu estado, parecendo-lhe conve- 
niente, pois era auto publico, mostrar au- 
ctoridade e pompa, contra gente armada 
de poder e força.» Frei Luiz de Souza, 
Historia de S. Domingos, Liv. i, cap. 2. 

E porque o Creador era tudo obrasse 
Conforme a tal Poder tão Soberano, 
Quiz que da baixa Terra se formasse 
Quem reparasse a falta deste dano; 
E que dos condemnados castigasse 
A pérfida soberlia o ser humano. 
Logrando estes Assentos Milagrosos, 
Immortaes, Impassíveis, Gloriosos. 

ROHM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. IV, CSt. 52 

— «A Ilha de Serdenha com Corsega, 
a de Sicilia com Italia, Negroponte com 
a Grécia; e conforme a Plinio lib. 2 
cap. 87 e 100 antigamente se formavão 
de novo as Ilhas de Delos, e Rhodes; e 
a huma o mar costou da terra, como a 
Sicilia da Italia, a Chipre da Siria.D 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
I, cap. 1. 

— Prep, Segundo. — Conforme cor- 
rer o negocio. — «... E accusado pelos 
parentes do morto e pelas justiças de El- 
Rei, posto que elle negasse o delicto e as 
partes lh'o provassem, todavia por não 
fazer sujjiciente ahonação de sua pessoa 
conforme o direito, foi julgado a priva- 
ção de ordens...TI Frei Bernardo do Bri- 
to, Chronica de Cister, Liv. vi, cap. 4, 
p. 727. — «.Determinou fazer huma arma- 
da para o estreito do Alar Roxo, em que 
elle fosse em pessoa, assi pera delia so- 
correr ao Emperador, e mandar o Pa- 
triarcha conforme a ordem delRey, como 
tamhem para estrovar ao Turco que se 
vinha apoderando de todos os portos do 
Estreito, e destruir as galés de Turcos, 
que nelle andassem, e castigar, os que 
com elles achasse confederados, e aliados, 
e assi armou setenta, e quatro nauios, s. 
doze galeões de alto bordo, duas galés, e 
setenta galeotasde cuberta,e fustas.í) An- 
tonio Gouvêa, Jornada do Arcebispo de 
Gôa, Liv. I, cap. 7.—<í Assim estavam todos 
louvando sua valentia e sentindo tamanha 
perda: porque daquelles cavalleiros não 
se esperava senão a morte, conforme as 
suas feridas e a braveza com que anda- 
vam.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 38. 

— Conforme, vale muitas vozes por uma 
oração elliptica, segundo as condições 
que se derem; por ex.: Tu vaes hoje a 
minha casaf Conforme. 

CONFORMEMÈNTE, adv. (De conforme, 
com o suffixo «mente»). Em conformida- 
de com. De modo conforme. 

CONFORMIDADE, s. f. (Do latim con- 
formitate). Qualidade do que ó conformo; 
semelhança,correspondencia, proporção de 
uma cousa com outra.—a-E por esta con- 
formidade, que ambos tinhdõ eraõ gran- 
des amigos (assi como vos ja contámos.) 
Demaneira, que o nome de gemeos, que 
lhe o povo naquellas festas pos por acer- 
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to, era nelles proprio: e d'aqui lhe ficou 
pera em quanto viverão; outros lhe cha- 
mavaõ hereges d'amor.t Barros, Clari- 
mundo, Liv. ir, cap. 7. 

— Uniào, concordia, harmonia.—Con- 
formidade de vontades. 

— Concordância, unanimidade. —Con- 
formidade de pareceres. — Conformidado 
de votos. — Conformidade de opiniões. 

— Prática, observancia conformo o 
ajustada á lei; ordem.—Conformidade á 
lei. 

— Resignação, submissão.— aDescon- 
fiou o miserável, & não lhe disse cousa 
alguma, merecendo sua conformidade prê- 
mio, quanto mais caridade.t> Francisco 
Manoel do Mello, Apologos Dialogaes, p. 
101. 

Conserva embora delles a memória; 
Mas cheia de huuia tal conformidade, 
Que, se he possivcl, lhes aiigmente a gloria. 

F. X. DE MATTOS, RIMAS, 1ÍV. I, p. 19 (3." cd.) 

—Em Inglaterra, submissão á religião 
dominante. 

— Loc. ADV.: Em conformidade, em 
observancia exacta, em cousequcncia, con- 
formemente.— Em conformidade ás or- 
deni recebidas. 

CONFORMÍSSIMO, adv. superl. do con- 
forme. Muito conforme. 

CONFORMÍSTA, s. S gen. (Do theraa 
Conforme, de conformar, com o suffixo 
aista»). Na linguagem ecclesiastica d'In- 
glaterra, o que se conforma ao culto es- 
tabelecido pelas leis do paiz; os que pro- 
fessauí uma outra religião sito chamados, 
por contraposição, ?zão-conformistas. A 
egreja anglicana põe os calvinistas puri- 
tanos no numero dos ?ião-conformistas. 

CONFORTAÇÃO e CONFORTAMÊNTO. 
Vid. Conforto. 

t CONFORTADO, A, ^arí. joasí. de Con- 
fortar. Fortalecido, reanimado.—Confor- 
tado por um copo de vinho genuino. = 
N'este sentido ó condemnado pelos puris- 
tas. 

CONFORTADÔR, adj. (Do thema con- 
forta, de confortar, com o suffixo tdor»). 
Que conforta, consola. 

CONFORTÁNTE, adj. (Do latim confor- 
tans, confortantis, part. act. de confor- 
tare). Termo de Medicina. Que confor- 
ta.—Remedio confortante. 

CONFORTAR, V. a. (Do latim confortare). 
Reanimar, dar forças, fortalecer, alentar, 
fortificar.—(nAlli me comprou um Cléri- 
go velho, a quem os Médicos tinham re- 
ceitado, que bebesse agoa cosida com ouro, 
para lhe alegrar o coração; e confortar 
a natureza, a Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 86. 

— Animar. 
Nada se namfor a morto 
me daraa contentamento 
segundo sei do que sento, 
nào sento prazer tão forto 
que conforte meu tormento. 

CUKIST. FALclo, OlíllAS, p. 3 (cd. 1871.) 
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—Consolar.— «Mas o que me conforta 
he, que for isso são figuras.n Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
28. 

— Confortar-se, v. refl. Consolar-se. 

Mftis tanto me quoro confortar 
.. Eu seu neto, que o vai semelhar, 

E facer feitos de mui sábeo rei. 
CANC. DE TROVAS ANT., n. 2. 

CONFORTATÍVO, adj. (Do thema con- 
forta, de confortar, com o siiffixo «ativo»). 
Que tem a virtude de dar forças, de con- 
fortar, de alliviar. — Remedio conforta- 
tivo. 

— S. m. pl. Termo de Medicina an- 
tiga. Remedios que têm a virtude de 
confortar, 

CONFÔRTO, s. m. (De confortar). Soc- 
corro, assistência. 

—-Consolação, allivio. 

Conforfcj no meu corazon. 
CANC. DE D. DINIZ, p. 9. 

Sefiora, poys vedes craro, 
(^ue cuydar tem por conforto 
boipiros o por emparo. 

CANC. DE KEZ., t. I, p. 15. 

Cuidar trazya conforto, 
Sospirar morte consygo. 

IBIDEM, 1.1, p. 10. 

N'esto mal tam sem conforto 
d'Í3to só sou consolado, 
que muito ha que sou morto 
da parte do meu cuidado. 

CBisT. FALCÃO, OBBAs, p. 29 (cd. 1871.) 

Vendo por cima da gente 
Assomar vosso conforto 
Tão chagado, 
Cravado tào cruelmente, 
E vós presente, 
Vendo-vos ser mãe do morto, 
E justiçado! 

GIL YIC., AUTO DA AI.MA. 

Ecligiào ! do mísero conforto, 
Abrigo extremo de alma, que ha mirrado 
O longo ügoiiisar de luna saudade, 
Da deshoura, do exílio, ou da injustiça. 

A. nKRC., HABPA DO CRENTE, A ABIÍABIDA, 
cap. 15. 

Juncto delia (% cruz) esses homens, que passa- 
Acurvados na dôr, as mãos ergueram (ram 
1'ara o Deus, que perdoa, o que 6 conforto 
Dos que aos pés deste symbolo da esp'rança 
Vem derramar seu coraçào afilicto. 

IDBM, IBIDEM, Cap. 16. 

— Tudo o que constituo o bem estar 
material, e as comraodidades da vida.—■ 
O inglez não j)óde viver sem o conforto. 
•—Os puristas conderanaram o uso da pa- 
lavra n'esta significação, mas comtudo 
acha-se inoculada no uso. 

CONFORTÔSO, adj. Vid. Confortativo. 
CONFRACTÓRIO, s. m. (Do latim con- 

fractus, com o suffixo «orlo»). Oração 
que se diz depois de se partir a hóstia, 
segundo o rito de Santo Ambrosio. 

CONFRADE, s. 2. gen. (De com, e fra- 
de). Cada um dos membros d'uma con- 

fraria, d'uma corporação ou d'uma com- 
panhia ; camarada, collcga, companheiro, 
socio. 

—Na communidade do Oratorio, con- 
frade c um joven clérigo, que ainda não 
é padre. 

—Confrades da Oarroteia, collegas da 
ordem de cavallaria d'este nome, era In- 
glaterra. 

CONFRAGÔSO, adj, (Do latim confra- 
gosus). Duro, difficultoso, escabroso, ás- 
pero.—Pronuncia confragosa. Vid. Ás- 
pero, Fragoso. 

CONFRANGÊR, v. a. (Do latim confrin- 
gere). Causar confrangimento, fazer que 
outro se confranja ; vexar, opprimir, que- 
brantar com castigos, tormentos, traba- 
lhos, tributos ; quebrar o orgulho.—Con- 
franger a soberba.—Confranger a anda- 
da. — Confranger protervia. 

— Confranger-se, v. rejl. Contraír-se, 
encolher se, acanhar-se. Supportar calada- 
mente uma dor estorcendo-se. 

t CONFRANGÍDO, A, part. pass. de Con- 
franger. Que se confrangeu ; vexado, op- 
primido, quebrantado; torcido de dôr. 

CONFRANGIMENTO, s. m. ant. (Do the- 
ma confrange, de confranger, com o suf- 
fixo «mento»). Acção e effeito de con- 
fi-anger-se; contracção dolorosa. 

— Figuradamente : Aperreamento, es- 
tado de oppressão, vexame, incommodo, 
sugeiçào, rigidez, angustia. 

CONFRARÍA, s. f. (De confrade). As- 
sociação formada por pessoas devotas, de- 
dicada a uma obra de caridade, de pie- 
dade ou devoção. 

— Assento, resolução de irmandade 
em meza. — «E qnaesquer outros seme- 
lhantes quando juntamente fazem alguuns 
autos, que suas Hordenaçoões anti- 
guas, e Sentenças lhe pertencem fazer em 
suas Vereaçoens, e Confrarias.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. iii, tit, 80, § 1. 

— Tirar confrarias, tirar esmolas para 
ellas. 

— Figuradamente : Companhia, socie- 
dade. 

— Ser da confraria d'alguem, ser da 
mesma conversação, do mesmo modo de 
vida, o sentimentos. 

t CONFRATERNÁDO,. part. pass. de 
Confraternar. Que se confraternou; liga- 
do por união fraternal. 

CONFRATERNÁR, v. a. (De com, e fra- 
ternar). Unir em confraternidade por la- 
ços, vinculos fraternaes; fraternizar. — 
Confraternar a$ nações. — Confraternar 
os povos. 

CONFRATERNIDÂDE, ». /. (De com, e 
fraternidade). Relações amigaveis entre 
os membros do mesmo corpo. 

— Qualidade de confrade. 
t CONFRATERNIZÀDO, A, part. pass. de 

Confraternizar. Que se confraternizou; 
em união fraterna. 

CONFRATERNIZAR, v. a. (De com, e 
fraternizar). Enlaçar, ligar pessoas ou 

nações por uniSo fraterna de sentimentos, 
opiniões, principies políticos, systemS 0 
forma de governo. 

— V. n. Haver-se como irmãos, esta- 
belecer confraternidade entre pessoas oU 
nações. 

CONFRÉIRE, s. m. (De com, e freire)- 
Confrade, ou coirmão de alguma ordew 
militar. 

CONFRICÁR, V. a. (Do latim confrid' 
re). Friceionar, dar fricções, esfregar coW 
força alguma parte do corpo. 

CONFRONTAÇÃO, s. /. (Do thema con- 
fronta, de confrontar, com o suíBx" 
«ação»). Acção de confrontar. Pôr 
lado um do outro para comparar, analy' 
sar, observar. Exame de dous documen- 
tos, ou de duas passagens para conferir- 
— Confrontação de textos. 

— Termo Jurídico. Acareação do reos! 
exame comparativo de duas escript"''®® 
ou quaesquer outras cousas que se cote* 
jam. 

— PI. Demarcação, arvores, casa > 
etc., quo estão defronte do algum 
e que lhe servem como de balizas e 
cam os limites. — Quem não repara 
confrontações, nunca sabe os sitios 
busca. 

— Figuradamente: Signaes, caraci®^ 
res, indicies que dão a conhecer um 
dividuo. — Confrontações d'um 
porte. 

CONFRONTADO, A, part. pass. de CJj 
frontar. Que se confrontou ; posto ® 
confrontação. ,, 

— Acareado, comparado, confer' ' 
cotejado. 

CONFRONTADÕR, s. m. (Do thema c®"' 
fronta, de confrontar, com o sufBxo 
O que confronta. 

CONFRONTÁNTE, adj. (Do latim 
frontans, eonfrontantis, part. act. de 
frontare). Que confronta, limita os 

— Que faz face a outro edifício, i 
tem lado para elle. ,, gj 

CONFRONTÁR, v. a. (De com, e 
hypothetico frontar, que também 
contra em ajfrontar, de fronte). Po"" 
pessoas em presença uma da outra V 
aclarar uma verdade ; acarear. js 

— Confrontar testemunhas, 
testemunhas com o accusado, e um^s 
as outras, para vêr se confirmam 
os primeiros depoimentos. 

— Demarcar, determinar os "O'' 
as confrontações, , cO' 

— Examinar, comparar, confcri^'^j.ji. 
tejar uma cousa com outra; faz®^ ' 
leio. iníCt 

— V. n. Ficar defronto de 
face com outro terreno, sitio, o 
fronteiro. oxi"*"' 

— Confinar : Estar contiguo, P"" 
visinho. 

— Ser conforme. — Estas test^ 
confrontam com as outras. 
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, Antigamente: Concordar, convir. 
— Pouco usado. 

Estar em parallelo, correr pare- 

t CONFÜGÍDO , part. pass. de Confugir. 
—Que recorreu; recorrido, 

CONFUGIR, V. n. (Do latim confugere). 
"gif com outro ou outros. 

Figuradamente: Recorrer. 
CONFUNDIÜAMÊNTE, adv. Vid. Gon- 

'Usamente. 
ÜNDÍDO, k,part. pass. de Confun- 

• Que se confundiu, posto em confu- 
em desordem; transtornado, mistu- 
com outros. 

Mausuléoa aos montes niio dão vida, 
Vue em fim tudo por tempo he confundido. 

ant. feer., elegia ^vi. 

Identificado, unido, 
ti! ai, a ti só os meus sentidos 

odes n'um confundidos, 
eiitem, ouvem, respiram; 

ti, por ti deliram. 
gabrett, folhas caiiidas, p. 64. 

  _ Alheada a mente 
majestade daprocella horrisona, 

em tammanhas ideas conf undida, 
,0 ar se me alligurou troar de irada 

potestade immensa d'algum gênio 
Os eancellos do oriente alli guardasse. 

■ OARnETT, CAMÕES, c. iv, cap. 8. 

Confuso, attonito ou convencido. 

ao Pai, que confundido 8. daquella vista temerosa, 
sse : Debaixo do mortal sentido 

Pód afflicção tào espantosa; j) perceber que sendo crido 
ste, que sua pena rigorosa 

Quo^ com quantas vês troeára so nesta esperança descançára. 
®0L. DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 56. 

tliema cou- 

Qüe ' com o suffixo «dôn»), 
^oi^íunde, que causa confusão. 

"^FÜNDIMÊNTO, s. m. ant. (Do the- 
^0 confundir, com o suíS- 

Confusão, desordem. 
V. a. (Do \aX\n\confudere). 

roetaes ao mes-mo tempo 
coiig ■ desordem ; misturar umas 

^ outras, transtornar. 
Ou (, ° fazer distincção entre pessoas 
SdíJi — Parecem-se tanto que che- 
(•iti — «Não só ficarão 

passarão ao ultimo 
P^ir ^ próprio de herejes, que he sup- 

^'''ifundir com forças as faltas de 
Wa "/• Cordeiro, Historia Insu- 
^ j I, cap, 2. 

^^'''ficar, unir. — Nos vossos inte- 
confundaes os dos outros. 

V, na impossibilidade de respon- 
^«í. razão confunde os dogmatis- 

assombrar, causar admi- 

i confunde.—«Mas 
^^l-veira com hum animo mídto 

' ® coín Jmm primor nunca usado. 

procedeo nesta viagem de feição, que con- 
fundia a todos, porque desque recolheo na 
sua camara a agua, e o mantimento, nunca 
mais entrou nella, e se agazalhou na tolda 
para dar exemplo a todos, visitando duas 
vezes no dia os doentes, que eram muitos, 
dando-lhes em quanto houve que, alguma 
cousa pou^a, não tomando nunca mais pe- 
ra si.» Diogo do Couto, Década IV, Liv. 
I, cap. iv. — <íMui/to me confunde o que 
ouço, a este meu vezinho.D Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 155. 

Ouviu o ceo piedoso a infeliz gente ; 
E quando o fero a maça já levanta, 
Que esmague a fronte ao misero paciente, 
Trovão se ouve fatal, que tudo espanta : 
Treme a montanha, e cae a roca ingente, 
E na ruiua as arvores quebranta; 
Mas o que mais os brutos confundia 
Era o rumor marcial, que então se ouvia. ■ 

FB. J. SAHTA líITA DURÃO, cauam., c. I, cst. 88. 

— Causar um sentimento excessivo de 
modéstia, de humildade; diz-se por civili- 
dade : Confundis-me com os vossos favo- 
res. 

— Convencer causando vergonha. 
— Perturbar, abater. 
— Obscurecer, deturpar. 

-E posto, que lembrar-me possa a historia 
Do nosso amor por força da saudade, 
Hão de os aggravos confundir a gloria. ' 

J. X. DE MATTOS, IlIMAS, liv. I, p. 33^(3." cd.) 

— Por imprecação: aniquilar, extermi- 
nar, destruir. — O céo te confunda 1 

Mas sabe de ben por certo 
Que hiia que deos confonda 
Volo ten louco e tolhei to. 

CANO. DE D. DINIZ, p. 182. 

A deus ca faz mc tanto mal amor, 
Que eu já senpr'assi lh'-ei-de rogar 
Que el cofonda vós e vosso sen. 

TUOVAS E CANT., n. 130. 

A deus assi que confonda Senor. 
IBIDEM. 

Não poss'e deus confonda mi porem. 
IBIDEM. 

— t Farão de mim campainhas, e en- 
tão lhes direy por cem bocas, o que não 
querem ouvir de huma ? Par Deos, mas 
que me fundão, mas que me confundãor 
eu hey de tanger sempre a verdade.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 7. — «Logo te lembraram es- 
ses phariseus. Que Sancto Antonio os con- 
funda, mais a senhora Sanct'Anna Ia Gar- 
ret. Arco de SancfAnna, cap. 2. 

— Confundir-se, v. rejl. Misturar-se 
uma cousa com outra, transtornar-se. 

 Emfim, de vivos, 
Da voz, do respirar o som confuso 
Vem confundir-se no ferver da? praças, 
E pela galilé só ruge o vento. 

A. UEllC., HARP. DO CRENT., A SEM. SANCT., VIII. 

— Envergonhar-se, ficar confuso, en- 
leiar-se. 

— Assemelhar-se. 

Todos com gula comem furiosa, 
Sem olhar, sem falar, nem distrahir-se ; 
Tanto se absorvem na paixão gulosa 
Que mal pudéra ao vel-os distinguir-se 
Se são féras ou homens. Vergonhosa, 
Triste miséria humana ! Confimdir-se 
Um peito racional c"um bruto feio 
No horrendo vicio, donde o mal nos veio. 

FB. J. SANTA IIXTA DUBÃO, CARAM., C. III, CSt. 74. 

— Admirar-se.— «Erão tantos os açou' 
tes, e estallos do cocheyro daquella pri- 
meyra carroça, que todo o nosso Rocio se 
confundia.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 171. 

CONFUSAMÊNTE, adv. (De confusa, com 
o suffixo «mente»). De um modo confu- 
so. — Explicar confusamente. 

— Desordenadamente, indistinctamen- 
te, com perturbação. 

Confusamente murmurava cm tanto 
Do caso atroz a lastimada gente. 

JOSÉ BASIIJIO DA GAMA, URAOUAYJ C. IV. 

CONFUSÃO, s. f. (Do latim confusio- 
ne). Blistura de muitas cousas, desordem, 
transtorno, cháos. — «Estaua o sol no 
meyo dia claro, e sereno, e subitamente 
assi lhes negou a luz, como se elle mesmo 
a perdera, ou se posera no Occidente, e 
deixandoos na confusam de humas treuas 
tam grossas, que as apalpauam com as 
mãos sem huns aos outros se poderem ver 
nem conhecer.i> Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 2. 

O Senhor, 
Porque permittes tal gueiTa, 
Que desterra 
Ao reino da confusão 
O teu lavor ? 

GIL TIO., AUTO DA ALMA. 

Conheçào elles esse braço irado, 
Arruinai os torpes homecidas, 
A Terra, e quanto u'ella está creado 
Perca de hum golpe só todas as vidas ; 
Sejão em caso nunca imaginado 
Até as testemunhas destruídas. 
Reduzir tudo he pena verdadeira 
Aquelle Chãos, e conf usão primeira. 

ROL. DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 80. 

— «E tornando a nosso fio, vendo o 
Governador aquella confusão, foi com os 
que votaram que se remettesse o negocio 
a Eitor da Silveira, e logo lhe resjwn- 
deu pelo mesmo navio, que fizesse elle o que 
lhe melhor parecesse, pois estava com o 
jogo na mão.t> Diogo do Couto, Década 
IV, Liv. I, cap. 8. 

Quem pai ou mài conhece com incesto. 
Ou quem corrompo a irmã, padece a morte : 
Nos officios dos pais é manifesto 
Que confusão nascera desta sorte ; 
Ser a filha mulher, não fura honesto, 
Dominando em seu pai como consorte : 
Se o irmão no matrimonio il irmã seguira. 
Sempre o gênero humano mal se unira. 

FB. J. SANTA BITA DURÃO, CAUAM., C. III, est. 74. 

— Perplexidade, embaraço, cnleio, por- 
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turbação de animo. — <íPalmeirim, ven- 
do que por nenhuma farte podia pas- 
sar da outra, causa que muito desejava, 
•pera experimentar todalas daquella casa, 
e que aquella ponte era mui perigosa, foi 
posto na mór confusão do mundo.)) Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dinglaterra, 
cap. 58. 

— Pejo, vergonha, estado de pessoa 
confusa, attonita, perplexa.— <í Grade con- 
fusão de certo para os escritores das 
cartas, porque a melhor escrita, e a peyor 
escrita todas se dão por hum preço.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 101. 

Grã senhor, diz, de quem tudo procedo 
A gloria, a pena, a confusão e a estima, 
Que junto dás as graças e os castigos, 
Na dor alivio, amparo nos perigos ! 

FB. J. SANTAEITADUKÃ0,0ÁnAM.,C. I, est. 85. 

— Concurso, multidão.— Confusão de 
gente. 

Pois entre tanta confusão de gente, 
Que a Eepublica cria, quem mal nega 
Lugar honesto a sprito assi excollente ? 

ANT. FEBR., CAETAS, IÍV. H, n." 2. 

— Obscuridade, desordem no modo de 
so explicar. 

— Termo Jurídico. Confusão de direi- 
tos e d'acçdes, ou simplesmente confusão, 
reunião na mesma pessoa de direitos con- 
cernentes a um mesmo objecto. 

— Especialmente. Keuniào na mesma 
pessoa das qualidades de credor e de de- 
vedor. A confusão ó um modo d'extinc- 
ção das obrigações. — confusão que 
se opéra na pessoa dv devedor principal 
aproveita a seus fiadores: — a que se opé- 
ra na pessoa do jiador não importa á ex- 
tincção da obrigação principal: — a que 
se opéra na pessoa do credor não apro- 
veita a seus co-devedores solidários, salvo 
na porção de que elle era devedor.d Fer- 
reira Borges, Diccion. Juridico-Commer- 
cial, s. V. 

CONFÜSIVELMÊNTE, adv. ant. (De con- 
fusivel, com o suffixo «mênte»). Confu- 
samente; desordenadamente. 

f CONFUSÍVEL, adj. 2 gen. (Do con- 
fuso, com o suffixo «ivel»). Que se pôde 
confundir. = Pouco usado. 

CONFÚSO, adJ. (Do latim confusus). 
Posto em confusão, misturado, embru- 
lhado ; indistincto. 

As aguas ficam turuas e confusas. 
CÔBIE EBAL, NAUPj DE SEPÜLV., C. I. 

— Onde se não pôde fazer distincçSo, 
confundido, indiscreto.— Uma assemblôa 
confusa. 

Entram no estreito Pérsico, onde dura 
Da confusa Babel inda a memória ; 
Ali co'o Tigre o Euphrates se mistura, 
Que as fontes, onde nascem, tem por gloria. 

CAM., Lus., c. IV, est. G4. 

CONF 

Eu sentia esse ruído 
Como o confuso bramar 
De um mar ao longe movido 
Que á praia vem rebentar : 
E disso commigo : — «Vamos, 
Qs luctos d'alma dispamos, 
A festa heide ir também eu ! > 

GAURETT, FOLHAS CAUIDAS, p. 26. 

— Obscuro, enredado, intrincado. — 
Noções vagas e confusas. 

— Embaraçado, envergonhado em ra- 
zão do sentimento de uma falta, ou por 
modéstia ou por pudor. 

— Perplexo j enleiado ; que tem o es- 
pirito em desordem, por eíFeito de algum 
successo. 

Jesu ! eu estou confuso ! 
GIL VIC.,]AÜT0 PAST. POUT. 

— (íMas vossa mercê que quer de mim, 
que eu não no conheço, e estou confusa.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, ülysip- 
po, act. II, SC. 8. — «Elle na verdade á 
primeira ficou confuso.» Antonio Ferrei- 
ra, Bristo, act. ii, sc. 5. 

Também o Mouro astuto está confuso, 
Olhando a côr, o trajo e a forte armada ; 
E perguntando tudo, lhe dizia, 
Se porventura viuham de Turquia ? 

CAM., LUS., c. I, est. 62. 

Vendo Vasco da Gama que tào perto 
Do íim do seu desejo se perdia; 
Vendo ora o mar até o inferno aberto, 
Ora com nova fúria ao cóo subia : 
Confuso de temor, da vida incerto, 
Onde nenhum remédio lhe valia. 
Chama aquelle remedio sancto e forte, 
Que o impossibil pode, d'esta sorte. 

OB. ciT., c. VI, est. 80. 

Como no mato a cerua quando"sente 
O mortal tiro já no peito liure, 
Suiiitamente cae, com voz confusa, 
E com triste gemido alli se queixa. 

CÔBTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. I. 

Acabou c'um suspiro 
O discurso com outro começado, 
E suspendido quasi em seu cuidado, 
Sem ver o que fazia, 
Todo assustado apoz da fantasia 
Foy descendo confuso a hum verde prado. 

BABB. BACELLAB, SAUDADES DE AOKIO. 

Sevéro, isto dizendo, se retira, 
Deixando a todos tristes, e confusos. 

DINIZ DA CBUZ, HYSSOPE, C. VIII. 

Entre tanto o Deào confuso, afilicto 
Passava as horas, na memória tendo 
Do lardeado Gallo o infausto annuncio. 

IDEM, IBIDEM. 

Communica-se a um tempo ao largo campo 
A chamma abrazadora, e em breve espaço 
Cérca as barracas da confusa gente. 

JOSÉ BAZILIO DA OAMA, UBAQUAY, C. 111. 

Desta arte armada a multidão confusa 
Investe o naufragante enfraquecido, 
Que ao ver-se despojar, nada recusa; 
Porque se enxugue o madido vestido. 

FB. J. SANTA UITA DUBAO, OABAM., C. I, CSt. 24. 

— Diz-se por um exagero do polidez; 
— Estou confuso com tantos ohsequioê. 1 

CONG 

—Figuradamente; Copado, embrenha- 
do. 

Boêmia vio cercada de frondosos 
Escuros, e confusos aruoredos, 
E o caudaloso Êio Albis, nacido 
N'ella, com seu curso hir honrar Saxonia. 

COBTE BEAL, HAUF. DE SEPULV., C. U. 

Engraçados outeiros, fundos valles 
E arvoredos copados e confusos. 
Verde theatro, onde se admira quanto 
Produziu a supérflua Natureza. 

JOSÉ BASILIO DA GAMA, UBAOÜAY, C. IV. 

CONFUTAÇÃO, s. /. (Do latim co»/»" 
tatione). Refiitação. 

t CONFUTÁDO, part. pass. de ConfU" 
tar. Que se confutou, refutado. 

CONFUTADÔR, s. m. (Do thema confUj 
ta, de confutar, com o suffixo a dor»)- ^ 
que confuta, refuta. 

CONFUTÁR, V. a. (Do latim confutareh 
Refutar, destruir os argumentos, denioos- 
trar a falsidade, o erro, a insubsistend® 
de provas, objecçoes; impugnar. . 

—Convencer, provar.—Confutar ' 
sidade. 

— Confutar-se, v. rejl. Dar provas con 
tra si mesmo, contra a opinião e dou'''' 
na do proprio auctor. 

CONFÜTÁVEL, adj. 2 gen. (Do tbei«a 
confuta, de confutar, com o suffixo «avel'f 
Que pôde ser confutado; digno, suscep 
vel de ser confutado. 

CONGALARDOÁR, v. a. (De çom, e 5®' 
lardoar). Dar o devido galardão. 

CONGEITO ou CONGECTO, s.m. ant. v»"' 
Conjectura. , 

CONGELAÇAO, s. /. (Do latim 
tioné). Acção de congelar, isto é, 
ção d'ura liquido ao estado solido, 
diminuição d'uma parto do seu calo 
latente. — A congelação da agua. 

— Resultado d'esta acção. , , 
— Entorpecimento das partes vi* ' 

pelo eíFeito do frio. _ 
— Stalactite ou concreção calcaria Q 

se forma em certas grutas. , - 
CONGELADO, k,part. pass. de Conge'® ' 

Que se congelou. 

Qual soe o mar fazer naturalmente, 
Nas marinhas que a ella sam chegadas 
Quando vem com maré, e com enchen'-®' 
Da qual sam de contino visitadas, 
Que com o ardor do sol quando he qu®"* 
As taes agoas com sol sam congeladas- 

JOÃO VAZ, GAIA, C. 17. 

—Cheio, coberto de gelo; frio. 

Alli se acharão juntos n'hum momento 
Os que habitào o Arcturo congelado- 

CAM., LUS., c. I, est. 21. 

Quaes para a cova as providas forffljS®'' 
Levando o peso grande accommodauO) 
As forças exercitam, de inimigas 
Do inimigo inverno congelado. 

OB. OIT., c. II, est. 23. 

Aqui, emquanto as nguas nào refrei* 
O congelado inverno, so navega 
Um braço do sarmatico Oceano, 
Pelo Brusio, Suecio e frio Dauo. 

OB. CIT., c. ui, est. 10. 
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Coluros, Orizonte verdadeiro, 
Tropieos igneos, Zonas congeladas, 
u que (levide o dia, e abrazada 
■'"'iilia, dos animaes doze a morada. 

KOLIM de MOUKA, NOV. do IlOMEM, C. IV, cst. 34. 

■ Figuradamente: Cheio, impregnado. 
'íAntes acudinão contra aquella parte, 

entrou no campo á maneira de velho an- 
'^i-ano, em cima ã'uma serpe temerosa e 
3'''(inde com verga de fogo na mão, e to- 
<^o,ndo com ella em terra cahiram tão sem 
'^oordoj que nenhum delles o teve pera sen- 

lenÃí/ma causa. Feito isto se foi con- 
^ o castello, lançando a serpe pola hoca 
^6ntas tão gram quantidade de fumo 

^ff^o e espesso, que todo o ar foi conge- 

Dg " de feição, que nada se podia ^ assim dentro na fortaleza como fóra 
senão algumas chamas vivas que 

'Vezes por antre o fumo sahiam com 
anha fúria, que parecia que tudo quei- 

o.vao quanto se lhe punha diante. yi Fran- 

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
P* Oo. 
CONGELADÕR, adj. (Do thema congela, 
''Ongelar, com o suffixo «dôr»). Que 
gela— Ventos congeladores. — Ter- 

p®® ^íiffeladores. —Medo congelador. 
^ONGELAMÈNTO, s. m. Vid. Congelação. 

cow adj. 2 gen. (Do latim 
n„i congelantis, part. act. de con- 

Que congela. 

Oo , (1^0 latim congelare). 
sar ; condensar. Fazer pas- 
fy,- 'iquido ao estado de gêlo.— O 

^Mngela a agua. 
'giiradamente: Atalhar, embargar. 

congela a voz no iieito. 
,?^3®^3r-se, V. rejl. Converter-se 

— Tornar-se frio como gelo. 
•ano"* se lhe congelou o 
tfep{^ tJems. — a Não ha coração in- 
le.» p'''- ^ hramido se não conge- 

Fábula dos Planetas, p. 84. 

Pfidr endurecer-se como 
iaj. j.' "Jinterrou-se flor para se conge- 

Vieira, Exéquias 
 ^'^3ria de Athaide, em Bluteau. 

9®lad — Ficou-lhe a voz con- 
9<irganta. 

Lhe porque a tristeza pura 
A, garganta congelada 

TnoM.,iNsuL.,l.ir, oit. 133, 
cmjliuteaii. 

^^1 adj. (Do thema conge- 
V^.^^ongelar, com o suffixo aativo»). 

Foduz a congelação. 

adj. 2 gen, (Do theraa 
congelar ,comosuffixo «avel»). 

s. f. (Do latim con- 
Sâo (jy Termo Didactico. Forma- 

®"oultanea. 
''Qio latim congeneris). 

^ '^actico. Que é do mesmo genero. 
*^0 de Anatomia. Musculos con- 

gêneres, musculos que concorrem a pro- 
duzir o mesmo effeito; por opposiçào aos 
musculos antagonistas, que obram era sen- 
tido contrario. 

—Termo'de Physiologia. Hyhridez con- 
genere, hybridez produzida por dous ani- 
maes pertencentes a uma mesma especic. 

— Termo do Grrammatica. Diz-so das 
palavras da mesma familia radical. Assim 
gelêa e congelação são congeneres. 

—Figuradamcnte: Do mesmo caracter. 
CONGENIÁL, adj. (Do latim cum, com, 

e genialis). Que se concilia com o gênio 
de...—Divertimentos congeniaes á sua 
edade. 

CONGENIALIDÁDE, s.f. (De congenial, 
com o suffixo «idade»). Conformidade de 
Índole, gênio, inclinayOes, costumes, pra- 
zeres, gostos, ctc. 

CONGÊNITO, adj. (Do [latim congeni- 
tus). Nascido, produzido, gerado ao mes- 
mo tempo ou juntamente. 

—Hérnia congênita, hérnia que a crean- 
ça traz ao nascer. 

— Âdherencias congênitas, adherencias 
de nascença. 

— Affecçdes congênitas, affecções que 
dependem da organisação primitiva do 
individuo. 

CONGÉRIE, s, f . (Do latim congeries). 
Termo de Khetorica. Synonymo d'accu- 
mulação. 

—Figuradamente: Massa confusa; mon- 
tão, cumulo. 

CONGESTÃO, s. f. (Do latim congestio). 
Termo de Medicina. Accumulação d'um 
liquido n'um orgào. 

— Todo o aíHuxo de sangue nos vasos 
de um orgào^ não obstante esse orgão 
achar-se são. A congestão suppoe, por 
consequencia, uma perturbação, quer per- 
manente, quer momentanea, na circula- 
ção, e pôde ser inteiramente independente 
da parte que 6 o seu fóco. — Os orgãos 
que mais freqüentemente experimentam 
os effeitos da congestão, são os mais vas- 
culosos, como o pulmão, o baço, o fígado 
e os que recebem mais inimediatamente 
a afHuencia do sangue, como o pulmão o 
o cerebro. 

— A congestão diíFere da injlamma- 
ção c da Jiuxão; pois que um orgão 
atfectado pela congestão, pode, apezar 
d'isso, reunir em si as perfeitas condi- 
ções de organisação e da vitalidade, e 
não apresentar, depois da morte, nenhum 
vestigio de alteração; em quanto que os 
tecidos de um orgão que foi a base de 
uma phlegmacia, conservam, no cadaver, 
caracteres indeleveis do estado inflamma- 
torio.—Ahcesso por congestão.—Conges- 
tão cerebral. — Congestão hypoitatica. 

—Congestão vital ou activa, quando 
a congestão é ospontanea. 

—Congestão passiva, quando dependo 
do algum obstáculo physico do curso do 
sangue. 

CONGÉSTO, adj, (Do latim congestus). 

Amontoado, que faz congestão. — Suecos 
congestos. 

t CONGIO, s. m. (Do latim congius). 
Medida de capacidade entre os Romanos, 
do valor de 3'''-,24. 

t CONGIARIO, s. m. (Do latira congia- 
rium). Termo d'Antigüidade. Vaso que 
tinha um congio de capacidade. 

— Viveres, dinheiro distribuído aos 
pobres. 

CONGLOBAÇÃO, s. f. (Do latira conglo- 
hatione). Acção de araontoar, d'accumu- 
lar diversas cousas uraas sobro as outras. 

—Termo de Rhctorica. Nome de uma 
figura que consiste em reunir muitos ar- 
gumentos, muitas razSes, para provar 
uma mesma cousa. 

CONGLOBÁDO, A,^arí. ^ass. de Conglo- 
bar. Que se conglobou; amontoado; reu- 
nido era globos. 

Olhei. Do erguido tccto o panno espesso 
Kareava; rareava-me ante os olhos, 
Como teniie cendal; mais teime ainda, 
Como o vapor de outono em quarto d'alva, 
Que so libra no espaço antes que desça 
A consolar as plantas conglohado 
Em matutino orvalho. 

A. HEKC., iiAKrA DO cliENTE, A Semana San- 
ta, X. 

— Terrao de Anatoraia. Olandulas con- 
globadas, as glandulas ou tumores lym- 
phaticos, por causa do sua fórraa. 

— Terrao de Botanica. Folhas, o\x flo- 
res conglobadas, as folhas, ou flores reu- 
nidas em fórraa de bóla.—«Conglobados 
(conglolati) (pedunculos), quando formam 
uma especie de globo; as umbrellas da 
angélica e algumas jlores capitozas tem 
pedunculos hem visivelmente conglobados. 
Alguns botânicos usão contudo deste ter- 
mo em lugar de conglomerados.^) Avel- 
iar Brotero, Compêndio de Botanica, Tora. 
I, p. 98. 

—Termo de Khetorica.—Accumulado 
por conglobação. 

CONGLOBAL. Vid. Conglobado. 
CONGLOBANO, adj. (De conglobar). 

Termo de Botanica. Ém fórraa de globo. 
CONGLOBAR, V. a, (Do latim congloba- 

re). Reunir em globo, em fórraa do bóla. 
—Figuradaraentc: Reunir em montão, 

accuraular. 
— Conglobar-se, v. rejl. Forraar-se 

como em globo, ennovellar-se, amontoar- 
se, ajuntar-se, agglomerar-se. — A neve 
rolada dos montes congloba-se. 

— Figuradamente : Araotinar-se, for- 
mar-se em magotes. — O povo congloba-se. 

CONGLOMERAÇÃO,^s. f. Objectos con- 
glomerados; seu ostado, 

CONGLOMERADO, A,part. pass. do Con- 
glomerar. Reunido, agrupado era novêllo. 

—Terrao de Anatoraia. Glandulas con- 
glomeradas, norae dado ás glandulas em 
fórraa de cacho, por causa da multidão 
de granulações que apresentam. 

— Terrao de Botanica, Ennovellado, 
empilhado. 

— Flores, pedunculos conglomerados, 



404 CONQ CONG CONG 

flores, ou pedunculos coarctados, como os 
da vulvaria, e algumas especies de Poa 
e Âgrostis; são o contrario dos da pani- 
cula diífusa. — «Conglomerados {conglo- 
merati) (pedunculos), quando pertencem a 
huma panicula apertada; são dispostos 
sem ordem, mas approximados estreita- 
mente (os amaranthvs).n Avellar Brotero, 
Compêndio de Botanica, Tom. i, p. 98. 

— Espiga conglomerada, espiga dis- 
posta cm pilha ou em cabeça. — «Con- 
glomerada (glomerata) (espiga), quando he 
composta ou recomposta, e que as suas es- 
piguettas estão muito apertadas e varia- 
mente amontoadas (a alpista, e dactylis 
glomerata). Avellar J3rotero, Compêndio 
de Botanica, Tom. i, p. 105. 

CONGLOMERÁR, v. a. (Do latim con- 
glomerare). Termo de Physica. Ennovel- 
lar, amontoar. 

— Conglomerar-se, v. rejl. Ser conglo- 
merado. 

CONGLUTINAÇÃO, s. /. (Do latim con- 
glutinatione). Acção de conglutinar; ag- 
glutinaçSo. 

—Figuradamente : Qualquer união que 
se nos representa como fazendo as cou- 
sas inseparáveis. A conglutinação de duas 
vogaes unidas em uma syllaba, ó o di- 
phthongo. 

CONGLUTINÀDO, part. pass. de Con- 
glutinar. 

CONGLUTINÁNTE, adj. 2 gen. (Do la- 
tim conglutinans, /ís^part. act. de conghi- 
tinare). Que tem a propriedade de con- 
glutinar. 

— Termo de Medicina, Remédio con- 
glutinante, remedio que tem a virtude de 
conglutinar. 

— Substantivamente: Os conglutinan- 
tes. 

CONGLUTINÁR, v. a. (Do latim con- 
glutinare). Juntar duas ou mais cousas 
por meio d'alguma substancia viscosa 
que as conserve unidas; cimentar com al- 
guma matéria glutinosa, pegajosa ou vis- 
cosa. 

— Conglutinar-se, v. reJl. Ser conglu- 
tinado. — Os dous fragmentos dos ossos 
conglutinaram-se. 

CONGLUTINATÍVO, adj. (Do thema con- 
glutina, de conglutinar, com o suífixo 
«ativo»). Synonymo de conglutinante. 

CONGLUTINÔSO, adj. (Do latim con- 
glutinosus). Termo de Medicina. Viscoso, 
glutinoso, pegajoso. 

CONGÔNHA, s. /. Arbusto aromatico de 
que se faz no Paraguay o objecto de uma 
cultura importante; aoha-se também no 
Brasil, nas provincias do sul, e particular- 
mente na província do Paraná, e dos ar- 
redores de Coritiba, Província de S.Pau- 
lo, etc., onde lhe chamam herva mate, ou 
simplesmente herva; tem as folhas gla- 
bras oblongas, cuneífórmes e dentadas; 
flôres dispostas em paniculas axíllares; o 
fructo, especie de baga avermelhada, pe- 
dunculada, contendo ordinariamente qua- 

tro sementes; as folhas d'este arbusto, 
depois de seccas ao fogo e reduzidas a 
pó grosso, servem para a preparação de 
uma infusão muito gostosa de que se faz 
uso freqüente nas provincias do sul do 
Brasil, em Montevidéu e Buenos Ayres. 
É de sabor amargo e um pouco adstrin- 
gente, e constitue uma bebida tônica e 
estimulante. — Em Minas dá-se particu- 
larmente o nome de congonha á Ilex con- 
gonha (Lambert), que se usa da mesma 
fórnia que a precedente, e chamam mate 
do campo ou congonha do campo á Lu- 
xemhurgia polyandra (Saint-Hilaire), cuja 
infusão substitue o verdadeiro mate. 

CONGÔSSA ou CGNGÒRSA, s. /. Termo 
de Botanica. Genero de plantas, classifi- 
cadas por Linneu na pentandria monogy- 
nia, com o nome vinca, e pertencente á 
família das apocineas de Jussieu; tem as 
flores azues e raras vezes brancas. 

— Congossa maior, planta vivaz, que 
tem os troncos direitos, as folhas ovaes 
e as flores em pedunculos. 

— Congossa menor, planta vivaz, de 
troncos inclinados o as folhas lanceoladas. 

CONGOSTA. Vid. Cangosta. 
CONGOXA, s. f. ant. (Corrupção de 

com e angustia; cp. o francez angoisse). 
Angustia, aíllicção, fadiga do animo. 

CONGOXADAMÊNTE, adv. ant. (De con- 
goxado, com o suffixo «mente»). Ancio- 
samente, angustiadamente. 

f CONGOXÁDO, jjart. pass. de Congo- 
xar. Angustiado, congoxoso. 

CONGOXÁR, V. a. (Vid. Congoxa). Ve- 
xar, angustiar, affligir, 

— Congoxar-se, v. reJl. AíHigir-se. 
CONGOXÔSO, adj. (De congoxa, com o 

sufíixo «oso»). Angustiado, afanado, afa- 
digado, inquieto, triste.— Anhdar con- 
goxoso. — Vida congoxosa. 

t CONGOXOSAMÊNTE, adv. ant. (De 
congoxoso, com o suffixo «mente». Vid. 
Congoxadamente. 

CONGRAÇADO, a, part. pass. de Con- 
graçar. Que se congraçou; que congraçou 
pessoas; reconciliado. 

CONGRAÇADÒR, adj, (Do thema con- 
graça, de congraçar, com o suffixo «dor»). 
Que faz congraçar, coneiliatorio. 

— Modos, maneiras congraçadoras, mo- 
dos, maneiras que grangeiam a amisade. 

CONGRAÇAR, V. a. (De com, e abra- 
çar, no sentido de ligar, unir). Reconci- 
liar pessoas desavindas, restituir á graça 

— Figuradamente: Grangear a graça 
e amisade de alguém. 

— Congraçar-se, v. rejl. Recobrar a 
graça e amisade de alguém, pôr-se bem 
no seu conceito, grangear a benevolen- 
cia, fazermo-nos agradaveis e acceitos á 
pessoa com ouem estavamos .desavindos. 

CONGRACIÂR-SE, v. rejl. Vid. Congra- 
çar. 

CONGRATULAÇÃO, s. f. (Do latim con- 
gratulatione). Acção de congratular; fe- 
licitação. 

t congratulado, part. pass. de Con- 
gratular. Que congratulou; que recebeu 
congratulação. 

CONGRATULÁNTE, adj. 2 gen. (Do la- 
tim, congratulans, tis, part. act. de con- 
gratulari). Que congratula. 

CONGRATULAR, v. a. (Do latim con- 
gratulari). Fazer um cumprimento de fs' 
licitação. 

— Congratular-se, v. rejl. Alegrar-sfi 
com alguém pela sua felicidade. 

— Dar-se os parabéns; regosijar-sepT 
ter feito ou evitado alguma coush.—Con* 
gratulei-me de ter escapado a tão itnwi' 
nente perigo, 

CONGRATULATÓRIO, adj, (Do lati» 
congratulatus, com o suffixo «orio»). Q'}® 
congratula, que manifesta alegria p®'" 
bem de outrem. — Palavras congratuU' 
torias. — Carta congratulatoria. 

CONGREGAÇÃO, s. /. (Do latim congr^' 
gatione). Reunião, assembiêa. 

— A congregação dos jieis, a Egr®J® 
romana. 

—Companhia de religiosos,ou de padre® 
seculares, sujeitos a uma mesma regra- 

— Reunião ou associação do ecclesiaS' 
ticos que não são seculares nem relig"'^ 
SOS, mas conservam uma posição média- 
taes são : 

— Congregação do Oratorio, corpc®' 
çào de padres que seguem os estatuto^ 
de S. Filippe Neri. 

— Congregação da doutrina christa-'^ 
Congregação de S. Stdpicio. — Coníí"®' 
gação de S. Lazaro. 

— Antigamente: Divisão d'umaoro® ^ 
religiosa, formada de membros da 
ma ordem que, no seu seio, e debaixo 
uma regra commum, tinham um regi"^ 
e estatutos particulares. , . 

— Confraria de devoção posta debai^ 
da invocação d'um santo. 

— Entre os Jesuítas, especie de 
fraria d'escholares, d'artistas, de hüTg 
zes, que se reúnem ordinariamente to 
os domingos em uma capella, e qu® 
todas as festas da Virgem, e todos os ^ 
zes SC confessavam ao padre da coD9 
gação. 

— Durante a Restauração franceza>,^|^ 
sociação religiosa e política, 
gava ser dirigida pelos Jesuítas, ® 
professava opiniões e idêas contrarJ^^ 
do liberalismo d'então. gs 

— Sala, ou capella onde se reune 
congregados. .fo 

— Na corte do Roma, certo 
de cardeaes e de ecciesiasticos escol 
ou enviados pelo papa, para esclarec 
ou decidirem qualquer negocio 
sesse respeito á Egreja. — A con9 
ção dos ritos. — A congregação Oj' 
paganda. —A congregação do 
jicio. —A congregação do Index- 

— Nome de certas divisões 
ticas nos paizes protestantes. 
nistros são eleitos por cada 



CONG CONO CONG 405 

Figuradamente: União, combinação. 
justiça é a congregação de todas as 

Virtudes. 
t CONGREGACIONALÍSTA, s. 2 gen. No- 

com que na Inglaterra, e nos Esta- 
is Unidos é conhecida certa seita de Pu- 

fitanos. 
CONGREGÁDO, joart. pass. de Congre- 

ÍW. líeunido em congregação. 
S. m. Membro da "congregação reli- 

|iosa; congregante.—Frades congrega- 

do Oratorio, ou de S. Filippe 

^ t CONGREGANÍSTA, s. m. Membro das 
j^ongregações ou reuniões organisadas pe- 

® jesuítas, para, sob sua direcção, pra- 
'carem obras do piedade, e de caridade. 

CONGREGANTE, s. w. (Do latim congre- 
tis^ part. act. de congregare). Mm\- 

""pn congregação; congregado, 
j, V ^^^EGAR, V. a. (Do latim congrega- 

• 'convocar gente para um sitio certo, 
Jantar, reunir, pôr juntamente. 

Congregar-se, v. reji. Ajuntar-se 
6®nte em um logar. 

g ."T^'S'^'"íidamente: Concorrer em um 
leilo..— Congregavam-se ríelle todas as 

''y Smlzdadl 
CONGRESSÁR, i;. a. (De congresso). 

CONpd '^""Sresso. 
^ÜNGRESSIONÁL, adj. 2 gen. (Do la- 

con com o suffixo «al»). De 
P^i" congresso, feito 

5jjA^J^C^ÊSS0,''s. m. (Do latim congres- 
■ 8q|J' ^®uniào ou assemblêa diplomatica de 

ou seus ministros plenipoten- 

tos reúnem para regular cer- 
de direito internacional; con- 

"^las ^'^teresses o os negocios entre 
^ia nações, e evitar a discor- 
^ quebra de relações entre ellas. 

Og g ® 'Congressos mais conhecidos são 
Oj„ ■ Congresso de Munster e de 
d'A.- '^(1646); dos Perynneus (IGòd)-, 

(1663, 1748 e 1818); 
d'Ut^ Ryswiclc (lü97): 
de (1713); de liastadt (1797-99); 

(1807); d'Erfurt (18Ü8); de 
de r ^ (1814); de Vienne (1814-15); 
de (1821); de Verona (1822); 

^^^«(1856). 
collectivo, designando o se- 

^®tuc]n representantes nos 
..^j^®"^^jdos, e na Bélgica. 

Wjg^ mião dos representantes do povo 
>^68, p \^^9> niunido de plenos pode- 
^erno ^ ^®cidir sobre a fôrma do go- 

^0 a pessoas, que, pertencen- 
V, paizes ou províncias, se 

'"^^''ffimunicarem as suas idcas, **Cl0si 1 
qualquer objecto em que 

"^^onqr "— Congresso scientijico. 
^''cheologico. 

'jig '^"■'l^tnente: Cppula carnal. 
da antiga Jurisprudência. 

Exame que ordenava antigamente a jus- 
tiça para contestar, em presença de ci- 
rurgiões e de parteiras, a potência ou im- 
potência dos esposos, que pleiteavam a 
nullidade do matrimonio. Este congres- 
so foi supprimido em 1667. 

— Poeticamente: Reunião de pessoas 
para tratarem de um assumpto qualquer. 
— No sentido figurado, reunião de ani- 
maes para tratarem de seus interesses. 

Nào podo ver dos nossos o congresso 
Tanta rudeza sem tentar-se a riso ; 
Que por mais que um pezar se tenha impresso 
Não dá logar a prevenção ao siso ; 
E sendo inopinado algum suecesso, 
Onde é nos homens qunsi o rir preciso, 
Tal pessoa ha que chora apaixonada, 
E passa do gemido a uma risada. 

FK. J. SANTA BITA DURÃO, CAllAM., C. I, 
est. 68. 

 O Rei eleito, 
Que almeja por dinheiro, vai correndo 

Elle mesmo, no intuito 
De que o não logrem. — Ei-lo eáhe num laço 
Que lhe armára o líiípcjso ; e que alli diz-lhe 

Em nome lio Congresso : 
«Tens ainda a intenção do governar-nos, 
Tu, que a ti mesmo governar não subes V> 

WíANC. M. no NASC., FAÍl. DÍ3 LAF., 1ÍV. II. 
fab. 49. 

t CONGRÉVE, s. m. (Do nome do in- 
ventor). Termo Militar c Pyrotechnico. 
Foguete à Congréve, destruidor e terri- 
vel projectil de guerra inventado por 
Williams Congréve, ofiicial inglez de ar- 
tilheria. Empregaram-se em 18Ü8, pela 
primeira vez, contra a esquadra de Bo- 
lonha, e causaram grande destroço na 
batalha de Leipsick, em Waterloo, e no 
bombardeamento de Argel, por lord Ex- 
mouth (1816). 

CÔNGRO, s. m. (Do latim congfer). Peixe 
do mar, sem escamas, cinzento por cima, 
e branco pelo ventre, do forma semelhante 
á enguia, denominado por Linneu muroena 
conger, tendo alguns, deus metros de com- 
primento, constituindo um bom alimento, 
posto que pouco saboroso e diííicil de mas- 
tigar pelas muitas espinhas que tem. 

CÔNGRUA, s. /. (Do latim congrue- 
re). Porção que se dá aos curas, paro- 
chos e couegos, para se poderem sus- 
tcn.tar. — aEm a décima m'o levando... 
a décima, e o quinto, e o subsidio lit- 
terario {oh meu cummanãante, subsi- 
dio litterario para esta gente que abhor- 
rece e persegue as lettras!), e a camar-a 
municipal, e o administrador do concelho, 
e os injeitados, e a congrua do parocho, 
e o- cruzado para ás estradas...» Gar- 
rett. Arco de SanfAnna, Carta ao meu 
Commandante. 

..«.. O nedeo abbade, 
Que ingordou nas fadigas evangelicas, . 
Sem olhar, vai passando o triste cura 
A quem a escassa congrua tanto abaixo 
Na hierarchia poz. 

garrett, CAMÕES, c. VII, cap. G.° 

CONGRUÁDO, adj. (De congrua, com o 

suffixo «ado»). Que percebe congrua, e 
d'ella vive. 

GONGRUAMÊNTE, adv. ant. (De con- 
grua, com o suffixo «mente»). Com pro- 
priedade, congruência ; do modo adequa- 
do, conveniente, com sufficiencia. 

CONGRUÀRIO, adj. m. (De congrua, 
com o suffixo «ario»). O que recebe con- 
grua (cura, vigário). 

CONGRUÊNCIA, s. f. (Do latim coti- 
gruencia). Conveniência, propriedade, pro- 
porção, analogia; relação adequada, se- 
melhança. 

— Antigo termo de Geometria. Egual- 
dade de duas tiguras. 

— Termo de Arithmetica. Relação en- 
tre dous números, tal que sua differença 
é um múltiplo d'um terceiro numero cha- 
mado modulo. 

CGNGRUENCIÁL, adj. 2 gen. (De con- 
gruência, com o suffixo «al»). Congruen- 
te, quo quadra. 

CONGRUÊNTE, adj. (Do latim con- 
gruens, tis, part. act. de congruere). Que 
convém a ; conveniente, conforme, 

CONGRUENTEMÊNTE, adj. (De con- 
gruente, com o suffixo «mente»). Do mo- 
do congruente, convenientemente, oppor- 
tunamente, proporcionalmente, competen- 
temente. 

CONGRUENTÍSSIMO, adj. superl de 
Congruente. 

CONGRUIDÁDE, s.f. (Do latim congrui- 
tas). Termo de Theologia. Efficacia da 
graça que obra tudo, conservando a acção 
do livre arbitrio. 

—Congruência; qualidade de congrua, 
faculdade adequada. 

CONGRUÍSMO, s. m. (De congrua, com 
o suffixo «ismo»). Termo de Theologia. 
Systema dos congruístas. 

CONGRUÍSTA, s. m. (De congrua, com 
o suffixo «ista»). Termo de Theologia. O 
que sustenta que Deus dá aos homens a 
graça congrua. 

— Adjectivamente : — Theologo con- 
gruista. 

CÒriGRUO, adj. (Do latim congruus). 
Que é concebido ou quo se exprime em 
termos exactos e precisos. —: Resposta 
congrua. 

— Termo de Theologia. Graça con- 
grua, graça proporcionada ao efleito que 
deve produzir, ou á disposição do que a 
recebe. 

— Na linguagem ecclesiastica : porção 
congrua, pensão annual que o dizimador 
pagava ao cura, para a sua subsistência. 

— Por extensão : Porção congrua, ren- 
da, tratamento muito exiguo. 

— Em Geometria, congruo, diz-se do 
duas figuras, que coincidem perfeita- 
mente. 

— Em Arithmetica, segundo Gauss, 
números congruos, números que tem uma 
relação de congruência. 

f CONGÜELCA, s. f. Vid. Conchellos. 
f CONGUÊZ, ac^'. Natural do Congo, na 
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África meredional, e possessão portu- 
gueza. 

CÔNHA, s. f. Pernada que da raiz e 
pé do tronco do certas arvores fôrma 
uma excrescencia escabrosa, até certa al- 
tura onde o tronco começa a ser roliço. 

CONHECEDÔR, s. m. (Do thema conhe- 
ce, de conhecer, com o suffixo «dôr»). O 
que se conhece em alguma cousa; pessoa 
que tem bastante intelligencia ou conhe- 
cimento de uma obra, matéria, etc.; apre- 
ciador, entendido. 

— Conhecedor dos tempos; que sabe 
formar juizo sobre os acontecimentos, os 
homens, as conjuncturas do tempo, da 
epocha. 

— Antigamente: Nome dado a certo 
pastor do rebanho, que na soldada era 
inferior ao rabadam; também havia co- 
nhecedor de porcos. 

CONHECÈNÇA, s. f. ant. (Do thema co- 
nhece, de conhecer, com o suffixo «en- 
ça»). Prêmio, reconhecimento, gratifica- 
ção; prova, testemunho de affecto, ami- 
sade, gratidão. 

— Conhecimento, tracto, convivência. 
— nE se boa cousa é tomar amizades e 
novas conhecenças, mujto melhor he se- 
gundo diz o sabedor, renovar e conservar 
as velhas.y> Fernão Lopes, Chronica de 
D. Pedro I, cap. x. 

— Dizimo que se pagava dos moinhos, 
fornos e logares. 

CONHECÊNTE, adj. 2 gen. (Do thema 
conhece, de conhecer, com o suffixo «en- 
te»). Que tem conhecimento com alguém. 
— Saudades ás pessoas minhas conhe- 
centes. 

CONHECÊR, u. a. (Do latim cognosce- 
re). Saber o que é uma cousa ou pessoa; 
saber qual é uma cousa; saber quem é 
uma pessoa. 

Como me deus aguysou que vivesse 
Em gram coytii, senhor, desque vos vi! 
Ca logo m'el guysou que vos oy 
Falar, desy quis que cr conhecesse 
O vosso ben, a quí; el iion fez par. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 11. 

Merc. Pcra que me conheçais, 
E entendais meus partidos, 
Todos quantos aqui estais 
Affinae bem os sentidos, 
Mais que nunca, muito mais. 

GIL VIC., ADTO DA FEIRA. 
2.» C. E vós que nos demandais ? 

Seíjuer couhecei-nos bem: 
Morremos nas partes d'alem ; 
E não queirais saber mais. 

IDEM) AUTO DA UAECA DO INF, 

Fid* Isto quanto o que eu conheço, 
Diah. Pois estando tu spirando, 

Se estava ella requebrando 
Com outro de menos preço. 

IDEM, IBIDEM. 

Marta. Hui mana ! e quem no deu? 
Ide beber, 

_ Que bem vos conheço eu. 
Diabo Eu também vos vi nascer, 

E vi fateixas fazer. 
IDEM, AUTO DA BABCA DO PÜEO. 

Antre os Judeus acharás 
O bem qu'clles não conhecem, 
Nem tu o conhecerás ; 
Porque elles nào no merecem, 
Nem tu o merecerás. 

IDEM, AÜTO DA IIIST. DE DEUS. 

S. João. Eu te conheço mui bem, 
E quem cs, ha muitos dias. 

IDEM, IBIDEM. 

Quando vos tomei em vam 
com errado pensamento 
falsas oreis e do vento, 
nam vos conheci eiitam ; 
pois vos tomei sem razam 
com cilas vos deixarei 
jaa nunca esperarei. 

CHRIST. FALCÃO, OBRAS, p. 25 (cd. 1871). 

— d Porém isto são obras do coração, 
sentir alegria com as cousas de que a de- 
ve ter, inda que as não conheçam. E to- 
mandu-o polo braço, se foi onde a rainha 
e Flerida estavam, mostrando novo con- 
tentamento.» i<'rauciscu de J^loraes, Pal- 
meirim dlnglaterra, cap. 7.—(íE conhe- 
cendo-o poías grandes cousas que aquelle 
dia lhe vira Jazer, se veio a elle, que com 
o mesmo desejo o recebeu, e começaram 
uma batalha tão diferente das outras, que 
bem parecia que aili se ajuntava todo o 
esforço do mundo: da uma e da outra 
banda acudiram todolos principaes cavai- 
leiros, mas nunca puderam tanto que de 
sua ptorjia os apartassem, na qual anda- 
ram té que as armas Joram todas desfei- 
tas, e os cavallos tão cançados que se não 
podiam mover.n Idem, Ihidem, cap. 12. 
— « Vernao depois de o conhecer, ficou 
algum tanto corrido das palavras que sol- 
tár,!, que não sabia se o amor e o logar 
onde as dissera, causara nellas algum 
desconcerto ; porém dissimulando esta ver- 
gonha com mostras de amizade tão verda- 
deiras como um ao outro se deviam, vi- 
ram vir Belcar com os braços abertos, di- 
zendo contra Polendos.D idem, Ibidein, 
cap. 15. — «.Pois os tres companheirDs 
também seguiram sua rota espantados da 
valentia üo da fortuna, e desejosos de o 
conhecer, os quaes saíram da corte do im- 
perador em busca de Palmeirim, tanto 
que o acharam menos, que eram grandes 
seus amigos. j> idem, Ihidem, cap. 2U.— 
d-E junto com isto se quizeres sentir que 
sou eu tão engeitado da fortuna, que nem 
conheço o sangue donde verdio, nem outro 
pai senão o teu, que tem a vulia, que tu 
sabes, julgarás que nenhum bem nie fica 
de que me contente senão o erro de meti 
atrevimerito:pois este qual outro pode ter 
mor que dar fim a meus dias, justo galar- 
dão de tamanha ousadia°h idem, Ihidem, 
cap. 20. — aAlguns houveram joor duvi- 
dosa sua demanda, e ao imperador tam- 
bém lhe pareceu aspera de acabar, e per- 
guntando se havia ahi quem o conhecesse, 
houve muitos que disso atn o que delle ou- 
viram, de que o imperador Jicou agasta- 
do, polo não tratar com a cortezia que 
tal principe merecia^ estranhando sua vi. 

da.D Idem, Ibidem, cap. 22. — <tE 
sando o mais delle em palavras de con- 
tentamento, durou grande quantidade da 
noite, sendo o gosto daquelle espaço de 
muito preço pera cada um, se não pera o 
imperador, que havia por mór a perda 
de se lhe ir o cavalleiro da Fortuna 
o conhecer, que o prazer de ver vencido 
Floramão com tanto honra de sua corte, f 
Idem, Ibidem, c^p. 24.— «Eu, disse ^ 
imperador, não sei cousa que hoje não de- 
ra por saber se o vencedor é quem susfei' 
to, mas pois quiz que o não conhecessei 
não pode ser que em algum tempo 
veja, pera perder esta magoa, que hei pof 
tão grande, como poderá ter se Florafi^ 
deixara a minha corte na falta, que sem- 
pre receei. E porque se fazia já tarde^f^ 
tornaram ao da maneira que 
ram.í) idem, Ibidem. — «Mas o da fof 
tuna, que estava bem longe de cuidai 
aquella poderia ser Lucenda com quetn se 
criara, não se guardou senão a tempo 
já o não pode Jazer; e vendo quão tnal^ 
podia encobrir, Joi-se pera ella, dizi^" ' 
Senhora Lucenda, quem vos traz « 
terra tão longe d'outra onde vos eu 

esi<^ 

xei bem de vagar. Lucenda conhecend» 

que era Palmeirim, o foi abraçar, 
do: Jslão vos aconselharia eu que josse 
á corte sem alguma desculpa da ' 
que vos lá dão vossos amigos e 
por assim vos encobrirdes de 

amig"'^' 
todos í*" 

tempo de vossa partida.» Idem, Ibi'^®®!' 
cap. 25. — «O cavalleiro da Fortund/^^ 
rando as redeas ao cavallo, tomou 9^ -imi 

«íií lope apressado pera ir ver se era 
e chegando onde a batalha se 
quatro cavalleiros a pé envoltos na " 
veza delia, dous de cada banda: ® 
que as armas estavam já desfeitas, 
nellas não se podia enxergar nada, 
no pedaço do escudo de um delles 
a cabeça de um touro branco, que 
visa de Pompides Jilho de D, 
dos outros nunca pode conhecer 
posto que todos lhe pareceram tae^, H 
duvidava haver quem lhes fizesse q^, 
gem.D Idem, Ibidem, cap. 
mo vissem vir ao cavalleiro do ^ 
ge, detiveram-se todos esperando 
D. Duardos justasse, segundo o ^ 
me: mas Recindos, que dtpoi'^ 2'^ 
entrára nunca vestira armas, senão 
le dia, pediu a primeira justa, ^ ^ 

no seu tempo Josse tão nome^ 
livro de Primalião se dii; 

que 
mo no 

ro encontro deixasse de ir ao chãO; p 
nao lhe aconteceu tão bem, que 

de que se muito maravilharam os í 
bem conheciam.» Idem, Ibidemi íi' 
— <íE tirando o dmo pera lhe ,)()< 
mãos, elrei, que o conheceu, o 
braços, dizendo...y> idem, IbideiD-T^ 
gando-se a elrei, que já 
nus braços polo conhecer, 

o qwriO'. ^ 
lhe 

mãos dizendo: Senhor, faça vossa _ 
cortezia a este cavalleiro que 
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?«« é o gram sábio Daliarte vosso servi- 
6 a quem o vasso cuidado sempre deu 

nuito pera o sentir e desejo pera vos ser- 
em tiido.r) Idem, Ibidem, cap. 47. — 

T senhor Daliarte, disse Palmei- 
''"ím, que escusada cousa seria cuidar al- 
9^em que a vós se\ pôde encobrir nenhu- 
""í. Flori ano do Deserto se levantou des- 
'^Wtente de si, e o cavalleiro da Ponte ou- 

e tomando a cavalgar o melhor 
I"^de, só com seu escudeiro se foi polo 

'^OMpo abaixo, sem nunca querer que o 

necessem, e^igeitando o louvor, que 
® íocZa um queria dar de suas obras, 

os homens hão de amar mais 
^ ouns, que parecel-o.n Idem, Ibidem, 

áís*' Duardos lhe pediu que 
o Jiome de quem lervia: isso nos 

^ ' encobrira elle, dissi: a imperatriz 
ynola, ao menos, se a cí^ihecer alguém, 

liemos a causa que tei.,, pera perder- 
ella.T) Idem, Ibidem, cap. 50. — 

^ outro que se sentiu tocar se levantou 
S'í'aíi pressa apanhando d^i espada : mas 

° estivesse sem elmo Palmeirim o co- 
6U, que era o principe Graciano e 

rfe o ver em tal lugar e d'a- 

ra disse: Senhor Graciano pe- 
rios^^^ ''"íío vos deseja servir, com me- 
^Im ° haveis de receber, e tirando o 
de ® o elle conheces.se, não pô- 
''^nt tanto encobrir o contenta- 
cess " fctnianho bem em tempo tão ne- ano; dizendo: Já sei senhor Pal- 
meir^ 

?"e todulos desastres \lheios se 
lljjj ® curar com vossas obras.» Idem, 

betti^^' conheci- 
' Palmeirim, e tamhem conheci ^ luiiluai/t uUuiicbi 

^ damnada pera 
*'Pan( merecia; por isso não me 
áe c ° achar neste mundo o pago 
eecrf e no outro não sei o que 
}Ue g Ibidem, cap. 58.—«Selvião, 

peí^íí/o viu Dramusiando, pe- 
Co7)jg e de o ver tão maltratado, e que 

enfraquecar, receiava sua mor- 
^hor • ^o,bia quanto pesaria a seu se- 
^lor'i '^^egando-se contra o escudeiro de 
do c^q' o conheceu, foi tão le- 
Q, iuem cria que com isso salvava 
este ^'"'(imusiando ou d'ambos. Com 

'^^egou a Floriano, di- 
'oáe ^ '^''}^or não mostreis tamanha vou- 
^''8 co^ ^^^oria desta batalha, que a fa- 
^idor ^ ■^''"'^''^usiando vosso amigo e ser- 

Ibidem, cap. 65. — «Os 
«esíe tempo alli vieram, 

descontentes de não achar af- 
?'''eço^' podessp.m mostrar o seu 

ven^-'i o,lgnns chegaram alli taes, 
''"ffUar/ parecer do vulto de Mi- 
^ te que Dramusian- 
'í'0'' de^' experimentar co'elle; 
^ es .AcítftíJn com sua magoa; 

® fizeram cotnpanhia aos que 
dt estavam: antre os quaes foi 

"lUsiçQ^ J^^^orao e outro de Francião o 
' OMs« bem, duvidosa, pera quem 

alli os via e não conhecia o vencedor.-» 
Idem, Ibidem, cap. 06.—<íE andando to- 
da a noite, foi amanhecer a um lugar 
d'uhi cinco léguas, levando o escudo es- 
condido polo não conhecerem, onde esteve 
alguns dias, curando-se de suas feridas, 
descontente do que passára ante o castel- 
lo, por não alcunhar a victoria daquelle 
homem; cousa, que antre os homens se 
mais estima polo gosto e honra, que jun- 
tamente se ganha.D Idem, Ibidem, cap. 71. 

Conheci a diíTerença claramente. 
ANT. I^ERIi., EGL. 10. 

Mas não pode soffrer tamanho engano 
Amor, que nos conhece. 

IDEM, soN., liv.j, n. 3. 

— «Com os propositos alarga Deos sua 
misericórdia e sua liberulidada, que sofre 
nossas tastas, com as conhecermos, e nos 
doerem suas ofensas.» D. Joanna da Ga- 
ma, Ditos da Freira, p. 50 (ed. 1872). — 
<lE tanto que os conheceo, deteve-se por 
ver o que jjassavaõ, que j'oi vellos derri- 
bados, como a elle jizeraõ: e com esta hon- 
ra se partiraõ todos cinco caminho da Ci- 
dade.» Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
7. — «Mas quem terá tão boa memória, 
que se possa lembrar de quantas differen- 
ças quantas novidades incertas tem huma 
mulher"}' Pois antre todalas cousas he a 
mais trabalhosa de conhecer ; porque dis- 
simidando o desejo, e negando a tençad, 
mostraõ o que não sentem, e sentem o que 
naõ dizem, tudo pera defensaõ de seus en- 
ganos, e ptera males de corações venci- 
dos.» Idem, Ibidem, cap. 10. — nEu sou 
jilho de Bronay, sujeito, e vassalo dei liei 
de Ungria: depois que tomei armas gas- 
tei o tempo em busca de seu flho Clari- 
mundo, nesta demanda assi como tenho 
andado por muitas partes, assi vim a es- 
ta vossa Real Corte onde soube que esta- 
va, e porque mais o conheço jjch- suas fa- 
mosas obras, que por vista, beijarei as 
vossas lieaes mãos por mandarmo mos- 
trar, se presente naõ he.» Idem, Ibidem, 
cap. 4. 

E acolliendo-sc ao couto que conhecem, 
Sós as cabeças na agua lhe apparecem. 

CAM.,LÜS.,C. II, est. 27. 

Diz-lhe mais, que por farna bem conhece 
A gento Lusitana, sem que a visse; 
Que já ouviu dizer, que n'outra terra 
Com gente de sua lei tivesse guerra. 

OB. ciT., c. II, est. 102. 

E nào menos co'o tempo se parece 
O desejo de ouvir-(e o que contares ; 
Que quem ha, (]ue por iama niio conhece 
As obras portuguczas singulares? 

OB. CIT., c. II, est. 111. 

Ambos se tornam logo da cidade 
Para a frota, que o Mouro bem conhecc; 
Sobem A Capitaina, c toda a gente 
Monçaide recebeu benignamente. 

ou. cii-, c. VII, est, 28. 

Pelos portaes da cerca a subtileza 
Se enxerga da Dcdálea faculdade, 
Em figuras mostrando, por nobreza, 
Da índia a mais remota antigüidade : 
Afliguradas vào com tal viveza 
As liistorias d'aquella antigua edade, 
Que quem d'ellas tiver noticia inteira, 
Pela sombra conhece a verdadeira. 

OB. CIT., c. vii, est. 51. 

— aQue nos aprouc.yta conhecer os 
cursos cfe injluencias das estrellas, as vir- 
tudes das planetas, as qualidades dos ele- 
mentos, as naturezas dos animaes, & de 
todos os outros corpos mistos, se não co- 
nhecemos a nós? Qual pode ser mor mi- 
séria, que não conhecermos nossa misé- 
ria ? Que mór falta pode ser de conhe- 
cimento, que não acabarmos de conhe- 
cer çwe não conhecemos 7» Heitor Pin- 
to, Dialogo da Verdadeira Philosophia, 
cap. 4. — «c6 que conhecer a si he prin- 
cipalmente conhecer sua alma, & a no- 
breza (È dignidade delia, & segunda- 
rianiente conhecer seu corpo, & sua fra- 
queza, (È miséria. A nossa alma, deyxa- 
das as falsas ojnniões dos gentios, he 
huma substancia participante de rezão, 
incorporea, immortal, inuisiuel, accom- 
modada a reger o corpo, semelhante a 
Deos, criada delle de nada pera os bens 
eternos, a qual tem a Imagem de seu cria- 
dor. E per aqui vereis quam necessário 
he conhecermos quem somos, porque vendo 
a dignidade d'alma, & que somos criados 
pera cousas altas & celestiaes, não nos 
abateremos a terreaes bayxezas.» Idem, 
Ibidem, cap. 5. — « Triunfava o Santo 
conhecendo a causa porque padecia.-» 
Frei Luiz do Souza, Historia de S. Do- 
mingos, Liv. I, cap. 2.— «.Pois como lá 
dizem, se quereis conhecer o homem, day- 
lhe mando.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 18. — nEssa con- 
sideração... quasi violenta me arrebatou 
não só a conhecer, mas a ponderar as 
verdades, ou mentiras, que em si esconde, t 
Idem, Ibidem, p. 53. 

— F'azer-se conhecer, dizer o seu no- 
me, dizer quem ó. 

— Dar-se a conhecer, dizer o seu no- 
me, dizer quem é. — aE em poucos dias 
entraram nella, e foram ter a Londres, 
onde el-rei Fradique estava: mas não vi- 
ram Flerida; por que em tempo tão tris- 
te não quizeram dar-se a conhecer.» 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 10. — aEntão contou como o 
achara em casa da dona Rianda sua tia, 
e d'ahi viera á corte polo qus lhe ella con- 
tara das victorias de Floramão: e como 
o dia d'antes o topara indo-se já, e lhe 
dissera que de sua parte lhe pedisse per- 
dão, por não se dar a conhecer; que sua 
determinação era não parecer ante elle te 
passar o perigo da aventura que da Gram- 
Pretanha se soava.» Idem, Ibidem, cap. 
29. — <íE tornando a elle, diz-se, que aos 
tres dias depois da justa sua e de Flora- 
mão, indo-se por suas jornadas contra a 
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Gram-Bretariha, encontrou Lucenda, vin- 
do já de casa de sua tia, onde a deixa- 
ra : e vendo que lhe não podia negar o 
que passara na corte, lha deu conta de 
tudo, rogando-lhe que de sua parte o des- 
culpasse do imperador, dando-lhe por des- 
culpa de não se dar a conhecer a que já 
ouvistes; e apartando-se um do outro, el- 
la pera Constantinopla, e elle pera In- 
glaterra, com desejo de se ver naquella 
afronta, em que outros muitos estavam, 
desejando perder-se ulli ou restituir to- 
dos, e alcançar nisso fama perpttua; que 
quando ella é singular e de grandes cou- 
sas, faz nobres os que a deixam.» Idem, 
IMdem. — «.E sem se dar a conhecer a 
pessoa alguma, entrou com a mài, e se 
lhe descuhrio, pedindo-lhe que quizesse 
ordenar com que houvesse o seu Itey- 
no.D Diogo do CoutO; Década IV, Liv. i, 
cap. 7. 

— Fazer-se conhecer, chamar sobre si 
a attençào, mostrar de quanto é capaz. 

— Não querer ser conhecido, guardar 
o incognito. 

— Familiarmente: Não conhecer Deus 
nem o diabo, nào ter religião. 

Anjo. Conhecias tu a Deos ? 
Moça. Muito bem, era redondo. 
Anjo. Esse era o mesmo dos ceos. 

OIL_^VIC., AUTO DA BAIICA DO PUROAT. 

Do doce, de linda, de mui abondosa, 
Se peste não fosae, todos meus increos 
NSo co7theceriam ijue hi havia Deos. 

IDEM, TRAMCOMEDIA, NAO D'AM0BES. 

— Ter relações de amisade, de nego- 
cio ou do sociedade com alguém. — Co- 
nheceis muitas pessoas n'esta cidade ? 
Martha. Ilui ! que ribeiros são estes ? 
Diabo. Venhais embora, Marta üil. 
Martha.' E donde me conhecestes ? 
Diaho. Folgo eu bem porque viestes 

Ouftma e dando ó quadril. 
OIL VIO., AÜTO DA BABCA DO TUBO. 

— (íO gram sábio Daliarte do valle es- 
curo, vosso servidor, e a quem vós não 
conheceis, beija vossas reaes mãos, pede- 
vos que vos alegreis continuando estas fes- 
tas, que agora comeqaües, de que vossa 
corte por tantos dias estava esquecida, 
porque já o tempo da restituição de vosso 
contentamento se chega.n Francisco de Mo- 
raes, Palmeírim d'Inglaterra, cap. 13. — 
a Logo por mandado seu fizeram sua cor- 
tesia ai imperador Trineo e el rei Arne- 
do8 e Recindos como pessoas que de novo 
conheciam, posto que Palmeirim quando 
chegou a Frimalião pera lhe fazer seu 
acatamento, lembrando-lhe ser pai de sua 
senhora, foi com muito môr obediencia 
que aos outros, causa que a todos pare- 
ceu que o fazia por ser filho do impera- 
dor Palmeirim, cujo criado era. No paço 
foi o alvoroço tamanho, que nelle se mos- 
trava que aquelle prazer era geral. T> Idem, 
Ibidem, cap. 47. — <iPorque passados os 
tres meses, em que fez, e ordenou o que 

já escrevemos, logo se tornou a Maluco 
pera tomar a monçam da índia, por ser 
rezam, e obrigaçam de seu officio que fos- 
se visitar, conhecer pessoalmente, e dis- 
tribuir os padres, e irmãos de nossa Com- 
panhia vindos nouamente do rei/no per 
diversas partes da índia, d Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv, iv, cap. 11. 
— a Que fosse tã ditoso que visse este dia: 
ô glorioso dia aquelle em que eu entrar 
na gloria, & naquellas heauenturadas mo- 
radas pera sempre, se o Senhor Deos po- 
la sua immensa piedade me esta merce 
quizer fazer, onde verey o mesmo Deos, 
aquella desejada gloria, aquelle summo 
bem, fartura de meus desejos, onde cZuer- 
sarey co os Santos á- verey não somente 
os que ca conheci, mcts os de que li & ou- 
ui, & outros muytos.» líeitor Pinto, Dia- 
logo da Lembrança da morte, cap. 8. — 
<íEu conheci huma destas (beatas) que lhe 
importava andar com o rosto mortijicado 
cento,purcento. y> Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 92. 

—Termo da Escriptura. Conhecer uma 
mulher, ter com ella commercio carnal. 

— Saber, ter ouvido dizer. 

Mata-me, non conheoerdea 
Camanho bem vos eu quero. 

CANO. DE BES., 1ÍV. I, p. 123. 

Que me dam çerta çerteza 
porque fazein conhecer-me 
o que eu ey por gram crueza, 
o amor que mostras ter-me 
ser soo por minha riqueza. 

CBBIST. FALCÃO, OBBAS, p. 11 (ed. 1871). 

Faço no cabo começo 
sendo no começo cabo, 
de feiçam que não conheço 
se começo nem se acabo. 

IBIDEM, p. 17. 

Quando meu mal comecei 
com muito bem começou, 
mas o fim que lhe esperei 
no começo se acabou : 
Acabou-se no começo 
pois se começa no cabo, 
de modo que nam conheço 
se começo nem se acabo. 

IDEM, IBIDEM. 

— <íA batalha foi antr'elles tal, que 
fazia escurecer as outras passadas. Mas 
os golpes do gigante onde alcançavam fa- 
ziam tanto damno, que nenhumas armas 
se lhe emparavam; e vendo a bondade de 
Primaliào, pesava-lhe tanto vel-o morrer, 
que lhe disse: Cavalleiro, já conhecerás 
que mais com vontade de goarecer tuas 
feridas, que medo de tuas forças, te com- 
metti que deixasses a batalha: vê se o que- 
res fazer, e se não esta espada será cas- 
tigo de tua simpreza! porque a vida não 
se ha de dar a quem se delia não conten- 
ta.v Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 10. — aNisto repousou 
um pouco, que a fraqueza Ib!impedia o 

alento e a força pera poder despender 
quantas palavras lhe então a dor e o anioT 
offereciam: e não tardou mxdto qM den- 
tro daquelles edificios ouviu tocar umi 
trumento de cordas, que por estar algv,ii^ 
tanto longe não soube conhecer o que era- 
porem o som delle, que por baixo dos fl*"' 
voredos vinha rompendo, lhe avivou O! 
espiritos pera ter mais que sentir, e wS'' 
de que se aqueixar.v Idem, Ihidem, cP; 
18. — «Polo qual digo, que nesta, 
a primeira e mais nobre, farei conheCC 
a todos os que servem damas, que 
ma iguala ao menor quilate da figura í"' 
sobre a porta de rtiinha tenda está.t) W®®' 
Ibidem, cap. 22. — «Ambos vieram 
chão, mas logo foram levantados sem 
tra de sentirem algum damno- da idi 

e embraçados oS' escudos, com as esp^^''^ 
nas mãos, se c omeçaram ferir com 
força e ardimento, que ao imperado^ ^ 
aos que com elle estavam, punham 
to, desejando ' conhecer quem fosse o ca- 

valleiro, quec^hegára de novo.d Idem,®' 
dem, cap. 23, — «E eu, inda que 
dias conhecesse que as minhas eram 0 
das mais dc''vontade que de razão, est''' 

va já tão entregue a ella que 
poude fugir: mas agora que vejo 
nem al me aproveita, e que a fortun^ 

01 
tudo se moftra senhora de mim, af" "' 
ser pouco nem muito deila, quero veT 
outras aventuras o qui quererá 
que eu farei o que me vossa alteza 
da.» Idem, Ibidem, cap. 29.— 
lazou o elmo, e embraçando o escudo 

co^ 

sua espada na mão, losto a pn •" 
contra o io Salvage, dizendo: jq 
bom cavalleiro como vós e mais 
que vós (staes, quizera agora aquh 
que met.s golpes foram dados c"»' 
gosto do que levo em os gastar 
comtudo pois isto nào conheceis. S , 
que sinties o damno ^     ^ 
ídcm, Ibidem, cap. 39. — 
Palmeirim conheceu, que um ^j,, 
lisarte, e o outro Oermão d'On 
vendo-os carregados de ferro e . i 
gar, arrazaram se-lhe os olhos 
mandando-lhes tirar 
Itsarte: Senhores cavalleiros, este 
cio hade ser pera outro desconto, 
zeis pera mór damno. Senhor 
disse Palmeirim, quem vos aqui^ 
mettar não foi pera vos tirar tao . ^ 
Idem, Ibidem, cap. 58.—«E, t'/"' 
trareis o escudo do vulto a esta 
do primeiro pola do imperador çj- 
rim, onde por força d'armas 
nhecer a todos os que o negarem, 
vis a mais fermosa senhora do (,tr 
Idem, Ibidem, cap. 71.—«ií 
to mais quero dizer meu mal 
lhe saberei dar principio, nàò 9^^ jjjíi" 
tras palavras, 2)013 os sinaes qf^ 
vedes bastaõ pera conhecer 
quero a Clarinda.v Barros, 
Liv. II, cap. 4. 
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O Padre Baccho ali nào consentia 
^0 que Júpiter disse, conhecendo 
yue esqueoorrio seus feitos iio Oriente, 
^6 lá passar a Lusitana gente. 

CAM., Lus., e. I, est. 30. 

Este é o primeiro Kei que se desterra 
■yü' pátria, por fazer que o Africano 
Conheça pelas armas, quanto excede 
A lei de Christo á lei de Mafamede. 

OB. OIT., e. IV, est. 48. 

■"-Saber que existe; diz-se figurada- 
®®nte faüando das cousas.—«O impera- 

fi^ou com Argolante ouvindo mais 
ÍO'' estenso tuio o que passára: logrando 

prazer tão moderadamente, que 
^l^guempodia conhecer ndle nenhum aha- 

> antes perguntava e ouvia tudo com 
a temperança, como se a pratica fora 

ír ''ousas de cada dia.n Francisco do 
oraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 45.. 

Os cabellos da barba, e os que decera 
cabeça nos hombros, todos erào 

^wns limos prenlies d'ágoa, e bem parecem 
Vue nunca brando ijontem conhecerão. 

cam., lus., c. VI, est. 17. 

' «Os mesmos Santos do Altar se não 
com bom demandador, que com 

^ e para elles pessa com tom alegre, 
elegantes, hem se podem 

^ deyxar estar em seus Altares, qu& 
'^lâmpada, nem hassoura conhe- 

jí ^ íua capella.D Francisco Manoel de 
® Apólogos Dialogaes, p. 164. 

e ~7 .hábil. — Conhece o grego 
general conhece bem a 

, Ifistruir-se, esclarecer-se.—O desejo 
conhecer. 

■lermo de Manejo.—Este cavallo co- 
^^bem as esporas e o freio. 

L^P^scernir, differençar.—Conhecer o 
mal. 

-Avaliar, distinguir. 

Se lauradorcs, , eües conhecessem hom 
auantages que tem, 

g •'^quclles santos suores 
* a si e ó mundo mantém. 
8-í de miuanda, cakta a anx. i'kiíiíika. 

í^do Sua cura tem 
j, c lie assi bem o sabeis, 
Qy J^^ÍPciiio também, 
l^of ® ® coííAecer bem, •■uito os conhecereis. 

CARTA A EL-llKT D. JOÃO. 

e8?)i(,^^^®®'^'^hGcor. — dEra ainda de muyta 
® ''^^uyto caridosa a todos, mas 

ttheçpr tudo danava, depois que co- 
lavrador de Ve- 

sííacoríe.» Fernuo Lopes, 
de D. Fernando, cap. G5. 

° Senhor .luiz. 
o '^'lantn > perdiz, 

No tn l^e trazeis ! 
conhecereis 

nao vem de meu geito. 
"'L Tlr . •1 auto Di, BAKCA do IKl'. 

H.—62. 

Quando a eu assi ouvi 
doer-se daminlia pena 
com novos ollios a vi, 
e entam que era Elena 
minha amiga conheci: 
Esta pastora e dama 
çerto que melhor llie hia 
quando a cantar ouvia 
dando fee que em sua cama 
» velho não dormia. 

cHEisT. PALoÃo, OBRAS, p. 1 (ed. de 1871). 

— «.Ecomo cada wm^á/osse conhecendo 
as forças do outro, trabalhava por mos- 
trar as suas té o cabo, travando ás vezes 
a braços pera ver se se poderiam derru- 
bar.-n Francisco de Moraes, Palmeirim 
dlnglaterra, cap. 9. — (íE arrancando 
das espadas, começaram antre si uma tão 
brava batalha, que em pouco espaço fez 
um conhecer a seu, contrario a valentia 
de sua pessoa.i> Idein, Ibidem. — aPri- 
malião o conheceu na falia, e leixando a 
espada o levou nos braços, dizendo: Se- 
nhor irmão este encontro, inda que fosse 
tanto á minha- custa, já me não pode pa- 
recer mal, pois me fez conhecer-vos, cou- 
sa que não esperava polo muito que tenho 
corrido, e novas mal certas que sempre 
me deram.D Idem, Ibidem, cap. 10.— 
«Todos se apartaram pur lhe dar lugar, 
e chegando ao estrado viruu-se e estendeu 
os olhos por toda a casa, e não vendo 
quem buscava « esperava conhecer polos 
signaes, que lhe delle deram, poz os joe- 
lhos ante o imperador, dizendo.Idem, 
Ibidem, cap. líi. — «Mas o cavalleiro do 
cão, que em extremo estava menencorio, 
disse contra liecindos, não querendo res- 
punder a D. Duardos: Pois não quereis 
conhecer a honra que vos fazia em fran- 
quear a passagem, a justa, que com esse 
outro desejáveis, comigo a haveis de ter: 
eu vos mostrarei quanto damnosa é a so- 
berba a quem se delia preza. liecindos, que 
não 2^ode faliar com a ira que lhe aquel- 
Ias palavras jizeram, com a lança baixa 
se veio a elle.n Idem, Ibidem, cap. IG.— 
ííPrimalião e D. Duardos, depois de co- 
nhecerem Arnedos, Mayortes, e BeJagriz, 
foram tão tristes, que tomaram por par- 
tido serem antes os donos daquelle desas- 
tre, que ver por sua causa perder todos 
seus amigos.D Idem, Ibidem. — uMeu no- 
me ao presente não é senão o cavalleiro 
do salvage: por este me conhecem todos, 
nem eu espiero de me nomear por outro 
até saber mais de minhas cousas do que 
agora sei.d Idem, Ibidem, cap. 21. — 
((Os juises lh'o defenderam outorgando- 
Ihe a victoria e entregando-lhe a taboa da 
imagem e armas em sinal de vencimento; 
e dalli o levaram á tenda, iías quando 
todos conheceram que o vencido era Be- 
roldo principe de llespanha, tiveram em 
mais á valentia do cavalleiro estranho. 
O imperador foi tão triste, que o não po- 
de encubrir, e o mandou levar a seu apo- 
sentamento.í) Idem, Ibidem, cap. 23.—«E 
assim andando tão apartado do lugar 

onde sua senhora estava, e não do cuida- 
do, que delia lhe nascia, passando polo 
reino d' Hungria, á sahida d'uma Jioresta 
que junto do estremo da Grécia está, viu 
vir um cavalleiro em um cavallo murzel- 
lo, armado d'armas verdes, e ainda que 
ellas e o escudo trouxesse rotas por al- 
guns lugares, no ar conheceu que era o 
companheiro do do Salvage, que entrara 
no torneio em Constantinopla contra os 
novéis.y> Idem, Ibidem, cap. 24. — «O 
cavalleiro da Eortuna, que conheceu que 
aquelle era o proprio pai, que o criara, 
não sabia que fizesse: porque feril-o, aca- 
bara-o mal comsigo, mettel-o na razão 
pera que o conhecesse, era necessário mais 
vagar, segundo o outro em tudo costuma- 
va ter pouco : e vendo que o Hão perdido 
já o medo, que té então mostrara, com o 
esforço, que. o salvage lhe dera, remetia 
a elle, deu-lhe um golpe de espada tal, 
que tomando-lhe as mãos ambas, que no 
escudo lhe lançara, lhas cortou, e o Hão 
caiu em terra,t> Idem, Ibidem, cap. 31. 
— «Poc certo, disse o da Fortuna, pois 
tu em minha ajuda confias, primeiro tu 
quero passar pola affronta, em que te vês, 
que tu por ella passes; e, arrancando da 
espada, esteve quedo; mas o Hão se dete- 
ve, conhecendo qu'era homitm, a quem 
todas as cousas de razão obedecem : os ca- 
vallos com medo, quebraram as prisões, 
fogindo polo campo, e Selvião traz elles po- 
los tomar.K Idem, Ibidem.—«Esendomais 
perto, o cavalleiro da Eortuna conheceu 
que era Selvião seu escudeiro, e vendo-o tão 
mal tratado, não podendo encubrir opesar 
que disso sentia, se chegou a elles, rogan- 
do-lhes que o soltassem: mas um dos qua- 
tro lançou também mão delle dizendo; 
agora buscae quem solte a vós que est'ou- 
tro a bom recado está.v Idem, Ibidem, 
cap. 32. — *Kl rei conhecendo, que era 
Graciano Principe de França, que já ou- 
tra vez o vira, se desceu do cavallo, rece- 
bendo-o com tanto amor e cortesia, como 
se devia a tal pessoa.n Idem, Ibidem, cap. 
34. — (íAlguns trocavam as armas, outros 
as devisas ptolos não conhecerem por el- 
las, Assim que então muitos amigos se en- 
contravam, que primeiro que se conheces- 
sem se tratavam tão mal, que algumas 
vezes eram postas as vidas em risco de se 
perder.D Idem, Ibidem, cap. 37. — «-E 
no que muito se esforçavam além de o co- 
nhecerem por tal, era a bondade do es- 
cudo. Neste tempo o gigante andava tão 
fraco e mortal, que acerca se não podia 
ter, O da Fortuna, conhecendo sua fra- 
queza, o carregou de tantos golpes, que 
per força o fez vir ao chão, tão sem ac- 
cordo como quem de todo^ era morto,^ 
Idem, Ibidem, cap. 4\.-^<^l'i<^i'anião, que, 
como discreto, conheceu e sentiu suas mu- 
danças, vendo a revolta, que as novas 
que trazia, faziam no intrinsico daquellas 
pessoas reaes, tornou outra vez a dizer: 
Por certo, senhor, vosso filho D. Duar- 
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ãos ê vivo; eu me apartei liontem ãelle e 
dos outros camlleiros, que m sua compa- 
nhia ficam.t, Idem, Ibidem, cap. 42. — 
«.E informando-se de um homem soube ser 
aquelle que mandava concertar os muros; 
porque já nestes dias se começava soar 
que o soldcio de Babilônia e Pérsia, jun- 
tavam grande exercito pera vir sobi''elle, 
e destruir todo o império de Grécia. Ar- 
golante tirando o elmo e descendo-se do 
cavallo, lhe quiz beijar a mão; o impera- 
dor, que o viu, posto que nunca o vira 
mais d'uma vez, polo que lhe aquella cus- 
tou, o conheceu então; e recehendo-o com 
muito gasalhado, lhe disse...d Idem, Ibi- 
dem, cap. 4õ, — (íSe quizesseis conhecer 
o erro de vossa lei e seguir estoutra, que 
é verdadeira, vosso povo fará o que vós 
quizerdes é vos casareis com Paudricia, 
que faz a vida que já ouvistes, e logra- 
reis a ella e a um filho tanto pera esti- 
mar,t> Idem, Ibidem, cap. 50. — «.Fran- 
cião, que o conheceu, vendo-o assim vir 
em cima de um cavallo com outro pola re- 
dea, receou algum desastre; mas depois 
qxie elle e Onistaldo souberam o que pas- 
tava, tiveram em menos seu receio; e acon- 
selhando-lhe que não fosse a Londres, te- 
mendo que aquella nova fizesse algum 
ahallo em el-rei e Flerida, lhe disseram 
que os aguardasse em algum lugar certo, 
e com isto se despediram d.elle com pre- 
posito de o ir buscar, atravessando o mar a 
todas as partes. V Idem, Ibidem, cap. 56.— 
aE depois de esperar tres dias n'aquelle lu- 
gar por ver se tornaria o batei, ou pas- 
saria alguma barca, em que elle o fosse 
buscar, não vendo remedio, se foi cami- 
nho de Londres levar novas ál rei: eindo 
admirado de tal acontecimento e fim du- 
vidoso, viu vir dous cavalleiros, um delles 
trazia as armas de branco e pelicanos de 
prata, e o outro de roxo e encarnado: 
chegando-se mais a elles, conheceu que 
eram Francião e Onistaldo, de que algim 
tanto ficou contente, crendo que dando-lhe 
conta do que a Palmeirim acontecera, es- 
timariam pouco o trabalho de o ir buscar, 
que este é um bem que a amizade tem, os 
grandes perigos estimál-os pouco tias cou- 
sas onde se ella ha de mostrar.d Idem, 
Ibidem. — aEntão tirando o elmo, disse 
Germão d'Orleans, que o conheceu: Já 
agora me não dá nada, que me prendam 
cada dia, pois emfim lá ficaes vós, que 
tendes por officio soltar todos ; de que Dra- 
musiando pôde ser boa testemunha. Pas- 
sadas estas cousas e outras de contenta- 
mento, se saíram pera fora. í> Idem, Ibi- 
dem, cap. 58. — a Porem tornando cui- 
dar que o vencedor era Palmeirim, não 
houveram por muito o que viram, nem 
creram que pera elle podia haver cousa 
duvidosa d'acabar: de ali tornando-se ao 
castello estiveram nelle quatro dias, to- 
mando algum repouso, de que tinham ne- 
cessidade, Ao quinto andando passeando 
todos tres por baixo dos arvoredos da ilha, 

viram vir polo caminho, que vinha do mar, 
dous cavalleiros, a quem logo conheceram 
polos verem já de per to. 11 Idem,Ibidem, cap. 
59.—«O cavalleiro Triste, que nunca em 
tamanha ajfronta se vira, começou temer 
o fim da batalha: e p/ondo os olhos em Mi- 
raguarda, dizia: Senhora, eu vi Polinarda 
neta do imperador Palmeirim, de cuja 
fermosura se falia tanto por extremo, que 
a tem pola mais fermosa do mundo: em 
quanto não vi a vós cahi no erro dos 
outros, mas dtpois que vos vi, senti o en- 
gano de todos: desenganei-me comigo: co- 
nheci que onde a verdade de vossa fermo- 
sura for manifesta todo o al parecerá 
mentira.li Idem, Ibidem, cap. GO. —«B 
conhecendo polas palavras, que lhe ouvi- 
ra, que era Florendos, pesou-lhe em es- 
tremo de saber o que passava, crendo que 
a ira de Miraguarda faria nelle muito 
damno, e que, se se perdesse, seria mui 
grande falta pera o mundo: e não saben- 
do determinar o que fizesse, assentou cm 
ir-se, i^ois sua detença não aproveitava 
ao remedio e vida de Florendos; porem 
primeiro esteve olhando o vulto de Mira- 
guarda, que lhe pareceu a mais fermosa 
cousa do mundo, e se então não tivera a 
vontade em outra jyarte tão sujeita, sou- 
bera mal determinar quem fazia vanta- 
ge uma á outra, Polinarda a ella, ou ella 
a Polinarda.^ Idem, Ibidem, cap. Gl.— 
aEstando ambos nestapjratica, que ao du- 
que fazia sentir menos a dor do seu ven- 
cimento, bateram dous cavalleiros á por- 
ta da fortaleza, a quem o duque mandou 
entrar com menos risco do que naquella 
casa costumavam; mas quando foram 
dentro, Palmeirim conheceu que eram 
seus irmãos, donde a victoria ficou de 
mais gosto; porque de ter algum tanto 
occupado o pensamento no que succederia 
a Floriano nas justas onde o deixára, 
lograva com menos repouso o preço de seu 
trabalho.y) Idem, Ibidem, cap. 70, — «.E 
preguntando-lhe o que lhe acontecera, con- 
tou como, por se combater com Germão 
d'Orlians, jvra forçado conhecel-o Fio- 
renda, e como Pompides se viera logo 
traz elle por algumas j^ulavras, que lhe 
disse uma das suas donzellas, e depois o 
encontrara ao pé de um castello que se 
velava, fazendo batalha com dous caval- 
leiros, que queriam forçar uma donzella, 
e os vencera com morte de um delles, e 
alli acharam novas delle, que vinha em 
companhia da outra pera aquella forta- 
leza.» Idem, Ibidem.—«Armetto, que lhe 
viu o rosto, posto que de todo estava des- 
figurado, conheceu ser o príncipe Flo- 
rendos seu senhor; e, vendo-o tão fraco e 
debilitado, que só a falia lhe ficava de 
vivo, foi tão triste com a dor que lhe 
aquella mostra fez, que por grande espa- 
ço não pode faliar lhe, e, lançando-se 
a seus pés com o amor, que sempre lhe 
teve, começou pedir-lhe que houvesse dó de 
sua vida, e não quizesse tratar-se assim. 

pois n'isso não servia a quem lha tal of- 
denára.D Idem, Ibidem, cap. 72. — 
bayzar, que bem conheceu sua j'raquei<^> 
o apertou de sorte, que, cortando-lhe o 
braço direito, deu co'elle morto no chão, 
ficando tão cansado, que, sem se fodíT 
ter, cahiu também junto delle. y Idem, II"' 
dem, cap. 75. 

Conheço amigo, minha grã fraqueza, 
De todo sou remedio cruel imigo. 

ANT. FEKK., ELKG. 5. 

—(sPor conhecer minha insii{)ioi^nci'ii 
corro-me d'escrever cousas sotijs, E 
do constrangida de me pedir o desejo 
quero tocar, foge-me o atrevimento, cico^' 
selha-me a razam que o nam faça.n 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p- * 
(ed. 1872). — (íTirando a alma 
mos milhor peça em nós que o enten'^^' 
mento, pois com elle conhecemos os 
fidos que cada dia nos vem da mõ-O 
Deos. E esperamos na sua misei'ico^'*^ 
que nos dará a sua graça pera fazeri>^''^ 
obras com que nos dê a summa 
turança para que nos creou.» Idem, 
dem, p. 22.—<íE quando os viraõ 
por meio da salla, conhecendo a Cl^^'' 
mundo, e alguns delles a Dom Dind'''^^' 
por já terem esperimentado seus eu""'' 
íros.» Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap- 

Toda esta costa cm fim, que agora urdia 
O mortifero engano, oLedientu 
Llie pagai'á tributos, conhecendo 
Não poder resistir ao Luso horrendo. 

CAM., lus., c. II, cst. 48. 

E sendo assi, que o nó d'esta amisadc 
Entro vüs firmemente permaneça, 
Estará prompto a to<la a adversidade, 
Que por guerra a tou reino se oíFeroçaj 
Com gente, armas e nãos; do qualidade 
Que por irmão te tenha, e te conheça; 
E da vontade em ti sobre isto posta 
Me dês a mi certíssima resposta. 

üu. ciT., c. VII, est. (53. 

— <íE parecendo-lhe que lhe 
acudir aquellas cousas primeiro qu^ f' .f 
Pero Mascarenhas, porque o conheci® 
homem muito inteiro na justiça, e 
havia de soffrer aquellas cousas a^ 
de mello que era seu tio irmão ^^,,1 
mãi, determinou de o ir fazer 
o guazíl, e atalhar aquellas desof"' 
Diogo do Couto, Década IV, ' 
cap. 3. 

Aíjui, Senhor, aonde mais mo ollc»'!® 
Vosso temor em passo tão estreito, 
Aqui da Fé o fogo mnis se acende 
Quando melhor conheço meix dotoito- 3 

ROLIM DE MOURA, NOVISS. DO IIOM-) ''' 

Esfoutra Estrella, que ora conhecermos 
Por mensageira do alegre dia, 
E ([ue ora occideiital seu curso venio > 
Quando para os mortaes a noito gu'*''' 
Se li'i na Terra por maior a temos 
Das com que o liello Ceo nos alau)"''' ua. 
Tirando a prima c quarta Luz nuiis 
Ile porque a Terra estii mais perto 

IDEM, IBIDEM, c. IV, OSt. 11. 
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•   «Bem conheço, 
O nobre Senhoria, quanto (levo 
A teu sobcrl)o influxo; quantas vozes 
Auxiliado tens minlins cabalas. 

DINIZ DA CIÍUZ, IIYSSOPE, C. II. 

•   Meu Filho, bem conheço, 
Que o amor, que me tens, ó quem te dieta 
lassas sabias razões. 

IDEM, IlilDEM, C. VI. 

Como nào levantara cila a aurea frente 
^ntre tantas nações, que a só conhecem 

ter dobrado o horrendo Promontorio, 
■l or um antigo brado de conquistas ! 

pranc. m. do kasc., ob., 1.1, p. 35. 

Apreciar, julgar.—Conheces-me mal. 

fiz-me pobre Barbato ; 
Mas he tào gran sabedor, 
Que me conheceo melhor, 
Que eu conheço meu sapato; 

ainda que feito pato 
J^uláfôra, 

convertido cm mulato, 
Lomo o rato sente o gato, 
^'e sentira logo essora. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÉA. 
presos contam os dias 

®il annos por cada dia ; 
os meus sem alegria 

®omo os contarey eu 
verdadeiro amor incu, 

quem por meu bem conheço, 
pois como preso padeço 
c como a quem vos nam vê. 

ciiBisT. FALoXo, ODiiAS, p. 15 (cd. de 1871). 

^ ' d-E como cada um já fosse conhecen- 
do outro, trabalhava por mos- 

us suas té o caho, travando-se ás ve- 
'pera ver se se poderiam der- 

outras dando golpes tão m-jrtaes, '"uj, 
Jíte e os 

chão, 

1 as armas eram quasi desfeitas, 
g fleitos pedaços, semeados 2)olo 

fer^T de seus corpos 
tav c mal tratados, que o campo es- ® todo cuòerto de seu sangue.d Fraii- 

de Mo raes, Palmeirim de Inglater- 

tf' — «O do salvagem tomou ou- 
Q y^a d'algumas, que o seu escudeiro 
g g ta noite trouxera de Constantinopla, 
^^^^'^°^i''undü-se com Trofolante o fez vir 

a seita antre as pernas, 

for 7 salvagem ajoelhou coí 
- encontro, que o fez lançar fora", 

e o 
com a 

Hr ' espadas começaram fe- de tão duros e pesados golpes, que 
podia htm conhecer a força, e 

cap'-^° 9[tiem os dava.í> Idem, Ibidem, 
'eiV 7—■ foram postas as do caval- 
®sía. ^alvage antre algumas que ahi 
e qu'eram as de Morlote o grande, 
e ® '^^guns da Tahla redonda 
^he acima quanto bastava pera 
tfQg ^^l^ecer a vantage que delle aos ou- 
 Idem, Ibidem, cap. 40. 

tia „• —86 conhecem felicidade 
^^'^tude. 

^esentir-se, estar sujeito a. 
®cu<í „ "^"letter-se. — Elle conhecerá os 
 ^P^riores. 

é.s^^Q^^^^Gcer-se, v. rejl. Saber-se quem 
2'<e com elle vinha trazia as suas 

de negro, e o escudo da mesma sorte, e 
todos quatro juntamente chegaram á en- 
trada da ponte sem se conhecer quaes 

fossem os primeiros.d Frrtncisco de Mo- 
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. IG. 
— liÂssim como as donas tiveram bem 
tecido seu engano, todos os cavalleiros, 
que nas tendas estavam, assim os d'uma 
parte, como da outra, foram armados e 
postos a cavallo: e porque as armas que 
traziam tinham trocadas do que sohiavi, 
por não se conhecerem por ellas, se dirá 
aqui a maneira de cada um, porque de 
homens tão sinalados não jique nada por 
dizer.)) Idem, Ibidem, cap. 38. — <tE co- 
nhecendo-se se levaram logo nos braços. y> 
Idem, Ibidem, cap. 47.—«/I estas razões 
se arredaram um do outro, mostrando que 
té li se não conheciam, e abraçando-se, 
passaram algumas palavras d'amizade, 
inda que breves, porque as feridas não 
davam lugar a muita detença. Floriano 
se espantou de ver Selvião, e porque não 
sabia a razão, quiz informar-se da cau- 
sa, que alli o trouxera, que depois de sa- 
bida, sentiu muito, temendo os revezes da 
fortuna.)) Idem, Ibidem, cap. 65.— «Quan- 
do fe os Cavalleiros viraõ por aquella 
maneira enganados, nao sabiao responder 
hum ao outro, nem queriaõ praticar por 
os não conhecerem.» Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 8. 

— Ser conhecido. — «7í sentindo que 
quem tanto trabalhava por se encobrir se- 
ria escusado mandar por elle, o não fez. 
Porém o prazer geral de Floramão ser 
vencido, fez esquecer o pesar de se não 
conhecer o vencedor, e não é muito de 
espantar destas mudanças, que a fortuna 
traz comsigo, pois suas cousas, de gloria 
ou miséria andam sempre acompanhadas, n 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 25. 

E para que mais cortas se conheçam 
As partos tào remotas onde estamos, 
Pelo novo instrumento do Astrolabio, 
Invenção de subtil juizo c sábio. 

CAM., Lus., c. v, est. 25. 

Soífrer aqui níio pode o Gama mais, 
Do ledo em ver que a terra se conhece ; 
Os giolhos no chão, as màos ao cóo, 
A mercê grande a Ueoa agradeceu. 

OB. ciT., c. VI, est. 93. 

Mais avante fareis que se conheça 
Malaca por ernporio ennobrecido, 
Onde toda a provineia do mar grande 
Suas mercadorias ricas mande. 

OB. CIT., c. X, est. 123. 

Esta visào que o rapto lhe mostrava 
Posta que qual visào sc conhecia, 
Com tal terror, com tal espanto obrava 
Que efteitos verdadeiros excedia. 

líOLIM DE MOURA, NOV. DO UOMEM, C. II, GSt. 82. 

Alli Abel lhe diz : Sc dilatarte 
Nestes Orbes primeiros determinas, 
Até vêr demonstrado em cada parte 
As especulações a que te inclinas, 

Impossível será d'a^ui apartarte 
No tempo que convom, e que imaginas; 
Jlas por que melhor possa perceber-se 
O que a seiencia lá fez conhecer-se. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 3. 

— Ter conhecimento de si proprio, 
das suas inclinações, das suas forças. —• 
Nem a ti mesmo te conheces. 

Conheço-me por culpada, 
E digo diante vós 
Miníiii culpa. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Se por isto desmereço 
dê-so-me a culpa assim 
e seja jaa com o fim 
que ha muito que me conheço 
aborrecido de mim. 

CHMST. FALCÃO, OBRAS, p. 3 (cd. 1871). 

— uMas não pos nome a si, porque 
não se atreveo a dizer que se conhecia a 
si.D Heitor Pinto, Dialogo da Verdadeira 
Philosophia, cap. 4. 

— Fallando das cousas: Ser julgado, 
apreciado. — A arvore couhece-se pelos 
fructos. 

— Saber-se que existo. — aFinalmente 
ambos se souberam tão bem ajudar de sua 
fortaleza e desenvoltura, sem se conhecer 
melhoria por grande espaço, que já de 
mui cançados c muito sangue perdido, a 
um tempo caíram no chão sem sentido nem 
acordo, e sem a victoria daquella diffe- 
rença se conhecer cuja fosse, n Francisco 
de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 
15.— «Andando tão vivos e accesos nel- 
la, combatendo-se com tamanho acordo, 
ardideza e desenvoltura, como se poderá 
esperar delles mesmos, se da outra gente 
foram conhecidos: sem conhecer-se van- 
tagens de nenhuma das partes, nem em 
nenhuma dellas fraqueza, porque todos de 
muito excellentes se não podia fazer dif- 
fcrença qual o fosse mais. O rachar dos 
escudos foi de maneira, que em pequeno 
espaço se semeou o campo delles. y> Idem, 
Ibidem, cap. 38. — «O cavalleivo de Cas- 
tello era de tanta bondade d'armas, que 
nenhuma fraqueza se conhecia nelle, nem 
vantagem em Palmeirim, inda que aquel- 
le dia foi dos que mais experimentou sua 
pessoa.D Idem, Ibidem, cap. 57, — «Mi- 
raguarda com Lademia dizia a suas dou- 
zellas, que aquella era a maior, que se 
alli nunca fizera; e se té li tiveram em 
muito a valentia do seu guardador, então 
não estimavam metws a do cavalleiro, que 
se com elle combatia: elles, em quem ne- 
nhuma fraqueza se conhecia, jámais ces- 
savam de se ferir, dando os golpes com, 
tão gram força e ímpeto, que já não ha- 
via armas, com que se podessem soffrer, 
as carnes começavam sentir a furia com 
que se davam,* Idem, Ibidem, cap, 65, 

Ethiopessão todos, ipas parece 
Que com gente melhor commuuicavam; 
Palavra alguma arabia se conhece 
Entro a linguagem sua, que falavam» 

CAM., LUS., c. v,est. 76. 
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Mas como no peceado commettido 
Duas deformidades se cmiheccm, 
No tormeiito por elle merecido 
Dois castigos distinctos se padecem. 

BOLIM DE MOURA, NOV. DO IIÜ5IEM, C. III, OSt. G9. 
Agora d'aqui deve conhecer-se 
Qual seja hum Mundo, cuja brevidade 
Ile tal que d'hum logar que pôde vêr-se 
Eepresenta insensivel quantidade. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, est. 23. 

— V. n. Termo do Foro. Conhecer de, 
tomar conhecimento. — Conhecer d'uma 
causa, d'um pleito.—m Que o dito Almoxa- 
rife per sy conhecesse dos ditos feitos, ou 
os cometa aos Juizes do Crime.d Cortes 
de Extremoz, anno de 1414, Artigos es- 
peciaes de Santarém. 

— Loc.: Conhecer a terra que piza, 
saber bem o que faz, estar seguro de si. 
— Não conhece a cara ao medo ou á ne- 
cessidade, ser resohito, nào ter preeisoes. 

— Adag. : nPelo dedo se conhece o 
gigante.T> — «Pelas mãos nos conhece- 
mos como damas. D — a. Pela aragem se co- 
nhece quem vem na carroagem.D — <iBem 
te conhego pau de larangeira.D—«Co- 
nhece-se o burro pelas grandes orelhas.y> 
— «.Na occasião se conhece o amigo.t> 
— «A' meza do jogo se conhecem os ho- 
mens.d ou «A' meza e ao jogo se conhe- 
cem os homens.T> — tBem te conheço, 
és de Braga e chamas-te Lourenqo.n — 
«Quem te conhecer que te comprei, ou 
melhor — «Quem te não conhecer que te 
compre.D—Bluteau historia assim a ori- 
gem d'este adagio: — «Quem te conhe- 
ce, te compres), ou segundo o sueeesso 
do qual se originou este Adagio: quem 
te não conhece, te compre. O caso íby, 
que estando huns Estudantes na ponte do 
Coimbra, a tempo que passava um homem 
com seu jumento carregado, o qual leva- 
va pelo cabresto, se chegou hum dos Es- 
tudantes ao jumento, e tirando-lhe o ca- 
bresto sutilmente, o meteo na sua cabe- 
ça, e foy seguindo o homem, que hia pu- 
xando por elle; os mais Escholasticos 
com diligencia esconderíío o asno, que fi- 
cou solto, e o Estudante encabrestado, 
vendo que já o jumento estava escondido, 
não quiz andar mais adiante, e entenden- 
do o pobre homem, que o burrico para se- 
guir a viagem necessitava de quatro pau- 
ladas, virou para traz, e vendo que le- 
vava pelo cabresto hum Estudante, ficou 
assustado com o tal objecto; neste tem- 
po o Estudante lhe disse; Meu Senhor, 
vossa mercê não se espante, porque eu 
sou hum homem bem nascido, mas por 
fado ando ha muitos annos com a fôrma 
e figura, que até agora me vio ; mas nes- 
te instante foy Deos servido, que o meu 
triste fadarico se me acabasse, e assim 
lhe peço, que neste caso me guarde se- 
gredo para que se me nào saiba a falta, 
e me perdoe a que lhe faço do dinheiro 
que por mim deu, e o serviço que lhe 
faria. O simples homem entendendo, que 
ora isto verdade, lhe respondeo: Senhor 

Estudante, não permitta nosso Senhor, 
que uma alma Christãa padeça tão gran- 
des tormentos, e entenda, que nào só me 
não dá pena, mas grande gosto em o ver 
livre do tão triste fado; e com isto se foy 
cada qual buscar sua vida. Os velluicos 
dos Escholasticos não se contentando cora 
a carga que o jumento levava, o levarão 
á feira a vender, e vendo-o o dono, que 
lá se achou, para comprar outro, e conhe- 
cendo-o, perguntou a quem o levava, se 
se vendia aqueile jumento, e lhe respon- 
derão que sim, e entendendo o Villão, 
que o Estudante se tinha outra vez con- 
vertido em burro, pedio licença ao que 
o levava, para dar em cortezia huma pa- 
lavra áquelle jumento, o que sendo-lhe 
concedido, se chegou a elle, e lhe disse: 
«ouve senhor burro, quem te não conhece, 
te compre.ri 

CONHECÈZA, s. f. ant. (De conhecer). 
Vid. Conhecimento. 

CONHECIDAMÊNTE, adv. (De conheci- 
da, com o suíHxo «mente»). Claramente, 
manifestamente, notoriamente. — E co- 
nhecidamente um hypocrita. 

CONHECIDiSSIMO, adj. stiperl. de 
CONHECIDO, A.,part.pass. de Conhecer. 

— E conhecido de todo o mundo. — E 
muito conhecido em Lisboa. — E um ho- 
mem muito conhecido. — As suas obras 
são conhecidas por toda a parte.—Este 
rapaz é conhecido por grande velhaco. 

E façam ser esta cousa 
Nos amores conhecida. 

CANO. DE KESENDE, C. I, CSt. 3. 

— «D. Duardos o recebeu com outro 
encontro de que o fez vir ao chão, pesan- 
do-lhe daqueUus justas, porque depiuis que 
ouviu nomear Vernao, bem lhe pareceu 
que os outros não podiam deixar de ser 
pessoas com quem tivesse alguma razão ou 
amizade, temendo o perigo em que os já 
esperava: porém vendo que nãopudia fa- 
zer ali, senão seguir sua ordenança, se fui 
contra Polendos, que acompanhado de sua 
força, occupado da ira e manencoria do 
que via, o recebeu receioso de ver tama- 
nhas obras em homem não conhecido.» 
Francisco de Moraes, Palmeii^im d'Ingla- 
terra, cap. 15.—«Todas lhe tiveram em 
mercê tamanho offerecimento e a vontade, 
que pera elle mosti-ava, pedindo-lhe que 
lhe dissesse seu nome, pera saber a quem 
tanto deviam. Meu nome, respondeu elle, é 
tão pouco conhecido, que vol-o não queria 
dizer, pola pouca esperança em que co'elle 
vos posso pôr.D Idem, Ibidem, cap. 28. 
— «Já atraz se disse, como no tempo que 
o cavalleiro da Fortuna saiu de Constan- 
tinopla a primeira vez, Selvião lhe trazia 
o escudo da palma, que Daliarte lhe man- 
dou, mettido em uma funda de panno, por 
não ser conhecido por elle, guardando-o 
pera alguma grande necessidade, se nel- 
la se visse.» Idem, Ihidem, cap. 33.— 
«Então se chegaram uns aos outros, e 

esquecendo o odio, com que se alli a pri- 
meira vez juntaram, trataram-se de uutTd 
sorte, especialmente depois que se suuh' 
ram os nomes, que cada um era tão co- 
nhecido polo seu, como suas obras ofaí^ii 
ser, que, quando são boas, são pregoetra' 
da fama de quem as obra.n Idem, Ib'" 
dem, cap. 35.— «D. Duardos, vendo ta- 
manhas obras em homem não conhecidOi 
tomou outra lança das muitas que O 
gante mandara trazer, e vendo que o ou- 
tro estava já prestes com a sua na ''no-Oi 
remetteu a elle com tenção de vingar to- 
dos ou passar pola vergonha delles. D Idei") 
Ihidem, cap. 39. — «Logo se despedira'"^ 
um do outro, seguindo sua viagem cflá® 
um. D. liosirão andou toda a noite e 
outro dia quasi tarde entrou em LondreS) 
levando ante si as armas do cavalleiro do 
Salvage, que pera as vestir não iam taesj 
que o podesse fazer: e elle era tão conh®' 
cido de todos, que o saíram a ver como 
cousa mui desejada, d Idem, Ihidem,'^^P" 
40. — «Pois mal tempo era ousar 
cer eu em parte onde minha vinda 
tanto mal, sem traztr outras novas colí^ 
que se tudo tornasse a cobrar. Não í*® 
vossa magestade alguma hora ouviu 
mear o cavalleiro da Fortuna, posto 
os seus feitos eram taes, que em todo 
gar publicam ; inda que de outra parte cuid^ 
que bem conhecido será nesta corte e cas'^> 
que me lembra que já ouvi dizer, que 
venceu o príncipe Floramuo quando se coi'^' 
batia sobre a imagem de Altea.» Idern, 
dem, cap. 45.—«Descavalgando ápurtOi^ 
paço, entrou na salla a tempo que o 
rador acabava de comer, armado d'arrniiS » 
verde e ouro, fortes e louçãas, mas tãod^^, 
feitas como aquellas que sentiram enj 
as forças e golpes do cavalleiro 
levando um continente tão aíroso e louÇ^^> 
que só por elle houvera de ser conheci" 
naquella casa, se a distancia do tefnp"' 
que havia que delia partira, o não estor 
vara.D Idem, Ihidem, cap. 52. —■ 
malião entrou pola cidade armado de 
das armas por não ser conhecido, í 
seu desejo era tomar todos de sobresd 
pera maior alvoroço.y> Idem, Ihidem- 

Isto dizendo, irado e quasi insano, 
Sobro a terra africana descendeu, 
Onde vestindo a forma c gesto humanOj 
Para o Prasso sabido se moveu : 
E, por melhor tecer o astuto engano, 
No gesto natural se converteu 
De um Mouro em Aloçambique corihecidOt 
Velho, sábio, e co'o Xeque mui valido. 

CAM., Lus., c. I, est. 77. 

Aqui o engano e morte lhe imagina i 
Porque em poder e forças muito excedo 
A Moçambique esta Ilha, que se chaw» 
Quiloa, mui conhecida pela fama. 

OB. OIT., c. I, est. 99. 

A estas nobres villas sobmettidas 
Ajunta também Mafra em pouco espaÇ"' 
E nas serras da Lua conhecidas 
Subjuga a fria Cintra o duro braço. 

oB. cii., c. III, eat. 56, 
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® tu, lavrador Mouro, quo te enganas, 
sustentar a fértil terra queres : 

VUe Elvas, e Moura, e Serpa conhecida*, 
Alcaccre do Sal estilo rendidas. 

OB. ciT., c. III, est. 62. 
® íespois que do martyre Vicente 
^ santissinio corpo venerado 
,0 Sacro promontorio conhecido 

A- cidade Ulyssea foi trazido. 
OB. CIT., c. III, est. 74. 

Louva o Kci o sublime coraçao 
jrjos Reis em tantas guerras conhecidos: 
Da gente louva a antigua fortaleza, 

lealdade d'aniino e nobreza. 
O". CIT., e. V, est. 90. 

Qual cào de caçador, sagaz e ardido, 
Usado a tomar na agua a ave ferida, 
Vendo 
Para a 

no rosto o férreo cano, erguido 
ta conhecida, 

^ntes que sôe o estouro, mal sotfrido 
alta n'agua, e da preza não duvida, 
aclando vae, e latindo : assim o mancebo 
cniette á que não era irmã de Pliebo. 

OB. CIT., c. IX, est. 74. 
Mas deixemos o estreito, c o conhecido 
Q o de Jasque, dito já Oarpella, 

todo o seu terreno mal querido 
D, 
Can 

a^natura, e dos dons usados d'ella 
•nania teve já por apellido. 
O"- CIT., c. X, est. lOõ. 

^l^a o muro e edifício nunea crido, 

CV império e o outro se edifiea ; j, r issnno signal, e conhecido, 
potência real, soberba e rica. 

CIT., c. X, est. 130. P 
Os ao grego uso eneobrião 
Cl» ° ''ostos, trazem muitas 
An tochas diante, vem fazendo 

^9"^ sacabuxas leda dança, 
j. Real, nauf. dk skpulv., c. iv. 

E °n '^"^'^rmos todos conualecem, 
dá fauor pera que possào 

Ondo ' ® justo que esperemos, Vemos a morte conhecida. 
IBIDEM, C. VIII. 

i<x g , quando chegarão ao valle 
barbaras sahião d'el- 

''o ^ padre Frei Nicolao, sen- l^„f^hado inda " 

"o, 
ffíOío, foi 

VIVO, e conhecido jpor re- 

"S5o ' n « swa po- 
íoni" Sousa, Historia de 

'^eiV„ '"9°®' Liv. II, cap. 35. —<íA pri- 
d'9"^ '>'eduzidas, & delermina- 

números, as podesse compre 
'capacidade do nosso 

^ ^^gunda, & própria do ; 
do' í"® conhecidos os mys- 

números, entendtsse- 
*^'0, Vieira, Sermões do Rosa- 

en- 
meu 

§ 317. 

CíiAecV/ P"r»s flores, 
"■íbk entrando, 

aao ijlysséa, c. I, est. 28. 
Vconhecido 

Ad3 
li, 
D, n 4UC »ü via, 

falto convencido 
S^Verg^^das desculpas que daria, 

folí"® i-ecolhido 
■^ssi Pena cobria, 

fotapu ^ tao grave tormento 
6onj( peito o sentimento. 

''Oüea, nov. do noM., c. i, est. 90, 

E por que proseguindo o justo intento 
(Que be a dôr de teus erros conhecida) 
Seja satisfação do pensamento 
A mesma pena dessa austera vida, 
Ainda que o mortal temperamento 
Naturalmente esta jornada iiiipida, 
Penetrarás o Cristalino Muro 
Depois de ter passado o Keiiio escuro. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CStlS. 

— «.Que o Mercador assista no seu por- 
to, mole de mimozo, podre de rico, quan- 
do por seu dinheyro andem cem homens 
{ás vezes melhores, que elle) dobrando ca- 
bos não conhecidos, forcejando com on- 
das, e com ares pur lhe acquirir mais 
thesuurosh) Francisco Manoel de Jlello, 
Apologos Dialogaes, p. 116. 

Depois que a mil tormentos ofFreeido, 
Já de mui larga idade tinba o peito, 
Amor me appareceo tão contrafeito, 
Que me enganou depois de conhecido. 

j. x.^DK MATTOS, líiMAs, p. 35 (3." ed.) 

—Distincto por nascimento, saber, ou 
emprego. 

—ISabido, acostumado. 

Onde jazem, e jazendo roncam, 
Mas ao devoto cheiro da "tremenda», 
K ao conhecido canto acordam jiresto. 

oahrutt, d. branca, c. ii, cap. G. 

— S. m. Pessoa do conhecimento de 
alguém, ou do nosso. — «^Issi o mostrou 
numa carta, que escreueo, estando ja em 
Amboino de volta pera Malaca, a huin 
seu deuoto e conhecido dos mesmos públi- 
cos obstinados: na qual lhe dizia que a 
ambos visitasse da sua piarte.» Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. õ. 

— Loc. FAM. : E' muito conhecido, 
pessoa ou cousa vista freqüentemente, e 
por muitos. (Jousa ou pessoa muito íal- 
lada. 

—Adag. : H.E' mais conhecido que gato 
ruivo.n — «Conhecido como arruda.yi — 
(!.Mil conhecidos não valem um amigo.yt 

CONHECIMENTO, s. m. (Uo theuia co- 
nhece, do conhecer, com o suffixo «men- 
to»). Estado do espirito do que conhece. 

— Noção, noticia, idêa. — O conhe- 
cimento de Deus. — O conhecimento 
do bem e do mal. — «.Pois o Arcedia- 
go está em seu conhecimento, e vai 
contra ella conhecida por tal, ou Deos o 
castigará em breve, pois pecca contra o 
Espirito Santo.D Antouio Uouvêa, Jorna- 
da do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. IG. 
— dlsam se ha de deixar desajinar a con- 
sonância da temperança porque a yra e 
soberba nam tenha entrada em nós, por- 
que apartada a sanha Jica a rasam livre, 
dá conhecimento ao juyzo que siga a vir- 
tude.» D. Joanna da (Jama, Ditos da 
Freira, p. 61 (ed. 1872).—«È assÍ7n pó- 
los verem gentis homens e bem fatiados, 
como por ellas serem em conhecimento 
da boa obra, que delles receberam, paga- 
ram-lhe O amor que lhe tinham, ou mos- 

travam ter, com outro igual ao seu: por 
onde depois que de suas feridas foram 
sãos, passaram alguns dias a seu gosto 
naquelle casteilu, (Jraciano com a mais 
velha, 1'latir com a outra; cada um tão 
contente da sorte que lhe coubera, que ne- 
nhum se havia pur enganado, té que a 
mãi d'ellas veio ter com elles, sabendo já 
da morte de JJarmaco, que antes d'isso 
não ousara sair de sua casa.ri Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 
55.— «Assaz de pouco conhecimento te- 
ria, resjjondeo elle, quem não aceitasse 
quanta mercê lhe Vossa Alteza nisso faz: 
e creia, que se me eu não me achara em- 
penhado com a palavra que dti a Braco- 
lar, eu o Jizera.yi liarros, Clarimundo, 
Liv. II, cap. 4. — «E isto he o que nós 
faremos hoje. O nó, que propuzemos, do 
Evangelho, he tam ajjertado, como vimos; 
mas com o conhecimento dos mysterios 
dos números o soltaremos primeiro nas 
contas do mesmo Evangelho, & depois nas 
do Rosário.y) Antonio Vieira, Sermão do 
Rosário, Part. ii, § 315.— «.Tal via se 
alcaní^a conhecimento do verdadeiro bem.» 
Jorge Ferreira do Vasconcellos, Ulysippo, 
Prol.— «E sam tam cordiais as consola- 
ções, em que a alma j^er esse conheci- 
mento, e sentimento toda Jica banhada, 
porque nenhum caso sente um homem, nam 
digo ja os temores, que pdssam com os 
perigos, mas nem sentira a mesma mor- 
te, se nelles acabára.» Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 7. — 
«Como te entre nos nenhum jaltura, como 
se entre elles nam deram ja alguns melho- 
res 2'1'ouas de sua Jé qut muytos que na- 
ceram em Europa í conto se os que torna- 
ram alraz por sua fraqueza esteueram 
nniy auante na luz, e conhecimento de 
Deos per industria, e trabalho dos que 
os bautizaram Dizeis que fora melhor 
nam serem Christãos qui viuerem como 
pagãos? Alelhur dissereis que qu<im bem 
jtyto foy jazerem nos Christãos pelo hau- 
tismo, tum grande mal he deixalot viuer 
como Pagãos por falta de doutrina.-» 
Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 8.— <lDíz 
sao Gregorio Nazunzeno, que assi como 
socede mal a quem quer pregar fitos os 
olhos nos rayos do sol tendoos doentes 
á- aggrauados, assi o impuro não pode 
ver a summa pureza, & os olhos que saS 
tam enfermos que não podem considerar 
(& ver sua bayxeza & miséria, mal veram 
a summa grandeza & diuina majestade. 
Porque nós quanto mais per humildade 
descemos ao conhecimento de nós, tanto 
mais per contemplação sobimos ao conhe- 
cimento de Deos.n Heitor Pinto, Dialo- 
go da Verdadeira Philosophia, cap. 4.— 
«■E qutrme sustentar que he mais neces- 
sário na repubrica sua boa gouer- 
nança o conhecimento da mathematica 
ipie o do direito, sendo a mathematica 
philosophia conteviplutiua, á o sciencia 
do direito philosophia activa^ & diztndo 
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todolos autores que a armonia da hZa go- 
uernança consiste em (jalardoar òus & 
castigar mãos, que saõ ohras actiuas, d- 
nam contemplatiuas, as quaes claríssima 
& proprissimamente conuem ao jjrincijye 
& governador.y> Ideni, Dialogo da Justi- 

„ ça, cap, 8. 
— Ter conhecimento de..., conhecer, 

saber, estar ao corrente de... 
— Tomar conhecimento de uma cau- 

sa j examinal-a. 
—OLrar, faliar com conhecimento. 
— Ter grande conhecimento de nego- 

cias, ser muito hábil. 
— Intellecto. 

Já está no meu feliz conlif.cime.nto 
Ecstaurada a razão, perdido o gosto : 
Nem lio a vez primcirn, que o desgosto 
Faz cobrar o perdido entendimento. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 31 (3.° cd.) 

— Ter grande conhecimento de qua- 
dros, de livros, conhecer-se em quadros, 
em livros. 

— Termo de Processo. Direito de co- 
nhecer e de julgar. — O conhecimento 
d'este crime, pertence ao Tribunal.—«ií?- 
liei Dom João meu Avao de gloriosa me- 
mória em seu tempo deu Cartas selladas 
do seu seello pendente aos Judeos destes 
licynos, em que mandou, que por quanto 
elles aviam, e ham d'antigamente jurdi- 
çam, e seus direitos apartados, que per- 
teencem aos Julgados dos Arrahys, e hem 
assy a jurdiçoni e direitos que per- 
teencem aas Almotaçarias, e Almotacees 
Judeos, os quaes direitas', e usos das Al- 
motaçarias, e seus Arrahys desvairam em 
muitas causas dos nossas direitos, e usos; 
e porque sempve foi sua vontade, e dos 
Eeyx, que ant'elle forom, os ditas Judeos 
averem jurdiçom antre sy, assy crime co- 
mo civil, e que em cada huma comuna aja 
Arraby, e Almotace, que per que sejam 
julgados segundo seus direitos, e usos em 
todolos feitos, casas, e contendas, que an- 
tre sy aja, mandou e declarou em as di- 
tas Cartas, que nenhuu Juiz, nem Almo- 
tace Chrisptão nom tomasse conhecimento 
em, nenhum caso de feito, que seja antre 
Jtideo, e Judeo, e os leixem desembargar 
aos ditos Arrabys, e Almotaces, segundo 
seus usos, 6 direitos, assy como d'antiga- 
mente sempre antre elles fora usado, e 
costumado.:) Ordenações Affonsinas, Liv, 
II, Tit. 71.—(lE Mandamos que todo es- 
te titido, e as penas em elle contheudas não 
somente ajã luguar nas Officiaes da justiça, 
mas ainda nos Veedores da Fazenda, Tesou- 
reiros, Almotacees, e quaesquer outros 
nossos Officiaes, que de Nós ajam manti- 
menta, quer não ajam, de qualquer esta- 
do ou condiçom que sejam, e lhes algum 
conhecimento per via ordinaria, delegua- 
da, ou commissario pertencer, ou per 
qualquer guisa que seja, sem exceptando 
dello nenhuum nosso Official.n Ibidem, 
Liv. Ill, Tit. 128, § 7. 

— Ligação que se faz entre pessoas 
que se vêem e se freqüentam. 

— As pessoas com quem se tem essa 
ligaçào. 

— Fazer ou tomar conhecimento com 
alguém, travar relações com alguém. 

— Chegar ao conhecimento de alguém, 
ser sabido por alguém. 

— Termo de Theologia. Conhecimento 
carnal, cohabitaçao do homem e da mulher. 

— Tern.io de Commereio Maritimo. 
Nome de documentos impressos nos quaes 
se declaram a qualidade, a quantida- 
de e a marca de qualquer genero ou 
artigo embarcado em um navio, e que 
faz parte da sua carga. Nos conheci- 
mentos, que são sempre assignados pelo 
capitào, o na sua falta pelo dono ou cai- 
xa do navio, se especifica o nome da em- 
barcação, porto do seu destino, nome do 
carregador e do destinatário, e o frete 
pelo qual o genero é transportado. Este 
documento é valioso em juizo, e tem to- 
da a força nos tribunaes commerciaes, 
sendo o único com o qual se pôde exigir 
nas alfandegas os generos constantes do 
mesmo, ou do capitão e dono do navio 
quando se extraviem, sem ser por força 
maior. No commereio o conhecimento 
maritimo ó muitas vezes negociado, an- 
tes do genero n'elle designado ter che- 
gado ao seu destino, servindo o mesmo 
conhecimento do garantia, depois de in- 
dossado ao comprador. Os conhecimen- 
tos maritimos são sempre passados em 
duplicado, triplicado ou quadruplicado, 
ou, segimdo o termo commereial, em 
mais de uma via. Uma d'estas vias fica 
sempre cm poder do capitão do navio, e 
faz parte do manifesto da carga. — «O 
effeito do conhecimento é obrigar o ca- 
pitão, que o subscreveu, e o proprietário 
do navio, como responsável pelos factos 
do capitão, a entregar as Jazendas da 
mesma qualidade e no mesmo estado, que 
as recebeu, salvas as avarias que possuo 
sojjrer na viagem por fortuna de mar, 
sem jacto ou culpa do capitão, ou equi- 
pagem, aliás responde por daninos, des- 
pezas e juras. — O conhecimento prova 
só a qualidade generica, exterior, e ap- 
parente das mercadorias; nua a especi- 
jica interna, e não apjparente, salvo pro- 
vando-se, que os barris se alterassem, os 
fardas se abrissem, ou se houvesse cam- 
mettido outra qualquer prevaricação, d 
Ferreira Borges, Diccionario Juridico- 
Commercial, s. v. 

— Loc. : E' um homem de muitos co- 
nhecimentos : que tem muita intelligen- 
cia, é muito lido; que conhece muitas 
matérias, que tem vasta erudição, que 
sabe muito. 

CONHECITÍVO. Vid. Cognoscitivo. 
CONHECiVEL, adj. 2 gen. (Do thema 

conhece, de conhecer, com o sufíixo 
«ivel»). Que se pode conhecer, fácil de 
conhecer. 

CONHIRMÃO. Vid. Com-irmão. 
CÔNHO, s. m. Penedo isolado e redon 

do, no meio de um rio. 
CÒNHOS, s. m. ant. Vid. Cunho. 
CONICÍNA. Vid. Coneina. 
CÓNÍCO, adj. (Do grego hônikos). 

mo de Geometria. Que tem a fórtní» ® 
um cone. 

— As secções conicas, e, elliptica"i®" 
te, os conicos, as curvas que result' 
das diversas secções do cone, a saber- 
circulo, a ellipse, a parabola e a hyp®' 
bole. , _ 

— Pêndula conica; espocie de mo 
rador que, nas machinas a vapor, i'eo 
a abertura do tubo, que introduz o v® 
por nos cylindros. ■. 

CONÍFERO, adj. (Do latim 
Termo de Jjotaniea. Que dá fruoto 
fôrma d'am cone.—Arvores, jlores, f 
tas coniferas. 

— 8. f.pl. As coniferas ; décima 
ta classe do methodo natural de Ju®®', 
e que tem por caracteres flores 
xuaes, o folhas persistentes e quasi 
das resinosas. 

CONIMBRICÊNSE, adj. (Do 1»'"^ 
nimbrica). De Coimbra ou pertence» 
Coimbra; natural de Coimbra, . 

— Philosuphia conimbricense: 
dado ao conjuncto dos trabalhos dos c 
rnentadores conimbricenses d'Aristot ^ 
do século XVI; foi d'esta philosoplu^íj^ 
espeeificadamente da dialectica dojej 
Pedro da Fonseca, impropriamente d 
minado o Aristóteles conimbricensfli 
saiu a celebre sciencia media, qu" j. 
ficada e desenvolvida pelo celebre J 
ta Molina, foi uma das causas, q''®' 
alguma maneira, influiu na corrupÇ"" 
século XVII. u. 

CONIRÕSTRO, s. m. (De cone, e d®, 
tim rostrum, bico). Termo de Orni' 
gia. Familia da ordem dos pardaes» 
racterisada por um bico curto e 
como o do pardal, tentilhão, cotovií^j 
nario, estorninho, etc. 

CONÍZA, s. f. Planta cujas 
como as da oliveira, com fibras 
é conhecida também por herva díí ' 
ou alecrim das paredes. :[,a9 

— Coniza menor, quando tem 
flores do feitio de malmequeres, coin 
de cheiro, de cor amarella e 

CONJÉCÇÃO, s. f. ant. (Do lati»^ 
jectione). Condição, clausula. . 

CONJÉCTÔR, .9. m. ant. (Do Ia'"" 
jector). Vid. Conjecturador. 

CONJÉCTURA, s. /. (Do latim 
tura). Opinião estabelecida sobre 
incerta. , ^ 

Que me quereis, memórias dc alff"'^ ^ 
Trazer-me nova mágoa á conjcctio'^ ■ 
Oiidc hc tào diligente a desventurei 
Escusa mensageiros a agonia. , 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, Jl. 15 (3-'' 

A mensagem, a carta mysteriosa 
lievolve, e as circumstancias ; aS P 



CONJ CONJ CONJ 415 

eipretii-las quei-,—Em vão ; não podem 
^conjecturas mais : força ó do dia 

guardar impaciento o lento occaso. 
oAünETT, CAM., c. IX, cap. 3. 

. ^^NJECTURADAMÊNTE, cidv. (De con- 
c urado, com o suffixo «mento»). Por 

«íonjectm-a, conjecturalmente. 

iect "^•'^^TüRÁDO, 2Jarí. pass. de Con- urar. Que se conjecturou; julgado 
conjectura. 

CONJÉCTüRADÔR, s. m. (De conjectu- 

tiií' ° suflixo «dôr»). O que conjec- 
'pn*T° por conjecturas. 

J-ONJECTURÁL, adj. 2 gen. (Do latim 

" fundado em con- 
P''obabilidades, que pode dar 

bre ^ conjecturas, que versa so- 

CONJECTURALMÊNTE, adv. (Do con- 
n,„ com o sufíixo «mente»). D'uma 

j^jl^Jí-CTURÁR, ü. a. (De conjectura). 

Vav '''^"jcctura, por indícios pro- 
8iy P°'" signaes mais ou menos plau- 

certos; tirar inducção do 
^'os, fazer juizo. 

},j^]^il.'Y'"§'-iir pelas apparencias ou pro- 

tai- formar conjecturas, suspei- 

^^CONjecturáVEL, adj. 2 gen. (De 
sg ^ com o suffixo «avel»). Que 

POM ^''"jccturar, imaginavel. 
s. w,. ant. (Do latim con- 

rnwT Congeito. 

^'s» de Grammatica. Serie 
segundo uma certa ordem do 

to^Qg fôrmas d'um verbo, pessoaes, do 
iiigjj. ^^^"íieros, temporãos, inodaes, do 

P'^'''''cipios e outras fôrmas nomi- 
ta ligam ao verbo.—Serie comple- 

e terminações d'um verbo. 
Uq^ da analogia dos verbos 
ks„ quecousa ha verbo nem quan- 

ye?'6üs temos: porque nau he 
'"■«j-e® occupaçao: mas só 7nos- 
«es como são diuersas as vozes des- 
ííos; , °® í/ewÊj-os cõjugações: mo- 
hin ^^^Pos; nimeros: e 'pessoas: e tam- 
'"^oíq gênero: cõjugaçã: 

Ve\-'^ ; numero: e pessoa: des- 
P'>'^porcionao essas vozes e 

hrii çj. por outras : não dando j)o- 

e as eiçeiçoens de suas fal- 
amoestando em breue o que 

■ P«''a que despois a seu tempo 
"'aigy ii'ataremos sejaõ milhor e cu 

entendidas. Nos generos 
"^2 cicqI^j temos mais que huma so 

'^nio ^ como .ensi- 
irti f ^7 • « qiial serue como 

Poucos ^' os verbos tirando alguns 

p°''- e estes .sei. de .saber, e 
q' ® -estou, e mais o verbo sus- 

^!«is pronuncia em .om. 
® outros em .ou. como: .sou. 

e outros em ,ão. como: .são. e também 
outros que eu mais fauoreqo em .o. pe- 
queno como: .so. Do pareçev da premei- 
ra prominçiaçao cõ .o. e .m. que diz .som. 
he o mui nobre Johã d'Barros e a rezão 
que da por si he esta: que de .som. mais 
p)&rto uem a formanã do seu plural o qual 
diz .somos, com tudo sendo eu moço pe- 
queno fui criado em saõ Domingos De- 
vora onde faziao zubaria de my os da 
terra porque o eu assi pronunciaua se- 
gundo que o aprenderá na Beira. Isto 
dixe da premeira pessoa do presente do 
indicativo: porque esse tempo e o injini- 
tiuo são principio da cõjugação ; o qual 
infinitiuo ou acaba em .ar. como .amar. 
ou em .er. como .fazer, ou em .ir. como 
.dormir, mas cõ tudo também ahi tem 
suas eiçeiçoens os verbos j^orque este ver- 
bo ..pionho. .poens. faz o seti infinitiuo em 
.or. dizendo .por. o qual todauia ja fez 
poer e ainda assi ouuimos a alghuns ve- 
lhos: d'estcs dous lugares formamos toda 
a outra conjugaçaõ a qual he diuersa 
como logo diremos ensinado quãtas são 
as conjugações e amoestãdo que ha ahi 
dellaseiçeições.n Fernào d'Olivoira, Grani- 
matica de Linguagem Portugueza, cap. 
47.— «Porque nau he mui disforme do 
que aqui fazemos direy como de caminho 
que cousa he cõjugação : em outra parte 
o repetirey ou declararei mais por intei- 
ro. Cõjugaçaõ he ajuntamento de diuer- 
sas vozes que segundo boa ordem se or- 
denáõ seguindose humas tras outras em 
os verbos: e porque dissemos que estas 
vozes dos verbos premeiro diutrsidade em 
cõjugaçaõ : porque d'huma maneira piro- 
porcionamos huns por outros: os verbos 
que fazem o infinitiuo em .ar. e a segun- 
da pessoa em .as. como .falo. .falas, .fa- 
lar. e doutra maneira os que tem a se- 
gunda pessoa em .es. s o infinitiuo em 
.er. como .faço. .fazes, .fazer, e doutra 
maneira piroporcionamos os verbos quü 
tem o infinitiuo acabado em .ir. comj 
.durmo, .durmir. .ouço. .ouvir, porque 
esta he a diferença que tem as conjuga- 
ções antre nos mays clara e em que mi- 
lhor se conhecem: as quaes cõjugações 
nossas ou dos nossos verbos são tres: e 
cada huma dellas tem seus modos: como 
.falamos, falemos, .falae. e .falar, e 
cada modo tem setes' tempos como .falo. 
.falava, .falei, a .falarei, e cada tempo 
seus números: como .falo. e .falamos, .fa- 
las. e .falaes. .fala. e .falão. e cada nu- 
mero tem suas p)essoas: como .falo, .falas, 
.fala. .falamos, .falaes. .falão. e também 
tem os nossos verbos gerundios como .sen- 
do. .amado, .fazendo, e participios como 
.lido. .amado, .regido, .lente, regente, 
perseuerante. e nomes verbaes como .li- 
ção. e .regedor. e porem alguns verbos 
não tem todos os modos: e outros faltão 
em tempos e assi em cada huma das ou- \ 
tras cousas também as vezes alghuns ver- I 
bos tem alghuma falta : ao menos ern naò i 

seguir as regras geraes da formação das 
suas conjugações: porque assi na analo- 
gia dos verbos como das outras jiartes 
não temos regras que possam còprender 
todos se não os mais: do que nos não 
auemos despantar por que os gregos cuja 
lingua he bem concertada tem bom cader- 
no de verbos irregulares: e alghuns no- 
mes e os latinos tem outro tã grande de 
nomes cõ seus verbos de cõpanhia: e nos 
dos nossos faremos memorea a seu tem- 
po : mas não nesta obra na qual não fa- 
zemos mais que apontar os 2ii'incipios d'i 
grammatica que temjs na nossa lingua.i> 
Idem, Ibídem, cap. 48. 

—Em portuguez ha tres conjugações: 
uma em ár, outra em ér, outra em ir. Se- 
guem, por exemplo, a primeira, andar, 
armar, arvorar, amar, crear, concordar, 
etc.; a segunda, haver, correr, dizer, per- 
der, viver; a terceira, dormir, etc. Ha 
também uma chamada quarta conjuga- 
ção em ôr, que seguem pôr e seus com- 
postos, mas que resulta simplesmente da 
contracçào do antigo inlinito poer, e com- 
postos, em que ainda se conservava o 
-e- do latiuí ponere; no resto da conju- 
gação d'este verbo nada ha que a faça 
olhar como um verdadeiro quarto typo. 

Os tres typos em ár, ér, ir, provéeni 
todos do latim; mas, o latim possuia 
alóm dos typos de conjugação em - üre, 
- cre, - Ire, um typo, ou melhor, uma se- 
rie de typos diversos com infinito em 
- ere, seguidos pelos verbos chamados pri- 
mitivos, isto é: pelos verbos que além 
dos sufiixos que servem para designar a 
pessoa, o numero, o tempo e o modo, não 
fornecem outros elementos senão a raiz 
pura, por exemplo : cre-sco, em que -sco- 
é suílixo do presente, e -cre- a raiz; fac- 
i-t, om que o -í- é o suffixo da terceira pes- 
soa "do singulai', -i- ura suffixo do presen- 
te (que apparece também em fer-i-t, ag- 
i-l, etc.) e -fac- a raiz; fec-i-l, em que o 
-t- é suffixo da terceira pessoa do singular, 
-i- um elemento formativo do perfeito o 
-fêc- a raiz com a vogai alongada para ex- 
primir o tempo passado, a acção realisa- 
da. Estes verbos primitivos oppíjem-se aos 
derivados, que fornecera alóm dos suffi- 
xos de pessoa, numero, modo e tempo, 
elementos de derivação e a raiz. Para 
compreliendermos bem a razão de ser das 
diíFerentes conjugações dos derivados, ó 
mister examinar o seu modo de forma- 
ção. 

De themas verbaes ou nominaes ern -a- 
se formaram nas linguas indo-germanicas 
por meio do suffixo -ja, themas verbaoa 
derivados cora funcção principalmente 
causativa, transitiva, mas ás vezes tam- 
bém durativa e intransitiva. Easo suffixo 
-ja- foi olhado por Bopp, e outros, como 
idêntico com a raizir, em sanskrito jã- 
ti elle vao, ja- jil ellc tiiyn ir. Da 
significação de «ir» ter-se-lüa desenvol- 
vido u'elle a «de fazer». Em sanskrito a 
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formação dos verbos derivados apparece 
em toda a clareza, por isso damos eni 
primeiro lognr alguns exemplos d'esta lin- 
gua : raiz bhar, thema do pres. e tliema 
nominal bhãra- (bhára- ti elle leva; bha- 
ra- s o levar subst.), thema do cansativo 
bhãrá-ja- {bhãrá-ja-ti elle faz levar); 
raiz sad thema nominal sãda- (assento), 
causativo sãdá- ja- ti elle faz assentar; 
raiz budh, thema do pres. e thema no- 
minal hüdha- {büdlid- ti elle sabe ; bOdha- 
{bOdhá- ti elle sabe; bõdha- s o saber), 
causativo bOdhá- ja- ti elle faz saber. 
Sem duvida a principio estes verbos de- 
rivavam unicamente de themas ao mes- 
mo tempo verbaes e nominaes, mas de- 
pois, em virtude da analogia, começaram 
a ser derivados também de themas pura- 
mente nominaes; assim sanskrito joktrá- 
ja- ti elle liga, do thema jõktra- ligamen, 
formado da raiz jug' {jug> reforçada e do 
suffixo -tra. Esse verbo derivado tem ao 
lado um outro, jõgá- ja- ti, proveniente 
d'um thema jõga-, que nos apparece só 
como thema nominal (união, juncçao), 
mas que foi provavelmente também em- 
pregado como thema verbal. 

Os verbos derivados que provóem de the- 
mas propriamente nominaes, são chama- 
dos verbos denominativos. 

Em latim os elementos -a-ja dos ver- 
bos derivados, elementos dos quaes o pri- 
meiro ó, como acabamos de ver, a desi- 
nencia do thema fundamental, passaram 
por diversas alterações phonicas, que não 
só obscureceram a sua formação, mas 
ainda scindiram os themas dos verbos de- 
rivados em tres classes, phonicamente dis- 
tinctas. A representação multiplico do a 
primitivo por a, e, i latinos, a syncope do 
j entre vogaes foram as causas d'essa sei- 
são. 

1. aja contrahiu-se em ã, assim sêdã-s, 
sSdã t (depois sBda-t), de s5da-{j)a-si, cp. 
skt. sãdájá-si, sãdá-ja-ti] doma-t = tikt. 
datnája-ti. Na primeira do singular do 
primitivo -ajã-rni veiu .1: ajO, d'onde pela 
queda da semi-vogal -ao, conservado na 
fôrma umbrica com o -o- mudado em -u- 
subocatl por * sobvocail, c em latim con- 
trahido em õ; assim sêdõ de * sêdaõ-mi 
por sêdajo-mi, skt. sãdájã-mi. O latim 
offerece urn grande numero de verbos de- 
rivados de themas nominaes em a (a, 0), 
de todas as especies; assim anima-t de 
anima, forma-t de forma, planla-t dejAan 
ta, aqua-t de aqiia, cura-t de cura, ac- 
cüsa-t de cansa, lacrima-t de lacrima, 
acervat de acerco-, adultera-t de adúltero-, 
aiixilia-t de auxilio-, criba-t de cribo-, 
damna-t de damno, dona-t de dono-, re- 
gna-t de regno-, signa-t de signo-, vagat 
de vago-. De themas partieipaes cm -ta 
(-to) se derivam muitos verbos em ã; 
exemplos: adjuta-t de tó/H/O- (partieipio 
de adjuva-t), canla-t de canto- [cani-t), ca- 
pta-t de capto-{capi-t), cita-t de cito-^cie-t), 
dicta-t^àn dicto-[dici-t), gesta-t^de gesto- 

(geri-t), jacta-t de jacto- (jaci-t), rapta-t 
de rapto- {rapi-t). De themas participsies 
como domito-, crepito-, vomito- provéem 
verbos como domita-t, crepita-t, vornita-t;e 
estes verbos deram o typo para novas for- 
mações produzidas sobro participios; as- 
sim : factita-t de facto- ao lado de facta-t, 
ductita-t de dueto-, scriptita-t de scripto-, 
ventita-t de vento-. Também de themas 
nominaes terminados em consoante se 
formaram verbos derivados em ã: carmi- 
na-t de carmen-, crimina-t de crimen-, 
decora-t de decor-[decos), genera-t de ge- 
nus-{gener-), etc. 

Em alguns verbos derivados em a que 
tem ao lado verbos primitivos da mesma 
raiz, apparece ainda mui claramente a 
significação cansativa; d'ess0 numero são 
fuga-t ao lado do fugi-t, liqua-t ao lado 
de liqui-tur. 

2. Na segunda classe de verbos deri- 
vados, a-ja contrahiu-se em ê: torrê-t (de- 
pois torre-t), etc. de * tarsa ja-ti; (em la- 
tim rr provéem algumas vezes por assi- 
milação de rs; v. Corssen Kritische Bei- 
trage, s. 402 íf) cp. skt. trsh-ja-ti, ter- 
rã-t por .1: tarsa-ja-ti; cp. skt. trãsá- 
ja-ti (Bopp, Vergleichende Gi'ammatik, § 
745). 

A primeira pessoa do presente dos ver- 
bos d'esta classe explica-se da seguinte 
maneira: d'uma forma como arkajd-mi 
veio primeiro arkdjô-mi, d'esta arkejô- 
(perda da dssinencia pessoal), era que o 
j- foi syneopado, ficando assim arceO, a 
forma histórica. Os verbos em ô são mui- 
to menos numerosos que os verbos em â; 
considerável parte derivam de themas no- 
minaes em -0; taes são aegreo de aegro-, 
albeo de albo-, clareo de claro- (junto de 
clara-t), nigreo de nigro-; outros provéem 
de themas de desineneia consonantal; por 
exemplo ; floreo de flos floris, frondeo de 
frond-. A significação causativa apparece 
ainda em inoneo (fazer pensar) junto do 
primitivo memenisse (lembrar-se), térreo 
(fazer tremer), etc. 

3. Na terceira classe dos verbos deri- 
vados a-ja contrahiu-se em t: sõpl-t (de- 
pois soptl-t) por sopiji-t de svãpaja-ti, con- 
servada era sanskrito, raiz svap. A pri- 
meira pessoa sOpio vem de sõpijõ- de 
svãpájã-mi, sõpio é um causativo que si- 
gnifica propriamente «fazer dormir», mas 
que não tem ao lado um primitivo sopi-t; 
o verbo primitivo da raiz svap encontra- 
se no zend ghap (Curtius, Grundzuge der 
GriechisclienEtymologie, s. 2(50; cf. Bopp, 
Vergleichende Grammatik, § 745). Gran- 
de numero do verbos derivados de the- 
mas nominaes em -i seguem este typo ; as- 
sim: crãtiodecrãti-, criniode crini-, flnio 
de flni-, ignio de igni-, partio de parti-; 
outros, poréin, proveem de thêmas que não 
terminam em t; taes são : blaudio de blan- 
do-, equió-t do equo, ineptio de inepto-, 
insanio de insano-, pünio (ant. poenio) de 
poena, custodio de custod-, dentio de dènt-. 

compedio (cf. impedio, èxp6dio)^dQ Coni- 
ped-; paríu-rio de * par-tor (pario), e 

O -e- e o -i- que na segunda e na qn^r 
conjugação latina precedem respectn» 
mente a desineneia -o- da primeira pessoa 
do presente do indicativo, e se conseivam 
em todas as fôrmas do conjunctivo adian 
te das terminações am, as, at, etc., 
saram em portuguez por diversos acci^ 
dentes, em virtude do^valor como 0^ 
soante palatal que esses sons tinham n 
se logar. _ 

Indiquemos apenas os factos, cuja 
pleta explicação pertence á phonologia 
nossa lingua: 

1. em não poucas fôrmas o -o- c o _ 
foram simplesmente syncopados, sem 
cerem influencia alguma sobre os 
precedentes; assim em doo por * , 
doleo, doa de doleam, encho de i^P 
devo de debeo, sorvo de sorbeo, '"'".L 
* rido de rideo (em ris, ri, o e àe ri 
ridet foi absorvido depois da syncop®^ 
ã na vogai precedente; 3.'" do plaV» " 
mas rim em Sá de Miranda), 
munio, puno de punio, pulo de i''' 
abro de aperio, sinto de sentio; 

2. depois de terem influido sobre 
consoantes precedentes o -e- foi syncop' 
em torço de torqiieo, luzo de 
(Gil Vicente, Obras, Tom. i, p. ^ ' J 
262), de ardeo (mas mod. ardo), 
(Regra de S. Bento, cap. 22, em In® ' j_ 
d'Alcobaça, cap. 22), de ardeat (mas 
arda), valho de valeo, valha de 
(cp. vales, etc.), e o -i- em meço d®^ 
(cp. medes — metis), menço, (Cancií"^ 
de D. Diuiz, p. 110, Trovas e (jQ, 
n. 14), de mentior, senço (id. 78) de 
ouço de aiidio, impeço de impedio- 
analogia do teneo ou venio se disse 
neo ou * ponio, de que vem ponho [ 
pono, Viterbo, Elucidario), pela ana "b 
de metio se disse -Ji-petio do qual p<^Ç^ 
pedes —petis); _ 

3. o -e- repelliu a consoante prece 
e degenerou depois oin j (g) cm 
video, veja de videam, sejo, (Cancio'^ .5 
de D. Diniz, pp. 124, 180, l84, 
e Cantares, n. 119), de sedeo, 
deam, haja de habeani. Pela analog'^ 
tes esteja, mas estê =stet, (Cancionei 
D. Diniz, Ibidem, p. 6, Trovas ® i, 
res, p. 119, Gil Vicente, Obras, ."'m- 
p. 109, Ibidem, pp. 107, 132; 
dera, p. 240; lo- 

4. a syncope d'uma consoante 
gar á conservação do -e- e do í- /.jj-o* 
* haio de habeo, saio de salio, doijO" ^ 
vas e Cantares, n. 203), de 
mod. doa). Pela analogia dos d®'' poí 
se disse * cadio por cado, «= cadiO'^^^- 
cadam, * vadiat por vadat, e qu" 
mas produzidas por uma analog'"' ^ pfO- 
no portuguez abundam os exeiup' ^0)> 
vêem caio (cp. caes de cadis 01' p- 
caia, vaya. Foros de Castello RodrjS 
855, em Port. Mon. Hist. Leges 
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5- n'algumas formas antiquadas, mas 
jl"G occorrem n'outros. clialectos peninsu- 

o e ou í acluim-se representados por 
Uma gutturalj evidentemente em resulta- 

"3' aspereza da pronuncia da palatal 
9^0 essas letras representam assim era 

í'oros de Castello Rodrigo, p. 849, 
ort. Mon. liist. Leges I, p. 849, do 

" 'dt, salgan, Ibidem, p. 888, venga, Ibi- 
jjj®' PP-. 8õl, 8õ4, Cancioneiro de D. 
p p. ^5 venha id. 5), nengan, 
oros de Castello Rodrigo, p. 849, em 

pr t(^nga, Ibidem, ooj, 853. Pela mesma analogia se 
fmou ponga, Ibidem, p. 883, de * po- fo: 

por ponat, pongati, Ibidem. 
sjamos agora como desappareceu a 

®niada terceira conjngaçíío latina ou 
^°^"gação em cre breve. 

Utna tendencia geral dos idiomas indo- 
íoanicos leva-os a destruírem succes- 
atnente as distincçoes que necessaria- 

existiam no começo entre as func- 
diversas formas de 

®esmo tempo. Em latim as diversas 
themas do presente dos ver- 

Primitivos exprimem quasi todas me- 

8e ^ actualidade da acção, sem que 
rei ~ ^ ^'í;ue a idêa de nenhuma outra ^Sao secundaria. O desconhecimento 
^^®ssas distincçoes é a causa principal das 
^^■"raas verbaes tenderem pouco a pouco 

curso da vida das linguas indo-germa- 
a roduzirem-se a um typo quasi 

Io a todas, mero producto da ana- 

gn ® mais que a influencia 
espirito na linguagem, 

tin'^ havia no começo uma dis- 
fundamental, perfeitamente pre- 

los ^ ^ consciência da língua, se assim 
Çâo exprimir, entre uma forma- 

* svana-ja-ti (= lat. sonã-t) e 

a razào de ser d'essa distincçllo. 
rmaçào como svan-a-U (skt.), mas 

adtnira que o latim tenha sonã-t por 
^'t (cp. son-td) 

Portuguez essa confusão augmen- 

<íüas°^ verbos primitivos confundem-se 
to^^'^^j°™pletamente com os derivados, 
Ira '^^tido ora a forma dos verbos em -e, 

lorma dos verbos em -i, Duas cau- 

^'Pal parecem ter concorrido prin- 
P^ra para essa confusão : a tendencia 
dag j5^'^®ntuar constantemente a syllaba 

'^'®tite verbaes portuguezas prove- 
penúltima das formas latinas 

e a perda das distincçoes de 
lat. É assim que 

'vero se torna port. confiro 
conferimus 

"^rniinits discernimus 
etc. 

'atitj dize-s, proveniente da breve 
se confunde com o e fi- 

proveniente do e longo de 

^as f' 
são ^Tnas do perfeito, essa conforma- 

'Verbos primitivos ao typo dos 

verbos derivados, produz ainda maiores 
perturbações no typo da conjugação la- 
tina (vid. Perfeito). 

Os verbos primitivos como já dissemos, 
seguem em portuguez ora o typo dos ver- 
bos cm -e, ora o typo dos verbos em -i ; 
mas não se descobre razão porque uns 
d'esses veibos sigam o primeiro typo, ou- 
tros o segundo, porque coqmre, regSre, 
vendcre, torguere, etc., se conjugam em 
portuguez como se proviessem de lat. -aí co- 
medêre, * coquêre, s: regêre, :t= vendêre, 
tor(iuêre,Gtc., m as cadcre, trahere,in-serêre, 
immergeve, tingere, con-diicere, etc., como 
se proviessem dc lat. * cadlrc, * trahlre, 
* in-serlre, * im-merglrej * tinglre, * con- 
duclre, etc. Parece evidente que a lingua 
opta arbitrariamente por um ou outro 
typo e um facto nos comprova que essa 
arbitrariedade é real. Consiste esse facto 
eu) que muitos dos verbos primitivos que 
hoje seguem a conjugação em -e, seguiam 
no antigo portuguez a conjugação em -i, 
muitos d'esses verbos que hoje seguem a 
conjugação em -i seguiam antigamente a 
conjugação em -Cj e uns e outros muitas 
vezes se apresentavam em ambas as for- 
mas parallelamente. Eis alguns exemplos : 
metire. Foros de Castello Rodrigo, p. 850 
emPort.Mon. hist., Leges I, metir ao lado 
de meter, Ibidem, p. 852, morire, Ibidem, 
p. 850, escreuiren, Ibidem, p. 860, ron- 
pire, Ibidem, p. 8ü2, corrire, Ibidem, p. 
863, uendiú, Ibidem, p. 858, nendio, Ibi- 
dem, p. 876, vendiste, Actos dos Aposte- 
los, 5, 4, em Inéditos d'Alcobaça, {ven- 
deste, Ibidem, 5, 8), recebir, reciba, Fo- 
ros de Castello Rodrigo, p. 863, conos- 
ciren, Ibidem, arrampir, Ibidem, p. 871, 
perdire, Ibidem, p. 866, pcrdir, perdio, 
Ibidem, p. 881, pcrdiste. Livros de Li- 
nhagens, p. 188, cm Fort. Mon. hist., 
Scriptores, loílilr, Foros de Castello Ro- 
drigo, p. 874, repentir, Ibidem, nadrc, 
Ibidem, p. 881, entendisti. Regra de S. 
Bento, cap. 7, fezisti id. id., escoUsti, 
Actos dos Apostolos, 1, 24, em Inéditos 
d'Alcobaça, comiste, Ibidem, 11, 3, cin- 
geste. Historia Geral, cap. 146, desdngeo, 
ibidem, cap. 147, cnfuigir. Cancioneiro 
de D. Deniz, 130, confmged, Ibidem, fui- 
geo. Historia Geral. Também os verbos 
derivados mudavam naturalmente de con- 
jugação; assim: dciiire. Foros de Castel- 
lo Rodrigo, p. 850, em Port. Mon. hist., 
Leges I, ikiriren, Ibidem, p. 854, nalir, 
Ibidem, p. 885. 

Que esta troca de conjugações não é 
um facto moderno, proprio ao portuguez 
e aos outros idiomas romanicos ó cousa 
que pódc ser facilmente demonstrada, pois 
são numerosos os casos de similhante tro- 
ca em latim, c j;l de leve nos referimos a 
este ponto. Quando tractarmos da forma- 
ção do imperfeito composto, veremos co- 
mo n'esse tempo os verbos primitivos se 
tinham conformado aos derivados em 
já no mais alto periodo do latim a que 

podemos remontar historicamente, isto é: 
no periodo a que pertencem os primei- 
ros monumentos escriptos d'essa lingua. 
Os verbos primitivos de thema em -io, 
confundiam-se muitas vezes com os ver- 
bos derivados em -l; assim Lucrc- 
eio 1, 71, escreve cupiret, Ennia parire 
em Prisc. 10, 2, 8, 10, 9, 50, Plauto 
Asin. 1, 1, 108 moriri. Encontramos 
também em latim Uneve ao lado do linire 
(Columella 4, 24, 6), arcesso ao lado do 
arcessiri, laccsso ao lado de lacessiri (Co- 
lumella 9, 8, 3), etc. Muitos verbos que 
na linguagem archaica tinham a forma 
dos primitivos, tôcm nos períodos poste- 
riores a fôrma dos derivados em -ê. 
Quintiliano 1, 6, 7, censura si quis anli- 
qiios secutus fervere brevi syllaba dical; 
Plauto Most. 1, 1, 41, emprega olcre; 
scatere occore em uma citação em Cicero 
Tuscul. 1, 28, 69 e cm Lucrecio 5, 952. 
6, 896. Horacio Serm. 2, 8, 78 usa,s/n- 
dcre. 

— Termo de Anatomia. Buracos de 
conjugação, aberturas redondas, forma- 
das pela união do duas a duas das chan- 
fraduras das apophyses transversas das 
vertebras; estes buracos dão passagem 
aos nervos espinhaes, que nascem da 
medulla da espinha. 

CONJUGÁDO, A,part.pass. de Conjugar. 
Termo de Gravura. Reunido. — Pedras 
conjugadas; pedras gravadas, em que as 
cabeças são representadas sobre o mesmo 
profil. 

— Termo de Geometria. Diâmetros 
conjugados, diâmetros ligados um ao ou- 
tro por uma relação, de fôrma que cada 
um divida em duas partes eguaes as cor- 
das parallelas ao outro. 

— Ihjperholes conjugadas, que tem um 
eixo commum. 

Eixo conjugado, o pequeno eixo de 
uma ellipse. 

— Termo de Botanica. Folhas conju- 
gadas, folhas compostas, cujos foliolo» es- 
tão dispostos aos pares, de ambos os la- 
dos do pcciolo. 

— Termo de Physica. Focos conjuga- 
dos, focos de um systema de dous espe- 
lhos ou de duas lentes, dispostas de ma- 
neira que os raios, que partem de um, 
cheguem ao outro. 

— Termo de ]\Iechanica. Duas machi- 
nas a vapor são chamadas conjugadas, 
quando estão installadas para concorrer 
ao mesmo fim pela sua potência simultanea. 

— Termo de Chiinica. Ácido conjuga- 
do, ácido que se considera como formado 
do dous ou mais outros ácidos, em pro- 
porções definidas. O ácido citrico à cha- 
mado ácido conjugado, isto ó : composto 
do um equivalente do acião acetico, e 
de um equivalente dc ácido taririco. 

— Termo de Grannnatica. Que rece- 
beu as flexões da conjugação. — Os ver- 
bos conjugados, segundo a terceira con- 
jugação. 
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— Termo de Anatomia. Nervos conju- 
gados, nervos duplos que concorrem para 
as mesmas funcções. 

— S. m. fl. Os conjugados, as pala- 
Tras tiradas da mesma raiz, e exprimin- 
do uma idêa semelhante, por exemplo: 
amante, amantetico, amador; carne^ car- 
hiça, carnndura, etc. 

CONJUGÁL, adj. 2 gen. (Do latim con- 
jugalis). Pertencente ao matrimonio, á 
união dos dous cônjuges.—Estado do ma- 
rido e da mulher reunidos.—Ârrior conju- 
gai. — Fé conjugai. — Vinculo conjugai. 
— Vida conjugai. — aE por quanto El- 
Eey TUPU Senhor, e Padre de gloriosa 
memória por esquivar, e refrear o gran- 
de pecado, e desserviço de Deos, que se 
fazia, e faz sm estes nossos Begnos pe- 
los Clérigos, e Frades, e Freires teerem 
publicamente harregaãs, e em como por 
este pecado muitas moqas virgeens, e mo- 
Iheres honestas, e viuvas se liiam fera os 
ditos Clérigos, e Frades, e Freires, e se 
nom trabalhavam de casar^ e viver em 
serviço de Deos em vida conjugai, foi 
feita Hordenaçom, e Ley pera tudo sem- 
pre.n Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 
22, § IG. 

— Direito conjugai; o direito do ma- 
rido a respeito da mulher; o que estabe- 
lece os direitos do marido sobro os bens 
e pessoa da mulher. 

— Leis conjugaes; deveres do matri- 
monio, dos cônjuges. 

•— União, ligação. 
 Os padres bentos o cantavam, 
Nào sou eu que o inventei:—e outras mais cousas, 
Excitantes imagens das delicias 
Conjvaaes d'alma : liymno cxomplar, e sancto, 
Eitrahido do cântico dos cânticos. 

CABnETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 23. 

.— Termo de Mythologia. Deoses con- 
jugaes ; deoses que presidi.am ao matri- 
monio. 

CONJUGALMÊNTE, adv. (De conjugai, 
com o suffixo «mente»). Segundo a união 
conjugai; subordinado á vida conjugai. 

CONJUGÁR, V. a. (Do latim conjugare, 
de com, e jugum, jugo). Unir,—Conje- 
cturar. == Pouco usado n'estes sentidos. 

— Termo de Grrammatica. Dizer todas 
as fôrmas d'um verbo, pessoaes de todos 
os números, temporaes, modaes, infinito, 
participios c outras fôrmas nominaes li- 
gadas ao verbo. 

— V. refi. Conjugar-se, ser conjugado. 
CONJUGAVEL, adj. 2 gen, (Do thema 

conjuga, de conjugar, com o suffixo «aval»). 
Que se pôde conjugar. 

— Verbo conjugavel, verbo que tem nú- 
meros, pessoas, modos, tempos. 

CÔNJUGE, í. 2 gen. (Do latim conjux). 
O marido, ou a mulher; o esposo, ou a 
espoca: usa-se geralmente no plural: os 
cônjuges, o marido e a mulher. 

CONJUÍZ, s. m. (De com, e juiz). Juiz 
adjunto de uma causa, iuiz do mesmo tri- 
bunal. 

CONJUNÇÃO ou CONJUNCÇÃO, s.f. (Do 
latim conjunctione). O acto ou a acção de 
conjunctar; união, proximidade. 

— União carnal do homem e da mu- 
lher. 

— Termo de Astronomia. Encontro do 
dous planetas n'uma linha recta, em re- 
lação com um certo ponto da terra. 

— Conjuncções maximas: encontro dos 
planetas Júpiter e Saturno em todas as 
séries do oitocentos a novecentos an- 
nos. 

— Conjuncções magnas: encontro de 
Júpiter e Saturno todos os dezenove an- 
nos. 

Qualquer que nascer sujeito 
A' maldita conjunção. 
Sem nenhuma appellaçào, 
Kem estylo de direito, ' 
Pertence á nossa prisào, 
Assim como quem nascer 
Na conjunção desastrada 
Em que peccou Lucifer. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

Também quem nascer no fito 
Da conjunção em que cuido, 
Que aftbgou o mar ruivo 
Os caviüleiros do Egypto, 
São nossas almas e tudo. 

IDEM, iniDEM. 

Também he da nossa alçada 
Toda a pessoa nascida 
Na conjunção celebrada 
Que Sodoma foi queimada, 
E Gomorra sovertida. 

IDEM, IBIDEM. 

E he perdido também 
Todo o que nascido for 
Na conjunção do item. 
Em que com bravo furor 
ElEei Nabucodenusor 
Destruio Jerusalém. 

IDEM, IBIDEM. 

E esta moça de Canão, 
E filha desta Senhora, 
Foi nascer na conjxinção 
Que reinava a nossa hora. 

IDEM, IDIDEM. 

D'aqui tereia a conjunção disposta, 
Para que em tempo breve abrais caminho, 
Com que fiqueis senhor d'aquella costa, 
E de todo contorno alli vizinho. 

QDEVEDO, AFFONSO ArRICANO, C. I. 

— Figuradamente : Occasião, as mais 
das vezes favorável; tempo. 

A voz ferio ao moço o prompto ouvido, 
Que tempo, & conjunção está esperando. 

CÔBTE BEAL, NAOT. DE SEPULV., C. III. 

Naquella conjunção com brando vento 
As vellas a quartel inchadas hiào. 

IDEM, IBIDEM, C. Vil. 

Outra vez os aperta com estreito 
Eogo já contumaz e encarecido, 
Que de alli não se vão, até que ordene 
Deos tempo e conjunção para partirse. 

IBIDEM, IBIDEM, C. XIV, 

— «Que Dò Anfonio de Noronha caf^ 
taò de Cochim lhe escreueo, que na eiO 
cõjunção de poder fazer cousa alguma das 
que pretendia, por rezão destas guerrat> 
que então estauão na mayor força, 
Viso Rey, que o não còsentisse partir, 
o que se resolueo ao impedir de todo í® 
noms de Sua 31agestade.D Antonio 
vêa. Jornada do Arcebispo, Liv. I, 
5. — oE como aly esperaua pdlo Cap- 
tão Môr do Málauar, com quem 
concertado de lhe mandar recado, 
conjunção de dar na fortaleza do 
uancor, vendo que o Rey nesta conjulf®" 
estaua nos confins das suas terras occ^ 
pado na guerra, que lhe fazia o Nayi^^ 
de Maduxe.Tí Idem, Ibidem, Liv. I, 
12. , 

— Termo de Qrammatica. Part® " 
discurso, ou oração, que serve para niar 
car a ligação, a união (sentido da P® 
vra \atma, conjunctio) que existe entre du* 
proposições ou entre dous sentidos. 

—Conjuncções copxdativas; conjuncço 
que servem para ligar os membros 
oração; subdividem-se em simples e coi" 
postas. 

— Conjuncção c.pulativa simples- 
— Conjuncções copulativas 

também, outrosim, bem assim, item- 
— Conjuncções disjunctivas : ou, 

já, quer, ora, quando. . 
— Conjuncções condicionaes: 

com tanto que, salvo se, sem que, 
quanto. 

— Conjuncções causaes: porque, 
por onde, por quanto, visto que, ^ 
gnificando por que). , , 

— Conjuncções de concluir e inf^^^' 
pois, logo, portanto, pelo que, assim ' 
d'onde, por conseguinte, emfim, por 
alfim, etc. 

— Conjuncções comparativas: assiit^i"'^ 
sim como, bem como. 

— Conjuncções adversativas: conj""". 
ções que exprimem opposição, taes 
mas, porém, posto que, todavia, com 
to, supposto, ainda, assim, ainda 

— Phrases o locuções adverbiaes 
das como conjuncções: como quer 
não ser assim, tanto, quanto, em 5""^" ' 
mormente, certo que. 

— Termo de Musica antiga. . 
commum a dous tótracordios consecuti^ 

— Termo de Rhetorica. Repetiç'^" 
uma conjuncção, ligando todos os i®® 
bros d'um periodo, . g 

— Figuradamente: União moral 
os homens. 

— Termo de Medicina. Fluxo W®'' 
trual das mulheres. = Pouco usado- _ 

CONJUNCTÁDO, part. pass. de CoUJ»*" 
ctar. Vid. Conjuncto. . 

CONJUNCTAMÊNTE, ado. (De 
cto, com o suffixo «mente»). 
unidamente, um com outro; de 
cooperando com pessoa ou cousa. 
mo8 conjunctamente. 
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V. n. (Do latira conjiin- 
ure). Ajwntar, convir, quadrar; congrc» 

® jC 
. CONJUNCTÍSSIMO, adj. superl. de Con- 

corijuncto, muito chegado. 
Ç0NJUBCT1VA,Í, /. (Vid. Conjuncti. 

COS Anatomia. Membrana mu- 
o/^'| chamada porque une o globo 

P'i'pebras, revestindo de uma 
^ ® a superfície interna d'estes véos 

até"á ® outra o globo do olho 
re ^""cumferencia da cornea transpa- 

+ qual nào se estende. T CONJUNCTIVÍTE, s.f. (De conjuncti- 
J\ ierino de Medicina. Inflammaçào da 

^onjunetiva. 
adj. (Do latim conjun- 

'«-•fs). Que une. 

p ^®''nio de Grammatiea. Que serve 

Utn^ -5 palavra a outra palavra, ^ oraçào a outra oração. 
conjunctivas; eonjuncções 

, ""Postus de muitas palavras, taes como : 
isso que, hem que, com tanto que, 

esar de que, não obstante que, de quan- 
quando, etc. 

^^(^^ticulas conjunctivas, o mesmo 

ou copulativas, como, e, nem, 

^'''onomes conjunctivos, ou melhor 
conjunctivos, assim chamados 

em si a força d'uma con- 

ora ^ podem servir para unir duas 
exemplo: sei quem ê o au- 

íi« X livro; dize-m,e qual d'estes meios 
^^^feres. ^ 

conjunctivo, ou substantiva- 

®Xd ^ *• modo que serve para 
®Ub acçào dependente d'outra 
que j a esta. Em geral, proposições 
(Jjjg o verbo no conjunctivo são uni- 

Oü H ^ Rue estào subordinadas 
^'ah"^ 1*^® dependem por uma conjuncção; 
So-íe ° conjunctivo ; assim ; jpe- 
aririel^^^ ''ás ter com elle; dur-te-hia este 
'^out tivesses amor; quando fôr 

p®' ^^ifiremos em Braga. 
S5o ^omprehendermos bem a forma- 
teojo ° '^'letivo na lingua portugueza, 
aljo examinar as cousas de mais 

geral a formação dos 

•cativo nuo tem nenhum suffixo 
plgg , ■ ^ constituído pela união do sim- 

verbal com as desinencias pes- 
ítie^i \ cíle é, er-a-m eu era, teem im- 
0 *^'*iente sentido indicativo. Também 
dal ç não tem nenhum suffixo mo- 
desifj distingue do indicativo em as 

pessoaes adquirirem força vo- 
gada '.P''i'^cipalmente na sua forma alon- 
tiSio to A '"^^'cativo, como diz Schleicher, 
é 1.;^^ iienhum elemento de modo, não 
sitiip|^^°®^"^ente um modo ; elle exprime 
Boa. Q ^^cnte a acção, o tempo e a pes- 
las ijj^ "iiodos propriamentes ditos são 
o Couj, . indo-germanicas o optativo e 

'letivo, quo em latim se fundiram 
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n'um só modo, o conjunctivo, emquanto 
em grego, por exemplo, se distinguem 
perfeitamente. 

O logar dos suffixos modaes é entre a 
desinencia do thema verbal e a desinen- 
cia pessoal. 

A fôrma primitiva do suffixo do opta- 
tivo evA ja, cujo a é, em geral, reforça- 
do nas linguas indo-germanicas, adqui- 
rindo assim o suffixo a fôrma jã. Na sua 
forma não reforçada appareee elle n'es- 
sas linguas, em regra, na terceira pes- 
soa plural e no artigo baktrico também 
n'outros casos. O sanskrito mostra ainda 
o suffixo não obscurecido pela decadên- 
cia phonica, como em latim, etc.; assim 
presente optativo activo da raiz as (ser): 
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1." s-jâ ma 
2.' s-jã-ía 
3." s j iis por s-ja-nt 

s-ja-va 
s-jã-tam 
s-jã-tãm 

Curtius pensa que as formas optativas 
eram primativamente fôrmas de um pre- 
sente indicativo inchoativo, sendo o suf- 
fixo-ja o mesmo que a raiz verbal do 
mesmo som que se encontra em sanskrito 
com a significação de ir. 

Em latim descobrem-se no chamado 
modo conjunctivo algumas fôrmas primi- 
tivamente do optativo presente, isto é, 
que conteem o suffixo optativo-jã. 

Nas fôrmas optativas, conservadasn'easa 
lingua, em que o thema é constituído pela 
simples raiz, esse suffixo passou por as 
modificações successivas representadas no 
seguinte schema: 

ja 

te iê 

I 

Todas essas fôrmas do suffixo se achara 
realmente representadas em latim, exce- 
pto as duas primitivas, apenas conserva- 
das no ramo asiatico das linguas indo-ger- 
manicas; assim optativo presente da raiz 
es: 
1." sing.'*^es-iê-Ht s-iè-m s-t m s-t-m 
1.» plur. 4! es-iê-mtis * s-le-mtis s-l-mus 
2." sing. * es-iõ s s-iê-s s-l-s s-i-s 
2." plur. * es-iê-tis * s-iê-tis s-i-tis 
3.' sing. es-iê-t s-ié-t s-l-l s-í-t 
3." plur. * es-ie-nt s-ie-nt s-l-nt s-i-nt 

Do mesmo modo foram produzidas as 
fôrmas do optativo presente das raizes 
latinas vel, ed, du (por * da): 
vel-i-m por * vel-iõ-m, 
vel-l-nms % vel-iê-miis, 
ed-i-m * ed-iêm, 
ed-l-nms * ed-iê-mus, 
stê-m * staÃ m de * sta-iõ-m, 
stê-mus =* sta i-mus de h> sta-iê-miis. 

du-i-m * da i m de * da-iS-m(cp. 
grego do-iê-n), 

dii-l-i-s ü'da-i-s â.(i da-iõ-s. 
O mesmo nos compostos de du: perdu- 

i-m, inier-du-i-m, cre-du-im. 
Algumas outras fôimas tem sido colli- 

gidas que deviam achar aqui o seu logar 
se não fossem olhadas como muito du- 
vidosas ; tal é coquint, que occorre em 
Flauto Pseud. 3, 2, 2U, precedida da pa- 
lavra sibi; mas a esse logar corresponde 
nas mais antigas edições e na de Leipzig 
sibi coquunt e no ms. da Ambrosiana uhi 
c..unt, pelo que liitschi restituiu a lição 
uhi cocimt. 

As formas do futuro dos verbos pri- 
mitivos (terceira conjugação) são verda- 
deiras fôrmas optativas que mudaram de 
funcção ; assim dicê-m, mais tardo substi- 
tuída por dica-m fôrma conjunctiva, dicõ-s, 
dicê-t (depois dicê-í), etc. Como se rela- 
ciona esse ê longo com os sons a -j- jã, 
desinencia do thema verbal-|-suffixo opta- 
tivo? Podemos suppor as seguintes f\5rmas 
intermedias entre a fôrma histórica o a 
fôrma fundamental tü daika-jã-m: * dailco- 
iõ-in (cp. s-iê-m com skt. s-jã-m), * daika- 
l-m (cp. s-i-in de s-iõ-m), * daika-i-m; 
da ultima * deica-i-m {ai — ei) e depois 
* deicE-m {ai = ae = ê). 

No periodo clássico a primeira singular 
do optativo empregado como futuro doa 
verbos primitivos em a (terceira conjuga- 
ção) o dos derivados em l (quarta conju- 
gação) foi substituída inteiramente pela 
primeira singular do conjunctivo dos 
mesmos verbos: dlCã-m por dlcê-m, sa- 
lia-m por .-i: saliê-m, etc. 

As fôrmas do conjunctivo presente dog 
verbos derivados era -ã também são na 
realidade fôrmas primitivamente optati- 
vas; assim anie-m resulta por contracção 
de * amã-i-m e esta de * ainã-iõ-m. Em 
umbrico encontra-se uma fôrma optativa 
exactamente correspondendente álat. por- 
te-?», que comprova esta explicação: 6 
porta-i-a (-tn). Esta explicação está além 
d'isso inteiramente conforme aos prin- 
cipies da phonica latina. Em portuguez 
sô se conservam as fôrmas optativa» doí 
verbos derivados em -ã (verbos da cha- 
mada primeira, conjugação); todao as 
outras fôrmas optativas desappareceram. 
Em portuguez como em latim a fin&l do 
thema do optativo-conjunctivo preaentü 
d'cssa conjugação á constantemente e; 
assim 

port. ame =lat. ame-m 
ames ames 
ame ame-t 
amô-mos ams-miu 
ame-is amê-tis 
ame-m ame-nt 

A fôrma primitiva do suffixo do con- 
junctivo nos idiomas indo-germanicod ó 
-a, que se conserva perfeitamente clara 
em fôrmas como as do presente do con- 
junctivo activo skt. (X$-Chsi, raiz ac (ser); 
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han-a-ti terceira singular, raiz as-a-si, 
raiz as (ser); han-a-ti terceira singular, 
raiz han (matar). Nos themas cuja de- 
sinencia é a, esta vogai funde-sô com o 
suffixo n'um-a longo {-a-a^-ã) \ assim 
se produzem as fôrmas sanskritas do pre- 
sente conjunctivo activo vaJiã-si, thema 
do presente vah-, raiz mh (vehere); pakl- 
ti thema do presente, jjaía-, v&izpat (cahir), 
etc. 

Qual era a natureza e funcção primi- 
tiva d'esse suffixo modal-a? E ura ponto 
difficil de resolver, como a maior parte 
das questões do mesmo genero, a é um 
elemento thematico muito freqüente em 
fôrmas verbaes e nominaes; taes como os 
themas em -a do presente e os themas 
nominaes como divo- [divus), da raiz diVj 
tono-, da raiz tam (lat. ton), sono-, da 
raiz svan (lat. som), etc., em que o suf- 
fixo -o provém da forma -a, como se de- 
duz principalmente da comparação com 
o sanskrito, em que esses themas soam 
diva-, tuna-, svana-, etc. Como pronome 
tem a funcçào demonstrativa e apparece 
em sanskrito cm diversos casos: a-smCii 
(huic), a-smãt (hoc), a-smin (in hoc), etc.; 
além d'isso occorre o mesmo pronome 
n'essa lingua em composiçüo em os advér- 
bios á-tra (aqui), á-tás (d'aqui); v. Bopp 
Vergleichende Grammatik, § 366. 

Em latim são formas realmente con- 
junctivas as do conjunctivo presente dos 
themas em -a, i. e., dos verbos da ter- 
ceira conjugação, e dos vervos em -c, -l; 
assim: 

1." s. dicã-m thema do presente dica- 
cp. dici-t 

1." p. dicã-nius 
2.» s. dicã-s 
2.» p. dicã-lis 
3.® s. dicã-t posterior dicu-t 
3.» p. dica-nt. 
Nas formas conjunctivas dos verbos em 

-ê (segunda conjugação) e da conjugação 
em -t (quarta conjugação) o suffixo -aja 
por meio do qual é formado o thema ver- 
bal d'essas conjugações e o suffixo -a do 
conjunctivo passaram por modificações 
que podem representar-se no seguinte 
sçhema: 

aja-\-a 

aja 

eja ijã 

êã lã 

Que nas fôrmas conjunctivas funda- 
mentaes em -ajã, como ^mãnajã-mus (cp. 
skt. thema presencial causativo mãnaja-; 
bharaja-, raiz bhar levar; cp. lat. fer), 
o a inicial do suffixo podesse mudar-se 
em e, i, não suscita a minima duvida: 
assim é claro que de -ajâ podem yir-ejã, 
•ijã; resta agora provar a possibilidade 
da queda do j n'estas formas do suffixo. 

A syncope do semi-vogal j entro vo- 

gaes em latim é um phenomeno ainda 
mal estudado. Corssen, admitte que as 
formas do antigo latim jÀoiis, pleores, 
provenham das fôrmas ^plo-ijos, s^ple- 
ij-os-es, em que o suffixo ijos- correspon- 
de ao skt. -Ijãns, -ijas; n'essas fôrmas, 
pois, desappareceu entre vogaes a semi- 
vogal quer de *.plo-ij-os, -^.ple ij-os-es 
viessem primeiro •■iiploi-os, -^ple-i-os es, 
isto é, cahisse n'ellas o j primitivo, quer 
viessem primeiro í^.plo-jos, ^ple-j-os-es, 
iste é, cahisse n'el!as o i primitivo; por- 
que ^plo-ios, *ple-i-os-es deviam pronun- 
ciar-se ívplo-jos, *ple-j-os-es, pela conso- 
nantisação necessaria do i entre vogaes 
em latim. A fôrma min-us é também for- 
mado pelo mesmo suffixo do comparativo 
-ijos; assim min-us de -j^min-ius e esta 
fôrma do ^.min-ijos por meio da queda 
da semi-vogalj entre i e o. Corssen apre- 
senta ainda outros exemplos da mesma 
syncope; taes são eicit por ejicit (cp. 
jacere e o perf. ejecit), deicit por dejicit, 
reicit por rejicit, coicit por cojicit, trai- 
cit por trajicit. Que não tenhamos n'es- 
sas fôrmas em que oj desappareceu, mais 
que sin)ples modos de escrever, mas a 
representação de fôrmas vivas na pro- 
nuncia, prova-o o estudo da métrica la- 
tina; assim Corssen colheu em Virgílio 

a medida reice c nos antigos poetas as 

medidas cicere, óicehantur, cicít. 

O schema que apresentamos das mo- 
dificações das fôrmas em -ojã- do con- 
junctivo cm latim está pois de accordo 
com os principios phonicos d'esta lingua 
c demonstra que todas fôrmas conjuncti- 
vas monea-m, monea-mtis, sali-am, salia- 
milS, etc., provêm do primitivas fôrmas 
conjunctivas, produzidas do thema verbal 
por meio do suffixo -a. 

Restos do um conjunctivo aoristo se 
notam em fu-a-m, fu-a-s, fu-r-t, fu-a-nt, 
raiz fii. As fôrmas credu-a-m,pjcrdu-a-m, 
produzidas do mesmo modo são todavia 
empregadas como sendo do presente. 

Em portugucz conserva-se o conjun- 
ctivo presente dos verbos primários e dos 
verbos derivados em -ã, -l latinos, re- 
presentados pelos -e, -i portuguezes. 

N'esse3 verbos o ã, resultante da con- 
tracçSo da desinencia -a dos themas do 
presente e do suffixo modal -a, ã que 
ainda no curso da vida do latim foi tor- 
nado breve em todas as fôrmas em que 
sobre elle não recahia o accento, acha-se 
representada por -a constantemente; as vo- 
gaes e, i, que o precedem nos verbos deri- 
vados em -ê, -l foram geralmente synco- 
padas em a nossa lingua, como veremos 
quando tractarmos da formação dos the- 
mas d'esses verbos. Assim se produzi- 
ram as fôrmas conjunctivas portuguezas 
como: 

verbo primitivo 
diga ~ ht.'dica m, 
digas dica-s. 

diga dica-t, 
digd-mos dica mus, 
digá-es dicã-tis, 
diga-m dicant; 

verbo derivado em -e 
deva (por :Hlévea) = lat. debea-m 
devas debca-s, 
deva debea-t, 
devcí-mos debeãinus, 
devdes debeã-tis, 
deva-in debea-nt; 

verbo derivado em -i 
vista (por westia) — lat, vestia-m, 
vista-s vestia-s, 
vista vestia-t, 
vislá mos vestia mus, 
vistá es vestia-tis, 
vistam vestiant. 

As fôrmas conjunctivas assim coroo 
optativas empregadas para exprimir^'" 
o futuro indicativo desappareceram 
teiramente em portuguez. 

— Termo de Anatomia. Tecido COB 
junctivo ; substancia conjunotiva, , 
chamado luminoso dpj)ois da sua dispo®' 
ção liabitual na economia, o tecido ceU 
lar, segundo ]3ichat. 

CONJÚNCTO, part. pass. irreg. de CoB" 
junctar. Junto com; pegado, proxiW' 
«Quando as gentes f undadas em razoi)^ 
tural estahetlacerom e hordenarom, Ç"® ^ 
Senhorios das causas fossem distinto^' 
separados hiins dos outros, por tal 
Senhores vivessem em hoom e pacifico 
sessego, e por tolherem d'antre sy dess 
sooens, escandnllos, e rancores, qu^ "3 ^ 
ramente aconteciam nas cousas 
conjuntas, logo estabellecerom, que oi , 
tos Senhorios fossem demarcados e 
tados com certos marcos e termos, 
sem postos antre as divisooens e exti"^ 
per honde os ditos Senhorios fossei^ 
visos e departidos, por tal que poU"^ 
tos marcos se podessem ligeirament^ 
nhecer a divisam, e termo de cada » 
Senhorio, per honde se limitava 
outro.^ Ordenação Affonsina, Liv. V, 
60. gp. 

— Chegado, proximo.—Parentesco'^ 
juncto. — Conjuncto em sangue. jj 

— Termo Juridico. Casos conjun" 
casos era que a lei impõe duas p^n ' 
pecuniaria, e a de degredo. .jjjg- 

— Administração conjunota, íid'" 
tração de varias pessoas. — «E 
quanto a dita aministraçam era toa 
junta, e nunqua fora devisa, ou 
antre os ditos 'Titores, Curadores,o^ 
curadores ; e porem assy elles, co^no _ 
ta aministraçam devem ser ^odos J^^^_, 
dos por hum corpo sem outra 
Ordenação Affonsina, Liv. iii, Tit- 
<sE achamos per Direito, que 
sos suso ditos muitos Titores, 
Procuradores, ou Herdeiros, dalg^ 
nistraçam, ou herança conjuntai " 
qua antre elles partida, fossem to 
tamente condenados em huumci ^ 
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gual não fosse apelado por alguma 
P^Tte, e depois alguum dos condenados 
^yezesse, e recendesse a dita Sentença 

4em de alguum Privilegio, que lhe 
josse especialmente outorgado per Direito 
P 'O qual fosse restituido contra ella, a 
" por ser moor de vinte e cinco an- 

ial restituição nom aproveitará 
nenhum dos outros; porque esta resti- 
'£«»i nom vem per via jeral, mas per 

9'^o,ça, e Privilegio especial outorgado 

^^ngularmente.í) Ibidem, § 3. 
m. Complexo, união de muitas e 

'Versas cousas, todo, collecção. — Foi 
^ conjuncto de virtudes. 

Pessoa adjunta a outra. — aOutro 

sa nenhuma querela em a Nos- ^ortBj nem prenderá per querela se 
o corregedor, ou o Ouvidor da Rai- 

cla ® pessoas, que forem jurdiçom; pero poderá cada hum 
Nossos Ouvidores tomar querella de 

conjunto, ou acostado ao üorrege- 
tal guisa, que se passa delle aver 

ãit^'^^ ''«soac?ci sttspeiçom, e segundo a ^ Werella, poderá mandar prender em 
<e caso, que lhe for querelado.v Or- 

"®nação Affonsina, Liv. i, Tit. 5, § 23. 

0b3equJo3Q abraçava o claro Mendo 
.valeroso chefe sau conjuiicto, 

torças da Bahia unido tendo 
5 que trouxera súbre o mesmo assumpto. 

J. SANTA BITA DUBAO, CAKAM., C. VIII, Cst. 40. 

^^da um dos esposos, em relação 
futuros conjunctos. 

j^^^NJUNGTÜRA, s. /. (Do thema con- 

'Ur conjunctar, com o suffixo 
tos " Encontro de certos acontecimen- 

mesmo ponto. 
rln,^, y'^'^°''i'Gncia de circumstancias, de ®®gocios. 

opportunidade, ensejo, dis- 
á ""7 <i-Logo que elrei se esquivára 

povo, de cuja ousadia o 

^ono tudo, o casamento de D. 
o Q inevitável, e ainda suppondo, 
/Ssse^ esperar, que o tumulto 
üctf ^'''^nte, e que Lishoa se rehellasse 

coníra D. Fernanndo, o re- 
^<qJ f..ü^ierra civil tinha muito maior 

f^^oravel a el-rei, 

V Portugal, que ao povo, 
conjunctura dosprin- 

^rn(^ ^om que poderia sustentar 
Uo, 4j,j,v ^^^^^tina.y) Alexandre Hereula- 

d'Hespanha, cap. 5. 
1 o rapaz teve esta von- 

monte tam aproposito 

Uct °o ter aqui n'e»ta 
Arco de Sanct' 

oiide^'^ Anatomia. Junetura, lo- 
partes se unem junta- 

j, 
por r palavras que principia- 

busquem-se em Con- 
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CONJUNTIUA. Vid. Conjuíictiva. 
CONJÚRA, s. /. Vid. Conjuro. 
CONJURAÇÃO, s. f. (Do latira conjura- 

tioné). Acçào de conjurar. 
■— União de eonjurados, obrando de 

accôrdo. — A conjuração de 1640 pôz 
termo á sujeição de Portugal a Castella, 

— Termo Religioso. Conjuro, exoreis- 
mo, esconjuração, esconjuro. 

— Syn. : Conjuração, cabala, conluio, 
intriga e conspiração. Vid. Cabala. 

— Antigamente: Ceremonia entre os 
antigos romanos quando julgavam que a 
patria se achava em perigo. N'estas oc- 
casiões o povo armado, reunido no Capi- 
tolio, jurava solemnemente morrer em de- 
fesa da patria. Um general subia ao Ca- 
pitolio, onde desenrolando um estandar- 
te, exclamava : «Qui vidt rempuhlicam 
salvam me sequatur.y> Os soldados que se 
agrupavam em volta do estandarte, si- 
gnal de reunião, soltavam entliusiasticos 
gritos de guerra, e marchavao ao encon- 
tro do inimigo. 

— Conjuração de 1640: Um dos factos 
mais notáveis da historia do Portugal. 

CONJURÁDO, A, part. pass. de Conju- 
rar. Que entrou em conjuração, que con- 
jurou, conspirado.— «Comlateres? Aju- 
dado por quem, n'uma cidade revolta ? 
Os homens d'armas do teu castello que- 
braram seu preito, e tumultuam na praça: 
muitos de teus ricos-homens estão eonju- 
rados contra ti: teu proprio irmão o es- 
tá.v Alexandre Herculano, Arrhas por 
foro d'Hespanha, cap. 4. 

— Ventos eonjurados, ventos impetuo- 
sos, contrários. 

— S. m. Membro de uma conjuração. 
— Os conjm^ados de 1640: O grupo de 
portuguezes que, cheios de amor pátrio 
e presididos pelo celebrado dr. João Pin- 
to líibeiro, prepararam a emancipação de 
Portugal, sacudindo o jugo de Castella 
em 1640. E tradição consignada em to- 
dos os livros da nossa historia, que os 
auctores da revolução de 1G40 foram 
quarenta fidalgos. Mas uma lista impres- 
sa em 1641, quando todos os interessa- 
dos estavam ainda vivos, relação que uns 
attribuem ao padre Nicolau da Maia, que 
entrou na conjuração, e outros ao padre 
Manoel Galhegos, eleva o numero dos 
eonjurados a cento e quatro. 

CONJURADÕR, s. m. (Do thema conju- 
ra, de conjurar, com o suffixo «dôr»). O 
que faz conjuras. 

— Supposto mágico que conjura os de- 
mônios, as tempestades, etc.— Impostor. 

— Antigamente: O que fomentava con- 
juração ; conspirador, conjurado. 

— Termo da Antigüidade. Conjurado- 
res sacramentais, doze homens que nos 
juizos antigos compareciam com o liti- 
gante, e affirmavam com juramento te- 
rem a convicção de que elle allegava a 
verdade. 

CONJURÁNTE, adj. 2 gen, (Do latim 

CONL 421 

conjurans, tis, part. act. de conjurare). 
Que conjura, conjurador.==Pouco usado. 

CONJÚRÁR, V. a. (Do latim conjurare). 
Formar projeeto de commum accôrdo, li- 
gando-se varias pessoas por juramento; 
conspirar. 

— Termo Religioso. Exorcizar, fazer 
conjuros. 

— Figuradamente: Rogar com instân- 
cia. — Conjuro-te a que accedas ao que 
te peço. 

— V. n. Conjurar contra alguém. 
— Por extensão: Conjurar contra dl' 

guem, tramar com outros contra os iüte- 
resses d'alguem. 

— Conjurar-se, v. rejl. Ligar-se. — 
Conjuraram-se ambos os partidos para der- 
ribar o governo. 

Comigo tem qualquer perigo instante 
De inimigo cruel por brando e leve, 
Inda que todo o inferno se conjure, 
Segura sempre vae, se eu a segure. 

QUEVEDO, AFFONSO AFKICANO, C. I. 

CONJURATÓRIO, adj. (Do latim conju- 
ratus, com o suffixo «crio»). Relativo a 
conjuros, esconjuraçcSes. 

CONJÚRO, s. m. (De conjurar). Impre- 
cação magica, palavras supersticiosas a 
que o vulgo crê que obedecem as cousas 
naturaes ou os demonios. 

Dentro de uma estacada extensa e vasta, 
Que a numerosa plebe cm torno borda, 
Entram os pvincipaesde cada casta 
Cora bellas plumas, onde a côr discorda : 
Outros, que a grenha tem com feral pasta 
Do sangue humano, que ao matar trasborda, 
Os nigromantes são; que cm vào conjuro 
Chamam as sombras desde o averno escuro. 

FR. J. SANTA lilTA DURÃO, CARAM., C. I, CSt. 79 

— Figuradamente; R.azões enigmáti- 
cas, inintelligiveis. 

— Antigamente : Acto de se ligar por 
juramento. 

CONLUIÁDAMÊNTE, adv. (De conluia- 
do, com o suffixo «mente»). Por conluio, 
por collusão. 

CONLUIÁDO, A, part. pass. de Conluiar. 
Que se conluio, mancommunado, que es- 
tá de accôrdo ou intelligencia cora outro 
para enganar terceiro, ou para algum 
máo fim. 

CONLUIÁR, V. act. ant. (Conluiar por 
Con-luar, de coliar, mudando-se o«i» em 
íU», como em possuir, do latim posside^ 
re, e avaluar, de avaliar). Fraudar por 
meio do conluio, roubar d'accôrdo com 
outro. — Conluiar as rendas. — Conluiar 
o Jisco. 

— Conluiar-se, v. rejl. Fazer conluio, 
ou collusão; ajustar-se com outro para 
algum máo fim; mancomrnunar-se. 

CONLÜIO, s. m. (Do conluiar). Collu- 
são, connivencia, intelligencia secreta en- 
tre dous litigantes para illudirem o juiz 
em prejuizo do terceiro. 

— Trama, collusão de duas ou mais 
pessoas para fraudar, roubar alguém, ow 
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illudir disposição legal, a fim de fraudar 
os direitos do estado. 

CONLUIÓSAMÊNTE, adv. ant. (De con- 
luioso, com o suffixo «mente»). Conluia- 
damente, por conluio, de connivencia. 

CONLUIÕSO. Vid. Collusorio, Collusivo. 
t CONNÁRO, s. 771. Termo de Botanica. 

Genero de arvores ou arbustos das ín- 
dias, pertencentes á familia das terebin- 
thaceas de Jussieu, cujos caracteres são: 
folhas ternadas ou bijugadas com impar; 
de flores em panículns terminaes, calix 
cora cinco foliolos, capsula oblonga, bo- 
juda, monosperma, com duas válvulas. 

CONNÁTO, adj, (Do latim connatus). 
Nascido juntamente com outro; innato. 

— Direitos connatos; direitos nascidos 
com o homem, naturaes, innatos. 

— Termo do Botanica. Fvlha connata, 
folha reunida pela sua base a outra seme- 
lhante, que lhe é opposta ; por ex.: a ma- 
dresilva. 

— Termo de Medicina. Moléstias con- 
natas, vid. Congenial e Congênito. 

CONNATURÁL, adj. 2 gen. (De com, e 
natural). Termo Didactico. Que é con- 
forme á natureza, innato. Que participa 
da mesma natureza que outros. — As in- 
clinações instinctivas são connaturaes aos 
homens, 

CONNATURALIDÁDE, s. /. (De conua- 
tural, com o suffixo «idade»). Termo Di- 
dactico. Qualidade, estado do que é con- 
natural; connexão natural. 

CONNATURALIZÀDO, part. pass. de 
Connaturalizar. Que se connaturalizou. 

CONNATURALIZAÇÃO, s. f. (De com, 
o naturalização). Acçào de connaturali- 
zar. 

CONNATURALIZÁR, v. a. (De com, e 
naturalizar). Admittir alguém á natura- 
lização, dar a alguém a qualidade de na- 
tural. Naturalizar. 

— Figuradamente: Identificar^ com a 
natureza. 

CONNATURALMÈNTE, adv. (De com, e 
naturalmente). De modo connatural, con- 
forme á natureza. 

CONNECÇÃO ou CONNEXÃO, s. /. (Do 
latim connexione). Cohereneia, união, de- 
pendencia, nexo,^ relação entre duas cou- 
sas. 

— Termo'de Anatomia. União mediata 
ou immediata de duas partes do corpo, 
como a d'ura osso com um outro, pelo in- 
termediário dos ligamentos, e a do tecido 
tendinoso com o muscular, pelo contacto 
molecular immediato. 

— Principio das [connexões, primeira 
regra do methodo das análogas, que con- 
siste ]no seguinte: que d'um animal ao 
outro, o orgão analogo, se elle existe, ru- 
dimentar ou completo, se encontrará por 
toda a parte com as mesmas connexSes, 
e nunca transportado. 

CONNECTÍVO, s. m. (Do latim ccjine- 
ctus, com o suffixo «ivo»). Termo de Bo- 
tanica. Orgão particular maia ou menos 

visível, n'um grande numero de plantas, 
e que reúne os dous sepios da anthera. 

GONNEXIDÁDE, s. /. (De connexo, com 
o suflixü «idade»). Qualidade do que é 
connexo. 

— Termo de Foro. Ligação entre mui- 
tos negocios que devem ser julgados por 
uma mesma sentença. Dependencia, an- 
nexaçào. 

CONNEXÍVO, adj. (Do latim connexi- 
vus). Que produz connexuo. 

— Força connexiva dos átomos, força 
de cohesào dos átomos. 

— Termo de Grammatica. Fartes con- 
nexivas da oração, diz-se das preposições, 
conjuncçSes, etc. 

CONNÉXO, adj. (Do latim connexus). 
Que tem cunnexâo, que tem relação ou 
enlace com outra cousa; ligado, junio. 

COriNIVÉNCIA, s. /. (Do latim conni- 
ventia). Coniplicidade, por tolerancia ou 
dissimulação, de um mal que podemos e 
devemos evitar; indulgência do superior 
que deveria impedir a jnfracçào das leis. 

— Estar de connivencia, estar man- 
communado; estar de accôrdo para per- 
mittir a iníracçào das leis. 

CONNIVENTE, adj. 2 gtn. (Do latim 
connivans, pait. act. de connivere). Que 
está de connivencia com alguém. 

— (J que íecba os oJhos aos abusos, e 
deixa commetier íraudes, roubos, desca- 
minhos. 

— Termo de Botanica. Conchegado ou 
que tende manilestamente a conchegar- 
se, que parece unido ou techado como as 
palpebras quando se cerram. 

— FoUiub conniventes, tolhas que sen- 
do oppostas, se encostam umas ás outras 
pela sua face superior, durante a noite, 
como a aimala dos jardins. 

— Termo de Anatomia. Valoutas con- 
niventes, dobras formadas pela membra- 
na interna dos intestinos. 

t CONNOSPERMO, s. m. (Do grego kón- 
nos, barba, e sjuérma, semente). Termo 
de Botanica. Especie de arbusto da Nova 
Ilollanda, coni a semente coroada de uma 
barba. 

CONNOTAÇÃO, s. /. ant. (De com, e 
notação). Keiaçào, dependencia notada, 
observada entre duas ou mais cousas. 

— Termo de ürammatica antiga. Si- 
gnificação contusa de uma palavra, além 
da sua distincta significação. 

CONNOTATIVO, adj. (De com, e nota- 
tivo). Que denota dependencia relativa. 

CONNUBIÀL, adj. 2 gen. i^Do latim con- 
nulialis). llatriniunial, nupcial, conjugai. 

CONNÜBIO,s. m. (Do latim connuOium), 
Consorcio, matrimonio, casamento.=Pou- 
co usado. 

CONNUMERÁR, v. a. (De com, c nu- 
merar). Contar, ajuntar á conta.— lOu 
de cansas internas; (juais são as Intempe- 
ranças simplices ou compostas, com maté- 
ria, ou sem ella ; com niateria, como v. g. 
sãQ 08 quatro humores, vapores, ou tumo- 

res, que com sua preversa qualidade, oU 
nimia quantidade, são muytas vezes po- 
derosos a intemperar aquella parte, ou f 
fazer nella solução da continuidade, aos 
quais se podem tamhtm connumerar os 
morhos in numero, inagnitudine, figu'"®; 
situ, & superficie.» Braz Luiz d'Abreu, 
Portuguez Medico, p. 163. 

1.) CÔNO. Antigo modo, pouco usado, d® 
escrever Com o. 

2.) CÔNO, s. m. (Do latim cuna-) 
Termo obsceno e muito baixo. Vid. Vul' 
va. — <iEste dom Diego Oomçallueí fo^ 
o que morreo na lide d'OHrique ante 
rrey dom Â^omsso o primeiro rrey de Po^' 
tugall, e Juy casado com dona Orra<^'^ 
Mtemdez, irmãa de dom Fernam Meerndcí 
o Bragamçãao como se mostra no 
XXXV dos Bragamçãaus parrafo 
ro, e fez em ella dom Soer Diaz, e do^ 
Jühum Diaz de Freitas, e dona Eixatn^'^ 
Diaz que mordeo a hespa no cono « 
hum peido, e deu por heemçom a todos os 
de seu linhagem que matasstm a hespa on" 
quer que a achassem: e fez este dom 
tíomçulluez em esta dona Orraca 
dez sa molher suso dita outro jUho 
ouue nome liuy Diaz d'Urróo.T ' 
Mon. Hist. Scriptores, Tom. i, p. 343. 

Q'uam arreiiegado! 
eu te matarei, 
sem rabo lavado; 
c cono chofrado 
m'ey-d'yrparael«rei. ' 

CANC. GERAL, tOm. III, p.'106. 

CONOCÈNÇA, s.f. ant. Outra forma an- 
tiga de Conhecença. 

CONOIDAL, adj. 2 gen. (Do conoiú®; 
com o suffixo «al»). Quo tem figura C 
nica. 

•—Termo do Botanica. Diz-se da 
te cuja fôrma, sem ser precisamente 
nica, se aproxima d'um cone. 

CONÒIDE, s. f. (Do grego kõnos, co»^ 
e eidos, íórma). Termo de Geoni®"^'^_ 
Corpo ou solido semelhante a uni co 
—Conóide elliptico,—Conóide 

—Dá-se algumas vezes o mesmo d" 
a outros sólidos que, em logar de s® 
compostos, como o conóide propriai®® 
dito, de secçòes cii culares e perpen" 
lares ao eixo, são compostas d'outra® 
pecies de secçoes. gpj 

—Termo de Physiologia. Gland"'^ 
forma de pinha que se encontra 
terceiro ventriculo do cerebro, cfta®' 
também glandula pineal. 

CONÓIÜEO, adj. (Vid. Conóide)-.J_ 
tem a forma de uma pyramide copi 

—Dentes conóideos, dentes qfiO 
— Ligamento conóideo, 

vae da apophyse coracóide á "lay^^gu- 
— Corpo conóideo ; dava-se antig® 

te este nome á glandula pineal- 
— Termo de Geometria. 0)O' 

conóidea, superficie engendrada, P® ^ fi- 
vimento d'uma linha recta sujeita^ 
car parallela a um plano dado; ® 
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sar simultaneamente por todos os pontos 
unia recta e por todos os pontos d'uma 

curva egualmente dada. 
t CONOMINAÇÃO, s.f. (De CO, prefixo, 

G^nofainação). Termo Didactico. Indica- 
ção sirnultanea de muitos seres, que teem, 
®ií^e si, alguma cousa de cummum. 

t CONOMÍTRA, s. f. (Do grego kônos, 
® e mitra). Termo de Botanica. Ge- 

da familia das asclépiadaceas, tribu 
cynancheas, que tem por typo uma 

® especie, indigena da África tropical, 
® ^ parte oriental d'este continente, 

t CONOMON, s. m. Termo de Botani- 
Arvore do Japão, cujo fructo serve 

P^ra fazer cerveja, 
t CONONÍTA, s. m. (De Conon, arce- 

j '^ ■^'exandria, no Egypto, heresiar- 
]j ^ ° século). Termo de Historia re- 
^S'osa. Membro de uma seita fundada 

yi século, na Alexandria, cujos se- 
''^conheciam tres deoses. 

jin aãj. 2 gen, (Do grego kô- 

ca^'o°"°' ^ P*^)* Termo de Botani- • SJue tem o pé conico, como o aqari- 
^0 conope. 

pl- Termo de Historia Natu- 

Ra' ° insectos dípteros que su- 
toa'es ° do homem e dos ani- 

s. m. Especie de barraca, 
^da, para preservar dos mosquitos. 
CONÓPHOROS. .. m. pl. (Do grego 

de e' ® P^óros, o que leva). Termo 

tetr" Gênero de coléopteros 
da familia dos curculiónitas, 

Boa P especie do Cabo da ■fi-sperança. 
Botanica. Especie de plan- 

''/o gênero protôo. ^ 
iti;°NOPHTHÁLMA, adj. (Do grego 
2ooio'' ° óphtthlmós, ôlho). Termo de 

Cnifn^' ° conico. 
mosa, °PHAGE, s. m. (Do grego Mnoph, 

Oi-tii^h r* ° f"-" como). Termo de 
Genero de passaros da fa- 

Qas fl P^pa-moscas, que se encontram 
+ PnivT^*''''® virgens do Brazil. 

nol J'."N0SPERME, s. m. (Do grego kó- 

'^lica "o' ^ grito). Termo de Bo- 
1 . ° familia das proteácens, 
(1^ '"'^''as especies da Nova Hol- 

i-I.-j^ ^^®unia parte se acha cultivada 
condiu 

«are)_ rn adj. (Do latim conquas- 
esoof Medicina. Que abala, 

^ «-Oe s fo''Ças. — Dôr conquassiva. 
""''ini '^<àicão & epicão com 

'®''íío, algum humor, ou fôr in- 
Y^Ssivo hum movimento con- 

'2 d'A? chamamos rigor.» Braz 
„ COlíoTr& Portugal Medico, p. 61. 

«Pi conca, com o 
^"as o u O que faz concas, escu- 

êarnelas de páo para deitar o 

CONQUERÍR, v. a. (Do 
9^erir), Vij^ Conquistar. 
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CONQUIÁL, s. m. Termo Asiático. Fra- 
de chim, que vive clausurado. 

CONQUISTA, s.f. (Do conquistar). Ac- 
çào de conquistar; o efíeito d'essa acção. 
— ítHe tam pouca na índia a gente Por- 
tuguesa que a penas hasta pera a conquis- 
ta, e commercio; e assi tirando alguns, que 
nos seus próprios nauios, ou nos d'elRey 
vam por mestres, e pilotos toda a mais 
chusma, e meneo das nnos sam Mouros, 
que chamam Lakcháres (donde procedeo 
aos soldados o ordinário appellido de Las 
charisj os quais assi tem por vida a ma- 
rinhagem.Tí Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 1. 

Este vi navegando o Cabo-Frio, 
Seguido do outras náos na forte empresa ; 
F que tratando afravel c'o gcntio, 
Explorava do sitio a iiaturcsa; 
Mostrava aos naturacs animo pio ; 
E arguindo-lha gente portuguesa, 
Induz a naçào bruta a que lhe assista 
Na empresa do commercio e da conquista 

FB. J. DE SAHTA UITA DURÃO, CABAMÜKÚ, C. VIII, 
est. 30. 

Dc meu amor cruel executora, 
Ile toda vossa a gloria da conquista, 
Kecolhei os triunfos vencedora. 

J. X. DE MATTOS, MMAS, p. 10 (3." ed.) 

— Figuradamente; Empreza do con- 
quistar. 

Manoel, que a Joanne succedeu 
No Keino, e nos altivos pensamentos, 
Logo, como tomou do Eeino o cargo. 
Tomou mais a conquista do mar largo. 

#AM., ics., c. IV, est. 66. 

— a Havia já dous annos que o Bispo 
D. Diogo assistia n'esta conquista de al- 
mas.r> Fr. Luiz de Souza, Historia de S. 
Domingos, Liv. i, cap. 2. 

— aNa ermida servia de altar urixape- 
dra trazida de Ceuta pelo primeiro du- 
que de Bragança D. AJfonso. Era esta 
lagea a meza em que costumava comer 
Salat-ihn-Salat, ultimo senhor de Ceuta, 
D. AJfonso, que seguira seu pae D. João 
I. na conquista d'aquella cidade, trouxe 
esta pedra entre os despojos que lhe per- 
tenceram,t Alex. Herculano, O Castello 
de Faria. 

— Termo que se introduziu no titulo 
dos reis de Portugal, depois que os nos- 
sos navegadores dobraram o cabo da Boa 
Esperança, no reinado de D. Manoel.— 
a. Dom Manoel, Rey de Portugal á dos 
Algarves, d'aquem d- d'alem mar em Áfri- 
ca, senhor de Guiné, da Conquista, Na- 
vegação, Commercio de Ethiopia, Arahia, 
Pérsia dc da índia, ác.» 

— Resultado da conquista, terra, ci- 
dade conquistada. 

— Portugal, por culpa « inépcia dê 
seus governos, tem perdido uma grande 
parte das suas conquistas. 

... Sebastião reinava. Mal dormido 
Sobre os avitos louros, já correra 
A segar palmas na africana terra, 
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Que de nossas conquistas e victorias 
Berço fatal ha sido e sepultura. 

GAEBETT, CAM., C. VI, Cap. 2. 

— Victoria que se obtém sobro um co- 
ração em relações amorosas. — Este ra- 
paz tem feito muitas conquistas. 

Só quero, só te peço (que nSo peja 
Dc implorar-te soceorro a mãe ferida) 
Derradeira mercê : oh ! deixa um pouco 
D'humanos corações fácil conquista: 
Cesse qualquer amor quando ama Vcnus. 

OABBETT, o BETBATO DE VENÜB, Cant. I. 

— Antigamente: Acquisição, consegui- 
mento. 

CONQUISTAÇAO, s, f, (Do thema con- 
quista, de conquistar, com o suffixo 
«ação»). O acto de conquistar j conquis- 
ta. 

conquistado, A, part. pass. de Con- 
quistar. Que se conquistou ; que se ad- 
quiriu. 

... Ali a fértil, 
Vastissima regiào que lava o Zayre, 
Ganha por nós á fé, c conquistada 
Por armas só de paz. 

OABEETT, CAM., C. IV, Cap. 6. 

— Perseguido, incitado, 

O qual, como do nobre pensamento 
D'aquella obrigação, que lhe ficára 
De seus antepassados, (cujo intento 
Foi sempre accresceutar a terra chara) 
Não deixasse do ser um só momento 
Conquistado; no tempo que a luz clara 
Foge, c as estrellas nitidas, que saem, 
A repouso convidam quando caem. 

CAM., LUS., C. IV, C8t. 67. 

— Combatido. — tForam bem conquis- 
tados com a fúria da artilheria,* Barros, 
Década I, Liv. iii, cap. 4. 

CONQUISTADÔR, s. m. (Do thema con- 
quista, de conquistar, com o suíBxo 
«dor»). O que fez, ou ambiciona fazer 
grandes conquistas. 

— Guilherme o Conquistador. 

Em suas iras do flagcllo aos povos 
Um rei Conquistador lhes manda o Eterno. 

OABBETT, CAM., C. VI, Cap. 2. 

— Figuradamente: Homem que por 
sua figura elegante, por suas palavras, 
dadivas ou por outra qualquer cousa, con- 
quista os corações das mulheres. — Na- 
morador. 

conquistar, V, a. Submetter pelas 
armas. — «O imperador Palmerim, se- 
gundo diz a historia, depois que fes ca- 
valleiros a seus netos com os mais novéis, 
como atraz se disse, mandava fazer a 
miude torneios, justas e festas, pera ah- 
grar seus povos, e não dar lugar a tris- 
teza que, em tanta quantidade, como té li 
acabasse de enfraquecer os corações dos 
homens, Porque se n'aqv^lle tempo qual- 
quer senhor pagão quisera conquistar to- 
do o império de Grécia, podera-o fazer, 
e em poucos diat, segundo a fraca defm- 
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sa que nelle havia.n Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 17. 

Logo segue a victoria sem tardaiiça 
O grão Rei incansabil, ajuntando 
Gentes de todo o Reino, cuja usança 
Era andar sempre terras conquistando. 

CAM., Lüs., c. III, est. 68. 

Foi filho ou companheiro do Thebano, 
Que tào diversas partes conquistou ; 
Parece vindo ter ao ninho hispano. 
Seguindo as armas que contiuo usou. 

OB. ciT., c. VIU, est. 3. 

— «Que desceram desses desertos de- 
baixo do Norte hum grande enxame de 
Gentios repartidos em trihus, huns Ma- 
gores, outros Tartaros, outros Chacatais, 
e outros Eeshutos, que vieram conquistan- 
do txido o que jaz do Caucaso pera haixo 
até este Eeyno de Cambada,v Diogo do 
Couto, Década IV, Liv. i, cap. 7. — nEm 
fim juntos aquelles Eeys com o Bador, 
que tamhera solicitou por cartas alguns Se- 
nhores de Cambaya pera serem de sua 
párte, foi contra o irmão, e entrou con- 
quistando aquelle Reyno, e sahindo-lhe o 
irmão ao encontro em huma batalha cam- 
pal, foi morto e desbaratado, e o Bador 
se apoderou d'aquelle Reino.t) Idera, Ibi- 
dem. 

— Figuradamente: Conquistar o cco. 
— Conquistar a estima. 

— Subjugar, alcançar, dominar. 

Não que pozesse serra sobre serra, 
Mas conquistando as ondas do Oceano, 
Fui capitão do mar, por onde andava 
A armada de Neptuno, que-eu buscava. 

CAM., Lus., c. V, est. 51. 

Emquanto 6 fraca a força d'esta gente, 
Ordena como em tudo se resista ; 
Porque, quando o Sol sae, facilmente 
Se podo n'elle pôr a aguda vista : 
Porém, despois que sóbe claro e ardente, 
So agudeza dos ollios o conquista, 
Tão cega fica, quanto fieareis, 
Se raizes criar lhe não tolheis. 

OB. OIT., c. VIII, est. 50. 

Gorra descuberta 
Ganha vontades : 
Uolça aberta 
Conquista cidades : 
Amor não concerta 
Com desigualdades. 

BEOBAS DO CONDE D'ATTOUGUIA. 

— Conquistar-se, v. rejl. Fazer a con- 
ç[UÍ3ta um do outro. 

Agora, eu nào venho a conquistar-te, 
Porque venho de paz, e d'esta arte. 

JOÃO VAZ, OAYA, p. 33. 

conquistaVEL, adj. 2 gen. (Do the- 
ma conquista, de conquistar, com o suf- 
fixo aavel»). Que se pode conquistar. 

CONREARÍA, s. /. (De conreario). Of- 
ficina e cargo de conreario. 

CONREÁRIO, s. m. (Corrupção de con- 
regario, do conregrario; de com, e regra). 

O conego regrante, que tem a seu car- 
go a adininistraçào do que pertence aos co- 
negos, e á sua mesa cümmum. 

CONREÉIRO. Vid. Conreario. 
t CONREINANTE, adj. 2 gen. (De com, 

o reinante). O que reina com outro, con- 
junctamente. 

f CONREINAR, v. n. (De com, o rei- 
nar). lieinar conjunctamente, com um ou- 
tro. 

CONRESP. Todas as palavras que co- 
mecem por Conresp., acham-se era Cor- 
resp.... 

CONSABEDÔR, s. m. (De com, e sabe- 
dor). O que sabe de alguma cousa jun- 
tamente cora outros. 

CONSACERDÓTE, s. m. (De com, e sa- 
cerdote). Collega de sacerdocio. 

CONSAGRAÇÃO, s. f. (Do latira consa- 
crutione). Acçao do padre que consagra 
o pão e o vinho na missa.—Na occasião 
da consagração.—Acção de consagrar um 
bispo, um padre, uma religiosa. Reve- 
rencia devida a cousa consagrada. 

CONSAGRÁDAMÊNTE, adv. (De consa- 
grado, cora o suffixo «mente»). Com con- 
sagração, de modo consagrado. 

CONSAGRÁDO, A, part. pass. de Consa- 
grar. Que recebeu uma consagração. — 
Um templo consagrado « Virgem. 

Igreja. Benzei a mesa vós, senhor, 
E pera consolação 
Da convidada, 
Seja a oração de dor 
Sobre o tenor 
Da gloriosa paixão 
Consagrada. 

GIL VIC., AUTO t)A ALMA. 

Igreja. Venha ess'outra iguaria. 
Jer. A quarta iguaria he tal. 

Tão esmerada. 
De tão infinda valia 
E contia, 
Que na mente divinal 
Foi guisada. 
Por inistciio preparada 
No saerario virginal. 
Mui cuberta, 
Da divindade consagrada, 
Despois ao Padre eternal 
Dada em ofierta. 

IDEM, IBIDEM. 

De branca escuma os mares se mostravão 
Cobertos, onde as proas vão cortando 
As maritimas aguas consagradas. 

CAM., LUS., c. I, est. 19. 

— Hóstia consagrada, hóstia sobre que 
o padre pronunciou as palavras sacra- 
mentaes, segundo o rito conveniente. 

—A terra consagrada, o ceraiterio en- 
tre os catholicos. 

—Destinado a, reservado para.— Tem- 
po consagrado á leitura. 

—Sanucionado.—Expressão consagra- 
da pelo uso. 

CONSAGRADÔR, s. m. (Do thema con- 
sagra, de consagrar, cora o suffixo «dôr»). 
O que consagra. 

CONSAGRAMÊNTO, s. m. (Do thema 

consagra, de-consagrar, com o sufiSxo 
«mento»). Consagração. 

— Juramento, que antigamente se fe- 
zia, sobre a hóstia consagrada. 

CONSAGRÁNTE, adj. (Do latira"cons^' 
crans, consecrantis, part. act. de conse- 
crare). Que consagra. 

—Bispo consagrante ; o que sagra um 
outro; esubstantivamente : o consagrante' 

—O padre que diz a missa, o que con- 
sagra a hóstia, 

—Mãos consagrantes, mãos sacerdo- 
taes. 

consagrar, i^. a. (Do latira consecra-^ 
re). Dedicar a Deus, cora certas cerein® 
nias, ou sem ellas. — Consagrar um, fó"* 
pio á divindade. 

— Segundo as ideas christãs, con^®'' 
ter o pão e o vinho na própria substsn 
cia e corpo de Jesus Christo pela vir"^ 
de das palavras sacramentaes, quo o 
dre diz no meio da missa.—NãosecJ^ 
sagra em Sexta feira Santa. — O J^ 
consagrou, quando fez a elevação.—", _ 
troduzio na serra que os sacerdotes 
brassem com vestimentas nossas, ao w® 
Romano, porque antes celebrauão 
rilhados em hum lençol, e sobre elle 
estola, e consagrauam nuns boUos 
çados com azeite, e sal, que certos ^ 
conos, e Subdiaconos, e outros de oTi 
menores cantando Psalmos, e . 
tauão cozendo numa torrinha.n 
Gouvêa, Jornada do Arcebispo dej' 
Liv. I, cap. 3.—((A Missa que 
sacerdotes, era acrecentada em • 
cousas por Nestor, e metidos nell<i ^ 
tos erros, e antes de terem vinho 
tugal consagrauão em bollos 
azeite, e mel.íi Idem, Ibidem, cap- ^ 

coni®' 

um certo caracter de santidade.- 
—Fazer sagrada uma pessoa, co» 

n certo caracter de santidade.— 
grar um Bispo. 

— Antigamente: — Jurar pelo^ 
consagrada. 

—Figuradamente: Destinar, 
inteiramente. — Consagrava o seu 
ao estudo.—Consagra a sua vida 
fissão das armas. 

—Dedicar, oíferecer, dirigir. 

' Eu nunca fiz soar meus pobres cantos 
Nos paços dos senhores ; 

Eu jamais consagrei hymno mentido 
Da terra aos oppressores. 
ALEX. IIEIÍOULANO, HABPA DO CKENTE. 

— Auctorisar, sanccionar, estab 
—O uso consagra as palavras. 

—Estabelecer, fixar a seu uso. lo- 
sagrar uma phrase.—Consagra^ 
cução. 

— Consagrar-se, v. refi pedi"''''" 

Consagrar-se ao serviço de 
Consagrar-se Deus ou Christo 
segundo as idêas christãs, trans 
ciar-se na Eucharistia. 

—Consagrar-se no pobre, irií®®' 
se n'elle, debaixo das espocies 
ravel e calamitoso. 
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CONSANGUÍNEO, adj. (De com, e san- 
ffuineo). Que é do mesmo sangue.—Pa- 
^'ente consanguineo. 

—Irmãos consanguineos, irmãos filhos 
"O niesmo pae; por opposiçào a irmãos 
^^«rinos, que são os filhos de unia mes- 

màe, porém de diversos paes. 
CONSANGUÍNHO. Vid. Consanguineo. 
CONSANGUINIUÁDE, s. f. (De' consan- 

9mneo, com o sufíi.Ko «idade»). Paren- 
tesco de varias pessoas que procedem de 

niesmo tronco: proximidade de san- 
gue. 

_ '^ONSARCINÁDO, aãj, (Do latim consar- 
'^^natus). Cosido, remendado, tecido, com- 
Posto; empacotado, enfardado. 

Figuradamentc: Coliigido, compiia- 
0- — Ohras consarcinadas de diversos 

^^NSCIÊNCIA, s. f. (Do latim conscien- 
Testemunho, ou iuizo secreto da al- rn 1 f o 'S f[ue apj)rova as boas acções, e re- 

pfova as más. —«Leixamdo as comçien- 
Ç'3s dos christaãos em imjiindas duvjdas 
® 'desvairadas cuidaçooes.í) Fernão Lo- 

Chronica de D. Fernando, cap. 10. 
"-Huaesqiier injurias feytas per calada 

''Onsciencia abraçando e sojfrente non la- 
Regra de S. Bento, cap. i, em Iné- 

ditos d'Alcobaça, Tom. i. 

^ào teme, não espera, 
^10 pende da fortuna ou vàos^cuidados 
^'Consciência pura. 

ant. FEitit., ODES, liv. I, n. 3. 

juiz ajusta consciência. 
idem, CAiiTAS, liv. n, n. 1. 

Carece-vos que hum frade capuclio 
« consciência do meu amo.d Idem, 
act. V, SC. 4. — «E todos com elle 

^^^^^"^icavão suas consciências, toma- 

1'a '^'^^^selhosj e veneravão suas ra- 
^^'''''udes.D Antonio Cordeiro, Histo- 
^ttsulana, Liv. ir, cap. 2. 

Cio; 

promessa, e consciência 
_ gíis Moniz : mas não consente o pleito D, 

Dq moço illustrc a outrem ser sujeito. 
Lus., c. in, est. 3G. 

tiío pouco direi, que tome tanto 

^ ®o'í«cíe?ícia limpae certa, 
Ondi^*^ w'um pobre e humilde manto, ambição acaso ande encoberta. 

ciT., c. vni, est. 55. 

MwiiiJas fortalezas, 
e falsos os amigos ; 

P vüczas, KggQ o c.ipitaes aos inimigos ; 
Soin tei"^"!"i^'' purezas, 
^stp fin""'' líoiira ou fiumi alguns perigos : 
Os ás vezes as sciencias, J cecandn f. o a of>irt c 

00. 
lufi 

' cegando e as consciências. 
c. VIU, est. 98. 

^ ° teiitavão 
?o nÍ°®°^termoapem 
enÍ, "°®i'eceios ocercavão 

<lescuida_a conscieiicta ; 
^■^is dl,,. ^ í^unos mnis se acrescentavâo 

Qui i' 
>( 

^ pesada residcncia, ^ l')nrn   
D, 

Para o' eterna vida 
^'iver tê-la perdida. 

' NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 18. 
U— 54. 

Mfts por occulta c nova jirovidencia 
(Que ainda üqiii com justa Lei governa) 
Terão estes da própria consciência 
Outra peim maior, o mais interna ; 
Que como sou poder a preemineiicia 
Meios farão de tyrannia eterna, 
Assi d'alina terão novo castigo 
Além do que esta pena traz comsigo. 

IDEM, IBIDEM, C.JII, CSt. 44. 

— a. Durava apenas liuma hora o expe- 
diente dos Trihunaes, e siqjposto que as 
ampulhetas, ou lielogios de area, me des- 
mentiaõ a cada hora, comtudo havia AJi- 
nistros taõ meus amigos, & afeiçoados, que 
tomavam sobre sua consciência a minha 
verdade.^) Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 19. — «Feyto o 
interesse contraste, achou em sua cons- 
ciência, quanto valia o coração, a mão, 
o dedo.n Idem, Ibidem, p. llL'. 

— Conhecimento da verdade pelo sen- 
timento interno, do coração. 

«Morto ! morto !»—ir.e cLima a consciência; 
Diz-m'o este resiiirar rouco e profundo. 

ALEX. IIERCULANO, IIAIIPA DO CRENTE. 

— Escrupulo. 

Indecisa parou a comitiva; 
E, os ollios fitos nos dous sanetos filhos 
De San' IJernardo, moços, escudeiros, 
Cavalleiros, a projina infante, nguardnm 
A decisão do caso de consciência, 
Que jior ventura a todos os condemna 
A dormir ao relento, e mais sem ceia. 

Mas ja cuidadoso o rigido Sociro 
Co'a delonga do enviado reverendo, 
Começa de assoinbrar-sc-lhc a consciência 
Ka idéia de quebrar o mandamento 
Cardeal dos preceitos bernardescos. 

OAKRETT, D. ÜRANCA, C. I, Cap. 10 C 20. 

— N'um sentido rcstricto, cuidado mi- 
nucioso.— Fiz este trabalho com cons- 
ciência.— tSuccedia que quando algum 
d'aqueíles poltrões hia enxarceando algu- 
ma patranha, que em quatro horas não 
acabaria de apparelhar, o bom do Relo- 
gio dava com grande consciência o seu 
meijo dia.i Francisco Jlanoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 25. 

— Meza de conscicncia, tribunal insti- 
tuído em Portugal por el-rei D. João iii. 
Foi seu primeiro presidente D. Antonio 
de Noronha, conde de Linhares, que jun- 
tamente com os desembargadores e de- 
putadas, discutiam as matérias concernen- 
tes á religião; tinha ampla jurisdicção 
sobre a Universidade de Coimbra, sobre 
as tres ordens militares de Christo, San- 
tiago, e Aviz ; sobre seus cavalleiros; igre- 
jas, e sobro todos os liospitaes do reino, 
capellas, mercearias reaes, resgate do ca- 
ptivos, e bens ultramarinos; consultava as 
cadeiras da Universidade, as igrejas das 
tres ordens, o os bispos de Ultramar. Cons- 
tava de nm presidente, deputados eccle- 
siasticos, e desembargadores seculares, ca- 
valleiros de uma das tres ôrdons dos quaes 
um havia do ser theologo, e outro cano- 
nista; além d'estes, tinha tres secretários, 

um juiz geral das Ordens, um dos ca- 
valleiros, um chanceller das ordens, um 
conservador das ordens, um promotor, e 
tres secretários. Provia as capellas d'el- 
rei D. AíFonso IV, que estão na sé do 
Lisboa, as quaes tinham um provedor, 
que corria com os arrendamentos, cobran- 
ças, e despezas d'ellas, e este os consulta- 
va, e votava n'esta matéria com os depu- 
tados, e as provia de serventia. Adminis- 
trava também este tribunal oKccolhimen- 
to do Castello, e o collegio dos meninos 
orphãos, de Lisboa. Foi extincto em 1833. 

— Loc.: Consciência larga, pouco es- 
crupulosa. — Ter consciência larga, ser 
pouco escrupuloso.— Ter consciência, ou 
ter hoa consçiencia, ou ser homem de 
consciência, ter probidade, ter escrupulo 
de fazer cousa alguma contra 0€ dicta- 
mes da consciência. Sem dó nem con- 
sciência, do uma maneira barbara, estú- 
pida, cruel. — Não ter consciência, 
ser falto de probidade, de i'cctidão. — 
Consciência endurecida, insensivel aos re- 
morsos. — Ponho isso em tua consciên- 
cia, faço-te responsável d'isso diante do 
Deus.—Fallar contra a sua consciên- 
cia, fallar contra o seu proprio sentimen- 
to.—Isso é consciência, cousa que grava 
a consciência, cousa lastimosa, injusta.— 
Rletter alguma cousa em consciência a al- 
guém, fazer que clle escrupulise, metter- 
Ihe cscrupulos.—Fazer consciência com 
alguém, restituir o que se lhe deve. — 
Alargar a consciência, não se cingir aos 
seus dictamos, nem a cscrupulos.— Botar 
a consciência pela porta fóra, ou para 
traz das costas, não fazer cscrupulos, não 
attender aos dictamos da consciência. — 
«Se ellefOra outra peça de mais valia, tu 
botáras a consciência pda porta jora, 
para o matteres em tua casa. d Camões, 
Seleuco, Prol.—Roer-lhe a consciência, 
sentir remorsos. 

Ser algum i-ato entendi, 
Mas da vendcira me espanto 
Não rocr-llie a consciência, 
E que a mim me roão ratos. 

JER. BAHIA, JORN. III. 

— Metter a mão na consciência, co- 
nhecer-se a si mesmo.—Metter a mão na 
consciência d'alguem, tentar descobrir as 
suas tenções secretas.—E uma consciên- 
cia, ou é uma dor de consciência, falta 
de cuidado no valor das cousas.— E um 
cargo de consciência, acyão que poza na 
consciência. 

— Anecd. : Mostrando com muita ve- 
neração certo cavallciro ao jiadre Fr. An- 
tonio das Chagas, varão do virtude, umas 
relíquias preciosas quo comsigo trazia, 
disse-lhe o grande mestre espiritual ; — 
«Senhor, tudo é santo e bom; mus tende 
por certo que não ha relíquia como uma 
boa consciência.» 

—Loc. AüV.: Em consciência, segundo 
as regras da consciência, do dover; ingc- 
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nuamente, sinceramente ; na verdade. — 
Em boa consciência, com satisfação inti- 
ma de haver obrado bem.—Em má cons- 
ciência, sentindo remorsos. — Em minha 
consciência, evi minha boa consciência, 
em minha verdade. 

.—Obs. : Outra fôrma d'esta palavra é 
Conciencia (Vid. no seu logar). 

CONSCIENCrOSAMÊNTE, adv. (De cons- 
cencioso, com o süffixo «mente»). Con- 
formo a boa consciência, sinceramente, 
em consciência, deveras. 

CONSCIENCIÔSO ou CONCIENCIÔSO, aâj. 
(De consciência, com o siiffixo «oso»). 
Escrupuloso, de boa consciência, rccto, 
justo. — Um homem consciencioso. 

CÔNSCIO, adj. (Do latim cohscims). Que 
tem consciência ou sentimento intimo do 
que lhe diz respeito; que sente em si 
convicção. — Conscio do seu dever. 

CONSCRIPÇÃO, s. f. (Do latim cons- 
criptione). Rol de todos os cidadãos, em 
virtude do qual, logo que chegam á eda- 
de prescripta, são submettidos a um sor- 
teio que estabelece a ordem cm que de- 
vem ser chamados para o serviço militar. 

—PI. Censos feitos cada anno. 
CONSCRÍPTO, adj. (Do latim conscrip- 

tus). Termo da Antigüidade. Os 2>adres 
conscriptos, os senadores da antiga llo- 
ma; nome que a principio era dado aos 
senadores adjuntos por Romulo, e mais 
tarde foi applicado a todo o corpo do Se- 
nado. 

—8. m. Mancebo inscripto no rol da 
conscripção. Em Fi-ança, aquelle em quem 
cahio a sorte para o serviço militar. 

f CONSCRIPTÔR, s.m. (Do latimcons- 
criptor). Na Universidade de Paris, dou- 
tor que estava encarregado de examinar 
os avisos, e veriíical-os. 

CONSECRÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
consecransj consecrantis, participio acti- 
vo de consecrare). Bispo consecrante, o 
que preside na sagração dos bispos. Vid. 
Consagrante. 

CONSECRATÍVO, adj. (Do latim conse- 
cratus, com o suffixo «ivon). Que tem 
poder, efficacia para consagrar. 

CONSECRATÓRIO, adj. (Do latim con- 
secrator). Concernente a acto em que se 
sagra ou consagra alguma pessoa, ou 
cousa.—Discurso consecratorio, discurso 
feito no acto de sagrar algum bispo, rei, 
templo, etc. 

CONSECTÁRIO, Vid. Corollario. 
CONSECUÇÃO, s. f. (Do latim consecu- 

tione). Acção de obter, ou conseguir al- 
gum fim ou intento. Vid. Conseguimento. 

—Termo de Astronomia. Afez de con- 
secução ; espaço de vinte o nove dias e 
meio entre as duas conjuncçoes da lua 
com o sol. 

CONSECUTIVAMÈNTE, adv. (Do con- 
secutivo, com o suffixo «ménte»). Segui- 
damente, successivamente, immediata- 
mente, depois, com pequeno intervalio; se- 
gundo a ordem do tempo. I 

j CONSEGUTÍVO, adj. (Do latim conse- 
cutus, com o suffixo «ivo»). Que se segue 

I immediatamente a outro, successivo. — 
I Festas consecutivas.—Ataques consecu- 

tivos. 
CONSEERÍA, s. f. ant. Vid. Conrearia. 
C0NSEG13ÍD0, A, part. pass. de Conse- 

guir. Que se conseguio; alcançado, ob- 
tido. 

CONSEGUIDÔR, s. m. (Do thema con- 
segue, de conseguir, com o suffixo «dôr»). 
O que consegue, ou conseguio alguma 
cousa. 

CONSEGUIMÊNTO, s. m. (Do thema 
i consegue, do conseguir, com o suffixo 

«mênto»). Acçno de conseguir, de alcan- 
çar, de obter o fim, o objccto desejado; 
bom resultado.—O conseguimento da em- 
preza. 

CONSEGUÍNTE, adj. 2 gen. ant, (De 
,com, e seguinte). Que se segue depois, 
conseqüente. 

—Loc. ADV.: Em,por conseguinte, lo- 
go, portanto, por consequencia.—«£ assim 
por conseguinte todos outros reinos esta- 
vam tão desfallecidos de seus valedores, 
que seria leve cousa ganhal-os. Esta car- 
ta que Eidropa mandou, foi dada ao sol- 
dão de Babylonia, e posto com ella em 
tamanho alvoroço, que começou de pôr 
em ordem o que nella lhe aconselhava, d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 39. 

fOh nSo se agaste vossa Majestade; 
Mas antes considéro, 

Que, além de passos vinte estou mais baixo 
]5cbendo na corrente; 

E não posso turvar-lhe em conseguinte 
Por modo algum a veia onde bebe.» 

FKANC. M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. I, f. 10. 

CONSEGUINTEMÊNTE, adv. (De conse- 
guinte, com o suffixo «mênte»). Imme- 
diatamente, depois, consequentemente. 

CONSEGUIR, i!. a. (Do latim consequir). 
Alcançar, chegar a obter, obter.—Con- 
seguir tim emprego. — Conseguir a vicia- 
ria. 

Vossa patria verdadeira 
Ile ser herdeira 
Da glória que conseguis: 
Andae prestes. 

aiL VIC., AUTO DA CANANÊA. 
Desta Armada temida, a fortaleza 
ScrA vãa, se no porto a recolhemos ; 
Eatorvounos o tempo aquella empreza, 
Jlas conseguir co mesmo outra podemos. 
Não será bem, que postos na cstreiteza 
Deste rio, sem friito mal logremos 
Os dias em delicias ociosos, 
I^odendo conseguir feitos famosos. 

bA de menezhs, malaca conq., 1. I, est. 30. 

—nJa a este tempo se começavam a di- 
visar algumas inquietações; não podia 
conseguir-se fim util, que não fôsse ensan- 
güentando com a morte do Conde João 
Fernandes de Andeiro...v Fr. Domin- 
gos Teixeira, Vida de D. Nuno AIv. Perei- 
ra, Liv. I,—d O Condestavel, que receava 1 

ardil, ou engano a singeleza dos estran- 
geiros, mandou arrimar algumas escadas, 
por onde subindo os mais ousados, che- 
garão a cavalgar o muro sem opposi- 
çao, conseguindo nesta empreza 
sem perigo.n Idem, Ibidem, Liv. VI. 
— n-Foi terceira vez chamado, & 
o proprio titulo de Visorrty, que antes 
não conseguira, posto no mais alto lu(ja^ 
de sua patria.d Francisco Jlanoel d® 
llcllo, Epanophoras, Liv. i, p. 14. — 
a. Porque se os ricos gastassem, e os í"*' 
bres merecessem, brevemente viriaõ todoS 
a conseguir sobre o commodo a igualda- 
de.d Idem, Apologos Dialogaes, p. 1^0. 

— Loc.: Com j)erseverança tudo se coü' 
segue. 

CONSEGUÍVEL, adj. 2 gen. (Do theina 
consegue, do conseguir, com o suíSxo 
«ivel»). Que se pódc conseguir. 

CONSÉLA, s. /. ant. (Do latim conse- 
Io). Ambula em que se guardava o 
tissimo Sacramento. Vid. Pyxide. 

CONSÉLHA, s. f. ant. (De conselho)' 
Conto moral, apologo, fabula. 

t CONSELHADO, part. pass. de Conse- 
Ihar. Vid. Aconselhado. — nPero seendo 
alguum muito conjunto a ElRey em san- 
gue, ainda que nom fosse da dita idade» 
honestamente o poderia fazer do seu con- 
selho, por Ihi fazer honra mais, que 
seer conselhado por ei.» Ordenações Ai' 
fonsinas, Liv. i, Tit. 39, § 14. 

CONSELHÁR, V. a. Vid. Aconselhar."^ 
«E muito mais cabe esto nos nossos Gons^' 
lheiros, que nos ham de conselhar em 
grandes feitos, e cousas, de que poderi'^ 
vir grande dampno aa nossa terra; ^ 
nos mal conselhassem, ou descobrif^^ 
nossas puridades, em tal caso mereceria^^ 
pena de morte; onde em todas guiseis » 
mester, que hajamos boos Conselheif^^,' 
que sejão de boo siso, e bem nossos 
gos, e que nos tenham grade paridade} 
lealdade.» Ordenações Aífonsinas, Liv- 
Tit. 59, § 4. 

CONSELHEIRAMÊNTE, adv. ant. (P® 
conselheiro, com o suffixo «mênte»)- ^ _ 
liberadamento; de proposito, de caso p®" 
sado, sobro conselho.—nE vista p^'''^ 
a dita Lei, declarando em ella 
que naquelle caso, honde de proposit^> 
conselheiramente levantar o dito 
do em Juízo contra a justiça, ou 
alguma pessoa, que se ferir, que 
porem.» Ordenações Affonsinas, LiV- ' 
Tit. 104, § 2. — « Viimos a Carta, 
nos enviastes, em que dizees que soo^^ 
grandes duvidas, assy em prender 
por aazo de algumas querellas í"", 
dam, dizendo os querelozos que 
ram, ou doestaram em vendita, e reven 
ou conselheiramente, ou sem 
de proposito, ou em assuada, ou P^' 
sidias, ou sobre segurança, ou 
ou sobre todos estes casos 
mostrando alguns deites feridos, ^ 
nom mais dizem, que os doestaroTH 
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« os quezerom matar, se oulros nom fo- 
^om que os tolherom.D Ordenações Aflon- 
sinas, Liv. v, Tit. 58, § 7. 

CONSELHEIRO, adj. (De conselho, com 
o suffixo «eiro»). Que aconselha. 

Porque como cstó posto na supcrna 
Ijiuleira, pixlo mal dos npartados 
^egooios ter noticia mais inteira, 
■L'0 que lhe der a língua conscttcira. 

CAM.,LUS., C. TIII, est. 51. 

'■Convertida a fortuna contra aviu- 
P>'çueza Margarida tutora, e conse- 

fteira da filha, e netos (que já tinha) as 
pousas se disposerão de tal sorte, que esta 
Jdtal Princeza houue de sahir com espa- 
So de duas horas, desterrada dos termos 

® Mantua & Monferrato.y> Francisco 
^lanoel de Mello, Epanophoras, Part. i, 

—S. m. O que aconselha ou dá conse- 
lhos. 

Oh quanto deve o Eei, que bem governa, 
olhar que os conselheiros ou privados, 
consciência e de virtude interna, 

ue sincero amor sejam dotados ! 
CAM., Lus., c. VIII, est. 5á. 

Tres autorisados Conselheiros, me 
P^jsuadem o Conselho, o Ocio, & a In- 

Francisco Manoel de Mello, 
Panaphoras, Part. i, p. 4. — «Nem a 
''ígfaçctü do Príncipe, nem do Conse- 
®yro se satisfaz para Deos, & para o 

Ideni, Apologos Dialogaes, p. 
• ■<-'-Não deve ser o Conselheiro míd- 

^ woçoj que aonde não ha idade, não pôde 
^er muita prudência, e os manctbos 

^<^0 tendo experiencia do mal, não podem 
^^tender o bem, nem o sabem aconselhar, 

^ntao conhecem o erro, quando o mal he 
^'isente, e a culpa não tem remedio.n 

^Tos, Panegyrico de el-rei D. João 3." 

Entretanto, conselheiros 
jusco, que andem ás verdades, 

Mtes liuros meus parceiros, 
^<10 das j)raçnB, e cidiidcs 

passeos nos terreiros. 
8A de MIItANDA, CAHTA A JOÃO HOIZ. DE si. 

^6rigosa he a dianteira, 
cixair diante os mais velhos, 

íi paixào tençoeira 
unca ajas os teus conselhos, 
Oíipre foi inà conselheira. ' 

IDEM, liQLOaA. 

Nu71o Alvares Pereira, que ti- 
os brios por conselheiros do valor, 

o fantasticovaticinio, respon- 
ficasse acordado na praya, 

a idéa falsa, em que dis- 

^^ba^^ e não consentindo se 
Jif mandou largar as vélas.D 

°Kiingos Teixeira, Vida de D. Nuno 
res Pereira, Liv. ii. 

* 'g*-U-adamente: Espelho. 

^or o Acaso, Ufir-lhe ao vicio cura, a cada passo 
^03 olhos lhe ofi Veeia 
ys mudos conselheiros 
■•jcqueusào nossas damas: 

Spêlhos nas Casas, spêlhos pelas'Líges, 
Spélhos nas algibeiras dos Peraltns, 
Spêlhos té nas Carteiras das Senhoras ! 

J••HA^•C. M. DÜNASC., FAB. DELA!'., 1ÍV. I, f. H. 

— Ministro de um conselho ou tribu- 
nal suj)erior. 

— Conselheiro auditor; conselheiro, 
que, em qualquer tribunal, ou conselho 
a que presida, só serve de ouvinte, não 
tendo voz deliberativa. 

— Conselheiros clérigos; conselheiros 
ecclesiasticos, creados em França em 1573 
por Carlos IX, para preencher nos par- 
lamentos, etc., cargos especiaes, reserva- 
dos para elles. 

— Conselheiros commissarios das au- 
diências; dous conselheiros, encarregados 
no parlamento de Douai, de presidirem á 
instrucyào das causas. 

— Conselheiros d'espada oti de becca 
curta; conselheiros que tinham o direito 
de presidir, com a espada ao lado: usa- 
vam d'este privilegio os príncipes do san- 
gue, os duques, os paros, os governado- 
res de provincia, os balios, etc. 

— Conselheiro d'estado; membro do 
conselho d'estado. 

—Conselheiro d'estado em serviço ex- 
traordinário; conselheiro que nuo recebe 
ordenado, nem participa do trabalho do 
conselho, senão em certos casos. 

— Conselheiro d'estado em serviço or- 
dinário; conaclhciro que tem ordenado,o 
que está empregado nos trabalhos inte- 
riores e habituaes das commissões. 

— Conselheiro d'estado honorijlco ou 
honorário; conselheiro que já não está em 
actividade. 

—Conselheiro honorifico on honorário; 
conselheiro que goza do titulo, e das hon- 
ras, sem funccionar. 

— Conselheiro do tribunal de contas; 
conselheiro que está encarregado da ve- 
rificação das contas. 

CONSELHO, s. m. (Do latim concilium). 
Opinião, parecer que se dá a alguém ou 
que se toma. 

Ou a quen direi o pesar 
Que mi fazcdes sofrer, 
Se o a vós non for dizer 
Que podedes Conselho dar ? 

CANO. D. DINIZ, p. 10. 

May deos escolha como quen elo é. 
Por vós, amigo, e desy por mi 
Que non moyrades vós, ncn eu assy, 
Como morremos, e deos ponha hi 
Conselho, amigo, a vós e a nii. 

IBIDEM, 2'. 163. 

Ca estas en tal caion 
Que sol conselho non vos scy. 
Ca jil vos ou desõparey 
En guisa, se deos mi jicrdon, 
Que non ey de vós ben fazer 
Pcro m'cu quisesse poder. 

IBIDEM, p. IGG. 

Pero m'eu ledo semelho 
Non me sey dar conselho 
Amigas que farei ? 

En vós, ai meu espelho 
Eu mais não me verrei ! 

cANx. DE Tnov. AKT., publ. jior Vamhagem, 
n.° 17. 

— (íDiego Lopez tomou seu conselho e 
foisse de pee daquella maneira, v Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 31.— 
«-E nom soomente a discreta cuidaçom 

pode esto maginar, mas ainda pode em- 
querer que homem era, e de que linhagem, 
e que líomrra e estudo tynha, pois seu 
comsselho em tamanhos feitos assi era 
crendo, e tanto obrava.y> Idcm, Ihidem, 
cap. 81. — «...Que está onde abranger, 
nossa discreçom, com boo conselho e avy- 
samento das pessoas a que pertence, em 
cada hum feito nunca leixeimos com san- 
dyce, pregyça e seguymento de virtude 
nesses feitos aa fortuna.-» D, Duarte, 
Leal Conselheiro, p. 298. 

líoma. ü Mercúrio, valei-me ora, 
Que vejo mãos a})parelhos. 

Merc. Dá-lhe, Tempo, a essa Senhora 
O cofre dos meus conselhos: 
E podes-te ir muito embora, 

OIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

Diah. Preposito Frei Suciro, 
Diz lá o exeinjilo velho. 
Dá-me tu a mim dinheiro, 
E dá ao demo o conselho. 

IDEM, IBIDEM. 

Todo o homem pobre he aborrecido : 
Tu dc meu conselho acolhe-te ao siso. 

IDEU, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

Abel. Quem te mette a ti 
A aconselhares outrem, nem menos a mi. 
Sem te pedirem conselho nem nada ? 

IDEM, IBIDEM. 

• Este rio he mui escuro, 
Não tendes vao nem maneira : 
Entrao em barco seguro, 
llavci conselho maduro, 
Não entreis em ma bateira ; 
Que na viagem primeira, 
Quantos vistes embarcados 
Todos foram alagados : 
No mais fundo da ribeira 
São penados. 

IDEM, AUTO DA BAIICA DO rUBOAT. 

—(í Quanta efficacia nos encomendou o 
Emperador que trabalhassemos por Cla- 
rimundo ficar em sua casa, e porque vós 
nao tendes delle recebido algum serviço, 
assi como meu irmão, e eu parece-me bom 
conselho que lhe peçaes isto.d Ideni, Cla- 
rimundo, Liv. ii, cap. 5. 

Yeyo Fauno outro pastor, 
Que pera al vinha buscallo, 
Seu criado, e seriiidor, 
Começou a consolallo, 
O conselho era peor. 

BEBNAItDIM KIBEIIIO, EQLOOA I. 

—líPulendos com quem houve a tercei- 
ra batalha, primeiro que entrasse nella, 
lhe disse: Parece-me que seria bom con- 
selho não quereres perder mais sangue, 
pois a vida nelle se sustem.d Francisco 
do Moraes, Palmeirira d'Inglaterra, cap. 
15.—tPolendos o recebeu comaquelle ani- 
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mo de que sempre andava acompanhado, 
ftrindo-o tão bravamente, que em pouco 
espaço se fez verdadeiro o conselho^ que 
lhe dantes dava, tratando-o de sorte que 
deu com elle no chão quasi sem acordo. 
Daliagão foi soòre elle, por estorvar que 
o não matasse, armado das armas que so- 
hia; e posto que Polendos estava maltra- 
tc^do, defendeu-se tão valentemente, que 
nesta batalha mostrou pera quanto era; 
porém havia-o com forte imigo.D Idem, 
Ibidem.—«.Palavras são isso, disse o do 
Salvage, pera um homem muito são e bem 
disposto a agradecer, quanto mais quem 
está tão maltratado como eu; mas porque 
tenho suspeita, que nesta fortaleza estão 
presos os melhores cavalleiros e mais al- 
tos príncipes do mundo, e que vós sois o 
senhor delia, não queria que em tal tem- 
po sentissem de mim tão grande fraque- 
za; pois não pera me reniJer, mas pera 
os libertar vim aqui ter. Bem é, pois as- 
sim quereis, disse o Gigante, que vos mos- 
tre quão bom conselho vos dava, e quão 
vão jjensaviento é o vosso, d Idcin, Ibidem, 
cap. 39.—«Depois de descançado, tornan- 
do a chegar á fonte 2>era beber, leu outra 
vez as lettras e não soube entender o que 
as primeiras lettras diziam, julgando 
por mais seguro o conselho que as der- 
radeiras davam a quem o dellas quizesse 
tomar.D Idom, Ibidem, cap. Õ7. 

Ajuda Deus a boa fort ileza 
Do conselho, e razão acompaiiliada. 

ANT. FEEll., ODES, 1ÍV. II, U. 4. 

—«Conselho de amigo, vai um Eeyno.» 
Antonio Ferreira, Bristo, act. iv, sc. 3. 
— «E força-os a ysso a forçà que lhe ou- 
trem faz ; pedem conselho e mudam o que 
tem, nam se dão por achados d'algimas 
cousas, e nam vam ao cabo com ellas.D D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 17 
(ed. de 1872). ' 

Aquellcs conselhos sam 
os que 03 sàos díio aos doentes ; 
sain pcsares diferentes, 
juntam se no coraçam 
e iiartein no i)olo ineyo ; 
tó alma mo vem ferir : 
sam como a braza no eco 
que se nam pode encobrir. 

IDEM, IIUDEM, p. 81. 

-—«o hom conselho era não na ver mais, 
pois ando no algo : este sei eu que o não 
aveis de sostentar; por isso tomemos por 
remedio ir lá: e se me quereis leixar que 
lhe dê humas poucas, perdei cuidado que 
eu lhe farei salmoira com que gorme o 
comido. D Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Ulysippo, act. ii, sc. 4. 

Morto o grào Jlodafaia, o regio mando 
A seuíillio passou Sultào Marfusa, 
Duro aos contrários, aos amigos brando, 
Bem digiio de o cantnr eterna musa. 
Morreo de largos annos, & ficando 
A gente sua em justa dor confusa, 
Succedeolhe Aladiin filho mais vellio, 
Poi de rara virtude, alto conselho. 

si. DE MENEZES, MAL. CONQ., 1ÍV. IV, CSt. 115. 

Quantos conselhos se dão 
Aos olhos com que vos vi, 
líum diz assi, outro assi. 
Razões que não vem, nem vão, 
Voume apôs o coração, 
Que vos já deo 
Quanto soia ter do sen. 

bL DE MIBANDA, VILA^•CETE. 

Tomai senhor o conselho 
Do bom Tetro ao genro amigo, 
lie verdade, ho Kuangelho, 
Como disse aqttelle velho 
Humildemente assi vos digo. 

IDEM, CAKTA A ELUEY D. JoÃO. 

Esquecidos do conselho 
Mas que digo eu ? do mandado 
Sendo por quem íbi vedado, 
No santíssimo Euangelho, 
Aos CTcns não deis o sagrado. 

IDEM, CAHTA A ANTONIO PEIIEIIIA. 

A ira, com que súbito alterado 
O coração dos deoses foi n'um ponto, 
Não soííreu mais conselho bem cuidado, 
Nem dilação, nem outro algum desconto. 

CAM., LUS., C. VI, cst. 35. 

Olha ; por seu conselho e ousadia 
De Deos guiada só, e de sancta cstrella, 
S(5 pôde, o que impossibil parecia, 
Vencer o povo ingente de Castclla. 

CE. OIT., c. vin, est. 29. 

Sobre isto nos conselhos que tomava, 
Achava nmi contr;irios pareceres ; 
Que n'aqucllcs com quem se aconselhava. 
Executa o dinheiro seus podcres. 

GB. ciT., c. vm, est. GO. 

Ali a formosa dcosa lhe aconselha 
O que cila fez mil vezes, quando amava; 
Elias, quo vão do doce amor vencidas, 
Estão a seu conselho ofterccidas. 

OB. CIT., c. IX, est. 50. 

Favorecei-os logo, o alegrai-os 
Com a presença e leda humanidade ; 
De rigorosas leis desalivai-os, 
Que assi sc abre o caminho á sanctidado : 
Os mais experimentados levantíii-os, 
Se com a expericncia tem bondade 
Para vosso conselho ; pois que sabem 
O como, o quando, c onde as cousas cabem. 

OB. CIT., c. X, cst. 149. 

Tomae conselhos só d'expcrimcntados, 
Que viram largos annos, largos mezes ; 
Que, postoque cm scientes muito cabe, 
Mais cm i)articíilar o experto sabe. 

OB. OIT., c. X, cst. 152. 

— tPois desta luta foi tamanha a que- 
da que meu bem deu entre umas pedras, 
que quebrou os focinhos; e por ficarem 
tão esfarrapados, que lhe não podião bo- 
tar pedaço; por conselho dos- Physicos 
lhas cortarão por lhe nelles não saltarem 
erpes.D Camões, El-Rei Seleuco, Prol.— 
(iEste conselho, que era mais de amigo, 
que de inimigo, nãO' qiiiz Simão da Cu- 
nha acceitar por então ; e ainda com ve- 
rem adoecer tantos, diziam os Capitães, 
{que fizeram fazer aquelle desatino a Si- 
mão da Cunha,) que aquelle recado era 
de homem que estava com medo, e que 
desejava de os ver fora da Ilha; mas co- 
mo o Mouro fallava verdade, e os acon- 
selhava lem, viram logo que não era me- I 

do; porque carregáram as febres de /«'* 
ção, que quando chegou o navio de Or- 
muz, eram já morto's muitos, e todos os 
mais estavam enfermos sem se poderem 
alevantar; do que Simão da Cunha fl™' 
dava enjadadissimo, e receava que sahen- 
do-o liax Bardadim, sahisse a dar n ei- 
les; mas elle como entendia que as fehres 
os haviam de consumir, deixou-se estaf 
sem lhes querer fazer outro damno.n D'"* 
go do Cüuto, Década IV, Liv. iv, cap. 
— iMas andando o tempo, e creceiido 
Cachil Daroez a par na grandeza, 6 na 
ambiçam, ne7n dtlla, nem da artelhaTi^ 
dos baluartes da nossa fortaleza, que 
assombrauam a terra, se ouue a Rainha 
por segura a si, e a seus jilhos, e tratan- 
do de se retirar com elles pera Tidore, 6 
ver se com o fauor delRey Âlmansor seu 
pay se poderia, ainda que tarde, liurar 
hum, e do outro jugo, foi sentida de Cachij' 
Daroez, por cujo conse,\h.o Ântonio de Bf>'' 
to, dando de subiio nos paços reais, troií' 
xe pera a fortaleza, como em reféns 
paz, ao proprio Rey Bohaat, e seus 
mãos.» Lucena, Vida de S. Francisco Xa* 
vier, Liv. iv, cap. 6. 

Mas que aproueita a estes o conselho 
Que em casos importàtes dam seguro ? 

CORTE IlEAL, NADP. DE SEPULV., C. I. 

— a Entre as nouas que tinhão traíi^'' 
ao Soltão do alevantamento de Lara, /"í' 
huma, que foy causa de me não receber 
tanto agazalhado, em que lhe afiirmardOi 
que os moradores de Lara se lenantara" 
por conselho, e ajuda dos Portuguezes^^^ 
Ormuz, acrescentando a isto, que 
mandado bombardeiros, e munições 
se defender a fortaleza.d Antonio Go"' 
vêa. Jornada do Arcebispo de Gôa, 
III, cap. ult. — (íDahi veyo, que denota'^' 
do os antigos Ilespanhoes o poder dos 
Grades, lhes sinalaraõ por insigniap^^' 
dao, <È caldeyra, por onde aquelles C&n- 
gos de Athenas prohibiaõ em ley asp^rd; 
que ninguém desse conselho sem dar 
médio. i> Francisco Manoel de Mello, Ap"' 
logos Dialogaes, p. 65. 

Para esta commoção não lhe faltava 
Tempo, armas, conselho, o bastiinentos, 
Qu'em cad'humdos espiritos estava 
Tudo só nos damnados pensamentos ; 
Do Divino Poder não retumbava 
A trompa nos Empirios Aposentos, 
Nem se vião bandeiras tremulantes 
Nem refulgentes armas de diamantes. 

nOLIM DE MOUBA, NOV. DO UOMEM, C. IV, GSt- ' 

— «07í que grande e profundo COJlS® 
lho, digno de ser abraçado de todos 
tiverem fé e entendimento.r> Antonio 
ra. Sermões, Tom, i, p. 104.—■ 
nem esta resolução bastou para o 
ral Castelhano D. Álvaro Baçaõ 
de conselho; naõ sabemos se o tomou 
melhor, se por mais seguro.s Jacini'^ 
Freire, Vida de D. João de Castro, 
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Oa, ®®nados membros o cabcças ; 
Os n sábios, capitàes valentes ; 
Pn,!!'soccorrido em grandes pressas conselhos á patria mais prudentes. 

J- SAKTA EITA DUKÃO, CAr.AMUllÚ, 0. III, 
est. G9. ' 

niiígoaignorfi-se o que disse ; 
Tim « 'S"oi'a, que da santa boeca 
Dp utilissimo se ouvisse Plantar o moer a mandioca. 

'dem, iniDEM, c. III, est. 82. 

Que Be á Praça não sirvo ja guerreiro, 
lenos no conselho, que te hei dado, 
ceorro deijois de prizioneiro. 
X. DE MATTOS, lilMAS, p. 21 (S." cd.) 

ifP®' O''® diz, entre alegre, c malicioso, 
Illin ^"'^passivo, o filho) nessa ignota 
n ° Indico mar...» — Um doce beijo 

conselho apagou. Súbito parte. 
"AltliETT, o nETUATO DE VENÜS, C. I. 

Vaacoj manceío; quereis 

íjo ^ Saòeis que sou vosso ami- 
icí)) vos tundes sempre dado 
Ora 'nieiis avisos... Tomae o que 

' ■' vadts lá dentro.n Iclern, 
f^ndid <^f- 
Va.ro V^dem justiça, os viiseraveis am- 

consolação; vms todos 
necessitam, de conselho : 

tiV ° !)'>'(inde elemento da vida ci- 
/oço""" '"^cnos necessário que a agua e 
}Ue natural. E' necessário 
rf(j P^^^oa que aconselha seja distincia 

^ois Supposto que tenhamos 
to ''futurai e ordinário conhecimen- 
rneigg ; devemos cngeitar os 

da despresar os soccor- 
jKj e a grande luz da verdade 
ro ^ conselhos.» Duarte Ribei- 
còrte Aristippo, ou homem da 
1'q5j i, "Até que as queixas de alguns 

mais zelosos, ou menos sof- 

'^3''ed o silencio sem perigo do 
na matéria com sen- 

'^(i^eí'eí!<es; I). Nuno Alvares 

5^0 no conselho, na rcsolu- 
^1'u.ell offereceo a dar principio 
""^"■nid A ^ " -/^«ína util, cruel d hu- 
ía de Domingos Teixeira, Vi- 

Alvares Pereira, Liv. i. 
o-dágios velhos tem logar de 

'^il g ^'^'^ngelhos, estimai este por mui 
ío}/j o® conselhos se hão 

® nÜQ pessoas que vos querem bem, 
Q l^cm vós quereis bem; e 2>ois etc 

lugar dos que vos amam, 
í ^ste aviso neste primeiro 

t-ossa vida.n Conselhos de 

^ dos Rios a seus filhos, 
''bera tlesignio, alvitrc, 

^"1' todag^'^' andando di scorrendo 
'""'íi ter ^ ^'^marcas daquella terra, vie- 
''í"'JeTíi sat ^^'^f '>"op)a os guia va, como quem 

1^temeUeserum,t'ixizcndo-os a 
a fortaleza de Dramu- 

banda de cima delia bem 
POr • tarde que o sol se que- ® Vendo-se tão longe de povoado, 

não sabendo onde guiassem, tiveram por 
melhor conselho passar a noite debaixo 
dos arvoredos, á borda daquellas gracio- 
sas ugoas, onde descendo-se dos cavallos 
cearam d'alguma coxisa, que seus escu- 
deiros traziam.» Francisco de Jloi-acs, 
Palmeirim d'lnglaterra, cap. 15.—«Pal- 
mtirim< lhe perguntou se havia mais que 
fazer, e elle lhe disse que sim. Então lhe 
tomou o elmo, e enlazando-o, se foi ao se- 
gundo escudo, determinando experimentar 
Já iodas as cousas que lhe succedessem. 
Neste achou em campo azul outras letras, 
que diziam : De mui^r ])erigo sou eu. Se- 
jaes de tamanho vós quizerdes, disse Pal- 
meirim, que nem por isso vos hei de dei- 
xar ; e deixando o pedaço do outro, tomou 
aquelle, mas ainda o não acabava de to- 
mar, quando viu sair pola mesma ponte 
outro cavalleiro d'armas vermelhas, di- 
zendo: Múo conselho tomastes em bollir 
com esse escudo.» Idem, Ibidem, cap. 57. 

Por isso vós, ó Eei, que por divino 
Conselho cstaes no rogio solo posto, 
Olhae que sois (e vóde iis outras gentes) 
Senhor só de vassallos cxccücntes ! 

CAM., Lus., c. X, est. 14G. 

— (íE' cousa tam dijjlcultosa acostu- 
mar-se a trabalhar para viver quem está 
acostumado a outra vida, que esta mesma 
dijjiciddade é a que inventou a arte de 
furtar. Aquelle feitor do pai de familias, 
qiie refere o Evangelho, vendo-se privado 
da administração da fazenda de que co- 
mia, e não se accommudando a trabalhar 
para viver, que conselho tomou? P^alsiji- 
cou as escrijtfuras (diz o texto), e fez-se 
ladrão jwr tal arte que o amo lhe jierdoou 
o furto j)ela industria.» Padre Antonio 
Vieira, Sermão de Santo Antonio. 

— Asseiitblêa. — «tíam Paulo parou 
mentes cada parte em meo do Conselho.» 
Actos dos Apostolos, cap. 23, pag. 1, em 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

 «Basta, (lhe disse) 
Eu disputas não quero em meu conselho, 
Minha resolução está tomada. 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOrE, C. I. 

— d Que as nossas Justiças faziam con- 
selhos, e audiências nas Igrejas, e nos 
adros dellas, maiormente em feitos cri- 
minaes, e o que jnor he, fazem-nas em 
Domingos, e em dias de festas.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. ii, Tit. 5, § 31. 

— Assemblêa que tem a deliberar so- 
bro certos ncgocios públicos ou privados. 
— «Mandou asumar todolos Sacerdotes, 
e todo a Conselho, e des i fez trazer ÍSam 
Paulo, eposeram no em meo deles.» Actos 
dos Apostolos, cap. 22, § 30, em Inédi- 
tos d'Alcobaça, Tom. i. 

Chama o Rei os senhores a conselho, 
E propõe-lho as figuras da visão ; 
As palavras llic diz do santo velho, 
Que a todos foram grande admiração. 

CAM., LDS., C. IV, est. 7G. 

— a. Providas estas cousas, e outras, 
querendo o Governador embarcar-se pera 
Goa, tornou a tomar parecer sobre as 
cousas de Dio, e assentou-se que deixasse 
alli Eitor da Silveira com Armada, e 
que mandasse saber de Melique Saca sua 
determinação; mas Eitor da Silveira, que 
se achou no mesmo conselho, affirmou que 
tudo o de Melique Saca eram invenções, 
e enganos, e que elle sabia muito certo 
que nunca entregaria a fortaleza; e assi 
certificou isto, que desistio o Governador 
da tmpreza, e deo á vila pera Goa.» 
Diogo do Couto, Década IV, Liv. i, cap. 8. 

Cliama Albuquerque inuicto aos vencedores 
Capitães a conselho, & com humano 
Asj)eito os recebeo, como quem sabe. 
Quanto a brandura no mandar acabe. 

sX DE MENEZES, MAL. COKQ., 1ÍV. I, CSt. 27. 

Neste conselho vários assistirão 
Arábios, Guzarates, Malabares, 
PegÚB, IJeiigahis, laos, que persuadirão 
A guerra, por paixões particulares. 

IDEM, míDEM, c. VI, CSt. 77. 

«A mim me tarda ja de ir incontrá-la, 
E. . . Porém dom Aloixo não aijprova 
As tcuções do seu rei.»—Quando cm conselho. 
Franco ouvireis o meu ; mas fora d'ello, 
líciil senhor, respeito e obediencia 
São os deveres únicos d'um subdito. 

GAIIIIETT, CAMÕES, C. VI, Cap. G.° 

— Figuradamente: 

Assi o quiz o Conselho alto, celestc, 
Que vença o sogro a ti, c o genro a esto. 

CAM., Lus., c. III, est. 73. 

— Maxima, preceito, aviso, ensino, 
admocstaçào. Por exemplo: — «.Pensa 
miíito antes que dês conselhos : mas está 
sempre prumpto para prestar serviços,» 

— Sessão ; vcreaçào. — « Outro sy, Se- 
jdior, os vossos Fidalgos, e Vassallos di- 
zem mais, que nas cidades, e Villas, e lu- 
gares do vosso liegno soyão de seer Jui- 
zes os Fidalgos, e se hi avia hum Juiz 
Cidadão da Cidade ou Vilia, o outro 
avia de seer Fidalgo, e sya nas audiên- 
cias, ouvindo os Feitos, assy como os Jui- 
zes das Villas, e syão nas liollaçoes, e 
Conselhos, que se faziam nos lugares.» 
Ordenações Affonsinas, Tom. ii, Tit. 
59, §. 9. — «E vista per nós a dita 
Ley, declarando em ella dizemos, que 
na parte em que deffende, que nenhum 
Doutor nom traga estribeiras e esporas 
douradas, mandamos que esto se nom en- 
tenda nos Doutores em Leix, ou em Câ- 
nones, que forem do nosso Conselho, ou 
do ni/sso Desembargo, porque estes quere- 
mos que tragam livremente, sem outro 
algum embargo, ainda que cavaUeiros nom 
stjam.» Ordenações Affonsinas, Tom. V, 
Tit. 43, § 8. 

— Nouie de differeiites corpos, encar- 
regados de deliberar ou do dar o seu pa- 
recer Sübre negocios públicos. — Conselho 
executivo. —Conselho d'administração. 
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— Conselho superior cVinstrucção pu- 
blica; conselho presidido pelo ministro e 
composto do pessoas eoinpetcntcs para 
darem o seu parecer sobre diíFerentes cou- 
sas attinentes á instnicçào publica. Entre 
nós foi abolido e substituído pela junta 
consultiva d'instrucção publica. 

— Conselho acadêmico; conselho pre- 
sidido pelo reitor, o composto por os len- 
tes d'uma faculdade. Chania-se-lhe tam- 
bém conselho de faculdade. 

— Conselho de guerra; reunião de of- 
ficiaes generaes d'utn exercito, para de- 
liberar sobre o partido (jue se deve to- 
mar era circumstancias importantes ou 
difficeis. 

— Conselho de commercio; assemblêa 
de commcrciantes notáveis. 

— Nome de diversas jurisdicçoes. 
— Conselho de guerra; tribunal que 

exerce a justiça militar. 
— Conselho de revisão; assemblea iin- 

nual em cada departamento, para pro- 
nunciar sobre as dispensas do serviço mi- 
litar. 

— Conselho náutico; conselho estabe- 
lecido em certos portos, para examinar o 
comportamento dos officiaes de marinha, 
que têm commandado um ou mais na- 
vios, 

— Conselho das tomadías; commissão 
extraordinaria estabelecida antigamente 
em tempo de guerra, para julgar as to- 
madías dos navios capturados ao inimi- 
go- 

— Conselho geral das alfândegas; com- 
missào composta dos empregados supe- 
riores da alfandega do Lisboa, para re- 
solverem as duvidas que occorreni nos di- 
reitos e classiíicaçao de vários productos 
submettidos a despacho. 

— Termo de Foro. Conselho de famí- 
lia; assemblêa do parentes, ou d'outras^ 
pessoas, presidida pelo juiz de paz, para 
regular os interesses dos menores, e dos 
interdictos. 

— Antigamente: Grande conselho ; cor- 
te soberana, em que os conselheiros ser- 
viam apenas seis mezes. 

— Conselho dos dez; tribunal secreto 
da republica em Veneza, que estava en- 
carregado de vigiar pela segurança do 
Estado, tendo poderes illimitados. Era 
composto de dez membros, tirados do 
grande conselho da republica. Foi creado 
expressamente em 1310 por causa da con- 
juração de Boómond Tiópolo, famoso cons- 
pirador. Prorogado de anno para anno, 
em 1325 declarou-se perpetua a existên- 
cia d'este terrivel tribunal, que só termi- 
nou com a queda da republica. 

— Conselho áulico, isto é: conselho da 
corte; um dos supremos tribunaes do im- 
pério allemiío, presidido pelo imperador, 
onde eram julgados os processos dos pi in- 
cipes. O conselho áulico, estabelecido no 
começo do século XVI no reinado de lla- 
ximiliano, usurpando pouco a pouco to- | 

' dos os direitos do estado, tornou-se, na 
epocha do tratado "de "Westphalia (lü48), 

1 uui poder respeitável na mão do impera- 
dor. 

— Conselho dos anciãos; assemblêa 
creada em França pela constituição do 
anno iii (23 de setembro do 1795), que 
funccionava conjunetamente com o Dire- 
ctorio executivo, e compunha, cora o Con- 
selho dus Quinhentos, o Corpo legislati- 
vo. Compunha-se do 250 n)embros, dos 
quaes a terça parte era renovada annual- 
mente. Cada membro devia ter mais de 
40 annos, ser casado ou viuvo, c ter 
quinze annos de residencia no territorio 
da Republica. Approvavam ou i'ejeitavam 
as resoluções tomadas pelo Conselho dos 
Quinhentos, e elegiam os Directores do 
poder executivo. Também tinham o di- 
reito de mudar a residencia do Corpo le- 
gislativo. A revolução de 18 hrumario, 
anno viii (1790), acabou com este Conse- 
lho, que tinha por sede a sala occíipado 
anteriormente pela Convenção, nas Tu- 
Iherias. 

— Conselho,cZos Quinhentos; assemblêa 
creada pela constituição do anno III (se- 
tembro do 1795), o que formava, com o 
Conselho dos anciãos, o corpo legislativo. 
Compunha-se de 500 men)bros, eleitos 
para tres annos; deviam ter mais de trin- 
ta annos, e terem, pelo menos, dez de re- 
sidencia no territorio da Rej)ublica. Esta 
assemblêa é que propunha as leis, e tinha 
a sua sede na sala do Míinóge, na rua 
Kivoli, em Paris. No dia 18 fructidor, 
anno v, os directores expulsaram 42 de 
seus membros (]uc trabalhavam para uma' 
contra revolução, e no 18 hrumario, an- 
no VIII (1799), este Conselho foi violen- 
tamente dissolvido por Bíjnaparte. 

— Conselho provincial de Artois; con- 
selho absoluto na Alsaeia, c no Roussil- 
lon, jurisdicçoes que faziam as vezes de 
parlamento nas provineias. 

— Nome de diííerentes conselhos que 
presidem, ou presidiam junto do sobe- 
rano. 

— Conselho de 'gabinete; o conselho 
mais intimo do principe. 

— Conselho de ministros; reunião de 
ministros, para deliberarem sobre os ne- 
goeios do estado. 

— Conselho d'Estado; corporação que 
tern nas suas attribuições o cargo de pre- 
parar as leis, regulamentos, etc., e resol- 
ver as diílieuldades em matérias adminis- 
trativos. =— (íEntão se vio sem exemplo, 
vago de todo o governo do Reyno, de cujo 
cargo lançou mão o Conselho de Estado, 
como imediato d dignidade Real.y> Fran- 
cisco Manoel do Mello, Epanaphoras, Part. 
I, p. 14. 

— Conselho de consciência ; conselho 
particular, composto do rei, do seu con- 
fessor, e d.'alguns outros, e onde se deci- 
diam diversas matérias concernentes ao 
clero ou ao estado ecciesiastico. 

— Conselho privado ; conselho particu- 
lar do soberano. 

— Antigamente : Conselho dos desp^' 
chos; conselho onde se tractava diante do 
rei, dos negocies da alta administraça" 
interna. 

— Conselho do rei; assemblêa que 
mava conhecimento de tudo o que in'®' 
ressava á administração geral do reino- 

— Conselho dos príncipes, dos 
des senhores, das communidndes; asse®" 
blôa de seus intendentes, advogados ca 
outras pessoas, para regularem a adW 
nistraçao de stuis casas. 

— Loc.: Levantar o conselho, dar 
acabada a sessão da junta ou consell' • 

— Mudar de conselho, mudar de 
solução.—De co^nselho, segundo a "P' 
nião, segundo o voto. ■— « E por . 
maltratado do mar, quiz sair em ' 
mas o piloto lhe impedia a suida, 
do: De meu conselho, senhor cavaÜ^^^'''^ 
antes devíeis esperar pola bonança 
do viesse, que sair em parte de tanto f 
rigo.D Francisco de Moraes, Palme''"' 
dinglaterra, cap. 27. , .. 

— Seguir o conselho, seguir a op""''' 
— aEez nelle tamanho alvoroço, 
querer seguir oxdro conselho, se 
caminho de Londres, acompanhado 
muitos cavalleíros, provido d'atavio^ 
festa, e t'jdas as outras cousas necessn 
ao tempo d'então; levando comsigo d- 
peratriz Agriola, que alem de dcsejO'^ 
seus jilhos, de que já perdera a 
ça, qtiíz também antes que morressí ^ ^ 
se naijuelle reino donde era 
Francisco de Moraes, Palmeirím d M 
terra, cap. 44. 

— Tomar conselho, consultar. — 
mando conselho com os Pilotos, 
ria ainda passar a invernar á 
sentaram todos que era muito tarde-^ 
go do Couto, Década IV, Liv. vl, 

— Auag. : «Ainda que sejas gg. 
e velho, não despretes conselho.» 
gundo o natural de teu jilho, ás 
dá o conselho.» — «.Homem néscio ^ 
vezes huvi conselho.» — «Homem 
nado, não admitte conselho.» — 
de conselho, honra sem proveito-''' 
coelho ido conselho vindo.* — 
sem remedio, é corpo sem alvia-'"'^ 
selho de quem bem te quer, ainãd ? 
reça mal, escreve-o.» —«Se 00 
conselho, pede-o ao velho.d — 
remedio, ao por fazer conselho.»^ 
o teu dinheiro em conselho, o 
branco, outro é vermelho, d — 
tempo, mudado o conselho.» —' 
negocio, novo conselho.»— gHiO-' 
do velho, valerá teu voto em di' 
— «O que te disser o espelho, ndo 
rão em conselho.» —«O tempo 
dio, onde falta conselho.»'—'" " 
Jores ao conselho,/uZ/a do teu, 
alheio.D —«Coração determinado 
fre conselho.» — «Quem não 
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—/7«n/íci o alheio.D 
con" olheio, dá conselho.» —«/í??! 

ouvem, n—«Zíy velho, 

con ih " ^ amigo, o primeiro 
ha Ti" ^'4mc?a que estejas mal com mu her, não é hom conselho que cor- 

0 apparelho.^ 
rn,s. VI. pl. Vid. Sombrei- 

dos telhados. 

GONSEMELHÁNÇA, s. /. (De com, e se- 

tre ^gualcliuie, conformidade en- 
Onwc' ) conveniência mutua. 

Senho senhor). 
proprietai-io, senhor. 

^^CONSENSIÂL, adj. 2 <jen. (De consen- 
® suffixo «ai»), Feito por con- 

cqqj ' <l"o se consentio. — Pacto 

^— Ajuste consencial. — Con- 
1 .''°'^®®^sial.—Palavras consensiaes. 

consensiaes. — ■ Desejus con- 

tiJ^ONsÈNSIÊNTE , adj. 2 f/eii. (Do la- 
(jQ consentientis, part. act. 

toj o seu consentiinen- 

CONst'A^'"° animo, unanime. 
Cotisp (■ ' latim consensus). 

rmidade de senti- 
logij ' ® opinião, unanimidade; ana- 

seuS^^NTÁNEAMÊNTE, adv. (De con- 
ftiojj, o suffixo «mente»). De 

^ conforinitlacíe de. 
Paíz "^oiisentaneamente ás leis do 

'a)jjjj^;,^®J^'^ÁNEO, adj. (Do latim consen- 

^'®nado congruente, propor- 

Tí^ome com que 
Paea cliv'^''^i as doze princi- 
"lo sy '"dades (juo formavam o conse- 

a ^'yi^pO) presidindo cada 
^'''(ladp niezes do anno. Estas di- 

itero • -Tupiter, Neptuno, Mar- 
"''''Va ^'^ulcano, Juno, Vesta, Jli- 

. t COTjçp!'®'. e Céres. 
OiiR part. pass. de Gonsen- 

^Ite, (j ^^DÔR, s. m. (Do thema con- 
luie eom o suffixo «dôr»). 

que dá o seu consenti- 

é iom, ou tão crimino- 
cowo o consentidor.» 

,^®NT0, s. m. (Do thema 
T? .''Onsentir, com o suffixo 
^'^'formidade de opinião. — 

eth"" ■'^^Çilo ^ 'Consentimento. 
■n ■'^IfiruiT,» consentir, de acquiescer 

íl 
•'ín . "Ia 7^ ^o,mbem o consentimento 

ou I^ahel de nos querer por 
1 h''°''Po documento de 1281, 

portuguez, Tom. 

iCerf Visconde de San- 
Oieu^^ fazer ^ 

^'nisa sem comsenti- 

de l^^c-nSo Lopes, 
"• Pedro I, cap. Gl, — -t/í 

seemdo el çerto que per miu conssenti- 
mento nom era.» Idem, Chronicd de D. 
Fernando, cap. 80. — «/í cum estas pa- 
lavras pos os olhos com huma jraca ou- 
sadia em Clnrinda, por ver o que mos- 
trava neste consentimento, e viu-Ute abai- 
xar os seus com uma mansiddò verrionho- 
sa, qne acrescentou ao seu, outro novo 
amor.» Uarros, Clarimnndo, Liv. ii, cap. 
G.—<!.Então j'ez no mais solitário do vai- 
le uma morada tão singular, quanto no 
engenho de um homem tão sotil se podia, 
p>intar, onde ninguém ia senão ptor seu 
consentimento.» Francisco de iMoraes, 
Palmeirim de Inglaterra, cap. 14.— «As 
mulheres não se ha de descobrir mais, que 
o que tem necessidade de sais consenti- 
mentos.» Aiitonio Ferreira, Bristo, act. 
I, SC. 3. — «As novas desta primo che- 
garam a liarem, onde estava por Guazil 
Rax Bardadim, cunhado do Xarrafo, a 
qurm disseram com) fora prezo em casa 
d'FjlRej/, havendo que fora em consenti- 
mento disso pelas dijferenqas que tiveram : 
pelo que se alevantou com aqueHe Reyno 
de Barem, que rendia a Eljlei de Ormuz 
quarenta mil pardaos cada amit.» Diogo 
do Couio, Década IV, Liv. vi, cap. 3. 
— «Surta a nossa Armada defronte de 
Barem, Rax Bardadim, posto que estava 
na fortaleza com muita gente de guarni- 
ção, artilheria, mmiições, e mantimentos, 
qnasi que estava arrependido do qne ti- 
nha jeito; parque qualquer mal que sue- 
cedesse aos portuguezes, o havia de pagar 
Rax Xarrafo seu cunhado; j)elo que man- 
dou logo alevantar solre um baluarte 
huma grande bandeira branca em sinal 
de paz, que vista por Sinião da Cunha, 
mandou a terra hum lingua a saber de 
Rax Bardadim o que queria; e elle lhe 
mandou dizer, que não se levantára se- 
não pela prizão de seu cunhado, de que 
Klliey de Ormuz fora em consentimento, 
pois o deixara prt.nder estando em sua ca- 
sa; mas já que o Governador da índia en- 
trevinha naqualle negocio, e ElRey de 
Portugal o mandara jazer, que elle co- 
mo servidor, e vassallo leal queria estar 
d obediencia do Governador da índia, 
que estava em. seu lugar, e por tudo o que 
elle Capitão mór ordenasse: Que se que- 
ria aqutUa fortaleza, elle lha largaria 
livremente, e se iria com sua mulher, e 
família pera outra parte, deixand^o aquel- 
Ia Ilha livre, e desembargada a ElRey ie 
Ormuz.D Diogo do Couto, Década IV, Liv. 
IV, cap. 4.— «Porem já calijicados pelo 
inalteravel consentimento.» Francisco 
Manoel de Mello, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

Ella tem das vii-tutlca o oni.imento : 
Não lia doto mais rico ; e o nosso estado 
Para ser tão Icliz como Sagrado, 
Só lhe faltava o seu consentimento. 

J. X. DK MATTOS, UI.MAS, p. 21 (B." cd.) 

—Termo Juridico. Acquiuscencia a al- 

[ guma cousa, ou adhesào á vontade d'al- 
guem.—■ a/Só é valioso o consentimento 
vohuitario; e sempre se presume tal, sal- 
va a prova de medo, ameaças, dolo, frau- 
de ou violência. A suggestão é também um 
vicio destructivo do consentimento. Alem 
de voluntário é necessário, para a valida- 
de do consentimento, que aquelle que o 
presta, tenha poder de consentir. Cumpre 
emfim que o consentimento recahe sobre 
cousa não contraria á lei, nem aos bons 
costumes.D José Ferreira Borges, Diccio- 
nario Juridico-Commercial, s. v. 

CONSENTÍNTE, adj. 2 gen. (De con- 
sentir). O que consente. 

CONSENTIR, V. n. (Do latira consenti- 
re). Estar de consenso, estar d'accordo. 
—«E consentindo Clarinda nisso come- 
çou Filena com muita diligencia a obrar 
sua cura, e neste espaço entremeteo tan- 
tas graças, e palavras, té que todo abran- 
dou a Clarinda.D Jíarros, Clarimnndo, 
Liv. ir, cap. 5.—«Em tudo vinha, e con- 
sentia com o padre ; mas a carne venceo 
ao espirito.» Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 3. 

O Padre I?acc'ho alli não consentia 
No que Júpiter disse... 

CAM., LDS., c. I, est. 30. 

Como isto disse, o Padre poderoso, 
A cibeça inclinando, consentiu 
No que disso Mavorte valeroso ; 
E nectar sobre todos esparziu. 

OB. ciT., c. I, est. 41. 

— V'. a. Permittir, dar consentimento; 
soffrer, supportar. 

E pois mo dela faz partir, 
Noii lie quero ja solh-or ren, 
Neii quei''eu ela consentir 
Quanto mal me faz; c poron, 
Un vasalo so que il, 
Do pran do morto perderá, 
1'or esta cuita on que me ton. 

TIIOV. U CAST., c. 80. 

— tO qual a grande pena podem con- 
sentyr os diabos.» D. Duarte, Leal Con- 
selheiro, p. 270. 

lí consentio, 
Por remediar o siso, 
Que a vosso siso faltou ; 
E jiera gauhurdes j)araizo, 
A Bollrio. 

GIL VÍO., AUTO DA ALMA. 

■Não que os olhos alimpois, 
Que o não consentirão 
Os tristes laços; 
Que t les pontos aehareis 
Do face e cnvés, 
Que SC rompo o coração 
Em pedaços. 

IDEM, IBIDEM. 

Como ! vós, que presumia, 
Consrntis 
Continuardos a igreja, 
Som velhice ? 
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Dae-vos, dae-vos a prazer, 
Que muitas hcn-as lia nos annos 
Quo lá vom. 

IDEM, IBIDEM. 

Pul-os cm outro lugar 
para mudar a tendam; 
mas eu logo os fui tomar 
com este furto na mào. 
Consentiu o eoraçam, 
que vos nam quizessem ver, 
nam ho poderam manter. 

cnKiST. FALCÃO, OBRAS, p. 20 (cd. de 1871). 

Quem na vida consentiu 
sabendo serdes nasçida, 
nam crea que teve vida 
se na vida vos nam viu ; 
e porém quem descobriu 
senhora poder-vos veer 
nam seraa pera morrer. 

IDEM, IBIDEM, p. 2G. 

E tu meu cruel gênio, esta pequena 
Tardança da triste alma ine consente. 

ANT. FEim., ELEO. G. 

—« Mas como as mulheres de seu na- 
tural suo inclinadas á piedade, teve-a ta- 
manha daquellas vidas innvcentes, que 
não quiz consentir o que seu marido tra- 
zia ordenado : antes tomando outra carne 
lhe d^u de comer : e aos meninos de ma- 
mar com tamanho amor, como a seu filho 
próprio.tí Francisco de Moraes, Palmei- 
rim de Inglaterra, cap. 5.—<iE traz es- 
tas palavras comeqou soltar outras tão 
elevadas em sua pena, que transportado 
de todo, caminhava sem saber pera qua 
parte, como homem que de nada se lem- 
brava: mas tornado em seu acordo viu 
perto de si uma ponte, que atrevessava 
um grande rio, no meio delia um caval- 
leiro apercebido de justa, armado d'ar- 
mas de branco e encarnado com owlas de 
prata, no escudo em campo pardo um 
touro branco, e estava á pratica com ou- 
tros tres, que queriam passar, e não lho 
consentia.» Idem, Ibidem, cap. 20.—«Pa- 
rece-me que seria bom,pois aqui estamos 
tantas, não consentir que um só cavaVei- 
ro leve o despojo de quem nos serve, antes 
ganhemos nós porfvrça, o que lhe a elles 
ganharam com ella: e eu, polo que nisso 
vai, quero ser a primeira, que commetta 
esta ousadia.y> Idem, Ibidem, cap. 24.— 
nAquella noite dormiu o cavalleiro da 
Fortuna em uma cama de pelles, confor- 
me a outra, que sempre naquella casa ti- 
vera. A mulher do salvage quisera-lhe 
mostrar os pannos em que viera envolto 
o dia, que nascera, e descobrir-lhe quem 
era, e o salvage não o consentiu por 
lhe não fazer perder a suspeita em que 
vivia de lhe parecer, que podia ser seu Ji- 
Iho.T) Idem, Ibidem, cap. 31.— «Senhor, 
disse elle: este que aqui está mais perto, 
em cuja companhia eu vim, é Francião 
filho delrei Polendos de Thesalia, e uma 
donzella irmãa daqueWoutro morto, que 

alli jaz nos trouxe aqui, dizendo que es- 
te cavalleiro lhe mniái-a seu pai por trai- 
rão, e agora matara seu irmão ; que nos 
pedia que a vingássemos. Francião, ven- 
do já em má disp isigão o irmão da don- 
zella, quizera defendei-o; mas elle que 
era bom cavalleiro, o não quiz consentir 
em quanto esteve pera se d.effender. » Idom^ 
Ibidem, cap. 34.—«.Neste tempo Gracia- 
no com D. liofuel, Dvamiante com Be- 
lisarte, Beroldo com Vasiliardo, e assim 
uns com os outros, se travaram a braços, 
cuidando que por aquella via mais pres- 
tes se vencessem : e, porque já estavam 
no derradeiro extremo de suas forças, 
não consentiu o gran sábio Daliarte, 
que alli perto vivia, sentissem a quem 
desfaleciam primeiro, nem que Eutropa 
podesse triunfar de tamanha vitoria. » 
Idem, Ibidem, cap. 38.—«O da Fortuna 
se quisera ir também tras eVe, e não lho 
consentiram, c/izejiáü que cresse, se algum 
remedio de vida tivesse, que sem elle Uio 
dariam.» Idem, Ibidem, cap. 40.— <iAr- 
golante lhe beijou logo as mãos por ta- 
manha mercê, e sem mais detença toman- 
do suas armas, logo se poz ao caminho. 
Os paços foram logo toldados de tapeça- 
rias ricas, somente o apousentamento de 
Florida, que o não quiz consentir té vir 
D. Duardos.i) Idctn, Ibidem, cap. 42.— 
«Esta determinação sua o j'ez fazer a 
muitos, e não consentiram a Arnedos 
nem a liecindos, que se fossem té que to- 
dos tornassem lá, pera ver onde tanta 
gente coubera. Ao outro dia depois d'is- 
to estar assentado, el-rei, rainha, impe- 
ratriz Agr ola e Flerida em companhia 
dos mais reis e principes se partiram da 
cidade de Londres, caminho daquella 
famosa torre, naquella tempj tão nomea- 
da e temida polo mundo, de que já agora 
não ha hi memória.d Idem, Ibidem, cap. 
48.—«Esteve tanios dias Palmeirim na 
corte del-rei Fradique d'Inglaterra seu 
avó, que alguns sem razão começavam de 
estranhar nua detmça, de que teve pouca 
culpa, que força de rogos e palavras de 
sua mãi,lhe deteve mais do que lh'a von- 
tade consentia ; porque Flerida queria 
com aquelles poucos dias de sua conversa- 
ção satisfazer a tristeza dos outros, em 
que o não vira.n Idem, Ibidem, cap. 5i. 
— «Mas como ás cousas da vontade pola 
maior parte as outras obedecem, e a sua 
estava tão afriçoada, que por nenhuma 
via se podia ajiartar, obedecia-lhe a ra- 
zão pera consentir sua pena : os outros 
sentidos consentiram, uns pera sentir seu 
mal, outros pera ser contentes d'elle o 
juizo respeitava a causa onde estes males 
nasciam, e havia-os por hem vindos: de 
maneira que todas estas cousas eram 
pera maior dor de Palmeirim, e menos 
esperança de seu remedio.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 5G.—«Senhora, disse Dramu- 
siando, a vida lhe darei, pois ella assim 
quer, e a minha na guarda do escudo, se 

mo consentir, em quanto a disposiç"'"^ 
deste homem não for pera isso, e pod^Td^ 
ser que se vier alguém qua me vençnr í"'' 
nem ella terá piedade pera rne 
nem elle pera me deixar de matur, « 
tão descansarei : porque com urn so J 
terão fim todolos outros receios, ^ 
agora tenho,n Idem, Ibidem, cap. 62.- 

«Acabada a batalha, Dramusiando se 
colheu ao apousento d'Almourol, ondej'^\ 
muita diligencia foi curado de sud^ J 
das, que eram algum tanto perigos'''^' > 
em quanto assim esteve, não se fez 
ma batalha ante a fortaleza : porqn''' 
raguarda não consentiu a Almourol 
tomasse armas nem aventurasse 
pessoa, tendo já em alguma parte 
do o credito delle por ser vencido 
trez vezes.-» Idem, Ibidem, cap 
(L E por ser já hora de partir, 
levantar as tendas, não consentindo ^ 
riano que a acompanhasse, pedin<^ 
que quizesse deter-se na corte de 
alguns dias, onde seria recebido com 
to amor como a razão o requeria. 

6Ü.-" 

fW 

ioi' escusou com dizer que em todo o 
ria seguir o cavalleiro que ia com ® 
zella, porque temia a'gum engano.^ ^ pi. 
Ibidem, cap. 67. — «Por certo, diss^ 
meirim, agora não hei por muitof 
rem alguns cavalleiros vir a tão 
demand'1. Parece-me mal elrei cOB®® 
em sua terra tamanha sem razão '• ^ 
o mais do dia é gastado, e para 
talha fica pequeno espaço, partamos 

espero em Deus, que a que eu espero em Deus, que a ma 
desse seja causa de seu vencimento ^ ^ 
Ibidem, cap. 60.—«Assim í»® 
em suas mãos, consentiram ç"'' ^ 
delias o que melhor lhe parecesse! P^ 
a pessoa, a que tanto deviam, nào 
dia negar nada ; e mais sendo seu p 
sito tão singular e virtuoso.d 
dem, cap. 70. — «E como Drain'-'^[ 
se partira em busca delle, maltratO' 
muitas feridas, sem consentir J 
rassem dellas, affirma>ido-lhe 
alvoroçar que Miraguarda não 
que ninguém soccorresse o seu 
não elle, mandando lhe que o 
e que por seu mandado o fazia.' ,(íS 
Ibidem, cap. 72. — «E posto qne (^^3 
vezes vivia triste, cuidando de " „ííi)' 
achar, tornava se a consolar, l^m" 
lhe que quem obras tão assinadas j 
ainda que quizesse encobrir-se, 
o consentiriam: e com isto, acomp ^^^^6 
de seu cuidado, passava suas 
inda que muitos tivesse, um só ' 
outros lhe dava mais em que jüí'" 
este seguia sempre: que costume s^' 
 -■ " que lhe mais ^ muitos tem e o 

cap. 73. 
saem-lh^ U' 

nco guir.» Idem, Ibidem, 
açode alguém a isso, saern-f"" 
valleiros, que tem dentro e vend^"*^ 
go : e se vem mais de um não os <í> 
tem, ante ás bombardadas os 
castello.ii Idem, Ibidem, cap. 

desvi'^ 
74. 
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As bombas vem do fogo, o juntamente 
As panellas sulplmreas, tào damnosas : 
^orem aos de Vulcano não consente 
Wue dcm fogo ás bombardas temerosas ; 
^ orque o generoso animo e valente, 
fintre gentes tão poucas e medrosas, 
«ao mostra quanto pode : e com rasão ; 
S!ue e fraqueza entre ovelhas ser leão. 

OAM., Lus., c. I, est. 68. 

Este quiz o Céo justo, que floreça 
;^as armas contra o torpe Miiuritano, 
■Ueitando-o de si fóra; o lá na ardente 

'rica estar quieto o não consente. 
OB. OIT., e. III, est. 20. 

governar o Eeino, que outro pede, 
j-^or causa dos pi'ivadoB foi privado ; 
J-^orque^ como por elles se regia, 

todos os seus vicios co/iseüíía. 
OB- OIT., C. III, est. 91. 

Que furor consentia, qnc a espada fina 
yue pôde sustentar o grande peso 
^0 furor mauro, fosse alevantada 
"-outra uma fraca dama delicada ? 

OB. OIT., c. III, est. 123. 

Q o consentia a morte tantos annos, 
Vue do Ileroe tão ditoso se lograsse 
j^ortugal; mas os coros soberanos 

o ceo o supremo quiz que jiovoasse. 
OB. ciT., c. IV, est. 50. 

■n 
queres com pactos e lianças 

c paz, e de amizade sacra e nua, 
otnmercio consentir das abondanças 

fazendas da torra sua o tua ; 
orque cre^'am as rendas o abastanças 

k ^liom a gente mais trabalha e súa) 
* vossos reinos : será certamente 
® ti proveito, e d'elle gloria ingente. 

OB. CIT., c. VII, est. G2. 

elle vinha a infestante gente, 
xue roul)^jj(jQ até então nomar.viuia, 

®latea se chamaua, era valente 
m tudo, que interesso prometia : 
eecssidado, que no mal consente 

Po^.' (ielles quizesse a companhia, 
AnT"^ '^ondo-se monos poderoso, *■ suas manhas temeroso. 

"adu mus., mal. cohq., liv. IV, est. 104. 

füx-jj villa, vão ferindo 

O f ^'"'«igos postos em fugida, Q íuror não consentindo, 
<!• nenhum dclles so conceda a vida. 

'fEM, ibidem, liv. V, est. 51. 

já brando fica, e logo 
®upita braueza so arrebata. 
OORTE HEAL, NAÜFlt. DE SEPULV., CaUt. I. 

vontade da rasão decente 
Jjag ® ®^niiiiho escuro e tenebroso, 
Oiio 1^ tal... aqui lhe não consente 
Ondo ma.is o Filho piedoso, 
l^ódo<i '"''.Plicou : Seguramente Poi ®Gguir o passo duvidoso, 
O Qun a rasão inclina 

o brande Decreto determina. 
Ol-IM DE aoUEA, NOVISS. DO IIOM., C. III, CSt. 20. 

Os S 1 
O Yvii" vãos, do quem tão cegamente 

®cus agouros so gOTCrna, 
^^olhor estão, que não so lhe consente 
Qiial d(, horrida caverna ; 
No gf P^^-iiodos delia está pendente 

TV''°®Pocto, qual na parto interna, 
'^^■■''aucp ^^«'■■gões, a grã Chimora, 'Monstruosa, e cruel fera. 

ibidemj c. ih, est. 35. 
ii.-_55_ 
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Estes, e outros varões de igual calibro, 
Dignos todos de fama e maravilha. 
Honrarão nesta noito a grande festa : 
Mas da justiça o amor ine não consente 
Que eu deixe vossos nomes envolvidos 
Entre a trova, que espalha soumolenta 
A agua estofa do sombrio Lothos. 
Bolorento Pão ralo o tu, que fallas 
A lingua da Mourama, ó bom Goiiçalo, 
E que os melões, o peras almotaças, 
Com tanta roctidão ao Povo d'ÉIva3, 
Quando empunhas severo a rubra Tara. 

DiMiz DA cbuz, nyss., e. vii. 

 Ou foi que Balda ' 
Engenhoso e subtil quiz desfazer-se 
Da presença importuna o perigosa 
Do índio generoso ; o desde aquella 
Saudosa manhã, que a desjiedida 
Presenciou dos dous amantes, nunca 
Co?ise/íí2M que outra vez tornasse aos braços 
Da formosa Lindoya  

 Não consente 
O cauteloso Balda que Lindoya 
Chegue a falar ao seu esposo ; e manda 
Que uuia escura prisão o esconda e aparto 
Da luz do sol. 

JOSÉ BASIUO DA GAMA, CKAQDAY, C. III. 

Logo na obra se vô, que jando o o Obroiro. 
Certos favos do mel não tinham dono : 

Tavões os reclanuirão : 
Em demanda as Abelhas consentirão, 

Que a Bêsi)a o Juiz fosso. 
rilANC. M. DO NASO., FAB. DE LAF., liv. I, f. 21. 

Quando nas mãos de Amor mo vi sujeito, 
A razão em mil orros consentindo, 
Jurei de nunca mais, em lhe fugindo, 
Sujeitar-me a sou barbaro preceito. 

J. X. DE MATTOS, lUMAS, p. 11 (3.» cd.) 

Agora em quanto despertando a gente, 
Lá no pátrio Orizonte a luz não raia. 
Gozarei da frescura desta praia, 
Sc tanto o meu destino me consente. 

IDEM, IBIDEM, p. 43. 

E não receia o Mundo que o infesto 
Meu hálito mortal V luda consente 
Que cu pize os matos deste monto agreste ? 

IDEM, IlilDEM, p. G9. 

Que te vejão meus olhos, não consente 
(Meus tristes olhos) por mais tempo o Fado ; 
Som ti para tão longo desterrado 
Irei viver, so viver posso, ausento. 

IDEM, IMDEM, p. 71. 

— ikpprovíir. — líji Fernão Lopes de 
Castanheda diz^ que andavam os mais 
delles pejadus no governo de Lopo Vaz, 
porque cuidava cada hura que lhe cabia 
aquelle lugar melhor que a elle: o que pa- 
rece foi imaginaçuo, porque primeiro que 
Lopo Vaz fosse entregue da Índia, podiam 
elles esturvallo, pjr serem muitos, e muito 
principaes Fidalgos, que se quizeram, não 
consentiram a Affonso Alexia o que fez, 
nem acceitáram em Cochim a Lopo Vaz 
por Governador ; mas a verdade he, que o 
feito era temerário, que na victoria todos 
haviam de ter tamanho quinhão como Lo- 
po Vaz.y> Diogo do Couto, Década IV, 
Liv. I, cap._2. 

CONSEQÜÊNCIA, s. f. (Do latim conse- 
quentia). Conclusuo deduzida d'uma ou 
mais proposições; imporlancia.— ils pre- 
missas e a consequencia d'um syllogismo. 
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— Resultado, effeito. — aE em Barha 
Roxa a experiencia e o valor tinham tan- 
tos abonos, e Solimão altivo e hellicoso 
começou a dar ouvidos a empreza de tan- 
tas conseqüências que parecia opportuna 
pela paz e prosperidade que gosava seu 
império.)) Jacintho Freire, Vida de Dom 
João de Castro, p. 15, ediç. de S. Luiz, 
de 1835. 

— Loc.: Ser, ou não ser cottsacZe conse- 
quencia ; ser, ou nao ser cousa de importân- 
cia.— Trazer comsigo muitas conseqüên- 
cias ; dar muito de si, muito resultado, ou 
embaraços, 

— Loc. ADV.: Fjm consequencia de, 
por effeito de.—■ Bor consequencia; por 
conseguinte, em virtude d'isso. 

CONSEQÜENTE, adj. 2 gen. (Do latira 
consequens, consequentis, pait. act. de con- 
sequi). Que segue, ou que se segue e de- 
duz naturalmente : o que vera depois. — 
E' conseqüente ás alterações na moeda al- 
terarem-se os preços das cousas. 

— Que discorre, que obra consequen- 
temente ; colierentc.— Homem conseqüen- 
te nu seu procedimento. 

— Loc.: Ser conseqüente comsigo mes- 
mo, com os seus 2'rincipios, com as suas 
idêas; ser coherente. 

— S. m. Termo de Lógica. Segunda 
proposição de um enthymema, do qual a 
primeira se chama o antecedente. — Con- 
seqüente absurdo, falso. 

— Termo do Matliematica. Segundo 
tei'rao de uma razão ou relação; na se- 
guinte relação, a h c ! os ter- 
mos—b—c—x, são conseqüentes,e—a— 
c—antecedentes. 

— S. f. Termo de Musica. A segunda 
parte de uma fuga. 

— Loc. Auv.: I^or conseqüente, por 
conseguinte. 

CONSEQUENTEMÊNTE, adv. (De con- 
seqüente, com o sufíixo «mente»). Por 
conseguinte, por uma consequencia natu- 
ral, e rasoavcl. 

— Por consequencia, coherentemente, 
de um modo conforme aos principios ou 
ideas do cada qual.— Fallar consequen- 
temente .—Discorrer consequentemente. 

CONSÊRO , s. m. Conreario entro os co- 
negos regrantes de Santo Agostinho. 

CONSERVA, s. /. (Do conservar). Tei-- 
mo do Pharmacia. Preparação de consis- 
tência mollo, e que cede facilmente á 
pressão; estas conservas, que eram n'ou- 
tro tompo muito usadas, são hoje pouco 
numerosas, c raras vozes empregadas, a 
não ser as conservas de rosas, e de cy- 
nobatos, que pelas suas propriedades tô- 
nicas o adstringentes, ainda hoje so admi- 
nistram na dóso de 8 a 15 granunas (2 
a 4 oitavr.s) por dia, nas diarrhôas chro- 
nicas. As conservas preparam-se com 
pós de flores, folhas, fructos ou raizes, a 
que se ajunta assucar em proporção con- 
siderável. 

—Termo de Economia domestica, Subs- 
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tancias alimentícias conservadas em fras- 
cos de vidro, ou em louça, cora vinagre, 
aguardente, ou azeite, ou em caixotes de 
folheta privadas de ar.—Conserva de pi- 
mentos. — Peixe de conserva. — Fructa 
de conserva. 

— A substancia assim conservada. 
— Termo de Nautica. Companhia, so- 

ciedade de navios que navegam juntos 
para se soccorrerem mutuamente em ca- 
so de necessidade.— iGrande prazer ou- 
ve antre aquellesj quando chegando aa 
vista da ilha das Garças, vyram as qua- 
tro caravellas, que ja hi jaziam de re- 
pouso, de qualquer guisa que hi jouves- 
sem; ca non montava que fossem da sua 
conserva, todavya sahyam que eram do 
regno, pello qual speravam que compryam 
em sua ajuda, o fallecimento que lhe fe- 
zessem as outras porque ante tiinham spe- 
rança.n Azurara, Chronica de Guiné, cap. 
54. — tCom as outras duas nios di sua 
conserva.» Aífonso d'Albuquerque, Com- 
mentarios, Part. i, cap. C. — «iJ elle, e 
Fero Dalpoim tiveram-se conserva hum 
ao outro.D Idem, Ibidem, Part. iii, cap. 
42. 

— Termo de Fortificaçào. Parallelas 
no bastião. Vid. Contraguarda. 

— Loc.: Estar de conserva, estar 
guardado, sem uso. — Ter cavallo em 
conserva, ter cavallo, somente por luxo, 
na estrebaria, sem se servir d'elle. — De 
conserva com alguém, de mão commum, 
mancommunado com alguém, em liga. — 
Andar em uma conserva, andar juntos. 
— Custar ameixas de conserva, custar 
muito, ser muito difficil, custar muito tra- 
balho. 

CONSERVAÇÃO, s. f. (Do thema con- 
serva, de conservar, com osufSxo «ação»). 
Acção pela qual uma pessoa ou cousa & 
conservada, guardada, preservada. — A 
conservação da vida. — A conservação 
de manuscriptos. — «Que os ídolos, que 
se fazião adorar violentos, estavão pro- 
ximos ao despenhadeiro ; que o castigo em 
hum tempo era remedio, em outro acha- 
que, e o dos poderosos sempre arriscado : 
que a sua conservação estava em não che- 
garem huma vez a perãerlhe o respeito... 
A Rainha, cujo animo inquieto, e altivo 
mal se accommodava ao saudavel destepa- 
recer, houve então por hem não despresar 
o aviso em beneficio da conservação O 
Reino attenuado, sem caòeça, sem armas, 
sem soldados, e sem forças para a defen- 
sa, por todos os lados se mostrava a con- 
servação empreza dificultosa...t> Fr. Do- 
mingos Teixeira, Vida de D. Nuno Alva- 
res Pereira, Liv. i. 

— O effeito d'acção de conservar. — 
<íE por quanto estas cousas, como todas \ 
as boas, caem mais depressa do que se ' 
aleuantam : nam faltou com a prouiden- 
cia possiuel á conseruação, e perpetuida- ' 
de dellas.s Lucena, Vida de S. Francis- 
co Xavier, Liv. iv, cap. 12. —■ «Se acha- j 

uão como estranhos na ohseruancia dos 
meyos conuenientes a sua conseruação.» 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, Part. i, cap. 7. 

— Termo de Pharmacia. Arte de im- 
pedir a alteração das drogas e dos medi- 
camentos, collocando-os em vasos, em lo- 
gares adequados, e da maneira mais con- 
veniente a evitar que percam as suas pro- 
priedades. 

CONSERVADO, A, part. pass. de Con- 
servar. Que se conservou.— Tem-se con- 
servado o dia sem chuva. 

— Loc.: Fatiando das pessoas, Aomewi 
bem conservado, homem idoso, mas vi- 
goroso. 

— Figuradamente : É um rapaz bem 
conservado, rapaz que continua a proce- 
der bem, depois de se ter corrigido e 
emendado. 

— Fallando das cousas, bem conser- 
vado, em bom estado, sem alteração ou 
corrupção, não deteriorado. — Monumen- 
tos bem conservados.—Pinturas bem con- 
servadas. 

CONSERVADOR, s. m. (Do thema con- 
serva, de conservar, com o suffixo «dor»). 
O que conserva ou protege. 

— Termo do Foro. Magistrado que 
conserva, defende, mantém e faz guardar 
os privilégios de alguma corporação. 

— Empregado publico que tem a seu 
cargo o registar todas as contas do com- 
pra, de venda, etc. 

— Adj. Que conserva, mantém, guar- 
da.—Senado conservador, instituição ex- 
tincta de uma das constituições da França. 

CONSERVÁNCIA, s. f. ant. (Do thema 
conserva, de conservar, com o suffixo 
«anda»). Conservação, inteireza. 

CONSERVÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
conservans, conservantis, part. act. de 
conservare). Que conserva. 

CONSERVÁR, v. a. (Do latim conser- 
vare). Guardar com cuidado, manter no 
mesmo estado ou logar; preservar. — 
uMais podia, conservandoa viva sem co- 
raçao, nem entranhas: Ut glorificetur 
Mater Dea per eam.» Antonio Vieira, 
Sermões do Rosário, Part. iii, § 414. — 
«Dramusiando foi o homem que mais de- 
sejou, conservar a vida dos bons cavallei- 
ros, polo pouco temor que delles tinha, 
que esta qualidade tem os mui confiados 
de si.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 10. — «Acho que não 
tenho tanta razão de ms queixar por to- 
dos os males passados, quãta de lhe dar 
graqas por este só bem presente, pois me 
quis conservar a vida, etc.» Fernão Men- 
des Pinto, Peregrinações, Liv. i, cap. 1. 

— Defender, amparar, salvar. — «Muy- 
tos tornaram atras: mas aos que perseue- 
raram Manoel depois Deos {diz oP. Pe- 
ro Mascarenhas numa sua de 1562) os con- 
seruou.» Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 1. 
— nPorque a fim de se continuar em Ma- 
luco a fé, e lei do Senhor trouxe consigo \ 

alguns moços naturais das mesmas ilhas, 
que doutrinados, e feytos sacerdotes no 
collegio de sam Paulo de Goa a ajudas- 
sem depois a pregar, e dilatar per toda 
aquella terra, e pera a gente nam perder 
o feruor, em que os posera té a vinda aos 
outros padres da Companhia, de quem es- 
peraua trabalhariam polos conseruar, « 
melhorar em tudo, fez que hum sacerdote 
secular hem entendido, e que elle 
muyto ajudado nas cousas do espirito, si 
encarregasse de ensinar na igreja a santa 
doutrina aos mininos, e pessoas rudes 
cada dia per espaço de duas horas, e 
ao menos huma vez na somana continuas- 
se com aquellas praticas dos pri^idp'^^ 
da fé ás molheres dos Portuguezes.n 
cena. Vida de S. Francisco Xavier, Liv- 
IV, cap. 1. — ti D'onde prucederão as 
moraveis guerras, que em nossos 
oprimirão Italia, assi em Mantua, 
no Monferrato, das quaes era Teot''^ 
Lombardia, sobre cujos campos, se 
sentarão muitos annos, as lamentaveis 
gedias, que Espanhoes, Francezes, ^ ■" 
lemães, padeceram a fim de conservar 
interesses de suas Coroas, y> Francisco 
noel de Mello, Epanaphoras, Liv.^ljP' 
16. — «Que a Rainha no coração 
Reino fomentava as discórdias, em 
to ganhava huns com beneficios, out^ _ 
com promessas, e muitos, que erão 
ra sua, procuravão desempenhar ss 
obrigação em conservar a authoria"' ^ 
daquella, de quem erão creaturas: 2"^ 
opinião nos não podia conservar, f 
que tinham inimigos os mesmos 
zes, que conhecião as nossas forças, f 
criados na mesma casa.d Fr. DoW^S - 
Teixeira, Vida de D. Nuno Alvares 
ra, Liv. I. 

Oh ceus ! oli fados ! conservae Ferrcír® i 
São necessários os heroes no mundo : 
•E tu, ferrolha os proccllosos monstros, 

Eólo amigo. 
BAKB. DU BOCAGE, ODE A OBATIDÃO. 

— Possuir. 
— Isso (diz o Deào) é escusado ; 
Eu conservo, entre varias baforinlias 
^0 Agnus Dei, de Verônicas, do 
Que trouxe lá de Koma, e ao despedir-f ' 
Me deo o Passionei) uma Cabeça 
Do glorioso São Pedro, cousa rara ! 
Obra de insigne Mestre ! Talvez este, 
Como Príncipe, foi do Apostolado, 
Baste no nosso caso, a serem nelle 
Os sagrados Apostolos precisos. 

DINIZ DA CBUZ, IIYSS., C. IV. 

Elle treme, elle pára, 
Calado, immovel, qual estatua fica; 
Porém se perde a voz e o movimento. 
Conserva illesos vista, e sentimento- 

BARB. Dü BOCAGE, MEDJSA. 

De transportada a deusa ao doce co'^' 
Nas màosa entrega ; e : «Esta (lhe" 
Copia fiel da tua amada Venus. 
Com cila, ausente, ó caro, te consolai 
Quando longe de ti me retiverem 
Cruéis deveres, pérfidas suspeitas.' 

GAKIIET, KETRATO DE VENUS, C. V/- 
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— Reter, guardar na memória. 

E AíTonso a quem tocana outro roteiro ; 
nouo, nouos mares inquirindo, 

Miegou rendendo tudo, onde a memória 
^onserua de Albuquerque a lieroiea historia. 

sX DE MENEZES, MALAOA CONQ., 1ÍV. V, est. 39. 

Em base eterna s'ergue, c se levanta 
•Uesd'este instante n'Asia a Lusa gloria, 
Vue ha de offuscar com maravilhas quanta 
■tivma conservão os Ileroes na Historia. 

j. AGOST. de MACEDO, OKIEHT., C. VIII, CSt. G5. 

E do teu claro sangue assi a memória 
Conserva, que a não gaste o tempo ou mude. 

AUT. PERU., ODES, 1ÍV. II, n. 4. 

Conservay tós seus nomes e estendey-os, 
M mais ha que estender, do que elles fazem, 
^onsirvay-os, que nisso fareis muito. 

iDEM, iB., liv. I, n." 2. 

. Conservar-se, v. rejl. Permanecer 
'nteiro, em bom estado. 

Figuradamente: Manter-se são, com 
oas cores, sem signaes de velhice ; ter 

^lidado de si; poupar-se. 
CONSERVATÍVO, adj. (Do thema con- 

de conservar, com o suíSxo «ati- 
^0»). Que é proprio para conservar. 

CONSERVATÓRIA, s. f . (Do latim con- 
^^i"oator, com o suffixo «ia»). Antigo ter- 

de Jurisprudência. Tribunal do con- 
Servador dos direitos de alg umas corpo- 
*"^9063 de uma universidade. 
, Repartição publica onde se registam 
odos os contractos do compra, de ven- 

cia, etc. ^ ' 
PI. Conservatórias, letras apostoli- 
ou indultos concedidos a algumas 

'^^''porações religiosas para elegerem juiz 
Conservador. 

Cartas que os juizes conservadores 
xpedem a favor d'aquelles que estuo sob 

^^ajurisdicção. 
^ 1-) CONSERVATÓRIO, adj. (Vid. Con- 

^■Vatoria). Que conserva; conservador. 
. Termo de Direito. Acto conservato- 

• ' 3_eto de processo, que tem por fim 
que se prejudique o direito; por 

pposição ao acto de execução. 
CONSERVATÓRIO, s. m. (Vid. Con- 

^^atorio 1). Nome de certos estabeleci- 
públicos. 

Conservatorio de musica; estabele- 
Qg destinado a proteger e propagar 
çj ^'^'^^ecimentos musicaes ; tiveram prin- 

° Italia: o primeiro foi fundado 
«So , em 1537, com o nome de 

di Loreto, e, em 1576, for- 
um segundo na mesma cidade, 

fg . ^ nome de Sant'Onofrio: pelo bom 

I6O7 tiveram, edificou-se, em 
liacl ' 7'^"^ terceiro estabelecimento, cha- 
0 Q ° Pietà ou de' Turchini, ficando 
si^ j'^®®''vatorio de Santo Onofrio uma 

®uccursal; depois dos conserva- 
dos Nápoles, unicamente consagra- 
Os homens, os mais celebres, foram 
hoijy ' 6neza reservados ás mulheres ; 

quatro: VOsjiedale dtüaPietà, 

le Mendicanti, le Incurahili, e 1'Ospeãa- 
letto de San Giovannie Paolo; o primeiro 
e o terceiro subsistiram até fins do século 
XVIII; o segundo dcsappareceu cora a Re- 
publica; e o único que ainda hoje subsis- 
te é o delia Pietà. A França tomou o 
exemplo da Italia, fundando o seu pri- 
meiro Conservatorio de musica de Paris, 
em 1784, e muitos outros paizes tomaram 
o exemplo da França. Os conservatorios 
foram fundados em Praga, cm 1810, em 
Vienna e em Varsovia, cm 1821, em 
Madrid, em 1830; depois em Portugal, 
em Berlim, em Leipzig, cm Colonia, em 
Munich, cm Bruxellas, etc. 

— Conservatorio das artes e officios; 
estabelecimento onde são expostos mode- 
los de machinas, e onde se fazem cursos 
technicos; este conservatorio foi funda- 
do em Paris, em 1794. 

3.) CONSERVATÓRIO, s. m. ant. (Vid. 
Conservatória). Logar, vaso, tanque on- 
de se conserva alguma cousa. 

CONSERVÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
conserva, de conservar, com o suffixo 
«avel»). Que se pôde conservar, proprio 
para se guardar, sem se corromper. — 
Fructos conservaveis. 

CONSERVÉIRO, s. m. (De conserva, 
com o suffixo «eiro»). O que faz ou ven- 
do doces, e conservas. 

CONSERVO, s. m. (De com, e servo). 
O que ó servo ou escravo juntamente 
com outro. 

CONSÊSSO, s. m. (Do latim consesstis). 
Assemblêa, concilio. 

CONSIDERAÇÃO, s. /. (Do latim consi- 
deratione). Acção pela qual se considera 
ou examina alguma cousa. — «O enten- 
dimento delicado tem a imaginaram buli- 
çosa, faz revolverno coraçam diversas coa- 
siderações, e acha nella muytas contradi- 
ções ao descanço, e por usar do que en- 
tende muytas vezes o namtem.n D. Joanna 
da Gama, Ditos da Freira, p. 23. 

— Respeito, reputação, importancia, 
estima que se tem por alguém; ou de 
que alguém goza. — «O' alegria inex- 
timauel: ó contentamento aquém do qual 
Jlca toda a humana consideração. Mas 
não sey se me tolherão minhas desauen- 
turas tamanha hemauenturanqa,^ Hei- 
tor Pinto, Dialogo da Lembrança da Mor- 
te, cap. 8. — aProvavão (os cynicos), que 
o animo do homem se havia de despojar 
de objectos baixos, para se empregar sem- 
pre em a consideração, e amor dos altís- 
simos; a cujas azas fazia estorvo o uso 
dos cornados temporaes, civis, e politicos.D 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 199. 

—Attenção, reflexão, meditação; moti- 
vo, razão; circumspecção, discrição.—Fa- 
zer as cousas sem consideração.—«Mostrou 
se a Magestade em dia tão plausivel, fácil 
ao perdão de culpas tão honradas, man- 
dava lhe fosse a descanqar da moléstia da 
jornada; mas como trazia os pensamen- 

tos occupados em mais altas considera- 
ções, escuzou-se a vagar no ocio, dizen- 
do:.. . Já a este tempo Ruy Pereira dis- 
cursava com igual conceito sobre a mes- 
ma matéria, a que se oppunhão dificul- 
dades de consideração pelos ânimos cor- 
ruptos com as promessas de Castella.. , 
Discorreo-se na matéria com pareceres 
diversos, e depois de varias considera- 
ções sobre negocio de tanto pezo...» Fr. 
Domingos Teixeira, Vida de D. Nuno Al- 
vares Pereira, Liv. i. 

— Em estylo epistolar: Sou com to- 
da a consideração; fórmula polida com 
que se terminam algumas cartas. 

—Loc.: Tomar em consideração, at- 
tender a. — Homem de consideração, pes- 
soa considerada pelo seu caracter, cargo, 
auctoridade. — Homem de pouca conside- 
ração, homem de pouco merecimento, pou- 
co conhecido. — Cousa de pouca conside- 
ração, cousa de pouca monta, de pouco 
valor, de inferior qualidade.—Negocio 
de muita ou pouca consideração, negocio 
que merece muita ou pouca consideração, 
de muita ou pouca importancia. — Perder 
a sua consideração, perder o conceito, a 
estimação. 

—Loc. ADV.: Em consideração a; at- 
tendendo a, em vista de. 

CONSIDERÁDAMÊNTE, adv, (De consi- 
derado, com o suffixo «mente»). Com con- 
sideração, com reflexão, com prudência, 
com circumspecção. 

CONSIDERÁDO, k,part,pass. de Consi- 
derar. Que se considerou; examinado, 
reflcctido, ponderado. 

Olha que só te enleva, e te esvanece 
A falta de ter bem considerado 
O quào erradamente se escolhesse 
Trocando-se o mandar por ser mandado; 
Podereis Deoses ser, se se colhesse 
O Pomo, que por isso he só vedado, 
E iicará do vós então sabido 
O bem e o mal, que nelle estíl escondido. 

KOLIM DE MOURA, NOV. DO UOMEM, C. I, CSt. 37. 

CONSIDERADÔR, adj. (Do thema con- 
sidera, de considerar, como suffixo «dôr»). 
Que considera, reflecte; prudente, medi- 
tativo. 

CONSIDERÁR, V. a. (Do latim conside- 
rare). Examinar, observar com attenção ; 
reflectir; ponderar, calcular, julgar; pe- 
sar, apreciar. 

Mandárào-me aqui subir 
Neste sancto amphlthcatro, 
Para aqui introduzir 
As figuras que hão de vir 
Com todo seu apparato. 
lie dc notar, 
Que haveis dc considerar 
Isto ser contemplação 
Fóra da historia geral, 
Mas fundada cm devoção. 

aiL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

— nPor tanto aqueUes, que emprega- 
rem a vida em algum exercido, devem 
primeiro considerar bem, a qualidade 
dclle: porque naõ sendo proveitoso obra^ 
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mal^ e mais gastaõ o tempo, que naõ tem 
preço. j> Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
S.—«ilías que farei, que rJescansando-vos 
a vós, me condemno a mim? Puis se isto 
assi he, pera que vos q ereis vingar, de 
quem volo nnõ merece ? Náò será mdlior 
negardes á vontade o desejo, e Jicareis 
ãescançado, e eu livre de bocas mal ãi- 
zentes? Porque nau considerais o lugar 
onde estou; e a pessoa do Emperador, e 
a sua honra, posta na ventura de minha 
fraqueza, pois assi me venço, por quem 
se irá rindo como se d'aqui partir, ma- 
nifestando a todos meu atrevimento.y> 
Idem, Ibideni, cap. 9. 

Os ventos, & monção considerando 
Prática gente, lenhos bem prouidos. 
Famosa empresa conseguir deseja, 
Mas em muitas duuida, rjunl eleja. 

sL DE MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. I, GSt. 14. 

Disse, & desaparcceo o bando eleito, 
Eestituindo ao ar a forma leue : 
Acordando Albuquerque clieo o peito 
Dos sentimentos, que no sono teue : 
Deixa o náutico logo encosto estreito, 
E no mais íirme d:i lembrança cscreue 
A diuina vizíio, & o elleito espera, 
Que ser ordem diuina considera. 

IDEM, IBIDEM, 1ÍV. I, CSt. 23. 

o Gama, que também considerava 
O tempo, que para a partida o cliama, 
E que despacho já não esperava 
Melhor do liei, que os Slahometanos ama ; 
Aos feitores, que em terra estào, mandava 
Que se tornem ás naus : e porque a fama 
D'esta súbita vinda os não impida, 
Lhe manda que a fizessem escondida. 

cAM., Lus., c. IX, est. 8. 

— <iE considerando V. A. que pois 
estas pessoas de que se tanto speraua, nam 
tinham feito em tempo de trinta, & sete 
annos, que á, que el liei dom Emanuel 
vosso pai faleceo, cousa que respondece 
ao merecimento de tal negocio, sem se 
lemhrar de quão fraco eu deuo ser pera 
hum tamanho peso, me mandou neste an- 
no do Senhor de MD.LVIII. que daquil- 
lo em que muitos, como em cousa deses- 
perada, se nam atreueram poer a mão, 
tomasse eu o cuidado, o que fiz com mór 
ousadia do que a meu fraco juizo conui- 
nha, mouido com tudo por sos dous res- 
peitos, o hum por eu ser fectura do dito 
senhor Rei.n Damião do Gocs, Chronica 
de D. Manoel, Prol. 

Estes seus eixos ficào debuchando 
Os dous menores círculos presentes, 
Como em seus metas faz o Sol voltando 
Outros que o nome lhe darào d'ardentcs ; 
Seis mais o bello Orbe estào marcando 
Da Machina total igual fendeutes, 
Dos quaes, posto que tem igual longura, 
Este só eonsidcrão com largura. 

ROHM DE MOÜKA, NOV. DO HOM., C. I, CSt. 30. 

— «Considerava eu, ouvindo-o, a misé- 
ria daquelles mofinos; que nem o proprio 
inferno deyxão a outros que lhes preste, d 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 70. 

De um aborto cruel e rigoroso 
Dores, penas e esjiantos considera. 

MANOEL IIIOMAZ, INSUL., 1ÍV. VIHj OÍt. 102. 

— Considerar-se, v. rejl. Olhar-se, re- 
putar-se, ter-se. — Considerou-se insul- 
tado. 

CONSIDERÁVEL, adj. 2 gen. (Do the- 
ma considera, de considerar, com o suf- 
fixo «avel»). Que tem consideração, cre- 
dito, auctoridade; notável, importante. 

— Que merece consideraçào, attençào, 
fallando das cousas. 

— Figuradamenttí : Grande, excessi- 
vo. — Gastos consideráveis. 

CONSIDERAVELMENTE, adv. (Do con- 
siderável, com o sufíixo «mente»). De 
um modo considerável, notavelmente. — 
O reconhecimento do caracter humano das 
instituições religiosas, tem augmentado 
consideravelmente n'este século. 

CONSIGNAÇÃO, s. f. (Do latim co7isi- 
gnatione). Deposito d'uma somma, ou de 
outro objecto qualquer, entre as màos de 
uma pessoa publica. 

— Antigamente : Deposito de dinheiro 
para a conijjra d'um emprego. 

— Caixa de deposito e consignações; 
caixa publica que recebe somente os de- 
pósitos c consignações dos particulares, c 
os fundos de diversos estabelecimentos. 

■— TermodeCommercioMaritimo. Ke- 
messa de dinheiro ou fazendas a correspon- 
dente, para elle as negociar, ou confiar-lhe 
navios para elle cobrar os fretes, para cui- 
dar em procurar nova carregação e cor- 
rer com os gastos da tripulação, concer- 
tos, etc. — Mandei o mtu navio e a car- 
ga á consignação de Carneiro & C.* 

— Fazendas á consignação ; fazendas 
remeltidas de conta própria ou alheia a 
alguém para promover a sua venda ou 
destino ; o mesmo que : fazendas á com- 
missão. Vid. Commissão. 

— Antigamente: Acção de fazer o si- 
gnal da cruz. 

CONSIGNADO, A, part. pass. de Con- 
signar. 

f CONSIGNADÔR, s. m. Termo do Com- 
mercio. O negociante que envia as fa- 
zendas a outro para lh'as vender de sua 
conta. Vid. Consignante. 

CONSIGNÁNTE, adj. 2 gcn. (Do latim 
consignans, consignantis, part. act. de 
consignare). Pessoa que faz consignação 
de dinheiro; que remette fazendas ou 
manda navios á consignação do seu cor- 
respondente, ou o confia ao capitão ou 
sobre-carga. 

CONSIGNÁR, V. a. (Do latim consigna- 
re). Depositar em juizo alguma somma 
de dinheiro, como garantia, ou para que 
seja entregue em tempo opportuno. 

— Determinar, dar, applicar certa 
quantia de dinheiro para alguma despeza. 

— Figuradamente : Declarar.—E' ne- 
cessário que esta circumstancia fique bem 
consignada. 

— Termo de Oommercio. Confiar fa- 
zendas, carregação de navios ou os mes- 
mos navios a alguém, para que os nego- 
cie c cuide d'clies, cobre os fretes po"" 
conta do consignante, promova a venda 
das fazendas, etc. — Consignei as mi- 
nhas fazendas ao capitão do navio. 

— Consignar-se, v. refl. ant. Fazer o 
signal da cruz. 

CONSIGNATÁRIO, s. m. (Do latim con- 
signatus, com o sufíixo «ario»). Depos'" 
tario proposto á recepção e á guarda dos 
deposites e consignações. 

— Termo de Commercio MaritimO; 
Negociante ou commissionario a quem o 
dirigida uma mercadoria ou uma carre- 
gação para eíFectuar a venda por con^ 
de quem a remetteu.— t Todo o commi'^' 
sario ou consignatario que receber as f^' 
zendas mencionadas no conhecimento 
fretamento será, obrigado a passar reciho 
ao Capitão que lh'o 'exigir, pena de fss- 
ponder pelas despezas, perdas e daninot) 
e mesmo os do retardamento.-» José Fer* 
reira Borges, Diccionario Jiiridico-Coffl- 
mercial, s. v. Vid. Commissario. 

CGNSIGNATÍVO, adj. (Do latim con- 
signatus, com o suíiixo «ivo»). TerfflO 
Juridico. — Censo consignativo. 
Censo. 

CONSIGNÁVEL, adj. 2 gcn. (Do them» 
consigna, do consignar, com o suffi'"' 
«avel»). Que se pode consignar; para®® 
consignar. 

CONSIGNIFICÁDO, part. pass. de CoD' 
significar. Indicado por signaes, que sig"'' 
fica ou tem significação collectiva. 

CONSIGNIFICÀR, v. a. (De com, e si- 
gnificar). Significar conjunctamente p"' 
signaes. 

— Termo de Grammatica. Sign"'^';^' 
conjunctamente, comprehender na sig"^ 

CONSEGUIDÔIRO ou CONSIGUIDÓÜBJ^ 
adj. ant. (De com, e segnidouro). Q"® 
pódc conseguir. 

CONSILIARIO. Vid. Conselheiro. 
CONSINAR. Vid. Consignar. 
CONSIRAÇÃO. Vid. Consideração. • 
CONSIRÁR. Vid. Considerar.— 

muito amado fdho, piedosamente te co'"^ ^ 
íamos que te consolles no Senhor 
consijres em tua vomtade, como 
no regimento de teu padre, o 
exemplo de vida se mostrou senpTf 
fiel catholico.D Fernão Lopes, Cbr" 
de D. Pedro l, cap. 3. -f. 

CONSISTÊNCIA, s. /. (Do latim 
tere). Estado de estabilidade, solid"^' 
meza, , 

—Termo de Medicina, ConsisteUCi® 
febre, persistência da febre. 

— Termo de Physica. Ponto 
sistencia; a maior elevação do 
vórtice da parabola descripta 
d'onde descahe para o ponto oppo®. ^ 

CONSISTENTE, adj. 2 gen. 
consistens, consistentis, part. act. 
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Sistere). Que tem consistência; solido,.fixo, 
■"ue, estável; endurecido. 
~ Que consiste em, que consta de. — 

«'■«nça consistente em prédios, em fa- 
etc. 

CONSISTIDO, part. pass. de Consistir, 
j, ,'^NSISTÍR, V. n. (Do latim consütere), 

que estas causas faziaõ 
^''^perador tao contente, que lhe pare- 
naqxiclle estado consistir toda a hem- 

^_^nturanç<t deste mundo. E certo naõ po- 
mais, vendo-se senhor da maior 

Íajíe de Grécia, e mui amado, t> Barros, 
®ritnundo, Liv. ii, cap. 6. 
~~Resumir-se a. — «O j>eccado he trãs- 

da Ley: a Ley consiste no nu- 
^''0 dez, porque os preceitos são dez: lo- 

trãsgressaõ da Ley cõsiste no nume- 
°nze.!i Antonio Vieira, Sermões do Ro- 

Part. III, § 322. 

^'isto consiste a ley, nisto o direito. 
■^nt. per.^ caktas, liv. II, n.° 2. 

a descriçain consiste 

7 liomcm com cedo 
i.; prüzor faz ledo, 

'''i vida lio triste, 
p *■ "3in hc segura 
Y„, gostos nào tcem ser, 

ter ventura 
o dcisa-la de tcer. 

^ KALoÀo, oBKAs, p. 23 (ed. de 1871). 

escuta a triste, 
Ja Q ^Diparo estrangeira. 
Etti viste e ouviste 
A ri 'íosastre consiste da minha canccira. 

VIC., AUTO DA CANANÈA. 
  

essência, suas propriedades 
y, (ie tal ou tal matéria, natu- 

sist' proporção, etc.— 2\ido con- 
^"1 saber se,,, 

^Ua 
Sem • mal partirrae posso 
Do V,„'' alma, que este poito animas, 

g®'.""tando tu, me desaposso, 
^*ào di" • SC teu bem me estimas. 
Se a a morte este amor nosso, 

salvarme desistimas : 
Que -1T, juntos, seia igual a sorte, 

«^vula me será contigo a morte. 
menezks, malaca conq., liv. V, est. 28. 

Se disse muito bem um sábio, 
similhança c'os Deoses te- 

hc "O dizer verdade, e em 
'*'®tito ^^'"'^ncisco Manoel do Nasci- 

. do sublime, cap, i. 
%orjQ ^ORIAL, adj. 2 gen. (D e con- 

• aò «ai»), Que per- 
^'®^oriai — Co7ig regação con- 
, consistorial. 

cq ^ÍALMÊNTE, adv. (De consis- 
j'®^orjo. . ° suffixo tmente»). Em con- 

tí consistorio, segun- 
^^eute —Julgar consisto- 

(^° latim consis- 
!l> pelo de cardeaes, convo- 

® logar onde se rcuno a 

— Nome do principal tribunal do Ro- 
ma, a que preside o papa com os seus 
hábitos poVitificaes, em grande solemni- 
dade. 

— Por extensão: Logar em algumas 
egrejas, onde os ecclesiasticos, irmãos, 
etc., se ajuntam em conselho; consulta 
de confraria. 

—Figuradamente: Qualquer junta, con- 
selho, assemblca.— tiGuarday vosso pa- 
recer para qxiando volo pedirem, & então 
declarareis vossa tençao, por não sobor- 
nar o consistorio.» Francisco Jlanuel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 108. 

—Consistorio divino, ou de Deus, thro- 
no, tribunal de Deus. 

— Consistorio cancellado;]\xn\.a. de des- 
pacho d'el-rei D. AíTonso ill, composta 
do rei, do chanceller-mór, e de um conde 
palatino, que correspondo ao que hoje cha- 
mamos secretario d'estado. 

— Conselho dos antigos Imperadores 
do Oriente, 

— Termo de Mythologia. Consistorio 
dos deoses, congresso dos deoses, 

CONSOADA, s. /. (Vid. Consoar). Co- 
mida leve, pequena refeição que se toma 
á noute nos dias de jejum. 

— Presente de doces, amêndoas, etc., 
que se dá pelo Natal. 

CONSOÁDO, part. pass. de Consoar. 
CONSOANTE, adj. 2 gen. (Do latim 

consonans, consonantis, part. act. de con- 
sonare). Que soa com outro. 

— Termo de Grammatica. Letra con- 
soante, ou substuntivamente: letra que 
nào tem som proprio, e só se pronun- 
cia junta a uma vogai. Ila em joor- 
tuguez dezenove consoantes: b, c, d, 
/!> 9' 3, P' ^ 
z.—«Letra he Jigura de voz. estas diui- 
dimos em cõsoantes e vogaes. as vogaes 
tem em sy voz: e as consoantes não vão 
senão juntas cõ as vogaes como .a. que 
he vogai: e .b. que he consoante: e nam 
tem voz ao menos tão perfeyta como .a. 
vogai.^ Fernào d'üliveira, Grammatica 
de Linguagem Portugueza, cap. G.— 
isto porque nos não pudemos saluar cd os 
latinos dizendo que a consaãteo?( consoã- 
tes e letras que vão adiante jazem gran- 
de ou pequena a letra vogai que jica: mas 
vemos que cõ humas mesmas letras soa 
huma vogai grande e ás vezes pequena: 
segundo o costume quis e nãmays.n Idem, 
Ibidem, cap. 8.—<iE as letras são estas, 
a. b. c, d, e. f. g. h. i. Jc. l. m. n. o. 
p. q. r. s. t. u. X. y. z. que são xxij.ii- 
rando h. que não he letra, mas jigura 
d'aspiração, ou assopro, que formamos 
para jjronunciaí^ão de algumas letras. 
D'estas letras as seis são vogaes, a. e, i. 
o. u, y. Chamão-se vogaes por excelltn- 
cia ; porque per si se podtm pronunciar, 
& formar syllaba, sem ajuda das con- 
soantes. Das quaes. i. u, teem vigor aas 
vezes de consoantes, como em .seu lugar 
se. dirá. Consoantes chamíXo toda» as ou- 

tras, tirando as vogaes: porque não se 
podem pronunciar, senão jerindo, ou to- 
cando vogai: & por isso se chamão con- 
soantes, porque juntamente soão com as 
vogaes. E destas consoantes ha duas spe- 
cies: humas são mudas, outras semiuo- 
gaes, que quer dizer meas vogaes. As mu- 
das são xj. b. c. d. f. g. k. p. q. t. & t 
& u. quando são consoantes. E chamão- 
se mudas, porque per si soos, não se po- 
dem pronunciar, nem soaõ sem ajunta- 
mento das vogaes. As semiuogaes são. l. 
m. n. r. s. x. z. Chamão-se semiuogaet, 
não como cuidão alguns, porque começão, 
& acabão os nomes dellas em vogai, mas 
porque se formão em tal parte da bocca, 
que se podem pronunciar sem ajuda das 
vogaes, posto que não fazem per si sylla- 
ba.r> Duarte Nunes de Leiio, Origem da 
Lingua Portugueza, p. 103.—«Tem esta 
letra (b) muita semelhança, á affinidade 
com a letra consoante -v-; com que faz er- 
rar a muitos Portugueses de entre Dou- 
ro, & Alinho, e os mais dos Castelhanos, 
que não advertindo o que vai de huma á 
outra, as trocão na p)ronHnciaqão, dizen- 
do: Br abo; d- bravo: avano; cV abano: 
aldraba; & aljava: como aldrava; alja- 
ba: barrer ; & varrer: á- peior, dizendo 
bosso, buestro; por vosso, á vuestro &c.» 
Álvaro Ferreira de Vera, Orthographia 
Portvgveza, cap. iiii, 

—Adverbialmente: Conformo. — Con- 
soante as coisas correrem. 

— S. m. Termo de Poesia. Palavra 
que rima com outra; conformidade dei 
sons nas syllabas finaes dos vocábulos. 
Esta consonancia pode existir sómente na 
ultima syllaba, se o verso é agudo; na 
ultima e penúltima, Se elle ó gravena 
ultima, penúltima, e antepenúltima SQ o 
verso é exdruxulo. 

•Devagar co'csh>a rima,» 
(O meu censor me atalha) 
• Que nada vai, nem friza cm consoante 
• Esses dous versos tornem á bigorna,    
E nào te callarás, censor maldito ? 

Deixa acabar o conto. 
FKA^•C. M. D0NASC., PAB. DE LAF., 1ÍV. I, f. 23. 

A este meu quadro, credite Pisones, 
Semclha a pnrte maxima dos quadros 
Que assoalham por lii trovistas mores 
K'cssa feira da ladra de consoantes, 
Que nào iucaixam cavallar pescoço 
Em humana cabeça, mas caveira 
Burrical orclhuda em corpo d'homem. 

OABBETT, D. BRANCA, C. III, Cap. 5. 

CONSOANTEMÈNTE, adv. (De consoan- 
te, com o sutiixo «mente»). Com conso- 
nancia ; do modo consonante, conforme. 

l.)CONSOÁR, V. a. (Dever-so-bia escre- 
ver Conçoar, para se não confundir com 
Consoar 2, porque a palavra deriva de 
com, e cear, mudando-se o «e» de cear 
em «o» por assimilação ao «o» de com). 
Reunião de toda a familia, parentes ou ou- 
tras pessoas á ceia, na noite do Natal.— 
«Feio o uso, efez cousoar; e pôde tanto 
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que ficou por hom uso. d Francisco Manoel 
de Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Tomar consoada nos dias dejejarn. 
— V. n. Comer por consoada. 
2.) CONSOÁR, V. n. (De com, e soar). 

Soar juntamente. 
_ Figuradamente : Rimar. — <íE por- 

que per vosso requerimento torney em lin- 
guagem sirnprezmente rimada de seis pees 
de hum consoante a oraçom de Justo Juiz 
Jhum Xpõ, vollo fiz aquy screver, a qual 
por a fazer consoar mm pude comprida- 
mente dar sua linguagem, nem a fiz em 
outra mylhor furma por concordar com a 
maneira e teençom que era feicta em la- 
tym.T) D. Duarte, Leal Conselheiro, c. 98. 

CONSOCIÁDO, A, part. ijass. de Con- 
sociar. 

CONSOCIÁR, V. a. (De com, e sociar). 
Ajuntar em companhia, associar, unir. 

— Consociar-se, v. rejl. Fazer-se socio 
com outro, ajuntar-se em companhia, for- 
mar sociedade. 

CONSÓCIO, s. m. (De com, e socio). O 
que é socio ou membro de alguma socie- 
dade juntamente com outro ou outros; 
associado com outro ou outros na mesma 
empreza. 

Fortíssimos consocios, cu desejo 
Ha muito já de andar terras extraiihas ; 
Por ver mais aguas, quo as do Douro e Tejo, 
Varias gentes, e leis, e varias manhas. 

cAM.,Lus., c. VI, est. 54. 

CONSÓGRA, s. f. de Consôgro. 
CONSOGRÁDO, jiart. pass. de Conso- 

grar. 
CONSOGRÀR, V. a. (De consogro). Apa- 

rentarem-se os paes, casando os filhos 
de uns com os filhos de outros. 

CONSÔGRO, s. m. (De com, e sogro). 
Nome que têm os paes do noivo, com re- 
lação aos paes da noiva, e vice-versa. 

CONSOLAÇÃO, s. f. (Do latim consola- 
tione). Allivio, conforto que se dá á afflic- 
ção, á dôr, ou ao descontentamento. 

E porque a graça c alegria 
A madre da consolação 
Deu ao mundo n'esto dia, 
Nós vimos com devoção 
A cantar-lhe hua folia. 

GIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

Iremos pela estrada 
por onde os tristes vam, 
porque nella por rezam 
deve ser de nos achada 
achada consolaram; 
Sobir-me-hei ao pensamento 
que alto de alli verei 
verei eu se poderei 
ver algum contentamento 
de quantos perdido ey. 

CUKYST. FALCÃO, OBRAS, p. 3. (cd. dc 1871). 

Do mal que meu mal mo désse 
menos pena sentiria 
quando seguro estivesse 
que meu mal ninguém sabia : 
Consolaçam me seria, 
para mal seria bem 
honamno saber ninguém. 

IDSU, IBIDEU, p. 22. 

Mas 6 malauenturado, 
De mim sem consolaçam, 
Temo que ha de ser forçado, 
Pois que fuy tam mal fadado 
JMatar-me com minha mam. 

BERNARDIll RIBEIRO, C. 2. 

— ííPondo os giolhos no chão tomou as 
armas do cavalleiro do Salvage, dizendo: 
Senhor^ só isto lhe fica a vossa real Alte- 
za pera consolação da morte de quem as 
trazia. Estas são as armas do vosso De- 
serto, o muito valeroso cavalleiro do Sal- 
vage, polos golpes dellas, podeis ver o es- 
tado em que pode ficar.d Francisco de 
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 40. 
— em quanto passaram polos logares 
de seu senhorio foram recebidos com tan- 
tas alegrias de seus povos, quanto nos 
dias passados costumaram ser visitados 
de consolações tristes.» Idem, Ibidem, 
cap. 44. 

Nào deu Elle á avesinha o grão da espiga, 
Que ao ceifador esquece ; 

Do norte ao urso o sol da jiriinavera, 
Que o reanima e aquece ? 

Nào deu Elle á gasollu amplos desertos. 
Ao ccrvo a amena selva, 

Ao flamingo os paúcs, ao tigre o antro, 
No jn-ado ao touro a relva? 

Não mandou Elle ao mundo, em lucto e trevas, 
Consolação e luz? 

Acaso, em vão, algum desvcnturado 
Curvou-se ao pé da cruz ¥ 
ALEX. UERCULANO, HARPA DO CRENTE, DEUS. 

— Expressões com que se consola quem 
está penalisado. — «Chegada a noite pa- 
receu mais escura a Flerida do que de 
seu natural podia ser. Nenhuma consola- 
ção a alegrava.-» Idem, Ibidem, cap. 3. 

CONSOLAÇÃGSINHA, s. f. Diminutivo 
de Consolação. 

CONSOLÁDAMÊNTE, adv. (De conso- 
lado, com o suffixo «mente»). Com con- 
solação. 

CONSOLADÍSSIMO, superl. de Conso- 
lado. 

CONSOLADÔR, adj. (Do thema conso- 
la, de consolar, com o sufSxo «dor»). 
Que dá consolação, ou allivio.— «Os con- 
soladores inhaheis invemnão as chagas, 
quepertendem curar.» J. J. Rodrigues de 
Í3astos, Pensamentos e Maximas, Tom. i. 

— S. m. O que consola. 
f CONSOLADO, k, part.piass. do Conso- 

lar. Alliviado, livre de afflicção, de tris- 
teza. — (íÂchou este moço feito frade, ejá 
professo, e muito contente e consolado de o 
ser.» Frei Luiz de Souza, Historia de S. 
Domingos, Liv. ii, cap. 17. — tAquelle, 
cuja desgraça attrahe a attmçao dos ou- 
tros, é meio consolado.» — iAlgumas ve- 
zes o coração receia ser consolado.» J. J. 
Rodrigues de Bastos, Pensamentos e Ma- 
ximas, Tom. I. 

CONSOLÁNTE, adj. 2 gen, (Do latim 
consolaiis, tis, part. act. de consolare). 
Que consola, consolatorio. 

— Que dá ou traz consolação.—No- 
ticias consolantes. 

CONSOLAR, V. a. e n. (Do latim cons"' 
lare). Alliviar a aíBicção e sofFriraento, com 
reflexões, cuidados, exemplos; confoiJJ»'") 
fortiricar^ animar. — 'poemos ^ 
acabamento a nossa door, e tristeza COUSO 
landonos, em esse Senhor, que da, 
e tolhe: quando quer que lhe prM> 
qual avtmos firme esperança que nos^ ^ 
tos çeeos dam buom galardam e ghn^ 
alma delliei teu padre.» Fernão Lop^^i 
Chronica de D. Pedro I. 

A sua mortal empresa 
Eoi, sancta cstalajadeira 
Igreja Madre 
Consolar á sua despesa 
Nesta mesa 

, Qualquer alma camiuheira, 
Com o Paih-e 
E o anjo Custodio aio. 

OIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Eu não canto, mas choro, e vai chorando 
Comigo Amor, de ter-me assi obrigado 
Em i)artc tal, que nem a elle he dado 
Valerm'em mais, que de yr-me consoW 

ANT. FERR., 1ÍV. I, n. 3. 

Ve o Venus, sorrindo-se consigo, 
O riso he falso, esconde a dor no pcitO) 
Androzeo, diz, consola-te comigo. 

IBIDEM, EGLOGA 11. 

Diz-lhe que resurgio seu doce, c charo 
Senhor, c co alma leda vay correndo 
Consolar do bom Pedro o desemparo. 

IBIDEM, ELEGIA 9. 

Quizera-0 eu consolar, 
mas em cujo poder hia 
nom me deu a mais lugar 
que ouvir-lhe que dezia: 
—O'Guiomar, Guiomar ! 
Em vós puz minha esperança 
c quanto ella encobre 
agora em dor se descobre, 
perigos, desconfiança 
fizeram do rico pobre.— , 

CIIRYSI. FALCÃO, OBRAS, p. 5(cd. 1°' >' 

Dcixastes-me triste soo 
no logar d'onde vos vi, 
do que houvcreis de aver doo, 
jaa que o nam tinheis de mim; 
a minha alma se consola 
de i^erder tamanho bem, 
tam mal empregada agora 
quam bè no he quem vos tem. 

IBIDEM, p. 25. 
ad O —«.Mas como as taes cousas 

que onde eUe mostrava seu esfo^í°> 
çou de os consolar {ainda que^ ^ 
disse maior necessidade.) FM 
bem trabalhava com essoutra 
fraca.» Barros, Clarimundo, Liv- 
1.—aE 2Jrovendo no que devi^) 
que um mal fosse causa de 
çou, de a consolar, dizendo: Sen'^" 
que nas grandes affrontas nenhu'"^ 
é mais odiosa que os animou 
Francisco de Moraes, Palmeiri® , 
terra, cap. 4, — «.Todolos 
no paço se acharam sentian^ 
perda,, que em vez de consolar , 
com seu choro outro maior. ^ 
ruas princip/aes estavam jjovoo _ 
te miúda, que com as mais "' 
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que podiam mostravam sentimento 
1 perda de seu príncipe; e alguns recon- 

suas proezas, que provocavam os 
^^imos de quem os ouvia a mór tristeza, d 

Ibidem.—«O da Fortuna os esteve 
'""isolando, aconselhando-lhes que se fos- 

a Londres; porque, sendo seus senho- 
vivos, tarde ou cedo haviam de vir 

I 'sí". E deixando-os contentes de suas 
í^'0.vras e da vontade, com que lhas dis- 

tornou seu caminho pera onde dJan- 
«a.» Idem, Ibidem, cap. 33.— «^s mi- 

e molheres dentro das casas, nos 
^pos os lauradores, no mar os pesca- 

(em lugar das p>'''osa,s nam somente 
e menos honestas, mas gentilicas e 

^P^>'sticiosas) o Credo, o Padre nosso, a 
Maria, os Mandamentos, as Obras de 

^^'>'icordia, a Conjissam geral, e outras 
y'as orações, todas na lingoagem po- 

^ "'■ da terra, que a'em de meter em 
e espanto aos demonios, aos 

^^^uguezes, e Christàos naturais conso- 
Lwcena, Vida de S. Francisco Xa- 

^co ' —«-Nenhum lugar 
ku^'® embrenhado que es- 
jo/®®®-" o padre nam visitasse, Con- 
jp "«o-me (diz numa sua carta) eumuy- 

e elles muyto comigo. Bauti- 

cei crianças, conuerteramse, e re- 
de bem catechizados o 

" "Autismo.y> Idem, Ibidem, cap. 9. 

n'csto pa^sso a Nymplia o som canoro 
aixando, fez ronco, e entristecido, 

^ântando em baixa voz, envolta cm choro, 
esforço mal agradecido : 

■Ua \f c^isse, que no côro 
Se ® blusas serás sempre engrandecido, 

O 
•( 
D, 

^i visto abatido o bravo Marte, 111 tens com quem podes consolar-te ! 
®am., lus., c. X, est. 22. 

cj^velho me consolo, com ser 
Moy ° ^elho, sem raça de judet>, ou 
hxl-J^' o jura pela mesma Cruz este 

Chvisto, que trago nos peytos.»' 

'"936^'^^° ^íanoel de Mello, Apologos Dia- ' !'• 57.— «Acabdrão-se os funeraes 
-se no luto a dor, e as la- 

SoDe povos reduzidos a soffrer o 
uma mulher ambiciosa, e so- 

Solgj,'' esperança que o pudesse con- 
""s misérias.1 Fr. Domingos Tei- ^ei] 

Ijiv_' ''ia de D. Nuno Alvai'es Pereira, 

 J^illio) 03 criminosos fòrào. 
"arca tinha cscripto, 

(Oiio Fados 
®";'o meu Filho 
8 r tinh  livro (éras ha) que um Filho nosso 

Cotíjo? °Sasse, e outro morresse. "«o-jíos ambos ; torna a casa. 
^ M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. IV, f. 15- 

Que o"tono cm quarto d'alva, 
^'^onsr.i^espaço antes que desça 
£tti jv,„t plantas conglobado 

^ ' "^tino orvalho. 
HARP. DO CEENT., A SEM. BANCT., X. 

1 
Juticto j ^ ®olidào, vim assentar-me 

^ paz cespede do valle ; eus do mundo mo consola 

Ao christào infeliz acolhe no ermo, 
E consolando-o, diz-lho «a patriatua 
E' lá no ceu : abraça-te eommigo. • 

IDEM, IBIDEM, A ABItABIDA. 

'— «Se OS tms amigos te convidarem pa- 
ra um banquete, chega tarde se quizeres: 
se te chamarem para os consolar, apres- 
sa-te.d—«Nós devemos consolar-nos de tu- 
do, excepto do mal que tivermos feito.^ — 
a.A religião consola mais infelizes, que 
todos os recursos da philosophia.n—« Um 
infeliz que consola out7-o infeliz, tem uma 
eloquençia tanto mais poderosa, quanto 
mais elle a tira de si mesmo.n J. J. Ro- 
drigues de Bastos, Pensamentos e Maxi- 
mas, Tom. i. 

— Consolar-se, v, rejl. Receber conso- 
lação, ser consolado.— <í Assim pratican- 
do em algumas cousas, estiveram té a noi- 
te esperando por Selvião ; porem como na- 
quella terra pera o cavalleiro da Fortuna 
estivessem sempre os desastres certos, lá 
lhe aconteceu um, com que tão prestes não 
pôde vir: então se partiram ambos pera 
a cova, onde sua mulher estava, e ella, 
que soube que o cavalleiro era Palmeirim, 
o receheii com o amor, que dantes o cria- 
ra, lançando muitas lagrimas pula sauda- 
de, que os outros lhe faziam, e o que mais 
pena lhe dava era Selvião, mas consola- 
va-se com saber que o dia dantes se apar- 
tara delles e que muito cedo o podia ver.d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 3. — «Dizei a Flerida que se 
console, que não é este o derradeiro des- 
gosto que lhe a fortuna ha de dar; porem 
que tudo virá a bom fim: porque a sau- 
dade que agora começará a sentir, se lhe 
tornará em maior alegria: e que isto lhe 
manda dizer Argonida, a quem disto tan- 
to peza como a ella. Inda bem não acabava 
as palavras quando, dando com as espo- 
ras no seu palafrem, ella e elle desajja- 
receram.D Idem, Ibiiem. — «Não ha es- 
tado tão triste no mundo, que não haja 
outro mais triste, com que aquelle possa 
consolar-se.» Francisco Manoel de j\Iello, 
Apologos Dialogaes, p. 108. 

CONSOLATÍVO, adj. (Do thema conso- 
la, de consolar, com o suffixo «ativo»). 
Vid. Consolante. 

CONSOLATÓRIO, adj. (Do latim conso- 
lator). Que traz consolação. — Carta con- 
solatoria. — Discurso consolatorio. 

CONSOLÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
consola, de consolar, com o suffixo «avel»). 
Que se pode consolar, que soíTre conso- 
lação ; consolante, consolador. 

t CONSOLÁVELMENTE, adv. Com con- 
solação, d'nnia maneira consolante. 

CONSÓLDA, s. /. (Do latim consolida). 
Termo de Botanica. Planta indígena, de 
raiz cylindi'ica, alongada, negra por fora, 
e branca no interior, d'ura sabor agrada- 
vel e mucilaginoso [symphytum officinale, 
Linneu). 

— Consolda real (consolida regalis, 

das officinas). Nome das esporas campes- 
tres [delphinium consolida, Linneu), plan- 
ta, cujas sementes, muito amargas, têm 
sido empregadas, como as da paparraz 
(lierva piolheira). 

—«Consolda maior; {symphitum) A her- 
va he o principal ingrediente nas bebidas 
vtdnerarias. E para quebraduras, para 
ossos quebrados he admiravel soldadura. 
A raiz alimpa o peyto, faz amadurecer 
a fleuma viscosa d- facilita o escarrar. 
Mastigada assi fresca mata a sedi, sara 
os que deitão sangue pela hoca.n Gabriel 
Grislei, Desengano para a Medicina, Can- 
teiro 2." 

— «Consolda menor; (bellis de Lagu- 
na) A grande virtude que tem de soldar 
as feridas, lhe deu o nome; entra com 
grande virtude nas bebidas vulnerarias.t) 
Gabriel Grisley, Desengano para a Me- 
dicina, Canteiro 3." 

CONSOLDÁR, V. a. (De com, e soldar). 
Termo do Medicina. Soldar, consolidar. 
— Consoldar uma fractura. 

CONSOLIDAÇÃO, s. f. (Do latim conso- 
lidatione). Acção de consolidar.—A con- 
solidação d'um muro que ameaça ruina, 

— Termo de Medicina. A consolida- 
ção d'uma fractura, d'uma cicatriz. 

— Termo de Finanças. A consolida- 
ção da divida publica; estabelecimento 
de contribuições sufficientes para pagar 
regularmente cada anno, ou cada semes- 
tre, os juros dos valores devidos pelo Es- 
tado. Esta palavra foi introduzida, com 
este sentido, desde o acto da consolida- 
ção de Pitt em 1787. 

— Consolidação da divida fluctuante; 
transmutação de dividas reembolsáveis 
do Estado, cm divida perpetua, 

— Termo de Jurisprudência. Reunião, 
na mesma pessoa, de differentes direitos, 
que tinham sido separados. 

CONSOLIDÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
consolidans, consolidantis, part. aet. de 
consolidare). Termo de Cirurgia. Que 
tendo a consolidar as partes divididas de 
uma chaga, de uma fractura.—Apparelho 
consolidante. 

—Antigamente: Os consolidantes, subs- 
tancias medicamentosas, ou tópicas, ás 
quaes se attribuia a virtude de consoli- 
dar as partes affeetadas de solução, de 
continuidade. 

CONSOLIDÁR, V. a. (Do latim consoli- 
dare). Tornar solido, íirme. — Consoli- 
dar um muro. 

— Figuradamente : Fortalecer.— Con- 
solidar uma alliança. 

— Termo de Medicina. Tornar solida 
uma parto, que foi aífectada de solução, 
de continuidade. 

— Termo de Finanças. Assignar um 
fundo, para garantir o pagamento perió- 
dico d'uma divida publica. 

— Termo de Direito. Consolidar o uso- 
fructo á propriedade, reunil-o. 

— Consolidar-se, v. refl. Tornar-se so- 
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lido, fortalecer-se. — Esta fractura con- 
solidou-se. 

— Figuradamente ; Confirmar-se, fa]- 
lando da amisade, d'um tratado, etc. 

CONSOLIDATÍVO, adj.. (Do tliema con- 
solida, de consolidar, com o sitffixo«ati- 
vo»). Termo Didactico. Que tem a vir- 
tude de consolidar. 

. CONSÔLO , s. m. Gôso, ailívio, refrígc- 
rio. Vid. Consolação. 

Vendo o que julga que orações apagam 
Vidos e crimes, e o motejo e o riso 
Dado em resposta ás lagrymas do pobre ; 
Vendo os que nunca ao infeliz disseram 
De consolo palavra, ou de esperança. 

Um consolo, entretanto, resta ainda 
Ao pobre velador : 

Deus lhe deixou, nas trevas da existencia, 
Doce amisade e amor. 

ALEX. HEBOULANO, HARPA DO CllEHTE. 

t CONSONÁDO, part. pass. de Conso- 
nar. 

CONSONÂNCIA, s. /. (Do latim conso- 
nantia). Termo de Musica. Effeito agra- 
davel de muitos sons ouvidos ao mesmo 
tempo; en'ura sentido mais restricto, todo 
o intervallo formado por dous sons, cuja 
harmonia agrade ao ouvido. 

— Consonâncias perfeitas; consonân- 
cias que não podem ser alteradas sem 
perderem o seu titulo, isto é, a quinta e 
a o oitava. 

—Consonâncias imperfeitas; consonân- 
cias, que podem ser maiores ou menores 
sem deixar de serem consonantes, isto ó, 
a terça e a sexta. 

A gentil Oymodoces tocahüa arpa 
Destranha e admirauel consonancia 
E com suaue voz com brando acento 
Ao amoroso canto dA principio. 

CORTE REAL, KAÜiai. DE SEPÜLV., C. X:v. 

— Termo de Gramraatica. Terminação 
de duas ou mais palavras pelos mesmos 
sons. 

— Termo de Poesia. Uniformidade, si- 
milhança de som na terminação das pa- 
lavras. As consonâncias são a base da 
rima, e portanto devem-se evitar nos ver- 
sos, a não ser na ultima syllaba; excepto 
se d'essa consonancia result*r eíFeito de 
harmonia imitativa. 

—Loc.: Concertar consonâncias ; fazer 
um concerto musico.—Consonancia de 
amor, correspondência, harmonia d'amor. 
— FaUar com alguém na mesma conso- 
nancia, fallar com alguém no mesmo tom. 
— Fazer consonancia, estar na mesma 
conformidade. — iAndam de mão em 
mão... atado com corda de viulla, a quem 
servia de trasto para fazer consonancia 
de saúde nos braços d'aqudles, que me tra- 
zião.t Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 88. 

— Figuradamente: Correspondência, 
accôrdo, conformidade, concordância, com- 
binação. 

CONSONÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
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consonans, consonantis, part. act. de con- 
sonare). Termo de Musica. Que produz 
uma consonancia ; que é formado por con- 
sonâncias ; harmonioso. 

— Intervallo consonante, o que dá uma 
consonancia. 

— Harmonia consonante, a que é ape- 
nas composta de consonâncias. 

— Termo de Grammatica. Palavras 
consonantes, palavras que teem termina- 
ção similhante. — Terminações consonan- 
tes. 

—Figuradamente: Conforme. 
— S. f. Grande instrumento, entre o 

cravo e a harpa: já não está em uso. 
t CONSONANTÉMÊNTE, adv. (De conso- 

nante, com o suffixo «mente»). Com con- 
sonancia, harmoniosamente. 

CONSONÁR, V. n. (Do latim consona- 
re). Ter consonancia. 

Mostra que injusto nos arguio Dcmódoco; 
Cantil alguns lanços dos sagrados Ilymnos, 
Que Irmãos nossos, os bons Apollinarios 
Consonárão na Lyra ; e (jue não somos 
Da alta Poíisiii, aos sanctos sons, esquivos. 

FRANC. M.DO NASO., FAB. DE LAF., IÍV. VH, f. 66. 

CONSÓNO, adj. (Do latim consonus], 
Consonante, harmonioso. 

«Por mais que da fortuna andem as rodas,» 
(N'uraa consojia voz todas soavam,) 
tNào vos lião de faltar, gente famosa, 
• Honra, valor, c fama gloriosa.» 

cAji., Lus., c. X, est. 74. 

CONSORCIÁDO, part. pass. de Consor- 
ciar. 

CONSORCIÁR, V. a. (De consorcio). 
Unir em consorcio, casar. 

—Figuradamente : Unir, combinar. — 
Consorciar a justiça com a piedade. — 
Consorciar a perversidade com a hypo- 
crisia. 

—Consorciar-se, v. rejl. Unir-se, ajun- 
tar-se, combinar-se. 

CONSÓRCIO, «. m. (Do latim consor- 
íium). União de consortes, estado, união 
conjugai. 

— Figuradamente: Sociedade, compa- 
nhia de pessoas que vivem juntas, trato, 
conversação. 

Deve a humana geral sociedade, 
Paragossr da paz com doce laço. 
Vincular dos mortaes a variedade 
De um consorcio feliz no caro abraço. 

FIt. J. SANTA RITA DÜRAO, CARAM., C. 111, CSt. 7G. 

— Companhia, communicação ; estado 
compartilhado.—Consorcio do officio dos 
cônsules da antiga Roma. 

CONSORTE, s. 2 gen. (Do latim consors, 
consortis). Companheiro na sorte; parti- 
cipante, associado. Cada um dos esposos. 

Vês aqui trago as vidas innocentes 
Dos filhos sem peccado, e da consorte ; 
Se a peitos generosos, e excellentes 
Dos fracos satisfaz a fera morte. 

CAM., LUS., c. m, est. 9. 
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D'csta arte as aconselha o Duque expert") 
E logo lhe nomeia doze fortes ; 
E porque cada dama um tenha certo, 
Lho manda, que sobre elles lancem sortes; 
Que ellas só doze são : e descoberto 
Qual a qual tem caído das consortes, 
Cada uma escreve ao seu por vários modos, 
E todas a seu Eei, e o Duque a todos. 

ou. ciT., c. VI, est. 50. 

Mal pode a larga terra, o mar profundo 
Dar-te sogro mayor, mayor cusorte. 

JEK. BAniA, DE rOLTPnEMO E GALATUEA- 

Ser a filha mulher, não fôra honesto, 
Dominando em seu pai como consorte:^ 
Se o irmão no matrimonio a irmã sogoira. 
Sempre o genero humano mal se unira. 

FR. J. SANTA RITA DURÃO, CARAM., C. IU| 

O sol na escuridão fica sumido, 
Negreja horrorisada a naturesa. 
Montanhas ergue o mar, vulcões a torrai 
Aos sons que o côro estygio desencerra: 
E entretanto o miserrimo consorte 
Jaz entro os filhos, a lutar c'a morte. 

BARBOZA Dü BOCAGB, OANTATA, MEDÍA- 

—Figurada e poeticamente: O 
ou a femea de um casal de anima®®' 

Delle encontrada por ditosa sorte 
A namorada copia, qual no monte 
Se olierecc á defensa da consorte 
Saluage touro de amigada fronte. 

sl DE MENEZES, MALACA CONQ., IÍV- V, 

— Loc.; Capaz de consorte; ^ 
ser consorte; casadouro.—Consortes 
demanda, os que são auctores jiint''® 
te cora outros, ou co-reus n'ella. 

CONSPÉCTO, s. «?. (Do latim con^'^ 
ctus). Vista, presença. 

CONSPÉITO, s. m. ant. (Do lati® 
spectus). Conspecto. 

t CONSPERSÃO, s. /. Vid. Aspers» - 
CONSPICÜIDÁDE, s. /. (De consp"="j^ 

com o sufBxo «idadej>). A qualida" 
ser conspicuo, claro, vistoso. . \q. 

— Figuradamente: Clareza de 
— Nobreza, ilhistração, fama, re" ^ 
CONSPÍCÜO, adj. (Do latim conspK'^ 

Visivel, notável, apparente, exposto 

— Figuradamente: Illustre, 
insigne, afarnado, claro, abalisado. 
pessoas mais conspicuas da ^spv 

CONSPIRAÇÃO, s. f. (Do latim 
ratione). Projecto formado jjoos- 
entre muitos, contra os poderes jpi- 
— A conspiração de 1640.—"-j i"' 
rações raras vezes são úteis aos ^ 
thores. Quanto mnis o numero " 
soas que entram n'uma conspir^çf 
ce, mais difficil é que ella. 
tempo em segredo: tudo o que 
sua força, augmenta os seus ^ 0- 
Rodrigues de Bastos, Pensamento 
xiraas, Tom. i. 

— Na Historia d'Inglaterra) 
ção da polvora, conspiração q"® 
ptores inglezes attribuiram aos e^' 
para fazerem perecer por me''' 
plosão Jaques I, e o parlamento- 

—Figuradamente: Concurso <■ 
de acções. 
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. ® Viagens aereas nas azas dos ãemo- 
nios, bodes volantes, phantasmas, ubiqüi- 
dade dos bruxos; tudo appareceu, tudo 

demonstrou. Meia Hespanha estava en- 
^^olvtda n'esta conspiração infernal.A. 
tierculano, Da Inquisição em Portugal, 
iom. I, Liv. 3. 

"-Consenso, união, acção de concor- 
■"^r para o mesmo fim. 

. t CONSPIRADAMÊNTE, adj. (De cons- 
pirado, com o suffixo «mente»). De mo- 

0 conspirado, em esteado de conspira- 
ção, 

t CONSPIRADÍSSIMO, adj. superl. de 
Conspirado. 

conspirado, k, part. pass. de Conspi- 
Entrado em conspiração. 

. '~-8, m. pl. Os conspirados, os cons- 
PTadoies. 

CONSPIRADÔR, s. m. (Do thema cons- 
ta, de conspirar, com o suffixo «dôr»). 
^ que conspira. 

O <liie tracta de pôr em acção, de 
*ecutar algum perverso designio. 

Co . adj. 2 gen. (Do latim 
^^pirans, conspirantis, part. act. de 

''^''^pirare). Que conspira; que concorre 
para o Mesmo fim. 

' Termo de Physica. Forças conspi- 

to ' tendem ao mesmo pon- ' concorrem para o mesmo efFeito; 
H 6 obram na mesma direcção simulta- 

mesmo sentido. 

re] p (Do latira conspira- )• Concorrer, contribuir para, tender 

^ ®'"^smo fim, e como de concerto, 
^azer uma conspiração com outras 

fe "^"ntra o governo, chefe ou che- 
tit ■ ou contra alguma pessoa, ins- "^Ç5o, corporação. 

l-ONSPURCAÇÃO. s. /. (Do latim cons- 
^ Termo de Medicina. Vicio 

'^ííua, ou do estomago. 

pUr ^^^J^^CADO, part. pass. de Cons- 
contaminado, inficionado. 

cg^"NSPURCAR, ü. a. (Do latim conspur- 
„}' ^ujar, inficionar. 

j i-ONSTA, CONSTÃ, s. /. Vid. Costa, e 
^"costa. 

p9^®TÁD0, part. pass. de Constar. 
l/g^"NSTANCIA, s. /. (Do latim constan- 
Saj" ""^^verança, estabilidade nas cren- 
aniL''"® gostos; firmeza e fortaleza de 

nos trabalhos. 

Tyranno os cruéis amores, 
ííon da Pastora santa ®erra, gloria dos Pastores 

e alegre minha Musa canta. 
fekr.j santa comba, p. 221. 

Cb: 
Eey, crer-se-ha de ti 

On„ ® Terceiro, auo cnnstaneÃa. Quo erceiro, que constancia, 

creram no Mundo ?, 
I cartas, liv. I, n. 1. 

Se que^grandezas, que milagres 

IBEM, 
j 

Que inA®' °^sadia com a prudência, 
■A.co>i^/^®."elle igualmente venciam, 

, a justiça, a continência. 
ELUoii 6. 

VOL. u.-_56. 

—«Tomou o negocio tanto a peito, que 
aos dous annos, que já tinha assistido, 
ajuntou depois com invencível constancia 
oito.D Fr. Luiz de Souza, Historia de S. 
Domingos, Liv. i, cap. 2, 

E fallando com elle assim dizia : 
«Que é isto, illustre Lara ! Assim desmaia 
Teu forte coração ! Como é possível, 
Que quem pôde sofTrer o grave aspeito. 
Em Eoma, das maiores Personagens, 
Sem susto, sem temor, hoje esmoreça, 
Perca toda a constancia^ trema, e gele. 
Só á vàa ameaça d'um Cabido, 
A quem faltou em ti alma, e cabeça ? 

DINIZ DA CBDZ, HYSSOPB, C. IV. 

Esta força, senhor, foi a primeira, 
Que edificou nas prayas do Oriento, 
Em paga da constancia verdadeira 
Trás tanto encontro, a Lusitana gente. 

sk DE MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. V, est. 19. 

— «Nossos historiadores, que dos feitos 
estranhos jizerão sempre melhor juizo, que 
das virtudes próprias, confessaram liza- 
mente a constancia, com que sustentárão 
os combates em campo aberto á custa de 
muitos golpes.» Fr. Domingos Teixeira, 
Vida de D. Nuno Alv. Per., Liv. iv. 

Tu, que professas virtudes sólidas, 
Ah ! Não consintas, christão philosopho, 

Que abale inútil mágoa 
Tua constancia rígida. 

BABB. DD BOCAOE, ODE L MORTE DO I'RINOIPAL 
MABCARENIIAS. 

O sabío director, que todo ufano 
Da recente victoria inda folgava, 
A repetido assalto oppõe debalde 

Arte, vigor, constancia. 
IDEM, QUADRO DA VIDA HUMANA. 

— «.<4 constancia é uma firmeza razoa- 
vel: a firmeza, que não é razoavel é obsti- 
nação.»— «Á constancia vem da estabili- 
dade do caracter, como a inconstância da 
sua ligeireza.* Rodrigues de Bastos, Pen- 
samentos e Maximas, Tom. i. 

Co'a expressão de Zampicrri ordem, nobreza. 
Vê d'Agnese gentil a ardiia constancia 
Como os pVigos desdenha, e vê risonha 
Ja do ferro do algoz pondcr-lhe a morte. 

gaiírett,|eetbato de VENUS, C. II. 

—Duração da aíFeição, sobretudo fal- 
lando do amor. 

— Permanencia, duração, persistência. 
— Bens adquiridos na constancia do ma- 
trimônio. 

CONSTANCIÈNSE, adj. 2 gen. Natural 
de, que pertence a Constança. 

constante, adj. 2 gen. (Do latim 
constans, constantis, part. act. de consta- 
re), Que tem constancia, firmeza; perse- 
verante, que não muda; invariavel, que 
permanece sempre no mesmo estado. 

Porque tens muito soffrido, 
Como constante oradora, 
Mando que fogo nessora 
Se cumpra o que tens pedido, 
E sejas san desd'agora. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

Escreve Dom Diogo, escreve, e canta 
Nomeo dos trabalhos mais constante. 

ANT. TERB., SONETO, llv. II, n. 2. 

Isto te diz teu pay : tu ouve, e guarda 
Ness'animo constante, ó bem nascido ! 

IDEM, ODES, liv. 2, n.° 4. 

Mas o malvado Mouro, nào podendo 
Tal determinação levar avante. 
Outra maldade iniqua eommettendo, 
Ainda em seu proposito constante, 
Lhe diz: que pois as aguas discorrendo. 
Os levaram por força por diante, 
Que outra Ilha tem perto, cuja gente 
Eram Christãos com Mouros juntamente. 

CAM., Lus., e. I, est. 101. 

Nào creias, fero Boreas, que te creio, 
Que me tiveste nunca amor constante ; 
Que brandura he de amor mais corto arreio, 
E não convém furor a íirme amante. 

OB. ciT., c. VI, est. 89. 

Este, pelo seu povo injuriado, 
A si se entrega só, íirme e constante ; 
Esfoutro a si e osíilhos naturaes, 
E a consorte, sem culpa, que dóe mais. 

on. OIT., c. Tiii, est. 15. 

Insiste o Malabar em tcl-o preso, 
Se não manda chegar á terra a armada ; 
Elle constante, o do ira nobre acceso, 
Os ameaços seus não teme nada : 
Que antes (juer sobre si tomar o peso 
De quanto mal a vil malícia ousada 
Jjhe andar armando, que pôr em ventura 
A frota de seu liei, que tem segura. 

oB. CIT., e. viH, est. 90. 

Nào vos temais senhor, que mais constante 
Estou quando elle está mais impaciente. 

CORTE REAL, NAUFR. DK SEPULV., C. 11. 

Ainda que do feroz contrario bando 
Aqui fazer pedaços me vejais, 
Estai íirme, constante, estai seguro 
Que menos he morrer que ser perjuro. 

IDKM, IBIDEII, C. 13. 

— «.Margarida tinha mostrado, assi 
nas guerras de Mantua, como em o man- 
do de Pàuia, haucr n'ella hum espirito 
constante, para as expedições militares, 
e hum juizo prudente, para os negocios 
ciuis.» Francisco Manoel do Mello, Epa- 
naphoras, p. 19.—«Quem será tão cons- 
tante, que sustente a opinião que tu re- 
provar es, posto que seja boa^t Idem, Apo- 
logos Dialogaes, p. 108. — «Vinha per- 
suadida do D. Prior do Crato a mudallo 
da primeira opinião: e como se aquelle 
varão constante houvesse de renderse aos 
interesses, lhe offereceo huma cédula Jir- 
mada por lilRey de Castella, em que lhe 
fasia promessa do Condado de Viana.» 
Fr. Domingos Teixeira, Vida de D. Nuno 
Alv. Per., Liv. i. 

Peito do bronze, coração do ferro. 
Sempre il Desgraça mostrarei constante; 
Nunca meu sangue gelarão teus sopros. 

Erigido susto. 
IIAKB. DU BOCAOE, ODE SAPIIICA. 

•— «Sente-se nesse variado drama de 
enredos políticos e atrocidades que uma 
idéa constante dirigia a corte de Portu- 
gal.» Alexandre Herculano, Historia da 
Inquisição, Tom. i, Liv. m. 
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— Loc.: É voz constante ; é opiniilo 
geral. 

CONSTANTEMÊNTE, adv. (De constan- 
te, com o suffixo «mente»). Com cons- 
tmciii, com firmeza, com perseverança. 
— [nvnriavclmeiite. 

STAiNTINOPOLITÁNO/ír/^^.íDeCons- 
taatinopla). Natural de CuiiíátantinDpla; 
de Coiistaiitinopla. 

— Concilio constantinopolitano; o se- 
fíurido concilio ecumenico, celebrado em 
Constantinopia no anno de 381. 

t CONSTANTÍSSIMAMÊNTE, adv. (De 
constantissimo, com o suffixo «mente»). 
Com a maior constancia. 

CONSTANTÍSSIMO, aãj. superl. do 
Constante. Muito constante, summamente 
constante. 

— Testemunho constantissimo; teste- 
munho universal, geral. 

—Opinião constantissima; opinião uni- 
versalmente admittida. 

CONSTÁR, V. n. (Do latim constare). 
Saber-se, conhecer-se, ser certo, cons- 
tante, evidente. — «loram autem genuit 
Oziam; Joram gerou a Ozías. Esta 
breve proposição de S. Mattheos con- 
tém huã das maiores dijjiculdades de to- 
da a Escritura Sagrada. Entre Joram, 
á- Ozías, como consta do Primeiro, & 
Segundo Livro do Paralipoménon, houve 
outros tres Reys: porque Joram gerou a 
Ochozias: Ochozias gerou a Joáz.v An- 
tonio Vieira, Sermões do Rosário, Part. 
II, § 313. — «O numero natural dos As- 
cendentes constava da historia do Testa- 
mento Velho: o numero mysterioso, á o 
mysterio do mesmo numero, segundo a 
conta, dè exclusão divina, só podia cons- 
tar do Testamento Novo. E isto he o que 
fez o Evangelista. D Idem, Ibidem, § 314. 
— i-E nella hum Portuguezper nome Ra- 
fael Carualho, que em Atiue se achara á 
morte de loam d'Arahujo, par cuja in- 
formaçam, e per cartas de loam d' Eyro, 
que ficara em Amhoino, e escreuia larga- 
mente ao padre Francisco da mesma mor- 
te, constou como fora na hora, em que o 
elle souhe, e disse em Maluco. Pretenden- 
do, quanto a mi, em tudo isto a diuina 
hondade igualmente o credito de seu ser- 
uo, e a saluaçam daquella alma.d Luce- 
na. Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 2. — «Consta que muitos menos 
tinha o mundo desde a sua creação.n An- 
tonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
I, cap. 16.— <tE comtudo ser maior Áfri- 
ca, e Asia juntas; pois {como consta por 
experiencias) de Purtugal a Ooa vão cin- 
co mil léguas,t> Idem, Ibidem, Liv. ii, 
cap. 2. 

— OiiS.: Constar, usa-so sem comple- 
mento detcrminativo, mas encontra-se 
muitas vezes com este complemento; por 
ex.: Constar a alguém; chegar ao conhe- 
cimento d'alguem..— «.E fosto que os re- 
ligiosos da nossa Companhia, que o mes- 
mo padre Francisco mandou, depois áquel- 

la parta da vinha do Senhor, fezeram 
muyto nella, como he fácil acrecentar ao 
hem começado, com tudo per suas pró- 
prias cartas nos consta de quanto mor 
momento foy hum só Christam : que o pa- 
dre aqui duutrinou mais particularmente, 
p ra uqueUa christandadu se 7iam perder 
de tildo nas grandc.s pitrseqiiiçoes.í) Lu- 
cena, Vida de S, Francisco Xavier, cap. 
1. — líDe modo que se nos nam constara 
delia- per cartas dos padres, que lhe suc- 
cederam em Maluco, de tudo deixara de 
vir á nossa noticia. E este foy elle sem- 
pre nas mais das cousas, dandunos igual 
exemplo de seu grande animo em as co- 
meter, e acabar, e de sua humildade em 
as incohrir.i> Idem, Ibidem, cap. 6. 

— Ser composto. — <íE porque o pri- 
meiro Terço desde Abraham até David 
constava de quatorze Primogeniiores: & 
o terceiro Terço desde a Transmigraçáò 
de Bahjlonia até Christo, de outros qua- 
torze : & pelo contrario o segundo Terço 
desde David até a Transmigraçaõ de Ba- 
bylonia tinha dezasete.D Antonio Vieira, 
Sermões do Rosário, Part. ii, § 315. — 
«(Tronco) compacto ou mociço (solidus), 
que não é tuhuloso, nem consta de uma 
substancia poroso, encortiçada, e balofa, 
nem tem huma medulla esponjosa (o mi- 
lho e o sabugueiro.)^ Avellar Brotero, 
Compêndio de Botanica, p. 25. 

CONSTELLAÇÃO, s. f. (Do latim cons- 
tellatio). Ajuntamento de muitas estrel- 
laa visinhas, representadas debaixo do 
nome e figura de um homem, de um ani- 
mal, ou de algum outro objecto. 

Níio, porque as constelações 
Não alcançào mais poderes, 
Que fazer que os ladrões 
Sejão filhos de mulheres, 
E 03 mesmps paes varões. 

GIL VICENTE, AUTO DA TEIBA. 

— Constellações boreaes; as que estão 
no hemispherio boreal, ou que se acham 
junto do pólo; e são: Ursa maior, Ursa 
menor, Dragão, Cepheo, Arcturo, Coroa, 
Hercules, Lyra, Cysne, Cassiopêa, Per- 
seu, Andromedes, Triângulo, Pegaso, 
Serpente, Serpentario, Águia, Delphim, 
etc. 

— Constellações austraes; as que estão 
no hemispherio austral, ou mais junto do 
pólo; as principaes, são: Baleia, Eri- 
dano, Lebre, Orion, Cão maior. Cão me- 
nor, Procyon, Navio, Hydra, Corvo, Pei- 
xe austral, etc. 

— Constéllações zodicaes; as que se 
acham no Zodiaco; e são: Aries, Tauro, 
Gremeos, Câncer, Leo, Virgo, Balança, 
Scorpião, Sagittario, Capricornio, Aquá- 
rio, Piseis. 

CONSTELLÁDO, A, part. pass, de Cons- 
tellar. Termo de Astrologia. Que foi feito 
ou fabricado debaixo d'uma constcllação. ■ 
Ornado de estrelias. 1 

— Que tem a forma de uma estrella. j 
—■ Pedra constellada. I 

CONSTELLAR, V. a. (Do latim cum, 
com, e stella, estrella). Ajuntar astros e 
estrellas em constcllação, ou em grande 
numero. 

— Enfeitar, ornar com estrellas. 
CONSTERNAÇÃO, s. /. (Do latim cons- 

ternatiu). Gi;iiide pc tiirbação, pavôr, 
terriii", com ab itiiiiciito de animo. 

— Afflicçào e di síilriito, Piii ciinsequen- 
cia de alguma grande desgraça. 

Hero, ah ! Hcro infeliz ! tu pelas .Tguas, 
lIuniidH vista susi)ir:mdo aloiigas. 
Não vês o iiad idor por quem desmaias, 

O teu bem não fluetua 
Pelas ondas desertas : 

Eis a consternação te inclina os olhos 
A' pedregosa areia 

Aonde o desventurado está sem alma. 
BAUB. DU BOCAQE, A MOBTE DE LEAKDBO E 

IIEBO. 

Se aos míseros, senhor, nSo 6 vedado 
No abysmo cm que os confunde a desventura) 
Seus males exprimir, chorar seu fado : 
Minha consternação, minha amargura, 
Vae demandar em ti sagrado asylo, 
Aeolheita efficaz ein ti procura. 

IDEM, epístola AO MAEQUEZ DE PONTE DO 
LIMA. 

consternado, k, part. pass. de Cons- 
ternar. Cheio de pavor, aterrado, pr"'' 
trado, cora o animo abatido. 

O céo troveja, Eólo sibilante 
Ora aos abysmos, ora aos astros leva 
Entre as azas da morte o lenho errante: 
Sobre elle o mar violento a fúria ceva. 
Rebentam cabos, não governa o leme, 
Consíerreafía celeuma ao ar se eleva. 

BABB. DU BOCAOE, EPÍSTOLA A OEETBÜBU' 

CONSTERNADÔR, a, adj. (Do the^®« 
consterna, de consternar, com o suft* 
«dôr», «a»). Que causa consternaÇ''®' 
— Quadro consternador. — Calamid<^ 
consternadora. 

— íáubstantivamente: O que só dá» " 
espalha más novas; propheta (de siniS' 
agouro). 

consternar, v. a. (Do latim conster'^ 
nare). Causar consternação, conturbsr 
abater o animo a alguém; desalent ) 
fazer esmorecer, desmaiar. 

Jason sem alma a sento, 
Jason, que te offendeu, Jason delyra, 
Brama de horror, de angustia desfalleccj 
E mais que teu furor teu dó merece : 
Eis o envolve, o consterna amargo luctO) 
Foi falso, foi traidor, foi réo seu fructo. 

BABB. DU BOCAOE, MEDÉA. 

—Consternar-se, v. refl. Desalentai"'®? 
CONSTIPAÇÃO, s. /. (Do latim 

pátio). Designa-se por este nome "jT-pj 
commodo cujos symptomas são : LjoS 
cansaço doloroso gf^ral, fadiga eif jg 
os membros, um sentimento de con 
em todos os musculos, lentidão 
vimentos, apathia, dor de cabeça» 
nia ou um somno agitado, fastio, ^1- 
ra de pelle, ourinas mui carregadas, 
80 freqüente. 

— Na linguagem usual dá-se cst 
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indifferenteniente ao defluxo, o ábroncBi- 
ou inflamtnaçao da membrana mucosa 

dos bronchios. 

Constipação de ventre^ retenção das 
Wiaterias fecaes no rectum; difficuldade 

sua evacunçào. 
CONSTIPÁDO, A, part. jpass, de Consti- 

CONSTIPÁR, V. a. (Do latim constipa- 
Causar uma constipação. 

^ Constipar-se, v. rejl. Entrar no es- 
fido de constipação. 

CONSTIPATIVO, adj. (Do thema cons- 
"Pa, de constipar, com o suffixo «ati- 
*0»). Que constipa, que causa constipa- 

CONSTITUCIONÁDO, part. pass. de 
^onstitucionar. 

constitucional, adj. 2 gen. (Do la- 
"n consitutiune, com o sufExo <al»). Ter- 

de Política. Que é regido por uma 
constituição. — governo consti- 

liei constitucional; chefe ordinaria- 
''"Bnte in nomine dum estado constitucio- 

mas que pôde intervir arbitraria- 
mente nos negocies públicos. 

—Carta constitucional; codigo fimda- 
®ntal em que se encontram as leis que 

''®&u!am os direitos politicos d'uma nação, 
orraa do governo, a organisação dos 

POQeres, etc. 
Q~~"Que é partidario da constituição.— 

partido constitucional, opposto em Por- 
8^1 ao partido realista ou viiguelista. 
' O exercito cúXístiiVLCional, a esquadra 

■constitucional. 
— Xubstanti vãmente : Os constitucio- 

aes, (>s partidarios da constituição. 
_^eriu() fia Historia tViinceza. Eccle- 

constitucionaes; (■ccicsiMstict.s 
H ® acetfiiaiaiii a (.'Diisiituicão civil do clero 

1790. 
-fermo de BTedieina. Que depende 

j,j^^'^°'^®'''tuição individual ou atmosplie- 

E''^f&rmidade constitucional; enfer- 

Ção ^ parece inherente á constitui- 
gào' ^ depois de ter atacado um or- 
t ?' ^ffecta todos os systemas orgânicos, 

^ a constituição. 
«-ONSTITUCIONALIDÁDE,®./. (De cons- 

° suffixo «idade»). Qua- 
rn* constitucional. 

co^j^^STITUCIONALMÊNTE, adv. (De 
'acionai, com o suffixo «mente»). De 

dad constitucional, em conformi- 
®titu ^ constituição.—Governar cons- 
ísío — Gonstitucionalmente, 

® permittido. 
tüiçg^^TlTUCIONAR, V. a. (De consti- 
8^8 ponstituir um governo sobre ba- 
los ®"tucionaes escriptas, redigidas pe- 

de uma nação, ou com seu 
Ho Ca ^^ceitas pelo povo e pelo rei, 

ser monarchia, 

^nstii adj. 2 gen, (Do latim 
part. act. de constituere), Que 

constituo, que estabelece constituição. 
Vid. Constituinte. 

— Em Historia de França. Assemblêa 
constituente : a primeira Gamara legisla- 
tiva da revolução, que foi organisada em 
junho de 1789, e terminou em setembro 
de 1791, sendo substituída pela Assem- 
blêa legislativa. 

CONSTITUIÇÃO, s. f. (Do latim consti- 
tutione). Lei fundamentai, civil ou eccle- 
siastica, geral ou particular. 

—Acto pelo qual se regulam os direi- 
tos politicos d'uma nação, a fôrma do go- 
verno e a organisação dos poderes públi- 
cos. A constituição portugueza vae além 
d'csses limites, c determina as crenças 
religiosas aos indivíduos comprehendidos 
na nacionalidade portugueza.—A consti- 
tuição de 1820.—Constituição de 1838. 

 Jlelhor sorte 
Coube a Diniz, pacifico inonarcha : 
A's conquistíis da espada deu cultura, 
D'artes a ornou e iimobreceu co'as lettras; 
E ás formosas campinas do Moiidego 
Fez do Hélicon descer as aureas musas. 
Claros lumes da torra, síios custnmes, 
Constituições e leis co'ellc florecem. 

GAHKETT, CAMÕES, Caut. Vil, Cap. 20. 

— «^s melhores constituições não são 
nada, em quanto cilas não são senão es- 
criptas.t — a. Deveria tomar-se medida a 
uma nação, para lhe fazer uma consti- 
tuição, como se toma a uma pessoa para 
lhe fazer um vestido: sem isto uma será 
mal vestida, outra mal governada.i> — 
« Onde podem infringir-se as leis sob pre- 
texto de salvação publica, não ha consti- 
tuição.» Rodrigues de Bastos, Pensamen- 
tos e Maximas, Tom. i. 

—TiM ino de 1'olitica. A natureza d'um 
governo, em que o seu poder é re- 
gulado.— Portugal é um paiz de consti- 
tuição muiiarchica. Por esta tU tiniçào so 
vê que n'este sentido a palavra consti- 
tuição convém tanto a um governo abso- 
luto como a um governo liberal, a uma 
republica como a uma monarchia. 

— Estado geral da organisação parti- 
cular de cada indivíduo, d'onde resulta a 
sua força, saudc e vitalidade. Uma boa 
constituição é aquella onde todas as vís- 
ceras, todos os systemas, todos os appa- 
relhos, egualmente desenvolvidos e do- 
tados d'uma energia egual, preenchem 
as suas funcções com facilidade e acti- 
vidade. 

—Lei fundamental quer ecclesiastica 
ou civil, quer geral ou particular. As 
constituições dos Papas, chamadas 
cias distinguem-se por um nome, que é a 
primeira palavra do texto. Os fundadores 
das ordens religiosas fizeram approvar pe- 
los papas as çonstituições da sua ordem. 
—i4s constituições dos imperadores. — 
Ás constituições canonicas. 

—A constituição Unigenitus, ou abso- 
lutamente, a constituição ; constituição 
do papa que condcmnava certas proposi- 

ções extrahidas das Reflexões Moraes do 
P. Quesnel, e que excitou em França, no 
xviii.» século, uma grande agitação reli- 
giosa. 

— Constituições apostolicas; regula- 
mentos da egreja catholica attribuidos 
aos apostolos. 

j —Termo de Historia ingleza. — Cons- 
tituições de Clarendon; constituições que 

, Henriqne d'lnglaterra fez assignar em 
Clarendon (1164) aos prelados inglezes, e 
que tinham por fim restringir a jurisdi- 
ção dos tribunaes ecclesiasticos, por cau- 
sa dos abusos e exageradas pretençoes 
da classe ecclesiastica. 

—Termo de Historia franceza. Consti- 
tuição civil do clero; organisação do cle- 
ro francez decretada pela assemblêa cons- 
tituinte a 12 de julho de 1790. 

—O que faz a substancia d'um corpo, 
a maneira como c composto.—A consti- 
tuição do ar.—A constituição ão mundo. 
— A constituição das partes do corpo 
humano. 

— Constituição atmospherica; estado 
da atmosphera, considerada relativamen- 
te á sua influencia sobre a economia ani- 
mal. 

— Constituição medica; relação que 
existe entre as constituições atmospheri- 
cas e as moléstias reinantes. 

—PI. Constituições s^íJioí/aes; collecção 
de leis ou regulamentos ecclesiasticos ap- 
plicados a uma diocese, de harmonia com 
os cânones, a disciplina ecclesiastica, e 
as leis civis c costumes do reino.—Cons- 
tituições nynodaes do bispado de Leiria. 
—Constituições do arcehispado de Praga. 

— Uegulamentos ou leis das ordens 
monastieas: Constituições dos Carmeli- 
tas descalços. — Constituições das r,.Jigi.(,- 
sa-i da urdam dos eremitai ila Siinfo •!//'•'- 
tinha. 

CONSTITUÍDO, A, part. poss. di- C .ns 
tituir. 

«Querem dizer, que Vossa Senhoria 
(O Fernandes lhe volta) appellar deve 
Perante algum Varào, que em dignidade 
Constiluido seja ; verbi-gratia : 
O Guardiào dos Capuclios, dos Paulistas 
O Keitor, o Prior dos Dominicos; 
Este foi eflicaz, prompto remédio, 
Que os famosos letrados Palma, Dccio, 
Bartholo, Castro, e IJaldo descobriram 
Contra injustos Juizes, que denrgào 
A justa AppellaçSo aos Litigantes. • 

DlNIZ DA CRÜZ, HYSS., C. IV. 

— iMas basta, que ella (a moeda) lhe 
esteja constituída por universal benapla- 
cito daquelles que a usão, para que sobre 
esse genero, ainda que inhabil, se funde 
o trato util da commutação.v Francisco 
Manoel de Mello, Apol. Dialogaes, p. 118. 

CONSTITUIDÓR, s. m. (Do thema cons- 
titue, de constituir, com o suffixo «dor»). 
O que constituo, estabelece. 

CONSTITUINTE, adj. 2 gen. (Do latim 
constituens, tis, part. act. de constitue- 
re). Que entra na constituição ou com- 
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posição. — As partes constituintes d'um 
corpo. Vid. Constituente. 

— Termo de Cliimica. Molleculas cons- 
tituintes ; as que pertencem aos corpos 
compostos, por opposição ás molleculas 
integrantes, que se dizem quer dos cor- 
pps simples, quer dos corpos compostos; 
assim no carbonato de chumbo, cada 
mollecula integrante ó composta de tres 
molleculas constituintes, uma de carho- 
ne, uma de chumho, e uma de oxygeneo. 

— Termo de Anatomia. Tecidos cons- 
tituintes; tecidos cujo conjuncto fôrma 
o corpo; e sào o muscular, o nervoso, o 
líiminoso, o elástico, o adiposo, o osso- 
80, o cartilaginoso, o tecido do derma, 
das mucosas, e das serosas. 

— Termo de Geologia. Partes cons- 
tituintes de uma rocha; as que se acham 
disseminadas uniformemente n'essa ro- 
cha. 

— Termo de Foro. Que dá procura- 
ção, que encarrega, que estabelece uma 
renda em favor d'um outro. 

—Substantivãmente : 0^ a constituinte. 
— Poder constituinte ; poder que só 

tem direito de estabelecer ou mudar de 
constituição. — O poder constituinte e su- 
perior ao poder legislativo, 

— Assemhlêa constituinte; assemblêa 
cuja missão é de estabelecer uma consti- 
tuição política. 

— Substantivamente: A constituinte 
de 1789. — As constituintes de 1820,— 
A constituinte de 1848, 

— Um constituinte, um membro d'uma 
assemblêa constituinte. 

CONSTITUIR, V. a, (Do latim consti- 
tueré). Pôr em; instituir, crear, fazer, 
formar. — Copernico constituiu o sol no 
centro do mundo. 

Quanto á Viuva, assenta-se em consulta, 
Que cada Irman se encarregue 

D'um torço á Màe pagar, a arbítrio d'ella ; 
Ou constituir-\\\o em renda, 

Que do dia do morto corra em cheio. 
i'KASC. M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. I, f. 42. 

Em minha alma presaga um raio assoma 
Já. de luz, que derrama a patria gloria, 
Que acima dos Ileroes da Grécia, e Eoma, 
Nos consiitue no Templo da Memória. 

AaoSTINHO DE MACEDO, ORIENTE, C. I, est. 70. 
—«Um povo velho é mais dijficil de 

constituir, qus um povo nascente,r> Ro- 
drigues de Bastos, Pensamentos e Ma- 
ximas, Tom. i. 

— Dar, attribuir. — a As pessoas sem- 
pre representão o que são, & as figuras 
como não são nada, nunca tem outro va- 
lor, salvo o que os homens lhes constituem, 
que hoje lho dão, á menhaã lho tirão.v 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 28. 

Deos immortal, que as humidas arêas 
Por limites ao Mar conetituiste, 
Que as pvocellosas ondas Erithrêas, 
Com braço omnipotente dividiste. 

AGOSTINHO DE MACEDO, OllIENTE, C. III, est. 44. 

— Fazer consistir em. — Constituo 
no amor da verdade todos os meus affe- 
ctos. = Pouco usado ireste sentido. 

— Termo de Direito. Dar cargo a al- 
guém de defender em justiça uma causa, 
ou dar-lhe poderes para tratar de nego- 
cies geraes ou particulares. 

— Constituiu-se, v, refi. Dar-se, arro- 
gar-se a qualidade de. — Constituiu-se 
juiz n'esta causa.—« Um dos grandes ma- 
les do paiz eram os juizes apostulicos es- 
peciaes, que se ohtinham por via de res- 
criptos de Poma, e que avocavam a si 
causas tanto do foro secular como do ec- 
clesiastico, constituindo-se assim frades 
e clérigos ignorantes em magistrados,d 
Alexandre Herculano, Inquisição em Por- 
tugal, Tom. I, Liv. m. 

CONSTITUTIVAMÊNTE, adv. (De cons- 
titutivo,, com o suffixo «mente»). De um 
modo constitutivo. 

CONSTITUTIVO, adj. (Do latim consti- 
tutus), Que estabelece um direito. Que 
entra na constituição d'um objecto. — 
As partes constitutivas d'um vegetal. 

— S. m. Cousa que constituo essencial- 
mente; caracter essencial. Disposição. 

CONSTRANGEDOR, s. m. (Do thema 
constrange, de constranger, com o suffi- 
xo ffdôr»). ü que constrange. 

CONSTRANGÊR, v. a, (Do latim cons- 
tringere). Apertar, forçar, obrigar, com- 
pellir. 

Pcllo bosque fructifero anda, & torna 
Onde a constrange amor... 

CORTE REAL, NADFR. DE SEPDLV., C. I. 

Se castigo imagina, não se atreue 
E se a fúria o constrange, amor o impede. 

IDEM, IBIDEM. 

— (íAdam chamando-os, e trazendo-os 
a entrar per ellas sempre liure, e suaue- 
mente: mas com tanta copia, e ejjicacia 
de graça, como se os obrigara, e cons- 
trangera : de maneira que se venham a 
salvar dos que entam se acharem, nam 
sômente os que o Profeta chamou Homens, 
por se gouernarem per rezam, mas aquel- 
les, cs quem nomea por brutos.y> Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. ii. 

No alto da muralha o puserào 
Atado, e ia com corda no pescoço, 
E alli a tanger o constrangerão. 

JOÃO VAZ, GAIA, p. 37. 

Mais, que annos cem, contando um Moribundo, 
De vir mui temporan taxava a Morte, 

E de que o constrangia 
A partir, sem ter feito testamento, 
Nem d'antes o advertir. 

FRANC. M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. II, f. 18. 

Aqui chegava o Padre em sua historia, 
Quando o esperto Deào, á, porta vendo 
Da cerca o Guardião, que a ve-lo vinha; 
Inda do somno os olhos esfregando, 
O fio lhe cortou, em altas vozes 
Ao Guardião gritando : tApello, apello 
Perante vossa sabia líeverencia. 
Varão constituído cm Dignidade, 
Da afifronta que me faz o meu Cabido, 

Pretendendo com multas constranger-me 
A vir apresentar ao gordo Bispo, 
A porta da latrina, o santo Hyssope. 

DINIZ DA CRÜZ, nYSSOPE, C. V. 

— Constranger-se, v. refi,. Forçar-se, 
violentar-se; reprimir-se, conter-se.— 
não me constrangesse diante ã'este ho- 
mem, a cólera que me causa teria tras- 
bordado em affrontas. 

CONSTRANGIDAMÊNTE, adv. (De cons- 
trangido, com o suffixo «mente»). 
çadamente, contra vontade, violentamen- 
te, com compulsão; apertadamente. 

CONSTRANGIDO, A, part. pass. 
Constranger. Apertado, forçado, obriga* 
do, cornpellido.—«.Porque té li mais cons- 
trangidos por força que por vontade o hahi' 
tavam. Não passaram muitos dias " 
cavalleiro do Salvage se levantou, 
que pera caminhar primeiro passou 
gum, que o podtsse fazer: e os que 
esteve, quiz saber das donzellas quem erd'"^' 
e a razão porque as o gigante prenderei 
pedindo-lhe que lho dissessem, t Francis"" 
de Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap- 
28. 

Tiram em grande gosto a fraca presa 
Nas enganosas rodes constrangida. 

COKTE REAL, NAÜFR. DE SEPÜLV., C. I. 

— Que está contra a sua vontade; 
se vê obrigado a reprimir os seus 
mentos. — Estar constrangido diante» 
alguém, 

Pello que em brando modo despedidos 
Lhes ordenou, que povoação fizessem 
Mais abaixo ; porem que sempre unidos 
Nos casos necessários estivessem. 
Vão da necessidade constrangidos 
Buscar sitio seguro, em que vivessem, 
E no lugar que vedes estiuerão, 
E á sua pouoação principio derào. 

8Í DE MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. IV) 
105. 

CONSTRANGIMÊNTO, s. m, (Do tbe»® 
constrange, de constranger, com o 
xo «mento»). Acção e efleito de constr®" 
ger.— (íNom foi per seu grado delle, ^ , 
com prema e constrangimento que lhe 
seu padre fez, n Fernão Lopes, ChroU' 
de D. Fernando, cap. 84. 

— Estado de quem se constrange- 
CONSTRICÇÃO, s. /. (Do latim 

ctione). Termo Didactico. Acção d® 
minuir o diâmetro d'um objecto, 
cendo uma pressão circular. — -4* 9 
vatas, as ligas e os colletes exercei^ 
constricçâo. , 

— Termo de Medicina. Restrin?'® gg 
to das partes do corpo. — Constn v 
d'urethra, 

— Constricçâo de ventre ; falta d® ® 
cuação alvina. 

CONSTRICTÍVO, adj, (Do latim 
trictivus). Que tem a propriedade de 
tringir. — Que produz constricçâo- 

CONSTRICTÓR, adj. 2 gen. (D" 
constrictor), Que constringe. 

— Termo de Anatomia. Musculo 
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cuWrque aperta, obrando cir- 

cter. 

mente. 
Constrictor do anus. Vid. Esphin- 

do esophago; fasciculo 

tte t "'usculares, curvado circular- 
„ se acha na parte superior do 

Deo ^ vulva, ou vagina; 
cid f^*ciculos musculares que, nas- 
cem^ pouco acima do clitoris, des- 
e a ® partes lateraes da vagina, 
8o .'^"^^'^'^'iindo-se com o transver- 
^tius*^ e o esphincter externo do 

constrictores da pharyn- 
' ® ®ubstantivamente, os constrictores; 

'^'^sculosos que concorrem para 
as paredes da pharynge. 

en^. de Historia Natural. Bôa 
constrictor. Vid. Boa. 
j CONSTRINGÊNTE, adj. 2 gen. (Do la- 

trin tis, part. act. de cons- 5®'"»). Termo de Medicina. Que ope- 
coustricção. — Aleio constrin- 

V. a. (Do latim cons- 
Apertar, estreitar. 

contíaí •'^Pertar-se, ^ air-se. — Constringir-se a pupilla. 
se a garganta. 

tfu Acyao de construir.—A cons- 

®®Qst casa. — Trahalha-se na ^rucção d'uma ponte, d'um dique. 

^etti ' constructor. — Este ho- 
^^ntenãedor em construcção. 

truiT ®®^rucção naval; a arte de cons- 
navios. 

porque uma cousa é cons- 

de má construcção. — 
^ auio de solidissima construcção. 

íoen, ®xtensào: A construcção d'este não é regular. 
otfj ,''°'^ucto da arte de constructor; 
Ca- ''"'^strucçâo; obra architectoni- 

^ edifício. — Esta cidade 
^ construcções irregulares. 

Phica SJ^ande construcção philoso- 
Í08Qp^i®'^®"<íAca; grande systema na phi- 

®^kbele' theoria na scienoia, que 
® coh»„ espirito inventor, poderoso 

^'^quente. 
^48 Grammatica. Collocaçào 
^6 discurso segundo o uso 

mudanças de cons- 
n „ " mesma língua nunca che- 

pôrg^ammatical; consiste 
1*^10 üg. ^palavras na ordem exigida 
, Qq geral. 

® as analytica; aquella on- 
8ào collocadas na ordem 

^ttritytS^^ammatica: sugeito, verbo 

construcção d'uma phrase 
9''ega; ordem analytica 
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ou directa as palavras, que se acham cons- 
truidas n'uma ordem inversa. 

— Termo de Geometria. Figura ou 
linha que se traça para chegar a uma de- 
monstração. 

— Construcção d'uma fórmula, d'uma 
equação; avaliação por meios graphicos 
d'uma fórmula, ou das raizes d'uma equa- 
ção. 

CONSTRUCTÍVO, adj. (Do thema cons- 
tructu, do latim consiructus, part. pass. 
de construere, com o suffixo «ivo»). Que 
serve para construir. Que tem a força de 
construir,edificar.—As propriedades cons- 
tructivas que existem no germen. 

— Termo de Grammatica. Que coor- 
dena as palavras segundo as regras da 
syntaxe. 

CONSTRUCTÔR, s. m. (Do latim cons- 
tructor), O que construe, o que sabe a 
arte de construir. — O constructor d'uma 
ponte. — Um constructor de pianos. 

— Constructor naval; o que construe 
navios; architecto de navios. 

CONSTRUCTÚRA, s. /. (Do thema cons- 
tructu, do latim constructus, part. pass. 
de construere, com o suffixo «ura»). Fôr- 
ma, estructura, composição, formatura, 
ou traça de um edifício. 

CONSTRUIÇÃO, fórmadesusada de Cons- 
trucção. —(iPorque nestes passos o ordi- 
nário he fazerse tam escura a construi- 
çam, e latim d'aquellas palauras aos mes- 
mos a que dantes era muy claro, e cor- 
rente ; que se Deos nosso Senhor jjor infi- 
nita misericórdia particularmente lho 
nam declara, nem os mais doutos o alcan- 
çam. Tanto pode com a alma a fraqueza 
da carne, que só se conhece nestas occa- 
sides.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 7. 

CONSTRUÍDO, Â, part. pass. de Cons- 
truir. 

CONSTRUIR, V. a. (Do latim construe- 
re). Fabricar, erigir, elevar.—Construir 
um palacio. — <iServiram os fragmen- 
tos do castello de Faria para se construir 
o convento edificado ao pé do montt.D 
Alexandre Herculano, Castello de Faria. 

— Dispor, reunir as partes, os mate- 
riaes para formar um todo. — Construir 
uma machina. 

—Termo de Grammatica. Collocar, co- 
ordenar as palavras segundo as regras e 
o uso da lingua. Interpretar. 

—Termo de Mathematica. Traçar, for- 
mar.—Construir uma figura. 

CONSTUPRADÒR.=Fóra do uso. Vid. 
Estuprador. 

C0NSTUPRÁR.==F(5ra do uso. Vid. Es- 
tuprar. 

CONSUBSTANCIAÇÃO, s. f. (De com, e 
substancia, com o suffixo «ação»). Ter- 
mo de Theologia. Maneira como os Lu- 
theranos entendem a presença real. 

—União de dous corpos em uma subs- 
tancia. 

CONSUBSTANCIADO, A, adj. (De com, e 
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substanciado). Termo de Theologia. Iden- 
tificado com outra substancia. 

— Ligado, identificado. — iSellaram, 
imhridaram o cavallo, que os cavalleiros 
pasmavam de ver tam manso. Vasco ficou 
de um pulo sobre elle, tam consubstancia- 
das as duas fôrmas e naturezas como se 
as duas partes de um antigo Centauro, 
que estivessem divididas, se tornassem a 
reunir para viverem sua vida natural e 
primitiva. j> Almeida Garrett, Arco de 
SanfAnna, cap. vii. 

CONSUBSTANCIÁL, adj. (Do latim con- 
suhstancialis). Termo de Theologia. Que 
é uno pela substancia: diz-se das três 
pessoas da Trindade. — O Filho é con- 
substanciai ao Pae, segundo as idêas chris- 
tSs. — As tres pessoas da Trindade são 
consubstanciaes. 

CONSUBSTANCIALIDÁDE, s.f. (De con- 
substanciai, com o suffixo «idade»). Ter- 
mo de Theologia. Qualidade do que ó 
consubstanciai. 

— Unidade e identidade de substancia 
da Trindade. 

CONSUBSTANCIALMÊNTE, adv. (De 
consubstanciai, com o suffixo «mente»). 
Termo de Theologia. D'uma maneira con- 
substanciai. 

CONSUBSTANCIAR, v. a. Ligar, iden- 
tificar, unir em uma substancia. 

CONSUETUDINARIO, s. m. (Do latim 
consuetudine, com o suffixo «ârio»). Que 
se basea sobre o costume, ou os costu- 
mes ; que deriva dos costumes.—Direito 
consuetudinario. 

— Termo de Theologia. O que tem por 
costume fazer alguma cousa. 

CÔNSUL, s. m. (Do latim cônsul). Nome 
dos dous magistrados que exerciam a au- 
ctoridade suprema na republica romana. 
—<í Deixando ao Cônsul em branco, ven- 
do-se enganado.T> Monarchia Lusitana, 
Tom. I, foi. 235. 

— Delegado que a republica romana 
tinha nas diversas provincias que gover- 
nava. — «Porem seja huma cousa, ou ou- 
tra, ou ambas, o principal recado de to- 
dos he o do Embayxador, & estes são d» 
duas maneyras, ou o que o Principe man- 
da a outro por occasião successiva; ou 
o que de ordinário assiste em sua Corte, 
para conservaçam da henevolencia, A amt- 
sade que entre elles ha; estes segundo» 
tinhão os Romanos nas Provincias junto 
á pessoa do Cônsul, *2«e as governava 
com titulo delegados, & com elles despa- 
chava os negocios de importância.* Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Corte na AIdêa, 
Dial. IV. 

Em Náo lltfeJra, 
Das fiéis praias de Alargélha, cm tanto, 
Scipiào Cônsul, na Ausonia surge, e encontra 
Co o inimigo, nas beiras doTicino, 
Que c'o primeiro prélio se aquecêrSo. 

FKANC. H. DO NASC., OBRAS, tOm. 11, p. 412. 

CompelHdo a ceder, Scijpião demanda 
Um outeiro visinho »o Trebia, aoudg 
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Do Sículo Pcdóro vem chamado 
O Collcga do Cônsul. 

IDEM, IBIDEM. 

... Voltava o Consiil Soipio 
Das praias dc Marsélha aquelles sítios, 
N'uina veleira armada navegando. 

IDEM, IBIDEM, p. 415. 

Dous grandes Generaes, tendo corrido 
Por mar, e terra transes mui diversos, 
Máis pértos p'rig03, da trincheira, união 
E estavào a encetar destroços grandes, 
Que apenas arrostou Campo com Campo, 
Vindo o Cônsul, rompeo Fortuna esporas, 
E as Cohórtes, á vista do inimigo, 
O signal do furor anciosas pédem. 

IDEM, IBIDEM, p. 416. ' 

Já quando, em fim, da noute as sombras fogem, 
Rompia a luz, e o somno as horas suas 
Preenchera, explorar traçava o Cônsul 
Aquélles sitios, do vizinho outeiro. 

IDEM, IBIDEM, p. 418. 

E14 onde Scipiâo, prole do Cônsul 
Gom braços pueris armas honrosas 
Debatia, deo dous, e tres claiigores ; 
E mordendo c'o bico as plumas do élrao 
Lustroso, para os astros fez caminho. 

IDEM, IBIDEM, p. 419. 
Onde no centro exércitos devora 
O bulcào da peleja, ali o Cônsul 
O cavallo arremessa, e stimulado 
Do destroço dos seus, lhes dá de exequias 
Labaro, e Pado, e Cauno, e Breuco, apenas 
Derribado depois dc iiifindos golpes. 
Também Lauro, que os olhos retorcia 
Com vulto de Gorgona. 

IDEM, IBIDEM, p. 426. 

 Também morres, 
Lepontico pugnaz, com triste sina ; 
Que cm quanto o arróstas tão feroz, e as rédeas 
Lhe seguras, c a pé, na altura, hombrêas 
Co Cônsul a cavallo, esse to fende 
Oo'a grave espada, em duas a cabeça 
Que, assim partida, nos dous hombros tomba. 

IDEM, IBIDEM. 

Pelos revoltos Campos enfurece 
O Ausonio Cônsul, 

IBIDEM IBIDíM. 

Com Tario, que peleja a par do Cônsul 
Investe, e em torno d'elle ardente troa 
Com cruas armas. 

IDEM, IBIDEM, p. 427. 

Louvava o Cônsul do Manccbo a mórte, 
E se apprcsentava a lhe vingar os Manes 
Egrégios, quando pelos ares chega 
Medonha voz ; ao retinnir das armas 
Ouve a Cryxo, (quo o rosto lhe é ignoto.) 

IDEM, IBIDEM. 

Diz-lhe o Cônsul entào : «Leva em lembrança 
A Dite, e ao llisavô quão longe morres 
Do Tarpeio lugar, sem te ser dado 
Os Capitólios vêr do sacro monte. > 

IDEM, IBIDEM, p. 428. 

Jóve, que do alto Olympo, olha os combates, 
N'alma o p'rigo lhe doe do egrégio Cônsul, 
Chama a Marte, e lhe diz com voz paterna. 

IDEM, IBIDEM, p. 435. 

Tinhào cingido os Moços Garamantes 
O Ausonio General com sévns lanças : 
Da armaduia do Cônsul, do orvajhante 
Vulto, novo presente apperccbião 
Fazer ao Tyrio Rei. 

IDGU) IBIDEM, p. 437. 

Mas o Cônsul, temendo o plainoe os Campos 
Favoraveis aos Poonos, se encaminha 
Magoado p ira Trebia, e seus outeiros. 

IDEM, IBIDEM, p. 439. 

Eis chega e se aqnartola junto a Trebia, 
Por longo marclumadodo Polóio 
Trinacrio. o Cônsul, Graceha descondencia. 
Tronco illustre e cabal! 

IDEM, IBIDEM, p. 440. 

E Ilannibiil, que cm dicterios se esparzia : 
«Inda tem Roma algum terceiro Cônsul f 
«Outra Sicania ha lá que mande tropas? 
«Cá tem, em pinha, toda a soldadesca 
«Lacia, e netos de Dauno.« 

IDEM, IBIDEM. 

Sahem de rondão, e francas as trincheiras. 
Toma a vanguarda o Cônsul, que dos Gracchos 
Não degenera : a aragem lhe tremóla 
O brazào do pennacho, no élmo Aurunco. 

IDEM, IBIDDM, p. 441. 

A ter eu do Meónio a lingua a fama, 
E a dar-me Phebo, que em cem vozes rompa, 
Nào podéraeu narrar quantos estragos 
Noinsigne disferio a dextra, 
Nem quantos o terror, e iras de Hannibal. 

IDEM, IBIDEM. 

Mal co'a vistosa veste splende o Cônsul, 
Cupenio, a quem, dos olhos um faltava, 
E qne assaz, no outro, tinha para guerras. 
Sacode improbo a lança, que cavada 
No debnun dobroquel ficou tremendo. 

IDEM, IBIDEM, p. 442. 

Sentio-oo Cônsul'; mais acceso em iras 
Violentas, diz : «Grandes justiças, Trebia 
Pérfido, em ti farei, bem merecidas : 
Pelos Campos da Gallia, retalhado 
Em sógas, tirar-te-hei de Rio o nome ; 
Quo hei-de enfrear-te na fonte, d'onde surges, 
Que abas do Pó não toques, nem Ia corras. 

IDEM, IBIDEM, p. 449. 

Ilarto se teve o Cônsul, contra o peso 
Das ondas, que vem sôbré, c faz, c o escudo. 
Muralha, contra as aguas, que despenhão. 

IDEM, IBIDEM. 

—Termo de Historia franeeza. Os tres 
magistrados, aos quaes a Constituição do 
anno viii, tinha confiado o governo da 
republica franeeza. O segundo e o tei'- 
ceiro cônsul, tinham sótnente voz con- 
sultativa.— Primeiro cônsul, titulo dado 
a Bonaparte, durante esta Constituição. 
Em 18 de maio de 1804 um senatus-con- 
sulto converteu o titulo de primeiro côn- 
sul no de imperador, conferindo a Bona- 
parte todo o poder. 

— Agente encarregado de proteger os 
seus nacionaes, e especialmente os inte- 
resses commerciaes, em paiz estrangeiro. 
— O cônsul americano no Porto. 

CONSULÁDO, s. m. (De cônsul, com o 
suffixo «ado»). Termo de Historia roma- 
na. A dignidade de cônsul. 

— O tempo ou exercício d'este cargo. 
— No consulado de Cícero, — O consu- 
lado durava um anno, 

— O cargo de juiz ou de cônsul de 
commercio no estrangeiro. — O consula- 
do do Brasil. 

— Habitação do cônsul. — li" 
sulado. 

— Termo dc Marinha. Logar onde o 
capitães são obrigados a fazer declar® 
ções perante os cônsules dos portos es 
trangeiros. 

— Em França. O governo consular, e 
o tempo durante o qual este governo oxis 
tio (de 1799 a 1804). 

— Prior do consulado, empregado co 
attribuiçoes analogas ás que teve dep 
a Junta do Commercio. 

CONSULÂR, adj. 2 gen. (Do latim cj" 
sularis), Que pertence ao cônsul. — 
gnidade consular. 

Calça populca alparca Ancião Sabino, 
E vae de lado á senatoria purpura. 
Ante o cocho da meretriz parada, 
Liteira consular; Bois de Clitumno 
Guião ao Foro, o Vólsco antigo Carro- 

FBANC. M.DONASC.jOS MAIiTYBES, HV. 

— Comidos consulares, coroicios p"' 
a eleição dos cônsules. . 

— Províncias consulares, 
para onde Roma enviava os seuscous 

—Homem, per sonagemconsulaiV,'^^ 
tantivamente um consular, homem, P 
sonagem que foi revestido do consu 

— Família consular, familia em 1 
tinha havido um ou mais cônsules. 

— Anno consular, tempo quo 
entre as duas installaçòes successiv®' 
cônsules. Jg 

— Pastos consulares, chronica 
sobre mármore que foi desenterrai'^' 
reinado de Paulo lii, e que contém ® 
rie dos cônsules de Roma. 

— Termo de Numismatica. pp 
consular, medalha cuniiada pelo 
de Marius e de Sylla. _ „ 

—Jurísdicção consular, jurisdicÇ^^" 
juizes cônsules. ^ 

— Em França. Que tem relação c ■, 
governo dos tres cônsules durante 
meira republica franeeza.—Reg)'"'^^^ 
sular.— A guarda consular. nt, 

CONSULÁRMÊNTE, adv, (De coUS 
com o suffixo «mente»). Ao modo® 
neira de cônsul. 

CONSULÊNTE, adj. 2 gen. 
considens, tis, part. act. de 
O que consulta outro sobre alg"''' 
cio. . p- 

CONSÚLTA, s. /. (De consulta^^J^refl' 
çSo de consultar. DeliberaçàOj '""'.eseO' 
cia sobre um negocio ; relatório gi,pe' 
tado ao rei por qualquer tribu"' po- 
rior para a decisão d"um negocio» 
meação de um individuo para 
prego.— «lão n esta consulta, 5' 
pareceu um trepei de gente de f 
de pé.-» Fr. Luiz de Souza, SiS 
S. Domingos, Liv. ii, cap. !'• 

Voltào Preseitos a seus crus torin 
E apenas se retira a mão 
Continua, em consulta o atro Se^a 

FnANO. M. DO NASO., OS UAKTVBE®' 
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Quanto a V-iuvn, asscnta-so em consulta, 
Que cada irman se encargue 

um tOrço á Màe pagar, a arbítrio delia : 
Ou constituir-lho ein renda, 

yue do dia do morto corra em cheio. 
i'bano. m. do nasc., lafontaine, f. 42, liv. I. 

""" administrativa,conselho, 
®nado em Italia, e em certos cantòes da 

ouissa. 
ijpsagrada; especie de con- 

Ha ® judiciário em lío- • iista conffreíraçào é como a do con- 
d'estado do Papa. 

|.|^Loc.: Estar em consultas; estar de- 
consulta, de proposito 

^ CONSÜLTAÇÃO, s ./. (De consulta, com 
^ suíHxo aacção»). Acção de consultar. 

Consulta. 
jj r~ Consultação medica; parecer dado 

médicos em caso de doença. 
jyjj^^^NSULTÁDO, A, part. pass. deCon- 

aos braços de Estacio o forte Mendo, 
p^Por festiva salva estrepitoaa, 

vomito o bronze o fogo horrendo 
E In ^ 1"® avistam penhascosa : Qg .''Semente consultado havendo 
Con/^"' chefes da emprcza gloriosa, 
A n ° penedo tentam no mais alto, Poito descubcrto, um fero assalto. 

JOSÉ DE SANTA DITA, CABAMAEÚ, C. VIU, 
est. 48. 

tw bens, e pagar, nào anda ageito. 
^ Páe que intenção tinha ? 
''ot^ultada a vei'ba, e em mil maneiras 

Ai. ,'^i'üda, e revirada, 
Barretes os Doutores, 

■ti se dâo por vencidos. 
''Sanc. m. do nasc., pab. de LAr., f. 42, liv. i. 

pOf hons dos parochos consultados 
Themudo parecia grave impie- 

^^'^o^àerem os christãos-novos para 
ddg o^dros, as igrejas, e os claustros 
k monasticas em detrimen- 

^^^^'>'6sses da respectiva parochia.r) 
^Utrai "t . ° Herculano, Inquisição em Por- 

Coíí • 
cotn o ®- »'• (Dg consulta, 

CONqti "'^ôr»). O que consulta. 
adj. 2 gen. (Do latim 

Que j part. act. de consultare). 
^ A consultas. 

consultante; medico que dá 
Píoj l^er verbaes, quer por escri- 
ffiticia chamado, para em confe- 

® estado d 'um doente, 
,1 ® o medico que seguiu o 
P doença. 

^ uma consulta, 
''''ííi opposto, o que pede 

latim consid- 
^j'}" ^nselho a alguém. Confe- 

b examinar, conferir. 
8a del^f ^ travesseiro ; ga.x\\\!xr tem- 
tid ^ ^oite ^ sobre uma cousa, pas- 0. ^ntes de ter tomado um par- 

— Consultar o espelho, mirar-se. 
— Consultar os astros, a historia; exa- 

minal-os attentainente para n'elles encon- 
trar indicios. 

— Consultar as suas forças ; cymramRr 
se se julga capaz de fazer, ou do execu- 
tar urtia cousa. 

— Consultar a holqa; dar balanço ao 
dinheiro, para ver se chega para certas 
despezas. 

— Consultar os seus interesses; condu- 
zir-se alguém segundo o que elles lhe sug- 
gerem. 

— No Paganismo, consultar o oráculo, 
os deuses, interrogal-os para conhecer o 
futuro, ou dirigir-se no presente. 

Consiilfar determina isto, com Venus, 
Que pera o ajudar he grande parte. 

COUTE KEAL, NAUF. DE SEPULV., C. II. 

O oráculo de Themis consvltando, 
Em reposta me deu ser necessário, 
Q^era creceres tu) ter outro íilho 
De Marte, o qual a ti fazia grande. 

IDEJI, IBIDEM. 

— Pôr em deliberação, submetter ao 
exame d'alguem; tomar conselho com al- 
guém. — Consultar um advogado sobre 
um negocio. 

— Consultar-se, v. reji. Deliberar com- 
sigo mesmo. 

CONSÜLTÍNHA ou CONSULTASÍNHA. 
Diminutivo de Consulta. 

CONSULTÍVO, adj. (De consulta, com 
o suffixo «ivo»). Que exprime o parecer, 
a opinião. 

— Loc.: Ter voto consultivo, ter di- 
reito de aconselhar, de dizer o seu pare- 
cer, e não de decidir. 

t CONSÚLTO, s. m. (De consultar). Ho- 
mens que se consultam pela sua expe- 
riencia e sabedoria; sábio. 

E verão povoados osLyccos 
Das estranhas nações da douta Europa 
De illustres üispos, de anciões Cmmãtos. 

FllANC. M. DO NASC., OBKAS, tom. I, p. 34. 

Corrido, e aconselhado ao mesmo tempo, 
Do Doutor o Deão se despedia ; 
Quando o Consulto dando uma palmada 
N'um livro, que na banca estava aberto : 
«Espere (lhe gritou) que neste instante 
Uma cousa me lembra de substancia. 

DINIZ DA CBUZ, UYSS., C. IV. 

CONSULTÔR, s. m. (Do latim consul- 
tor). 0 que dá parecer a quem o consulta; 
o que aconselha. 

— Consultor do santo officio; nome da- 
do aos theologos que o papa nomeava 
para examinar os livros, ou para dar o 
seu parecer sobre matérias que diziam 
respeito á fé, ou á disciplina. 

— Entre os Capuchinhos : o que dá pa- 
recer ao Geral. 

CONSUMIÇÃO, s. f. (De consume, de 
consumir, com o suíRxo «acção»). O acto 
de consumir, ou consumir-se. Mortifica- 
çSo, tormento, pesar, enfado. 

— Figuradamente: A cousa que con- 
some, e mortiíica. 

t CONSUM, adv. ant. O mesmo que 
Consuum. Companhia, juntamente, era 
commum. «Tá, táí — interrompeu o 
prior. — uTemos luar, e vão de consum. 
O caso não ê esse, padre procurador, o 
caso é se está tudo aviado para agasa- 
lharmos elrei e os de sua componha.d 
Alexandre Herculano, A abobada, cap. V. 

f CONSUMIDO, A, part. pass. de Con- 
sumir. Mortificado, extenuado; magro, 
secco; gasto, desfeito, 

— O que vive afflicto, ou desgostoso. 

Manda arvorar de paz branca bandeira 
Sobre a torre mais alta da cidade, 
O capitão que a vô, manda a guerreira 
Ira cessar, & bellica crueldade : 
Pára o marcial furor, & da maneira, 
Que apparecem (passado a tempestade) 
Os campos, que deixara destroidos 
Os cultivados fruitos consumidos. 

sL DE MENEZES, MALACA CONQ., liv. V, CSt. 12. 

Quare de mãva me eduxisie ? 
ntes alli fôra consumido. 
minha esperança, faze-me soífrido, 

Pois vida, morte e prisão tão triste 
Me fazem pesar-me porque fui nascido. 

GIL VIC., AUTO DA HIST. DE DEUS. 

Senhor, homem de mulher nascido 
Muito breve tempo vive miserando, 
E como flor se vai acabando, 
E,como a sombra será consumido, 

IDEM, AUTO DA HIST. DE DEUS. 

Vereis em agoa hüs olhos consumidos 
Messageiros de Amor não contrafeito, 
A alma achareis lá, se do direito 
Caminho, não viestes mal perdidos. 

ANT. PEK., SON., 1ÍV. I, H." 51. 

E por castigo quer, doce e severo. 
Mostrar-lhe a formosura do Diana: 
E guarde-se não seja inda comido 
D'essc3 cães, que agora ama, e consumido. 

CAM., Lus., e. IX, est. 2G. 

CONSUMIDÔR, adj. (Do thema consu- 
me, do consumir, com o suffixo «dôr»), 
Que causa consumição, enfado; que vexa, 
aíSige: destruidor. 

— Consumidor de fazendas, que as 
gasta, emprega em uso proprio. 

— Mercado consumidor, mercado on- 
de os generos tem consumo, gasto ou 
comprador. 

— S. m. O quo gasta ou consome. 
CONSUMIR, V, a. (Do latim consumere). 

Gastar, dar cabo, — tFomos criados pera 
grandes cousas, nam nos embaracemos çom 
as pequenas. Riquezas alcançadas e por 
alcançar todas havemos de perder uma ho- 
ra ; a fama também acaba, gue está mui- 
tas vezes sepultada no esquecimento do 
tempo, que tríumfa de tudo e o consume.» 
D, Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 
10 (ed. 1872). — a Os tristes quando nam 
podem desterrar a dor, todo linagem de 
praser lhe aborresse, buscam generos de 
tristeza: a melhor mezinha que ahi ha 
pera ella he a rasam. Dccepa o engenho 
a tristeza, martiriza a viduj enlea os es- 
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piritos, consume o entendimento, t Idem, 
Ibidem, p. 64. 

Ver se desafigurada 
nas feições gram desconcêrto; 
doe lhe estar mui perto 
de ser em terra tornada ; 
nam pode folgar com nada, 
tudo lhe dá pesadume; 
todas as forças consume 
a vida que he prolongada. 

IDEM, niIDBH, p. 76. 

— tNam ao uso humano, mas so de 
exemplo do juízo, e furor diuinof donde 
também lhes procede consumir hum á ma- 
téria, de que se mantém; mantendose a 
própria matéria do outro, sem nunca se 
consumir.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv. 

Escrito vês nas paginas da Historia 
Com caracteres immortaes seu nome; 
Mas podem bronzes, inscripçòes,memória, 
Oppor-se ao Tempo, que os mortaes consome ? 

J. JlQOST. DE MACEDO, ORIENTE, C. II, CSt. 14. 

Pois sim. E que d'ahi, arrependido 
Quando lhe ella morreu, veiu a estes sitios 
Em vez de ir ao convento, e em Monteagudo 
Fez essa ermida, e em cruas penitencias 
De cilicio e jejuns eonsomme a vida. 

OABBXTT, D. BXAHCA, C. I, Cftp. 17. 

— Destruir, anniquillar. 

Nada resiste ao tempo, tudo vence, 
Tudo desfaz, consume, & tudo gasta. 

CÔBTE BEAL, SAUF. DK SEPÜLV., C. IV. 

Pouco e pouco a cruel Melancolia 
O devora, e consome, não graceja, 
Como d'antes usava, co'a familia : 
Mas, em seus pensamentos abysmade, 
Comia pouco, pouco repousava, 
Nem joga, nem Caffé, nem Chá hebia. 

DINIZ DA CBUZ, HYSSOPE, C. VIU. 

— tHora, mas que me reprendais, & 
lanceis da conversação com cayxas des- 
temperadas, eu não posso deyxar a san- 
dice da gente, que sem que nem para que, 
nem mais tirte, nem guarte... se mate, & 
consuma a fogo, & sangue em terror dos 
mortos, & estrago dos vivos, s Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 74. 

E<51o neste ponto dezataua 
Da fermosa Orithia o brauo amante, 
Com que o incêndio cfuel mais se esforçaua, 
Com horriuel estrondo crepitante : 
Contra o fogo remedios mil buscaua 
A pagíl gente, mas nenhum bastante, 
Que c'o vento da caza, em caza prende, 
YiContumindo aqui, já lá se acende. 

sX DE MEN., MALACA COSQ., 1ÍV. IX, GSt. 137. 

Se eu VOU nas aras dos Penátes caros 
Pendurar votos, consumir incensos, 
Depositando sobre a Lysia praia 

Osculo grato: 
BABB. DD BOCAQB, ODE A OBATIDÃO. 

Anno« sette vaguei de terra em terra. 
Ora vendo essas ilhas escaldadas 
Do eterno fogo que as consumme e anima. 
Ora os deliciosos habitantes 
Da malaia peninsula. 

OABBBTT, CAMÕES, C. IV, C. 13, 

— Dissipar, estragar. — Consumir ot 
seus hens em dissoluções. 

— Esperdiçar, delapidar. — Os gover- 
nantes capricham muitas vezes em consu- 
mir as rendas do estado. 

— Empregar, dispender em cousas 
para comraodo das pessoas. — Consumir 
generos. — Consumir mercadorias. 

—Arruinar pouco a pouco. — Consu- 
mir as suas forças. 

— Gastar, empregar inteiramente.— 
Consumir o seu tempo em alguma obra. 

— Figuradamente: Fazer perder.— 
Consumir a paciência a alguém. 

— Consumir a hóstia, commungal-a. 
— Causar consumição, vexar, atormen- 

tar, affligir, apoquentar. — Consumir al- 
guém com pedidos. 

— Consumir-se, v. rejl. Gastar-se, ab- 
sorver-se, destruir-se, devorar-se. — «O 
outro, que de sua parte o favorecia a razão 
da fermosura de Polinarda, cuidava de si 
o mesmo, e todas estas lembranças eram azo 
de mais mal. Tanto andaram naquella se- 
gunda batalha, que o mais do dia se gas- 
tou e consumiu nella, pelejando com ta- 
manha viveza como se em todo elle não 
tiveram feito nada, trazendo por alguns 
lugares as armas rotas e espedaçadas, os 
escudos tão desfeitos, que só as embraça- 
duras havia nelles, as espadas tão damna- 
das dos golpes, que nenhum davam que 
fosse de muito damno: de cansados se ar- 
redaram, não podendo sojfrer tão gram 
trabalho, t Francisco do Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 60. 

Qual tem a borboleta por costume, 
Qu'enlevada na luz da acesa vella, 
Dando vai voltas mil, até que nella 
Se queima agora, agora se consume. 

CAM., SON. 257. 

Entrava n'este tempo o eterno lume 
No animal Nomeio truculento, 
E o mundo, que c'o o tempo se consume, 
Na sexta idade andava enfermo e lento 
N'ella vê, como tinha por costume. 
Cursos do sol quatorze vezes cento, 
Com mais noventa e sete, cm que corria, 
Quando no mar d Armada se estendia. 

IDEM, LDS., c. V, est. 2. 

— Figuradamente: 

Ali vammente em seus amores sonha. 
Ali em seu fogo s'está consumindo. 

AHT. FERB., EOL. 10. 

— Enfadar-se, affligir-se, agastar-se, 
atormentar-Se, inquietar-se. 

Os olhos que virandose, mostrauào 
Hum viuo resplandor, e luz graciosa 
Com penetrante rayo suaucmente 
Leuauilo corações a consumir-se. 

CÔBTE BEAL, SAUF. DE SEPULV., C. TIH. 

Mas como traz comsigo hum pensamento 
Que só de imagens tristes se sustenta, 
Nâo só fugir d'algum contentamento 
Mas nelle vêr que a pena mais se augmenta, 

E morrendo de puro sentimento 
Só do que se consume se sustenta, 
Assi Adão a Lapa considera 
Onde enterrar-se vivo só quizera. 

BOLIM DE MOÜBA, NOV. DO HOMEM, C. 11, 

— Loc.: Consumir-se d^angustias, 
cuidados, de tristeza. — Consumires® 
despezas. 

CONSÜMÍVEL, adj. 2 gen. (Do theina 
consume, de consumir, com o suiEx" 
«ivel»), Que se pôde consumir, gastar, 
destruir. 

— Generos, mercadorias consumi'®'*' 
generos, mercadorias d'extracção, de cod 
sumo. 

CONSUMMAÇÃO, s. f. (Do latim <»"' 
summatione). Final, complemento, 
— A consummação \d'um negocio, d" 
sacrifício. 

— A consummação dos séculos, dos 
pos, ou absolutamente, a consumiu®? ' 
o fim do mundo. _ ^ 

— A consummação do casamento! 
união carnal dos esposos. 

CONSUMMÁDAMÊNTE, adv. (De 
summado, com o suffixo «mente»)- 
modo consummado, acabíidamente, P 
feitamente. . u 

CONSUMMADÍSSIMO, adj. superl- 
Consummado. ^ 

CONSUMMADO, A, part. pass. d® 
summar. Completo, perfeito, acabado, 
cutado completamente; que recebeu» 
summaçào. — aOtrossy jurarom, • ■ 
sseendo cazado esse domfradariq'"^^ 
dita Ifante e sseendo o matrimônio 
sumado per copula carnall e non 
do o dito Senhor Rey dom fernan^" 
trojilho baron que entom Ajam o 
fradarique por sseu Rey e aenhof- 
cumento de 1379, no Corpo je 
Portuguez, publicado pelo Viscon 
Santarém, Tom. i, p. 360. 

— Homem consummado; hom®"® 
hábil, doutissimo. 

Com o que, o repetir alguns exemp^"' 
Da longa JesuiticaSyntaxe, uBif" 
Passa, entre os seus, por homem con» 
Bom Juiz de Sermões, e Predadores, 
A pezar do atrevido Cazadinho, 
Que, por ser o barbeiro do Prelado, 
Arrogar este cargo a si pretende. 

DIffIZ DA CRUZ, nySSOPE, C. VII. 

— 8. m. Termo do Pharmaci • 
succulento feito de diversas gul''' 
cozidas, contendo maior porçíto 
tancias animaes, do que o caldo 
1*10 a 

CONSUMMADÔR, s. m. (Do 
summa, de consummar, cono ° 
adôr»). O que consumma, aca ' 
feiçôa. (.íní""' 

CONSUMMÂR, V. a. (Do 
mare). Acabar, fazer de todo>,^^_ 
aperfeiçoar.—Consummar o ' 

— Completar.—Consummar 
o victoria. 
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— Levar ao maior auge. — Consum- 
a vingança, a ferocidade. 
Gonsummar o matrimonio; ter o 

®arido eopula carnal com a mulher. 
~-Consummar-se, v. rejl. Ficar ultima- 

ultimar-se. — Consummar-se a venda. 
Consummar-se o crime. ■ 
CONSUMMATÍVO, adj. Que perfeiçoa, 

®pura, fallaiido do sacramento da Eucha- 
ristia. 

CONSÚMMO ou CONSÚMO, s. m. (De con- 
suniir). Gasto para uso, ou para commer- 
"^'0; sahida, venda.—Consumo de generos. 

Loc.: 2'er consumo; ter venda, 
Cabida extracção. — Generos de consu- 

da terra; generos que servem para 
dos habitantes. 

CONSUMPÇÃO, s, f. (Do latim consum- 
V^ione). Acçho de ser consumido. — A 
''Onsumpçgo das especies sacramentaes 

iíUchuristia. 
I ' Termo do Medicina. Diminuição 

e progressiva das forças, e do vo- 
de todas as partes moles do corpo, 

" ® influencia d'alguma doença. 
CONSUMPTÍVO, adj. (Vid. Consumpção). 

do Medicina. Que 6 dotado da 
'■"tude de consumir, de destruir os hu- 

as carnes. 
^Substantivamente: C/mconsumptivo. 
CONSUUM, adv. ant. (De com, e d'um 

] .^^iito siium, que é provavelmente do 
"n simulum). Juntamente. 
^-Oe consuum, em commum. 

s. f. (Do latim computus). Ter- 
de Arithmetica. Computo, numero; 

„ . ^®i'açào de vários objectos, calculo 
■"''hmetico, 

u conto mas nunca acabo 
oojitas do meu tormento 

gp lue tcem cabo 
j merecimento; 
lia posso ccntnr 
njy o menor ponto, 
da ^ contas dar ® Diinlias que não tem conto. 
. «IBIST. FALCÃO, OBRAS, p. 24 (od. dc 1871). 

lue sam do bem 
esto vossa mam vieram 
as lí ^ e cabo tem, o mal nunca o tiveram. 

It)EM, IBIDEM. 

^ea' l^^^sumo contar 
porf-f"'®® l''® 1'"" tem conto ; 

pode achar 
® cabo nem desconto. 

íOEa, iniDEM. 
Q, 

íí Qie negregura ! 
f l3o<< os meus porcos ? 

mortos 
oleira ema ventura. 

ViP auto damofina mkndes. 

<0 -«A 
^ a conta seja errada, tan- 

«dso. 
lanoel de Mello, Apologos Dia- 

' 9Ue —'^Não importava menos o 
ficai: Fidalgo honrado 

IPafa se enforcar por hum Viu- 
ü.~_57_ 

tem, que lhe faltava na conta de htm 
moyo de trigo, que lhe comprara a cruza- 
do.y> Idem, Ibidem, p. 96. 

— Papel que contém o calculo do que 
se recebeu, do que se deu, ou gastou. 

—Apreço, estima, consideração.— Te- 
mol-o em toda a conta. = Usa-se só em 
construcção como vei'bo ter. 

— Loc.: Deitar, lançar contas ; calcu- 
lar. 

Da vagar a Eazão, e lança contas. 
ANT. FEB., CABIA3, 1ÍV. II, n.° 11. 

Cada hum dentro em sua cama 
S,e doita, em quanto a vendeira 
As camas nos faz a conta, 
E deita a conta da cea. 

JEIl. BAUIA, JOItNADA II. 

— Fazer couta, suppôr. 

Blasfemei entonces tanto, 
Que meus gritos retinnião 
Pola serra. 
Mas faço conta que perdi, 
Outro dia ganliarei, 
E ganharemos. 

GIL VIC., AUTO DA AIMA. 

Diabo. Ita, ita, dae ca a mào, 
líemarcis hum remo destes. 
Fazei conta que niiscestes 
Pera nosso companheiro. 
Que fazes tu, barzoneiro ? 
Faze-lhe essa pranclia prestes. 

IDEM, AUTO DA DAKCA DO INFEIÍNO. 

—«Sobio-se á Salla daquelle sátrapa, 
que em publica audiência, e em dia cla- 
ro roubava {fazey conta) como em vai de 
cavallinhos.il Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 70. 

— Fazer conta, dar attenção, dar im- 
portância. — «Desampara-a anaturezano 
cabo da vida; nam façamos couta d'ella 
se nam da que havemos de dar diante 
de Deos.y> D. Joanna da Gama, !Ditos da 
Freira, p. 32 (ed. 1872). — «.Este he o de 
que eu faço menos conta.» Antonio Fer- 
reira, Bristo, act. ii, se. 1. — «Adver- 
ti, que na abundancia do Parnaso não 
se faz conta dos miroens, como em as ca- 
sas de jogo, das sevandijas, que olhão em 
pé por detraz das cadeyras.n Francisco 
Manoel do Mello, Apologos Dialogaes, p. 
205. 

—Fazer conta, tratar de. — tNaquella 
mesvia carta de Amboino, tirandoo da 
grande luz de Deos e muyta experiencia da 
diuina graça, que em si mesmo sentia of- 
ferecendose nesta jornada, e em outras dife- 
rentes a muy prouaueis perigos da vida, 
e fazendo conta do proprio corpo, só como 
quem nam podia viuer sem elle, e nam co- 
mo se viuesse pera elle. d Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 7. 

— Metter na conta, contar com. 

ifun. Ora venha Abel seu filho carnal, 
E não façais conta aqui dc Caim, 
Que como o homem é homem ruim, 
Pera que he delle fazer cabedal ? 

GIL VIC., AUTO DA HIST. DE DEUS. 

— Fazer conta, esperar, julgar. — «Eu 
já não fazia conta de tornar mais a ser 
gente.^ Francisco Manoel dc Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 95. 

— Tomar conta, examinar as contas a 
alguém. 

E cada hum sabe o que monta 
Nas estrellas que olhou;, 
E ao moço que mandou, 
Não lhe sabe tomar conta 
D hum vintém que lh'entregou. 

GIL VIC., AUTO DA FEIBA, 

—Figuradamente: 

A vaydade segui, 
de que tenho grande afronta ; 
de alguns gostos que fengi 
de mi mesma mo corri 
quando me tomava conta. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FEEIRA, p. 90 
(cd. 1872). 

— Ter conta, ter cuidado, não despre- 
sar; guardar.—Tem-me coxíia.n'este fato. 

— Cair na conta, ter consciência de. 
— «Fez carranca o sobredito; mas cahin- 
do tão depreça na conta como na tenta- 
ção, deu com amor os dedos e recébeo a 
offerta com desprezo.n Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 70. 

— Orçar as contas ; computar as des- 
pezas. 

—Pôr â conta; attribuir.—Começa logo 
a povoal-o de donzellas nobres, e pobres, 
pondo á conta de Deos o governo e sus- 
tentação: e chegarão em pouco tempo a 
numero de cem.d Frei Luiz do Souza, 
Historia de S. Domingos, Liv. i, cap. 2. 

— Não ter conta com alguém, não fa- 
zer conta d'alguem, desattendêl-o, não 
fazer caso d'elle. — «Pello contrario Or- 
fato Justiniano homem de letras, d- ani- 
mo generoso Embayxador do mesmo sena- 
do a ElEey Fernando de Nápoles, que 
pello máo animo que contra os Venezea- 
nos tinha, não fazia delle a conta, & es- 
tima que seu valor merecia.-» Francisco 
Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dialo- 
go IV. 

—Não ter conta com os máos, despre- 
zal-os. 

— Homem, pessoa de conta, homem, 
pessoa distincta, conspicua, de consi- 
deração.— «Estes taes sempre dão em se 
prezar de grandes homens de conta, pezo, 
& medida; engandò, levaZ, & cizaõ,» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 97.—«Todos á uma entendemos 
que deveis ser vós, mestre Fernão Vas- 
ques: — respondeu um velho, cuja calva 
polida reverberava os raios d'uma das 
lampadas pendentes do tecto, e que pare- 
cia ser homem de conta entre os popula- 
res.* Alexandre Ilerculano, Arrhas por 
foro d'Hespanha, cap. 1. 

— Pedir conta, exigir.— «A ninguém 
se pode com razão pedir conta, do que não 
pôde obrar; e ninguém a poderá dar boa 
do que não quiz, ou soube fazer, tendo 
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cargo de saher, d- querer ohrar, aquillo 
de que lhe fedem conta.» Idem, Ibidera, 
p. 47. 

— Correr por conta de; ser da respon- 
sabilidade do.—<í Corre por conta do nosso 
ojjicio, & dentro de nossa jurisdição o ser- 
mos executores da tnyxa, que Deos ■poz á 
ventura, & á disr/raça ; ã vida & á morte 
de cada qual.i Idem, Ibidem, p. 38. 

— Tomar alguém á sua conta, provo- 
cal-o a todo o njoinento, buscar os meios 
de lhe causar damrio. 

— Ir por conta d'alguém, ficar alguém 
responsável pelo êxito, emprego, etc.— 
Isso vai por minha conta. 

—Sahir a conta errada; enganar-se 
nos cálculos; sahir ao contrario do que se 
imaginava, contava ou esperava; frustra- 
rem-se os planos. 

Siihio-mc a coiita cvi-ada, 
(Muitas vezes íiconteoe) 
Creccomo a minha jornada, 
(Uiz entrando na pouzada) 
Logo cidadão parece. 

sX DK MIllAKDA, CARTA A SEU IBllÃO MEU DE si. 

—Ter a conta cheia, completa; moi'- 
rcr, ser muito velho. 

Tenho a conta feita e choa, 
O que ha de ser, seja logo 
Pelo forro, e ])elo logo, 
Que nào he a morte tão fea. 
Viui á vontade alhea, 
Moura á minha, c quando não 
A pezar do coração. 

sX DE MIRANDA, VILANCETB. 

— Dar conta, fazer sciente. — <íOprin- 
cipio de vosso mal, respondeu Filenu, vem 
ja Senhor de tão longe, que não he necessá- 
rio darme disso conta, pois sentindo vós 
algum, sem razão seria não me tocar elle 
a mim: e se vos não disse alguns sinaes 
que nesta parte tenho visto em Clarinda, 
foi com receio de me responderdes tão ás- 
pero como outras vezes fizestes, quando ti- 
nheis o amor.T> Barros, Clarimnndo, Liv. 
II, cap. 4.—aE depois que Dom Dinarte 
passou muitas palavras com seu irmão, 
perguntando lhe pela sua vida, elle dando 
conta do que passara disse: Por ventura 
Senhor quem nos estas cartas mandou he 
Fanimor o Senhor das pousadas do SoI.°?í> 
Idem, Ibidem, Liv. ii, cap. 8.— «O Gi- 
gante Dramusiando, a que Eutropa dera 
conta de tudo, estava posto entre as ameas 
do seu castello vendo a braveza da bata- 
lha e julgando comsigo mesmo, que na- 
quelles homens se encerrava a maior parte 
da valentia do mundo.d Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 38.— 
sO gigante, vendo que já em seu poder 
estava toda ou a maior parte dos homens, 
que sempre desejara, determinava cada dia 
ir ganhar a ilha do Lago sem fundo, sem 
nunca lhe dar conta de seu preposito.t 
Idem, Ibidem. — «O imperador mandou 
apousentar Argolante como pessoa a que 
se tanto devia, e recolhendo-se com a im- 
peratriz e Gridonia lhe deu conta do 

mais, que ellas não ouviram. Ao outro dia 
Argolante tomando licença do imperador 
se partiu, deixando Constantinopla tão 
alegre como já outra vez a deixara tris- 
te; que assim são as mudanças d'esta vi- 
da, curar os grandes descontentamentos 
com descontos d'alegrias, e as alegrias 
torval-as com descontentamentos. Assim 
qu'em suas cousas pola mór parte sempre 
o pezar vence o prazer.d Idem, Ibidem, 
cap. 45. — d/í a rogo de Primalião se 
mudou d'aquelle assento pera o Jardim 
das Donzeüas onde dantes costumava es- 
tar. E passados alguns dias, que alli se 
detiveram, dando lhe sempre conta da pri- 
são de D. Duardus e dos mais, que na 
torre estavam, se despediram delia, dei- 
xando-a mais contente do que dantes vi- 
via.» Idem, Ibidem, cap. 52. — a-Dahi 
levando-os ao tanque, se assentou com el- 
les á sombra dos arvoredos que o cerca- 
vam, e pondo os olhos em Floriano, que 
lhe pareceu mais principal, começou di- 
zer : Senhor, inda que não sei como jid- 
gareis minha tenção, quero dar-vos conta 
de minhas coxisas, pera saber de vós uma 
que muito desejo, n Idem, Ibidem, cap. 66. 

Parccc-lhe rasão que conta désso 
A seu filho, por cuja potestade 
Os deoscs faz descer ao vil terreno, 
E 03 humanos subir ao céo sereno. 

cAM., Lus., c. IX, est. 20. 

— (íE que abrindo-se outra successão, 
se daria matéria a grandes divisões; por- 
que pela ventura que o homem, que succe- 
desse na outra via, não quereria depois 
entregar a Índia a Pero Mascarenhas, no 
que forçado havia de haver desconcertos, 
e bandos, porque Pero Mascarenhas era 
hum Fidalgo muito cavaUeiro, de gran- 
des merecimentos, e muito aparentado, e 
que das desavenças que disso succedessem, 
todos os que presentes estavam haviam de 
dar conta a El-Rei.» Diogo do Couto, 
Década IV, Liv. I, cap. 1.—«Poucos dias 
puzeram o Veador da fazenda, e todos 
aquelles Fidalgos até Cochim, e desem- 
barcando em terra, se ajuntaram logo na 
Sé, onde mandáram chamar Lopo Vaz de 
Sampaio, e o Veador da fazenda lhe deo 
conta do que estava assentado, e lhe leo 
os autos, e juramentos que estavam feitos 
entre todos aquelles Fidalgos, e Capitães 
primeiro que se abrisse a terceira succes- 
são em que elle estava, notificando-lhe o 
modo de como havia de ter o governo, que 
era até vir Pero Mascarenhas, a quem to- 
dos haviam de obedecer como a verdadei- 
ro Governador.D Idem, Ibidem, cap. 2.— 
<iEsta successão foi feita em Almeirim 
por Jorge Rodrigues a quatro de Abril 
de Í52G. O Veador da fazenda mandou 
alli fazer hum auto da publicação, em 
que se assinou com os que foram do seu 
parecer; mas todos os mais clamáram, e 
protestáram, dizendo ao Veador da fa- 
zenda, que elle roubava a honra a Pero 

Mascarenhas, que era hum Fidalgo 
to honrado, e de grandes merecimentos, e 
que já se não escusavam divisões, e bo,n- 
dos, de que elle havia de dar conta a ií"' 
Rey.T) Idem, Ibidem, cap. 9.—■ <íDesta 
determinação deo conta aos Fidalgos,« ® 
ElRey de Melinde, que lhe pera isso off^' 
receo oitocentos Mouros; e fazendo o Go- 
vernador alardo da gente que tinha, achou 
oitocentos homens, com os da náo de Dio- 
go Botelho Pereira, gente mui limpa, ^ 
muy lustrosa.» Idem, Ibidem, Liv. VI, 
cap. 1. — tE assi lho escreveo por 
carta, dando-lhe conta do que passa^'^) 
pedindo, que pois o negocio estava quieto> 
e elle de todos era havido por Govern^' 
dor, que o quizesse elle conhecer por 
e que escrevesse huma carta a Pero 
carenhas, em que lhe fizesse a saher cof>'> 
havia sua prizão por boa, e lhe acon^' 
lhasse, que desistisse de pretender « 3"' 
vernança, pois nella não tinha justtça- 
Idem, Ibidem, Liv. il, cap. 7. 

— Dar conta, apresentar a alg^^®® 
uma relação de despezas, receita, etc. 

pAvo. Dá-me conta rez e rez, 
Pois pedes todo teu frete. 

MoitF. Das vacas morrerão sete, 
E dos bois morrerão tres. 

GIL VIC.ONTE, AÜTO DA MOP. MllNDES. 

— Figuradamente : 

Sc m'as dais para contar 
de mens males algum ponto, 
não se pode contas dar 
de contas quem uam tem conto. 

CllRIST. l-ALCÀO, OBRAS, JD. 241 (ed. 

— Dar conta, narrar, contar, 
relatar. — « A causa porque Clarindcí 
duu chamar Filena, ura por passar o •C'' 
rador aquelle dia muitas cousas 
Emperatriz, dando-lhe conta como 
ria partir Ciar imundo, t Barros, 
mundo, cap. 5,— aFloramão lhe 
inteira conta de tudo como aquelle 
muitas daquellas cousas estivera p'>'^^ 
e as outras sabia tão bem como si 
ra. i Francisco de Moraes, Pai®®''"' 
Inglaterra, cap. 42.— <í Acabado o f 
que todo se gastou em lhe perguntO'^ 
maneira de que Floriano fôra 
feridasj que recebera na baialha 0 
musiando e dos seus gigantes, e ^ 
dar conta de tudo o que mais ^ 
segundo atraz vai escripto, se fof"'^ ^lU 
mara da imperatriz Agriola, onde 
dia jantára a rainha e Flerida-^ iq.o 
Ibidem, cap. 48. — aE aconsel 
primeiro na temperança que ern s 
sas havia de ter, onde a 
tia em dous caminhos lhe lançou ^ 
ção, e tomando elle um, o cavallt''''^'^ 
te se foi pelo outro, seguindo 
Ilespanha, tão desejoso de cheg<^''' jtci' 
quem nenhum repouso nem 
biafóra delia. Aqui deixa de f' qqíI' 
té seu tempo, em que se dará 
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ta de sua vida, pois té qui se não fez.« 
Wein, Ibidem, cap. 53.—iDepois de par- 
tidos Palmeirim e seus irmãos de casa do 

seguindo a via de Constantinopla, 
a historia de fallar nelles, por dar 

<-01113 de uvia aventura, que nmde tevrpo 
'Aconteceu no castello d'Amoiirol sohre o 
Vulto de Miraç/uarda. Já em outra parte 
ssíe livro se disse coriio por niarte dit tiol- 

JlL Ba'iijl 'nia lhe Jicár'i um Mho herdeiro de seu extada, estremudu ca- 
^allejvo e mui imigo de christãus.» Idetn, 
Didem, cap. 71.—«Então, senhoreado da 

^Ir' vontade não esperar que 
^'''aguarda o visse, pois tão má conta 

do que guardáva: determinando ir 
polo mundo buscal-o, e vingar aquella 
l^iora com maiores generos e cruezas do 
2"e fora seu costume. E chamando Al- 
'"joitrol, lhe deu conta do que passava, 
^fpedindo-se delle com as lanrimas nos 

olk sem querer curar-se de suas feridas, 
lemhrar-lhe o risco em que sua vida 

® 'Arriscada. Partido Dramusiando, Bíi- 
'""'^guarda soube como o seu escudo era le- 
^^doj e Dramusiando ido.» Iclein, Ibi- 

cap. 72. cap 
"—Dar couta, ser julgado. — «Tudo o 

creou serve a nós, sirvamos nós a 
que nos deiíinstrurnentospera alcançar 

e tendo -a acquiriremos provisões 
Vj^ra o necessitado dia em oue havemos 
de dar " - conta.» D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. IG. (ediç. 1872)' 
^ ontemos quantos estrumentos nos deu 

tuã^ alcançarmos a sua graça que " o que elle criou serve a nós; sirva- 
^ ^ nos a elle, e ajuntemos provisam pera 

®ia em que havemos de dar conta tam 
Idem, Ibidem, p. 5G. 

par contas a Deus, morrer, 
q lermo do Coniniercio. Factura ein 

ou menciona os generos comprados 
ír com a designação do com- 
tíier ; qualidade, peso, nu- 
rr Hiedida e preço dos generos. — 

"laço de contas. 
{q ^^■''cella, assento em livro ao debi- 

ou credito de alguém, — Leve essa 
« minha conta, 

0,.;^ uma conta, descrevol-a pela 
^eya vez em um livro, 

o «„i, conta, sommal-a e fixar-se 
saldal-a, 

^esip. corrente, conta resumida com 
Veggg do debito e credito, e muitas 
ç5gg conta de juros, das transac- 

®®ííutur^ doua negociantes tem entre si, 
Vi(jy ° contas particulares, e indi- 

dadas anteriormente. 
sSeg ^^^^oherta/CQnia. fechada, expres- 
cain t "^í^dministrativas que indi- 
^ HisacçSes entre credor o devedor. 

Poii^g de venda, conta que o corres- 

^enda^ consignatario dá ao dono da 

•íftr " conta, receber ou 
Pagamento de maior quantia. 

— Saldo de conta, somma que faz a 
differença do debito e do credito, depois 
de verificada e fechada a conta. 

— Figuradamente : Contas correntes, 
transacçoes clíiras, sem fraude. 

— Antigamente: Conta de fraudes, cs- 
cripturaçào mercantil. 

— Loc. FAM.: Vamos a contas, enten- 
damo-nos.—Contas e gran-capitão: con- 
tas exagcradM.i. — IL/vie.in dn h ias, ou 
más contas: lionieni honrado, capaz, bom 
pagador, ou homem trapiici-iro, pouco 
serio, caloteiro. ■—A conta, com pretexto, 
cora còr. — «Porque á conta de boas pe- 
ças cada huma fazia sua vontade, e nun- 
ca a do seu duno.í) Francisco Manoel do 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Em conta de, na qualidade de. — 
«Ho seu mal per meu bem avia ho seu 
damno em conta de prol.n Fr. Joào Claro, 
Opusculos, era Inéditos d'Alcobaça, Tom. 
I, p. 193. 

—■ Por fim de contas, a final, cm con- 
clusão, por fim. 

— Auag. : «A coutas velhas, baralhas 
novas.» — lAquise rematam as contas.» — 
«Renego de contas com parentes, e de di- 
vidas com ausentes.» — «Fazer couta sem 
a hospeda.» — «Não fez bem as suas con- 
tas.»—Contas com Jorge, Jorge fóra.v — 
«Roim seja quem em roim conta se tem.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Enfrosi- 
na, act. i, sc. 1. —«Conta de perto ami- 
go de longe.» Ideni, Ibidem, act. i, sc. 3. 
— «^Is buas contas fazem os bons ami- 
gos». — «Nada de contas com parentes, 
nem de dividas com ausentes. — «Quem 
come sem conta, morre sem honra.» — 
«Boas contas Zança o preto, se seu senhor 
o não vende.» 

—PI. Pequenas bolas enfiadas em cor- 
dão ou arames para marcar o numero de 
Ave-Marias e Padre-Nossos do rosário,— 
Absolutamente: rosário.— Um rosário de 
contas. Vid. Camandulas. — «Vendolhe 
Anselmo hum Rosário que trazia pendu- 
rado na cinta lhe disse: Grandemente fol- 
go de ver a vossa reuereticia estas contas, 
porque temos lido em muitas hystorias, 
que nossa Senhora tem feito grandes mer- 
ces á ordem da Cartuxa.» Devoção dü 
Rosário, Dialogo IV. 

Que dizcs destes graves, que se prezam 
D'authorizar com scujuizo o máo, 
Por grandes contas entoado rezam ? 

AKT. l EBH., CARTAS, 1ÍV. I, n. 5. 

— Figuradamente:—«Outra tal foy a 
que me recolheo: & creyo, que foy em hum 
lenço, de caminho, em cuja ponta me atou, 
com duas contas de peyxe mulher, huma 
verônica ferrugenta, etc.» Francisco Ma- 
noel de Mello, Apólogos Dialogaes, p. 92. 

— Bicho de couta, assim chamado por 
que em se lhe tocando se encolhe, e se faz 
a modo de conta. — «Bichinhos, que se 
fazem como huma couta redonda.» Luz 

da Medicina, cap. i, em Bluteau. Vid. 
Onisco, porquinho de Santo Antão. 

— Adorno com que as mulheres, prin- 
cipahiiante no Oriento, enfeitara o pes- 
coço, os braços, o cabello, o os vestidos 
Usam-se ora fios, ou soltas, sendo de ou 
ro, prata, pérolas, e muitas matérias co 
nhecidas. — Um fio de contas de ouro 

— Loc. FAM.: Contas e borracha, ap 
plica-si! esta phrase a quem ó j:i velho, 
está gasto nii iimtilisado. 

contabilidade, s. f. A seioncia de 
contar, fazer contas. \'iil. Comptabilidade. 

CONTÁCTO, s. m. (Do latim coutucfiiii). 
Estado de dous ou mais corpos que se to- 
cam ; aeção de toque entre dous corpos. 

O atrevido imprimiu o osctilo ardonfe 
Na mào do neve, que sc iutrega ao Ijoijo, 
E —vergonha fiital de céus e torra ! — 
Parece no contado iuvenenado 
Estrcmecer-lhc c'o'a imjiressão laseiva, 
E no deleite infando intorpccer-llie 
Alma, sentidos, corayào, e a... honra ! 

OAliUHTT, D. BBANCA, C. ir, Cap. 1!). 

— Ponto de contacto, ponto pelo qual 
dous corpos se tocam. 

— Estar em contacto, ter relaçííes, 
communicar-se, 

— Termo dc Geometria. Contacto de 
primeira ordem, o contacto simples, con- 
sistindo n'ura só elemento commura. 

— Contacto de segunda ordem, commu- 
nidadc de dous elementos. 

— Termo de Chimica e Physiea. Acção 
de contacto, phemmeno de contacto, ac- 
ção, phenomono que uno dous corpos, 

— Termo de Medicina. Nas doenças 
contagiosas, contacto immediato, o con- 
tacto d'um doente, affectado d'uma d'es- 
sas doenças. 

— Contacto mediato, o contacto não do 
proprio doente, mas dos objectos que lhe 
serviram. 

CONTÁDAMÊNTE, adv. (De contado, 
com o suflixo «mente»). Numeradaraento. 
Por maneira calculada; ao justo. 

CONTÁDO, A, part. pass. de Contar. Nu- 
merado, calculado, dado por conta, com- 
putado.— «Duuidamos por ventura, ou 
nos esquece que nos tem o Senhor coutados 
hum per hum até os cabellos da cabeça! 
Quam seguro entra, e vay o trombetad'hum 
Rey ou d'hum capitam geral per meyo dos 
exercitos ja postos em campo, atravessan- 
do as jileiras armadas.» Luccna, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 8. 

— Posto na conta, no numero. — «E 
filhayo por hum A, B, O de lealdade, cá 
he feito principalmente para senhoras e 
gente de suas casas, que na theoria de taes 
feitos em respeito dos sabedores por mo- 
ços devemos seer contados; 2>a'>'a os quaes 
A,B, C he suapropria ensinança, E mais 
por o À se podem entender os poderes 6 
payxões que cada hum de nós ha.» Dom 
Duarte, Leal Conselheiro, p. 0 (ed. de 
Paris). 

— Ser bem contado, levado em conta; 
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approvado, — « Que como nam era de Ca- 
pitam arriscar todo hum campo por assi- 
nalar sua pessoa; assi lhe nam seria a 
elle bem contado comprar a honra do Mar- 
tyrio nas ilhas do Aluro com o periyo de 
huma tam grande perda de todo o Oriente.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 8. 

— Ser mal contado; censurado, attri- 
buido a erro, tido por mau, no numero 
dos maus. 

— Narrado, referido, relatado. — Uma 
historia hem contada. 

—Termo de Commercio. Dinheiro con- 
tado ou de contado; dinheiro á vista, que 
se conta, paga sem demora. 

E casados então com guapos Noivos, 
Senhoras do dinheiro, 

Sua Mãe pagariào de contado, 
Não s'taudoja de posse 

Da legitima; e as verbas se cumpriào 
Do Testamento. 
PRANC. M. DO NASCIM., LAFONTAINE, f. 42,1ÍV. I. 

— Loc. ADV.: De contado; immedia- 
tamente. — «0 que de contado se vê nel- 
le, he o desmancho, donde scintilla de 
quando em quando a varjdade; o que está 
para se ver do prometido he a sujjicien- 
cia.D Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 150. — «Por onde suc- 
cede, que se hum Capitão errou, o casti- 
gão de cotado.» Idem, Ibidem, p. 15G. 

— Na linguagem commercial; imme- 
diatamente á transacçào. 

— Loc.: Favas contadas; resultado 
certo, cousa sabida. — aE porque sei isto 
ha muitos dias, quem de mim quizer al- 
guma cousa, meta a mão na bolsa, porque 
he favas coutadas, conta de perto, amigo 
de longe,D Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Ulysippo, act. i, se. 7. 

— Auag. : «.Do contado come o lobo.-» 
CONTAÜÚR, s. m. (Do thema conta, de 

contar, com o suffixo «dôr»). Ü que con- 
ta, que calcula. 

— Arrecadador, ofScial de fazenda. 
— Pessoa que narra, conta, ou refere 

alguma cousa. 
—Chefe de uma contadoria, que exa- 

mina e veritiea as contas de alguma re- 
partição de fazenda. 

— Termo Juridico. O que tem a seu 
cargo a contagem de um feito, etc. 

— Contador-OToV, ofiScial superior do 
erário. 

—Movei antigo, especie de secretaria 
com muitas gavetinhas o repartimentos. 
  «Todo o liwo de Guilherme Chorei 
vi que andava vivente, revolvendo-se por 
aquelles cofres, & contadores; era hum la- 
hyrintoív Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 80. — «Tal vez 
passava pelo contador do tratante, como 
por minha casa; e tal me via emcantado 
no nicho do tabuleyro do boticário.t Idem, 
98. 

— Contador de gaz, especie de caixa, 
quadrada ou redonda, feita do folha de 

de ferro, a qual contém ura apparelho 
apropriado, com mostradores á imitação 
dos de ura relügio, para marcar ou con- 
tar os pés cúbicos do gaz consumido com 
a iiluminação publica ou particular. 

CONTADORIA, s. f. (De contador, com 
o sufSxo «ia»). Casa onde se examinam 
e verificam as contas relativas a alguma 
repartição de fazenda, ou estabelecimen- 
to bancario. 

—Repartição do contador do erário. 
—Oíiicio e districto do contador da fa- 

zenda nas províncias. 
— Antigamente: Casa das contas ou 

contadores. 
CONTAGEM, s. f. (De conta, com o suf- 

fixo «agem»). Termo Juiidico. Salario 
que compete ao contador, pelo trabalho 
de contar um feito, etc. 

CONTAGIADO, A, pari. pass. de Conta- 
giar. Tocado, contaminado, inficionado. 

CONTAGÍÃO, s. f. (Do latim contagio- 
ne), Andaço contagioso, doença que se 
communica pelo contacto das pessoas, 
animaes, ou pe-lo vestuário, estofos de 
lã, algodão, pelles, etc. 

—Figuradamente: Habito nocivo, vi- 
cio que se communica; doutrina má. Vid. 
Contagio. 

CONTAGIÁR, V. a. (De contagio). Con- 
taminar, comnuinicar o virus contagioso. 

— Figuradamente: Corromper, viciar, 
perverter. 

CONTÁGIO, s. m. (Do latim contagium). 
Propriedade que teem certas moléstias de 
se communicarem de um a outro indiví- 
duo pelo contacto, ou por intermédio do 
ar. Iniecção, peste. Vid. Contagião. 

— Contagio morto; transmissão pelo 
contacto dos objectos do uso de um 
doente. 

—Figuradamente: Damno, corrupção, 
communicação do mai, de um vicio, de 
uma má doutrina.—«O contagio jwemais 
promptamente se communica, é o conta- 
gio do vicio. D Rodrigues de Bastos, Ma- 
ximas e Pensamentos, Tom. i. 

CONTAGIOSO, adj. (Do latim contagio- 
sus). Que se communica pelo toque, que 
se pega, que lavra, ou grassa com prompti- 
dão; pestilencial, pestífero.—Enfermida- 
de contagiosa. 

—Que transmite o contagio.—Ar con- 
tagioso.—Miasmas contagiosas. 

—Figuradamente: Perigoso, pernicio- 
so, que corrompe o espirito, os costumes. 
— Vicio contagioso. — Exemplo conta- 
gioso. 

<íNão ha nada tão contagioso como as 
moléstias da alma.i> — prejuisos das 
opiniões são ainda mais contagiosos, do 
que os prejuisos dos interesses.i> Rodri- 
gues de Bastos, Maximas e Pensamentos, 
Tom. I. 

— Tempo contagioso; tempo em que 
grassa contagio de más doutrinas, ou mo- 
léstias contagiosas. 

CONTAMINAÇÃO, s. f. (Do thema con- 

tamina, de contaminar, com o suffixo 
«ação»). Acção e eífeito de contaniinfr. 
Mancha, nodoa. 

—Infecção, corrupção, profanação. 
—Termo da Escriptura Sagrada. I"'* 

pureza que se contrahia segundo a 
ga lei, tocando cousas immundas. 

CONTAMINÁDO, A, part. pass. de Conta- 
minar. 

CONTAMINADÔR, s. m. (Do thema con- 
tamina, de contaminar, com o suffixo 
«dôr»). O que contamina, corrompe, P®''" 
verte, estraga. 

CONTAMINAR, v. a. (Do latim contami- 
nare). Manchar, communicar algum 
Infectar, corromper, perverter, violar. 

Ventos soltos lhe finjam, e imaginem 
Dos odres, c Calypsos namoradas, 
Harpyas, que o manjar lhe contaminem) 
Descer ás sombras nuas já passadas : 
Que por muito, e por muito que se afinem 
N'cstas fabulas vãs, tão bem sonhadas, 
A verdade que eu conto nua e pura 
Vence toda grandiloqua escriptura. 

CAM., LUS., c. V, cst. 89. 

CONTAMINÀVEL, adj. 2 gen. (Do the- 
ma contamina, de contaminar, com o su " 
fixo «avel»). Que se pode contami"'"'' 
corrom])er. 

CONTÁNTE, s. m. (De conta, com " 
suffixo «ante»). Dinheiro em mocclausua; 
portavel, em especie corrente. 

CONTÁR, V. a. (Do latim comfto.i'''}' 
Numerar, calcular, computar. Recitar n" 
meros por ordem seguida. — «i? 
acrescenta: Magnus Dominus noster *• 
magna virtus ejus: á sapientia3 ejus no® 
est numerus: parque só quem tem stiof' 
ria sem numero pode contar o nuint 
das Estrellas. O mesmo digo do niti^^ 
dos mysterios, que a matéria do Rosd 
encerra em sy, verdadeiramente 
'ravel. S. João vio a Senhora coroad^ 
Estrellas, & cotou, que eruõ doze: 
capite ejus corona stellarum duedccim- 
Antonio Vieira, Sermões do Rosário,"®'^ 
II, § 316. 

Em quanto hum busca seus dannos, 
E outro já té os olhos jaz, 
Por muitas sortes d cnganos. 
Morte que não conta os annos. 
Vem, c leva o qne lhe apraz. 

SÁ DE MIRANDA, CARTA A MKM DE si- 

E como que cum dedo aos Ceos apontO) 
Com outro no minino, por escripto 
Teus dias (diz) ledos o Mundo coníe. 

AKT. FEBIl., EGL. Vil. 
Quantas armadas conta A antiga histori»» 
Quantos grandes exercitos perdidos 
A mais poucos deixaram já victoria- 

IDEM, CARTAS, 1ÍV. II, n. 1. 
Nem mo doe dor, nem ao trabalho cans"» 
Ali meus dias lédo estou conlando. 

IDEM, SON. n.° 39. 

iFolo meio passava um rio 
ta agua, que em nenhuma part^ 
váo; e tão clara, que, quem, F" ^ 
caminhava, podia bem contar 
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uos que no fundo pareciam.D Francis- 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 

p. !.■— iDesde el Rey Dom Felipe se- 
a quem nós contamos o primeiro, 

successores jilho, d- neto, dimiti- 
"0 de tal sorte o real exercido, que hem 

Fo emos^ ajjirmar não tinham de reis mais 
^ ^azza dignidade.» Francisco Manoel 

Epanaphora, Part. i, p. 7.— 
00 deveis de contar alii os vidos dos 
'^ifistas, segundo tomastes pouco cam- 

Po ao numero?» Idem, Apologos Dialo- 
p. 213. 

Eis outro chega, clc nâo menos fama, 
■ivalheiro do porte dos Venogas, 

muitos Infaiições por Avós conta. 
''Hnz DA CRDZ, IIYSS. C. VII. 

^}'6 tem da Terra a redondeza 
Co "í ""''"lotro tal, que se contassem 
Q léguas vinte em tal grandeza e dezenas creio que fiiltassem ; 

■a cinco zoniis quiz a natureza 
^ ® ambos os grandes globos se mareassem, 

f^lém de assi serem partidas 
dezoito climas divididas. 

®OI-IM DK MOUKA, NOV. DO H0M., C. I, est. 40. 

o ■^'^solutainente : — «Foi este Osiris 
metteo em Hespanha o novo-modo 

seit cowo então já contavão em o 
dypto.D Antunio Cordeiro, Historia 

a v>« T . ' Tn .W/P 
^"ísulana, Liv. I, cap. 4. 

— r, 1 ' r- 
F '"cputar, admittir, por.—«O 

Çcto disse: Ainda que minha ten- 
deixarei de lhe cortar a ca- 

Poró o mandais, e também 
e çjj ® que será escusado, pois elle 
"los ftwrtos que vivos nos pode- 

» Francisco do Moraes, Pal- 
de Inglaterra, cap. 43. 

Cojjjg 'numerar. — uSe alguns ouuerem 
e hondudes quefa- 

o liuro tam grande que os que 
^iaTn ® grande escritura se anoia- 
«rn p" ^^vros de Linhagens, iii, p. 190, 

^9al. Mon. Hist., Scriptores. 
■filardear, espalhar. 

Sonfí!,^®' S^^ües, estendcia 
Oi{;>«>e lealdade, 
^alhio^^ 'líiucis, 
4 qi,„ tudo verdade 

tudo a deveis, 
mihanda, cauta a el-key d. joÀo. 

relatar, dizer, fallar, refe- 

d'ant'el!i qultey, 
v"® 'lulh' ^ cuydava me nembroy, 

qun';"on minguey; 
n ^ dÍ7o. tornar pola veer 

con/!^ esforcey, 
c. sol non ousy poder, 

n. DiNiz, p. 13. 
Hoío!'. 
Omo 
0*^® eu poder, 
ti 6i'anni„]P°''®s8e coMíar 

Vosgn faz sofrer 
parecer. 

56-57, 

IIo que modos que trareys 
a desdanhar Portuguczes ! 
ho que graças contareis, 
& tomareis 
delles mesmos os emuezes. 

cano. dk nus., liv. i, p. 2G5. 

—nEm humildade he exalçado o seujuizo 
e o seu geeramento quem o contará. Ca seera 
tolheita da terra a sua vida.» Actos dos 
Apostolos, cap. 3, § 33, em Inéditos de 
Alcobaça, Tom. I.— «.E elle juntou jjer 
esta guisa ante dhuum anno naquMes 
castellüs tam grande tesouro, que era es- 
tranha cousa de veer, e este foi o começo 
do muy gram tesouro que elliei Dom Pe- 
dro depois teve junto, segundo adeante 
contaremos.» Fernào Lopes, Chronica de 
D. Pedi-o I, cap. 13. 

Nem arvore dA sombra, nem d il fonte 
Agoa, nem dia o Sol, nem a noite Kstrellas, 
Nem ha quem lédo cante, ou de amor conte. 

ANT. FEIIR., EOL. 2. 

Este a seu cargo tem vingar agrauos 
E as injurias de Amor satisfazelas, 
A este coutarás tu, & darás ])arte 
De teus trabalhos, penas & desgostos. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV. C. II. 

Poderei eu mal contar 
o que sente a velhice: 
e acha quem a cobice 
e quem a vá desejai-! 
Muitos querem lá chegar, 
buscam na per muitos modos ; 
ella escarnece de todos, 
e faz d'elles mao pesar. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 75. 

E porque o tenor 
Da resurreiçào de nosso Senhor 
Tem as raizes naquelle pomar, 
Ao pó d'aquella árvore que ouvistes contar, 
Aonde Adào se fez peccador. 
Convém se lembrar. 

GIL VIC., AUTO DA UIST. DE DEDS. 

Çent. Nilo quereis ouvir ? 
IjCví. Ouvimos, contae: 

11a de ser huin sonho, que vio hum espanto; 
Ilôa advinhaçào, hum conto, hum chanto, 
Hüapatranha. üoíiíae, acabae. 
Sonhastes esta madrugada, 
Estando dormindo... Eu vos lembrarei. 

Ccnt. Fieae-vos embora, ja não coH/arci. 
IDEM, AUTO DA HESURREIÇÂO. 

Ireis lá mais espaçoso, 
Vos e vossa senhoria, 
Contaitão da tyrannia, 
De que ereis tào curioso. 

IDEM, AUTO DA DARCA DO INF. 

Depois de hontem deixar 
de vos contar os meus males 
fui-me caa baixo geitar 
no mais baixo d'cstes vales 
entre jiezar e pezar : 
Onde depois que aos ventos 
descobri minhas paixões, 
gastadas muitas razões, 
mudei os meus pensamentos 
em minhas contemplações. 

CHRIST. FALCÃO, OBRAS, p. 4 (cd. 1871). 

Isto que Crisfal dezia 
assim como o contava, 
huma nhifa escrevia 

n'um álemo que alli estava 
que aynda entr.m crescia : 
Dizem que foi seu yntento 
de escrevel-o cm tal logar 
pera por tempo se alçar 
onde baixo pensamento 
lhe nam pudesse chegar. 

IDEM, IBIDEM, p. 13. 

—« Carfel quando o oxido, vendo o 
trabalho tm que estava, tirou-lhe pelo bra- 
ço, dizendo: /Senhor que cousa he essa? 
Oh Santa Maria I disse elle quando se vio 
acordado, que boa obra me ora Jizeste Car- 
fel! porque estava morto com este sonho. 
E então começou de lho contar, mostran- 
do sentir muito a novidade delle.» Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 1.—<íAijilho! 
disse a Emperatriz, não sei pera que que- 
reis ouvir novas da perda de vossa Ir- 
mãa, pois tam pouco remedio lhe dêmos ao 
tempo de sua necessidade: e começou a 
dizer o mais, que lho escudeiro contára.* 
Idem, Ibidem, cap. 3.—uMas E'ilcna re- 
mediou todas estas cousas, contando-lhe 
como Clarinda estava mais sujeitada, que 
suas palavras mostravão.v Idem, Ibidem, 
cap. 6. — «E tornando ao saráo apresen- 
tarão-se ante o Emperador com as cabeças 
descubertas, assi como lhes era mandado, 
e comiçarao a contar o que lhes acontece- 
ra.» Idem, Ibidem, cap. 7.— njá voa 
contei todalas cousas, e a razão, porque 
vos meti em tanto trabalho : d'aqui pode 
vossa bondade dispor o que espero, e não 
o que vos mereço.» Idem, Ibidem, cap. 
8. — «.Assim como o cavallciro da Fortu- 
na se apartou da donzella Lucenda, andou 
por suas jornadas contra o reino da Gram- 
Bretanha, acompanhado sempre daquelle 
cuidado, com que a primeira vez sahira 
de Constantinopla, sem achar nenhuma 
aventura, que de contar seja, té que che- 
gou ao cabo de Tãogis, que é j^orto de 
mar, e, porque o vento então era contra- 
rio, esteve alguns dias esperando pior bo- 
nança, para s'embarcar.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 3. 
—«No qual té agora vivi, engeitando ca- 
samentos que me depois sahiram, aparta- 
da da conversação da gente naqueUe meu 
castello; tendo sempre comigo na camara 
onde dormia, D. Duardos tirado polo na- 
tural, vivo pera lhe contar meus damnos, 
e morto pera se não doer delles.» Idem, 
Ibidem, cap. 6. — «Pondo em sua vonta- 
de Correr todas as partes do mundo e não 
tornar á vida descançada, de que saia, 
sem saber algumas novas de D. Duar- 
dos: e assim caminhou tantos dias sem 
nenhuma aventura pera contar, que en- 
trou no reino de Lacedemonia, onde um 
dia já quasi noite se achou em um valle 
gracioso, longe de povoado, que por meio 
de umas serras ia.» Idem, Ibidem. —■ 
«Aqui deia-a a historia de fallar nellee, 
por contar d'uma aventura, que aconte- 
ceu ao cavalleiro do Selvagem no Valle 
Descontente com outro que o aguardava,* 
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Idem, Ibidem, cap. 20. — « Mais inda 
lho não começava a contar, quando viram 
vir dous homens covi dous cavaUos a des- 
tro, e traz elles em cima de outro mur- 
zello grande, um gigante de grandeza 
desmedida, armado d'armas brancas e 

'fortes, sem nenhuma louçainha, no escu- 
do em campo sanguinho, e tres cabeças de 
gigantes, em sinal de outros trez, que 
vencera, e matára em batalha de um por 
um. Isto era o que receava, disse Stlvião, 
mas pois vós vos não quizestes ir, agora 
sabereis desse diabo, mais do que vos eu 
poderá dizer,T> Idem, Ibidem, cap. 32.— 
iSelvião, que lhe pareceu que ainda alli 
não estava seguro, disse: Senhor, va- 
mo-nos d'aqui, que polo caminho vos conta- 
rei o que passa. Primeiro o quero eu sa- 
ber, disse o da Fortuna, para depois de- 
terminar o que devo fazer.v Idem, Ibi- 
dem. — «O hospede sabendo ser aquelle o 
cavalleiro da Fortuna, se teve por bem 
ditoso d'o ter em sua casa, e lhe pediu 
perdão de o não servir ou, agasalhar como 
elle merecia, dizendo, que a honra da- 
quelle dia tomava por satisfação do ser- 
viço que a todolos cavalleiros andantes 
fizera: e esteve contando muitos feitos 
sinalados do cavalleiro do Selvagem, que 
mais acendiam o da Fortuna e lhe faziam 
desejar o dia pera acabar o que tanto 
desejava. Com este cuidado se foi deitar 
e com elle se levantou antes que a manhãa 
esclarecesse.T> Idem, Ibidem, cap. 3õ. — 
€ E porque contar piolo meudo txido, o 
que nesta batalha passou, seria enfadar 
aos que a lessem, o não faço; baste que 
durou muito, sendo pelejada d'ambas par- 
tes tão grandemente, como se pode crer de 
taes homens.D Idem, Ibidem, cap. 39. — 
lEntão lhe contou tudo o que na tenda 
lhe disseram das grandes e bravas bata- 
lhas que fizera e como o achou e da ma- 
neira que o cavalleiro da Fortuna foi 
teT' co'elle, e do pranto que fez e palavras 
que dissera: e que dalli se partira pera 
o ir vingar. D Idem, Ibidem, cap. 40.— 
^Caminhando sempre contra onde lhe pa- 
recia que a fortaleza do gigante Dramu- 
íiando podia estar. Assim andou muitos 
dias sem achar aventura, que de contar 
seja, na fim das quaes o tomou a noite ao 
pé d'uma montanha alta: junto dtlla ia 
um. valle, que co'a escuridão da noite se 
encobria a frescura delle.D Idem, Ibi- 
dem.— tE quando cheguu a contar o des- 
barato da derradeira batalha, el-rei ficou 
atonito d'ouvir as grandes maravilhas 
do cavalleiro da Fortuna, e a guarda 
que o gigante Dramusiando costumava ter 
em tua fortaleza, dizendo: Não bastou a 
guerra que o gigante Franarque fez al rei 
meu pai: mas inda as relíquias que 
delle ficaram, haviam de pôr minha vida 
em tanto perigo: dou graças a Deos que 
isto consente, pois não quiz que o Jim de 
meus dias fosse com el desgosto que espe- 
rava.* Idem, Ibidem, cap. 42. — t Com 

esta certeza e contentamento se foi onde 
estava Flerida, e levando-a nos braços, 
contou-lhe o mais que depois com Flora- 
mão passara.y> Idem, Ibidem, cap. 42.— 
«Hogo-vos, disse o imperador, que antes 
que me mais conteis, me tireis de uma 
affronta, em que essas palavras põem 
meu coração, qw é dizerdes-me se esse 
cavalleiro da Fortuna é morto, ou vivo; 
porque em quanto não estiver livre deste 
receio, poderei mal ouvir o que me dizeis.» 
Idem, Ibidem, cap. 45.—« Então contou 
tudo o que passára com Argonida, da 7na- 
neira que Jôra ter á sua ilha, e o modo 
que teve para haver delle aquelles filhos, 
de que el-rei recebeu outro novo conten- 
tamento: e quanto ao senhor Blandidom, 
disse D. Duurdos, eu ainda agora não 
sei quem é, porém, pois Floriano do De- 
serto o sabe, digamol-o, e servil o-hemos 
como a pessoa de tanto preço, como pare- 
ce. Certo, disse Floriano, por esse o po- 
dem a elle ter em toda a parte, porque 
todalas suas qualidades são dignas de 
muito merecimento.D Idem, Ibidem, cap. 
48. — (IAcabado de ver a feição e gran- 
deza da cova, se tornaram jjera as tendas, 
onde foram bem recebidos daquellus senho- 
ras, que nellas ficaram. Primalião con- 
tou muito de espaço a Flerida sua irmãa 
a maneira do apousentamento, em que seus 
filhos se criaram, de que davam muitas 
graças a Deus pela mercê e benefício tão 
assinado, que delle recebera.íi Idem, Ibi- 
dem, cap. 49.— íiAcdbado de montear,ji- 
ztram ante si vir o Selvage, que ja pare- 
cia outro homem vestido em umas roupas 
de Palmeirim, a que dava mui jjouco 
lustro, e esteve contando miudamtnte co- 
mo tomara os inf antes o dia de seu nasci- 
mento, e a que parte estava a cova, a 
qual todos ou os mais daquelles cavallei- 
ros esenhores quizerum logo ir ver.n Idem, 
Ibidem.— <i Então lhe contou como Dra- 
musiando guardára muitos dias o escudo 
de Miraguarda, e as grandes batalhas 
que fizera, e que por Jim de todas viera 
alli aquelle cavalleiro, que pelejando com 
elle todo um dia, se não puderam vencer 
um a outro ; e que de noite furtara o es- 
cudo do vulto de Miraguarda.y> Idem, 
Ibidem, cap. 71. — <íMas proseguindo o 
que hiamos contando da Rainha Neachi- 
le molher de Boleife por mais que os 
Portugueses quisessem justificar os sue- 
cessos de suas cousas, foram elles tam de- 
sestrados em si, e tam ocasionados, por 
nam dizer em parte negociados pelos nos- 
sos.d Vida de Sam Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 6. — «Nem contar sabem o que 
sentiram, nem dam fé do que passaram, 
e só lhes fica hum insaciauel, e incansa- 
uel desejo de seruir a tam bom Senhor, 
assi de 2'refxnte como per toda a vida 
com huma Jirme esjterança criada de tam 
certas experiencias, de nunca lhes auer 
de faltar pera isso o fauor, e ajuda de 
sua diuina graça, d Idem, Ibidem, cap. 

7.—«E diz que quem se delia não cont^' 
tar, querendo outros novos acontecimen- 
tos, que se'vá aos soalheiros dosEscud^^'' 
ros da Castanheira, ou de Alhos Vedm 
e Barreiro, ou converse na Rua Nova 
casa do Boticário; e não lhe faltará ^ 
conte.» Cara., El-Rei Seleuco, " 

«Mas antes, viileroso Cnpitào, 
Nos conta, (lhe dizia) diligente, 
Da terra tua o dima, e região 
Uo inundo, onde morais, distinctamen'®' 
E assi de vossa antiga geração, 
E o principio do reino tão potente, 
Co'os suecessos das guerras do começo; 
Que, sem sabel-as, sei que sào de preço. 

:d]ím, Lus., c. II, est. 109. 

Proinptos estavam todos escuitando 
O que o sublime Gama contaria ; _ , 
Quando, depois do um pouco estar cuidan" i 
Alevantando o rosto, assi dizia : , 
• Mandas-me, ó liei, que conte, declaranf' 
De minha Gente a grão genealogia; 
Kào me mandas contar extranha historia ■ 
Mas mandas-me louvar dos meus a gloria- 

ou. ciT., c. III, est. 3. 

Contou entào, que tanto que passaram 
Aquelle monte os negros, do quem falo, 
Avante mais passar o não deixaram, 
Querendo, se não torna, ali matal-o : 
E tornando-se, logo se emboscaram, 
Porque saindo nós para tomal-o, 
Nos pudessem mandar ao reino escuro, 
Por nos roubarem mais a seu seguro. 

011. CIT., c. V, est. 3G. 

Oh que não sei de nôjo como o conte! 
Que crendo ter nos braços quem amaV»i 
Abraçado me achei c'um duro monte 
De áspero mato e de espessura brava- 

on. OIT., e. V, est. 5G. 

Gastar palavras cm contar extremos 
De golpes feros, cruas estocadas, 
He d'('sses gastadores, que sabemos, 
Mãos do tempo com fabulas sonhadas* 

OB. CIT., c. VI, est. 6G. 

Espantado ficou da grão viagem 
O mouro, que Monçaide se chamava, 
Ouvindo íis opiiressões que na passag®® 
Do mar o Lusitano lhe contava. 

OB. CIT., c. VII, est. 2G. 

Assi contava o mouro : mas vagando 
Andava a fama já pela cidade 
Da vinda d'csta gente extranha, qua" 
O liei saber mandava da verdade. 

OB. CIT., c. VII, est. 42. 

— a. E tornando a Antonio de 
os Officiaes da sua náo andán^'"* 
donde nascia o defeito della> ^ 
humas vezes a carga á proa, ^ 
poppa, andando com os mastos, o 
ora ávante, e tantas cousas 
até lhe acertarem o compasso;^ ^ 
a náo a andar dalli por 
diferentemente; e seguindo 
encontrou com a náo de D' 
Deça, que se festejáram bem, 
do-se sempre até irem na 
de Boa Esperança, onde 
nãos de Nuno da Cunha, 

ndo ir da Cunha, de Dom Ferna 
e a de Affonso Vaz Zambujo, 
das as mais eram espalhadas, 
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vrna seguindo sua derrota, que logo con- 
sumos.» Diogo do Couto, Década IV, 

1.—uReculhidos d'aqui, ins- 
wo coração de hum Malatjo 

CO^t ^ fofíselogo á fortaleza, e 
ao Capitão tudo o que ouvira, de 

j de Sá ficou sohresaltado, e 
jj o Malayo mandou chamar Si- 
«ya de Rayn, que logo foi com hum en- 

cth '^fío-niado Tuão Mafamede, e re- 
pjjf" hem, recolheo-se com Sinaya 

onde tinha homens que o to- 

^ elle de huma janella 
'^'^hi 'lí "' se fez em pedaços, porque 
Ibirt" oltura de sinco sobrados.d Id., ®®, cap. 9. — «Contão as historias, 

tVei^'p^ <í'ôs annos, vindo o Santo 
tg f . P^^a hum Capitulo geral, que 

Paris, passou poía cidade 

de Luiz de Souza, Historia 
Domingos, Liv. ii, cap. 17. 

Se <ion(lc o sor humano y/ eterna graça viva fonte. 
E v' Estrella cio Oceano, 
Mag m" crExcelso monte •, 
j)on 1 '1° Empyrio soberano 
De ''''' as grandezas conte, 
Sois ) coroada, e Sol vestida, "08 Coros Angélicos servida. 

DE MOUKA, NOVISS. DO IIOM., C. I, CSt. 2. 

Cuin™ q"c he Glicon chamado, 
Em convertido 
Qua t ' nomeado 
Será grandezas he devido ; cm vào gastado 
Ioda vôr onde lie nascido, 
Da ^ nascer se chamo, c conte parte d'ondo muda o nome em Fonte. 

"'ÜM, IIüDEM, caj!. I, p. 45. 
((Af * 

?"« t coiitarey de traveçuras, 
^1'an^ hum conto largo !s> 
p. 20^'^'^'^ ^'íinool de Mello, Apol. Dial., 
"(íro '~~~'^^^''^dirame ouvir contar no meu 
^nf;^ velhustro, que nelle era muyto 

Mo.n, imLm. |.. 34. 

^ísto}.,' wctts claro se pôde ver, que na 
^tlog^' contaste daquelles dous 
Corfg principaes do Cahhido, á da 
'"íoa í»- Manoel de Mello, Apo- 

Dialogaes, p. 49. 

'"ao o Sol de ter Esposa : , cidadans dos charcos, 
t)e y.® o souberào, entrão 

<0 a lastimar seus fadog : 
n ser de nós outras, 

^^°nta 7 0'90dircm filhos ! " ^'•ssim á sorte seus queixumes) 
apenas 

."^c^-se um Sol, sendo unieo; 
<0 de Soes porào em secco 

M. DO NASCIMENTO, LAF., FAB. 55, IÍV. I. 

os seus passos; caminhar len- 
p." 

• Observar, esproi- 
^ Coqj ^^çòes. 

com ; horas, os momentos: espe- 
-Co^;^Pa«encia. 
*•161110, miúdo ; narrar minucio- 

— V. n. Fazer conta, fazer fundamen- 
to.— Contar com alguém para jantar. — 
Contar com o valimento de seus amigos. 

— Não contava com elle, nào o espe- 
rava. 

—Contar-se, v. refl. Dizer-se, referir-se. 
— Segundo se conta. 

— « Depois que D. Duardos príncipe 
de Inglaterra veio do império da Grtcia, 
acabadas as festas do seu casamento, 
como no livro de Primalião se conta, não 
se passou muito tempo que Flerida se 
achou prenhe: e porque ainda nestes dias 
era tanto seu naniorado, como nos outros, 
em que se chamara JuUão, buscava toda 
maneira de desenfadamento, pera qiíe 
com elle sentisse menos sua doença, por- 
que algum tanto com ser prenhe se acha- 
va mal: levando-a algumas vezes por lu- 
gares graciosos de ribeiras e arvoredos: 
crendo que com o gosto daquelles saudosos 
passos perderia parte da lembrança de 
sua paixão.y> Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. l.—«Tomando 
também por exercido ir montear á flo- 
resta, onde el rei seu pai tinha aquelles 
paços reaes; e onde elle, sendo mancebo, 
viu Gridonia tirada polo natural, com 
seu lião no regaço. Cousa que o então fez 
sahir d'Inglaterra, e combater-se com Pri- 
malião, segundo no seu livro se conta.® 
Idera, Ibidem. — aPosto que suas tençdes 
era alcançar maior prêmio do seu traba- 
lho, que foi Âgriola, a qual dalli leva- 
ram, casando-se Trineo com ella, como na 
chronica de Palmeirim se conta.» Idem, 
Ibidem, cap. 2. 

Contar-te longamente as perigosas 
Cousns do marque os homens não entendem. 
Súbitas trovoadas temerosas, 
liolampagos, que o Ar em fogo accendem ; 
Negros chuveiros, noites tenebrosas, 
Braniidos de trovões, que o nmndo fendem ; 
Não menos é trabalho, que grande erro, 
Ainda que tivesse a voz dc ferro. 

cAM., Lüs., c. V, est. IG. 

Emfim que o sununo Deos, que por segundas 
Causas obra no mundo, tudo manda : 
E tornando a contar-te das profundas 
Obras da mào divina vcneranda. 
Debaixo d'esto circulo, onde as mundas 
Almas divinas gozam, que não anda, 
Outro corro tão levo c tào ligeiro, 
Que nào se enxerga : 6 o Mobile primeiro. 

OB. ciT., c. X, est. 85. 

—dFalecido o Governador Dom Henri- 
que de Menezes na fortaleza de Gananor, 
no fim de Janeiro deste anno de lô2tí, 
em que com o favor Divino entramos, 
como no fim da terceira Década de João 
de Barros se conta, estando seu corpo de- 
positado na G'ipella da Igreja, sendo pre- 
sentes D. Simao de Menezes Capitão de 
Gananor, Âffunso ]\[txia Veador da fa- 
zenda, Vicente Pegado Secretario do Es- 
tado, o Licenciado João de Osouro Ouvi- 
dor Geral, D. Vasco Deça, Ruy Vaz Pe- 
reira, Dom Affonso de Menezes jilho do 
Conde de Gantanhede, Manoel de Brito, 

Antonio da Silva de Campo maior, Lopo 
de Mesquita, e Diogo de Mesquita ambos 
irmãos, Diogo da Silveira, Manoel de Ma- 
cedo, Antonio de Miranda de Azevedo, 
Dom Vasco de Lima, Martim Affonso de 
Mello Jusarte, D. Jorge de Menezes, D. 
Antonio da Silveira, D. Jorge de Castro, 
Francisco de Ataide, e outros Fidalgos, e 
cavalleiros.D Diogo do Couto, Década 
IV, Liv. I, cap. 1. 

Dormindo Anarda está. Quem te dilata 
Que não vingas, Amor, a tua affronta ? 
Alli tens a cruel, de(|ucin se conta, 
Que só teu forte Império desbarata. 

J. X. DE MATTOS, IlIMAS, p. 47 (3.' cd.) 

—^ Loc.: Contar pelos dedos; calcular 
servindo-se dos dedos para fixar o nume- 
ro. — Contar com o ovo antes da gallinha o 
ter posto. — Contar com a pelle do urso 
sem estar morto; contar com uma cousa 
incerta, ou que depende de certa e de- 
terminada circumstancia. 

— Aüag. : d Quem bem quer contar, 
não deve contar com nada.t — a Quem 
conta zíwj conto, accrescenta um ponto.* 
—«Ninguém conta da feira, se nam como 
lhe vay nella.» Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act. i, sc. 3.—tQucm 
vai mal contando, não pôde ir bem obran- 
do.»—nE na verdade quem vay mal con- 
tando não pôde ir bem obrando, que com 
estes galantes de vota Deos mal posso eu 
sair de lazeira, nem do máo amo.t Idem, 
Ibidem, act. i, sc. 2. 

CONTEC... As palavras quo começam 
por Contec, procurem-se em Accontec... 

CONTEENÇAS, s. f. pl. ant. Trastes, 
moveis, utcnsilios de pouco preço, mas 
indispensáveis para o uso doméstico.— 
«Todo u lio, e a laá, e o fiado, e ferra- 
mentas, e escudelas, e todalas outras cau- 
sas meudas, que som conteenças de casa, t 
Documento de S. Thiago de Coimbra do 
1278, em Viterbo, Eluc. 

1.) CONTÉIRA, s. f. (De Conto 2, cora o 
suffixo aeira»). Peça de metal com quo 
se refórça a ponta da bainha das espa- 
das ou baionetas: também se chama— . 
ponteira. 

t 2.) CONTEIRA, «. /. Termo militar. 
Lado do reparo d'uma peça, por ondo 
se arrasta quando nSo tem o armâo. 

— Roçar as conteiras; fazer acçSo do 
brigar, dar mostras de o querer; des- 
afiar.—«Eu sou disso; e sabei que não ha 
menos de tres dias que me quizera afron- 
tar na boca da trauessa hum galante ge- 
zerino, e roçamos as conteiras, porem não 
me mudei do meu posto. Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, se. 2. 

fCONTEIRAR, i;. a. Termo militar. Ac- 
çào de mover o reparo pela conteira pa- 
ra collocar a peça em pontana. 

CONTÉIRO, s. m. (De conta, com o 
suffixo «eiro»). O que faz contas do re» 
zar, ou as vendo. 

CONTEMPERÁNÇA, s.f. (De com, e tem- 
perança). O acto de contemperar. 



456 CONT CONT CONT 

CONTEMPERÁR, v. a. (De com, e tem- 
perar). Temperar juntamente. 

CONTEMPLAÇÃO, s. f. (Do latim con- 
templatione). Acção de contemplar com 
os olhos, ou com o espirito. — A contem- 
plação dos astros. 

Nem cuideis que arrecadais, 
.■ Por rezar muita oração, 

Se no coração estais 
Fora de contemplação. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

— « Vernao príncipe de Allemanha, e 
Belcar duque de Ponto, « Duraqo, esti- 
veram na cidade de Esbrique alguns dias 
em cura das feridas que um a outro se 
fizeram, E já que se acharam em dispo- 
sição pera tomar armas, se foram â cor- 
te d'elrei por ver a ordem de sua vida, 
que era tal como atraz se disse: e in-la 
que trabalharam o que podaram por ver 
Flerida, nunca acharam maneira pera 
poder ser: assim porque elles se não qui- 
zeram descobrir, como porque ella não 
saía nunca da camara de sua contempla- 
ção.» Francisco de Moraes, Palmeirim 
dTnglaterra, cap. lõ. 

— «.4 melhor- lição de futuro está na 
contemplação do passado.)^—<íPara bem 
se usar da vida é necessaria a contem- 
plação da morte.D Rodrigues de Bastos, 
Maximas e Pensamentos. Tom. i. 

— Loc. ADV.: Por contemplação, em 
contemplação, em respeito, por obzequio, 
em consideração, por condescendencia. 
— dMas Vernao, que a taes horas dis- 
pendia sempre em contemplações de Ba- 
silia, foi-se polo rio abaixo, e deitou-se 
ao pé de um loureiro que na borda d'agoa 
estava, onde se fazia um remanso tão que- 
do que o fraco roido da corrente não po- 
dia impedir o gosto d'aquillo em que o 
seu cuidado se occupava.v Francisco de 
Moraes, Palmeirim dlaglaterra, cap. xv. 
— «... os homens se fingiam de ferro, 
por contemplação dos excessos de ElRei.n 
Francisco Manoel de Mello, Carta de 
Guia de Casados. 

CONTEMPLÀDO, A, part. pass. de Con- 
templar. — E'iguradamento : Soccorrido, 
favorecido.—Foi contemplado cum uma 
esmola. 

CONTEMPLADÔR, s. m. (Do thema con- 
templa, de contemplar, com o suffixo 
«dôr»). O que contempla, sobro tudo com 
o pensamento. 

CONTEMPLÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
contemplans, tis, part. act. de contem- 
plari). Que contempla. 

CONTEMPLÁR, v. a. (Do latim contem- 
plari). Considerar attentamente com amor 
ou admiração.—Admirar, condcsccnder. 

Inclinae por um pouco a magestade, 
Que n'cs3e tenro gosto vos contemplo ; 
Que já se mostra qual na inteira cdade, 
Quando subindo ircis ao eterno Templo. 

CAM., Lus., c. I, est. 9. 

— V. n. Meditar, pensar, examinar 

pelo pensamento. — Contemplar as coisas 
divinas. 
Jer. Esfoutro manjar segundo 

Ile iguaria, 
Que haveis de mastigar, 
Em contemplar 
A dor que o Senhor do mundo 
Padecia, 
Pera vos remediar, 
Foi um tormento improviso, 
Que aos miolos lhe chegou. 

OIL VIC., AUTO DA ALMA. 
Se hum brando, e amoroso pensamento 
Que não so occupa cm mais, que em contem- 
Lograva sempre tal contentamento, {piamos, 

CORTE REAL, HAUF. DE SEPÜLV., C. 2. 
Tua mudança (bem que n'alma gravo) 
He na memória só onde a contemplo, 
Paranào ser já mais de Amor escravo : 
E da Verd ido no piedoso Templo, 
Das injurias de Amor, por desaggravo, 
As cinzas, e os grilhões sirvam de exemplo. 

J. X. DE MATTOS, llIMAS, p. 51 (3." cd.) 

Certifico-te, ó Rei, que se contemjilo 
Como fui d'estas praias apartado, 
Cheio dentro de dúvida e receio, 
Que apenas nos meus olhos ponho o freio. 

CAM., LUS., c. IV, est. 87. 

— Figuradamente: Attender com, be- 
neficiar, gratificar. 

—Contemplar-se, v. rejl. Fazer cahir a 
contemplação sobre si mesmo. 

CONTEMPLATIVA, s.f. (Do thema con- 
templa, do contemplar, com o suffixo 
«ativa»). Termo de Philosophia antiga. 
Potência da alma pela qual contempla- 
mos. 

CONTEMPLATÍVAMÊNTE, adv. (De con- 
templativa, com o suffixo «mênte). De 
modo contemplativo, em acto de contem- 
plação. 

CONTEMPLATIVO, adj. (Do thema con- 
templa, de contemplar, com o suffixo 
«ativo»). Que se api-az na contemplação. 

—Que excita á contemplação.—«Aca- 
badas estas palavras vendo a ribeira do 
Tejo tão cheia d'arvuredes, as suas aguas 
mansas, pera quem «s via não menos con- 
templativas que saudosas, cresceu lhe a 
vontade de passar o tempo naquelles gra- 
ciosos matos e antre elles fazer Jim.» 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 73. 

— Dado á contemplação, entregue á 
contemplação. 

— No sentido intellectual: faculda- 
des contemplativas, por opposiçào ás fa- 
culdades atfectivas ou activas. 

— Vida çontemplativa; inactividade do 
corpo c do espirito, pela meditação, ou 
pela oração. 

— Substantivamente: O que está en- 
tregue á, contemplação. 

—Termo de Theologia. Os extasis dos 
contemplativos. 

— Novos contemplativos; nome dado 
aos quietistas, ou molinistas. 

CONTEMPORÁNEAMÊNTE, adv. (De con- 
temporâneo, com o suffixo «mente»). No 
mesmo tempo, da mesma epocha. 

CONTEMPORANEIDÁDE, s. /• (De con^ 
i temporaneo, com o suffixo «idade»)- A 

qualidade de ser contemporâneo de ou- 
tro, de ter vivido ou existido ao mesiB® 
tempo. 

CONTEMPORÂNEO, adj. (Do latim c«n- 
temporaneus). Que é do mesmo tempo- 
— Hesiodo foi contemporâneo de üo- 
mero, 

— Historia contemporânea; historia 
escripta ao tempo em que são vivos, ou 
existem as pessoas ou cousas de q'',® 
trata. — tíDiogo Rodrigues Lucero, f'' 
meiro inquisidor de Cordova, era 
de caracter duro e sanguinario, e ao 
mo tempo de curta intelligencia. 
Murtyr de Angleria, escriptor conte® 
poraneo e conselheiro du Conselho 
dias, naõ o designava em cartas 
lares senão pela alcunha de Tenebrei'0-^ 
Alexandre Herculano, Inquisição effl 
tugal, Liv. III. 

— A razão contemporânea; o 
cto de cousas que uma sociedade aciW' 
como verdadeiras, em uma epocha da ' • 

— Substantivamente: Os conteWp"'^ 
neos, um contemporâneo. 

CONTEMPORIZAÇÃO, s. /. (Do the»^ 
contemporiza, de contemporizar, eÇ® 
suffixo «ação»). Acção de contempoi''^'''^! 
o accommodar-se aos tempos, ás circu" 
tancias. i. 

CONTEMPORIZADO, A, part. 
Contemporizar. ^ 

CONTEMPORIZADÚR, s. m. (Do 
contemporiza, de contemporizar, 
suffixo «dôr»). O que cuntemporiZ''*' 

CONTEMPORIZÁNTE, adj. 2 ^ 
contemporizar). Que contemporiza- , j., 

CONTEMPORIZAR, v. n. AccomDi<"^^^jj. 
se com o tempo; ceder ao gênio, ^ 
tade, ao capricho de alguém. Amolda^^ ' 
sujeitar-se ás circumstancias. 

CONTEMPR... Todas as palavra^ 
comecem por Contempr., procurem'®® 
Contempl. ~ j.,, 

_ CONTEMPTÍVEL, adj. 2 gen. 
tim contemptibile). Desprezivel.— 
cto contemptivel. — Ignorância cO^ 
ptivel. . 

1.) CONTENÇÃO, s. /. (Do 
tentione). Esforço que se faz para 
tar alguma cousa, ou para chegar ' 
gum íim. „b- 

— Contenção d'espirito, e tanio" 
solutamente, contenção, applicaÇ^" 
e continua. 

— Contenda, disputa. 
— Calor, vehemencia na disp"^ 
t 2.) CONTENÇÃO, s.f. 

tene, de conter, com o suflixo po 
Termo de Cirurgia. Acção de 
seu logar as partes desunidas e 
radas. (joí' 

CONTENCIÓSAMÊNTE, adv. j^iti- 
tencioso, com o suffixo »niente»r 
giosamente, com altercação. 

CONTENCIOSO, adj. (Do latJi» 
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"osíís). Litigioso, onde se demanda di- 
reito. contencioso. 

JwisiHcqão contenciosa, jurisdic- 
que se exerce entre pessoas eonstran- 

^ ^0® conhecimento de causa. 
Figuradamente: Incerto. 

contencioso, homem deman- 

^^"t "disputa, contradiz e impugna 

CONTÊNDA, s. /. Acção de contender, 
^ ercaçào, disputa, controvérsia. Esfor- 
5° para obter alguma cousa. 

Nesta contenda, neste duro reto 
SiUe faroy, ó bom Vasco da Silveira. 

■ant. ferr., cartas, liv. ir, n.° 2. 

determine a razão esta contenda. 
n>EM, iniDEM, n.° 2. 

por vossa fazenda : 
endes liuas escripturas 

huns casaes, 
e que perdcis grande renda, 

no contenda, 
yueleisárào ás escuras 
Vossos paes. 

gil vic., auto da alma. 

^®rcao-ine sempre ó redor, 
T, '1'^® vou mui temerosa 
ir® (contenda. 

precioso defensor 
Meu favor ! 

espada lumiosa 
Me defenda. 

IDEMj míDfisr. 

^ naò podendo Clarimundo soffrer 

ça^- disse ao Gavalleiro da Gra- 
ta 7 creio que em quanto nos- 

d'espada, naõ na po- 
Q Tjg"» pois com as landas tégora 

^ha'^ •' por tanto peqo-vos, que ve- 
tend " nossa con- 
7_ Carros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
c^Q * 7 íiossa batalha fique p&ra quan- 
sg çll'^^^i'des. Bem lhe podeis valer, dis- 

'ssa co?n tanto que acahada 
da tornemos á nossa conten- 
detn respondeo elle.xi Idem, Ibi- 

Es 
Sobr tanto da agua Aónia 
Entr*^ tem contenda peregrina, 
Attio^ •'^''odes, Smyrna e Colophonia, 
^ss'o" ^'"OS) Argo, e Salamina ; 

cui^ esclarece toda Ausonia, 
Ouvi altisoua e divina, 
Maa o T"!* Miiieio se adormece, J-ibre co'o som se ensoberbece. 

Ws., c. V, est. 88. 

tt O 
Jüe a n vejamos quem toma a palha, 
ga Jjig vay por seu estilo.i Jor- 
^ct, de Vasconcellos, Eufrosina, 
pira, a —'^Este era o maior estudo 

que esperava,ii Antonio 
L ' Insulana, Liv. i, cap. 2. 

jf idêas'^ ^ espirito, de sentimentos, 
if'ndo já passado a força 

® o tornou algum tanto em 
otid pôde se foi á sua pou- 
fot. 

nascidas dos movimentos, em que sen co- 
ração se via.y) Francisco do Moraes, Pal- 
meirim de Inglaterra, cap. 17. — aPal- 
meirim se encostou sobre a herva, pon- 
do o elmo á cabeceira, cuidando dormia 
algum somno, se o seu cuidado o deixa- 
ra, que neste tempo era tal polo muito 
que havia que não vira a senhora Poli- 
narda, que com nada descançava: e como 
então se achasse sem Selvião, que nestes 
tempos atalhava sua dôr com palavras 
necessarias, teve o amor lugar pera tra- 
zer á memória mil saudades namoradas 
de cousas, que já passaram, que lhe fize- 
ram velar a noite em contendas que ha- 
via antre a razão e o desejo, umas polo 
tirar do seu proposito, outras polo met- 
ter nelle.n Idem, Ibidem, cap. 56. 

— Loc.; Partir a contenda ao meio, 
harmonisar as coisas ao melhor modo. 

CONTENDEDÔR, s. m. (üo thema con- 
tende, de contender, como suffixo «dôr»). 
Vid. Contendôr. 

CONTENDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
contendens, tis, part. act. de contendere), 
Que contende, contender, competidor. 

— Substantivamente: Competidor, con- 
corrente. 

CONTENDER, v, a, (Do latim conten- 
dere). Disputar, pleitear. 

— V. n, Ter contenda, disputa, com- 
bate cora alguém.—nOdaPonte estava tão 
manencorio de ver o vulto de stia senhora 
algum tanto desfeito de um encontro, que 
já se arrependia de não contender das 
espadas, e dizia antre si: Por certo, ou 
o cavalleiro é o melhur do mundo, ou eu 
não sou pera nada, pois tendo em minha 
ajuda o parecer de quem me mata, não 
posso vencer quem suas mostras offende. 
E tornando um contra outro a quarta car- 
reira, foi com tamanha fúria e os encon- 
tros tão bem acertados de cada parte, que 
não podendo os cavallos soffrel-os, vierão 
todos ao chão.D Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 49. 

Ali inveja aborrecida. 
Mais praguejada que a sorte, 
Mais odiada que a morte, 
jrais importuna que a vida. 
Se teus cífcytos são taes, 
Do que serve contender ? 
Que mais se pode dizer, 
E a que podes chegar mais ? 

KRANO. RODR. LOBO, EGL. It. 

— Pleitear cora outro era juizo. — <íE 
porque algumas vezes acontece, que o no- 
meado por Autor, pera defeyider o lieo 
principal vem a Juizo, e diz que o quer 
defender, e que o lieo principal se vaa 
em paz, e fique todo feito a elle, e o prin- 
cipal Autor nam quer consentir em ello, 
por dizer que nam quer contender senam 
com o Reo principal, que he possuidor 
da cousa demandada.í> Ordenação Aífon- 
sina, Liv. iii, Tit. 40, § 3. 

CONTENDÍDO, A, part. ^ass. de Conten- 
der. 

«•—58. 

CONTENDÔR, s. m, O que Contende, 
adversario, rival.— «Por dous magustos, 
que ambos merendão, depois de muyto iem 
dezhonrados elle, ç seu contender, eylos 
amigos.D Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 20.— «Vendo me 
já inteyro nas mãos de seu cúljtendor, 
remeteo ao pobre despojado.it Idem, Ibi- 
dem, p. 78. 

Ambos nos temos á banda 
De Gil que aqui vos enuio 
Por onde a menos gente anda: 
Eu porém não aporíio, 
Que a cada hã seu gosto mãda: 
Não falecem contendores, 
Seja a rasão a que vença, 
Estem á parte os fauores 
Ouui os vossos Pastores, 
Outrem parta a diferença. 

SÁ DE MIRANDA, A NÜNO ALV. TEREIEA. 
 Onde um suspiro 
De môrte lhe quebrou a extrema corda 
Que Eleutheria divina lhe affinAra 
Do cantor que no alento derradeiro 
Ouviram as cidades contendoras 
Pelo berço d'IIomero, em canção ultima 
Do moribundo cyane, o brado ingente 
Alçar da gloria aos iilhos acordados 
Do Ijeonidas que dorme. 

OAEBETT, CAMÕES, C. V, Cap. 13. 

— o que contendo com outro em juizo. 
CONTENÊNÇA, s. /. ant. (Do francez 

contenance). Rosto, semblante. 
— Modos, e ares, no receber alguém. 
CONTENÊNCIA. Vid. Continência. 
CONTENÊNTE,(em—)Vid. Continente. 
CONTENSÃO. Vid. Contenção. 
CONTENTADÍSSO, adj. (De contenta- 

do, com o suffixo «isso»). Fácil de se 
contentar; que se contenta com pouco. 

CONTENTADO, A, part. pass, de Gon- 

CONTENTAMÈNTO, s. m. (Do thema 
contenta, de contentar, com o suffixo 
«mento»). Gosto, satisfação, prazer, ale- 
gria. 

Logra com paz teus bons contentamentos. 
ANT. FERR., ELEGIA IV. 

Vay alegrar as almas, que fesperam, 
E todo seu amor, e seu desejo 
Tem posto só nos teus contentamentos. 

IDEM, SON., liv. II, n.° 14. 
Deos llie dê contentamento 
pois que nos fQ^ a ventura 
companheiros na tristura 
em que seu e meu tormento 
cada vez tem menos cura. 

CIIRTST. FALCÃO, OIIEAS, p. 5 (çd. 1871). 

Assi como nos lugares 
em morto e entcrramento 
os sinos dobram a pares, 
morreu meu contentamento 
dobraram-se meus pezares : 
Por quam gram dita tivera, 
so por dar iim á triatura 
eu n'esto tempo morrera, 
sabe Deus que cu bem quizera 
mas não quiz minha ventura. 

IDEM, IBIDEM, p. 13. 

N'este'passo acordei eu 
e o meu contentamento 
que eu cuidava que era meu, 
deu-me depois tal tormento 
qual nunca cousa me deu: 
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Nam sei cu que a dita custava 
porque nam me outorgara 
que n'esta gloria ficara, 
oupois jaa que acordava 
que d'isto nam acordara. 

IDEM, IBlDEJt. 

Nunca ninguém desespere 
em quanto lhe a vida dura, 
na memória se tempere 
que ho mal que entiim o fere 
por tempo pode ter cura ; 
Finja algum contentamento 
desmayo de si sacuda 
por que tam presto semuda 
a fortuna como o vento. 

IDEM, IBIDEJI, p. 18. 
Nunca vi contentamento 
durar em nenhum estado, 
e vi dar muito tormento 
lembrança do bem passado : 
Pois magoa e pouco dura 
a refega do prazer, 
ysso me daa ter ventura 
como deixal-a do tecr. 

IDEM, IBIDEM, p. 23. 

A tristeza e o tormento 
sempre vi em mim sobejo 
e não vi contentamento 
que nam viesse a dessejo : 
Como a vida nam he segura 
e dura pouco o prazer, 
ysso me daa ter ventura 
como deixal-a de teer. 

IDEM, IBIDEM. 

Todo bem dura hum momento 
ho mal he de todo anno 
por breve contentamento 
grande tempo grande engano ; 
foy do engano e deixou 
ho mal da vida que sigo, 
assi que quem me matou 
trago eu sempre commigo. 

IDEM, IBIDEM, p. 28. 

— « Titulo de contente nam ha estado 
que o tenha; se quizerem revolver bem o 
juyzo, veram que se lhe fazem os conten- 
tamentos invisíveis, e por muito que pos- 
sam, nam podem vedar os canos por onde 
se sumem.D D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 25 (ed. 1872).— «.Pomos 
sabermos salvar havíamos de trabalhar e 
amdarmos os contentamentos, e nam lhe 
tomarmos salva por que se nos nam pe- 
gue algum impedimento que nos estorve. y> 
Idem, Ibidem, p. 59. — «Pois se isto he 
tàò certo, que sciencia, linguagem, pode- 
rio, nem riquezas, descansao a ninguém; 
que se deve desejar pera lédo viverá Naò 
outra cousa senão contentamento d'aquel- 
le estado em que vos a fortuna poem, por- 
que este menospreza, e esquece todalas cou- 
sas que dáò paixaõ.» Barros, Clarimun- 
do, Liv. 11, cap. 6.— <íAndavaõ dois em 
que o povo trazia postos os olhos; a que 
chamavao gemeos; porque nos corpos, nas 
armas, e tm todalas outras cousas o pa- 
reciaò, e com a victoria que Clarimundo 
delles alcançou; acrecentava tanto no 
amor de Clarinda, que ja se enxerga- 
va nella o grande contentamento, que de 
suas obras tinha.t Idem, Ibidem. — <i.E 
chegando com este contentamento onde o 
o Cavalleiro da Graça estava, disse- 

lhe : Vossas obras. Senhor, daò taes no- 
vas de vós, que me fizeraò pôr neste 
estado, com desejo de passar pela lei, 
que aos caminhantes deste passo pon- 
des, e ainda que seja em damno, e 
impedimento seu.» Idem, Ibidem, cap. 7. 
— «Tlias a bondade d'esta Senhora, im- 
pedia, e refreava todalas cousas, que á 
sua honra eram contrarias, e isto que fez 
era com fundamento virtuoso, lembrando- 
Ihe a valia, sangue, e senhorio, que Cla- 
rimundo tinha; e por esta causa lhe quiz 
dar tal contentamento.» Idem, Ibidem, 
cap. 9. — (íEsforça, esforça coração, não 
desfalleças em cousas de tamanho contenta- 
mento, pois tens debaixo de teu senhorio 
aquelle esforçado Clarimundo, exemplo de 
toda a bondade.D Idem, Ibidem. — uMas 
depois de sua doença foi convalescen- 
do, apartada de todalas cousas, que por 
alguma via lhe podiam dar contenta- 
mento, e se desocupava da outra gente, 
porque só podesse melhor cuidar no seu D. 
Duardos; trazendo á memória mil con- 
tentamentos, que com elle passára, e ver- 
tendo muitas lagrimas pola pena que lhe 
esta lembrança dava, occupava tanto nisso 
o sentido, que algumas vezes jJerdia o tem- 
po de comer, estando tão elevada na con- 
templação d'esta saudade, que tudo o al 
lhe esquecia.-» Francisco de Moraes^ Pai- 
meirim d'Inglaterra, cap. 4. — iMas eu 
fiei-me na fortuna, que téqui me favore- 
ceu; e isto estava guardado pera o fim de 
minha velhice, sustentada no contenta- 
mento de vossas obras: e bem sinto que, 
se vós sois vivo, ellas vos salvarão de 
qualquer perigo em que estiverdes; porque 
os coraçdes ousados a fortuna os favorece : 
mas eu, a quem a natureza já desampara, 
fallecendo-me vós, por quem era vivo, que 
esperarei senão acabar esta jornada com 
tão pouco descanço, como no fim delia me 
dêstes?» Idem, Ibidem. — lOs dous das 
armas verdes se tornaram contra a parte 
d'onde vieram, indo praticando na valen- 
tia de Palmeirim sem saber quem fosse, 
O Imperador quiz que houvesse serão pera 
pagar aos novéis cavalleiros o trabalho 
daqudle dia, dançando cada um com sua 
dama, e alguns d'elles houve que por lo- 
grar aquelle contentamento, estiveram 
enganando a dor que lhe suas feridas 
davam com aquella satisfaço de seu gos- 
to.y> Idem, Ibidem, cap. 12. — «E tam- 
bém a este tempo Libusante de Grécia se 
achou tão maltratado das mãos do prín- 
cipe Beroldo, que sem nenhum acordo 
caiu com seus amigos, e todos foram leva- 
dos do campo, e os que ficavam se torna- 
ram a retraer, por não poder resistir aos 
golpes de Palmeirim, e daquelles esforça- 
dos novéis seus companheiros, com tanto 
prazer do imperador e da formosa PoU- 
narda, que não 2'>odendo encobrir o gosto 
de tamanho contentamento, estava louvan- 
do a suas damas o seu f ermoso dunzel.D 
Idem, Ibidem, cap. 12. — iDepois que o 

cavalleiro da fortuna se começou de ca- 
minhar algum tanto menos triste, 
aquelle pequeno serviço, que a sua senhora 
fizera; e com este contentamento, quebd- 
vião sentiu nelle, o fez comer, cousa 0^ 
té então não fizera, e praticava mais soUo 
nas suas: trazendo-lhe á memória tamo.- 
nho erro era esquecer-se de si, pois 
não aproveitava nada, e perderia a via(i> 
com que podia servir quem a tirava-* 
Idem, Ibidem, cap. 20.—Elle o promett&i) 
rogando-lhe que lhe dissesse seu nome, 6 o 
recebesse por seu amigo e servidor: 
que com aquelle contentamento 
esquecer a falta que alli recebera. Senho 
Blandidom, disse o do Salvage: 
o que ganho tanto n'esta amizade, " 
sei com que vos agradeça a mercê 
n'isso fazeis.» Idem, Ibidem, cap. 
«O imperador não quiz que aquelU^ 

justassem mais, por dar algum alUvio 
cavalleiro estranho, inda que o gosto 
victoria lhe fazia não sentir o troh»hOi 

• O que como o vencimento é, de cousa J"® „ 
muito deseja, o contentamento, de 
ser vencido faz ficar tudo em descanÇfl' 
Idem, Ibidem, cap. 22. — E inda 
experiencia do que fizera em Constanti^^ 
pia o trouxesse algum tanto mais 
o desgosto que recebia em cuidar qi^ ® 
ida fora contra o mandado de sua senhof'^' 
o tornava a fazer tão descontente; H 
a força deste pesar desbaratava os 
contentamentos, que lhe a memorid' '' 
presentava.» Idem, Ibidem, cap. 

<i Aquella noite quiz o imperador ^ 
vesse serão de sala; mas com Basih"' " 
filha, esposa de Vernao, não pôde ^ ^ 
per atriz tanto que afizesse ir aell^jP ■. 
que, como se já disse, esta senhora, —i . 

COD' 
26.' 

da partida de Vernao, já mais apo 
ver em parte onde houvesse algutn 
tentamento.» Idem, Ibidem, cap. 
«Ainda que polo presente será 
d'acabar comigo e ao diante não sei o ? 
será: porem pois nisto me quer J"' 
mercê, faça-ma de todo em metter-t'^^ 
conta dos seus, pera que com este " 
tentamento e honra satisfaça algitm^^Pp^ 
te da quebra que em sua corte recebi- 
sou o que ganho tanto, respondeu O 
perador, que de muito não o oanv- 
pedir: e pois vós de vossa vontade 
receis o que tanto desejava, vede s& ^ 

f 

derei negar.» Idem, Ibidem, cap. ^ 
«Ao outro dia, depois da vinda 
cenda, estando o imperador á mez<it ^ 
elle Floramão, que, ainda que 
dias não estava muito bem dispostOi 
ao paço por mostrar a vontade, 
ficára de servir, e com elle outros o 
leiros de preço praticando todos 
sas do cavalleiro da Fortuna, ^ 
façanha, tendo as por tão acitnd 
os outros homens, que as passadas 
das dantes em muito, agora pareci 
menos valor, que pera Floramão lotí- 
contentamento vêr tanto em extr^^ 
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far o pessoa ãe que fora vencido, e ãe 
fuem o eram tantos, como atraz se disse, 
^'ites que o comer se acabasse, entrou pola 
IPorla um cavalleiro manceòo armado de 
odas as armas, somente o rosto.)) Idem, 
Wdem, cap. 30.—«.Não andou muito por 

guando polo mesmo caminho viu vir 
""1 homem vestido a guisa de monteiro, 
"''W sua huzina ao collo, na cinta um 
^onchil^ em cima de um cavallo grande 
® 'nagro, dizendo em vuz alta, o rosto ale- 
Çre e risonho: Já agora, Palmeirim de 
V^terra, se chegam os dias, em que tuas 

'"W Jarào escurecer todalas dos outros 
Passados, e esta Gram-Bretanha será res- 
ituida no contentamento perdido, que 
oao este tempo teve. Não te espantes sa- 

■ ^r-te o nome, porque de ti e de tuas cou- 
teimais do que tu pódes saber.n Idem, 

^ cap. 33.—«Sabei que eu sou Da- 
^wte Vosso servidor, e posto que de vos- 

cousas vos saberia dar boa razão, não 
^ero fazel-o porque d'aqui a vós o saher- 

'i«o de passar poucos dias, e será em 
°^iros, donde rectbaes dobrado gosto e 

^ontentamento do que agora podeis sen- 
Idem, Ibideni-— aTendo-se por um 

ditosos homens do mundo, por ser elle 
9"®"! a tornasse a restituir a seu prazer 

contentamento co'as novas que lhe tra- 
tanto ao revez das que lhe sempre 

Idem, Ibidem, cap. 42, — «lí 
"ssíni tudolos outros que jicavam foram 
^S^^alhados de tres em tres no paço, que 

''nui hem podia soffrer, assim polos 
2^°^sentamentos delle serevi dos maiores 

^undo, como porque pera cavalleiros 
'intcs, ainda que tão grandes pessoas 

J ^sem, menos poderá b istar. Aquelle dia 
^ am providos em suas pousadas tão 

90'me7ite de tudo o necessário, como em 
de tanta festa e contentamento se 

Idem, Ibidem, cap. 43. — aE 
g ^^^^do-se contra Basilia, disse: Senhora, 

<a«í5e?n deste contentamento 
p.® fiqueis Com menjs quinhão, o vosso 

que a seus parentes e amigos não 

Senrl em suas ajfrontas, antes, 
dtll companheiro na prisão é saido 
eni disposição, que poderá 
Ibiif ° que Ia gastou.:d Idem, 
^l imperador trazia 

' ^^'''^'"lalião a rainha. E assim 
saíram as damas acompa- 

üs ^'(dguns cavalleiros Ingluzes que 
® (^quelle dia com suas obras 

»»e)ecer-?Ã6 algum contenta- 
S"® ne.^tes casos muitas 

<«0 quem o muito deseja: vinham 
t?e f e louçãas como pera tempo 
Chen mostra parecia necessário, 
tip^^ campo, todos aquelles prin- 
ell^g ^^^'^ntarain nuns lugares, que pera 
cap_ on/eTiíir/os.» Idem, Ibidem, 
«eu ^ '"T"® (^ssim envoltos no sangue de 

yunírtmeníe com os tres 
jperct ' ®6 vieram aos cadafalsos 

^^^•mpanhar ei -rei e a rainha com 

os mais senhores e princezas, que des- 
ceram tão acompanhados de instrumentos, 
charamelas e trombetas, atabales, e outros 
de outras maneiras conformes ao dia e a 
seti contentamento, quanto pera taes prin- 
cipes e cavalleiros parecia necessário.)) 
Idem, Ibidem.—cD. Duardos os abraçou, 
não podendo encobrir tamanho contenta- 
mento ; porque, quando é grande e de 
cousa que se muito deseja, pode se mal 
dissimular.)) Idem, Ibidem, cap. 47. — 
«Tamanho foi o prazer de todos com sa- 
ber aquellas novas, que a nenhum pare- 
ceu que ficava menor quinhão no conten- 
tamento dellas.-» Idem, Ibidem, cap. 48. 
— dE não tornar ás armas em tempo, que 
nem eu, sou pera tUas, nim ellas pera 
niirn: mas eu enganei-me tanto comigo, 
que quiz seguir o mundo pera ver con- 
tentamentos alheios, e a mim isento del- 
les.r> Idem, Ibidem, cap. 73.— a.E de- 
pois depassarmos o mar roxo, & vencer- 
mos nossas difficuldades, viremos ás pal- 
mas, onde beberemos nas fontes das sua- 
ves agoas, viremos á victoria de nós mes- 
mos entendida pelas palmas, & alli bebe- 
remos de suave contentamento, que cZsi- 
go traz o triumpho que alcançamos de nós 
mesmos, vencendo nossos appdites, & fa- 
zenioos tributários, & seruos da razão.)) 
Heitor Pinto, Dialogo da verdadeira Phi- 
losophia, cap. G. — ai? sendo assi leua- 
do Antjnio de Brito com grandes festas e 
contentamento de ambas as piartes a Ter- 
nate, ç nelle recebido, e tratado de todos 
com tanto amor, como se Boleife fora vi- 
uo, plantou na cidade Oápe cabeça de 
toda a ilha a fortaleza de sam loam Bau- 
tista.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. G. 

Agiisalhidos foi-íim juntamente 
O üama e Portuguezes no aposento 
Do nobre regedor da Indica gente, 
Com festas, egeral contentamento. 

cAM., Lüs., c. VII, est. 66. 

Ilíivcrá indíi algnmdia, 
Que eu veja esta alegria ? 
Mas lia vào pensamento, 
Inda eu cuido que lia alii contentamento! 

;iAnB. DACKLI.AR, SAUDADES A AONIO. 

E na sexta liia ter contentamento. 
JOÃO VAZ, GAIA, J). 27. 

—«Tenho aqui um velho meu creado, 
que me creou; homem daquelle bom tem- 
po, em que a pobreza não imp'idia o bom 
contentamento.» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 02.—aNão 
pôde haver contentamento igual ao de fa- 
zer nossos semelhantes felizes.y>—«Para 
ser rico em contentamento, é necessário 
ser pobre em desejos, r) Rodrigues de Bas- 
tos, Maximas e ÍPensamentos, Ton;. i. 

— láatisíaçílo, resgate, composição, pa- 
gamento á parte lesada, injuriada. 

— Fazer o contentamento, satisfazer 
com apreço abastante do resgate, ao dono 
do resgatado; dar satisfação. 

— Carta ãe contentamento, carta da 
parte lesada, para se obter perdão em 
juizo. 

— Instrumento de contentamento, auto 
do satisfação, ou composição. — «Viram 
as partes a elles, e dar-lhes-ham as peti- 
çoões; e como aparte lha der, o Escripvão 
a veja loguo; e se for de feito, que peção 
perdom, a saber, de feridas, paancadas, 
roubos, força de molher, o Escripvão per- 
gunte á parte, que a ha de dar, quanto hé 
aas feridas, e paancadas, se forom da- 
das em reixa, se de 2^'>'oposito, e assi o 
declare na petiçom, e o tempo cm que fo- 
ram dadas / e se não trouver estromento 
de contentamento da parte guerellosa, em 
todo o caso diga-lhe o Escripvão que vaa 
por elle, e nom ponha a petiçom em rool 
ataa que o tragua; e quando o trouver fa- 
ça-lhe o Escripvão pergunta, se deu já 
outra petiçom, como aquella, e quantas 
vezes, e que desembargo ouve delia, cada 
vez que a deu, e assi o ponha no rool, e 
estas perguntas se façam em todollos ca- 
sos suso escriptos.n Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. 4, § G.— (íSe for de furtos, 
o Escripvão a veja, e faça declarar os 
furtos quaes, e qu intos som, e se a parte 
nom trouver estromento de contentamento 
das partes, a que os furtos foram feitos, 
nom ponha a petiçom no rool, e se o trou- 
ver, faça-lhe as perguntas suso ditas.t 
Ob. cit., § 8. — «Se for petiçom de fogo, 
que fizesse dapno a alguém, o Escripvam 
o veja, e faça declarar, e lhe faça trazer 
estromento de contentamento,/azenáo-Z/<e 
as perguntas, que fazem aos suso ditos, e 
se o fogo per cajom fazer algun mal, em 
tal caso ponha-se a petiçom no rool, posto 
que nom traga estromento de contenta- 
mento.» Ob. cit., § 9. 

CONTENTÁR, v. a. (De contente). Cau- 
sar contentamento, satisfazer, agradar.— 
«O Senhor Deos, nosso grande Jisico e 
mestre, os castigue com tal sofreada que 
os faça contentar de muyto menos,d D. 
Duarte, Leal Conselheiro, cap. 11.—«E 
vendo a frescura e assento delia, estive- 
ram um pedaço, contentando os olhos em 
obra tua notável, parecendo lhe a melhor 
cousa do mundo. N'isto viram abrir a 
porta do castello, e sair de dentro D. 
Duardos armado das próprias armas, que 
trazia ao tempo que se combateu com Pri- 
malião.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 15. — «E' de mui gram 
preço, e pessoa que a vós mais que a nin- 
guém deseja contentar, ou ao menus re- 
mediar vossas obras.y> Idem, Ibidem, cap. 
50. — «Gonçalo Gomes de Azevedo, e Lio- 
nel de Lima trataram de se ir pera Ma- 
laca, querendo levar comsigo alguns ho- 
mens, a que D. Jorge de Mtnezes acudio, 
e os tomou com muito trabalho, e com lhes 
dar o seu dinheiro pera os Contentar 6 
elles se foram com alguns criados seus.» 
Diogo do Couto, Década IV, Liv. vi, 
cap. 5, 
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A um Cochim, e a outro Cananor, 
A qual Chalé, a qual a illia da Pimenta, 
A qual Coulão, a qual dá Cranganor, 
E os mais, a quem o mais serve, e contenta: 
Ura só moço a quem tinha muito amor, 
Despois que tudo deu, se lhe apresenta : 
Para este Calecut somente fica, 
Cidade já por trato nobre, e rica. 

CAM., LÜS., C. VII, cst. 35. 

Do Douro e Guadiana o campo ufano, 
Já dito Elysio, tanto o contentou, 
Que ali quiz dar aos já cansados ossos 
Eterna sepultura, e nome aos nossos. 

OB. OIT., c. VIII, est. 3. 

Ali quer que as aquaticas donzellas 
Esperem os fortíssimos Barões, 
Todas as que tem titulo de bcllas, 
Gloria dos olhos, dor dos corações, 
Com danças e choreas; porque n'ella3 
Influirá secretas affeições, 
Para com mais vontade trabalharem 
De contentar a quem se affeiçoarem. 

OB. OIT., c. IX, est. 22. 

Isto fazem os reis quando embebidos 
N'uma apparencia branda que os contenta, 
Dào os prêmios de Aiace merecidos. 

OB. ciT., c. X, est. 24, 

—Absolutamente; 

Lavam com lagrimas vivas 
todas as vãas esperanças, 
batem cm desconfianças 
ahi vos torçem as vidas; 
inda d'Í6so mal servidas 
piores de contentar, 
s'ellas bê lavam, melhor torçem, 
namorou-me o seu lavar. 

CHRYST. FALCÃO, OBRAS, p. 2G (cd. 1871). 

—Contentar-se, v. rejl. Satisfazer-se, 
estar contente, satisfeito; nào exigir mais 
nada. — ^Riquezas he um jito, barreira, 
e barranco, onde muytos gyram; dam ciiy- 
dados, elles trazem o repouso desterrado; 
quem tirar o desejo d'elles e se quizer 
contentar com o que Deos quiz que tives- 
se, terá o coraqom livre e assocegado pera 
conversar no ceo e ter lá o pensamento, e 
poderá deixar os temporaes bens pelos 
eternos.D D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 9 (ed. 1872).—«.Qualquer es- 
tado he bem, se contenta a quem o tem; 
se nam temos o que queremos, queiramos 
o que podemos, que nam ha ninguém por 
mais liberdade e mUito que tenha, que 
faça todo o que deseja.r> Idem, Ibidem, 
p. 25.—«Os curiosos de serem singulares, 
sam afeiçoados a sua perdiçam, obedecem 
a seus apetites e desobedecem a Deos, ale- 
vantam-se-lhe com as habilidades que lhe 
deu, e benejicios que lhe faz, enchem-se de 
presunçam d'elles, andam após o fumo 
das honras, e assopros de vã gloria, ar- 
dem em desejos de os louvarem, e sam 
descontentes, porque se nam querem con- 
tentar com a parte que lhe coube na mer- 
cê do Senhor.y> Idem, Ibidem, p. 60. 

Todos os contentamentos 
da minha vida passaram, 
e emfim nam me ficaram 
senam descontentamentos 
qne de mim se contentaram; 

D'estes pelo meu peccado, 
ynda que nuca pequei 
a quem amo e amarei, 
nunca desacompanhado 
me vejo nem verei. 

CIIKYST. TALCÃO, OBEAS, p. 2 (cd. 1871). 

Como a cantiga mostrava, 
fcminil a meu cuidar 
era a voz de quem cantava 
que por mais de bem cantar 
em ouvir me contentava. 

IDEM, IBIDEM, p. 9. 

Se vos eu vira empregada 
como rezam requeria, 
minha alma se contentara 
padecera a jieua minha; 
frol das frores escolhida, 
esperança de meu bem, 
a minha alma por vós pena, 
e a vossa nam sei por quem. 

IDEM, IBIDEM, p. 27. 

— o-Que desejar tanto aquelle galardão 
mais lhe partcia odio, que amor: porque 
as pessoas desenga^iadas, contentavam-se 
com cousas onde se nào aventura a honra ; 
e vida de quem queriam. » Barres, Clari- 
mundo, Liv. 2, cap. G.— «For duas cou- 
sas, disse Dramusiando, te cometti o que 
tu engeitas, uma, que minha condicção é 
escusar mal onde é mal empregado, a ou- 
tra, que me não sei contentar de nenhuma 
vicioria onde ha pouca defensa; mas pois 
que tu julgas isto ao reves da vontade, 
com que t'o digo, aguarda. Primalião, 
que com aquella hraveza o viu, começou- 
se de defender o melhor que pôd(^, que 
pera o ojfender outro repouso lhe era ne- 
cessário.y> Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 10.—nE depois que 
se viu, tal, que se julgava polo maior do 
mundo, tiiiha tal animo, que não se quiz 
contentar d'isto só, antes despendendo al- 
gum tempo no exercido das armas, sahiu 
tão destro nellas que bastou para o haver 
de julgar por jilho de seu pae. Chegando 
a idade para ser cavalleiro, morreu sua 
avó, e elle se foi ao gigante Gataru, que 
o fez, sem saber quem era, por ver n'el- 
le signal das obras que depois mostrou.i> 
Idem_, Ibidem, cap. 14.— «O cavalleiro 
da fortuna, que o viu tão desesperado da 
vida, o deixou, dizendo: Não matarei eu 
quem ã'isso se contenta, abasta para pro- 
va de vossa verdade, quão mal a soubes- 
tes defender; e sobindo a cavallo começou 
caminhar algum tanto contente de si polo 
que lhe acontecera.d Idem, Ibidem, cap. 
18. — (í Ao outro dia, depois de ouvir mis- 
sa com toda a solemnidade, que nos dias 
de festa costumava, quiz jantar na tenda 
com a imperatriz e sua nora: el-rei Fri- 
sol comeu com elle, trouxe a imperatrizpo- 
la mão, e o imperador a Gridonia, ao 
príncipe Florewlos a infante Polinarda: 
e assim todolos outros principes cada um 
tomava o lugar de que mais se contentava; 
sahindo tão ataviados e custosos e gentis 
homens, quanto em outra parte n'aquelle 
tempo senão poãeram achar. » Idem, Ibi- 

dem, cap. 24. — «E pois sua edade era 
pera isso, e seu animo tal, que não das 
pequenas emprezas se contentava, Ç"® 
olhasse a grande, que então se aparelM' 
va pera em pouco espaço ser senhor 
mundo; pois pera, o ganhar não lh& J'^' 
leda mais que pol-o em obra, quizesse cíM 
todo o seu poder vir sobre Constantinop^i 
pois que os seus muros já não tinham ow 
tro amparo senão aquelle velho imperaaoh 
a que a idade e o tempo pozera em 
estado, que não podia soff rer as armah 
e que os defensores, que o poderiam oj"* 
dar, jaziam presos em parte onde tinhdi^ 
mais necessidade de soccorro do í*"' 
diam dar a outrem.i> Idem, Ibidem, caP* 
39. — a.Alguns dias Primalião e o cava 
leiro Triste estiveram em casa de 
dricia tão servidos e visitados d'ello, 
mo l'ho fazia fazer o preço de suas 
soas, e o contentamento das novas, jwe 
deram de D. Duardos ser vivo. Que 
to que de todo já estivesse desesperado 
o poder haver, contentava-se de ter a. 
tade sugeita na lembrança de suas ohT^' 
Idem, Ibidem, cap. 52. — (íPahnei^^'f 
caminhou por suas jornadas não saoend^ 
a que parte guiasse, que pera Constanti' 
nopla não ousava, tendo inda na memoi 
a defeza de sua senhora Polinarda,, C® 
tentando-se algum tanto da lembranç'^, 
cujo filho era: cousa que dantes não sahi^> 
cobrando com isso nova ousadia, perO- 
tanto pejo a poder servir.» Idem, Ibid®®' 
cap. 54. — «E trazendo-nos para f 
castello encontraram com esse cavall^^J^' 
que acudiu depois de vós em compa^^'' 
do vosso escudeiro: e como o tomdf^ 
descuidado, remeitendo a elle, o enconi^'^ 
ram tão de supito, que o derribarafi^ 
cavallo : e contentando se d'elle, 
era fermoso, o trouxeram, deixando o 
valleiro a pé sem nenhum querer ch<^9 
á conclusão de baPãha, posto que 
vezes l'ho pediu, dando por escusa que 
haviam de fazer o que por outro lhe e 
defeso.D Idem, Ibidem, cap. 55. — ^ 
tardou nada o quarto cavalleiro, 
grande pressa sahiu do castello, .g 
d'armas de pardo e branco com 
d'ouro por ellas, dizendo: Não cuidei' í 
vossa doudice fosse tão ávante, ^ 
pois vos não contentaes do passado^ 
dai, e vereis o que nissoganhastes.o W 
Ibidem, cap. 57. — «Á entrada d'ell^^ 
tava um gigante tão grande e esp®"® ^ 
quanto nunca vira outro, com umct " 
de ferro nas mãos de muito peso : e ^ 
que Palmeirim queria entrar na ^ 
esgrimiu com tanta continência, í"® 
tára pera fazer medo a qualquer ^ 
cavalleiro; mas como em PalmeiTí^^ 
desta qualidade fizessem pouca mossdí 
passar por diante pera levar sua 
ra aojim que desejava, não se cont® 
do da muita honra, que aquelle di . 
nhára, parecendo-lhe que mais 
era deixar perder o ganhado, 
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ffJnW o perdião.r, Idem, Ibidem, cap. 
• <^Assim com estas armas novas co- 

per a o castello d'Almou- 

th ver-se nos perigos d'elle, 1 endo que quem n'elles não se aventura, 
pottcas vezes alcanqa victoria de que se 

Ibidem. cap. 59. - «ií, 

cai ^ fugindo a uma e outra parte, quasi morto, assim das fe- 

tr fecebera, como do caiisnco do 
Vú /A foi logo sohre elle 
^tnl « cabeça; e estando-lhe de- ®S«'icZo o elmo, sentiu que o chamavam 

® virando os olhos contra a ja- 
donzella lhe disse: Sendor ca- 

^ ^iio, a senhora Miraguarda vos pe- 
contenteis da victoria da hata- 

^morte do gigante; porque, 

//" o que deveis ás ar- > dia obrigues, por esse ser o princi- 
i^'<ista casa tem.»Idem, 

rf,- Cííp. G2. — «Essa vossa senhora, /T / * > j'-onano, e mais fermosa que vós? 

Se V° alguma cousa parec^o, dis- 
l^cm sei que ella vol-o pa- 

lue extremo pola muita differença 
^<>rn ^ outra. Pois podeis vos 
'«(/ elle, que Miraguarda de ser 
Idem T"®" cí;??2o VÓS se contentaria.» 
5ç g ' cap. 66. — «Palmeirim 
Hr lhe deixar a empreza, por 

''^^ulheres, a que Floriano era 
^^If^^oado. E posto em ordem, pon- 

0 f. , V^'''"p-as ao cavallo, remetteu contra 

'^nd 5^® também o saiu a receber; (/g l^c fosse um dos mais nomeados 
S(j ^"5"^ veio ao chão sem fazer mos- 

Idem, Ibidem, cap. 67. 
coj^g f 'e»?py gwe Palmeirim alli esteve, 
<ÍQg J'^^se todo gastado em conversação 
a i, 'f^^llo.s, trabalhou por lhes ganhar 
Varfi ? cousas quo ao duque tuca- 

á memória quão espe- 
1'ia ^'^^"'^^ciro era, tamanho bem lhe que- 

^''<2 as desejava pôr, 
Qs senhora de todo seu estado, e 
iarnl casal-as com seus irmãos, que 
Í^íe j, pessoas de gran preço, e de 

se deviam contentar.» Idem, 
70. — « Trazia na mão di- 

6sc(((^g "íwça de ferro, na esquerda um 
''o-se c ^ ^^'"'^cisiada fortaleza. E chegan- 
'"^^donJi ^ cavalleiro, disse com voz 

^ • O' destruidor de meu 
^^'^Outíc po'>' defender-te, que em 

pesar que me aqui fizeste, te 
?^e ,g • carnes em pedaços, e farei 
"'ouíj, ^ '"manjar das alimarias, porque 

já me não contentaria. O 
lhe responder, o recebeu 

'ftnden/^'^f°rça coberto de seu escudo, 
*.^'<8 com muito resguardo de 

a j*/ ® offendendo-o com outros 
^Ibidem, cap. 73. 

comsigo a perfeita 

ulo' ^ contentando-se com 
®9o muito. D Heitor Pinto, Dia- 

J^dadeira philosophia, cap. 6, 
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Por ti a noito escura me contenta, 
Por ti o claro dia me aborrece. 

CAM., r.cL. ly, 15. 200, ccl. IGGG. 

Tudo me defendei, senAlo só ver-vos, 
E dentro na minha nlma contemplar-vos, 
Que se assim não cliegar a contentar-vos, 
Ao menos que não chegue a aborrecer-vos. 

iDKM, soN. Lxvi, ]"). 37, cd. IGGG. 

E se ainda não ficarem d'esto geito 
Destruídos, ou mortos totalmente, 
Eu tenho imaginado no conceito 
Outra manha e ardil, que te contente : 
Manda-lfie dar piloto, que de geito 
Seja astuto no engano o tão prudente, 
Que os leve aonde sejam destruídos, 
Desbaratados, mortos ou perdidos. 

iDKM, tüs., c. I, est. 81. 

Nilo se contenta a gente Portugucza ; 
Mas seguindo a victoria cstrue o mata ; 
A povoação sem muro e sem defeza, 
Esbombardêa, accende e desbarata. 

IDEM, oB. ciT., e. I, est. í)0. 

N'este centro, pousada dos humanos, 
Que não somente ousados se contentam 
De soílrerem da terra firme os danos, 
Mas inda o mar instahil exprimentam; 
Verás as varias partes, que os insanos 
Mares dividem, onde se aposentam 
Varias nações quo mandam vários reis, 
Vários costumes seus, e varias leis. 

• IDEM, OB. CIT., c. X, CSt. 91. 

Sc a sua nova ovelha se remonta, 
Jacob ao seu collo lha trazia ; 
E quando em casa a lãa fiava ella. 
Passava contentando-se com vella. 

bahu. uackllar, olossa a camões. 

E n'outra parte á cama se chegava 
lium Homem, que virtude rcj)resenta, 
O qual quinze annos mais lh'rtssegurava 
Com quo tio temor passa a grS tormenta; 
Este para firmeza lhe deixava 
O signalde quo se elle mais contenta, 
Qne era nas sombras onde discorrendo 
O sol eguacs espaços vac fazendo. 

KOL. DE M0UBA, NÜV. DO IIOMJCM. C. II, CSt. 42. 

— ti Se os dignos se contentarem de não 
ter sua estatua no tienado, como o Cen- 
çor, satisfeitos de que se pergunte antes; 
porque não derão este legar a julano ?» 
Francisco ilanoel de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 153. — «Para satifuzcr a 
esquecida jpreíewção de nossus priuilegios 
(os quaes fora de pessoa natural, senão 
estendam mais que a jilho, irmão, tio, ou 
sobrinho dos Reis) bem se contentarião 
os Portuguezes, de que os mandasse hunm 
neta delliei D. Felipe.i> Idcin, Epana- 
phoras, p. 18. 

— Loc.: Contentar-se com pouco; ter 
poucas precisücs, necessidades, ser fácil 
de contentar. 

— Contentar-se de si; pagar-se dos 
proprios talentos e qualidades. 

CONTÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim con- 
tentus, part. pass. de contenere). Cheio 
de alegria, de contentamento; satisfeito. 

Sendo sa mercê contente 
qu'a ouuyr-nos se condyne. 

CAKC. DE BES., t. I, p. 2. 

— tíNom muy contente porém da vito- 
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rya, porque se lhe offereceo o aazo para 
filar a Villa de Gibraltar.r> Azurara, 
Chronica de Guiné, p. 28. — «Nomfoi 
contente d'a(juesta rej)osta, e desafiouho 
logo e seu rexno.t> Fernào Lopes, Chron. 
de D. Pedro I, cap. 18. — (lOs fidall- 
gos de seu reino veherom dei e de suas 
gentes muj mal comtentos e escandalisa- 
dos.D Idem, Ibidem, cap. 38. 

Eu desta gloria so fico contente, 
Que a minlia terra amei, e a minha gente. 

ANT. EEKB., liv. I, p. 43 (ed. 1771). 

Mas a mim nem o passado 
nem o que me era presente" 
nada me nam faz contente 
que n'isto o magoado 
he como o muito doente 

CIIBYST. FALCÃO, OBBAS, p. 3 (cd. 1871). 

Contente de descontente 
a noute sendo calada, 
como he certo em quem sente 
nam ficou cousa passada 
que mo nam fosse j)roscnte. 
Vindo-me a memória <]ar 
em quãdo andava com o gado, 
ter com Maria sonhado 
fez-me o dormir desscjar 
de mim pouco dessejado. 

IDIDEM, p. 4. 

Ilüa coifa nam lavrada 
antes sem nenhum lavor 
e em çima por mais door 

^huma talhinha pedrada 
ou hum pedrado a tenor : 
Quizera-a ir receber 
vendo-a ante mim presente, 
mas nam pude de contente 
que yndo para me ei'guor , 
de prazer me achei doente. 

IBIDEM, p. 9. 

Nús n'osto mundo nascemos 
c nús sayremos d'elle, 
n'efrte meyo que vivemos 
soo rico he aquelle 
que ser contente sabemos : 
E quo grandes bons vos dessem 
aquclles que vol-os deram, 
eu sei bem que nús nasçeram 
e antes que os tivessem 
he certo que nam tiveram. 

IBIDEM, p. 11. 

Eu sey bem qne nam me mentes, 
que o incutir he diticrento 
nam fala d'alma quem mente, 
Crisfal nam te descontentes 
se mo queres vêr contente. 

iniDKM, p. 13. 

Solteira foreis, senhora, 
vira-vos viver contente 
ainda que o eu não fora, 
fora eu só o descontente ; 
mas ver-vos mal empregada 
triste de vós o de mim, 
de vós por serdes casada 
o de mini poríjue vos vi. 

IBIDEM, p. 21, 

Para quem tam mal contente 
está do tal casamento _ 
nam era ao ijuindo nc a gente 
em tirar-me do tormento. 

IBIDEM, p. 22. 
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Pelos prazeres passados 
desconfio dos presentes, 
porque imnca vi contentes 
se nam os desconfiados. 

IBIDEM, p. 24. 

O mundo lá me levou 
apoz si um pouco tempo, 
cedo me dosenganou, 
o me paçou com fermento ; 
quando lhe tomei o tento 
achey o bem difterente; 
vi que nam ia segura, 
vi muyta desaventura, 
nenhum estado contente 
e todos de pouca dura. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 90 
(ed. 1872). 

Desterrei da minha mente 
Os meus perfeitos arreios 
Naturaes ; 
Nào me prezei de prudente, 
Mas contente 
Me gozei c'os trajos feios 
Mundanaes. 

OIL VIC., AÜTO DA ALMA. 

Vic. Senhora Moneca, trazeis 
Algum cabrito recente ? 

Mon. Não bofé, Senhor Vicente : 
Quizera ora trazer tres, 
De que vós forcis contente. 

IDEM, AUTO DA FSIRA. 

S.João. Que sam muito ledo e muito contente, 
Poi'que a verdade he a mesma Trindade 
V erdadeiramente. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEDS. 

Contente ào seu mal os dias passa. 
CORTE REAL, NAUP. DE SEPULV., C. I. 

— «Mmí contente ficou o cmperador 
com estas palavras, crendí) que mems has- 
tavaõ pera o ter por certo: mas como as 
cousas que o homem muito deseja, semjire 
tem hum receio de usnaõ alcançar..,» Bar- 
res, Clarimundo, Liv. ii, cap. 4.—uNaõ 
creaes Filena que digo isto por mais que 
por picdado de vós, Quanto he dar Hcen- 
ja a Clarimundo que fi'<iue n'esta Corte, 
pôde-o fazar se disso for contente como 
aquelle que tem a vontade mais livre do 
que vós cuidais: verdade he que folgarei 
com isso, porque o deseja meu pai, que 
por estoutra via não me hajaes por taõ 
necia que o consirda.T) Idem, Ibidera, cap. 
5.— <íE depois que todas passaraõ o tem- 
po em algumas de prazer, por ser já mui- 
tarde, despedio-se Filena, e inda que naõ 
como ella esperava, com tudo foi algum 
tanto contente, porque já subira o segun- 
do gráo, que é o mais perigoso neste ne- 
gocio.Idem, Ibidem, cap. 6, — nE se 
esta prisão, em que me vejo, estivera em 
parte que me leixára ver-vos, por ardua 
que fora, vivera contente; mas estou on- 
de não espero sair, e com esto perco a es- 
perança de poder-vos ver: assim que, mi- 
nha Senhora, aconselhai-me que fuça ; sevi 
vós não tenho vida: e com quanto sei que 
este cuidado vos durará pouco, porque elle 
me matará cedo, hei medo que depois de 
morto sinta o que de mim vos ha de fi- 
car,v Francisco dc Moraes, Palmeirim de 

I Inglaterra, cap. 1. — «Ao outro dia de- 
pois de partido, o imperador o soube; 
que o pranto de Gridonia o manifestou: 
a imperatriz que. a este Jilho amava como 
a si mesma, quando sua partida lhe dis- 
seram, nenhuma coicsa a fazia contente; 
e como em as mulheres as pequenas se sen- 
tem muito, todo o aposentamento delia era 
envolto em choro e descontentamento : umas 
por ajudar sua senhora: outras por amor 
de Flerida, que de todas era tão amada, 
como lh'o ella por boas obras sempre sou- 
he merecer; que estas suo as com qiu se 
ganham vontades alheias.y> Idem, Ibidem, 
cap. 5. — kO imperador cavalgava muitas 
vezes polos lugares principaes, porque 
com sua presença, o povo cria que de na- 
da estavam dexfaüecidos. Argulante se 
tornm p<-.ra Inglaterra com recado que 
lhe o imperador deu pera el-rei seu senhor 
e Flerida, contente de ver a diligencia 
que punha na perda de D. Duardos.n 
Idem, Ibidem.— lArgolante cheguu a In- 
glaterra com o recado que levava, de que 
el-rei e Flerida ficavam contentes : cren- 
do que de tal diligencia algum bom fru- 
cto se havia de tirar.í> Idem, Ibidem. — 
«Ao tempo que Paudricia entrou pola pri- 
meira porta (depois da tumba e suas don- 
zelas serem dentro) se virou contra Pri- 
malião, dizendo: /Senhor cavalleiro, este 
é o aposento dos tristes, derradeira sepul- 
tura do meu descanço; daqui vos tornai, 
que dentro não pode entrar senão quem já 
engeitou a esperança de ser contente.» 
Idom, Ibidem, cap. G. — «Porém Palmei- 
rim, a que a razão ajudava a sentir mais 
a de seu irmão, foi tão triste, que nenhu- 
ma cousa o fazia contente, passando o 
tempo em ir-se todolos dias passar aquella 
saudade ao longo da praia onde o mar 
batia: com sua idade pmca, brincando 
nas ondas delle, esquecia parte da paixão, 
ytíc o apai^tatnenio de seu irmào lhe Ja- 
zia.t Idem, Ibidem, cap. 8. — «O prín- 
cipe Vernao ficou tão contente destas pa- 
lavras, e de saber que aquelle era Balear, 
que sem lhe mais responder o levou nos 
braços com tamanho amor, C/mo se elles 
sempre tiveram.t> Idem, Ibidem, cap. 9. 
— «Os que esta batalha viam tinham em 
tanto o esforço e valentia de Primalião, 
que o julgavam polo melhor cavalleiro do 
mundo. IJrammiando, que de uma janel- 
la 03 olhava com D. Duardos, lhe pergun- 
tou, quem era o cavalleiro: eelle lho dis- 
se com assaz tristeza, por ver o estado a 
que sua amisade o trouxera, e conjessou- 
Iho, porque viu que lho não podia negar: 
de que Dramusiandoficou assaz contente, 
vendo que todas suas cousas se aj)arelha- 
vam a seu gosto.y> Idem, Ibidem, cap. 10. 
— «Ainda estas 2>alavras não eram aca- 
vadas quando elle, e Libusante da Grécia 
se encontraram com tanta força, que Li- 
busante veio a terra p'das ancas do ca- 
vallo, ficando Palmeirim tão inteiro na 
sella como se o não tocára, de que o im- 

perador foi tão contente como espantado ■ 
porque este Libusante era então o niRwo 
cavalleiro de toda a Grécia: de casta J 
gigantes, posto que elle o não fosse. 
assÍ7n passou por elle com sua espaàa n® 
mão fazendo maravilhas em armd^' 
principe Florendos se encontrou com 
folante o medroso: e ambos passaram 
polo outro.Idem, Ibidem, cap. T 
«Pois a imperatriz e Gridonia, ai" 
que nellas era sempre presente a tristti'^'^ 
que a perda de Primalião lhes fazia, 
tavam tão contentes de ver as cavaLaf^ 
de seus filhos, que todo o al esqueceraif^'^ 
cuidando que com elles poderiam toi f* 
a alegria passada, de que viviam aes 
peradas.D Idem, Ibidem. — «Mas Pa^ 
ro lhe atalhou com um golpe da sua w > 
por cima do escudo, dado com 
ça, que as duas partes fez vir ' 
Vernao que nunca em tal affronta se 
quiz nesta fazer maravilhas, ^ 
tão valentemente que Primalião 
olhava, estava contente de o ver com 
esjorço, e triste porque sabia quão f 
no fim havia de aproveitar, que D. ^ 
dos lhe dissera quem era, e ainda " ^ 
sabia quem fossem seus companhet^''^' 
Idem, Ibidem, cap. 15. —«Porém 
não era assim; que acima delle wwi 
de pedra estava o esforçado Pulendoh 
de Thessalia, que viera alli ter 
noite, onde ouviu as palavras de ' 
e chegando-se mais ao perto coni 
de o entender melhor, ficou contente 
ver tão namorado, e das razões 
o mostrava, trazendo-lhe aquillo a j, 
ria o tempo que já fora dajermosa^ 
celina sua mulher.n Idem, IbideiOi 
IG. — «Já qu'esta dôr me havia • 
muito fora delia contente por ser « 
da de vós; mas não quiz ser tal, 
dcÃcee esjjerança de sustel-a muitüS 
antes me matará cedo, <3 então u 
ella e sem mim, e com saudade oU 
de ver quem ma deu.v Idem, jjjií' 
18. —«A imperatriz mandou levai" ^ 
gem de Altea pera a ter estimada ^ ^ 
rada como merecia cousa tão fiil'" 
que tamanha memória deixára ^co 
casa, de que as damas ficarafi^ 
contentes pjarecendo-lhes que 
não havia alguma tão fermosa 
que pera igualar com Altea Ih^ " jj/i) 
lecesse muito, se não foi PoUnai' ' 
vinha livre d'este receio. O cava!'^^^ 
Fortuna se sahiu da cidade á í" ' jí 
sa, que pôde, satisfeito e contei 
pola vietoria, que aleançara.n ^ 
dem, cap. 24. — «E assim com^^^ 
samentos, hora triste, e outra 
triste, caminhava jjor onde o 
ria, e nunca ia contente, e 
olhos pera uma e outra parte, 
com elles poderia ver cãgwfíia 
o descançasse; mas a vista, í""' 
não emprega em cousas de seU a" 
nenhuma outra descarw^a.D Ide®; 
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andava tão ufano e contente de 
'd vitoria, que de aqui lhe nasceu dei- 

out iue d'antes trazia, e tomar verde e hranco, com pelicanos 
^ toro e pardo, que levavam, uns corações 

V ^ouqãas como então trazia a ac/e; no escudo em campo verde um 
^Cicano da sorte dos outros.Idem, Ibi- 

mim chamam D. Rosirão de 

ilh sobrinha d'elrei d'Inglaterra, o de Pridos duque de Oalles e Cornua- 
ína. Tsfn ó • 7 . 7 . mais, que de mim podeis sa- 
^ 1 ^ se disso não sois satisfeito, acabai 

começado e sereis de todo contente.» 
cavalleiro da fortu- 

impediu que lhe dissesse quem era o 

H í^^oramão e em que as desservi- ■ a donzella lhe deu razão de tudo o que 
ssaua^ de que ficou menos contente do 

^eio o traziam. E logo lhe 
Q ® memória que aquelle poderia ser 

^<^hára na cova, e a que já vencS- 

í-am- ' cap. 2b. —nE Fh- 
tão contente, que estava 

g . V^wvras favorecendo suas obras ante 

deli senhora Altea, como que 
^is ^ T i de vir o galardão del- 
diàs Ibidera. — aAlli esteve alguns 
^^atir^^ o deteve, e soube 
^arar, 

como 

"^rar ^ outros cavalleiros da Floresta 
'Ua feridas, e que estavam de 

pera cedo serem em 
ficou mais conte ate que 

a imaginação do em que os 
Cap 'viver triste.r> Idem, Ibidem, 
jUg' ' — (íElrei andava tão contente, 
ta suas cãas sustidas com tan- 
jug e^g Pf^reciam mais de outro homem 
)•«_ p Pjssoa, em que tanto pesar houve 
pedid disse, oue D. Duari disse, que D. Duardos lhe 
o Quando visse a Urumusiando 
®o como amigo, senão como "laior 

^2. 
^l^igo do mundo.» Idera, Ibi- 

íro j- i - —«.Alli repousaram té ou- 
^^"'ndQ manhãa, que se partiram 
Sorrio contentes d,e. si, 

"'JJ^<^rdude em que se então 
Wem Ibidem, cap. 23.— 

a escuridão, e ella vi- 
em uma nuvem com ta- 

^fpdre !Z"® pequeno espaço des- 
^oSj g cZe que todos ficaram espanta- 

S'® contentes de a ver ir tão 
^'^pe ^ conve7-sação lhe não podes- 

®os quando ella é má ain- 
*?^">'ei '^C'inna.» Idem, Ibidem. — 

g que os inglezes iam de ven- 

f?'' ''s tr dfisbaratados, mandou to- 
P^inci síi/HaZ de acabarem. 

recolheu os seus, 

ta'' l^aru tão contentes e ufa- 
a P^'^90 e o gosto da victoria 

j)j^? ''®ce5í({ 7^°®^® os golpes que seu 
contg doiam na alma, estava o 

' do mundo por ver nelle 
destreza e esforço, T> Idem, 

% '^0 mundo por 
destro^n ^ 

ver nelle 

Ibidem, cap. 4G. — «Então tomando-os 
ambos pola mão os entregou a Flerida, a 
quem com os joelhos no chão beijaram as 
mãos muitas vezes, e ella os teve abraça- 
dos algum espaço sahindo-lhe da alma al- 
gumas lagrimas contentes, lembrando-lhe 
a temerosa batalha em que os já vira den- 
tão em Londres, e quão perto estiveram 
d'acabar ndla.D Idom, Ibidem, cap. 47. 
— <s.A rainha estava com seus netos tão 
contente e sôfrega, que não queria que 
outrem os lograsse senão ella.y> Idom, Ibi- 
dem.— «Senhores, o cavalleiro que na 
ponte está, diz que elle veio de mui lon- 
ge por mandado de uma senhora, a que 
serve, provar-se na aventura desta forta- 
leza, de que tanta fama havia polo mun- 
do, e chegando a ella, achou já os encan- 
tamentos de Eiítrupa quebrados, a força 
de Dramusiando e seus companheiros des- 
truida polo esforço de Palmeirim de In- 
glaterra, e os prisioneiros que dentro es- 
tavam, postos em liberdade, de que está 
assás contente pula muita parte, que n'is- 
so lhe cabe.y> Idem, Ibidem, cap. 49.— 
i El-rei e o imperador Trineo e os outros 
reis ficaram pouco contentes de ver aquel- 
le descontentamento em Floramão, por ser 
nascido de lembranças tão antigas e neces- 
sárias a se esquecer em. D Idem, Ibidem.— 
«O escudeiro se tornou á ponte, e ainda não 
acababa de dar o recado^ quando o esfor- 
çado Tentbror estava nella pedindo justa, 
de que foi satisfeito, que arredando-se o 
outro o necessário pera os encontros traze- 
rem força, se encontraram com tanta, que 
o cavalleiro perdeu um estribo,e Tenebror 
foi ao chão por cima das ancas do caval- 
lo, de que ficou pouco contente, e os que o 
viram também, tendo a forçd do outro em 
muito.K Idem, Ibidem.—«Palmeirim os 
esteve olhando um pequeno espaçíj, contente 
de ver suas obras, louvando antre si sua 
valentia como merecia ser lou^vada.» Idem, 
Ibidem, cap. 54. —«Graciano com a viais 
velha, riatir com a outra; cada um tão 
contente da sorte que lhe coubera, que ne- 
nhum se havia por enganado, té que a mãi 
dellas veio ter com ellles, sabendo já da 
morte de Darmaco, que antes d'isso não ou- 
sára sair de sua casa.d Idem, Ibidem, 
cap. 5G. — tOcavalleiro, que andava ser- 
vindo, mandou pôr a meza com que Pal- 
meirimfoi mui contente, porque em todo o 
dia não comera. E isto não é muito, pois 
em tempo de necessidade tudo se pôde sof- 
frer.«Idera, Ibidem, cap. 58.—«Edetendo- 
se um pouco, disse antre si: Senhora, se 
eu nas grandes affrontas espero vossa aju- 
da, em qual maior que esta me pôde a mi- 
nha ventura nunca pôr ? A vida, se a não 
desejara pera vos servir, pouco me dera 
perdel-a aqui: esta vez a tirai deste peri- 
go; e depois ordenai algum de serviço vos- 
so, em que eu a perca, e vós sereis servidas 
eu contente.»Idom, Ibidem.—«í? vendo que 
o batei sahia em terra, ficou algum tanto 
contente, mais depois que soube que estava 

na guerreira Lusitania, onde muitas vezes 
se desejara,pera ver se a formosura deMi- 
raguarda, de quem tanto sefallava, igua- 
lava em alguma parte com a senhora Po- 
linarda, que de tudo não cria que a na- 
tureza tivesse tamanho poder: mas isto era 
erro; porque nestes casos fazer um extre- 
mo é muito, e fazer dous já não é tanto.x> 
Idem, Ibidem, cap, 59.— nE porque ve- 
jaes quam bem lhe sei agradecer a divida, 
em que lhe vos estaes, e quanto estimo a 
virtude de suas pessoas, tenho determinado 
casar a maior com D. Rosirão vosso ami- 
go e meu sobrinho, e a segunda com Argo- 
lante, filho do duque d' Or tão, queporamor 
de vós, e porque lho eu roguei, cuido que 
serão d'isso contentes.» Idem, Ibidem, 
cap. 65. — «A' terceira darei o marque- 
zado do seu pai, e casará com Beltamar, 
irmão de D. Rosirão, e assim ficará o 
partido igual, e todas contentes.» Idem, 
Ibidem. — «Assim começaram caminhar 
todos tres, contentes de seu acontecimen- 
to e ella de seus enganos,n Idem, Ibidem; 
cap. 66. — «A donzella como quem não 
sofiria vagar em srcas cousas, porque a 
necessidade requeria muita pressa, foi á 
villa, e fez volta tão prestes, como se o seu 
palafreni andara em toda sua força: e, 
chagando a Palmeirim, vendo-o sem elmo 
tão moço e gentil homem, não ficou conten- 
te, crendo que pera sua afronta achára 
fraco remedio: dizendo mui á sua ventu- 
ra, se queixava mais que antes. Palmei- 
rim, movido de piedade não sabendo porque 
assim se matava, rogou-lhe que sem nehum 
j}ejo lho dissesse.y> Idem, Ibidem, cap, 68. 
—i Palmeirim ficou tão contenté da mu- 
dança de sua vontade, que o houve por maior 
victoria pera seu gosto, do que fora a das 
batalhas passadas: com este alvoroço foi 
ver o duque, que já se começava a levan- 
tar, e, levando-o nos braços com xm pra- 
zer desacostumado, lhe deu conta do que 
m S6í( negocio fizura, que pera elle foi um 
bem tdo pariguso, quu l^ulmairim cuidou 
que se convertesse cm outra causa: que não 
podendo seu coração com alegria tão su- 
pita, deu com elle no chão tão sem accor- 
do, que foi necessário accudir-lhe com al- 
guns remedios pera tornar a elle, a Idem, 
Ibidem, cap. 70. — «Não tardou muito, 
que uma donzella veio abrir a porta do 
Castello por mandado da senhora délle, 
que já então lhe não pareceu bem usar d'ou- 
tros rigores, pois não aproveitavam pera 
nada: Florendos tomando a dona por a mão, 
entrou dentro, e á entrada os veio a rece- 
ber -o cavalleiro seu marido delia, que de- 
pois da levar nos braços com tão gram 
amor como lhe fazia mostrar o hem que 
lhe queria, se veio para Florendos, dizen- 
do : Por certo, senhor cavalleiro, ver vos- 
sas obras mo fizeram tão contente, que me 
não lembra o que nisso ganhei. Idem, Ibi- 
dem, cap. 74. — «Mandou chamar hum Ca- 
çanar 'da Igreja homem de bom termo, e 
de quem estava contente.» Antônio Gou- 
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vòa, Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. 
I, cap. 13. 

De alcançar tnl victoria tão birata 
Inda não bem contente o forte braço, 
Vae ajudar ao bravo C.istelhano, 
Que pelejando eatá co'o Jlauritano. 

CAM., LUS., C. III, est. 114. 
Não sabe o bravo tanto bem se o creia, 
Que o coração no peito lhe não cabe ; 

" De contente de ver que a dama o manda. 
Pouco cuida que frtz, se loga abranda. 

OB. ciT., c. VI, est. 90. 
Olha como em tão justa e sancta guerra. 
De acabar pelejando estil contente ; 
Das mãos dos Mouros entra a felice alma 
Triumphando nos céos com justíi palma. 

OB. OIT., c. vui, est. 17. 
O frecheiro, que contra o céo se atreve, 
A recebel-a vem, ledo e contente ; 
Vem todoa os Cupidos servidores 
Beijar a mão á deosa dos amores. 

OB. CIT., c. IX, est. 36. 

Por vos servir a tudo apparelhados. 
De vós tão longe sempre obedientes ; 
A quaesquer vossos ásperos maudados, 
Sem dar resposta, promptos e contentes. 

OB. OIT., c. X, est. 148. 

— aNam digo eu por quantas almas 
sei de certo que me ham de voar das mãos 
ao céo, deuendo, e agradecendo fera sem- 
pre a hemauenturanqa, de que gozaram, 
á graça, que receberam por vieyo de hum 
ministro tam indigno; mas uma só que 
Deos íeuesse predestinado no metjo daquel- 
Ias brenhas me deuera a mim leuar per 
ellas apos si mais contente por certo, e 
ligeiro, do que vay correndo os campos, 
saltando pelos montes, trespondo as asso- 
madas o veado, ou ceruo, em que o Espi- 
rito santo representa aquelle immenso 
amor, com que o diuino Esposo veyo do 
Céo á terra a buscar cada uma destas 
mesmas almas, nam com algum receo se o 
matariam com peçonha, mas determinado 
a morrer por todos na cruz. » Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 8. 

Não contente com isto, maior prova 
De seu immenso gozo dar perteiide: 
Que bizarro Concerto de prelúdio 
Birva ao farto banquete, determina, 
Da Musica melhor, que ha na Cidade. 

DINIZ DA CKUZ, IIVSSOPE, C. VI. 
Bom tempo, quando segura 
A cabeça s'encostiuia 
Onde o sono a eoiiuidaua. 
Contente da cobertura 
Tão rica, que lhe o cco daua. 

si DE MIRASdA, carta A ANTONIO PEUEYUA. 
Que estado he este meu tara differente ? 
Aonde a força dos males mais insiste, 
Que porque fuy contente de ser triste, 
Nem de ser triste pude ser contente. 

FBANC. BODR. lobo, riíIMAVEBA, FLORESTA V. 
Tristemente ia um Morto tomar pósse 

Do seu ultimo alvérgue; 
E o Cura ia enterrá-lo 
Bem contente, e aguçado. 

Mui bem condicionado ia o Defunto, 
N'um tal roupão envolto, 

Que se chama caixão  
FBAMC. U. DO NASC., FAB. DBLAF., f. 10, 1ÍV. m. 
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Mns.se a meus passos se ojiposer Ventura, 
Ou se op])oserem Fados invejosos, 
Que me preparem negra sepultura 
Do mar entre os abyBuios es]iaMtosos ; 
Allrontar vou contente a morte escura, 
E exemplo deixo aos l'osteros famosos 
De amor da patria, que me anima, e inilamma, 
E á grande emprcza me convida, e chama. 

J. AOOST. DE MACEDO, ORIENTE, C I, CSt. 76. 

De toda a parte a obedecer contentes 
Correm ao mando de Cypriiia bella. 

OABRETT, RETRATO DE VENUS, C. I. 

—Loc.: Estar contente de si mesmo; 
estar satisfeito dos seus proprios méritos 
e qualidades, respeitar-se ; ter-se em mui- 
ta conta, em bom conceito. 

— Estar contente com a sua sorte; 
nada mais desejar. — Tempos conten- 
tes; tempos felizes, venturosos.—Conten- 
te como gato com tramholho. 

— Loc. ADV.: De contente, de con- 
tentamento.— Saltou de contente com a 
noticia.— De contente lhe doe um dente. 

CONTÊNTEMÊNTE, adv. (De contente, 
com o suííixo «mente»). Com contenta- 
mento, alei^remento. 

t CONTENTÍSSIMAMÊNTE, ado. superl. 
(Do contentissimo, com o suffixo «men- 
te»). Com sumiiio contentamento. 

CONTENTÍSSIMO, adj. superl. de Con- 
tente. Muito contente, summamentc sa- 
tisfeito. 

CONTENTÍVEL. Vid, Contemptivel. 
CONTENTO, s. m. ant. (De contente). 

Contentamento, satisfação, gosto, pra- 
zer. 

Passa teus males contento 
Se lhe queres achar cura, 
Poem em al o pensamento, 
Que o que parece sem cura 
As vezes o cura o tempo. 

UERNAUDIM RIBEIRO, EGL. I. 

— Loc. ADV.: A contento, á satisfa- 
ção, á vontade.—Fez-se esta obra a con- 
tento de todos. 

— Ser de bom, ou mão contento, ser 
bom ou niáo do contentar. 

— Levar alguma cousa a contento, le- 
var alguma cousa para experimentar se 
satisfaz, antes de se dar por válido o 
contracto. 

CONTENTÒR. Vid. Contendôr. 
CONTÊR, V. a. (Do latim continere). 

Encerrar.—Esta urna contém as cinzas 
d'um grande homem. 

— Ter, ser composto de. — Este volu- 
me contém quatrocentas paginas. 

— Por extensão: Este livro contém to- 
da a doutrina de Platão. 

— Keter.—Era dijficil conter o po- 
vo. 

— Figuradamente : Refrear, reprimir, 
moderar, cohibir.—Não posso çontêr a 
cólera. 

—Loc.: Contêr alguém, sujeital-o,im- 
pedir que obre algum mal. 

—Contêr-se, v. rejl. Encerrar-se.—«.ás 
Cumunas dos Judeos destes lleynos nos 
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enviaram mostrar uma Carta delrei Doin 
Joham meu Avoo de gloriosa memória 
sediada com o seu seello pendente, Bin 
qual se contém, que os ditos 
lhe enviaram aggravar, dizendo ç"® 
guns Judeus casados se faziam _ 
2)tãos, e ficavam suas molheres 
e que por direito dos Judeos nom devem,^ 
nem podem casar sem primeiramente í 
ses, que foram seics maridos, lhes 
e outorgarem Carta de juntamento,J 
antre elles he chamada guete, o qii^^ 
seer escripto per Judeo, e feito por ^ 
gras certas, e Hordenanças Abraico^> 
se tal guete assy feito nom ouverem, 
casarom com ellas nenhuns Judeos, ^ 
sando sem teendo o dito guete se 
filhos, serem fornasinhos. D Ordenação 
fonsina, Liv. ii, Tit. 72. 

— Reprimir-se, coliibir-se; moderar 
em cousas que são prejudiciaes ® 
de. ,y. 

CONTÉRMINO, adj. (Do latira 
minus). Adjacente, confinante, contig 
— O angulo contermino ao lado 
do triângulo. .. 

— S. m. Termo, limite, raia; o q"® 
tá adjacente. 

CONTERRÂNEO, s. m. (Do latim""g. 
terraneus). Patrício, compatriota, da 
ma terra que outro. 

CONTESTAÇÃO, s. /. (Do thenia 
testa, de contestar, com o suffixo 
Acção do contestar, altercação, disp 
debate, controvérsia. ,q. 

— Termo do Foro: Litigio, 
— Testimunho conformo ao de " 

testemunha. igj, 
CONTESTADO, k,part.pass. do 

tar. Disputado em juizo, pleiteado. 
contestada, diz-se do processo, 
foi ouvido o libello do auctor e a 
riedado do réo. 

CONTESTAMÊNTE, adv. (Do 
testa, de contestar, com o suffixo ' 
te»). Com testimunho uniforme.-" 
radamente: Positivamente, affir''''' 
mente, sem a menor duvida. , (jni 

CONTESTÁNTE, adj. 2 gen. (D" 
contestam, tis, part. act. de cont^ 
Que contesta. . jjte, 

— Termo forense. Parte conte® 
parte que contesta em justiça. . 

CONTESTAR, V. a. (Do latim 
ri). Disputar, controverter, prinOp" 
to em juizo. 

— Absolutamente: 

De mil cousas vem cuydar, 
assy come 6 de mandar 
mergados de dar libello, 
entam fazer parte dello, 
pera vyv ao contestar. 

CANC. DE RERENDE, tOm. I, p. 10- 
.0US»< 

— Depôr, attestar a mesnía c ^ 
outro, testemunhar conjuntanpen 
mesmo sentido; comprovar.— 
provar, convencer, estabelcceJ"' 
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faltam exemplos qm contestem esta ver- 
dade. 

— Pôr em duvida.—Não contesto que 
triste o nosso estado, 

"-Termo forense. Contestar a lide,\m- 
pugnar o réo o libello do auctor. 

Contestar por negação, negar o ar- 
'culado no seu todo, ou parte dos arti- 

gos, ' ^ 

CONTESTÁVEL, adj. 2 gen. (Do tliema 
contesta, de contestar, com o suffixo 
•avel»). Que gg pódo contestar; que 
Merece contestar-se ; disputavel.—Direi- 

contestáveis. 
CONTÉSTE, adj. 2 gen. (De contestar). 

T^'e depõe o mesmo que outra testemu- 
disse. — Estas testemunhas foram 

Contestes no seus dej^oimentos. 
Conforme no parecer, que prova 
outros documentos. 

CONTESTEMÊNTE, adv. Vid. Contesta- 
oiente. 

CONTEÜDO, part. pass. ant. de Contêr. 
Contido. — «E nos compram e nos 

ff^drdem todo o que en esta mha carta he 
^®iUheudo.» Documento de 1297, no Gor- 
^0Diplomático Portuguez,p. 64, publ. pelo 

isconde de Santarém.— <iE demais que 
nos ou o dicto dom fradarique meu 

^0 em qualquer maneira contra todo o 
he contheudo em este contraído ou 

'^^ntra parte dello que ponha sentenças 
J^^^OTnunham e dinterdicto em nos e em 

reynos.D Doe. de 1377, na Ob. 
p. 383. — a E se esses penhores 

""i forem rematados, e a parte logo pa- 
de seu grado, leve esse Porteiro da 

''ejua dos penhores cinquo reaes hran- 
' quando os entregar aa parte, e outro 

""'o ieue o Tabaíliam, ou Escripvam, 
J ® ^screpver essa entregua dessa penhora, 

^Ja dito he: pero se os trouverem em 
^gom o tempo contheudo na Hordena- 
' ou algum pouco menos, os nom re- 

j,. levem a metade do que leva- 

oit '''^matados fossem, e o Tabaíliam, . Escripvam leve outro tanto, quanto 
„Porteiro. V Ordenação Affonsi- 

■ IjÍv. Tit. 43, § 1. — «ilandamos, 

'eiV ® Hordenança que os Por- Os, e Pregoeiros ham de teer naquel- 
^awi de levar dos ditos bens de 

9U« ' ^ '"^oviis, que assy rematarem, e dos 
n ^J^^verem em pregom contheudo na 

'"íee ®"O'" rematarem, que essa 
os Sacadores, e per essa 

ja o seu sollayro, e assy lhe se- 
® d'outra guisa nom; e per 

fl^^sa levarom as Adeellas dos jje- 
e ® cousas, que lhes dam a vender ; 

Porteiro ou Pregoeiro, ou 8a- 

d ' que mais levar da par- 
no^contheudo em essa llorde- 

' ccne aa parte, de que o assy le- 
Liv ^obro o que mais levou.^ Ob. cit., 

4.3, § o. — «(Se alguns dos 
coj^ f'^'''6m apousentados per hidade 

privilégios, ou forem aleijados, 
vot,. n.— .fiO, 

cit. 

ou tolheitos que nom possam cavalguar em 
bestas de sella, e venham d'albarda, quan- 
do taaes como estes forem veencedores em 
custas, conte-lhes custas de Vassallos; a 
saber, oito reaes por dia, como dito he, 
trazendo, e teendo as bestas na Corte con- 
tinuadamente, como he contheudo no Ca- 
pitulo suso dito.D Ob. cit., Liv. i, Tit. 
44, § 3.— aSe a parte vencedor em cus- 
tas for mercador, e fezer certo, que dizi- 
mou esse anno, que o preito veenceu, pano 
em algua das Alfandegas; ou se fur Moe- 
deiro, contem lhe custas de Vassallo; a 
saber, oyto reaes por dia: e essas mesmas 
custas contarom aas molheres de cada huu 
dos sobre ditos, se par sy trautarem os 
feitos em vida dos maridos, com tanto que 
estas pessoas em esse capitulo contheudas 
tenham, en durando os preitos, bestas suas 
de sella, ou d'albarda, e venham em ellas 
aa Corte, e as tenham hi continuadamen- 
te, em quanto os feitos durarem; e se as 
hi nom teverem, nom averam custas, se- 
nom de piam.D Ob. cit., Liv. i, Tit. 44, 
§ 4. — <í Porque aalem dos dias, que se 
pelo processo mostram, que as partes pa- 
receram em Juízo, ou em tirar as inqui- 
rições aas partes vaão outros muitos dias 
seguir seus feitos em estando conclusos em 
poder do Julgador, aguardando as au- 
diências quando estes feitos ham de sair, 
os quaaes dias se nom escrepvem; e por- 
que taaes dias som incertos, o Contador 
dê juramento aa parte, quantos som esses, 
que se assy nõ mostram pelos termos; e 
esses dias, que jurar, se vir que podem 
caber no tempo, que esse processo durou, 
esses dias lhe contem, com tanto que por 
muito tempo que elle jure, nom lhe contem 
mais que ataa vinte dias em cada huu an- 
no no tempo, que o feito durar, e falia- 
rem a elle, porque esto se costumou assy 
sempre aniiigamente, e chamam-se dias 
de custume; os quaes dias de custume soo- 
mente averam lugar n'aqueUe, que for mo- 
rador no luguar, honde se traxitar a de- 
manda; e n'aquelle, que hi nom for mo- 
rador no luguar, howle se trautar a de- 
manda, deve-se guardar o que he contheu- 
do no capitulo seguinte.''! Ob. cit., Liv. i, 
Tit. 44, § 8. — (íPuram declarando Nos 
o modo, que devem tcer em as contar, por 
as partes direitamente cada hua avc.r seu 
direito; primeiramente o Contador deve 
veer a auçom do autor quanto he o que 
demanda, e entom veja. a conthia, em que 
condãpnaT) o reeo, ou assolvem; e em aquel- 
lo, em que o reeo for condãpnado, em tnn- 
io he o author veemedor; e em aquello, em 
que o reeo for absolto, em tanto he o reeo 
veencedor; e visto todo, fará duas contas 
de custas, assomadas as custas do aiitor 
á sua parte, e as do reeo á sua; e des 
que forem somadas, proveja quantas par- 
tes veenceo o autor daqudlo, que he con- 
theudo na sua auçom, e quanto nom veen- 
ceo ; e em quantas partes achar, que veen- 
ceo, tantas partes lhe dem das custas da, 

sua soma do autor, e as mais custas lance 
fora; porque não deve aver mais custas 
da sua soma, salvo quanto aa parte, que 
veenceo daquello, que pedio na auçom; e 
desta meesma guisa faça soma das custas 
do reeo, e des que esto fezer, veja quanto 
Jica d cada huu direitamente de custas da 
sua soma, e faça descompensaçom de huas 
custas pelas oictras, e assy o declare no 
fim da conta.í Ob. cit., Liv. i, Tit. 44, 
§ 18. — <iE porque a mayor parte das 
ditas Jugadas, e Oitavos, sobre que an- 
tre Nós, e elles he contenda, ou espera a 
seer, dizendo Nós, que avemos d'aver Ju- 
gada, e Oitavo moor que aquella, que pa- 
gam, segundo nos Foraaes dos lugares he 
contheudo, e os inoradores, e os lavrado- 
res dos ditos lugares dizem, que nom; 
mandamos que se use, como se sempre usou, 
salvo honde os Foraaes despooem, per que 
medida paguem, on ajam de pagar, que 
per essa guisa se paguem: e por esto, que 
Nós ora assy mandamos, nom seja feito 
prejuizo a alguu direito, ou Foral, ou 
posse, ou prescripçom, ou uso, ou custu- 
me, se Nos, ou os Reyx, ou Raynhas, que 
ante Nós forom, ouverom, ou gaanharom, 
ou usarom, ou outro alguu direito, se o 
aviao, pera demandar as diteis Jugadas, 
e Oitavos enteiros.t Ob. cit., Liv. ii, Tit, 
29, § 9. — «Gonçalo Esteves, Álvaro Fe- 
res vos faço saber, que Eu apresentei es- 
tas duvidas, e determinaçoões a estes Se- 
nhores do Conselho d'ElHey, que aqui es- 
tam, e elles acordaarom por serviço de 
Deos, e d'ElRey, e prol do Povoo aquel- 
las cousas, que aqui som contheudas, aalem 
daqueUas, que ElRey tem acordadas, se- 
gundo aqui he escripto.^ Ob. cit., § 15. 
— (íManda ElRty, que nom tomem taaes 
conhecimentos, salvo das pessoas contheu- 
das na Ordenaçom antiga, que lhes foi 
dada, perque se ouvessem de reger, e nom 
usem do con trairo ; e se o contrairo feze- 
rem, sejam certos, qúe elle lho estranhará 
gravemente como vir, que compre, ei se- 
gundo a cousa for: e se elles virem, que 
usaõ como nom devem, que tomem Estro- 
mentos, e os enviem'a ElRey, e elle tor- 
nará a ello, fazendo pagar as custas aas 
piartes, e a injuria aos Senhores, segundo 
forem.D Ob. cit., Tit. 59, § 37. — «E 
com esta declaraçom mandamos que se 
guarde a dita Ley, sequndo em ella he 
contheudo, e per nós declarado, como di- 
to he.j) Ob. cit., Liv. v, Tit. 43, § 9,— 
«E com esta adiçom mandamos que se 
guarde a dita Ley, segundo em ella he 
contheudo, e per nós declarado, como di- 
to he.D Ob. cit., Tit. 44, § 3.— aAvudo 
conselho com os de suso ditos sobre as pou- 
sadias, que faziam nos Mosteiros, e nas 
Igrejas, sobre a contenda, que era antro 
os jílhos-d'algo, c os Abades, e os Prio- 
res, de como se provaria aquella sobege- 
doõe das pousadias, e das mais cousas, 
que eram contheudas no degredo ; que assy 
se prove: que o homem do Meirinho, que 
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hij estever no Moesteiro, ou na Igreja, 
que seja jurado sobre os Santos Ávange- 
lhos, e outro sy seja jurado o Avençal, ou 
Avençaaes de cada Moesteiro, ou de cada 
Igreja, e per qual verdade disserem, per 
aquel juramento sejaõ creiídos.t Ob. cit., 
Tit. 44, § õ.— d As quaees penas manda- 
mos que sejam levadas a qualquer dajus- 
ti^, Meirinho, ou Corregedor, Ouvido- 
res, ou Alquaidüs, que lhes tomarem, ou 
encoutarem, que o ajam pera sy; e se 
acontecer, que de cada Jiuma das Cidades 
e Villas dos vossos liegnos, e per elles fos- 
sem Jindos; e que em taaes feitos nom ou- 
vessem apellaçom, nem agravo; segundo 
mnis compridamente he contheudo nas 
Ilordenaçooens que forom feitas pellos 
lieyx, que ante Vós forom ; e ora. Senhor, 
os vossos Sohre-Juizes, e Corregedores se 
tremetem, e querem tremetar de conhece- 
rem de taaes feitos, o que a nós he gran- 
de graveza, e prejuízo: porem, Senhor, 
Vos pedimos por mercee, que mandees aos 
Füssüs Sohre-Juizes, e Corregedores, que 
se nom tremetam de taaes feitos, ntm co- 
nheçam delles, e nos guardem solre ello 
as Horden/jçooens, que som feitas e con- 
firmadas pellos Reyx, que ante Vós forom, 
e nos nom vaaõ contra ello em nenhuma 
guisa; e os que nos contra esto forem, 
seja Vossa mercee averem per Vos por ello 
escarmento.y> Ob. cit., Tit. 59, § 25.— 
^Em todos esses casos e cada huum del- 
les, se o querelloso nom quiser acusar, ou 
acusando, elle e a outra parte nom qui- 
serem appellar da Sentença definitiva, da- 
da sobre esse malleficio, sempre os Juizes 
ponham o feito polia Justiça, e nppellem 
por ella pera Nós da Sentença definitiva, 
ou antreluquitorea, se for tal, que se nom 
possa despois a eixecuçom delia repairar 
no caso da appellaçom, assy como se os 
Juizes julgassem, que o preso fosse meti- 
do a tormento, dèc., salvo no caso honde 
j'or querellado de feridas abertas, e san- 
goentas, ou laidamento, que seja feito 
em reixa nova; ca em taaes casos e cada 
huum delles, seendo a parte querelosa con- 
tente, ou perdoando tsse, de que assy que- 
relou, deve logj seer solto contra elle polia 
jiarte da Justiça, nem appelladopera Nós 
nom enhargante que bem fusse preso per 
querella jurada, e testemunhas nomeadas, 
segundo mais compridamente he contheu- 
do na dita Lty d'Elliey Dom Joham meu 
Avoo, e per Nós hy he declarada.» Ob. 
cit., Tit. 59, § 17. 

— S. m. O que se contém era escri- 
ptura, ou envoltorio, maço, caixa. 

CONTEXTO, s. m. (Do latim contextus). 
O todo d'um acto com relaçíXo ao cnca- 
deamento' das disposições o das clausulas. 

— Termo de Direito. Unidade de con- 
texto, condição exigida nos testamentos 
e que existe em as disposições serem re- 
digidas d'um modo completo, de seguida, 
sem interrupção, lacuna nem intervallo. 

— O encadeaniento de idêas que apre- 

senta um "texto, — O contexto d'este li- 
vro leva-nos a pensar... 

Sg o fim do inerte bruto se inquirisse, 
No contexto das obriis respondera, 
Quo fora feito 2iorquo nos servisse, 
E que eterno destino não tivera. 

FE. J. DE SANT. KtTA, CAKAMUBlí, C. IH, Cst. IG- 

CONTÉXTUAÇÃO. Vid. Contexto. 
CONTEXTUÁR, v. a. (Do latim conte- 

xere). Tecer, compor, formar o discurso. 
GONTEXTÚRA, s. /. (De com, e tex- 

tura). Tecido de partes formando um 
todo. — A contextura dos musculos, dos 
ossos. — A contextura do panno. 

Era de negra eôr, áspera e dura 
Que férreas barras toda atravessavão, 
Onde igiieos bicos esta contextura 
Com temerosa vista penetraviio ; 
Dá livre entrada a toda a creatura, 
Cerrada sempre os de dentro acbavào, 
Esta letra com sangue tinha escrita : 
«Aqui toda a esperança se limita ! • 

EOLIM DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 26. 

— Ligação entre as diversas partes de 
uma obra d'espirito. 

— Travaçào de letras dos anagram- 
mas, etc. 

CONTHEÚDO, Vid. Conteúdo. 
COJNTHÍA ou CONTÍA, s. f. ant. Quan- 

tia. — «Perdidas suas contias e todo seu 
bem fazer e ojjicio.n Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro I, cap. 10. — <lE as- 
sy livrarom todollos feitos dos furtos, que 
alguns fezerem ataa conthia de cinquo li- 
bras de moeda antigua, ou de cinquo desta, 
que ora corre; salvo se for nos casos exce- 
ptuados na ordenaçom sobre esto feita: e 
livrarom com os Juizes os Jeitos da Al- 
motaceria, que per apellaçom vierem, co- 
mo chegarem a conthia de dez mil libras, 
e os outros, onde for mais pequena con- 
thia, livrarom os Juizes per sy.-a Orde- 
nação Affonsina, Liv. i, Tit. 27, § 13. 
— «E esto leve ataa que possa aver de 
seu solairo cem brancos, e mais nom leve, 
ainda que a conthia seja grande da re- 
mataçom, e muito dure.ti Ob. cit., Tit. 
43. — a Por se melhor declarar, e enten- 
der como se ham de contar estas solairos, 
quanta pr.rtence ao veencer, e def nder, 
averaõ de veer aquMo, que ao autor he 
julgado do prini^ipal da sentença, sem 
esguardar aquello, que he pedido; e des- 
so, que for julgado, contaram a seu Pro- 
curador a quarentena ataa dita conthia, 
come dito he; e ao defender veeram o que 
pedio no libello, e daquello, de que o reeo 
vai absoluto, contarom ao seu Procura- 
dor a quarentena ataa conthia de quatro- 
centos reis, como he contheudo, e declara- 
do no primeiro capitulo; e se todo o que 
o autor pedio em seu libello lhe for jul- 
gado, de todo esso seu Procurador ha de 
aver a quarentena; e se o reeo for absol- 
to de todo o que contra elle he pedido de 
todo esso, que he absolto, contarZ a seu 
Procurador a quarentena ataa a dita 

conthia, como he declarado.'» Ob. cit., 
Tit. 45, § 12. — (íAos Procuradores do 
numero contarom o solairo dos feitos 
vis a quarentena do que veencerem, oU « 
fenderem, ataa conthia de vinte libras da 
moeda antiigua, que lhes eram tausadas 
nas Hordenaçoes ante feitas do maiOT so 
lairo, que agora quatrocentos reaes, se 
giindo a declaraçom novamente 
Hordenaçom, que se fez acerca da vaili 
das moedas antiiguas: e por quanto 
estes solairos ha algumas duvidas dec^ 
rando acerca dello, teer-se-á esta 
quando se ouver de contar.Ob. cit., ' 
45. — «Porque muitas vezes acontece 
hordenar-se hum feito de grande COB 
thia sobre escriptura pruvica, e pôslo 
a parte, contra que se dá tal escnf^^^ 
peça o trelado, e venha com emhargoh 
nom lhe he delles conhecido, mais o 
sem embargo delles procede pelo 
dando em elle finnl terminação, , 
caso averá o Procurador o terço do ' 
to solairo.^ Ob. cit., § 1. — 
parte de tal escriptura pede o trdaao 
vem a ella com enhargos, e os 
som taaes, que procedem, e for sobre e 
filhada prova de testemunhas, e soh'^f^ 
sa prova for dada Sentença, entom 
Procurador, que vencer, ou defende^' 
solairo enteiro, se chegar esse vtnci'<^^^ 
to.» Ob. cit., § 3. — aÉsso meesmo 
per vezes hordenar-se hum feito sobre W' 
to pequena conthia, assy sobre heran^'^ 
como sobre cousa movei, e dura pef 
go tempo, e o Procurador leva em ^ 
grande trabalho aas vezes, per se'>' 
ponto de direito, e lhe convém ■ 
sobre ello, ou por serem muitas ese 
pturas, que haja de 2>roveer, e se 
ce de tal feito nom montar a esse ^ 
curador de quarentena de seu sol<i 
de dez ataa vinte reaes, sem ^ 
nom aver gualardom de seu trabaW ■ 
Ob. cit., § 4. — «E porque as íloi'^'^'']^^ 
çoões dos Reyx, que ante Nós forufn> 
duvam que nenhum lavrador nom J 
Beesteiro hu seus bens passam a COD'' , 
de trezentas libras de boa moeda acf 
porem mandamos, que os lavradores, 
fon m postos por Beesteiros pelos Anfi 
das Terras, se ouverem conthias 
tas libras dn boa moeda, ou de 
desta, e d'hy acima, ou, lavrarem 
singel de bois, nom sejam BeesteiTOS 
qui en diante, nem sejam costrci^S' 
pera nos servir; e seja em elles, ^ .• 
querer a escolha de num serem Beeste^ 
e se o quiserem seer, paguem Jug^idu/ 
Oitavo dês o dito dia de Sam Jol"^'"^ 
diante.» Ob. cit., Liv. ii, Tit. 
— «.Outro sy mandamos, que os ^ p^iol 
das Cavallarias das Ilordens, » 
do Hospital, e Commendadores, ^ 
res das ditas Hordtns, que tenham 
hum delles cavallus aquelles qu^ 
teem, assinando-lhe tempo a que os J ^ 
e tenham, a saber, ataa dia d'Om 
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onctorum primeiro que vem; e manãa- 
que aquelles que num teverem os (li- 

os cavallüs ataa o dito tempo, que sefo- 

vassallos, ou de cada hum dos 
1 editos, que percam aquella conthia, 
de nós, ou delles ham por aquelle an- 
JMe os non teverem, e paguem a nos 

^0 tanto, quanto som as conthias, que 
Hos teem os outros Cavalleiros nossos, n 

_L!v. V, Tit, 119, § 4. 
liiStipendio, pensão que os reis pa- 

03 aos cavalleiros que 
gj, ®6i'viam no paço ou na guerra, e que 

Waior ou menor, segundo a nobreza 
Vassallo.— (íEm guisa que com aquel- 

^ '^o.vallo e armas, posta contia a outro 
satlo, ficava sempre o conto dos vas- 
os certo e num minguado, y) FernàoLo- 

^''1'onica de D. Pedro, eap. xi. — 
«ey Dom Pedro hordenou emseu tem- 

2"® nenhum seu Thesoureiro nem Al- 
Ijfantes seus filhos num 

^all^ pur pagarem aos Vas- 
tro conthias, nem a qualquer ou- 
m pagarem sua vestiaria, ou 
^uln 1'^' d'ElRty, ou dos TJfantes «uver, ou outrn alguma gra<^a, ou 

^^>es per EUtay, ou Jjfantes 
ziy. aquelle, que o contraíra fe- 
ver porem, e perca todo o que ou- pera a Coroa do lieqno.» Ordenação 

faz vossos fidalgos, e Vassullus saher aa Vossa Mercee que som 

ern conthias, que lhes pagam 
anno, e de mais em aquel- 

e Ih faziam no anno, 
P'^!J'^'>n tam perlongadamente, que 

Possam mais de ires, e quatro 

ped ^ pagados: porque vos 
mercee, Senhor, que lhes man- 

oss; juntamente no começo do anno 
59sempre fez.1) Ibidem, Tit. 
ÜU f esto responde ElRey, que 

trabalhou, de lhes pagar o mi- 
pode, e que elle assy o fa- 

^esse • tivesse como o fazer po- 
^irti porque, segundo elles hem sa- 
lUari rendas, senom aos 
dit^^ anno, elle nom pode pagar as 
tos „ '^^'ithias, senom segundo lhe as di- 
qji^o pagadas; a saher, pelo 
hof como lhas pagam; e se lhes mi- 
Ioq, pagar, elle o faria de mui 
Os —o-Outro sy. Senhor, 
Jue ^^idalgos, e Vassatlos dizem, 
fezesij^ ^9^'<íwdos nas Terras, de que 
'Íq.s Qf, porque as teem em preço 
•^og oüíp ' " nunca foi tm tempo 
2Ue Jif-yx, se nom, das Terras, de 
® 'iÓt/j •'"^^«5 mercee, aviamnas isentas, 
J'^dtm P^'''ÇO das conthias: porque vos 

'{ por mercee, que lhas fa- 
dtí nom as tenham em pre- 

estoj Símhor, en- 
acn7, « mercee, que lhes fezes- 

"<£t,n <"=• quQ gjji Cortes foi 

hordenado, vista a necessidade do Regno, 
que taaes Terras fossem contadas nas con- 
thias d'aquelles, a que forem dadas: ou- 
tro sy por se guardar igualdança entre 
aquelles, a que taaes mercecs foram fei- 
tas, e oídros, que taaes Terras nom teem, 
e que porem se lhes contam em suas con- 
thias, mayormente porque ElRey não os 
costrange, que servam pela Terra com 
gentes, mais dá-lhas que se mantenhaõ 
per ellas; e aquelles, a que se nom acer- 
tou de lhes dar algumas Terras, que lhes 
faz mercee em dinheiro, por se poderem 
manteer cm elle; e aos outros, a que tan- 
ta Terra nom deu, acrecentou-lhes mais 
dinheiro por se manteerem per elle hon- 
radamente.yi Ob. cit. 

— Cavalleiros de couthia, cavalleiros 
obrigados a ter cavallo para serviço mili- 
tar, por terem renda sufficiente para o 
manterem. 

— Homens de conthia de cavallo, ho- 
mens que tinluun posses, rendas propor- 
cionadas para o manterem.— «Esses Ve- 
readores com os Juizes julguaram todollos 
feitos das injurias verhaes, que num fo- 
rem. antre Vassallos, e Fidalgos, ou ho- 
mens de conthia de cavallo; e do livra- 
mento, que derem, nom darom pera Nós 
appellaçom, num aggravo.xi Ordenações 
Affonsinas, Liv. r. 

CONTÍDO, k,part.pass. de Conter. En- 
cerrado, comprehendido, que se contém 
dentro de outra cousa. 

—Refreado, reprimido, cohibido. 
CONTIGUAMÊNTE, adv. (De contiguo, 

com o suffixo «mênte»). De um modo 
contíguo. 

CONTIGUIDÁDE, s.f. (De contiguo, com 
o suffixo «idade»). Estado_ de duas cau- 
sas que se tocam e que se podem separar 
sem rompimento ou dilaccraçíto sensivel. 

— Immediação de dous terrenos confi- 
nantes; situaçao contigua, iininediata; 
proximidade. — A contiguidade dos pré- 
dios, das casas. 

—Figuradamente : A contiguidade dos 
successos, 

CONTÍGUO, adj. (Do latim contiguus). 
Muito junto, proximo, adjacente, que 
toca iniinedialamente em outra cousa.— 
Nações contiguas. — «A primeira opinião 
de muitos foi, que todas as Ilhas que ho- 
je ha no Oceano Occidental, foram em seu 
principio p>artes da terra firme da Eu- 
ropa, e África, partes contiguas com 
ella.D Antonio Cordeiro, Historia Insula- 
na, Liv. 1, cap. 1. 

—Termo de Geometria. Ângulos con- 
tiguos ou adjacentes ; ângulos que teem 
um lado communi. 

CONTÍNA. Vid. Continua. 
CONTINÊNCIA, s. f. (Do latim conti- 

nentia). Abstinência dos prazeres do 
amor.—O dom de continência. 

Alas rcflectindo logo o Ilcroe iiruclente. 
Fixou 110 coração com fé secura, 
Não cumprir as promessas dc presente. 

Antes que entre n'alma a formosura ; 
Eciide-lhe o seu amor, mas innocente, 
E faz-llie promettcr, que com fó pura, 
Ein quanto se nào Iíivm e regenera. 
Em continência vivirão sincera. 

FIl. J. DE SANTA BITA DURÃü, CAnAMURli, C. 
II, est. 88. 

— Termo forense. Continência da cau- 
sa; triple unidade que exige uma causa 
pai-a ser pleiteada. 

— Separar a continência da causa; 
separar a causa de ura dos co-rcos ou 
interessado. 

— Termo militar. Acto de cortezia fei- 
ta ao superior e que, segundo a sua gra- 
daçao ou as circumstancias, consiste em 
levar simplesmente a mào direita a al- 
tura do bonnet, ou barretina, bater a 
arma, elevar a espada, apresentar ar- 
mas ou as espadas, a bater a bandeira, 
etc.— Acto de cortezia ou saudaçSo pelo 
qual o superior corresponde á continên- 
cia do inferior e que consiste simplesmen- 
te em levar a niSo á altura da cabeça. 

— Por extensão: Cortezia, saudação, 
acatamento. 

— Ant.: Modo, ar, presença, postu- 
ra de corpo; aspecto, semblante, pa- 
recer. — « Almourol, que semj^re teve 
mais feroz o coração que delicado o espti- 
rito, havendo aquellas palavras por que- 
bra e injuria de sua pessoa, abaixou a 
lança mostrando a continência medonha 
e aspera, lançando gran quantidade de 
fumo negro pola viseira do elmo, remet- 
teu com toda a ira, que um coração ro- 
busto e soberbo pode ter quando d'alguma 
paixão está senhoreado, contra JJramu- 
siando, que da mesma maneira o recebeu.-» 
Francisco de Jloraes, Palmeirim d'In- 
glaterra, cap. G2. 

— PI. Gestos, actos de veneraçSo, 
acatamento. 

CONTINENTÁL, adj. 2 gen. (De conti- 
nente, com o suffixo «al»). Pertencente 
ao continente ou terra íirmo. — O com- 
mercio continental da Europa; o com- 
mercio que se faz cora generos e produc- 
tos, entre as nações do continente. 

1).C0NTINÊNTE, adj. 2 gen.ÇDo latira 
continens, tis, part. act. de continere), 
Que observa a continência, 

— Termo de Medicina, Causa conti- 
nente ; causa real ou supposta, que tendo 
produzido uma moléstia continua a obrar, 
e prolonga o seu eíFeito em quanto dura 
a moléstia, 

— Febre continente ; febre que conser- 
va durante o seu curso o mesmo gráo 
de intensidade sem nenhuma remissão 
nem exacerbaçíio sensivel. 

— Substantivamente: Os continentes, 
nome d'uma seita herectica que tinha por 
lei a continência absoluta, e condemna, 
va o casamento, 

2.) CONTINÊNTE, s. m. (Vid. Conti- 
nente 1). Termo de Geographia. Grande 
extensSo de terra que o mar nHo rodeai 
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ou que, pelo menos, se a rodêa (pois fa- 
zem da Nova Hollanda um continente), 
apresenta uma vasta continuidade. 

— A terra firme cm relação ás ilhas 
vizinhas. 

Do Tejo ao china o portuguez impera, 
.De um pólo ao outro o castelhano voa, 
E os dous estremos da redonda esfera, 
Dependem de Sevilha e de Lisboa : 
Mas depois que Colon signaes trouxera, 
Colon de quem no mundo a fama voa. 
Deste novo admiravel continente 
Discorda com Castella o luso ardente. 

FR. .7. DE SANTA RITA DURÂO, CARAMÜRti, C. VI) 
est. 47. 

Na prole immensa dominou monarca, 
E as várias trihus dividido havendo 
Por continentes as ilhas do mar fundo, 
De toda a gente ó pai, que habita o mundo. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 49. 

— N'um sentido limitado: o continen- 
te europeu, em relação á Inglaterra. 

— Ant.: Postura do corpo, a pé ou a 
cavallo.—Feição do semblante, aspecto.— 

tempo que o imperador acabava de 
comer pera ir ver os torneios, entrou po- 
Ia sala á vista de todos com continente 
pouco alegre.» Francisco de lloraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. õ. 

CONTINÈNTEMÈNTE, adv. (Do conti- 
nente, com o sutHxo «mente»). Cora 
continência. 

CONTINÊNTI, s. m. Também se escre- 
ve Continente. 

— Loc. ADV.: Em continenti; de re- 
pente, logo no mesmo ensejo, e momen- 
to; iinmediatamente. 

CONTINÊNTÍSSIMO, adj. superl. de Con- 
tinente. 

CONTINGÊNCIA, .s. /. (D'um latim hy- 
pothetico contingentia, de contingens, part. 
act. de contingere). Qualidade de ser 
contingente, incerteza de existencia de 
algum caso, successo. 

— Na linguagem geral: eventualidade. 

8(5 em ti, se ha no Mundo segurança, 
Pode, ó santo lugar, sem contiagencia 
Gozar hunia alma a paz, em que descança. 

J. X. DE MATOS, RIMAS, p. 40 (3.® ed.) 

— Pôr em contingência; aventurar, 
pôr em ventura, risco de sueceder. — 
Pôr em contingência o negocio. 

— Termo de Geometria. Angulo de 
contingência; o que fôrma uma linha rec- 
ta com uma curva, ou que formam duas 
curvas que passam pelo mesmo ponto. 

CONTINGÊNTE, adj. 2 gen. (Do latira 
contingens, tis, part. act. de contingere). 
Que pôde succeder ou deixar de suece- 
der; eventual, casual. — «Simão de Mello 
com estas couzas entrou em grande cui- 
dado,porque a tardànça da armada fazia a 
nova contingente, accuzando-se de leve, 
e temerário.T> Jacintho Freire, Vida de 
D. João de Castro, cap. 4. 

— Termo de Direito. Porqão contin- 
gent e; a parte de cada um n'uma parti- 
lha, OU n'uma contribuição. I 

—8. m. O contingente ou o futuro con- 
tingente ; o que pode succeder ou deixar 
de succeder. — i-A saúde emjim, ou virá, 
ou não; que isso f ca para os futuros con- 
tingentes] mas o sangue de contado, e 
de ante mão volo levão no LucJw.d Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 209. 

— O contingente; a parte que toca a 
cada ura na divisão ou fornecimento de 
qualquer cousa. 

— Quantidade de soldados que deve 
ser fornecida. — O contingente de cada 
província. Era França, nas guerras do 
império, cada membro do corpo germâ- 
nico forneceu seu contingente. 

—Quantidade de recrutas que devem 
ser fornecidas em cada anno.—O contin- 
gente de 1870. 

CONTINGÊNTEMÊNTE, adv. (De con- 
tingente, com o suííixo «mente»). Da 
um modo contingente, casualmente, fortui- 
tamente. 

CONTINGIBILIDÁDE, s. /. ant. Vid. 
Contingência. 

CONTINHA, ou CONTASÍNHA, s.f. (Di- 
minutivo de Conta), liesto de dinheiro de 
conta raaior. 

— Conta pequena de um rosário. 
CONTÍNO, adj. Antiga forma de Conti- 

nuo. 

Outros pastos tcrás lá, outras terras. 
Fontes, que sempre lá munam continas. 

ANT. rUR., EGL. 7. 
E porque Saturno a nenhum 
Inílue vida cantina, 
A morte de cada hum 
lie aquella de que se fina, 
E nào de outro mal nenhum. 

GIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

— (/.Desterrado ja d'ali pelo P. M. 
Francisco andava ainda no meio das bre- 
nhas, e desertos mais apartados da inji- 
delidade, inquieto e desassossegado polas 
entradas, que n'elles faziam, e continos 
sohresultos, que lá lhe dauam os filhos, e 
companheiros do mesmo padre com as ar- 
mas, e pregaçam do Euungelho: tornou 
á sua casa e morada, antiga de Tolo, 
nam só, mas acompanhado d'outros sete 
de muyto maior maldade, e crueldade, t 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
cap. 11.— «Quando não satisfaça aos 
olhos cumpro a minha obrigação; e se 
lhes eu pudesse dar seu posto contino, 
comedirme-hia com minha dor; mas de- 
sespera-me o pouco que alcanço do muito 
que desejo, e aqui não ha se não finar, n 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, 
act. 11^ SC. 1. 

Lá onde mais debaixo está do polo, 
Os montes llyperbóreos apparecem, 
E a((uelles onde sempre sópra Eólo, 
E co' nome dos sopros se ennobrecem : 
Aqui tão pouca força tem de Apollo 
Os raios, que no mundo resplandecem, 
Que a neve está contino pelos montes, 
Gelado o mar, geladas sempre as fontes. 

cAM., Lüs., e. III, est. 8. 

Com que foram contino sopeados 
Estes, de quem o estaes agora vós. 
Por Diniz e seu íillio, sublimados, 
üenão co'os vossos fortes paes e avó» ? 

01). ciT., c. IV, est. 17. 

Estando já deitado no áureo leito, 
Onde imaginações mais certas são. 
Revolvendo contino no conceito 
De seu oíiicio e sangue a obrigação, 
Os olhos lhe occupou o somno aeceito. 
Sem lhe desoccupar o coração; 
Porque tanto que lasso se adormece, 
Morpheo em varias formas lhe apparece. 

GB. CIT., c. IV, est. G8. 

Védes a grande terra que contina 
Vae de Callisto ao seu contrario pólo, 
Que soberba a fará a luzente mina 
Do metal, que a cor tem do louro ApoU"- 

OB. ciT., c. X, est. 139. 

Alli, olhos no quadro, os teus formosos 
Estremada rasgou; alli as faces 
De neve, e rosas coloriu divinas ; 
Alli risonha bòca, onde contino 
Eoi aninhar-se amor, te abriu mimosa; 
Alli o coho d'alabastro puro ; 
Os lácteos pomos, que devorào bejos 
De faminto amador... 

OARRKTT, RETRATO DE VENUS, C. IV. 

— Loc. ADV.: De contino, continua 
damenle. — «.Instava de contino à 
íher, que visse.,.v iVaiicisco Manoel ü® 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

E como o odio, a ira lhe incitaua, 
E a ambição de contino o persuade. 
Mais o irritaua a perda, mais o dano. 
Sem dar nunca lugar ao desengano. ^ 

SÁ DE MENEZES, MALACA CÜNQ., 1ÍV. V, ÊSt- 

—«Alem de que é grande desgosto, 
dar um homem de contino ensinando » , 
rústico, sem proveyto, que não ■. 
em sua vida tinta de discrição, por 
que o cazão nella.y Francisco liodr^S 
líobo. Corte na Aldêa, Dial. iv. 

CÜWTINUA, s. /. (De continuo). 
lixa, dominante, acção de quem . 
a fazer ou dizer sempre a mesma 
perseverança, mania.— Um doudo 
continua era andar mui triste. .• 

CÜNTINUAÇAO, s. f. (Do latim 
nuutione). Acçào de continuar, de ., 
guir, — «Desta maneira gastava 
te o tempo, esperando pola liberdade 
quelles principes, os quaes passa 
da descontente cada um igual na P ^ 
de todos com aquella amizade anti^'* 
se sempre tiveram: e ainda que edO' ^ 
nào josse pequena, a muita 
a fazia Sentir menos ; porque onde ^ 
grande, possuil-a muito tempo » 
recer menor.i Francisco de MoracS; 
meirim de Inglaterra, cap. 14. 

— Os seus etfeitos, a sua duraç^"/ 
cessão não interrompida de aconte'''"^ ^ 
tos, actos, acções de tempo, anno»-'^ 
continuação da guerra. , yj- 

— Cousa continuada. — 
ção de'uma historia, de um 

— fcsérie, connexão nào goí" 
cousas contínuas e pegadas. 

tinuação de casas. 



CONT CONT CONT 469 

mal continuação de 

lermo de Fortificação. Linha de 
OQtinuação, cova ou fosso continuado 

jlue cerca a circuravallaçào ou contraval- 
v^Oj e communica com todos os fortes 

® reduetos. 
~~ Loc. ADv.: Com continuação, con- 

'■nuadamente. 
~~ a continuação, com o habito, 

° "iticorrer do tempo. 
UONTINUÁDAMÈNTE, adv. (De conti- 

"'^com o sufíixo «mente»). Sem in- 
"^Pçào, sem cessar, continuamente. 

taaes como estes averam custas de 
j P^^soa, a saber, oyto reaes por dia, 

daquelles dias, que parecerem, per 
pesoas em Juízo, ou derem inquiri- 
pfi'" sua parte, ou forem veer cumo 

as testemunhas, que contra etles 

ÍOlíl 

erem esto com tanto, que estes Vassal- 
j ® (íconthiados, e pessoas suso ditas 

em durando esse preito, bestas 
e venham em ellas aa Corte, 

hi continuadamente em quanto 
^^/eiío durar ^ t se as hi nom teverem, 
, aoerct custas, senon de piam.d Or- 
,JÇão Afíonsina, Liv. i, Tit. 44. — 

for Vassallo, 
k(i '^^deiro bem criado, ou Cidadao 
Q ou semelhante pessoa, e vier aa 

® em besta de sella sua, e fezer certo 
'^'^oatro - 
^'«uadamei 
^ como estes contar-lhe-am custas de 

a trouve aa Corte, e a tever hi con- 

® ía ■* quanto o preito durar, 

parecerom em Juizo, ou 
' ^''^íuiriçom, ou virem jurar as tes- 

® como 
'iaj* ■" ® medes liegra tenham 

que aa Corte vierem d'outro 
•"eiji ® durando o preito vive- 
COnt '^"'' ^'^^^(^das, ou andarem a jornaes 

'"^J^^damente.» Ob. cit., § 10. — 

Pess Vassallo, ou aconthiado for 
ctif""' que tragua comsigo par- 

besta, ou de pee, que com elle 

"ja '^°'^tiiiuadamente, a tal como este 
pera sy, e pera o parceiro; a 

besta leve custas, como de 
"leá"' ® ° pee, como piam; e estas 
huf^ , ®Wíías levem as molheres de cada 
oj ^ sobreditos, se com sigo trouverem 

"U c ® parceiros, e companheiros, 
''íes • e esio se entenda, que 
Hj^^^^^^^Punheiros, que assi trouverem, 
e tiornj dezoito annos a cima; 
Ou contem, salvo hum companheiro, 

2"® mais tragua, 
guri^ ®® for Fidalgo, ou Cavalleiro, se- 
'kcln '^^«•nte mais compridamente será 

"•* Ob. cit, § 12. — (íManda e «V "HcIq Ti JJ . 7 . 
jwe « ctjwi ewi diante ne- 

wjo»*ucíor, e da Eaynha, nem 
coíjj 2We continuadamente andarem 

Corte, e esso meesmo 

' A'<os seus Ojficiaees, 
^^res andarem, não andem em 

mtias, nem em rocins pequenos; mais 
manda, que todolos sobreditos andem de 
cavallo, em quanto assy andarem com os 
ditos Senhores na sua Corte.y> Ob. cit., 
Liv. V, Tit. Il9, § 14. — <iE quem quizer 
andar em bestas d'albarda, que possa 
em ellas andar, com tanto que estas bes- 
tas uzem d'andar a albarda continuada- 
mente ; e quando em elLas andarem, nom 
tragam freos: e esto nom aja lugar em 
muas ou bestas, que levarem a auga, ou 
a pascer sem sellas, piosto que levem freos.d 
Ob. cit., Tit. llü, § '23. — <íAcorda 
ElRey e poem por Ley, entendendo por 
seu serviço, e por melhor guarda e dejfen- 
son da sua terra, por quanto elle já pôs 
Hordenaçom, que todolos seus moradores, 
que ham seu mantimento, e andam com 
elle continuadamente, e os que com elle 
vivessem, andassem todos de cavallos, e 
não de muas, que todolos Cavalleiros, que 
som seus vassallos, e outro sy quaesqutr 
que forem Fidalgos de linhagem, posto 
que seus vassallos nom sejam, nem seus 
escudeiros que comsigo houverem, nom an- 
dem em cima de muas em sua Corte honde 
elle estever, nem arredor delia a tres 
léguas ; e andar quiserem de bestas, andem 
de cavallos, sob pena da sua mercte, e 
perderem as bestas, em que ussy andarem. 
E esto se nom entenda em Clérigos, e Fi- 
sicos, e Judeos os quaes mandamos que 
possam andar de muas, ou em outras en- 
cavalgaduras; e que esta Hordenaçom se 
guarde dês primeiro dia de tíetembro que 
vtm d'esta Era de mil e quatrocentos e 
trinta e tres annos em diante, d Ob. cit., 
§ 18. — « O mal depende he de vossas 
obras, que eu continuadamente sinto, pois 
obrando-as em Clarimundo he força que 
na alma me toquem: e tocando-me, me 
ponhii.m em tal estado: e se isto em mim 
Jazem, que sou a menor parte sua, que 
farão naquelle a quem a jorça dellas tão 
sem piedade maltrata'^ Bem basta Filena, 
respondeu Clarinda, mandar-vos em huma 
vez que me não Jallasseis nisso.» liarros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. Ü. 

CONTINUADO, A, part. pass. de Conti- 
nuar.—tE saybam primeiramente que esta 
manha mais se acalça per naçom, acerta- 
mento de aver buas bestas, e aazo conti- 
nuado de andar em ellos.t Dom Duarte, 
Liuro da Ensenança de bem caualgar. 
Prol.—« O Jjjamte que sua vumtade gas- 
tara per continuada maginaçom de tal 
bem queremça.n Fernào Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. lOO.—^Quando ás 
vezes ponho diante dos olhos os muitos e 
grandes trabalhos e infortúnios que por 
mim passarão, começados no principio 
da minha primeira idade, e continuados 
pella mayor parte e milhor tempo da mi- 
nha vida, olho que com muita razão me 
posso queixar da ventura.» Fernào Men- 
des Pinto, Peregrinações, cap. 1. 

CONTINÜADÒR, adj. ant. (Do thema 
continua, de continuar, com o suffixo 

«dôr»). Contínuo, que prosegue sem in- 
terrupção. 

•— 8. m. Pessoa que continua ou pro- 
segue alguma obra. 

CONTÍNUAMÊNTE, adv. (De continuo, 
com o suíExo «mente»). De modo contí- 
nuo, sempre, constantemente, continua- 
damente, sem cessar. 

S'erra minha vida, cm assi viver 
Por vós continuamente em dor e pranto. 

ANT. ruil., BÜN., liv. I, a.' 8. 
Vede o estudo em que estou, aonde o sentido 
Continuamente trago afadigado : 
De graues accideutos combatido. 

COKTE BEAL, NAUFll. DE SEPULV., C. II. 

 também se via 
Nella, de prata hum rico, & sotil vaso 
Que vaporando está continuamente 
Hum cheiro suauissimo celeste. 

IDEM, IBIDEU, C. 4. 

Viu Paulo, irmào do Ileroe; e o que ensaiando 
Continuamente o peito á guerra andava, 
O grão Pacheco, que o Destino infaiido 
Em penúria, c despreso inda esperava. 

AÜOBTIMUÜ DE MACEDO, OKIESTE, C. II, CSt. 3. 

CONTINUAMÈNTO, s. m. ant. (Do the- 
ma continua, de continuar, com o suíBxo 
«mento»). Vid. Continuação. 

— Termo de Foro antigo. O fazer con- 
tinuo, ou lavrar o escrivão o termo pelo 
qual declara que faz contínuo o feito ás 
partes, ao juiz, etc. 

— Oontniuaçào do feito, do processo, 
para que prosigam sem interrupção na 
ordem prescripta do Fojo. 

CONTINUAR, v. a. (Do latim continuaré). 
Proseguir a cousa começada. — Conti- 
nuar o trabalho. — a Trazia um arco com 
muitas frechas, e saiu tão singular fre- 
cheiro, que o salvage lhe não igualava 
com muita parte. iVesta vida continua- 
ram até ser de idade de dez annos, no 
Jim dos quaes um domingo pola manhãa, 
Uesertu se saiu só com seus leões pola 
trela, como algumas vezes acostumava, 
por ver se mataria alguma caça.» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 7.— «Alas o imperador era tão ama- 
do de todos, que, os que lhe podiam fazer 
guerra, o haviam d'ajudar tendo disso 
necessidade. Pois tornando ao proposito, 
por evitar esse receio em que seus povoa 
estavam, quiz dalli avante usar por ou- 
tra via, continuando alegrias desacostu- 
madas, tendo muitas noites serões, a que 
sempre era presente a imperatriz e Gri- 
donia.D Idem, Ibidem, cap. 17.—íE ha- 
vendo nove mtzes, que continuava aquella 
vida, veio alli ter o cavalleiro da fortU' 
na da maneira, que ouvistes, e posto que 
na batalha o vencesse tão prestes não dei- 
xava Floramão de ser um dos especiaes 
cavalleiros do mundo.» Idem, Ibidem, 
cap. 19. — tAlguns Botânicos dão aos 
bolbos caulinos o nome de grãos bolbifor' 
mes (grana bulbiformia), porque cahindo 
na terra, continuão a sua especie da mes- 
ma estructura que oa bolboa radicaea} mas 
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alguns ddles, como v. g.: os do ranuncu- 
]us ficaria, so merecem o nume de hulbos 
bastardos, como acima disse.» Avellar 
Brotero, Compêndio de Botanica, Tom. 
I, p. 19. — a Vós Senhor dareis licença 
para gue minha tia vá continuando cum 
a devessa, e me diga, quem he aqiielle 
homem, que tão depressa, e tantas vezes 
ao dia, mais que as crescentes do mar 
Euripido, cruza este terreyro.D Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
206. 

— Prolongar, estender. — Continuar 
uma estrada, 

— Perseverar, persistir, não fazer mu- 
dança. — Continuar na mesma opinião, 
no mesmo modo de viver. 

— Termo de Fôro. Dar o escrivão vis- 
ta do feito ás partes, ao juiz, contador, 
etc. 

— Continuar-se, v. rejl. Estar conti- 
nuo, seguido, sem interrupção. — «E co- 
mo também tinha entendido, que o despa- 
cho se continuava até as onze, antes que 
fossem bem dez, já vinha com ellas.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 19". 

CONTINUATÍVO, adj. (Do thoma con- 
tinua, de continuar, com o suffixo ati- 
vo»). Que tende a continuar, que conti- 
nua, prosepjue. 

continuidade, s. f. (Do thema con- 
tinua, de continuar, com o suffixo «ida- 
de»). Continuação de partes, extensão 
contínua; estado de duas cousas tão pe- 
gadas que se não podem separar sem fra- 
ctura, ou rompimento sensivel. 

—Solução de continuidade, interrupção 
que se apresenta na extensão d'um cor- 
po- 

—Termo de Medicina. Solução de con- 
tinuidade, separação, quer congênita!, 
quer accident&l das partes ligadas ou con- 
tinuas no estado normal. 

CONTÍNUO, adj. (Do latim continuus). 
Que dura sem interrupção. — Trabalho 
continuo. 

De quantas cousns ha se está bem vendo 
Hüa roda continua successiva, 
Em que hüs estào morrendo, outros nascendo. 

AST. FEKR., CABTA8, 1ÍV. I, n.° 7. 

Começou meu mal em ver, 
em ver foi seu começar, 
a vista fez dessejar 
o de^sejo e o querer 
deram continuo cuidar. 

CURIST. FALCÃO, OBRAS, p. 31 (ed. 1871). 

O fraco batei pende, ja recolhe 
Salgada carga dando a que trazia 
Ao profundo do mar onde Neptuno 
Por caatigo lhes deu prisào coníínua. 

CORTE REAL, NAÜER. DE BEPULV., C. XIV. 

— «O remedio em fim pera os conti- 
nues perigos, e trabalhos dos corpos e das 
almas, senam o que lhe podia vir de Deos.n 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 1.— iSobre isto he tam 
powa fé, que se guardam, e tem entre si, 

tantas as sospeitas, o odio, a discórdia, 
a incunstancia, que como f ronteiros e imi- 
gos viuem em continua vigia huns dus ou- 
tros.D Idem, Ibidem, cap. 7. — a 
força indomita dos ventos, ás treiçoes sa- 
bidas, e certas de tanta variedade de gen- 
tes, aos espantosos naufragios de cada an- 
no, vós sabeis muy bem que he o que os 
torna brandos, tractauais, fáceis de pas- 
sar: e faz apraziuel, e alegre a conti- 
nua presença, e vista da mesma morte.» 
Idem, Ibidem, cap. 8. — nArruinaram, a 
mór parte dus muros sem que os nossos se 
podesse cobrir cum alguns reparos, outra- 
nezes, pelas continuas cargas, que dava a 
espingardaria do inimigo, d Jacintho Frei- 
re, Vida de D. João de Castro, Liv. ii. 

Tres igneos globos, vivos luminares, 
l'(ir tres coatiii.uas noites se acconderaõ, 
E da viistn extensão dos turvos Mres, 
Aos íiltos tòijos dos baixeis descerão. 

AGOSTINHO DE MACEDO, ORIENTE, C. I, CSt. 82. 

— Que está no mesmo lançamento sem 
emposta. — Vidles continues. 

— Termo de Botanica. Diz-se cio tron- 
co quando forma um eixo principal até 
o ápice da planta d'onde partem as ra- 
mificações. 

—Lüc. ADV.; De continuo, continua- 
damente. 

As correntes de bigrimíis, que entornas, 
Os suspiros, que exhahis de contiii'o, 
A singular paixão, de que to adornas, 
Nada revoga as ordens do Destino. 

BARB. DU BOCAGE, EPÍSTOLA A GEBTRURIA. 

No mais profundo da sombria estancia 
Assiste a cruel Deosa, cujo rosto 
Apenas se divisa, á luz confusa 
Que espalhão, respirando de continuo 
Por olhos e gargantas, mil serpentes. 

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, C. II. 

— Termo de Mathematica. Proporção 
continua, aquella em que o conseqüente 
da primeira relação é o antecedente da 
segunda ; por exemplo : 5 ! 15 I! 15 .* 45. 

— Fracções continuas, fracções cujo 
numerador é composto de um numero in- 
teiro, e d'uma outia fracção, que tem 
cgualmente por denominador um numero 
inteiro, mais uma fracção, e assim con- 
secutivamente. 

— Termo de Medicina. Febre conti- 
nua, febre que no seu curso não apre- 
senta intermissão nem remissão caracte- 
risada. 

— S. m. Empregado subalterno de re- 
partição, que está ás ordens dos empre- 
gados superiores para transmittir reca- 
dos, levar papeis, etc.—O continuo deum 
Tribunal. — O continuo de uma Univer- 
sidade. — Os contínuos da Casa Real. 

I — O que não cessa de alguma cousa, 
ou a faz a cada hora. 

— Os contínuos na corte, os qu® 
dam n'ella. 

CONTIÓSO, aãj. ant. (De contia, com 
o suftixo «oso»). Acontiado, obrigado a 
ter armas e cavailo. 

1.) CONTO, s. m. (Do latim compv.tM'''^)- 
Numero, conta. — «/n toda a demora,!' 
Salleyro integramente pelo conto de ceW 
e cinquaenta seja cantado, v Regra de »>■ 
Bento, cap. 18, em Inéditos d'AlcobaÇ3i 
Tom. I. — nMuitos dos que ouviro^ 
palavra crecerom de guisa, que pro^ 
per conto cinquo mil.» Actos dos Apo^W 
los, cap. 4, V. 4, em Inéditos d'Alc''^® 
ça. Tom. I.— «.Em aquelles dias creci 
muito o conto dos discipidos, e levanto^ 
se muy gram volta e mui gram bard''^ > 
antre os discípulos Judeus.» IdeiT)| í® 
dera, cap. G, § 1. — «.ás virtudes 
raaes, que cardeaaes som chamados, 
conto de quatro nom passom.» Doin 
to, Leal Conselheiro, cap. 61.— 
que me o conto dos dias esqueça, d Fer"' ^ 
Lopes, Chron. de D. Pedro, p. 29. 
vallariafoi chamada antiguamentecow ^ 
nhia de nubres homees, que Jorum 
nados pera defender as terras, e 
lhe puserom nome Milícia, que quer ^ 
companhia de homees duros, e foi'ti^> ^ 
escolheitos pera soffrer grandes 
trabalhos, e lazeiras por prol de bejfi^ 
mum / e por tanto houve nome 
que quer dizer conto de mil, ca 
homees esr.olhiam huu pera fazer 
leiro.» Ob. cit., Tit. 63, § — 
o mais honrado conto, que pode 
bem assy como dez he o mais 
conto dês que se começa em huu, assy 
tre os centanairos he o mais honrado 
porque todo!os outros se ençarrom em 
e dalli em diante nom pode haver 
conto assinado per sy, e por esta 
escolhiam antíguamtntedemil homees 
pera fazello Cavalleiro.t Ob. cit.) 8 

Por humas vàas esperanças, 
ein queeujaa tanto esperei 
vi depois tantas mudanças 
que a meu mal conto nam sei; 
cuydados que eu nam o cuydei 
dizei-me se heyde cuydar 
que haveis também de acabar. 

cnRisT. FALCÃO, OBRAS, p. 29 (ed. 18'??1 

'ttfO — «Pede-vos se quereis escusar 
onde os outros passam tanto 
vontade, que de duas cousas jdça^^ ^g.< 
ou vos torneis por onde víestes, o'^ x 
mettaes de sempre viver no 
tristes e para signal d'isto, ^j,ípto 
escudo, e o nome de vossa pessoa ^ 
em o brocal delle ; porque assim o í 
senhora a quem serve. São tão gj. 
dições as que me commette, disse o 
vage, que, por não sentir o desg jg 
nenhumas dellas, quero antes 

Slas vai, Pastora, a mais cruel que ha hoje; • 
Nào queira o Ceo, que tanto me persegue, 
Que o continuo su.spirar te enoje. 

j. X. DE MATTOS, RIMAS, p.^29 (3.® ed.) 
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nor^° (Ze suas mãos, que eu, hei por me- _ > que esse outro em que me quer pôr.» 
rancisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 

— '•'■Bem se pode crer que 
de^ podia ser mettido no conto wm dog cavalleirus do mundo, e 

® esta hatalha fui uma das melhores 

?ien/mma parte se viu. Na 

iras t d^^scanqando muitas vezes, ou- 
(■ ^ '^'''naiido a ella, passaram todo o dia 
çí ® noite os apartou, sem a victoria 

'aweníg ser de nenhum.i> Idein, Ibi- 
cap. 71. ' 

• Sem conto, innumero.— i4s 
desgraças são sem conto. 

Aiwlando nestes cnleos, 
liantoa erros caliimos? 
conto, som Um, sem meos, 

A, ™"nos sonos allieos, 
''OSSOS naõ os donnimos. 

1 si Dj; Mm^uDA, CAKTA A MEJI DE sl. 
T' • 

"ÍG Bento, as succulentas, 
q postas do nítido cevado ; 
E "Ovotamoiite ao dorrnitorio, 
Mo pingue de toucinho gordo .^Síieos escrúpulos beniardos. 
Pof c vasta : perus trinta, 

O-beçaos leitões, adens sem conto. 
gareistt, d. ebanca, c. II, cap. 5. 

iUer espãtoso Afonso Dalbo- 
<^0 qual ficam todos os 

j-oj Romanos: cuja morte os mou- 
3^''^hos não podiam crer, mas de- 

""correra, senam que o man- 
da^^ , chamar, porque tinha necessi- 
'"a ? f) pera fazer algua guer- 

hni com que se possam 
^''''^ndezas de dom Enreque de 

nio Estmam da Gama, Anto- 
«cíj ^ ^y^^eira, Martim Afonso de Sou- 

'"''en/'" Castro, dom loam Mnz- 
feto ^orge Cabral, Francisco Bar- 

f '^'^tfos muitos capitães & fi- 
Wos "" infinitos & excellentes caua- 
^dtn gloriosos feitos eu còtára, se 

conto, os quaes sendo 
'®'.» tr de si memória immor- 
Ça da Pinto, Dialogo da Lembran 

"'Orte, cap. 6. — aOs desenqana- 

<liT,que tenho tomado tm mi- 
"oel , '-'•'Sào sem conto.» Francisco Ma- 
l02_ ® Mollo^ Apologos Dialogaes, p. 

simplesmente con- 
"ejocjq, '"^^0 do reis = 1:000^000. — O 

^ f P^i^deu na transacção dous con- 
^,®'íí&s „ ^ Possue uma fortuna de du- 

~~ Conto de contos, milhão 

^ An '• q ■ ■ Conto dü ouro, por milhão de 
feis. Valia quatrocentos contos do 

C 
contos, era antigumento o 

fí^zend ° casas e juntas da 
^Jistar^ dominios. 

dcn conto alguma cousa a al- ^t.l. '°"v»-lhe,fa.e/lhe conta, ser-lhe 

— Fidalgos e pessoas de conto; pes- 
soas do respeito, respeitáveis; gente nào 
plelieia. 

— Dar conto do dinheiro recebido, dar 
a conta, a importancia. — «jÇ nom dará 
as Cartas, salvo presente o Nusso Rece- 
bedor, e quando as assi der, ponha a pa- 
gua na Carta, e ponha-a no livro, perqtie 
esse Recehedor ha de dar conto do que 
receber, e guarde bem o livro, porque a 
fura essa recadai^om, se podem muitos li- 
vramentos dar par elle.tt Ordenação Af- 
fonsina, Liv. i, Tit. 10, § 3. 

— Besteiros de conto ; o numero de 
besteiros, que cada concelho devia dar, 
segundo a sua povoaçào. — nHum da dar 
os homees ao, Aiiadel pura Besteiros do 
Conto, fazendo-os primeiramente viir pe- 
rante sy, ouvindo suas escusaçoões, se as 
teverem, segundo he Conteúdo na Horde- 
naqom.D Ob. cit., Liv. i, Tit. 27, § 23. 
— <iE porem Nós 7nandamos, que lhe lei- 
xees assi fazer, e os ajades por Apura- 
dor, e Escripvam dos beesteiros do con- 
to, e homees do mar, e cousas, que a ello 
pertencem, e os ajudtes a ello, e cumpra- 
des sobre ello todalas Cartas, e Alvaraaees 
sinados per elles, e seellados do seello do 
nosso Capitam, e Anadal Moor por nosso 
serviço sem outro nenhum embarguo ; e que 
veendo sobre ello seos recados, façades vir 
perante elles todolus homees ceeiros de mes- 
teres, que ouver em esses luguares, e em 
cada huni delles, pera elles d elles fazerem, 
e escolherem os que acharem que som per- 
tencentes pera os fazerem nossos beestei- 
ros do conto pera nosso serviço; e esso 
meesmo façades vir perante elles todolos 
vintaneiros dos homees do mar com todo- 
los Jwmees de suas vintenas, e todolus ou- 
tros, que em ellas devem seer postos, pera 
os elles vebi'em, e apurarem, e poerem em 
vintenas de novo, segundo nas ditas nos- 
sas Ilordenaçoões he contheudo: e seede a 
esto bem diligentes, e mandados, ca he 
coUsa, que pertence muito a nosso servi- 
ço.y Ob. cit., Tit. 68, § 3.— «.E se al- 
guns beestidros do conto vierem a vós re- 
querer, que os façades pousados, sabere- 
des quando forom beesteiros do conto, e 
quando assy forom beesteiros, se eram de 
grandes hidades, assy como de cincoenta 
annos, e elles de-ipois que assy forom bees- 
teiros nom servirom em nenhua armada, 
nem em nenhua guerra, e estes a taaes, 
que virdes, que nom podem servir no di- 
to ojjíicio da beestaria, tirade-os delia, e 
leixade-os ao Concelho, e o Concelhj faça 
delles como dos outros ,vec;s visinhos, e de- 
mandaae outros em seu luguar.yi Ob. cit., 
Tit. 68, § 8. — «íSe alguns beesteiros fo- 
rem taaes, que per sua nucessidade, ante 
que ajam hidade de settenta annos, por 
alguas doores, ou feridas, ou negocias, 
que ouvessem, som taaes, que nom podem 
a Nós servir por beesteiros do conto, e 
vos pedirem cartas de pousados, certifi- 
cando-vos bem de suas necessidades, e se 

sovherdes que elles forom feridos em al- 
gua coxisa, que fosse nosso serviço.» Ob. 
cit., § 40. —(í/í aquelles, que achardes, 
que nom som pera apousentar, e que nom 
Som pera servir, e que som anegociados, 
ou vtlhos, ou adoorados, ou tam proves, 
ou tam pequenos de corpos, que nom com- 
prem pera servir por beesteiros do conto, 
vós leixade-os ao Concelho, que o dito 
Concelho faça delles, como dito he, e vos 
dê outros em seu luguar, que sejam perteen- 
centes pera ello.n Ob. cit. , § 12.— <iE 
se ja alguus oesta condiçom forem, e som 
beesteiros do conto, e virdes, que som pera 
ello perteencentes, vós avede-os por bees- 
teiros do conto, e os nom tiredes de bees- 
teiros.d Ob. cit., § 16. — nE quando pela 
ventura virdes, ou souberdes que os Jui- 
zes, e Ojfficiaaes do luguar vos nom dam 
em escripto aquelles, que perteencentes som 
pera nosso serviço, ou que vo-los sone- 
guam, ou vo-los nom querem dar, vós ave- 
de enformaçom per o nosso coudel, que ou- 
ver no luguar, e pelo anadal dos beestei- 
ros, e dizede-lhes, que vos dem em escripto 
os mesteiraaes, e homees de mester, que 
em elle souberem, que vos os ditos Juizes, 
e OJficiaes nom dam, e que elles entendem, 
que som pertencentes pera beesteiros do 
conto; aos quaes Nós mandamos, que vo- 
los dem em escripto, e vos ajudem a ello, 
segundo lhes per vós da nossa parte for 
requerido ; e entom diredes aos ditos Jui- 
zes, e Offi,ciaaes, que vos dem aquelles, 
que vos assy forom dados em scripto pelo 
coudel, e anadal do luguar por beesteiros 
do conto, e os façam logo vir ante vós 
pera vós delles, e dos outros, que vos ja 
derom, escolherdes aquelles, que conprem 
pera comprimento do dito numero, e dos 
beesteiros do conto, que vós achardes, que 
emesteluguar deviad'aver.y) Ob. cit., §17. 
—nE venham assinados os ditos beesteiros, 
que assy forem per vós feitos, e escolhei- 
tos, e apurados, e vos assi forem dados 
polos ditos Juizes, e Vereadores, e Pro- 
curador, e Officiaaes de cada hum lugar, 
e poendu-os vós em o dito livro, que pera 
elLo faredes, pera despois nom serem tira- 
dus nem mudados por rogos de nenhumas 
pessoas, nem por outra, que seja, porque 
nossa mercee he de se mais nom tirarem, 
nem mudarem; dando-lhes logo suas car- 
tas de como os f azedes nossos beesteiros 
do conto e dardellos em numero, e'em rool 
ao seu anadal de cada hum lugar, e Hor- 
denaçom perque os ajam de veer, e reger 
como se senpre acustumou de fazer.y> Ob, 
cit., § 22. — ííMandamos, que aquelles, 
que achardes que tem cunthia pera teerem 
cavaüos, ou beestas de garrucha com ar- 
mas, segundo per Nós he mandado, e da- 
do em regimento aos coudees, taaes como 
estes nom façaaes beesteiros do COntO; e 
das ditas conthias pera fundo vos faze- 
de-os, seendo-vos dados pelos officiaaes do 
Concelho, como dito he.» Ob. cit., § 25.— 
uNos luguares, em qm vos forem mostra- 
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das algumas nossas cartas, perque man- 
damos, que nom haja hi mais que certos 
beesteiros do conto, posto que em outro 
tempo hi ouvesse mais, manãamos-vos, 
que façades hi tantos beesteiros do conto, 
quantos hi soya ã'aver nos tempos anti- 
gos, nom embargando as ditas cartas, que 
assy de Nós ouverem: com tanto que ache- 
des hi tantas gentes, per que se possam 
fazer hdõs, e mancebos, e perteencentes 
pera ello ataa o numero antiguo; e nom 
achando hi tantos, fazede aquelles, que 
mais poder des fazer.» Ob. cit., § 27. — 
tE quando acontecer, que em alguns lu- 
guares nom achardes tantos mesteiraaes, 
ou serviçaaes pera fazerdes cumprimento 
dos beesteiros, que ouver d'aver no luguar, 
e achardes alguns outros homens mance- 
bos, que usem de tirar com beestas, ou que 
som perteencentes pera serem nossos bees- 
teiros do conto, posto que nom ajam mes- 
ter, fazede-os beesteiros de guisa, que em 
cada hum lugar façades comprimento dos 
ditos beesteiros do numero, se os hi po- 
der aver, e mais nom : com tanto que te- 
nham casas mantheudas com suas rnolhe- 
ret, e mancebas theudas, e nom sejam la- 
vradores, nem homens, que nos ajam de 
paguar juguada, nem oitavo, como dito 
he.T Ob. cit., § Í38.—* Tomarees por bees- 
teiros do conto, quaesquer homens mance- 
bos, que se de seu tallante fezerem nossos 
beesteiros do conto, se forem casados ataa 
comprimento dos beesteiros, que ha d'a- 
ver no luguar, honde moram: com tanto 
que nom sejam lavradores, nem acontia- 
dos em cavallos, nem guarrucha, nem que 
já fossem postos em vintenas do mar por 
gualliotes.t Ob. cit., § 34. —« Vos manda- 
mos, que façaaes os ditos beesteiros do 
conto em todalas Cidades, e Villas, e lu- 
gares, julguados, e terras de meos filhos, 
e do Conde-estabre, Meestres, « Hordens, 
e em todalas outras jurdiçooens, e coutos, 
e honras, e terras chaãs, e em todolos ou- 
tros luguares de nosso senhorio, assi nos 
luguares, em que já forem feitos, como 
tm quaaesquer outros luguares, em que 
ainda nom fossem feitos, segundo vós en- 
tenderdes, que compre por nosso serviço, 
nom embargando quaeesquer enbarg^ s, que 
vos sobre ello ponham, porque nossa mer- 
cee he de os haver em cada hum lugar, 
nom fazendo mais deferenqa nas terras 
das Hordens, que nos outros luguares. t 
Ob. cit.,§ 33.—íOutro srj mandamos aos 
ditos beesteiros do conto, que assy forem 
feitos, e de novo fezerdes, sejam aguar- 
dados, e compridos bem, e compridumen- 
te seos privilégios, que lhes per Nós som 
dados per a guisa, que em elles he con- 
theudo: com tanto que elles, e cada hum 
delles dem as maaõs das aguias em cada 
hum anno ao nosso Almuxanfe, ou aas 
nossas Justiças, como per Nós he manda- 
do ; e aquelles, que as nom derem, que 
lhe nom sejam aguardados seus privile- 
gio8) e que sejam porem amdos, e cos- 

I trangidos, e servam por beesteiros do con- 
to, posto que lhes o dito privilegio nom 
aguardem, ca nossa mercee he de mantee- 
rem as ditas agidas, e as darem cada 
hum anno, como dito he.D Ob. cit., § 37. 
—« Vos mandamos, que aquelles, que achar- 
des, que foram postos por nossos beestei- 
ros do conto, e ora achardes, que som es- 
cusados per nossas cartas, e do nosso Ana- 
dal Moor, que pera ello tem nosso poder, 
que os ponhuaes em titulo apartado, e os 
lugares, honde som moradores, e a ra- 
zom, porque os escusam, registando as 
forças das cartas em vosso livro, guar- 
dando-lhes porem as ditas cartas para as 
Nós veevmos, e sabermos a razom, por- 
que foram escusados; e nam os costran- 
guades, que sejam beesteiros do conto, fi- 
cando aos Concelhos. Dante em Aldêa 
Ouallegua primeiro dia de Novembro. El- 
Rey o mandou. Era de mil e quatrocen- 
tos e quarenta e oito annos.s Ob. cit., § 
38.—(íE ao que Jios enviastes dizer que 
alguns eram beesteiros do conto, « eram 
pera ello perteencentes, e som ora acon- 
thiados em beestas de garrucha; e que em 
a nossa Hordenaçom he contheudo, que 
posto alguns beesteiros do conto sejam bees- 
teiros de guarrucha, e ajam pera ello con- 
thia, que sejam todavia beesteiros do con- 
to, e nem sejam costrangidos para serem 
beesteiros de garrucha; e que alguns des- 
tes taaes allegam, que lhes seja guardada 
a dita Hordenaçom ca elles querem ante 
seer beesteiros do conto, que da guarru- 
cha; e que vós teendes esta maneira quan- 
do achades ho conto e numero antiguo per 
outros, que nom sejam de conthia de bees- 
ta de guarrucha, que destes taaes compri- 
des o numero, E que por quanto se elles 
agravam desto, que Nós mandassemos 
como fariades.» Ob. cit., Tit. 69, § 15. 
—a A esto mandamos, que se despois que 
estes forem postos por beesteiros do conto, 
servirom como beesteiros, e lhes despois 
foi achada conthia pera teerem beestas de 
guarrucha, nom sejam costrangidos pera 
serem beesteiros de guarrucha posto que 
para ello ajam conthia, e fiquem por bees- 
teiros do conto, e servam covio beesteiros 
do conto; e posto que vos faleçam alguns 
beesteiros do conto pera encher o numero 
antiguo; vós nom tomedes em nenhuma 
guisa dos beesteiros de guarrucha, mas 
avede os doutros, que ficarem em cada hum 
lugar, e seu termo.v Ob. cit. — tE ao que 
dizedes, que em alguns luguares alguns 
homens som dados por beesteiros do conto 
pelus Concelhos, e pelos Coudees em seen- 
do pioões; e que despois que assy som 
beesteiros, allegam que som pobres, e tra- 
balham-se serem dello escusados; e quan- 
do veem que o num podem seer, alleguam 
que querem teer beesta de guarrucha, e 
delles cavallo sem armas, nom havendo 
conthias; e que muitos destes taaes nom 
teem cavallos, nem beestas de guarrucha, 
e ficam escusados de todo,d Ob. cit., § IG. 

— «E quanto he dos que se assy 
beesteiros de guarrucha seendo beesteiTO' 
do conto, Nós ja no capitulo ante dei i 
o declara-mos como avedes de fazer', 
quanto he dos que vos novamente som 
dos por beesteiros, que querem antes 
per suas vontades beestas de guarruc i 
ou cavallos sem armas, posto " 
ajam pera ello conthias, vós fazede^ co 
vos juntedes com o Coudel, e Escrif^^ 
do luguar, honde esto foi, e presente e ' 
digam se querem teer de suas 
as ditas beestas de guarrucha, ou ca'- 
los, posto que nom ajam pera ello " 
thias; e se disserem, que sy, escrtf^ 
no assy no livro da coudeUaria 
costrangerem, que as tenham- dhi en 
te; e esto mesmo ho escrepvede ''^os ^ 
vosso livro, e assyne o o dito CoU" > ^ 
Escripvam pera no-lo vós mostrara^ > 
Nós podermos despois saber se est£S t 
teem as ditas beestas de guarrucha " 
suas armas, ou cavallos sem armaS) 
como se obriguarom; e seendo 
que teem a dita beesta de .^warnícAf 
armas, ou cavallos sem armas, vos ^ 
os costranguades por beesteiros do cOu 
Ob. cit. — (íSe algum, ou alguns 
rus do conto, requerer que o ponhaj^l i 
cavalleiro raso, mandamos ao C^u ■ 
o nom ponha, salvo que lhe avalie'''^ 
meiramente seus beens; e se tevef ^ 
thia, perque se lançam as beestas de 9 
rucha com suas armas, entom o 
seentar por cavalleiro, e doutrOí í" ^ 
nom; e d'hi endiante costrangui''''^ 
tenha tam boo cavallo recebondo, 
que teem cavallo, e armas per coi^ 
Ob. cit., Tit. 71, cap. 19. — 
ventura os Coudees forem negf^d^ 
mandar teer os cavallos a estes, 
forem beesteiros do conto, por ' 
ajfeiçooes, e passar o tempo, a í"® 
damos, que os tenham em esta noss"' 
denaçom; mandamos aos Anadees, i 
tornem logo a poer por beesteiros 
to, como antes eram.» 'S>- 
§ 2.—<i Primeiramente tanto qu^ ^ "rjoif 
des a cada huum luguar, requeree ^ i 
dei, que achardes em posse do 
dizee-lhe que vos dê em escrip^^ ^ 
aconihiados, que tem em seu íí'" 
de cavallo, e armas, como de 
armas, e armas sem cavallo;^ ^ 
de beesteiros de conto, como d'ho Ji- 
]]ee; e se o dito Coudel nom 
tos livros, requerede-os ao ^ 'laiii" 
ante elle foi, ou ao Escripvcit"^ '(^ade^"' 
que- vo-lo der, concordayo com o ,■ 
que levaaes desse luguar, que 
viado per o dito Coudel, ou 
que ante foi dos ditos achonthiO' 
Cit., § 5. «HÍ 

—A repartição encarregada    
inento dos besteiros do conto- 
que Nos entendemos por g. 
bem da nossa terra darmos <5'' g 
Vasco Fernandes de Tavorã 
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>allo, e sobrinho d'Âffonso Furtado nos- 
>0 Capitam, t Anadel Moor, e a Joham 
<^6 Basto seu Escripvam, e dos nossos 
contos, e lhes mandamos, que elles vejam, 
* apurem todolos beesteiros do conto de 
^odo nosso senhorio, como stam apostados, 
' '^'^erençados, e façam outros de novo; 
* esío meesmo vejam, e apurem todolos 
homeens das vintenas do mar, e punham 

de novo homeens, que sejam per- 
'cenceníes pera ello, e façam vintaneiros; 
' officiaaes, segundo virem que compre a 
^osso serviço; e façam todalas outrascou- 

que perteençam ao dito oficio d'apu- 
^oçom, e cousas suso ditas, segundo se 
'contem em duas Hordenaçooens nossas, 

pera ello levam sinadas per nossa 
"íaaO, a saber, huma dos beesteiros, e ou- 
^^0, dos galliotes, e homeens do mar.* 
Ord- Aff., Liv. I, Tit. 68, § 2. 

2.) CÔNTO, s. m. (De contar). Narra- 
^0) historia, o particularmente, narração 
Jie alguma anecdota, ou do alguma aven- 
Ura—í/-^ bonito conto. — Um conto de 

jo^das. 

86 todos vain a pouto, 
per nam fazor buum conto 

'^^yto moor c'o galarim. 
CAHC. DB IIKS., liv. I, p. a. 

•Com que melhor podemos, um dizia, 
^ste tempo passar, que é tão pezado, 
°«nào com algum conto de alegria, 
^om que nos deixe o somno carregado? > 
■jjesponde Leonardo, que trazia 

ensamcntos de firme namorado : 
'yuo contos poderemos ter melhores 

passar o tempo, que do amores ?» 
Lüs., c. VI, est. 40. 

^ qwdro satisfazer a ElRei de 
(fe dar cabo a meu conto.» Fran- 

Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
p. 104. 

P . . roais isvos muito ao ponto 
l.ualquerapetito, 

ntao j'ou ouui hum conto, 
. quem espreita, c está px-onto, 
^^âoyadosmndavofito. 

B-i t>K MIltANDA, CAllTA A ANTONIO PKBETRA. 
y^me por meu conto auante, 
Q ®8tra o cidadão tudo, 
Q ® bucho )mm ifantc; 
A Jl'" lucreis que não s'espante ? 

o villansinho mudo. 
EU, CAUTA A MEM DE sÁ. 

cou muyto galante, & provo- 
e o riso o conto de Feliciano, 
da o Doutor dizendo. Os contos 

tem mais graça, que os da 
dtve^"""*—contos & ditos galantes 

*®'' na conversação como os pas- 
Fraj) ^ guarniçdes nos vestidos...t 
Bial Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, 

* Xl, 
Ea 

c o meu lindo palacio i 
I". reflexões ! Torno ao meu coziío; 

!? achar a margarita, 
esgravattí. 

D. BiiANCA, e. III, cap. XIII. 

hisf' contos largos, ó 
comprida, é ura negocio 

complicado. — Deixar-se de contos, fal- 
lar sem rodeios, ir direito ao fundo da 
questão, não dar valor ao que se diz. — 
Contos da velha, ditos que não tem im- 
portância, historias para creanças. — Tu- 
do isso vem a um conto, tudo vem a dar 
no mesmo. 

— Sem conto, que não se pode narrar, 
descrever. 

Naei en forte ponto, 
E amigo partide 
O meu gram m il sen conto, 
E por esto guaride, amigo. 

CAKC. DE D. DINIZ, p. 157. 

3.) CÔNTO, s. m. (Do latim contus). 
Parte inferior da lança, do bastão. — 
dDom aluar perez porqua o uyo desarma- 
do nom lhe quiz dar com o ferro da lança, 
e tornou o conto e deulhi com elle no es- 
cudo.t Livro de Linhagens, III, p. 199, 
em Portugal. Mon. Hist. — « Cavalgava 
em um cavallo alazão tostado, o conto da 
lança posto no chão,e elle encostado sobre 
ella, e os olhos em Altea, tão namorado e 
contemplativo como se a tivera viva, di- 
zendo : Senhora, este é o dia que meus ma- 
les guardaram pera remeãio de todos el- 
les; porque hoje verão as damas, a dif- 
ferença de vós a ellas, e dos seus cavallei- 
ros a mim, por ser vosso.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim dinglaterra, cap. 23. 
— tE desejando vSr-se o que lhe j)arecia 
era verdade, pos-lhe o conto da lança nas 
costas, dizendo: Senhora, este é o dia que 
em tal lugar com menos seguridade se deve 
tomar repouso.i> Idem, Ibidem, cap. Õ4, 

A viseira do olmo de diamante 
Alevantando um pouco, mui seguro 
Por dar seu parecer se poz diante 
De Júpiter, armado, forte e duro : 
E dando uma pancada penetrante 
Co'o conto do bastão no solio puro, 
O c6o tremeu, e Apollo, de torvado, 
Um pouco a luz perdeu, como enfiado. 

CAM., Lus., c. I, est. 37. 

CONTOÁDA, s. f. (Do conto, com o 
suffixo «ada»). Pancada dada com o con- 
to da lança, etc. 

CONTORNEÀDO, A, part. pass. de Con- 
tornear. 

CONTORNEÁR ou CONTORNEIÀR, v. a. 
(De com o tornear). Fazer andar á vol- 
ta, em redor; voltear, tornear, girar. 

— Termo de Pintura e de Esculptura. 
Marcar com traços c linhas os contornos 
de uma figura para o primeiro fuiuUi- 
mento do desenho.— Saber bem contor- 
near uma figura. 

CONTÔRNO, s. m. (Do com, e torno). 
Volta, circumferencia, roda.—Redor, cir- 
cuito. 

Um principal das torras do contorno 
A bella americana tem por filha. 

FR. J. SANTA niTA DUUÃo, UAIiAMUIlÚ, C. 11, 
est. 71>. 

— Fl.: Arrabaldes; os logares e po- 
voados que circundam um outro, logares 
círcumvisinhos. 

Tudos nestes contornos são cuidados, 
Nascidos de tamanha desventura, 
Piza sem dono o gado a semeadura. 
Já se não vô na Aldea entrar cajados. 

J. X. DE MATTOS, lUM., p. 40 (Ü.* ed.) 

— ííComo as victorias nos tinhão des- 
cuidado, e não faltasse quem desse noti- 
cia ao inimigo do pouco, que estavamos 
apercebidos para acodirmos a tempo a 
uma invasão furtiva, marchou com as 
suas tropas pela porte de Mourão; pas- 
sarão talando a campanha pelos contor- 
nos de Monsaraz, e outros lugares da 
raya.i> Fr. Domingos Teixeira, Vida de 
D. Nuno Alv. Per., Liv. iv, 

Deo susto nos contôrnos certo Burro, 
Que d um Leão a i^éllo 

Envergára: 
E bem que ora animal de fracos brios, 

Tudo tremia dclle. 

Lançava o Cura j:l a comprar um Quarto 
Do, daquellcs contôrnos, melhor vinho. 

riiANC. M. DO NASC., FAB. DK LAF., f. 4Í3, 1ÍV. II, 
e fab. 10, liv. m. 

— Loc. ADV.: Em contorno, á volta, 
em redor. 

— Termo de Bellas Artes. Traço, per- 
fil, linha que termina uma figura, ou par- 
te d'ella. 

NVssa attitude ! Está bem : 
Agora mais um geitinho ; 
A airosa cabeça a um lado 
E o lindo pé no banquinho. 
Aqui estão os contornos, são estes, 
Nem Daguerrc lb'os tira melhor. 
Esto 6 o ar, esta a — poso —, eu lh'o juro, 
E o trajar que lhe fica melhor. 

GABKETT, FOLHAS CAIIIDAS, O BETUATO. 

— Figuradamente : O arredondado dos 
membros, bem torneado. 

CONTORSÃO, s.f. (Do latim contortio- 
ne). Acção de torcer. 

— Contracção irregular dos musculos, 
torsào dos membros. 

— Termo de Pintura. Attitude forçada 
c desagradavel. 

— PL: Gontorsões: gestos, trejeitos, 
visagens que fazem algumas pessoas cjuan- 
do faliam com vehemenoia. 

— Oi!S. GKAMM.: A melhor ortogra- 
phia seria contorção, porque o ti latino 
degenerado cm sibilante dental se repre- 
senta geralmente em portuguez i)or ç. 

CONTÓRTAS, s. m. pl. {Do latim con- 
torte). Termo de Botanica. Nome de uma 
ordem de plantas, cujas flores têm uma 
corolla monopétala e retorcida na orla. 

CÒNTRA, prep. (Do latim contra). Em 
opposiçào a, oppondo-se a, para se defen- 
der de. — aE sse per utntuyra alguém con- 
tra esta nossa costetiçom quizer hir perca 
quanto der pola posissom por jjena.» Doe. 
de 1211, em Portugal. Mon. Hist. Leges I, 
161. 

E bem nom mal nunca mVl j.í tará. 
Pois m el jiezar contra gran coita deu. 

CASC. DE TIÍ0VA3 ANT., U." 47. 
 tE logo esse Deam jurou aos santos 

Evangelhos corporalmente por el tangu. 
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do se na alma da dita D. Costança, que es- 
sa D. Costança tenha hem, e fielmente, e a 
verdade compridamente tod.o esto, e que nõ 
venha contra elo em nenhum tempo nempor 
nenhum tempo, nem por nenhuma rezom.^ 
Doe. de 1338, no Corpo Diplomático Por- 
tuguez, publ. pelo visconde de Santarém, 
Tom. I, p. 219.— (íltecebem grande agra- 
vavxento em razom das casas, e roupas 
que lhes som tomadas gram tempo ha pera 
os nossos Escudeiros, que mandamos esta^' 
na dita Vila em as teerem, e lograrem 
contra tulantes daquelles cuyas som.i> Cor- 
tes de Coimbra,jan. 1 de 1495.—aQuar- 
dem compridamente estas pazes, e jurem 
outros taaes juramentos per suas persoas, 
sometendo os ditos Reis e seus reinos a çen- 
ssura e sentença ecclesiastica, hindo con- 
tra esto per alguma guisa.d Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. 53. 

E chorava, a sem ventura. 
Triste de Jeriisalem 
Ilomocida, 
Matando, contra natura, 
Seu Dcos nascido em Belem. 
Nesta vida. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

— (íBelcar pediu a Polendos que o dei- 
xasse na primeira batalha: elle o fez con- 
tra sua vontade, porque temeu o que po- 
dia ser. E ainda que ella foi tão peleja- 
da como delle se esperava, a muita van- 
tage que o gigante lhe tinha, o trouxe a 
estado de ser vencido, com tamanho des- 
contentammto seu, que foi o mor que nun- 
ca recebeu, t Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 15. — <íE deixan- 
do os negocios de sua pessoa encomenda- 
dos á rainha Melicia, sua mulher, muito 
contra vontade delia, se partiram ambos 
juntamente com determinação de nunca se 
apartarem, se algum caso muito grande 
lho não fizesse fazer, t Idem, Ibidem, cap. 
IG. — «.E vindo ao proposito: ao tempo 
que, senhor, vim de Grécia pera este rei- 
no, a tormenta do mar, que alguns dias 
me seguiu, me fez arribar na costa d'Ir- 
landa, onde saindo em terra contra von- 
tade do piloto, que a não havia por se- 
gura, houve batalha com o gigante Cal- 
furnio, na qual por ser assim Deos ser- 
vido, o venci e matei; ficando tão mal- 
tratado de sua mão, e com tantas e tão 
perigosas feridas, que verdadeiramente 
ellas deram jim a meus dias, se não fora 
soccorrido por ires filhas do marquez Bel- 
tamor, que vossa alteza desterrou de seu 
senhorio, e o gigante aquelle mesmo dia 
trouxera presas, d Idem, Ibidem, cap. 68. 
— <íFavorecei-me nesta batalha, que afei- 
ta em vosso nome; não queiraes que este 
cavalleiro leve de mim tamanha honra, 
porque então, a senhora que o nisto poz, 
ficará com alguma de vós; cousa contra 
í-cjzão.» Idem, Ibidem, cap. 60. 

Que outrem possa louvar esforço alheio, 
Cousa é que se costuma e se deseja: 
Mas louvar os meus próprios, arreceio 
Que louvor tão suspeito mal me esteja; 
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E para dizer tudo, temo e creio 
Que qualquer longo tempo curto seja : 
Mas, pois o mandas, tudo se te deve; 
Irei contra o qne devo, o serei breve. 

CAM., Lus., c. III, est. 4. 

Mas na índia cobiça e ambição, 
Que claramente põem aberto o rosto 
Contra Deos e justiça, te farào 
Vituperio nenhum, mas só desgosto. 

GB. OIT., c. X, est. 58. 

— «Os religiosos nam podem deixar ás 
vezes de ter menencoria, que he anexa ao 
encerramento, que navegam contra vento, 
e alguns contra sua vontade, como em ga- 
lé os forçados, que de necessidade ou ver- 
gonha enfream a .sua vontade.d D. Joan- 
na da Gama, Ditos da Freira, p. 57 (ed. 
1872).— íCa como queremos que nos dê 
prêmio aquelle em cuja presença appare- 
cemos contra nossa vontade"^ E se todos 
tem obrigação a terem prõpta sua vonta- 
de a Deos, quanto mais os velhos que tem 
passado todo o verde de sua vida ? Assi 
como as maçaãs verdes se arranca da ar- 
uore com força, mas as maduras ellas 
per si estam desejando de cair: hem as- 
si os mãcebos morrem trabalhosamente, 
como pomos que estam no verde de sua 
idade, mas os velhos como maduros, elles 
estam desejado de morrer, pera que saí- 
dos dos males temporaes, vão gozar dos 
eternos.n Heitor Pinto, Dialogo da Lem- 
brança da Morte, cap. 8. — « Veyo esta 
gente sem ordem d'elRei de Castella, que 
era entam o catholico Emperador Carlos 
Quinto: antes queixando-se ante elle o 
embaixador do sereníssimo Eey dom loam 
o III, de seus vassallos irem perturbar 
áquellas partes a paz d'ambas os estados, 
e impedir o commercío deste reyno contra 
os contratos feytos, foy respondido da 
Magestade Cesarea, que as tais jornadas 
igualmente eram contra sua vontade, e 
seruiço, e o d'elRei de Portugal seu ir- 
mam.y> Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 2. 

Seu excentrico traz passo tào lento 
Que dando no epicyclo volta errada 
Fica por muito espaço o movimento 
Seguido contra a ordem começada. 
Obrando nelle tal impedimento 
Outra maldade em gráo tão superada, 
Que cm quanto imprime então tudo destruo 
No tempo que este tempo errado influe. 

EOLIM DE MOÜIÍA, NOV. DO HOM., C. IV, CSt. 17. 

— aPreualecendo contra os combates 
de huma fortuna aduersa, que ainda de- 
clarada em seu odio, não pode destruillo.» 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, p. 19. — ^Agora inventou a cautela 
outras cautelas contra esta boa política, k 
Idem, Carta de Guia de Casados.—aPois 
as mulheres, cÊ criados destes, que os vião 
recolher sedo, contra seu costume, ahi vos 
gabo eu que tinha as bençoens certas.n 
Idem, Apologos Dialogaes, p. 19. — <iNe- 
nhum credito merece quem th'o disse, pois 
são factos, que sem se provarem, não se 
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crem; maiormente quando seus fundamen- 
tos ou são manifestamente falsos, ou io- 
nhos aereos, e contra o commum sentiT 
dos mais historiadores,» Antônio Cordeiro, 
Historia Insulana, Liv. i, cap. 2.—«Porejn 
chegando d noticia do povo que eU^ 
tentava nomear por successor do 
a el-rei D. Filippe, clamaram todos Jti 
riosos contra esta resolução, e quizero^ 
abrogar a si o direito de eleger princt- 
pe.t) Conde da Ericeira, Portugal Restau- 
rado, Liv. I, p. 20. 

Como emAdrastia o filho dePhilippei 
Passa contra o poder de Asia corrente 
Granica, rompe (sem que participe 
Primeiro algum da gloria) a imiga gente. 

si DE MENEZES, MALÁCA CONQ., 1ÍV. V, 63^' 

Mas notando quão pouco aproueitaua_ 
Mostriir-se contra a sorte bom guerreiro, 
Do temor occupado, deixa a guerra, 
Os remos bater manda, & tomar terra. 

IDEM, IBIDEM, liv. V, est. 69. 

—u-ássiOT que não digo, que faltem 
cartas epitetos necessários, mas que sí 
cusem os sobejos; nim se andem 
do as palavras para fazerem assento ^^ 
o cabo da sentença, que será hir contra 
brevidade, sem enfeyto,ou afeyção.* F'"®" 
cisco Rodrigues Lobo, Corte na AW® ' 
Dial. III. 

Que novo crime insólito, execrando, 
Que atrocidade insana 

Vaes contra a natureza apparelhando r 

N'isto em chammas do inferno a maga 
Vibra o ferreo punhal contra os mesqui"® ' 

Lacrimosos filhinhos- 
BAEB. DU BQCAGE, MEDÉA. 

Os meigos olhos, que prazer scintillaõ, 
Que o facho accendem dos desejos sofff®? ' 
E coíitra o débil resistir do pejo 
Do atrevido mancebo a audacia implora"' 

GAKUBTT, BETItATO DE VENUS, C. I. 

—Ter uma cousa, ou alguém contra 
ter uma cousa, uma pessoa que obst'' 
realisar d'uma aspiração, etc. 

Estava o gordo Deos alli sentado 
N'um grande carro, que virentes paiTas, 
Contra os raios do Sol, todo toldavão; 
Uma bojuda iJipa, que esparzia 
Um largo jorro de liquor vermelho, 
De throno lhe servia; e o Moço imberbc 
Co verde thyrso, de uma mão picava 
Os dous acesos mosqueados Tigres. 

ANT. DINIZ, HVSSOPE, C. VII. 

— Contra, indica liostilidade, lutaj 
bate, censura, inimizade. 

E non me quer contra ela valer. 
TEOVAS E CANT., U.° 1. 

O que da guerra se foi, con gran medo, 
Contra sa terra csijargendo, trcdo; 

Non ven al Maio. 
CANC. DE TBOVAS ANT., n." 48. 

— (sLevantousse contra elles o 
há nome reganho.fi Actos dos ApO®'' 
27, 14, nos Inéditos d'Alcobaça.—'" 
as mallezas que fazia juntaromsse 
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^eens da terra contra elle.n Livros de | 
linhagens, Tom. iv, p. 234, em Portugal. 
Mon. Hist., Scriptores, I. 

C alegays contra cuydados 
alguns pontos muy falssylhos. 

CANC. DE BES., t. I, p. 143. 

, "Pero se per as ditas inquirições 
devassas se mostrasse claramente o dito 
figuro seer culpado, e cumetedor do dito 
"luZíejício^ em Ud caso pedindo elle, e re- 
ÍJierendo a dita Carta de segurança Ju- 
<jl^pial, nom lhe fosse dada, mais dê-se- 

Carta de segurança na forma geral- 
^ente acustumadu, assy como se costuma 
"li' geralmente no caso, honde o seguro 

o mallejicio em que o culpam, de 
diz que quer estar a direito, e saher 

JWe nom seja preso, ataa que tanto acha- 
® seja contra Me, porque o deva seer.d 

Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 57, 
° — «Respojidem esses Procuradores, 
que praz a El Rei, que essas communida- 

que den as dizimas; e que as nom 
Contem, nem manterá, que as nom pa- 

e que a elle praz, que as dem; e 
Os Bispos e os outros Prelados uzem 

^ justiça contra aquelles, que as nom 
2^}serem dar.d Ordenações Affonsinas, 

II, Tit. 2, § 1. — tíE púnhamos que 
non pudesse durar contra elle.n 

^wonica Geral, cap. 180, p. 167. 

Responde-me, quantas maldades te fiz ? 
quantas traições obrei contra ti? 

forque assim escondes a face do mi, 
*^0010 meu contrário, sendo meu juiz ? 

GIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEÜS. 

^ andais ? Nào sei pera onde vou : 
salvagem, 
hiia alma que peceou 

^'ilpas mortaos 
lontra o Deos que me creou 

sua imagem. 
idem, auto da alma. 

«Pois tornando á batalha, o temi- 
"andaro, que de todo andava mettido 

nafu, ia de sua soberba, porque seus gol- 
g * 'ito prestavam, lançou o escudo atraz, 

orando a maça com ambas as mãos, o 
'j-or que pôde, se foi contra seu imigo 

Q ^'íao-o com tanta força, que alli fora 
de sua vida, se Primalião não 

^mara, dando-lhe o pago com golpes 
de que a maça com quatro 

j, os da mão esquerda lhe caio no chão.» 
de Moraes, Palmeírim d'Ingla- 

10. — (tMas tamanho lho de- 
^ fisías palavras, que quasi não sentin- 

9uet trabalho e as grandes feridas, 
tfa cow WOT novo esforço se foi con- 
>"es ° 9'^9'^nte, dizendo: Faz o que pode- 
jUi' por fazer muito, que se té 
for ^ comigo, agora com outras 

6 com outro homem te combates. O 
já indinado de sua dureza, tor- 9>'gante 

nijxi Qf 7/ 
^ começaram esta batalha tão das passadas, que D, Duardos 

se espantava do que via, que a seu pare- 
cer era a cousa mais notável do munio.y> 
Idera, Ibidem. — <íE encontraram-se com 
tanta força no meio dos peitos, que D. 
Duardos perdeu uma estribeira; mas 
Vernao veio ao chão; e arrancando da 
espada se veio contra D. Duardos, corri- 
do de seu desastre, por lhe acontecer ante 
Polendos, dizendo: D. cavalleiro, se a 
pé vos quizerdes combater commigo, eu 
vos mostrarei quanta necessidade tendes 
de ser tão destro da espada como tivestes 
dita no encontro da lança.ti Idem, Ibi- 
dem, cap. 15. — üE por desfazer a tris- 
teza, que no animo dos seus por tantos 
dias estava arreigada; qu'esta perda era 
tão geral, que a todos abrangia; ordenou 
de mesura co'elle dar a mesma ordem a 
tudolos donzeis, qu'em sua corte andavam, 
que eram muitos, e alguns delles prínci- 
pes, e infantes, e que no dia desta cere- 
monia torneassem contra os outros caval- 
leiros, que se achassem na corte; porque 
este queria pera esperiencia das cousas, 
que se de Palmeirim esperavam.» Idem, 
Ibidem, cap. 11. — «E indo com este de- 
sejo, viu vir contra si oprincipe Beroldo 
de Hespanha, fazendo tanto em armas, 
que suas obras antre as de muitos pare- 
ciam merecedoras de as olharem com mais 
affeição, e remettendo a elle, começaram 
uma batalha ao pé do cadafalso do impe- 
rador tal que elle, e os que a viam, a lou- 
vavam por uma das melhores que nunca 
viram: e julgavam Beroldo por tão espe- 
cial cavalleiro como depois saiu, e por 
melhor que el-rei Recindos seu pai, que 
no tempo que o era and,ante, o foi um dos 
singulares do mundo.Idem, Ibidem, cap. 
12. — aParece-me, disse Belcar, que se a 
fortaleza é pera ver, que no cavalleiro 
também ha hi que olhar. Polendos o 
esteve louvando do mais bem posto que 
nunca vira a cavallo, tirando D. Duar- 
dos, que este foi o mais airoso que se 
nunca viu; porque Primalião nem todos 
do seu tempo o igualavam com grande 
parte. Vernao lhes pediu a primeira jus- 
ta, e elles o 'fizeram: e sem outra deten- 
ça, depois de tomar a lança e se correger 
na sella, arremeteu contra elle, que da 
própria sorte o saiu a receber.v Idem, 
Ibidem, cap. 15. — <iQuem diremos, dis- 
seram elles, que é o que lhe fez tamanho 
serviço ? O cavalleiro da Fortuna, disse 
elle; que inda meu nome não é outro. En- 
tão se despediram; e ponão-se elle a ca- 
vallo, começaram de caminhar elle e Sel- 
vião não lhe dando conta do que passa- 
ra com o Salvage, por não ser cousa de 
se deterem mais em tornar avel-o: antes 
caminharam contra a parte onde ouviam 
dizer que a perdição de todos acontecia, 

\ que dalli era muito perto, não receiando 
í o perigo a que ia, porque o seu proposito 

era virtuoso; que esta qualidade tem a 
virtude, todolus trabalhos estimar pouco 

j e os vidos muito menos.d Idem, Ibidem, 

cap. 32. — (LÂntes naquella hora os ami- 
gos contra os amigos, parentes contra 
parentes, irmãos contra irmãos, estavam, 
tão indignados, que já dalli não outra 
cousa se esperava, senão a morte de todos 
ou muitos delles.D Idem, Ibidem, cap. 31. 
— aPrimalião, que extremo era accelera- 
do, não aguardou pedir licença a D. 
Duardos, antes quando viu seu cunhado 
derr-ubado, tomando uma lança na mão, 
se joi contra o d,o Salvage, e encontran- 
do-se em cheio jizeram as suas em peda- 
ços passando um polo outro.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 39. — (íE porque viu que um 
dos cavalleiros se apercebia da justa, to- 
mando uma lança nas mão's e enlazando 
o elmo, encommendou suas cousas á for- 
tuna, e pôz as pernas ao cavallo, reme- 
tendo contra o esforçado rei Recindos, 
que era o que já o esperava. Porque 
aquelle dia o Gigante Dramusiando saiu 
á caça acompanhado delle e de D. Duar- 
dos, Primalião e Amedos, e os seus dous 
bravos gigantes vieram também té fora 
da ponte, que d'alli nunca passavam sem 
expresso mandado de Dramusiando, antes 
ficavam sempre por guarda da torre.D 
Idem, Ibidem, cap. 39. — (íSe a minha 
morte ha de ser causa da liberdade de 
tantos, aqui melhor que em outra parte 
é ella bem empregada: porém soccorren- 
do-se á senhora Polinarda, sua senhora, 
dizia: Senhora, se em algum tempo es- 
peraes lembrar-vos de mim, seja este ao 
menos pera que saibais que com vosso fa- 
vor se alcançou tamanha victoria. E es- 
tando-lhe encommendado o perigo de sua 
batalha, viu que Dramusiando vinha con- 
tra elle tomada a espada com ambas as 
mãos, porque já a nenhum ficára escudo 
com que se amparar; e guardando-se do 
golpe, lho fez dar em vão, e assim todos 
os outros, s Idem, Ibidem, cap. 41. — <tE 
com sua vinda se estorvou o prazer de to- 
dos, não podendo usar do que té li costu- 
maram, antes parecendo lhe ser tempo 
de se partirem o jizeram: pedindo licen- 
ça aquellas senhoras fermosas, que bem 
contra sua vontade lhe deram rogando- 
lhe que com a mãe de Darmaco se hou- 
vesse piedosamente, pois a sua innocencia 
não merecia culpa nas obras de seu fi- 
lho.-» Idem, Ibidem, cap. 55. — íE in- 
do assim lançando os olhos a uma e ou- 
tra banda, descobrindo ao longe co'a vis- 
ta delles as rochas, que d'ambas partes 
o cercavam, viu o castello d'Almourol 
assentado na horda delle, tão guerreiro e 
bem posto, que fazia presumir a quem o 
via, que quem pnmeiro o edijicara, pera 
tenção de grandes cousas ojizera: e guiau' 
do contra aquella parte viu dous cavallei- 
ros em batalha em uma praça, que se ao 
pé do castello jazia; e porque lhe pare- 
ceu que algum delles devia ser o cavallei- 
ro 2\iste, poz as pernas ao cavallo pera 
chegar a tempo, que visse o fim delia. Idem, 
Ibidem, c. (30. — «jS vendo a tenção da- 
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quelle, que o esperava, tomando ima lan- 
ça nas mãoSj cobarto do escudo se veio 
contra Fluriuno do Deserto, hem dascui- 
dado de lhe lemlrar que podia ser Jilho 
de D. DuardoS) com quem elle não fizera 
batalha por nenhum preço do mundo. E 
como os encontros fossem demasiadamente 
grandes, elles e os cavallos vieram ao 
chão.íi Idem, Ibidem, cap. 65.—«Coín is- 
to lhe recresceu tamanha ira, que sem 
mais esperar tomou a espada com duas 
mãos, e remmetteu contra o senhor do cas- 
tello, que não com menos ira o recebeu; e 
em pouco espaço fizeram em suas carnes 
tanto estrago, que parecia imptossivel pode- 
rem-se ter em pé. Falmeirim, que os vio em 
tal estado, pesando-lhe d'Álbayzar, quizera 
apartal-os, mas não pode, que Âthayzar 
lhe pediu que lhe deixasse levar sua ba- 
talha avante, que inda sentia em si dis- 
posição para a acabar á sua vontade. 
Idem, Ibidem, cap. 75. 

Minha fee te lie verdadeira, 
no mal que te fiz o vy, 
porque cmfim á derradeira 
nam quero mal contra ty 
quer o meu coraçam queira. 

cuitysT. FALCÃO, ocKAs, p. 13 (cd. 1871). 

Que cousas nào comettes, 
Ousado sprito humano em mar, e em fogo 
Contra ti só diligente, e ingenhoso ? 

ANT. l-Eim., ODES, liv. I, n." G. 

Bem podeis trazer em rios, e em jogo 
Pois Amor contra vós ninguém soccorre. 

IDEM, soN., liv. I, n.» 16. 

Os olhos, donde Amor suas frechas tira 
Contra mim, cuja luz m'espanta, e cega. 

IBIDEM, n." 14. 

Armado tinha o peito de dureza 
Contra mim mesmo, e contra a poderosa, 
E eommum ley da humana natureza. 

IDEM, ELEG. V. 

Grave censor das Musas, quam iroso 
Te mostras co?i<r'aquelles mais profanos, 
Que se ousam coroar de louro honroso. 

IDEM, CARTAS, 1ÍV. I, n. 8. 

— «Todas as pessoas abalisadas em 
graças ou sciencias, ou engenho, sam mor- 
didas de anojados murmuradores; mas a 
malicia é muy impotente; que nam tem 
contra si seu merecimento, nam lhe de- 
menuem o credito.y> D. Joanna da Gama, 
Ditos da Freira, p. 24 (ed. 1872).—<iAn- 
damos após os enganos, somos solicitas em 
nosso damno, não nos queremos desenga- 
nor por huma má opiniam do mundo; hi- 
mos contra a alma por amor do corpo, 
que nos foy dado por seu respeito / esti- 
mamos a vida como que fosse jjerjMua.n 
Idem, Ibidem, p. 2ü. — «Estava indina- 
do contra os capitães por nam cometerem 
a fortaleza.s! Barros, Década III, 2, 9. 

Sustentava contra elle Venus bclla, 
Afieiçoada á gente Lusitana 
Por quantas qualidades via n'ella 
Da antigua tào amada sua Eoniana: 

Nos fortes corações, na grande estrella, 
Que mostríiriim na terra Tingitiina, 
K na lingua, na qual qiiíindo imagina, 
Com pouca corrupção crê que é a Latina. 

CAM., Lüs., c. I, est. 33. 

E sabe mais, lhe diz, como entendido 
Tenho destes Christàos sanguinolentos, 
Que quasi todo o mar têm destruído 
Com roubos, com incêndios violentos : 
E trazem já de longe engano urdido 
Contra nós; e que todos seus intentos 
São para nos matarem o roubarem, 
E mulheres e filhos captivarem. 

OB. OIT., e. I, est. 79. 

Este Povo que é meu, por quem derramo 
As lagrimas que em vão caídas vejo, 
Que assaz de mal lhe quero, pois que o amo, 
Sendo tu tanto contra meu deseje ! 
Por elle a ti rogando choro e bramo, 
E contra minha dita emfim pelejo. 
Ora pois, porque o amo c mal tratado, 
Quero7lhe querer mal, será guardado. 

OE. ciT., c. II, est. 40. 

Tem o Tarragonez, que se fez claro 
Sujeitando Parthénope inquieta; 
O Navarro, as Asturias, que reparo 
Já foram contra a gente Mahometa. 

oii. CIT., c. in, est. 19. 

Mas já o Príncipe claro o vencimento 
Do padrasto e da iniqua mãe levava; 
Já lhe obedece a terra n'um momento, 
Que i)rimeiro coittra elle pelejava; 
Porém, vencido de ira o entendimento, 
A mãe em ferros ásperos atava ; 
Mas de Deos foi vingada em tempo breve ; 
Tanta veneração aos paes se deve ! 

OB. CIT., e. III, est. 33. 

Em batalha cruel o peito humano, 
Ajudada da angélica defeza, 
Não só contra tal fúria se sustenta, 
Mas o inimigo asperrimo affugenta. 

OB. CIT., c. III, est. 34. 

Quem viu um olhar seguro, um gesto brando, 
Uma suave e angélica excellcncia 
Que em si está sempre asalmas transformando 
Que tivesse contra ella resistencia ? 

oB. CIT., c. III, est. 143. 

Eis ali seus irm«ào3 contra elle vào, 
(Caso feito e cruel!) mas nào se espanta, 
Que menos é querer matar o irmão, 
Quem contra o Kei e a Patria se alevanta. 
D'estes arrenegados muitos são 
No primeiro esquadrão que se adianta 
Contra irmãos e parentes, (caso estranho !) 
Quaes nas guerras civis de Júlio e Magno. 

OB. CIT., c. IV, est. 32. 

E como contra o céo não valem mãos, 
Eu, que chorando andava meus desgostos. 
Comecei a sentir do fado imigo 
Por meus atrevimentos o castigo. 

01!. CIT., c. v, est. 58. 

Crês tu, que já não foram levantados 
Contra seu Capitão, se os resistira, 
Pazendo-sc piratas, obrigados 
De desesperação, de fome, de ira ? 

oB. CIT., c. V, est. 72. 

Pois de ti, Gallo indigno, que direi ? 
Que o nome christiauissimo quizeste, 
Não para defendel-o, nem guardal-o, 
Mas para ser contra elle e derribal-o. 

OB. CIT., c. VI, est. 7. 

Eu vi que contra os Minyas, que primeiro 
No vosso reino este caminho abriram, 
Boreas injuriado, e o companheiro 
Aquilo, e os outros todos resistiram. 

OB. CIT., c. VI, est. 31. 

Vêdes-que tem por uso e por decreto, 
Do qual sào tão inteiros observantes, 
Ajuntarem o exercito inquieto 
Contra os povos, que são de Christo amantes: 
Entre vós nunca deixa a fera Aleto 
De semear cizanias repugnantes : 
Olhae se estaes seguros de perigos, 
Que elles e vós sois vossos inimigos. 

oB. CIT., c. VII, est. 10. 

Gregos, Thraees, Armênios, Georgianos, 
Bradando-vos estão, que o povo bruto 
Lhe obriga os eharos filhos aos profanos 
Preceitos do Alcorão : (duro tributo !) 
Em castigar os feitos inhum*no3 
Vos gloriae de peito forte e astuto ; 
E não queiraes louvores arrogantes 
De serdes contra os vossos mui possantes. 

OB. CIT., e. VII, est. 13. 

E diz-lhe mais a magica sciencia, 
Que para se evitar força tamanha, 
Não valerá dos homens resistencia, 
Que contra o Céo não vai da gente manha: 
Mas também diz, que a bellica excellencia 
Nas armas e na paz, da gente extranha, 
Será tal, que será no mundo ouvido 
O vencedor, por gloria do vencido. 

oB. CIT., o. yii, est. 56. 

Outro está aqui, que contra a patria irosa 
Degradado comnosco se alevanta: 
Escolheu bem com quem se alevantasse, 
Para que eternamente se illustrasse. 

oB. CIT., c. viii, est. 7. 

Se César, se Alexandre rei, tiveram 
Tão pequeno poder, tão pouca gente, 
Contra tantos imigos, quantos eram 
Os que desbaratava este excellente; 
Não crcas que seus nomes se estenderam 
Com glorias inimortaes tào largamente; 
Mas deixa os feitos seus inexplicáveis. 
Vê que os de seus Tassallos são notáveis. 

oB. CIT., c. VIII, est. 12. 

Um Sacerdote vê brandindo a espada 
Contra Arronches que toma, por vingança 
De Leiria, que de ante» foi tomada 
Por quem por Mafamede enresta a lança- 

OB. CIT., c. VIII, est. 19. 

Despois na costa da índia, andando chei* 
De lenhos inimigos e artifícios. 
Contra os Lusos, com velas e com remoS) 
O mancebo Lourenço fará extremos. 

OB. CIT., c. I, est. 27. 

Ali verão as settas estridentes 
Eeciprocar-se, a ponta no ar virando 
Contra quem as tirou ; que Deos peleja 
Por quem estende a fé da madre Igreja. 

OB. CIT., c. X, est. 40. 

—«Pelejara elle muytas vezes só 
os do seu lugar de Atine contra todos 
Mouros, e arrenegados da ilha, duf^^ ^ 
a briga em alguns dias de manhS 
noite, e nam tendo nunca tamanha ® 
igualdade Manoel por si mais qu& ^ 
da fé, e justiça da causa, sernpi"^ ^ 
com a melhor.n Lucena, Vida de S- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 1.—^ 
elle primeiro na terra como hosp^ 
com capa de boa vizinhança, e 
depois fazendo pouco, e pouco valei"j * 
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f como senhor, fez tudo com arte, e ma- 

d '^Ch Christãos ajiostatussem nristo, e rehellassem contra os Por- 
S^eses, e nam vindo a cidade em nenhu- 

to destas, veyo o Tyranno á força, ^^''^dolhes primeiro as armas, e meten- 
^ ^ a fogo, e a sangue quantos tinham 

da nossa amizade, e da christan- 
Ibidem, Liv. iv, cap. 11.— 

tr achar hum mei/o de in- 
g ° o nosso pedido sem violência 
tr Pouo, nem desautoridade coii- 

elRey.i, Francisco Manoel de Mello, 
Liv. I, p. 11. — «Contra 

. (lescuydo bradarão os sábios, e os 

An ^ mais Valeu pouco.» Idem, 
/at; Dialogaes, p. 45. — «'Tudo 

tanto sentimento, que brota- 

IhS dous olhos sacratissimos bo- 
Ceo^-' 7 lagrimas, que subião ao 
Q ' ^"'''andavão a divina ira justamente 

SüR^^fp" nós.n Fr. Thonié de Je- 
de Jesus, Liv. i, Trab. õ.— 

lj.J'^^^^''''^iuda ! tendes vós já elegido, en- 

^vi cidadãos bem Jalantes e 
'"as P^'''a propor vossos embargos e 

"contra este rnaldicto e descom- 
jy.v" ^asamento d'elrei com a mídhtr de 

IleT I da Cunha?» Alexandre 
Cap ^ j Arrhas por fòro d'Hespanha, 

~-Na direcçao de. 

^ toino contra vós led'e rio. 
CAUO. DE D. Dimz, p. 170. 

*"118 J estas palavras eraõ as lagri- 
® ^^^lena em tanta quantidade pie- 

r>'' '^ommoveriaõ a quem quer que 
protit ^ livre, e ainda que estava 
dan ^ falia olhou sempre as mu- 
poj,' ® Clarinda neste tempo fez, 

Ptr^^ fezes se virava de huma parte 
tfa ^ ^utra, outras pela almofada con- 
co).gj ' ^'^'^ando neste pequeno tempo mil 
5. ^"*^^'■''08, Clarimundo, Liv. i, cap. 
jiíg J^ojneçou a dizer hum marinheiro, 

9'''ande frota como que peleijava 

'í-ü 6) cidra; Clarimundo se levan- 
K ta ^ <'lhando contra aquella par- 

cercada de 
Vüog * .""^^ecevií/o Florambel, e os outros 

^^llaserda cidade de Cons- 
h, ' saltarão todos em huma Fus- 
Padd fj'"® vinha por poupa esqui- 
■^iQ , Ibidem, Liv. ii, cap. 3.— 
^'•a g ^ ^que de Qalez, que mui velho 

desarmado, não pôde defen- 
^inog salvagem 7iuo tomasse os me- 
'•Oütrg ^ '^^xo do braço: e caminhando 

_^ova se foi sem fazer mais dam- 
g ® fcou tal, que, perdido o sen- 

^^nid. não dava acordo de cousa al- 

^iva- ® a côr natural parecia não 
^«icfcSes ^ P^^Çlue nos grandes medus ou 

^^la desampara os luga- 
acoáiV á parte mais 

®"fií « o coração, onde qualquer 
®mo« ffn^ damno.n Fran- 

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 3. — (sA^ào tardou muito que polo 
mesmo caminho contra a Jonie, veio um 
cavalleiro em cima de um cavallo baio 
grande, armado d'armas negras e ama- 
rellas a quarteirões, e no escudo em cam- 
po negro um grifo pardo com letras no 
bico, tão trocadas, que ninguém as enten- 
dia, senão seu dono: as rédeas lançadas so- 
bre o collo do cavallo, e elle tão triste e des- 
cuidado, que parecia que nenhuma cousa 
sentia.-» lúem, Ibidem, cap. 7.—aEapar- 
tando-se delles, caminhou tanto contra on- 
de lhe parecia que a cova Jicava, que foi 
ter ao próprio lugar onde nascera, que 
era alli perto, e assentou-se ao pé da fon- 
te, que ahi estava, que trazia gram sede, 
Com bem desviado cuidado do que sua mãe 
(l'alli levara.» Ideui, Ibidem, cap. 7.— 
<íFera se saber quem josse este JJaliarie 
do Valle escuro, diz-se que ao tempo que 
o principe D. Jjuardos vinha do rtino 
de Lacedemonia per a a Grécia, deixando 
já desencantado elrei Tarnaes, e p)aciJico 
senhor em suas terras, uma donzeUa en- 
trou em sua tiáo, que sem dizer nenhuma 
cousa sejoi ao guverno delia, e a Jez vi- 
rar contra sua jdha onde livrou um ca- 
vaUairo que por traição queria matar, e 
duhi o levou onde estava a mãi d'Argo- 
nida, de quam ouve Fotnpides pola ma- 
naira que no livro de Frimalião se con- 
ta.t laeui, Ibidem, cap. 14. — <íE cami- 
nhando contra aqueila parte, ouvi di- 
ZL.r que em vossa corte havia outra so- 
bre a Jermosura d'Altea ; e porque uma 
senhora que sirvo, me parecia mais digna 
dtísta victoria, que todalas do mundo, vim 
ae longe buscul-a em seu nome, e aqui 
perto soube que a huuve outro cavalleiro, 
e por mais minha mofna disseram-me que 
era ido, pera eu a não poder tornar a 
haver deite: queria que vossa alteza me 
dissesse onde o poderia achar, por não 
ver levar a outrem o preço que com mais 
razão era meu que de ninguém.-» Idem, 
Ibidem, cap. 3U. — «.Esta se foi contra 
as tendas de baixo a outra as de cima, e 
chegando onde estava Graciano com os 
outros principes e cavalleiros, recebida 
delles com a cortezia de que lhes pa- 
receu merecedora, e assentados todos de- 
baixo de uma arvore, que ante as ten- 
das estava.» Idem, Ibidem, cap. 37. — 
iMas tudo isto não prestava, que seus 
companheiros perdiam o terreiro. Porém 
Platir, o principe Floramão, Fruncião, 
Gerjjião d'Orleans, Vernao, PoLinardo, 
Pompides, e Tenebror, que aquelle dia 
andavam cançados do muito que jizeram, 
acudiram contra aquella banda, e com sua 
ajuda tornaram seus companheiros a fa- 
zer tanto em armas, que cobraram tudo o 
que do campo tinham perdido.» Idem, 
Ibidem, cap. 46. — E porque Palmeirim 
os não quiz ver, antes sejoi só passeando 
contra outra parte, Jicaravi todos quatro 
faUando em sua bondade, tendo aquella 

batalha por uma das mais temerosas do 
mundo. Dalli entraram dentro na forta- 
leza, e antes que repousassem, quizeram 
miudamente ver as cousas delia, de que 
também não tiveram tão pouco que dizer, 
que deixassem de fallar pola melhor e 
mais forte, que nunca viram.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 59.—Nisto ouviu dizer: Dom 
cavalleii'o, vede não vos custe caro esse 
atrevimento; e olhando contra onde lhe 
bradavam, saia pola ponte da cava, um 
homem armado de todas armas ; tão bem 
disposto e grande, que era muito para 
recear.» Idem, Ibidem, cap. 57.—E não 
vendo inda o cavalleiro, joi-se contra a 
arvore onde estavam os escudos, pera pe- 
dir ajuda e favor ao vulto de Miraguar- 
da, e encommendar-se a tlla, como sempre 
costumava.» Idem, Ibidem, cap. 72. — 
«Palmeirim e seus irmãos, de que a 
historia algum tanto deixou de fallar, 
andaram por suas jornadas stm achar 
nenhuma aventura notável; no fim das 
quaes caminhando uma tarde por uma 
jloresta longe de povoado, viram vir con- 
tra si uma donzella em cima d'um pala- 
jrem baio, com tanta pressa, que parecia 
que alguma grande afronta lha fazia tra- 
zer.» Idem, Ibidem, cap. 75. — aMas não 
andaram muito, quando contra a banda 
esquerda, onde estavam umas arvores al- 
tas, virão sobre um teso um castello for- 
te e bem obrado; ao pé delle em parte, 
que os olhos não podiam descobrir, ouvi- 
ram gram ruido de arma, com tamanho 
estrondo, que por todo, ou a mor parte 
daquelle valle retombava.» Idem, Ibidem, 
cap. 75. — <íE chegando-se contra Pal- 
meirim e seus irmãos, disse: Senhores, 
peço-vos que não hajais por mal dardes- 
me tema lança dessas, com que receba 
aquelle cavalleiro, e eu vos servirei com 
outra e outras, quando mo vós mandar- 
des. Por que sei que tudo é bem empre- 
gado em vós, disse Palmeirim, vos quero 
dar esta minha; inda que d'outra parte 
estais tão mal disposto, que seria melhor 
rep''usardes, e deixardes essa justa a um 
de nós, que para vossa honra assaz basta 
o que hoje tendes feito.» Idem, Ibidem, 
cap. Io. 

Em lhe ysto eu ouvindo 
fui pera llio responder, 
mas depois de o dizer 
contra d'ondc tinlia vindo, 
se me tornou a volver. 

CraiYST. FALCÃO, 0BBA8, p. 12 (ed. 1871). 

Dá contra a torre dllero, ali rebenta, 
E deixa o triste corpo A margem nua. 

UAKB.DU BOCAGE, MOBTK DE LEANDBO E IIKRO. 

— Contra, a, com o verbo dizer.— 
<íE contam que queixandosse alliei con- 
trelle, lhe disse per esta guisa.-» FernSo 
Lopes, Chr. deD.Fern., cap. 80.—«Disse 
contra aquelles que traziam as crianças.* 
liarros. Década II, foi. 3, col. J., — *E 
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abrindo-lhe, o porieiro toda a porta, que 
polo postigo não cabia disse contra o do 
Salvaje: Vós, D. cavalleiro, mais ousado, 
que sisudo, entregai vos em minhas mãus, 
senão eu vingarei nessas vossas carnes, a 
morte dos meus com tanta mantira de 
crueza, que mt tenha por hem satisfeito 
dà offença, que me fizestes. Mas elle, que 
té alli nunca vira outro gigante, e este era 
um dos mais bravos e ferozes do mundo, 
não teve a sua vida por mui segura.» 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 27. — iiN'isio chegou a elles o 
temido Pandar o armado das próprias ar- 
mas, com que sempre se sohia combater, 
dizendo contra o cavalleiro do Saloage.n 
Idem, Ibidem, cap. 49. — i Porem a ba- 
talha durou antre elles pouco, que inda 
que o esforço de Daliagão não fosse pe- 
queno e aquelle dia fizesse mais do que 
dtlle se esperava, o da Furtunn vendo as 
ameias e janellas da fortaleza cheias de 
seus amigos, e lemhrando-lhe que estavam 
presos, e a confiança que nelle teriam, 
combatia-se com tal esforço, que a poder 
deferidas o derrubou a seus pés.n Idem, 
Ibidem, cap. 41. —aArgolante, depois 
que viu juntas as pessoas que desejava, 
disse contra o imperador, tão alto que to- 
dos o ouviram: Bem se lembrará vossa 
magestade que ao tempo, que o príncipe D. 
Duardos meu senhor desappareceu, eu fui 
6 que a triste nova de sua perda trouxe 
a esta corte, por onde se perderam tudo- 
los cavalleiros de vossa casa, e primeiro 
que nenhum, vosso filho Primalião, que 
em aquelle espelho de todolos, que ves- 
tiam armas.D Idem, Ibidem, cap. 45. 
— a. Onde depois de sentados, disse el-rei 
contra Daliarte: Agora, amigo, queria 
saber de vós o mais que vos hontem per- 
guntei, e me não quizestes dizer, e tam- 
bém cujo jilho sois, porque não posso crer 
que homem de tão alto juizo e extremado 
esforço, cousa que se junta poucas vezes, 
seja senão de geração singular.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 48.—dSenhora, disse Pompides, 
não vos engane este cavalleiro, segui vos- 
so caminho, vereis o que nunca vistes, e 
podereis desenganar quem vos lá manda, 
e dar vida a esse outro, qué dizeis ; e este 
senhor não vos enganeis por elle ; que tem 
a vontade isenta, e não viu o vidto de 
Miraguarda como eu, porque receiou ver- 
se no perigo de muitos. Parece-me, se- 
nhor cavalleiro, disse a donzella contra 
Pompides, que deveis vir tocado das mos- 
tras dessa senhora; porque vos vejo fal- 
iar nella como testemunha de vista. 
Ibidem, cap. 66. — <íE tirando o elmo, 
se desceu pera lhe beijar a mão que ella 
não consentiu. Germão d'Orliens, que o co- 
nheceu, o levou nos braços com muito pra- 
zer e alvoroço, dizendo contra Florenda: 
Senhora, já me não dá nada ser'vencido; 
que este cavalleiro não é acostumado a o 
vencer ninguém.» Idem, Ibidem, cap. 47. 

■— S. m. O contra, o contrario, o op- 

posto.—O pró e o contra. — Os prós e os 
contras. 

... e quem rronatue Ia folha 
e •pvoW-contra esgunrdar. 

CANC. DE BES., t. I, p. 65. 

— Defeito, inconveniente. — Não tem 
senão um contra. 

— Termo de Esgrima. Nome de um 
ataque ou levada. 

Diabo. Oh que valentes levadas ! 
Frad. Inda isto riào he nada ; 

Dêmos outra vez caçada. 
Contra sus, ora hum fendente ; 
E cortando largamente, 
Eis aqui a sexta guarda. 

QIL VIC., AUTO DA BARCA DO INF. 

Frad. Que me praz, dêmos caçada. 
Entào logo hum contra sus, 
llmii fcmlcnte, ora sus : 
Esta he a jjrimcira levada. 

IDEM, IBIDEM. 

CONTRA-ABERTÚRA, s. /. (De contra, 
e abertura). Termo de Cirurgia. Abertu- 
ra, isto é, incisào praticada n'um ponto 
opposto áquelle onde existe já uma aber- 
tura. 

CONTRA-ABÍTAS, s. /. pl. (De contra, 
0 abitas). Termo Marítimo. Curvas que 
seguram as abitas. 

CONTRA-ALMÉIDA, s. /. (De contra, 
e almeida). Termo de Nautica. Espaço 
de um navio compreliendido entre a bar- 
ra de almeida, e da contra-almeida, que 
faz o parapeito dos postigos ou janellas 
da camara. 

CONTRA-ALMIRÁNTE, s. m. ^e con- 
tra, e almirante). Terceiro ofíicial de 
uma armada, subordinado ao almirante, 
e vice-almirante. 

CONTRA-AMÚRA, s. f. (De contra, e 
amura). Termo de Nautica. Cabo que 
serve para facilitar, e segurar as mano- 
bras da amura. 

CONTRA-APRÓCHES ou CONTRA-APRÓ- 
XES, s. m. pl. (De contra, e aproches). 
Obras de fortificaçào, para baldar os apro- 
xes inimigos. 

CONTRA-ARMÍNHOS, s. m. pl. (De 
contra, e arminhos). Termo de Brazão. 
Campo negro com salpicos brancos. 

CONTRA-ASTÜGIA, s. /. (De contra, e 
astucia). Astucia opposta a uma outra. 

CONTRA ATAQUES, s. m. pl. (De con- 
tra, e ataques). Termo de Fortificaçào. 
Trincheiras, entrincheiramentos. 

CONTRA-BÀIXO, s. m. (De contra, e 
baixo). Voz mais grossa e grave, do que 
a do baixo. 

Como o grave Prelado : a cor mudando, 
Um tempo immovel fica; mas a raiva 
Succedcndo ao desmaio, entra escumando 
Na grande sacristia, ed'alli passa 
Para o Altar mór, aonde se reveste, 
Onde, como costuma, em contrabaixo, 
Sem saber o que diz, a Missa canta. 

DINIZ DA CBUZ, HYSSOPE, C. Ul. 

— O musico que canta n'esta voz. ■— 
É um bom contrabaixo. 

— Rabecão de tres cordas que n uma 
orchestra substitue a voz de contra-bai- 
xo. 

t contrabalançado. A, part. pass. 
de Contrabalançar. 

contrabalançar, V. a. (De contra, 
e balançar). Fazer equiiibrio a algu""* 
cousa. — Um peso qm contrabalança 
tro. 

— Figuradamente: Compensar, con- 
trapesar, pôr proporção entre duas cou- 
sas oppostas. 

CONTRABALDÁDO, part. pass. de CoU* 
trabaldar. 

CONTRABALDAR, V. n. (De contra,« 
baldar). Termo de Jogo. Cortar cora trtiH 
fo maior o trunfo menor, com que o con 
trario que baldou, segurou a carta 
parceiro. 

CONTRABALUÁRTE, s. m. (De contra, 
6 baluarte). Baluarte feito por detraz 
outro, para servir, arruinando-se o ex 
rior com bateria. 

CONTRABANDA, s. /. (De contra, ® 
banda). Termo de Brasão. Peça 
no escudo ao contrario da banda. 

— O lado opposto, fronteiro. , 
CONTRABANDEADO, part. pass. o® 

Contrabandear. 
—Figuradamente: Ter-se vendido,'® 

se passado para a parte contraria. 
contrabandear, V. n. (De con^ 

bando). Fazer o commercio de contraf' 
do; introduzir mercadorias furtando*^ 
aos direitos. 

CONTRABANDÍSTA, s. "2 gen. (Ve c"» 
trabando, com o suffixo «ista»). P®®® 
que vive de fazer contrabando. g 

contrabando, s. m. (De contra, 
bando). Em geral, o commercio 
faz contra as leis d'um paiz. u 

— Especialmente: Acção de introdi^ 
em um paiz, por via secreta, e sem 
gar direitos, mercadorias proliibid^®- ^ 
Fazer contrabando. — Mercadoria^ 
contrabando. 

— Figuradamente : Cousa suspei'®" 
— Termo de Direito marítimo.-' 

trabando de guerra, introducção d® " 
ctos de guerra, por um navio neuf''! 
territorio de uma das potências b® 
rantes; e também os proprios 

— Ser de contrabando, ser pro^' 
— Figurrdamente : De contraí® 

que não é legitimo, que não é per"® 
do, que se faz ás occultas. ,, 

— Antigamente: Bando ou parti 
posto. ntr®' 

CONTRABARATEÂR, r. n. (De 
e baratear). No jogo das tabolas» 
der ganhar a fugir. ..g « 

CONTRABARRA, s. /. (De 
barra). Termo de Brasão. 
da em duas, uma das quaes e de 
e a outra é de côr. x-j, ® 

CQNTRABATÊR, V. a. (De 
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Jater). Bater com artilheria da parte op- 
poeta 

CONTRABATERÍA, s, f. (De contra, e 
Bateria opposta a outra. 

(.q^^ABATÍDO, a, part. pass. de 

CONTRABATÓQUE. s. m. (De contra, e 
Termo de nautica. Cavilha que 
extremidade de uma chapa, que 

por baixo do logar onde es- 

nniT ° batoque. 
CONTRABÃXO. Vid. Contrabaixo. 
CONTRABÓÇA-DA-LANCHA, s. /. Ter- 

de Nautica. Cabo com que se amar- 
p® P''®"de a lancha. 

brírn^"^'"• (D® ® 
jg L de Nautica. O cabo que 

est braços quando o máo ® o d elles ou o muito o vento o re- 
lUer. 
^ CONTRABUJARRÔNA, s. /. (De contra. 

Termo de Nautica. A se- 
rt ^"jarrona. 

^^^"NTRACABIÁDO, aâj. Termo de Bra- 
pftnV'''® chaveiroes oppostos. 

co^RACABRÈSTOS, s. m. pl. (De 

Cab^^' ^ '^^'^restos). Termo de Nautica. 
menor bitóla que o cabresto, 

elle beque inferior a 
SUrí ^1"® sua ajuda vão atezar no 

pof baixo da pega do páo da 

C5j°J'f^ÁCADÁSTE, s. m. (De contra, e 
llij ® ®)' Terrao de Nautica. Peça serae- 
ga cadaste, que se lhe junta e pe- 
le 'gQ canto de dentro; serve para n'el- 
dno ^^talharem as culatras dos gios e 

Cont„ ^A^AMBIÁDO, part. pass. de 
S^J'acambiar. 

CiQjjjj '^^A.CAMBIÁR, V. a. (De contra, e 
COf^í ^^®™unerar mal.—Recambiar. 

Cauji. ^^ACÂMBIO, s. m. (De contra, e 

^ p.' Recambio. 
'S^radamente : Equivalente, retri- 

"láo retorno, perda, 

„ftTRACiV A, s. /. (De contra, e ca- 
por Fortificaç3.o. Cava feita 
® outra, para servir quando 

CONtd'' entulhada. 
yiojjgN s. /. (Do latim contra- 
Peloqy lerrno de Physica. Movimento 
^ rp corpo se contráe ou encolhe. 

de Medicina. Contracção doa 
•üui «culo phenomeno que oíForece um 

entumecem. de um modo 
cujas fibras se contráem e ao 

toiai 

3e sensivel. É a contractili- 

tô Contr " 
P^íin o^P<^^'>'^oãicas, contrac- 

'^o e involuntária: estado do 
! le rno..„  1 . , 

te, 

^ '"'Jeza insuperável de um só 
'^*^'<>8 tvi?'^ certo numero de fas- 

í''í'^''itnpi?í° Physica. Compressão que 
a columna de um fluido, 

^ orifício de um vaso. 

— Termo de Grammatica. ReducçSo 
de duas syllabas a uma. 

CONTRACÉDULA. Vid. Contrasedula. 
t CONTRACHÁPA, í. /. (De contra, e 

chapa). Termo de Nautica. O excedente 
das chapas da abatocadura, em cujo ex- 
tremo cavilha o contra-batoque. 

CONTRACHÉFE, s. /. (De contra, e 
chefe). Termo de Brasão. A nova peça 
honrosa ordinaria, formada pelo espaço 
de differente esmalte, que fica entre o la- 
do inferior do escudo e a linha recta ti- 
rada parallela a esse lado. A sua maior 
largura, é de um terço da do escudo. 

— Linha do contrachefe; dá-se este 
nome ao lado inferior ou base do escudo. 

CONTRACÍFRA, s. /. (De contra, e ci- 
fra). Chave para se decifrar uma cifra, 
ou escriptura enigmatica. 

— Loc.: Em contrachefe, diz-se de 
uma, ou mais peças gravadas na posição 
do contrachefe. 

CONTRACÔSTA, s. /. (De contra, o 
costa). Costa oposta a outra. 

CONTRAGOTIGADO, alj. (De contra, e 
coticado). Termo de Brasão. Que tem a 
cotica lançada da esquerda para a direi- 
ta, por ser mais estreita que a banda. 

CONTRACTÁR. Vid. Contratar.—®CÃe- 
gou se a ajustes definitivos, e contractou- 
se que o dote da infanta portuguuza, fos- 
se de noventa mil dobras, ou mais oito 
centos mil cruzados.v Alexandre Hercu- 
lano, Da Inquisição em Portugal, Tom. i, 
liv. 3. 

CONTRACTIL, adj. 2 gen. (Do latim 
contractile). Termo Didactico. íSuscepti- 
vel de contrahir-se. 

CONTRACTILIDADE, s. /. (De contra- 
ctil, com o suffixo «idade»). Termo Di- 
dactico. Propriedade, faculdade que tem 
alguns corpos de se contrair. — Contra- 
ctílidade muscular. 

CONTRAGTiVEL. Vid. Contractil. 
CONTRACTÍVO, adj. (De contra, e acti- 

vo). Que faz contrair, adstringente. 
— Figuradamente : Contractivo do di- 

nheiro, que encolhe a despeza, escasso. 
1.) GONTRACTO, adj. Termo de Gram- 

matica. Abreviado por contracção, por eli- 
são de letra ou letras, ou confusão de 
duas em uma. — Nome contracto. 

— Verbo contracto, verbo em que ha 
contracção de letras, e também se diz 
dos verbos gregos, em que duas \ ogaes 
se reduzem a uma. 

2.) CONTRÁGTO, s. m. (Do latira con- 
tractus). Vid. Contrato. 

GONTRACTÚRA. Vid. Contracção. 
tCONTRACUNHÁDO, part. pass. de 

Gontracunhar. 
CONTRAGUNHAR, V. a. (Do contra, e 

cunhar). Carimbar, marcar com segundo 
cunho.—Gontracunhar a moeda já cunha- 
da. 

GONTRADÁNÇA, s. f . (De contra, e dan- 
ça). Dança alegre ó ligeira em que figu- 
ram quatro, ou mais pares, os quaes exe- 

cutam alternadamente os mesmos movi- 
mentos. 

— A musica a cujo som ella se dança. 
— Entre as musicas que comprei, vieram- 
me algumas contradanças. 

— Loc. POP.: Andar n'uma contra- 
dança; ser obrigado a andar d'um sitio 
para outro; mudar-se freqüentemente. 

t GONTRADANÇADO, a, fart. pass. do 
Contradançar. 

GONTRADANÇAR, V. n. (De contra, e 
dançar). Dançar contradanças. 

t CONTRADANSÍSTA, s. 2 gen. O ama- 
dor de contradanças, o que gosta de con- 
tradançar. 

CONTRADIAMETRO, s. m. (De contra, 
e diâmetro). Termo de Geometria. Arco 
das abcissas oppostas, eguaes, tendo or- 
denadas semelhantes, 

GONTRADIGÇAO, s. f. (De contra, o 
dicção). Acção de contradizer, de repro- 
var. — «Tenha este excesso sua contra- 
dicção na mulher.-» Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados.—tAco- 
modaua em Portugal huma tal Princeza, 
donde nunca as resoluções reaes achassem 
contradicção.» Idem, Epanaphoras, p. 
18. — «Nestes tempos mais padecem os 
homens, na, contradição de seus juizes, 
que nao de suas obras.v Idem, Apologos 
Dialogaes, p. 177. 

— Espirito de contradicção, disposi- 
ção para contradizer.—Por espirito de 
contradicção.—«.Alguns desmancham sua 
authoridade em seguirem suas más incli- 
nações; tem spirito de contradiçam, tudo 
querem reprender até ás cousas bem fey- 
tas dam má côr ; com preversa tenção pro- 
cedem contra iodos.n D. Joanna da Gama 
Ditos da Freira, p. 8 (ed. 1872). —«Al- 
guns desmancham sua autoridade em se- 
guirem suas más incrinações; tem espi- 
rito de contradiçam, tudo querem repre- 
ender, e até ás cousas bem feitas dam má 
côr e as borram com pre versa tenqam, pro- 
cedem cumtra todas. D Idem, Ibidem, p. 31. 

— Contestação levantada contra um di- 
reito, ou uma pretensão. — «Porém erad 
as contradições taõ vivas, que naZ podia 
acontecer sem culpa o mais feliz successo.t 
Jacintho Freire, Vida de D. João de Cas- 
tro, cap. 4. 

— Contrariedade, contestação, impu- 
gnação, resistencia, objecção, obstáculo. 
— «E assi quando Mar Ahraham chegou 
a Goa vindo de Roma por terra por via 
de Ormuz, com os breues para ser Bispo 
da Serra, era já Mar Joseph partido 
per a o Reyno, nas náos do anuo atras, 
e apresentando seus papeis, sem contra- 
dição, e sendo examinados pello Arcebis- 
po de Goa, e pessoas doutas, que pera 
isso escolheo, vista a forma dos breues e 
seus relatorios, foy achado, que o dito 
Mar Ahraham informara mal, e engana- 
ra sua Santidade em tudo, o que lhe pro- 
pusera.» Antonio Gouvêa, Viagem do 
Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 3.— 
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licidade rara, que poderamos contar úni- 
ca na disciplina daqudles tempos em que 
se vião nas emulaçoens do valor sem con- 
tradição os acertos.» Froi Domingos Tei- 
xeira, Vida de D. Nuno Alvares Pereira, 
Liv. II. 

— Opposição ao quo outro diz ou affirma. 
— Opposição de opiniões, de senti- 

ihentos, de idêas, de palavras. — Estar 
em contradicção. — «A experiencia e os 
systemas teem sempre estado em contra- 
dicção. > — «-Se cada um tivesse feito um 
catalogo de todas as opiniões, que teve 
desde a sua infancia até a sua velhice, 
que espantoso calios de contradicções não 
acharia?D — «A mais estranha contra- 
dicção nos homens é aquella que se esta- 
belece entre as suas opiniões, e os seus in- 
teresses, t Rodrigues de Bastos, Maximas 
e Pensamentos, Tom. i. 

— Figuradaraente: Contradicção da 
natureza, resistencia aos appetites car- 
naes; raortificação da carne. 

— Loc. ADV.: Sem contradicção, in- 
contestavelrnente. 

CONTRAÜÍQUE, s. m. (De contra o di- 
que). 1 ique dobrado para resistir ás innun- 
daç3( s, 

CONIRADISTINCÇÃO, s. /. (De contra, 
e disúijicção). DistincçSo contraria, ou 
que SC Jaz consultando-se uma distincção 
já feita por outro. 

CONTRADISTINQUIDO, A, part. pass. 
de Co li 'adistingnir. 

CONiaADISTINGUÍR, v. a. (De contra, 
e distinguir). Mostrar a diversidade en- 
tre duas codsas, distiuguir, consultando 
uma distincçàio já feita por outro. 

CONTRADÍTA ou CONTRADÍGTA, í. /. 
(Do latim contradictum). Termo Foren- 
se. Réplica á razão da parte contraria; 
impugnação; rasão allegada pela parte 
contraria. 

«Tempo é, que o juiz avie: 
Já noa tem desobujo tosquiado. 

Sem tantas coniradittas, 
Sem tanto intcrluctorio, e más trapaças, 
Maõs á obra, os Ta voes, e nos Abelhas.» 

ÍBANC. M. DO NASO., FAB. DE LAF., liv. I, f. 21. 

— Objecção ao dito da testemunha, ou 
contra a veracidade d'ella. — Pôr, fazer 
contradictas. 

— Loc. ADV.: Sem contradicta, sem 
contradicção, sem replica. 

CONTRADITADO, A, part. pass. do Con- 
traditar. A quem se poz contradita; im- 
pugnado. 

— Testemunha contraditada, á qual se 
pôz contradicta. 

contraditar, u. a. (De contra, o di- 
tar). Termo de Fôro. Pôr, fazer óoutra- 
ditas, impugnar a razão allegada pola 
parte contraria. 

CONTRADÍTO A, ou CONTRADICTO, 
part. pass. de Contradizer. Adj. Impu- 
gnado. 

CONTRADITÔR, adj. (Do latim contra- 
dictor), Que contradiz. 

— Gênio, espirito contraditor, gênio, 
espirito de contradicção. 

— S. m. Termo de Foro. Pessoa que 
contradiz, ou impugna razíies allegadas 
pela parte contraria. 

— O que nega, o que faz objecçSes. 
CONTRADITÓRIA, s. /. ant. Termo de 

Lógica. Proposição contraria por opposi- 
ção a uma outra. Vid. Contraditorio. 

CONTRADITÓRIAMÊNTE,aáu. (De con- 
traditória, com o suffixo «mente»). De 
um modo contraditorio, em sentido con- 
trario a outro. 

CONTRADITÓRIO, adj. (Decontradicto, 
com o suffixo «orio»). Que contradiz, quo 
contém contradicção. 

— Inteiramente opposto, repugnante, 
incompativel. 

— Juízo contraditorio, juizo pronun- 
ciado pelo juiz na audiência perante as 
partes. 

CONTRADIZEDÓR. Vid. Contraditor. 
CONTRADIZER, v. a. (De contra, e di- 

zer). Affirmar o contrario do que alguém 
diz. — « Vós me tendes muitas vezes dito 
que sobre mostrardes que sou eu a mais 
fermosa mulher desta vida, vos combute- 
reis com quantos o contradisserem. Di- 
zem-me que em Hespanha ha ahi uma aven- 
tura no castello d'Almourol sobre o vulto 
de Miraguarda, em cujo parecer e fermo- 
sura se falia por espanto, e o vulto delia 
está tirado 'polo natural em um escudo 
posto em uvM arvore pera o verem os 
que alli forem fazer suas battdhas. Que- 
ria que por amor de mim fosseis lá, e 
e vos comhatesseis com o guardador delle 
por minha parte e meu nome.r> Francis- 
co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 71. 

— Termo Forense. Refutar as rasões 
allegadas pelo contrario. 

—Termo Forense; Refutar as razões 
allegadas pelo contrario. — a.E' muito mais 
fácil bem-dizer, que bem contradizer.» 
Rodrigues do Bastos, Maximas e Pensa- 
mentos,, Tom. I. 

— V. reji. Contradizer-se, Dizer alguém 
o contrario do que dizia d'antes, estar cm 
contradição com o que já tinha dito.— 
a Senhor Gavalleiro, respondeo o da Gra- 
ça, bem mostrais em vossas palavras ser- 
des de casa do Emperador, que eu tanto 
desejo s-ervir: e ainda que se isto agora 
mal creia de mim, pois no que faço me 
contradigo; eu espero em Deos, que sa- 
bendo a causa que tenho de o fazer, me 
desculpará da culpa.n Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 7. 

CONTRADIZIMÊNTO, s. m. ant. (Do 
tliema contradiz, de contradizer, com o 
suffixo «mente»). Contradicção. 

CONTRADORMÊNTES, s. m. pl. (De con- 
tra, edormentes). Termo de Nautica. Pran- 
choes collocados pela parte inferior dos 
dormentes, e prolongados com elles de 
pôpa á prôa: formam os batentes supe- 
riores das portas da artilheria. 

CONTRAEMBUSCADA, s.f. (De contra,e 
embuscada). Em buscada opposta a outra. 

CONTRAEMERGÊNTE, adj. 2 gen. 
contra, e emergente). Termo de Braza"- 
Diz-se dos animaes unidos costas com 
costas, cuja cabeça e mãos saem de umf 
peça do escudo. , 

CONTRAESCARPAR, v. a. (Termo de 
Fortifiçação. Levantar uma contraescarpf- 

CONTRAESCARPA. Vid. Contrascarpa- 
CONTRAESCÔTA, s. f. (De contra, e e'" 

cota). Termo de Nautica. Cabo q«® 
ve de facilitar e segurar as manobras 
escôta. 

CONTRAESCOTÍM, s. m. (De contra, 
e escotim). Termo de Nautica. Cor a 
que seguram as escôtas da mezena. 

CONTRAESCRITÚRA ou CONTRAESCfi ' 
PTÚRA, s. /. (De contra, e escriptuW 
Acto secreto pelo qual se derogaffli 
todo, ou em parte, as clausulas deum''' 
publico. 

CONTRAESQUARTELAR, V. a. (De coj- 
tra, e esquartelar). Termo de Brazão. 
vidir em quatro partes o quarto do os 
do já esquartelado. 

CONTRAESTAE, í. wi. (De contra, e 
tàe). Termo de Nautica. Cabo delg® 
que serve para reforçar os estáes. ^ 

CONTRAESTÍMULO, í. m. (Deconir^ 
estimulo). Termo de Medicina. ® j, 
contrario ao estado de estimulo, de ® 
tação. 

CONTRAFACÇAO, s.f. (De contra, 
latim factione). Acção de reproduz"" 
obra litteraria, artística ou industria'» 
prejuizo do auctor, ou do inventor. 

—A obra assim contrafeita.—■fí"' " 
tas contrafeições d'esta obra. 

CONTRAFACTOR, s. m. O que cont^^, 
ou imita por contrafacção. Vid. Co'' 
zedor. f, 

CONTRAFÁIXA ou CONTRAFAXA, 
(De contra, e faixa). Termo de jpu' 
Faxa dividida em duas semifaxas d® 
esmaltes differentes. . e 

CONTRAFAIXADO, adj. (De 
faixado). Termo de Brazão. Diz-se 
escudo partido, cujas semifaxas Ji- 
pendentes são de uma côr ou esio® 
verso. í 

CONTRAFAZEDÓR, s. m. (De 
fazedor). O que imita, arremeda- 
Contrafactor. g ir 

CONTRAFAZÊR, V. a. (De contra, 
zer). Imitar, arremedar. 

Não lia virtude, que nào conirafaÇ'^', ^ 
E nolle não ha virtude, nem 
E sempre busca onde mór mal vos W 

ANT. FEIÍB., ELEQ. VII. 

— Disfarçar, fingir para diss'"^" 

Enxugo os olhos, contrafaço o rostO) 
O fogo porem dentro lavra, e ardo. 

ANT. 1'EBIl., ELEO. V. 
ia 

— Falsificar alguma droga ê'^' 
posição c de segredo, ou díi 
nho. 
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_ •— Contrafazer-se, v. rejl. Disfarçar-se, 
''^'olentar-se, fingir-se. 

CONTRAFEIÇÃO, a. m. Vid. Contrafac- 
Ção. 

CONTRAFEITÍÇO, s. m. (De contra, e 
eitiço). Feitiço ou encanto contrario a 

outro. 
CONTRAFÉITO, A , part. pasí. irreg. de 

Contrafazer. Forçado, violentado, sem 
vontade, fingindo. 

Ristes^desto viver tam contrafeito, 
yuo vôs nos homòs, e dos seus preceitos 
■•Novos, etn que não ha hum só bom preceito. 

akt. pekb., cabtas, liv. I, n.» 5. 

E pera desfazer esta sospcita 
om riso contrafeito dissimula. 

COBTE BEAL, KADF. DE SEPÜLV. C. I. 
Se eg popre perdes direyto, 
^ o que he mais não tens juízo, 
Wue quando fallas de siso 

que fallas contrafeito. 
ÍBANC. bode. lodo, EOL. III. 

'~' <^Pero-Cad ria contrafeito, que não 
hem ao rapaz; mas voltava a c?es- 

^tada hôca para o bispo, para que elle 
° rir.t Garrett, Arco de SanfAnna, cap. VI. ' 

do~~Aomem contrafeito, he escrauo engano.'» Jorge Ferreira do Vas- 
'^'icellos, Eufrosina, act. i, se. 2. 

Fictício. — Pesar contrafeito. 
^ Que tem uma falsa apparencia. 
ÇONTRAFILÉIRA, s. f. (De contra, e 

^ 6ira). Fileira por detraz de outra para 
Siarnecer, e fazer mais forte. 
CONTRAFÍO, s. m. (De contra, e fio). 

^°i>trariedade. 
^.^^NTRAFLOREÁDO, ouCONTRAFLORE- 

de n contra, o floreado). Termo 
Aq Diz-se de um escudo, cujos 

alternos e oppostos de maneira, 
tal corresponde ao metal, e o me- ' a côr. 

fojí^^'^RAFÓRTE, 8, m. (Do contra, e 

eu ^ Fôrro sobro a costura, para a se- 
®ntre alfaiates, o sapateiros. 

Termo de Fortificação. Muro dcs- 
p ° reforçar a muralha. 

fôjgJNTRAFÔSSO, s. m. ant. Vid. Ante- 

s. f. (De contra, e fu- 

®ha" A Musica. Fuga, cuja mar- 
'^"'^'raria á de outra antes estabe- 

contra, o axe?) 
de nJ roda grande, da moenda 

assucareiras. 

Btruid de Fortificação. Obra con- 
CONtd^ '"edor de um bastião, etc. 

guia) Tj s. 2 gen. (Do contra, e 
Ça, ®®soa que guia uma parte da dan- 

CouTn'*''''''^P"3Íção ao guia de toda ella. 
pOsto á, ^^^ARMÓNICA, adj. f. Que é op- 

^rinonia, ás leis harmônicas. 
Arimethica. Proporção con- 

oiiica, proporção do tres nume- 
*01" a— (;i_ 
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ros, nos quaes a differença do primeiro o 
segundo é para a differença do segundo 
e terceiro, assim como o terceiro ó para 
o primeiro; por ex.: 3, .5, 6. 

CONTRAHÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
contrahens, tis, part. act. de contrahe- 
re, contrair). Que contráe, que celebra 
algum contracto, casamento. 

—Substantivamcnte; Os contrahentes. 
CONTRAHÉR. Vid. Contrahir. 
CONTRAHÉRVA ou CONTRAERVA, s. f. 

(De contra, e herva). Termo de Botanica. 
Planta vivace, classificada por Linneo na 
tetrandria monogynia com o nome de 
dorstenia contrayerva, e pertencente á fa- 
mília das ortigas de Jussieu. Dá-se no 
Perú e no México. 

CONTRAHÍDO, A, part.pass. do Contra- 
hir. 

CONTRAHIR ou CONTRAÍR, t>. a. (Do 
latim contrahere). Apertar, estreitar, res- 
tringir. 

— Ajustar por contracto. — Contrahir 
uma alliança, uma obrigação. 

—Celebrar. — Contrahir matrimonio, 
— Fazer. — Contrahir dividas. 
— Formar, tomar. — Contrahir amisa- 

ãe. — Contrahir parentesco com alguam. 
— Ganhar, adquirir. — Contrahir uraa 

doença. —• Contrahir um vicio. — Contra- 
hir um costume. 

— Encolher. — Contrahir os músculos. 
— Contrahir-se, f. reJl. Encolher-se, 

sofi'rer contracção.—Os musculos se con- 
trahem. 

— Figuradamente : Estreitar-so, aper- 
tar-se, limitar-se. 

CONTRÁI, s. m. Estofo antigo que 
se usava como signal de dó. 

CONTRAINDICAÇÃO, s.f. (De contra, o 
indicação). Termo de Medicina. Signaes, 
indicios contrários aos precedentes, a ou- 
tros de que se tinha tirado indicação para 
o tratamento da doença. 

CONTRAINDICÁDO, part. pass. de Con- 
traindicar. 

COHTRAINDICANTE, 2Mrt. act. de Con- 
traindicar. Que indica que o remedio que 
se inculca é inconveniente. — Symptoma 
contraindicante. 

— Substantivamcnte: Circumstancia 
que impede fazer-se aquillo quea natureza 
da doença parecia exigir ao principio. 

CONTRAINDICÁR, V. a. (De contra, e 
indicar). Termo do Sredicina. Indicar que 
um remedio, ou methodo do curativo, 
está cm opposição com os signaes, sym- 
ptonias e caracteres da doença. 

— Figuradamente ; Mostrar o contra- 
rio. 

CONTRAIRO, s. m. Antiga fôrma do 
Contrario. Vid. esta palavra. 

Ay dom frade 
quam tontrayro vos euydaes. ' 

CAKO. DH KES., 1ÍV. I, p. 266. 

— <íE escreverõ as estórias dos prín- 
cipes assy como dos que bem fezerom co- 
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mo dos que fezerõ o contrayro.» Historia 
Geral d'Hespanha, Prol. — a.E porque os 
pérfidos judeus são contrayros aa ffe, 
quanto abrange o seu poder, e saber, e 
por outras maas e feas cousas que delles 
foram achadas, lançaram-nos os goãos fo- 
ra de toda Espanha.^ Ihidem, cap. 94, 
p. 130. — <íE vemdo como todos vijnham 
gente folgada e fresca, de mais em pre- 
semça e vista delRei, que lhes dava do- 
brado esforço pera pelleiar, com gran- 
de acorro que tijnham mujto prestes, e el- 
les per contrairo canssados e fracos, e 
mijtos doentes.D Fernão Lopes, Chronica 
de D. Fernando, cap. 44. — Sua ventura 
que lhe foi contraira, aaizou de tal guisa 
que foram logo jjresos.t Idem, Chronica de 
D. Pedro I, cap. 6. — «.Se nos incrinar- 
mos á parte contraira de nossas más in- 
crinaçues, daremos bom fructo á velhice, 
que qaalquer golpe de paixão afere;per- 
seguem-na descpnfianças. t> D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 31 (ed. 1872). 
— muytos comete a yra, mas os dis- 
cretos saem-lhe ao encontro com a resam 
que a amansü, e lhe faz tomar pensamen- 
tos contrayros^ e com calar-se dam paz a 
si e aos outros.i Idem, Ihidem, p. 32.— 
«O pesar que está semeado no coraçam re- 
gam-no os oUios, e se podessem poer de- 
fensivos para nam entrar a tristesa por 
quam contraira he da natureza, que até 
os ossos seca, o spiritufaz triste.'» Idem, 
Ihidem, p. G3. 

E eu do mui esqueçida 
vou-Iho fazer o contrairo, 
a ser tal culpa sabida 
sei çcrto que esto dcsvairo 
pagarei com minba vida. 

CIIRYST. FALCÃO, OBRAS, p. 12 (od. 1871). 

lium contrairo outro cura, 
eu com elle me curara, 
pode ser que mo matara 
mas tudo fora ventura; 
ora o que se me afigura 
que me pode dar a vida 
nünlia alma nam no duvida. 

IDEM, míDKM, p. 27. 

Cor. Oli! hahcatis clcmcneia, 
E passae-nos como vossos. 

Parvo. liou homens dos breviarios, 
llapinastis coclhorum, 
Et pernis pcrdigotorum, 
E mijais nos campanairoa. 

Cor. Anjos, nào scjais contrairos, 
Pois não temos outra ponte. 

CIL VICENTE, AUTO DA BAIICA DO INFEBNO. 

CONTRALÁES ou CONTRALÁIS, s. m. 
(De contra, e laes). Termo do Marinha. 
Cabos como os laes. 

CONTRALÍGA, s.f. (De contra, e liga). 
Liga ou confederação opposta a outra. 

CONTRÁLTO, s. m. (De contra, e alto). 
Termo do Musica. Voz módia entro te- 
nor c tiple. 

— A cantora que possuo esta voz, 
CONTRALÚZ, s. /• (De contra, e luz). 

Termo Didactico. Sitio opposto á maior 
claridade, onde a luz nào dá em cheio. 
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— Termo de Pintura. Luz que dá n'um 
painel eni direcção contraria áquella se- 
gundo a qual o pintaram. 

CONTRAMÁLHA, s.f. (De contra, e ma- 
lha). Malha dobre, quo se faz por detraz 
de outra, como no tresmalho. 

CONTRAMALHÁDO, A, part. pass. de 
Contramalhar. 

CONTRAMALHÁR, v. a. (De contrama- 
Iha). Fazer malh-ns dobres. — Contrama- 
Ihar uma rede. 

CONTRAMANDÁDO, A, part. pass. de 
Contramandar. 

— S. m. Contra-ordem, mandado con- 
trario ao que antes S3 havia dado ou ex- 
pedid(i. 

— Contramandado ihprisão, ordem de 
não jírender a pessoa que se tinha man- 
dado metter em prisào. 

CONTRAMANDAR, V. a. (De contra, e 
mandar). Revogar a ordem, ou mandado 
que se havia dado. Vid. Gontraordenar. 

CONTRAMÁNGAS, s. m. pl. (De contra, 
e mangas). Mangas muito largas e com- 
pridas quo os homens e mulheres usavam 
antigamente. 

CONTRAMÁRGA, .9. f. (De contra, e 
marca). Segunda marca, ou signal que se 
põe, por mais segurança, nos fardos de 
fazenda, nas peças de prata lavrada, etc. 

— Senha de theatro que se dá a quem 
sáe para ser reconhecido quando tornar a 
entrar. 

CONTRAMARCÁDO, A, part. pass. de 
Contramarcar. 

CONTRAMARCÁR, v. a. (De contra, e 
marcar). Pôr contramarca, ou segundo si- 
gnal em alguma cousa.—Contramarcar 
os volumes na alfandega. 

— Contramarcar a moeãa^ contracunhar 
a moeda. 

CONTRAMÂRCHA, s. /. (De contra, e 
marcha). Termo Militar. Marcha de um 
exercito ou outra qualquer força contra- 
ria áquella em que parecia querer marchar. 

— Mudança de frente de um batalhão 
ou pelotão, pela qual se fazem postar na 
vanguarda as fileiras, que estavam na 
retaguarda, e vice-versa. 

— Termo Maritimo. A manobra que 
faz a esquadra quando, estando posta em 
uma das suas ordens, todos os navios vi- 
ram por d"avante ou em roda; e, orçando 
ou arribando methodicamente, praticam 
todas a mesma manobra, nas aguas do 
seu chefe de fila. 

CONTRAMARCHAR, v. a. (De contra, e 
marchar). Fazer exercitar contramarchas. 
Retrogradar.—O general contramarchou 
parte do exercito.~Vo\iq,o usado. 

— V. n. Fazer contramarcha. 
CONTRAMARÉ, s.f. (De contra, e ma- 

ré). Maró opposta á maró ordinaria. 
CONTRAMÉSTRE, s. m. (De contra, e 

mestre). O que dirige em segundo e vi- 
gia os officiaes de uma fabrica ou manu- 
factura. O segundo mestre d'uma banda 
de musica. 

— Termo de Nautica. Official inferior 
ao capitão ou commandante de um navio 
que manda á proa, e tem inspecção im- 
mediata sobre os marinheiros. 

— Nos navios de guerra: Contrames- 
tre, official marinheiro immediato ao mes- 
tre, e que commanda os marinheiros da 
prôa, a cujo cargo estão as ancoras, e to- 
do o apparelho da proa, a execução, as 
suas manobras, o aceio do castello, etc. 

CONTRAMEZÊNA, s. f. (De contra, e 
mezena). Termo de Nautica. Mastro da 
mezenM, que é o que fica proximo da 
pôppa. 

CONTRAMÍNA, s. /. (De contra, e mi- 
na). Termo d(! FortiHcaçào. Caminho sub- 
ti'rraneo para descobrir a mina do ini- 
migo e inutilisal-a. 

— Mina exterior debaixo dos baluar- 
tes para fazer voar os sitiadores. 

— Figuradamente: Artificio, meio oc- 
culto de que alguém se serve para frus- 
tar os designios de outrem, com o qual 
se balda o eíFeito de projecto formado se- 
cretamente, ou medida de precaução. 

CONTRAMINÁDO, A, part. pass. deCon- 
traminar. 

CONTRAMINADÔR, s, m. (De contra- 
mina, com o sufíixo c(dôr«). Minador que 
faz contraminas. 

CONTRAMINAR, V. a. (De contra, e mi- 
nar). Termo de Fortificação. Fazer con- 
traminas. 

— Figuradamente: Oppór-se aos desi- 
gnios d'alguem, frustrar, inutilisar os seus 
effeitos.—Contraminar os ardis inimigos. 

— Baldar o artificio encoberto, a ma- 
nha; baldar a prudência, a cautela; illu- 
dir. 

—Contraminar alguém, prevenir os seus 
enganos e machinaçoes. 

— Contraminar negados, frustral-os. 
— Contraminar nossas contas, desfazer 

nossos projectos; fazer sair errados nos- 
sos cálculos. 

t CONTRAMINÉIRO, s. m. (De contra, 
e mineiro). O mesmo que Contraminador. 

CONTRAMUDAÇÃO, s. /. ant. (De con- 
tra, e mudação). Escãibo, troca. 

CONTRAMURADO, A, part. pass. de 
Contramurar. 

CONTRAMURALHA. Vid. Contramuro. 
CONTRAMURAR, V. a. (De contra, e 

murar). Fazer elevar contramuro. 
CONTRAMÚRO, s. m. (De contra, e mu- 

ro). Muro arrimado a outro maior para 
o fortificar e conservar. O mesmo que 
Contramuralha. 

— Termo de Fortificação. Muralha in- 
terior para defeza da praça, quando a 
brecha está aberta no muro exterior. 

Aflora affirmariís que covas, muros, 
Baluartes, bombardas, armaduras, 
Pctreclios, vallos, minas, contramuros. 

ANT. TKB., CARTAS, 1ÍV. I, n.° 6. 

CONTRANATURAL, adj. 2 gen. (De con- 
tra, e natural). Opposto, contrario á na- 
tureza. — Acção contranatural. 

I CONTRANATURALIDADE, s./. (De con- 
! tranatural, com o suffixo «idade»). 

lidade do que é contranatural; disposição» 
inclinação, conformação contranatural. 

CONTRANATURALMÊNTE, aãv. (De con- 
tranatural, corn o suffixo «mente»)- 
uma forma contranatural. 

COKTRANITÊNCIA, s. /. (De contra, e 
do latim nitor, esforçar-se). Termo ® 
Physica. Esforço que faz um corpo paf'' 
rechaçar a violência que outro corpo M 
contra elle; reacção, força repulsiva oa 
reactiva. 

CÜNTRANITÈNTE, adj. 2 gen. (De con- 
tra, e do latim nitens, tis, part. a 
de niteri). Termo de Physica. Quo 
ceja contra, que resiste, oppõe resiste^ 
cia, que tende a rebater, ou rechaçar 
força de outro corpo. i 

CONTRAÓRDEM, s. m. (De contra, Ç ; 
ordem). lievogação de uma ordem;®'' ; 
dem que revoga outra anteriormente ' 

t CONTRAORDENADO, k, part. pass. a» j 
Contraordenar. 

CONTRAORDENAR, V. a. (De contra,^ 
ordenar). Contramandar, revogar ord® 
anterior. Vid. Contramandar. , , 

CONTRAPALA, s. /. (De contra e 
Termo do Brazão. Pala opposta na "O ) ; 
ou dividida em duas. . v ! 

CONTRAPALADO, adj. (De contrapaia^ | 
Termo de Brazão. Diz-se do escudo 
que uma pala é opposta a outra p^'® 
differente esmalte, de sorte que a cor® 
responde ao metal, e o metal á cor. 

CONTRAPÀPAMÔSCA, s. f. (De con^ ' 
e papamosca). Termo de Nautica. 
quo fica por cima do alçado papaD'" 
o qual é do moutão por onde passa " " j, 
traestáe grande; também abraça o i" 
tro do traquete ao gurupés. 

CONTRAPARÊNTE, s. 2 gen. (Do ^ 
tra, e parente). Parente por affiai°® 
remoto. 

CONTRAPARTE, s.f. (De contra, e P» 
te). Termo de Musica. Parte da 
opposta a outra. Diz-se mais partic 
mente de cada uma das duas partos 
um dueto em contraposição á outra. 

CONTRAPASSADO, part. pass. de 
trapassar. .j. 

CONTRAPASSAMENTO, s. m. (D" p. 
tra, e passamento). Termo de Brazao- 
tado de dous animaes contrapassant® Ug 

CONTRAPASSANTF.S, adj. m. 
contra, e passantes). Termo de B""" 
Diz-se de dous animaes representao j 
sobre o outro, caminhando em du'® ' 
oppostas. e 

CONTRAPASSAR, V. n. (De 
passar). Termo de Brazão. Diz-se 
animaes que se acham um contra 
com as cabeças em sentido opposto- 

CONTRAPASSO, s. m. (De contra, ^ 
so). Termo de Dança. Passo con''' 
outro que se acabou de fazer. fl 

CONTRAPEÇÔNHA, s. /. (De cO» 
peçonha). Vid. Contraveneno. 
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Termo de Botanica. Planta que tem 
08 ramos compridos, o as folhas como as 
da liera. 

I s.»i.(De contra, c pêl- Oj- O rpvez do pêllo, o sentido contrario 
a inclinação natural do pêllo. 

CONTRAPESADO, A, part. pass. de Con- 
rapesar.— ^Grande Dom he a facilida- 

9^(indo seja contrapezada da cidtu- 
n.t, Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
Efos Dialogaes, p. 202. 

V. a. (De contra, e pe- 
®r).Equilibrar, egualar, contrabalançar, 

Gquilibrio, servir de contrapeso. 
1 ~7 ^iguradamente: Compensar, servir 

® desconto.—«Não basta, que o dinhey- 
''Ontrapeze a mesma virtude!» Fran- 

cieco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
9aes, p. 110, 

Ter egual valor, importancia, com- 
paiar o valor, mérito, preço. 

^ Examinar, pesar, comparar duas ra- 
"Ês, dons argumentos para vêr qual é 

®ais forte. 

'i. Ter egual peso, ser egual em 
P^so, estar em equilibrio. 

• ^iguradamente : Ter mérito egual, 
Portancia, etc.; preponderar. 

Contrapesar-se, v. reji. Equilibrar- 
®gualar se ni) peso. 
^'guradameiite: Conipeiisar-se, egua- 

p^ao valor, na importancia, preço, etc. 
gQN "^"^RAPÊSO, s. m. (De contra, e pe- 

)• í eso que equilibra o outro. 
cousa que se põe para servir de 

®°tttrapeso. ^ 
Pedaço do carne ordinaria,que o cor- 

Peso'' carne para inteirar o 

.^"Tr.^igiiradamente : Cousa que mantém 
®1"iIibrio. 
jjQ I^esconto, compensação, qualidade 

ou má das cousas moraes: que com- 
Pensa outra. ^ 

te) De contra, epes- p-^oiiedio, antídoto contra a peste. 
.^NTRAPILÁSTRA, s. /. (De contra, e 

Termo de Architectura. Pilas- 
^ollocada cm frente de outi-a, dentro 

galeria, d'um pórtico, etc. 
p. y^TRAPONTÁDO, adj. (De contra, e 

Brasão. Diz-se do 
^ cujas pontas são oppostas umas 

oiUras. 

tran ^"^^Aí^ONTEÁDO, part. pass. de Con- 
Pontear. 

pom ^^RAPONTEÁR, V. n. (De contra- 
Coq{ Termo de Musica. Cantar em 

; marcar o contraponto can- 
QftJ ^Oínpôr contraponto. 

pOjjto ^■'^PONTÍSTA, 8. m. (De contra- 
de p ' o suffixo «ista»). Compositor 
poi^to ; pessoa que sabe contra- 

Poh{|j^'^J^APòNTO, s. m. (De contra, e 
de ç ^ei'mo de Musica. Concordância 
Ou ijj Contrapostas; harmonia de dous 

Cantos diíferentes. 

— Sciencia da harmonia simultânea; 
arte de compor cm Musica. 

— A mesma composição. 
— Contraponto simples, aquelle em que 

os diíFerentes cantos vão sempre juntos 
nota por nota. 

— Contraponto figurado, aquelle em 
que ha fugas, contrafugas, etc. 

— Contraponto dobrado, composição 
que se pódc cantar do vários modos, mu- 
dando as partes graves em agudas, e as 
agudas em graves. 

— Saber contraponto, saber combinar 
as vozes, e os instrumentos em contrapo- 
sição harmônica. 

— Levar o contraponto, tocar harmo- 
nicamente, soar em harmonia. 

CONTRAPÔR, V. a. (De contra, e pôr). 
Por uma cousa em frente d'outra. 

— Figuradamcnte : Comparar, fazer 
parallelo. 

— Termo de Bellas Artes. Fazer con- 
trastar.— Contrapor uma figura, um ador- 
no a outro. 

— Trazer cm opposição, refutar. — A 
essas asscrçZes contraponho jactos. 

— Ant.: Vid. Oppôr. 
—Contrapôr-se, v. refi. Oppôr-se, re- 

sistir. — Contrapôr-se ás injustas prtten- 
çoes. 

CONTRAPOSIÇÃO, s. f. (De contra, e 
posição). Disposição em sentido contra- 
rio ; acção de pôr duas cousas em oppo- 
sição para as comparar. 

— Termo de Bellas artes. Contraste, 
opposiçào, diífercnça de caracteres, de 
sentimentos, de figuras, de cores, de or- 
natos. 

— Ant.: Opposição, contrariedade, re- 
pugnância.—Contraposição de interesses. 

—Estar ern contraposição, repugnar. 
CONTRAPÓSTA, s. f. Vid. Contraposi- 

ção. 
CONTRAPÕSTO, A, part. pass. de Con- 

trapôr. Posto defronte de outro. 
— Figuradamcnte: Comparado, posto 

em parallelo. 

Já tinha á rica Ormuz o jugo posto 
Despois de líirga, & perigosa guerra, 
& contra aducrsidades firme o rosto, 
Ganhado Goa na Indiana terra : 
Nella Reyno fundou, em contraposto 
As nações feras, que o Oriente encerra. 
Donde as infernais Seitas desterrando, 
Se foi a ley da graça dilatando. 

SÁ DE MEN., MALACA CONQ., 1ÍV. I, CSt. 12. 

—Termo de Bellas artes. Que faz con- 
traste com outro. 

CONTRAPÓSTAS, adj. f. pl. Termo de 
Brazão. Diz-se de duas espadas, settas, 
frechas, etc., postas uma ao pó da outra 
em sentido contrario, tendo uma a ponta 
para cima o a outra para baixo. 

t CONTRAPRODUCENTE, adj. (Do la- 
tim contruproducens). Que prova exacta- 
mente o contrario, do que se queria pro- 
var.—Argumento contraproducente. 

CONTRAPRÓVA, s. /. (De contra, e 

prova). Termo de Abridor. Desenho ou 
estampa que se tira, imprensando uma 
folha de papel branco molhado c posta 
ou sobre imi desenho, egualmente molha- 
do, ou sobre a prova de uma gravura 
ainda fresca, e que reproduz exactamen- 
te o original, mas em sentido contrario, 
ficando á esquerda a que estava á di- 
reita. 

— Figuradamcnte: Segundo ensaio fei- 
to de outra maneira para verificar algu- 
ma cousa. 

—Termo Forense. Prova dada á con- 
trariedade ou impugnação do libello do 
auctor; prova de falsidade do allegação 
do adversario. 

—Termo de Imprensa. A segunda pro- 
va de um impresso, que se comprova com 
a primeira, para vêr se sim ou não os ty- 
pographos fizeram as emendas marca_das 
nas provas. 

CONTRAPROVÁDO, A, part. pass. de 
Contraprovar. 

CONTRAPROVÁR, v. a. (De contra e 
provar). Tirar uma contraprova. 

CONTRAPÚNHO, s. m. (De contra, e 
punho). Termo de Nautica. Cabo que 
pega no punho da véia grande o do tra- 
quete, e serve para ajudar a .^mura: ta- 
lhas da amura. 

CONTRAQUARTEÁDO onCONTRAQUAR- 
TELADO, udj. (De contra, e quarteado). 
Termo do Brazã(j. Diz-se do escudo cu- 
jos quartéis são divididos cada um em 
outros quatro, fazendo ao todo dezeseis 
quartéis. — Também se diz do mesmo 
quartel que é dividido em outros quatro. 

CONTRAQUARTÉL, s. m. (De contra, e 
quartel). Termo de Brazão. Quartel de 
um quartel do escudo. 

CONTRAQUÍLHA, s. f. (De contra, e 
quilha). Termo de Nautica. Peça de ma- 
deira que cobre a quilha no interior do 
navio: quilha falsa. 

CONTRARÁNCHO, s. m. (De contra, e 
rancho). Rancho, bando opposto. 

CONTRARAPÁNTES, adj. 2 gen. pl. (De 
contra, e rapantes). Termo de Brazão. 
Diz-se de dous animaes rapantes, volta- 
dos um para o outro. 

CONTRAREPÁRO, s. m. (De contra, e 
reparo). Termo de Fortificação. Segundo 
reparo ou trincheira cm redor da praça, 
para maior defensão. 

CONTRARÉPLICA, s. f. (De contra, e 
réplica). Réplica que se faz contra o que 
replicou. 

CONTRARETÁBULO, s. m. (De contra, 
e retábulo). Fundo na decoração de um 
altar, onde se mette um quadro ou baixo- 
relevo. 

CONTRAREVOLUÇÃO, s.f. (De contra, 
e revolução). Segunda revolução em sen- 
tido contrario ao da primeira; volta a 
uma fôrma de governo destruida ou in- 
terrompida i)or uma revolução. 

CONTRAREVOLUCIONADO, A,parí.^Jass. 
de Contrarevolucionar. 
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CONTRAREVOLUCIONÁR, v. a. (De con 
tra, e revolucionar). Promover, fazer con- 
trarevolução. 

CONTRAREVOLUCIONÁRIO, aãj. (De 
contra, o revolucionário). Que é contra a 
revolução anterior. 

— S. m. Partidario do uma contrare- 
voluçao, iniraigo da revolução anterior, 
que procura subvertêl-a. 

CONTRARIÁDO, A, part. pass. do Con- 
trariar. 

CONTRARIADÔR, s. m. (Do thema con- 
trario, de contrariar, com o suíBxo «dor»). 
Pessoa que contraria, que se oppõe ao 
que outrem diz ou faz, contradictor, im- 
pugnador, oppositor. 

CONTRÂRIAMSNTE, aãv. (De contra- 
rio, com o sufBxo «mente»). De modo 
contrario, em sentido contrario. 

— Ant.: Ao contrario, pelo contrario. 
CONTRARIÁNTE, adj. 2 gen. (De con- 

trario, com o suíExo «ante»). Que con- 
traria, obsta, estorva, impugna, resiste. 

— Propenso a contrariar o parecer, a 
vontade de outrem. 

CONTRARIÁR, v. a. (De contrario). 
Contradizer, impugnar, oppôr-se,— Con- 
trariar alguém nos seus sentimentos, — 
dEsteverom os Reis da terra, e os prín- 
cipes se achegarom emsenhra, e contra- 
riarem contra o Senhor.» Actos dos Apos- 
tolos, cap. 4, § 26, nos Inéditos de Alco- 
baça, Tom. i. 

— Estorvar, obstar, embaraçar.—Con- 
trariar os projectos, os desígnios d'al- 
guem. 

— Impedir. — Contrariar a execução 
de uma ohra, de uma empreza. 

—Refutar, impugnar.—Contrariar uma 
doutrina, — Contrariar as ratões do ad- 
versário, 

— Contrariar-se, v. refl. Fazer-se re- 
cíproca opposição; contradizer-se, dizer 
o contrario do que se tinha dito, obrar 
em contradicção cora as próprias decla- 
rações, palavras, maximas professadas. 

CONTRARIEDÁDE, s. f, (Do latira con- 
trarietate), Repugnancia, discrepância 
entre duas cousas contrarias.—Contrarie- 
dade dos elementos, 

— Obstáculo, estrôvo, difficuldade que 
se encontra no proseguimento de uma 
empreza ou projecto ; opposição. — Con- 
trariedade de vontades, 

— Contrariedade das leis, antinomia, 
contradicção. 

— Termo de Foro. Resposta do réo ao 
libello do auctor. 

CONTRÁRIO, adj. (Dolatim ccnírariitó). 
Opposto, adverso, physiea ou moralmente. 

Os dez dos dez se apartào, tomào posto, 
Em que contrarias hiis dos outros fiquò. 
Trombetas, & clarões bastardos, soào : 
Fazendo sinal a leda briga. 

CÔRTE REAL, NATIF. DE SEPÜLV., C. IV. 

— lE estando ambos praticando nas 
aventuras daquella terra e quão singular 

parecia, sahiu do espesso do mato um vea- 
do, que co'a fúria, que trazia, quehi ava 
todas as ramas e troncos por onde passa- 
va, e traz elle um Hão grande e temero- 
so : o cavalleiro da Fortuna, sentindo o 
estrondo delles, primeiro que os visse se 
levantou em pé, e o veado, a que o medo 
ensinava buscar guarida, tomou por re- 
médio cousa contraria á sua natureza e 
e de que outro tempo fugira, que foi che- 
gar-se a elle, não querendo passar avan- 
te, como que alli tivera a esperança e a 
vida mais certa, d Francisco de Moraes, 
Palmeirim de Inglaterra, cap. 31.— «Pos- 
to que este entrava só no coração das da- 
mas, que os dos cavalleiros com as cou- 
sas de prazer folgavam e com as contra- 
rias não se entristeciam. Alem de todas 
estas, que eram bem pera ver, só a ma- 
neira do valle dava tanto que cuidar, que 
isto bastava pera se ter em muito o saber 
de Daliarte.D Idem, Ibidem, cap. 50. 

E mais também mandado tinha á terra. 
De antes, pelo piloto necessário ; 
E foi-llie respondido em som de guerra, 
Caso do que cuidava mui contrario. 

CAM., ms., c. I, est. 85. 

Vêl-o cá onde Sancbo desbarata 
Os Mouros de Vandalia em fera guerra, 
Os imigos rompendo, o alferes mata, 
E Hisjjalico pendão derriba em terra : 
Mem Moniz é, que em si o valor retraía, 
Que o sepulchro do pae co'os ossos cerra ; 
Digno d'estus bandeiras, pois sem falta 
A contraria derriba, e a sua exalta. 

OB. OIT., c. VIU, est. 20. 

— «Segundo as rezões contrarias desta, 
que o Conde não podia ignorar, se pôde 
crer, que a ficção deste pretexto tanto foi 
de quem o representou, como de quem o teue 
per verdadeiro. D Francisco Manoel de Mel- 
lo, Epanaphoras, p. 21. 

Pedindo lhe vingança o sentimento, 
Muitas vezes mandou sobre o homicida; 
Porem {contraria a sorte ao pensamento) 
Deixarão sempre os seus na empreza a vida. 

si DE MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. IV, CSt. 102. 

— <í Seguirão-se por sua ordem os ou- 
tros Conselheiros, que não sabendo occul- 
tar a emulação, forão uniformes de opi- 
nião contraria, procurando com rasoens 
apparentes dar cor ao engano.t> Fr. Do- 
mingos Teixeira, Vida de D. Nuno Alv. 
Per., Liv. I. 

A v6z se lhe cortou, muda, e suspensa 
Debruça para o mar languida fronte; 
E, se de hum lado se lhe antolha a oííensa, 
THmbcm d'outro lhe brada amor ardente : 
Entre contrarias dois que guerra immensa 
Em seu peito ateou Fado inclemente ! 

AGOSTINHO DE MACEDO, ORIENTE, C. II, est. 70. 

— Vento contrario, vento opposto ao 
navio que navega. 

Qual combatido de contrarias ventos 
Alto pinho já aqui, já ali se inclina. 

si D» MENEZES, UALACA COKQ., 1ÍV. I, efit. 15. 

— aEm quanto o mar bonaw^ todos são 
bons pilotos, mas se elle empolla com v&n o 
contrário, panos atirão ao norte.Jorg® 
Ferreira de Vasconcellos, ülysippo, ■ 
I, SC. 4. 

Vosso favor invoco, que navego 
Por alto mar com vento tão contrario, 
Que, se não me ajudaes, hei grande medo, 
Que o meu fraco batei se alague cedo. 

CAM., Lus., c. VII, est. 78. 

— So7-te contraria, sorte adversa. 
— De parecer contrario á opinião 

rál, de parecer opposto á opinião gera ■ 
— Damnoso, prejudicial. — 

contrario. 
— Incompativel, alheio, repugnante. 
— Termo do Foro. Artigos contrariOSi 

contrariedade, contestação opposta aos 
tigos do libello. 

— Loc.: Ser contrario de, ou a: 
trar-se inimigo. — Ser contrario de toda 
as delicias, , 

— Loc. ADV.: Ao contrario, ou 
contrario, diversamente, de um modo oP 
posto ; bem longe d'isso. — d-E assim í*® ^ 
contrario quando são bons, os cabos sej' 
serão melhores. Depois de partido, 
a cidade de Comtantinopla tão erma) 
parecia não ser aquella,D Francisco ^ 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap- ' 
— dE antes que a soltasse da mão, 
tos os olhos nella, disse: Senhora, ^ ^ 
sem vós, mas não sem esperança d 
çar o que os outros não poderam, p"»® 
pelejo pola verdade, e elles faziam,-no^^ 
contrario.» Idem, Ibidem, cap. ^ 
d Que sabendo que o soldão Oloriqu^ i 
lido d'Alchiana, a grande amiga de ^ 
meirim, era morto, e que delle 
filho já cavalleiro mui esforçado, ^ 
do ás armas, e affeiçoado á guerrdj 
o seu animo não socegava senão 
nas cousas delia o trazia occupado, ^ 
era tão imigo de chnstãos, c desejoso 
os destruir, quanto seu pai fora w ^ 
trario.B Idem, Ibidem, cap. 39. — ^ ^ 
príncipe Floramão, respondeu 
tinha dito isso; e posto que minha ^ 
de era ao contrario determinei 
me pede; assim porque as nobrezas 
gigante dizem que merece tudo, corno 
que sei que a injuria do imigo jwe 
de, é menos gloria vingal-a que -jo, 
Idem, Ibidem, cap. 42. — dAo 
também quando o máo se acha em 
bom, despede (se não benignos) mo 
dos influxos, t Francisco Manoel 
Io, Apologos Dialogaes, P- 27. 
como Clérigos reforrnados seus ^ 
á trazem Cruz vermelha sobre o 
contrario dos mais cruzados.^ Idei®) 
dem, p. 189. 

— d Este por sua grande hurnila 
chamado cão, & por seu valor succ^ 
Ducado de Veneza. Pello contraí^ 
fato Justiniano homem de letras, 
mo generoso Embayxador do wé®'"" 
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if Fernando de Nápoles, que pMo máo animo que contra os Venezeanos 
inhaj não fazia delle a conta que mere- 

cia.t Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, Dial. 4. 

~~Fm contrario, contra, em opposição. 
~~IJizer alguma cousa em contrario ãe 
outra,—-Não disse cousa alquma em con- 
trario. 

De contrario, no caso opposto. 
contrario, aliás, senão, quando 

o* ^Usa-se principalmente em tom de 
ameaço. 

~-S. m. Cousa contraria, opposta.—O 
contrario do que mais se deseja, quasi 

acontece.— a Portanto, peqo-vos, 
^nhura, que tomeis delles a fé com que 

ama em penhor de sua pessoa vencida 
^ perfeição da vossa, e se o contrario yZ- 

^^rdes, matais a élle, e a mim, que nào 
^rdará mais o espado da minha morte, 

S^e em quanto ella der fim a sua vida. n 
arroa^ Clarimundo, Liv. ii, cap. 5. — 

porque lhe pareceu que Palmeirim 
delle que fôra sabedor disso, antes 

entendesse em curar de sua pessoa, 
^^pediu de sua casa toda aquella gente, 

^''^ando-lhe que em todo o seu senhorio 
^"0 habitassem, com voto de os mandar 

^far, se o contrario fizessem.» Francis- 
0 de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 

^p. 70—. « Vivão todos em todas as ca- 
'"^0'ndos, e mulheres ; que o contrario 

jj, ^^^ente he abuso cheyo de perigo.í> 
/■ancisco Manoel de Mello, Carta de Guia 

Casados. 
Inimigo, antagonista, adversario, 

^ P®tidor.—(íE com esta dor armou seis 
^stas, parecendo-lhe, que poderia tomar 

«u desta perda, pois tad perto da « Ilha andava este contrario.» Barros, 
(jjj®'^^'^undo, Liv. II, cap. 3. — <tE sendo 
j, da gram pressa em que os outros 

('■cudiu acompanhado do infante 
p Germão d'Orleans, l^remorão, e 
^^^'^'"'do filho menor do imperador Tri- 
f ® ^1'mão de Vernao, que juntamente 

Í>&r meio dos contrários com 

cej ^ que os golpes que delles re- 
impediram sua chegada, 

dQ ^^l, que Medrmão o temido veio 
tiV golpe de Palmeirim. Pla- 
"iSo príncipe Florendos seu ir- 
eííg ^^^vado com Trofolante, chegou a 
ftz J '^o-rregando-o de muitos golpes, o 

^.^fUnar.}) Francisco de Moraes, 
dlnglaterra, cap. 12.—«O ca- 

laticf® terra fazendo a 
rio^ ó P^'^<^Ços no escudo do seu contra- 
co'(j i^al se desceu a elle e achando-o 

na mão se receberam com tão 
tfa cjj ^^ejo yitQria, como lhe nascia 

porque faziam batalha, t Idem, 
18.—«.Neste tempo se tira- 

1 hatnU todas as pessoas que viam 
íe voze' dentro um pranto 
® «nín, * de sorte que provocavam 

° do cavalleiro do Salvage sentir 

sua pena, e haver dó da vida do contra- 
rio.» Idem, Ibidem, cap. 21.—tMascomo 
com algum pouco acordo mais que seu 
contrario ficasse, tirou-lhe o elmo pera 
lhe cortar a cabeça.t Idem, Ibidem, cap. 
23.—tE porque sentiu muito aquella dor, 
antes de muitos dias trouxe cumsigo ou- 
tro cavalleiro, que traz as armas verdes 
e no escudo em cainpo branco um Salva- 
gem com dous liües por uma trella. E fa- 
zendo-o pôr em campo com meu filho, não 
lhe valeu qutrer-se render, depois que 
nuopode pelejar, antes sem nenhuma pie- 
dade lhe cortou a cabeça e o entregou a 
seu contrario.» Idem, Ibidem, cap. 35.— 
a. O da Fortuna o recebeu, emparando-se 
com seu novo escudo, onde os golpes fa- 
ziam tào pouca mossa como se dera em 
uma rocha, ferindo ao gigante tão mor- 
talmente, que em pequeno espaço o tratou 
tão mal quanto se elle nunca vira de mão 
d'outrem, se não foi do cavalleiro do Sal- 
vage : e porque, sentiu quão pouco damno 
faziam seus golpes no escudo de seu con- 
trario, esforçou-se tanto pera se suater na 
batalha, que aquelle foi o dia, em que 
mais que nunca mostrou o fim de suas for- 
ças e esforço.Idem, Ibidem, cap. 41.— 
nDramusiando, como algum tanto viesse 
senhoreado da ira pola morte de Dalia- 
gão, quíz logo gastar o tempu em sua ten- 
ção, antes que em palavras, e juntando- 
se ambos começaram a ferir-se de taes 
golpes, que em pequeno tempo fizeram^^ui- 
to damno. Os de Dramusiando entravam 
polo escudo do seu contrario tão grande- 
mente como se fora outro qualquer, de que 
nasceu ao da Fortuna algum receio, 
achando-lhe tal difjerença em tempo tão 
pouco necessário.* Idem, Ibidem.—aPla- 
tir, Graciano e D. liosuel, Beroldo, Fio- 
ramão e Belisarte com os mais seus com- 
panheiros, vendo a bondade de taes aju- 
dudores, trabalhavam o que podiam por 
ter com elles: desta maneira por força 
lançaram seus contrários fóra do campo, 
já a horas que o sol se queria pôr.* Idem, 
Ibidem, cap. 4G. — nPorém á segunda 
carreira Floramão e seu cavallo caíram 
juntamente com a força do encontro ãe seu 
contrario, de que ficou tão triste e des- 
contente de se ver assim vencido em par- 
te, onde tanto desejára a vitoria, que tor- 
nou a dizer: Senhora Âltea, já sei que 
isto me vem de não merecer servir-vos; 
pois em todas as cousas o que desejei fa- 
zer me foi tão mal.» Idem, Ibidem, cap. 
49. — tEsta não durou muito, que o ca- 
valleiro do Castello, não podendo soffrer 
em si os ásperos golpes de Palmeirim, 
começou a enfraquecer em tanta maneira, 
que já não dava nenhum, que fosse de 
muito damno: todo o seu cuidado era de- 
fender-se dos que recebia de seu contrario.» 
Idem, Ibidem, cap. 57. — (nEntão, abai- 
xando as lanças se vieram um contra ou- 
tro, e como em Palmeirim houvesse maio- 
res ohras, que em seu contrario palavras, 

e os encontros fossem dados em cheio, 
não recebeu mais damno que desfazer-se 
em seu escudo a lança de Bramarim, e 
elle caiu polas ancas do cavallo tão gram 
quéda, que por muito espaço não bolliu 
com pé nem mão.» Idem, Ibidem, cap. 
69.—f.Âo outro dia pola manhãa, Dra- 
musiando apertou as feridas, que recebe- 
ra na batalha, o melhor que pôde, com 
tenção de tornar á sua porjia ou morrer 
na demanda: e avmando-se das próprias 
armas, que o dia d'ardes levára, assim 
rotas como estavam, pur não fazer vanta- 
gem a seu contrario, se saiu ao campo 
em cima d'um cavallo fouveiro ao tempo 
que o sol saia.» Idem, Ibidem, cap. 72. 
— tíPor certo, disse Floriano, por tama- 
nha cousa tenho poder-se vencer Dramu- 
siando, que não sei que cuide j d'outra 
parte as obras deste homem são taes, que 
tudo se pode crer de sua pessoa. Deixe- 
mos-lhe acabar esta batalha e depois sa- 
beremos o que passa. Nisto se arredaram 
Alhayzar e seu contrario um do outro 
por cobrar alento do trabalho, que soffre- 
ram.t Idem, Ibidem, cap. 75. 

«Sempre eu cuidei, ó Padre poderoso, 
Que pura as cousas, que eu do peito amasse, 
Tc adiasse brando, aüabil e amoroso, 
Posto que a algum contrario lhe pezasse; 
Mas, pois que contra mi to vejo iroso. 
Sem que t'o merecesse, nem te errasse, 
Faça-se como Baccho determina ; 
Assentarei emíim, que fui mofina. 

cAM.j Lüs., c. II, est. 39. 

Não matou a quarta parte o forte Mario 
Dos que morreram n'este vencimento, 
Quando as iiguas co'o sangue do adversario 
Fez beber ao exercito sedento ; 
Nem o Peno, asperissimo contrario 
Do llomano poder de nascimento, 
Quando tantos matou]da illustre Roma, 
Que alqueires três de anneis dos mortos toma. 

OB. ciT., c. in, eat. IIG. 

Em virtude do Rei, da Patria mesta, 
Da lealdade jil por vos negada, 
Vcncerei, não só estos advorsarios, 
Mas quantos a meu Rei forem contrários. 

ou. CIT., C. IV, cst. 19. 

Porque o filho sublimo e soberano, 
Gentil, forte, animoso cavalleiro. 
Noa co/íírarios fazendo immenso dano, 
Todo um dia ficou no campo inteiro. 

oB. CIT., c. IV, est. 59. 

— tAcodem os contrários, pde-se em 
meio hum braseiro ardendo: lanção-se os 
papeis de cada parte.» Antonio Cordei- 
ro, Historia Insulana, Liv. i, cap. 2. 

Porem logo melhor aconselhados, 
Prounr não q^ucrem a ira portugueza, 
E valor respeitando no contrario, 
Tributo lhe oflerecem voluntário. 

BjC de MENEZES, MALACA CÜNQ., Hv. T, CSt. 46. 

Nem mais espera o Cactó furioso, 
E qunl onça no ar, quando destaca, 
Arroja-se ao cwiírano impetuoso, 
E um^sobr'outro co'as mãos peleja, ataca, 

rit. J. r>E SANTA MTA DUHÃo, CABAUUBÚ, C. IV) 
est. 56. 
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O velho Gallo, que n'ura prato estava, 
Entre frangàos e pombos, lardeíxlo, 
Em pé se levantou, e asiiuns azns 
Tres vezes sacudindo, estiis palavras, 
Em voz articulou triste, mas clara: 
— Em vào, cruel Deão, em vào celebras 
Com nosso sangue o prospero successo, 
Que a futura victoria te promette : 
Que por fim cederás n teu contrario. 

DINIZ DA CRUZ, HYSS., C. Vil. 

— Fazer o contrario do que disse, pro- 
ceder de modo contrario. 

— Dizer o contrario, contradizer. 
— PI. Tei'mo de Rhetorica. Logares 

communs ao discurso, (|u<ilidades, ou cou- 
sas diametralmente oppostas. 

CONTRA-RÓDA, s.f. (De contra, e ro- 
da). Termo de Nautica. 

— Contra-roda de proa, roda de proa 
interna ou falsa. 

— Contra-roda pôppa, contra cadaste, 
ou cadaste falso. 

CONTRARÓLDA. Vid. Sobrerolda. 
CONTRARÒNDA. Vid. Sobreronda. 
CONTRAROQUÊTE, s. m. (De contra, e 

roquete). Termo de Brasão. A disposição 
de tres peças pequenas em sentido con- 
trario ás do roquete. 

CONTRARUTÚRA ou CONTRARUPTÚRA, 
s. /. (De contra, e ruptura). Termo de 
Cirurgia. Ruptura ou hérnia dependente 
de outra, e em contraposição a elia. 

CONTRASCÀRPA ou GONTRAESCÁRPA, 
s. f. (De contra, e escarpa). U declive 
da parte da muralha, que está dentro do 
fosso, ou a parte inclinada do fosso mais 
proximo á campanha, e defronte da es- 
carpa. 

CONTRASÉDULA, CONTRACÉDULA ou 
CONTRAESCHÉDULA, s. /. (De contra, b 
cédula). Cédula de tlieor opposto ao do 
outra, ou que a deroga, ou resolve do con- 
theudo de outra, a que se refere. 

CONTRASELLÁDO, A, part. pass. de 
ContraseJIar. 

CONTRASELLÁR, v. a. (De contra, c 
sellar). Pôr segundo sêllo nas fazendas. 

— Pôr segundo sêllo, ou cunho, con- 
tramarcar a moeda. 

— Pôr segundo, ou diversos sêllos nas 
cartas, nas portas, etc. 

CONTRASÊLLO, s. m. (De contra, e 
sêllo). Pequeno sêllo que se põe ao lado 
de outro maior. 

CONTRASÉNHA, s. f. (De contra, e se- 
nha). Palavra que se ajunta á senha, que 
se dá nas praças de guerra, acampamentos, 
ás sentinellas, etc., e de que usam os do 
mesmo partido. — «Em estando a hora 
determinada lá em sima, o mesmo he dar 
hum de nós a hora, que dar a contrase- 
nha á morte, ou á fortuna, para que se 
cheguem, e façad sua execução, d Francis- 
co Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 39. 

— Senha do theatro. 
— Signal Junto a outro. 
CONTRASÍNAL, ou CONTRASIGNÁL, s. 

m. (De contra, e signal). Contrasenha. 

— Figuradamente : Disfarce, dissimu- 
lação, fingiinonto. 

contrastado, a, purt. pass. de Con- 
trastar. 

contrastante, aJj. 2 gen. Contra- 
riador, contraditorio, resistente. 

1.) contrastar, V. a. (De contra, e 
do latim stare.) Contender contra, estar 
contra, resistir, fazer oppdsição, contes- 
tar, refutar, disputar. — «E non podiam 
contrastar ao saber e ao esjAritu, que fa- 
lava em el.D Actos dos Apostolos, cap. 6, 
§ 10, nos Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

Aecorda o índio valeroso, e salta 
Longe da curva rôde e sem demora, 
O arco e as settas arrebata, e fere 
O chào com o pé : quer sobre o largo rio 
Ir peito a peito a constrastar co'a morte. 

JOSÉ BASILIO DA GAMA, UBAGUAY, C. III. 

— iTomei a ousadia—prosequiu mes- 
tre Ougiuit — de seguir outro desenho no 
fechar da immensn ahobadn que cobre o 
capitulo: o que achei na planta geral con- 
trastava as regras da arte, que aprendi 
com os melhores mestres de pedraria. íi Ale- 
xandre Herculano, A Abobada, cap. 2. 

Negro, esteril rocliedo, que contrastas, 
Na mudez tua, o plácido sussurro 
Das arvores do valle. que vecejam 
Eícre d'cncantos, co'a estaçào propicia. 

IDEM, A AERAIilDÁ, IV. 

— V. n. Luctar, oppôr-se, repugnar. 
— Contrastar com os perigos, arrostar, 

affrontar com os perigos. 
2.) contrastar, V. a. Vid. Contras- 

tar 1). Examinar, ensaiar a prata ou o 
ouro, para reconhecer se esses metaes 
preciosos são de lei. 

— Marcar com contraste. 
— Figuradamente: Examinar uma 

cousa para reconhecer se tem valor real. 
— A critica contrasta as obras antes de 
pronunciar o seu veredicto. 

1.) contraste, s. m. (De contrastar). 
Avaliador que examina o toque das pe- 
ças dos ourives, e as marca, caso sejam 
de lei. 

— A mesma marca feita n'essas peças. 
— Figuradamente: Censor de obras lit- 

terarias que julga sobre o seu mereci- 
mento. 

2.) CONTRASTE, s. m. (De Contrastar 
1). Resistencia, contradicçao, opposição. 

— Confrontação. 
— Cousa que desvia a conclusão de ne- 

gocio ; estorvo. 
— Termo de Pintura eEsculptura. Dif- 

ferença, opposição entre os caracteres das 
figuras, ou das attitudes; entre as partes 
d'uma mesma figura, ou das suas côres. 

— Ant.: Obstáculo, embaraço. 
— Contraste de vento, mudança súbita 

de vento. 
— Contraste de mar, effeito do mar 

banzei ro. 
— Rasoes, réplicas em contrario. 
—PI. Trabalhos, incommodos, contra- 

tempos.— (íNarn fujamos aos trabalhos, 
pois para elles nacemos; na batalha dos 
contrastes e fadigas humanas se apuroM 
os virtuosos.n D. Joaniia da Gama, Dl* 
tos da Freira, p. 63 (ed. 1872). 

— Contrastes da fortuna, desgraças» 
adversidàdes. 

— Tempos contrários á navegação. 

E vendo sem cuiitraste, e sem braveza 
Dos ventos, ou das aguas sem corrente, 
Que a nau passar avante nào podia, 
líavendo-o por milagre, assi dizia. 

cAM., Lus., c. II, est. 29. 
Mas a formosa armada, (jue viera 
Por contraste de vento nquella parte, 
Sanclio quiz ajudar na guerra fera, 
Jil que em serviço vae do santo marte. 

OB. OIT., c. III, est. 88. 

CONTRASTEAR, V. a. Vid. Contras- 
tar 2). Aquilatar. , 

— Figuradamente: Julgar, ajuizar d" 
merecimento moral ou litterario. 

CONTRATA, s. /. (De contrato). Con- 
trato, obrigação, ajuste que faz um 
CO de servir n'um regimento, ou n 
banda qualquer. 

CONTRATAÇÃO, s. /. (Do thema cOD- 
trata, de contratar, com o suffixo «ação''^ 
Acção de contratar, contrato, trato 
mercadorias. Vid. Contrato. 

contratado, a, par. pass. de Con- 
tratar. 

CONTRATADÔR, s. m. (Do thema co»' 
traía; de contratar, com o suffixo «dór»/* 
O que contrata em alguma cousa. Co®'' 
merciante, mercador. 

— Que tem arrematado algum coB' 
to. — Os contratadores do tabaco. 

contratantes, adj. pl. (De conf»^ 
tar). Partes contratantes, potências 1 
contráem ou celebram tratado de al" 
ça, uma convenção. , 

— Quando se trata de uma 
ção entre particulares, diz-se contraB 
tes. . > 

CONTRATÁR, v. a. (De com, e tratara 
Fazer um contrato. Convencionar, 

— Dar por certa renda o lucro o 
tingente de algum ramo,de conjnier 
ou alguma obra. yj. 

— V. n. Fazer negocio. — 
mem contrata em tudo. e 

CONTRATÊMPO, s. m. (De contra, 
tempo). Innopportunidade, , 

— Accidente inopinado, que destr 
medidas tomadas, que desarranja o® r 
jectos. itaí 

— Termo do Dança. Acção a" 
sobre um p6, antes de collocar o 
que está no ar. . jp- 

— Adv. Fóra do tempo 
convenientemente. — Fazer algw"''^ 
contratempo. /po 

contrato ou CONTRÁCTO, í'- "'^rre- 
latim cvntractus). Negocio qu6 
mata por estanco.— O contrato 
baco. 
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Ajuste, convenção, pacto.— aSegu- 
esta o negocio, a ])rimeira vista, e o 

ontrato acabado.-» Antonio Ferreira, 
act. I, se. 2. 

Quc^bem vê, que grandíssimo proveito 
^ra, se com verdade e com justiça, 

oontrato fizer por longos annos, 
ViUelhe commctte o Kei dos Lusitanos. 

cam., LU3., c. VIU, est. 59. 

Junto em poucos dias hum luzido 
"'^^^pctnhamento, partirão a demandar 
i^ella Cidade decretada pelo contrato 

j T" ° '''^cebimento.n Fr. Domingos Tei- 
yida de D. Nuno Alv. Per., Liv. i. 

«iVao posso levar, que se alguns des- 

ha considero divertidos {se /^Igum que o esh-ja) fizesse alguma es- 
} contrato a sku vizinho, lha ha- 

jj guardar pontualmente. Francisco 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 

(jj^^^ontrato ou carta defretamento: Tra- 
íyuste do fretamento d'um navio 

vapor. 
^^contrautAr, ant. Vid. Contratar.— 

as partes fezessem alguã conveen- 
" qual firmassem antre si, e despois 

Oíiíre elles fosse firmada sim- 
nente, dissessem que fossem fazer Es- 

pa f Di-zemos, que se as 
vez fezerom, e firmárom sua. 

for podem mais afastar a 
9Un ''"'^^om desta Lei, se lhe outro al- 
jUe de direito nom valesse ; por- 
(ssej^^ ® Escviptura nom he da <^0 contraído, mais soomcnte he 

fain '^^fno essas partes contrauta- 
57 o" ®'"^6Hações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 

' 8 o. 
CONTRÁUTO, s. m. Antiga forma de 

80 em que o c latino de contractum 
de em u, como em ant. auto 
pf •— «Disse e preguntou A esses 

Auia hi outro alquum 
y^íullo Out: 

algh 
ou capitulos ou clausulas ou 

cotisas do dicto contrauto que 
' e o dito Rey de castella he ffei- 

^«lic 1377. no No Corpo Diplo- 
P®lo V'P" piililicados '®^onde de Santarém. — €No ter- 
i ^"''0 avemos trautado dos juizos, 
ce,ji judiciaes necessários, e perteen- 

'•as 
ell 

'o.» 
""lati 

Ç(j ^ ® sustancia, e hoa hordenan- 
juizof ^ porque a maior parte dos 
Contra dos contrautos, e casi 
hnto feitos antre as partes, por 

ao diante em esse quar- 
"leiVg ii'autar delles, começando pri- 
"níí^ contrautos feitos por moeda 

y pelas outras moedas, 
íôes ^fn^pos forom feitas.y> Ordena- 

Liv. iv. — «O primeiro 
t"'a» ■ Que os contrautos de com- 

locaçodes, enprestidos, 

^ ® promissoõcs antre vivos, 
'''''"nejij « leguados leixados em 

'■> e o ahintestado, e afforamen- 
^^'^damentos, censos, e tributos. 

como som portagees, açougngees, chancel- 
larias, portarias, tabnlliados, e outros 
qiiaeekquer direitos semelhaates a nós de- 
vudus, ou a Cidade, ou Villa, ou Prela- 
dos, ou Igrejas, ou a outras quaeesquer 
pessoas de nossos Regnus, e todolos outros 
contrautos, ou casi contrautos, e direi- 
tos semelhantes a todos estes suso escri- 
ptos, feitos e celebrados pelas moedas an- 
tiguas, ou pelas nossas que se fezerom 
ataa postumeiro dia de Dezembro Era de 
rnil quatrocentos vinte e ires annos, os de- 
vedores de cada hum delles, que ainda 
nom pagarom, mandamos que paguem o 
que devem, dez a feitura desta Hordena- 
çoni en diante, per moeda antigua, ou 
nova, que se fez ataa o dito dia e Era suso 
dita, ou j)er esta moeda de soldo de tres 
libras e tne.ia e cincoenta dinheiros por 
hum, ou cincoenta soldos por hum, ou 
cincoenta libras por huma, mais, ou me- 
nos, segundo for a divida. i> Ob. cit., 
Liv. IV, Tit. 1, § 1. — a O quarto Ca- 
jntulo he: Que os contrautos das com- 
pras e vendas, locnçoões, emprestidos, 
estipulaçooes, promissões, companhias, 
doaçodes, afforamentos, arrendamentos, 
depositos, guarda, e condecilho, recebimen- 
tos de Tetores, e Curadores, e Eixecuto- 
res de testamentos, ou d'outra postumeira 
voontade, Negociadores, Aministradores, 
e outros quaesquer, que por outrem forem 
recebedores, e desfazimento de contrautos 
per Ley d'Avoenga, ou per justo preço, ou 
por outro qualquer modo, ou per privile- 
gio, e costume, que se possa desfazer, e 
dos outros contrautos todos, ou casi con- 
trautos feitos, e celebrados per as moe- 
das, que se fizerom des jjrimeiro dia de 
Janeiro da Era de mil e quatroanfos e 
vinte e quatro annos, ataa primeiro dia 
de Janeiro da Era de mil e quatrocentos 
e vinte e cinco annos, os que som devedo- 
res per as ditas moedas, e ainda nom pa- 
garom, mandamos que paguem da feitura 
desta Hordenaçom em diante, per as moe- 
das que se entom fezirom, ou a dez libras 
por hua desta moeda de real de tres li- 
bras e meia, qual o devedor mais quizer.t 
Ob. cit., § 14. — «£ se alguus contrau- 
tos, ou casi contrautos, ou desfazimento 
de contrautos dos suso ditos no quarto 
Capitulo, ou outros quaeesquer semelhan- 
tes forom feitos, e celebrados pelas moe- 
das, que se fezerom des primeiro dia de 
Janeiro da Era de mil e quatrocentos e 
vinte e cinco annos.d Ob. cit., § 15. — «JS 
posto que em alguns destes contrautos suso 
ditos, feitos e celebrados em cada huu des- 
tes tres tempos, fosse dito que o devedor 
pagasse das moedas, que corressem aos 
tempos das pagas, mandamos que o dito 
devedor seja theudo a pagar da moeda, 
que corria no tempo, que se fez o dito 
contrauto : e se foi feito no anno da Era 
de mil e quatrocentos e vinte e quatro an- 
nos, pague da dita moeda, ou dez libras 
por hua desta de real de tres libras e 

meia: e se foi des Janeiro da Era de mil 
e quatrocentos e vinte e cinco annos, ataa 
Janeiro Era de mil e quatrocentos e trinta 
annos, pague sette libras por hua dos di- 
tos reaes de tres libras e meia: e se foi 
des Janeiro da dita Era, ataa Janeiro da 
Era de quatrocentos e trinta e seis annos, 
pague a dita moeda, ou quatro libras por 
hua de real de tres libras e meia, pela 
guisa que dito he, sem embargo da dita 
clausula.yi Ob. cit., § 17.— aPera se al- 
guu devedor dos contrautos suso ditos di- 
tos se obrigou expressamente apagar moo- 
da antiga, ou seu verdadeiro valor, em 
este caso mandamos que pague da moeda 
antigua, ou nova, que foi feita ataa pos- 
tumeiro dia de Dezembro da Era de mil 
e quatrocentos e vinte e tres annos, ou 
desta moeda de real de tres libras e meia, 
oitenta libras por hua, qual o devedor 
mais quiser.n Ob. cit., § 18. — (íEm to- 
dos os contrautos, que forom feitos det 
primeiro dia de Janeiro Era de quatro- 
centos e trinta e seis annos, ataa feitura 
desta Ley, paguem hua libra por outra 
destes reaes de tres libras e meia, sem fa- 
zendo diferença da dita moeda, nem da 
bondade delia.» Ob. cit., § 21. — «Que 
todalas terras, casaaes, herdades, vinhas, 
olivaaes, pumares, e quaeesquer outras 
herdades, que logo no começo nos tempos 
passados forom dadas a certas mediçodes, 
a saber a mêo, ou a terço, ou a quarto, 
ou a quinto, ou alugadas, e depois feze- 
rom aveenças e contrautos, ou afforamen- 
tos de novo, em que se obriguarom por 
estas mediçoões a pagar certos dinheiros, 
ou ouro, ou prata pelas moedas, que cor- 
riam nos tempos passados ataa primeiro 
dia de Janeiro da Era de mil e quatro 
centos cincoenta e tres annos, em que se 
começou a lavrar a moeda de dez reaes, 
mandamos, que aquello, por que se paga- 
va, correndo a moeda de reaes de tres li- 
bras e meia, hua libra, paguem per esta, 
que ora corre, cinquo libras p>or hua, que 
vem assy ao que pagava cincoenta libras 
por hua de tres libras e meia, duzentas e 
cincoenta; ou paguem por ouro, ou prata, 
ou per outras quaeesquer moedas, pior que 
em os ditos contrautos, que feitos teem, 
som obrigados de pagar, quando lhes nom 
quizerem pagar as duzentas e cincoenta 
libras por hua, como em cima he decla- 
rado, e contheudo; ou paguem a mediçom 
de fruitos, a que pelo primeiro foro, e 
contrautos eram obrigados, qual ante qui- 
serem os lavradores, ou foreiros: e esta 
escolha declarem do dia, que for pubrica- 
da, a doos meses.v Ob. cit., § 34. — «Pe- 
ro se alguus dos ditos prazos, ou affora- 
mentos, ou arrendamentos, e alugueres, e 
contrautos forom feitos per ouro, ou pra- 
ta da Ley, em que defendemos que taaes 
contrautos se nom fezessem per ouro, nem 
per prata, matidamos que esses, que os 
ditos contrautos teverem, os possaZ leixar 
ao Senhorio, e nd sejam per ello costran- 
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gidos; e os ditos Senhorios façam delles 
o que lhes prouver, pagando primeiro aos 
teedores as bemfeitorias das casas, que 
assy teverem emprazadas, arrendadas, ou 
aluguadas, e os teedores aos Senhorios 
alguãs malfeitorias, se se mostrar que as 
teem feitas: salvo en aquelles empraza- 
menlos, e arrendamentos, que forom fei- 
tos per nossa licença. E se alguns des- 
tes, que trouverem os ditos emprazamen- 
tos, e afforamentos som devedores aos ditos 
Senhorios d'alguns tempos, que lhes pa- 
guem per esta moeda a cinquo por huma, 
segundo valia d'ouro, ou prata, que valia 
os tempos das pagas.y> Ób. cit., § 37. 
— i Mandamos que esta nossa Hordena- 
çom aja lugar em todolos contrautos su- 
80 ditos, e em cada hum ddles, e em to- 
dolos contrautos, e casi contrautos,e ohri- 
gaçoões, que forom feitas, e celebradas 
ataa primeiro dia de Janeiro da Era de 
mil e quatrocentos e cincoenta e tres an- 
nos: reservando aquelles casos, em que 
ora mandamas tornar aquellas cousas mees- 
mas, em que as partes eraõ obrigadas, que 
som estas, que se seguem.t> Ob, cít., § 38. 
—i Ou se algum Tetor, ou Curador, Pro- 
curador, Moordomo, Feitor, Requeredor, 
ou outro qualquer Ministrador, de qual- 
quer condiçom, e per qualquer nome, ou 
titulo que seja chamado, receber ouro ou 
prata em sua ministraçom, ou per hem e 
uso delia ; ou se alguém por hem de al- 
gum contrauto, que se fezesse, deu ouro 
ou prata, e depois fosse per direito an- 
nullado ; ou se algum fezesse cnimbo com 
outrem, em que se obrigasse expressamen- 
te a dar, e pagar em este Regno, ou fora 
delle certo ouro ou prata: Queremos qxht 
em todos esses casos e cada hum delles 
seja costrangido cada hum, que pague 
ouro ou prata segundo que recebeo, ou se- 
gundo que se obrigou.d Ob. cit., § 41.— 
tSe algum recebeo da moeda de reaes de 
tres libras e meia, e cruzados por alguns 
contrautos, ou moordomados, ou empres- 
ados, ou depositas, ou Tetor es, ou Cura- 
dores, Ministradores, e Almoxarifes, ou 
Recebedores, ou per outro qualquer con- 
trauto, ou casi contrauto, que depois se- 
ja annullado, pague pelas ditas moedas 
de reaes de tres libras e meia, e cruza- 
dos, que corriaõ des a Era de mil e qua- 
trocentos e trinta e cinco annos, ataa pri- 
meiro dia de Janeiro da Era de mil e 
quatrocentos cincoenta e tres annos, nom 
fazendo differença em essas moedas, ou 
per esta moeda quatro libras por huma; 
e per esta guisa m.andamos que paguem 
quaeesquer nossos Rendeiros, e outras 
quaeesquer pessoas, que em as ditas moe- 
das sejaõ devedores, e obrigados a Cura- 
dores, e Amenistradores, e Almoxarifes, 
e Recebedores.1! Ob. cit., § 45. — iMan- 
damos que estas pagas suso ditas se en- 
tendam em todolos Capitulos contheudos em 
a dita Hordenaçom ; pcro que nos foros, 
ou rendas, ou alugueres das casas se fa- 

ça per esta guisa, a saber; se esses, que 
trazem as ditas casas, nom quiserem pa- 
gar a quinhontas libras per huma, e as 
quiserem leixar do dia da puhlicaçom des- 
ta declaracom ataa dons meses, possao-no 
fazer, teendo nas bemfeitorias, ou malfei- 
torias aquella regra, que he dada na Hor- 
denaçom ; e se as os Senhores nom quise- 
rem tomar,que esses,que as trazem,paguem 
assy como pagavam or a,a saber,cento e cin- 
coenta libras por huma, que assy paguem 
duzmtas e cincoenta por huma da moeda 
antiga, ou cincoenta por huma da de tres 
libras e meia, segundo os tempos, em que fo- 
rom feitos os ditos contrautos.» Ob cit.,§ 
54.— d Mandamos que esta dedaraçom aja 
lugar daqui em diante nos foros, e renda», 
tributos, censos, e alugueres, que forom 
feitos ataa Era de quatrocentos e cincoen- 
ta e tres annos, como na dita Hordena- 
çom he contheudo; e quanto pertence aas 
pagas, que ataa ora desto som devudas, 
nom paguem mais que aquello, que eram 
theudos de pagar pela dita Hordenaçom; 
e quanto perteence aas dividas de guar- 
da, e condecilho, ou de Tetores, ou de 
Moordomos, ou de Rendeiros, ou d'outro 
qualquer contrauto, ou casi contrauto/wi 
que pela dita Hordenaçom mandámos pa- 
gar por huma quatro, mandamos que pa- 
guem dez por huma; pero se esses devedo- 
res requererom com as pagas a seus cree- 
dores, e as nom quiserom receber ataa ora, 
posto que nom J'ezessem outra consinaçom, 
mandamos que nom sejam theudos a pa- 
gar mais de quatro por huma.-n Ob. cit., 
§ 55. — <s.E nós veendo esto, e querendo o 
correger com boa e razoada igualança, 
em tal guisa que elles nom recebessem ta- 
manha perda, e o nosso povo^ o podesse 
bem sopportar com seu razoado proveito, 
determinamos, e poemos por Ley, e man- 
damos que todolos contrautos d'affora- 
mentos, e emprazamentos feitos, e enova- 
dos, e reformados em pessoas, ou em es- 
paço dês quarenta annos atee aqui, que 
he da Era de Nosso Senhor Jesus Chris- 
to^de mil e trezentos e noventa e cinco an- 
nos atee agora, que som os mais, e prin- 
cipaaes de todo o Regno, paguem quinhen- 
tas desta nossa moeda por huma antigua, 
como ora pagam, sem fazendo outra mu- 
dança ; consirando como desta nossa moe- 
da aa de tres libras e meia ha mvy pe- 
quena differença.'s> Ob. cit., § 62. — tE 
os contrautos dos ditos afforamentos, ou 
emprazamentos, ou d'outros quaeesquer fo- 
ros, ou rendas, per que fazem pagas a 
respeito da moeda antiga, que forom fei- 
tos ante da dita Era de mil e trezentos e 
noventa e cinco annos atras, paguem set- 
tecentas por huma dês este primeiro dia 
de Janeiro, que ora vem da Era de mil 
e quatrocentos e trinta e seis annos em 
diante. E vem esta paga em hordenada 
maneira, a saber, vinte brancos por huma 
libra, e hum branco por um soldo, e hum 
preto por hum dinheiro, valendo dez pre- 

tos hum real branco, como ora 
Ob. cit., § 63.—«Outro sy queremos, ^ 
outorgamos, e mandamos que qualq'^^^^ 
belliam, que fezer tal contrauto à 
damento, afforamento, ou emprazatne'^^!^ 
como suso dito he, ou o Corretor, quep 
zer a corretagem de tal contrauto 
este a ouro sabudo, ou a prata, 
presos ataa nossa mercee, e percao s ^ 
ofíicios, e os nom possam mais 
ób. oit, Lít. IV, Tit. 2, § 8. - -Ç 
damos, que da feitura desta nossa ^ 
ta em diente todolos devedores, 2^ J 
rem olyrigados a pagar ouro /-..g 
ta de foros, ou prazos, que tenham 
de herdades, casas, possissoões, ^ 
vida de pessoas, como per annos síI®" 
ou infatiota, ou sejam obrigados 
samentos, ou per vendas, ou per cout 
tos, ou casi contrautos, feitos ata<^ J_ 
ou se fezerem daqui em diante, 
quer guisa que seja, que prata ou 
devam, paguem polo marco de prata 
tecentos e vinte reaes brancos; ^ 
coroa velha d^ouro, e dobra ^ 
e dobra de banda cento e vinte ^ 
por dobra cruzada cento e cincoen i 
por florim d'Aragom settenta reaes ^ 
COS.» Ob. cit., § 13. — aE 
todolos Corregedores, Juizes, e 
que assy o julguem, e d'outra gui^ 
posto que esses contrautos, oMs^i 0. 
prazos, fôros, e arrendamentos sej^ 
tos a nós, ou aa Raynha minha 
e a nossos filhos, e Irmaãos, ou «' " ^ 
jas, e Moesteiros, ou a outros qua^^ 
pessoas: nom embargando que 
trautos sejam desafforados, e se " 
a pagar ouro, ou prata, ou seu 
e intrinsico valor, ou como valesse 
tempos das pagas, ou que logo jg 
guem d dar certo dinheiro por 
prata, ou moeda d'ouro; porquê 
certo que esto he mais que o seu 
valor.y> Ob. cit., § 14. — *-4® ' ccrí" 
Leyx vistas per nós, consirando 
dellas como ElRey Dom Juham 
de gloriosa memória em a dita ^[oS 
hordenou, e mandou, que os coB 
dos afforamentos, e arrendamentos 
sem feitos per ouro, nem per T''"''' 0pcjj 
certa pena em ella contheuda, ^ 
meu Senhor, e Padre na dita ^ 
estabehceo, e mandou como ^ i6' 
de pagar ouro, e prata 
vuda per alguum contrauto d 
to, ou d'arrendamento; e as^y 
revogada a dita L<y feita p^'^ ^ 
nhor Rey Dom Joham meu 
mittido que taaes contrautos 
licitamente fazer per ouro 6 
que hordenou certa valia aa 
•o e prata em similhantes . 
ittida: E por tolhermos 

r 
mi mitttda: M, por toinerrnos i""-- ^ 
claramos que pela dita Ley 
se mostra o fundamento, 6 t • 
seer por tolher aazo, que o 
nom fosse levantada em wai® 
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que razoadamente devia seer; e pois 
pela dita Ley d'ElRey meu Senhor, e 

a valia do ouro e prata foi tai- 
e limitada em certo preço, segundo 

pela dita Ley ligeiramente se pode veer, 
3'^stainente se pode dizer, que ainda que 
^ contrautos dos afforamentos, e arren- 

(tmentos sejam feitos per ouro e pra- 
nom se levantará por tanto a valia 

^ 'a, pois ja he taixada em certo pre- 

, ?üaZ Lei vista per Nós, adendo e de- 
o-rando acerca da primeira parte, honde 

a d aquelle, que prometeo de fazer Es- 
^"-iptura d'alg um contrauto, que se pôde 
'^^^epender ante que faça o Estromento, 

^^emos, e Declaramos, que esto averá lu- 
quando o contrauto fosse tal, que se- 

S^^ndo direito nom podesse valer sem Es- 
'l^Ptura, assi que a Escriptura seja da 

^tancia desse contrauto: assi como nos 
"trautos, que se devem fazer, e ensinuar 

^_iante o Juiz, e em o contrauto injitio- 
Í^(indo se faz d'alguma cousa Eccle- 

g ou em outros casos semelhantes, 
segundo direito som de semelhante 

e condiçom.s Ob. Cit., Liv. iv, 
' ■ § 3.—Outro sy pôde aver lugar 

^dl ambas, ou, cada huma dissessem expressamente, que sua 
^°ntade era tal contrauto se fazer per 
) e que d'outra guisa não va- 

non ^ o assi expressamente dissessem, podesse-se entender per 
ÍWni modo, que stia voontade era tal, 

sem Escriptura nom valesse: assi 
Q ° o,contece quando alguns lieix, ou 

'Senhores antre sy querem trau- 
(.j,- e d'huã parte aa outra per Es- 

«eí ° ^^^^'^ram suas voontades, ante que 
Jue^ '^®'^cer<aáos em huã teençom, e des 
jl í'®'" seus escriptos se concordam, 

conveenças per Escriptura: 

'''eit razoítrhtmente e segundo di- 
píT^ dei'e entender, que aqudles que 

trautarom sempre sua con- 
tadg' ® P^''' palavra, que sua von- 
klr " contrauto em escripto ce- 
ierncii' pode-se poer outro eixemplo 

quando alguãs partes querem 
con(, ® convença, e dizem que aquella 
pto praz de se fazer em escri- 
9üe' expressamente nom digam 

ewí outra maneira, hi se 
o porque em escripto se cha- 

do g a Escriptura he da sustancia 
titi tocí conveença; e por tanto 
ess(j ''® ®®íes casos e outros semelhantes 
P(j(le nom tem firmidooens, nem 

feit^ ^ Escriptura 
'eSj. ^ leuda, e assinada pelas par- 
•^Qcícj esta razon, segundo direito, 
'"iíe partes se pode afastar afora, 

essa conveença per seu 

So § 4. — 0.E por 
'^'^«esse que se alguã das partes 

^ outra lhe Jicou afazer Es- 
«esse contrauto, e despois lha 

nom quiz fazer, e por tanto ho nom pode 
provar per Escriptura.v Ob. Cit., Tit. 
57, § G.—(lE quando algum fosse preso 
per autoridade de Justiça, e aprisoado em 
carcer pruvico, em tal caso, se elle quiser 
fazer óbrigaçom, ou algum outro contrauto 
a aquelle, per cujo requerimento foi preso. 
Mandamos que nom valha, salvo seendo 
hi presente o Juiz, que o mandou prender ; 
ao qual Mandamos que se enforme ácerca 
de sua prisom quanto hem poder, se foi 
preso justamente e com aguisada razom, 
e quer fazer o dito contrauto, e assi lhe 
dê pera ello sua authoridade, ou não; e 
dando-lhe sua authoridade pera ello. Man- 
damos que valha esse contrauto, feito per 
esse preso, assi como se fosse solto.d Ob. 
Cit., Tit. 58, § 3.—E mandamos que em 
todo caso, honde o Senhor d'algu(i terra, 
que de Nós em ellã tenha jurdiçom, man- 
dar prender alguém em sua jurdiçam, 
nom lhe poderá esse preso fazer ohriga- 
çom, ou algum outro contrauto, que seja 
em proveito do dito Senhor, em quanto 
assi for preso; e em outra guisa Manda- 
mos, que quanto assi fezer seja nenhum, 
ainda que esse contrauto seja feito per au- 
toridade de Justiça.-» Ob. Cit., § 4.—aE 
Dizemos, que todo homem preso pode fazer 
ohrigaçom, e qualquer outro contrauto, com 
quem lhe aprotiver, e valha esse contrauto 
per elle feito, assi como se elle fosse feito 
em sendo elle solto: com tanto que o nom 
faça com aquelle, que o prc.ndeo, ou man- 
dou prender, ou a que o feito de stia pri- 
zom possa pertencer per alguã guisa; ca 
entom nom valerá cousa que hifaça, salvo 
como suso dito he.y> Ob. Cit., § 5. — <tE 
na parte, em que a dita I^ei falia, que 
vencida a cousa ao demandado, seja-lhe o 
nomeado, e chamado por autor theudo a 
lhe compoer a cousa vencida em dohro, 
esto aja lugar quando lho assi prometer 
em algum contrauto; ca em oxitra guisa 
nom será theudo a lhe compoer, senom 
soomente a cousa vencida com seu interesse, 
ou lhe pagar o p>reço, que por cila recebe», 
segundo mais compridamente diremos ao 
diante.V Ob. Cit., Tit. 59, § 8.—E Di- 
zemos, que se ao tempo da venda e com- 
pra o comprador pensava seer a cousa do 
vendedor, ainda que esse vendedor lhe nom 
prometesse a compoer a dita cousa, no 
caso que lhe fosse veencida, esto nom em- 
bargante será theudo a lha compoer, seen- 
do lhe vencida, com tanto que seja per 
elle nomeado, e chamado por autor aa 
demanda ao temqo que deve, como suso 
dito he: salvo se no contrauto fosse 
acordado antre as partes, que lhe nom 
fosse theudo a lha compoer; ca entom 
será theudo soomente tornar-lhe o jjreço, 
que esse vendedor por essa cousa ouve: 
pero se as partes outra cousa ouvessem 
acordada ao tempo do contrauto, ou des- 
pois em algum tempo,guardar-s'ia o que 
antre si acordárom.» Ob. Cit., § 12. — 
«£? tanto que o preço foi pagado, ou offe- 

recido ao vendedor, logo esse comprador 
he feito senhor da cousa comprada; e 
nom pagando, ou offerecendo logo o dito 
preço ao vendedor, poderá elle cobrar a 
dita cousa do comprador assi como sua, 
quando quiser: salvo se ao tempo do con- 
trauto antre elles feito, ou entrega da 
cousa, o vendedor delia se ouve por pago 
do dito preço; ca entom será o comprador 
feito senhor delia, assi como se o dito 
preço ouvesse pagado, ou ojferecido ao 
dito vendedor.i Ob. Cit., Tit. 60, § 3.— 
«E porque alguns mais com receo de per- 
der seus beens, que por temor de Deos, se 
cavidarom d'husar desto: Porem man- 
damos, e defendemos, e estabelecemos, que 
se provado for pelo devedor contra algum 
creedor, que despois da pohlicaçom d'esta 
Ley onzenou, ou fez contrauto usureiro 
com el, aquelle creedor, contra que pro- 
vado for, nom aja auçom nenhuà contra 
o devedor assy no principal, como na 
usura. E se per ventura o devedor ante 
que prove, que no emprestidoo ouve onzena, 
ou que o contrauto foi usureiro, pagar 
ao credor todo, ou parte daquello, em que 
parecia, que era obrigado, mandamos que 
se quizer provar, que em aquelle empres- 
tidoo houve onzena, ou que o contranto 
foi usureiro, seja recebido aa prova guar- 
dando a hordem do Juizo; e se o provar, 
o creedor lhe entregue todo o que delle re- 
cebeo assy o principal como a usura,t> 
Ob. Cit., Tit. 9G, § 3.—<íE porque aquel- 
les, que emprestado tiram, ou fazem outros 
contrautos, por muito mesteirosos que som, 
segundo as vontades dos creedores, porque 
ajam razom de lhes accorrerem com aquel- 
lo, que lhes compre, fazem muitas confis- 
sooens do que nom he, e renunciam os di- 
reitos, que os ajudam contra aquellas con- 
fissooens, que fazem; porém estabelecemos, 
que se algum confessar, que recebeo algum 
emprestidoo, e ataa sesseenta dias queira 
dizer que o nvm receheo, posto que o con- 
fessasse, mandamos que o possa dizer, e 
que seja a ello recebido, segundo já per 
nós, e per 7iosso Padre esto fui mandado. 
E se acontecer, que o devedor a este man- 
dado dos sesseenta dias renunciar, dizen- 
do em tempo do contrauto que renuncia 
ao direito, que diz, que ante dos sesseenta 
dias possa vir contra a sua confissom, 
mandamos que tal renunciaçom seja ne- 
nhuma,d Ob. Cit., §. 4. 

CONTRAVALLAÇÃO, s. /. (De contra, o 
vallação). Termo de FortificaçEo. Fosso 
guavnecido de parapeito ílíinqueado a dis- 
tancia de tiro do mosquete, com que os 
sitiadores' se cobrem das sortida^ dos si- 
tiados. 

CONTRAVALLÁDO, part, pass. de Con- 
travallar. 

CONTRAVALLÁR, v. a. (Do_ contra, o 
vallar). Munir de contravallações. 

— Contravallar-se, v. rejl. Murar-se, 
fortificar-se com contravallação. 

CONTRAVEIRÁDO. Vid. Veirado, 
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CONTRAVÉIRO, s. m. (De contra, o 
veiro). Termo de Brasão. Veiro, em que 
o metal ó opposto ao metal e a côr á 
cor. 

CONTRAVENÇÃO, s. /. (Do contrave, 
tlieraa do contravir). Acção de obrar con- 
tra uma prescripção. — Uma contraven- 
ção. ás leis. 

— Termo do Direito. Trnnsofressão, , o / 
infracção a uma lei, a um regulamento, 
a um contracto, ou a uma decisão judi-^ 
ciaria. 

CONTRAVENÊNO, s. m.. (De contra, e 
veneno). Remedio que cura do veneno. 
Contrapeçonha, antidoto. 

CONTRAVENIÊNTE, s. m. (Do latim 
contraveniens, entis). O que infringe a 
lei, quecommettecontravenção, transgres- 
sor. 

CONTRAVÊNTO, s. m. (De contra, e 
vento). Vento contrario. 

—Tapume exterior nas vidraças. 
—Pl.\ l'cça de madeira que sustenta 

o travejamento. 
—Figuradamente: Contratempo. 
CONTRAVENTÔR, s. m. (De contrave, 

tlicma de contravir). O qne se oppòe á 
observancia o guarda de pacto, lei, ou 
contracto. Irifractor, transgressor. 

CONTRAVERGÊNTE. Vid. Convergente. 
CONTRAVERGUÉIRO, s. m. (Do con- 

tra, e vergueiro). Tei-mo de Nautica. Ca- 
bo que serve para atracar o vergueiro de 
uma a outra parte, junto á amurada. 

CONTRAVERSÃO, .■?. /. (De contra, e 
versão). Acção de contraverter o deter- 
minado n'uma lei, contracto, etc, 

— Versão feita ao contrario do que de- 
via ser; infiel. 

CONTRAVERTÊR, v. a, (De contra, e 
verter). Voltar em sentido, ou direcção 
opposta, contraria. 

— Figuradamente: Voltar ao modo de 
pensar, esperanças, persuasões; fazer mu- 
dar ao opposto, ou ao que anteriormente 
se cuidava. Transtornar, desconcertar, 
perturbar. 

CONTRAVERTÍDO, A, fart. pass. de 
Contraverter 

CONTRAVIDRÁÇA, s. f. (Do contra, e 
vidraça). Vidraça que se pSe por diante da 
vidraça ordinaria para maior abrigo. 

CONTRAVÍR, V. n. (Do latim contrave- 
nire). Obrar contra. — Contravir as leis. 

CONTRECTAÇÃO, s. /. (Do latim con- 
trectatione). Termo de Jurisprudência an- 
tiga. Acto pelo qual alguém tira, e re- 
move do seu logar uma cousa, que está 
na posse, ou no domínio de outrem. Furto. 

CONTRECTÁR. Vid. Furtar. 
CONTRÉITO, adj. ant. JMaitrito, ou mal- 

tractado da natureza, ou de briga. 
CONTREJÁR, V. a. ant. Contrariar. 

Também pora conirejar 
Contra quem vos contrejarães. 

CANC. DE RESENDE, Hv. I, p. 61. 

CONTRIBUIÇÃO, s. f. (Do latim cont-ri- 

líutione). Arrecadação extraordinaria de 
I dinheiros, feita por auctoridade publica. 

— O acto de contribuir; quota, por- 
ção, ou cousa com que se contribue. 

— Pagamento que cada um faz da par- 
te que lhe toca de um imposto, ou de uma 
despeza publica|; taxa. 

— Entrega de generos exigida pelo 
inimigo, no tempo de uma invasão ou 
conquista, para evitar a pilhagem. 

— Termo de Commercio. Contribuição 
e avaria, em jurisprudência marítima, 
são muitas vezes synonymos. Avaria no 
seu primeiro sentido significa=estrago=: 
ora o estrago de uma cousa, pode ser resul- 
tado de vício proprío, ou d'accidentc ex- 
terno casual, ou de facto de homem; pro- 
vém de facto de homem, quando se alija 
parte da carga para salvar o resto; aqui 
estraga-se uma porção para salvamento 
commum ; resta saber com quanto ha-de 
entrar o navio, o frete, e a carga perdi- 
da e a salvada proporcionalmente n'este 
rateio d'indcmnisação: esta operação de 
determinar a repartição chama-se = con- 
tribuição. 

— PI. Prestações voluntarias de di- 
nheiro ou de quaiqtier outra cousa. 

— Contribuições jmUicas, imposições 
que se lançam a favor do estado. 

— Contribuições directas, impostos dí- 
rectamcnte sobre os bens, sobre as facul- 
dades dc cada um e sobre as pessoas. Os 
bens são moveis ou immoveis: d'ahi a 
contribuição ó movei ou immovel. 

— Contribuições indirectas, todos os 
tributos impostos sobre a fabricação, a 
venda, o transporte e a íntrodueção de 
diversos objectos de commercio e de con- 
summo; imposição cujo produeto, ordina- 
riamente adiantado pelo fabricante, mer- 
cador ou recoveiro, é supportado e indi- 
reetamente pago pelo consumniidor. 

CONTRIBUÍDO, j)art. pass. de Contri- 
buir. 

CONTRIBUIDÔR, s. vi. (Do thema con- 
tribue, de contribuir, comosuíTixo «dôr»). 
O que contribue; que deve contribuir. 

CONTRIBUÍNTE, adJ. 2 (jen. (Do latim 
contrihuens, entis, part. act. do contribue- 
re). Que contribuo. 

— S. 2 gen. Pessoa q»ie contribue. 
Um contribuinte. — Os contribuintes.— 

CONTRIBUÍR, V. n. (Do latim contri- 
buere). Pagar as contribuições, os impos- 
tos, a quota parte de alguma despeza com- 
mum. 

— Figuradamente: Ajudar, concorrer, 
cooperar. —«Cheçjou-lhe á minha fortuna 
a sua hora: ordenando que huma escrava 
de casa, espanando-lke o vefitido, me es- 
panasse a mim do bolsinho do meu amo 
para contribuir com os réditos a htim ras- 
cão mnzico, que a poder de ocacaras, e se- 
guidilh.as a trazia amartellada.fi Fran- 
cisco Síanoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 72^—«Os quariteyros de todas 
as casas de jogo da Monarquia contribuão 

com a quinta parte de setis interesses.^ 
Idem, Ibidem, p. 209. — <>■ A reptdaç^o 
d'illuminado de que gosava El-Muuhit) 
o caracter supersticioso do Kalifa, e mats 
que tudo o haverem-se verificado todas 
negras prophecias que num longo cuTS') 
de annos elle lhe fizera, tudo contribuía 
para atterrar o príncipe dos crentes ^ 
Alexandre Herculano, O Alcaide de San- 
tarém, cap. II. —«No rei não era asstm- 
A ignorancia e as tendencias fradescas tof' 
navam-no naturalmente fanatico, sem 
para isso contribuíssem nem a invejt/ 
nem a memória dos antigos aggrctvo^'^ 
Idem, Da Inquisição em Portugal, Liv. Hi- 

CONTRIBUTÁRIO, s. m. (De com e tri- 
butário). O que ó tributário juntamen 6 
com outros. 

CONTRIBUTÍVO, adj. (Do latim contri' 
butus, com o suffixo aivot). Pertencen 
á conlribuíção. . . 

CONTRICÇÃO, s.f. (Do latim contriti"'^ 
ne). Termo de Theologia. Dôr viva e 
cera de haver oífendido a Deus, com " 
me proposito de emenda.—Fazer acto 
contricção. — Contricção perfeita, 
feita. 

CONTRISTAÇÃO, s. /. (Do tliema cOD' 
trista, de contristar, com o suffixo «açãov' 
Afflicção, pesar, sentimento. 

CONTRISTÁDO, A, part. pass. de Con- 
tristar. 

CONTRISTADÔR, adj. (Do thema coD" 
trista,de contristar, com o suffixo «dói"»/' 
O que contrista, entristece. 

CONTRISTAR, v. a. (Do latim 
tare). Fazer entristecer.— aPorque 
a presunçom, que cada hum seja tah í" 
he a fama dei em todollos lugares, 
venda fezer; porem deve o liey cur(i^ 
que na sua mercee vivem, especia^^^^^ 
dos que o conselhar devem, e em seu w" 
Justiça devem fazer, ou os seus 
devem de requerer, serem de boa ^ 
Polia qual razom Nos Dom AffoTtSO 
Quarto pela graça de Deos Ri-y d£ 
tugal, e do Algarve, veendo e consy' 
do, já tempo ha, em como muitos 
so Senhorio, nom veendo Deos ante os « 
olhos, defamavam dos da nossa 
assy dos nossos Conselheiros, como 
outros, a que Nos damos lugar na . 
Justiça, e em provimento do nosso c 
querendo Nos contristar as maas^ pj- 
des dos que este defamamento faziam) 
tahelecemos por Ley, que cada hu^''^ 
sobredictos da nossa mercee nos 
cada huum mez em escripto aqtiel^"/ ^2 ^ 
lhe fosse dado, pera veermos se towO' 
o que deviam, e darmos penas aos í 
enfamavam de tomar o que nom 
creendo que por esto seriam refi'6'i 
desamadores.j) Ord. Affons., Liv. 
31, § 6. 

—AíHigir, penalisar, amargurar- ^ 
CONTRITAMÊNTE, adv. (De 

com o suffixo «mente»). Com 
CONTRÍTO, adj. (Do latim cont^ ' 
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Quo tem contrição; arrependido, peza- 

■Davíá. O sacrificio a Doos mais aceito 
fie o spiríto mui attribulado, 

^ coi-açào contrito o liumilliíulo; 
l^ste he a ofiei-ta e serviço direito; 
■t' assi Isaias. 

gil vic., auto da iiist. dk deus. 

Coitado ! Deus se doia de sua íilma ! 
li agora estou pensando que me lembra 
IJe ter visto em Lorvào, ua nossa egreja 
Um ermitão regando tam conlrilto, 
•Iam devoto. Quem sabe se era elle? 

gabrjíit, d. brakoa, c. I, cap. 17. 

CÔNTRO, s. m. Termo de Nautica. Voz 
o coinmando dada ao homem do leme 

píira arribar. 

CONTROVÉRSIA, s. f. (Do latim con- 
^oversia). Disputa, duvida, objccçao; 

^ontestaçào sobre^questões relativas á fé : 
polemica. ' 

controversísta, s. 2 gen. (De con- 
oversia, com o sufSxo «ista»). Pessoa 

H 6 trata matérias de controvérsia, 
f duvida, que faz objecçòcs; re- 
lerteiro. 
^.^^^ontrovérso, adj. (Do latim contro- 
. Em que se disputa, em que ha 

■■ecizão. ^—li'acto controverso. 
çg^^'®putado, acompanhado do objec- 

ç^^^'^RO_VERTÊR, V. a. (Do contra e 
oppôr objecção a ob- 

Qij^ontrovertído, A, part. pass, de 

^j^controvertível, adj, 2 gen. (Do 

o s ffi '^"^troverte de controverter, com 
t„ ^ «ivel»). Que se pode controver- 

j ^^'^'^estave], duvidoso. 
„i-J"NTUBÉRNIO, (Do latim contuber- 

'"X Convivência do cama o meza. 
[^^°h^_hitação illicita. 

(Jq ' ^'^^1'imonio dos escravos, considera- 
^inia simples cohabitação. 

/. (Do latim cmU. 

Hacia ^°®^'nação, porfia, teima, perti- 

caprichosa; constanciaem não 

na cmpreza, no traba- 

inejjto Forense. O nao compareci- 
Peror» juizo, depois de citado 

_^»Ptoriamente. 
por contumacia, á revelia. 

^MACÍSSÍMO, adj. sujaerl, de Con- 

(CoI^WmAZ ou CQNTUMÁCE.aJy. 2 gen. 
lUe rp'"^ '^^ntumax). Obstinado, teimoso; 

^ ' 1*^° desobedece por capricho, 
Hia ç ' arrogancia; inflexivel na tei- 
15o —<í Todos os presos que 
'Jioío '^^''^demnar á morte por outro 

^^^^^<i>^a-os confitentes diminutos, 
tendo occultado parte dos seus 

' portanto, como contumazes.» 
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Alexandre Herculano, Da Inquisição em 
Portugal, Liv. iii. 

— wí. Termo Forense. Accusado que 
nào comparece em justiça, depois de ha- 
ver sido citado tres vezes ou uma só vez 
peremptoriamcnte. 

CGNTUMÁZIHÊNTE, adv. (De contumaz, 
com o suflixo «mente»). Com contuma- 
cia, pertinazmente. 

— Com obstinaçao e desobediencia. 
CONTUMÉLIA, s.f. (Do latim contume- 

Ua). AílVonta, injuria, opprobrio, ultrage, 
despreso, cscarneo. 

CONTUMELIÓSAMÊNTE, adv. (De con- 
tumelioso, com o sufSxo «mente»). Com 
affronta, injuriosamente, com insulto. 

CONTUMELIÕSO, adj. (De contumelía, 
com o suffixo «oso»). AíFrontoso, ultra- 
jante, injurioso, que exprime e faz con- 
tumelia; vituperoso, que trata com des- 
preso, opprobrio. 

— Língua contumeliosa, insultante. 
— Proposição contumeliosa, proposição 

insultante para a pessoa a quem é feita. 
CGNiaNDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 

contiindms, entis, part. act. de cuntunde- 
re). Termo de Cirurgia. Que faz contu- 
sões, que contunde, pisa, amolga. 

— Corpos contundentes, todos os cor- 
pos ou instrumentos redondos, obtusos e 
não cortantes, que amolgam e despe- 
daçam as partes sem as cortar nem picar. 

f CONTUNDÍDO, A, part.2MSs. de Con- 
tundir. 

CONTUNDÍR, V. a. (Do latim contun- 
dere). Termo de Cirurgia e de Pharma- 
cia. Pisar, moer, machucar; amolgarcom 
golpe de corpo não cortante. 

— Fazer contusão. 
CONTURBAÇÃO, s. /. (Do latim contur- 

latione). Perturbação do espirito, agita- 
ção interior. 

CONTURBÁDO, A, part, pass. de Con- 
turbar. 

CONTURBÁR, V. a. (Do latim contur- 
lare). Perturbar, causar turvação d'e8pi- 
rito, desordenar, confundir, quebrantar. 

— Conturbar-se, v. re//. Perturbar-se 
muito, encher-se do terror. 

— Sentir grande afflicção, mágoa. 
CONTURBATÍVÜ, adj. (Do thema con- 

turba de conturbar, com o suflixo «ati- 
vo»). Que perturba, põe em desordem. 

CONTUSÃO, s.f. (Do latim contusiona). 
Golpe produzido pelo impulso de uma 
cousa externa, sem perda do substancia, 
nem solução apparente de continuidade; 
pisadura causada por quóda, ou pancada. 

CONTÚSO, part. pass, de Contundir. 
Termo de Cirurgia. Que recebeu uma con- 
tusão; pisado. 

—• Membro coniuso, ferida contusa, so- 
lução do continuidade das partes molies, 
complicadas com a contusão, 

—8. m. O individuo que soffreu con- 
tusão na guerra, n'um desabamento, etc, 

CONTUTÒR, s. m. (De com e tutor). 
Que 6 tutor juntamente com outro. 
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CONVALEC... Todas as palavras que 
comecem por Convaiec... procurem-se em 
Gonvalesc... 

CONVALESCÊNÇA ou CONVALESCÉN- 
CIA, s. f. (Do latira convulescentia). Es- 
tado de quem se vae restabelecendo do 
uma enfermidade; recuperação de saúde. 

— Tempo que se passa desde o lim da 
doença ató ao completo restabelecimento 
das forças. 

— Casa para convalescentes. 
— CONVALESCÈNTE, adj, 2 gen. (Do 

latim convalescens, cntis, part. act. de 
convalescera). Pessoa que está em conva- 
lescença, que se vae restabelecendo de 
uma enfermidade. 

CONVALESCER, i^. n. (Do latim conva- 
lescere). Estar em convalesccneia, melho- 
rar, ir-se restabelecendo de alguma doen- 
ça ; ir recuperando as forças perdidas.— 
*Pois Mayortes o gran-cam e o Soldão 
Belagrit, Ârnedos e Recindos depois que 
passaram alguns dias em sua cura, indo 
já convalescendo, sabendo o lugar em que 
estavam, Joram tão contentes, que tive- 
ram aquelle captiveiro por bom aconteci- 
mento, e riam uns dos outros da pressa 
que cada um tinha jjor se combater com 
D. Duardos, e do desengano que deite re- 
ceberam.v Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. IG.— «.Aqui se 
deixou Eitor da Silveira Jicar alguns 
dias, em quanto os doentes refrescáram, e 
convalesceram de todo; e como se j^udc- 
ram embarcar, deo á véla pera Ormuz, e 
foi surgir no pouso dejronte da fortale- 
za.t> Diogo do Couto, Década IV, Liv. i, 
cap. 4. 

f CONVALESCÍDO, A, part. pass. de 
Convalescer e adj. Que estd em conva- 
lescencia, que melhorou, que se restabe- 
leceu. — lE posto que ainda auia muy- 
tos enfermos, e nenhum bem conualecido, 
com tudo porque o inuerno, que em Malu- 
co he em Mayo, vinha entrando, e junta- 
mente a monçam de partir pera a índia, 
foy Fernam de Sousa forçado ao fazer 
da maneira que pode dentro no mesmo 
mes,y> Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 3. — aE desjjois que 
os feridos & os doentes foram convaleci- 
dos, cada hum se J'oy para onde lhe pa- 
receo que teria o remedio de vida mais 
certo,y> Fernão Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, Liv. I, cap. 1. 

CONVALIDAÇAO, s. f. ant. Firmeza, 
corroboração, segurança, confirmação. 

CONVÁLLES, s, m. pl. (De com, e val- 
les). Valles rodeados de collinas, outeiros. 

— Lirio dos convalles, nome do uma 
planta c flor. — «Lilium convallium. Ain- 
da que aqui não é o lugar proprio de se 
tratar desta planta, visto nem a raiz, nem 
as folhas, terem lugar na mesinhü, senão 
a bonina, que com seu cheiro soberano 
compete com a fermosura de quantas bo- 
ninas ha; & delia se estila aquelle poí*- 
tento entre as agoas estilladas, que pelas 
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grandiosas virtudes se pôde chamar reme- 
dia universal, como se verá no seu titulo 
das agoas estilladas: com tudo se faz men- 
são delia aqui, por ser tamhem do nume- 
ro das plantas já murchas, por esqueci- 
mento do nome, á- arriscada de ficar de 
toda segada, pela ferrugenta foyce do tem- 
po.t Gabriel Grislei, Desengano para a 
Medicina, Canteiro ii. 

CONVEÊNÇA. Vid. Convença. 
CONVELLÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 

convellens, entis, part. act. de convellere). 
Que arranca, estirpa. 

CONVELLÍDO, A, part, pass. de Convel- 
lir. 

CONVELLÍR, V, a, (Do latim convelle- 
re). Desarreigar, arrancar por força. 

CONVENÇA, s. f. Antiga forma de Con- 
venção. — (íE elles auendo e tendo este 
castello, eu pusi meus preitos, e minhas 
conuenças conuosco assi como vos sabe- 
des.y> Documento de 1260, no Corpo Di- 
plomático Portuguez, Tom. I, p. 10, publ. 
pelo visconde de Santarém. 

CONVENÇÃO, s. f. (Do latim conven- 
tione). Pacto, accôrdo, tractado, ajuste; 
concerto feito entre duas ou mais pessoas, 
quer com intenção, quer sem intenção de 
obrigar-se. — Convenção tacita. — Con- 
venção por escripto. — Convenção ver- 
bal. 

— Aeção proposta em juízo.—<íE acha- 
mos per direito, que ha hy tres conven- 
ções, em que naõ cabe reconvençaõ, a sa- 
ber, Convença de esbulho, guarda e Con- 
disilho, e de feito Crime; porque estas 
convençoes sad priviligiadas, e nam cabe 
em ellas Reconvençaõ per bem de seu pri- 
vilegio por tal, que nam seja embarguada 
a restituição da cousa esbulhada, ou pos- 
ta em guarda e condesilho, nem acusaçaò 
de feito Crime, que esguarda o bem da 
Repubrica.T) Ordenação Affonsína, Liv. 
III, Tit. 29, § 4. — líE se averâ lugar a 
lieconvençaõ na acusaçaõ Criminal, ou a 
convenção emtentada civelmente d'algum 
Crime, por ora nom entendemos tratar 
dello, mas, prazendo DE OS, falaremos 
dello no Quinto Livro, que ao diante em- 
tendemos fazer, em que trataremos dos 
Crimes.s Ob. cit., § 6. — uSe o juiz co- 
nhecesse d'algum feito, em que segundo 
Direito deva proceder summariamente, 
em tal caso, averá luguar a JReconvençaõ 
se for de tal calidade, em que summaria- 
mente se deva proceder. E se a recom- 
vençaõ fosse tal, que desejasse conheci- 
mento hordinario, naõ se poderia fazer, 
salvo se o Reo renunciasse o privilegio 
da Reconvençaõ, per que he outorguado, 
que ambas procedam igual passo, ca em- 
tam bem se poderia fazer a Reconvençaõ, 
mas andará cada huma per seu curso, a 
saber a convenção sumariamente, e a Re- 
convençaõ per via Ordinaria, segundo 
forma de Direito.í Ob. cit., § 

—Moeda de convenção; moeda que tem 
curso em muitos Estados, e em muitas 

cidades, segundo uma convenção parti- 
cular, por ex.: A libra esterlina. 

—Termo do Politica. Assemblêa nacio- 
nal, formada para estabelecer uma con- 
stituição, ou para a mudar ou raodifical-a, 
etc. Durante a revolução de 1688, o par- 
lamento dTnglaterra estava constituído 
em convenção. A constituição dos Estados- 
Unidos foi redigida por uma convenção. 

—Convenção nacional, ou simplesmen- 
te a Convenção ; assemblêa nacional que 
se formou em França no mez de setem- 
bro de 1792, e que exerceu todos os po- 
deres até outubro de 1795; o seu primei- 
ro acto foi a abolição da realeza e a pro- 
clamação da republica; o processo, a con- 
demnação e a execução de Luiz xvi co- 
meçaram no anno de 1793; cada dia o 
tribunal revolucionário, enviando nume- 
rosas victimas ao cadafalso, entre as 
quaes se conta a rainha Maria-Antoinette, 
vinte e um deputados gerondinos, e os 
proprios chefes da revolução Danton, e 
Camillo Desmoulins, inaugurava por esta 
forma o reinado do terror. O nove ther- 
midor pôz termo ao poder de Robespierre, 
que morreu no cadafalso. — Os poderes 
instituídos pela constituição do anno lil, 
succederam á convenção. 

—Os inglezes chamaram também Con- 
venção á assemblêa extraordinaria, que 
teve logar em 1G88, depois da fuga de 
Jaques ir. 

— Commissão de Convenção; conselho 
geral que os habitantes de Boston for- 
maram em 1768. 

— Termo de Historia. 
— Convenção de Cintra; convenção 

assignada em Cintra por Junot com os 
inglezes para a evacuação de Portugal, 
a 22 d'agosto de 1808. 

— Convenção d'Evora-Monte; conven- 
ção entro constitucionaes o realistas que 
poz termo á guerra da successão ; foi assi- 
gnada em Evora-Monte em 26 de maio 
de 1834. 

— Convenção de Gramido, convenção 
feita em Gramido em 24 de junho de 1847 
com a qual terminou a revolução popular 
de 1846-1847, mais conhecida pelo nome 
de patuleia. 

— Convenção do Norte; convenção 
assignada a 16 de dezembro de 1800, em 
S. Petersburgo, entre a Rússia, a Dina- 
marca e a Suécia, pela qual a neutrali- 
dade armada foi restabelecida. 

—Convenção de Paris. Tratado que o 
Conde d'Artois assignou em Paris a 23 
d'abril de 1814, pelo qual o territorio 
de França ficou reduzido aos seus limi- 
tes do 1." de Janeiro de 1792; em con- 
seqüência d'este tratado, a França per- 
deu a Bélgica, Saboia, Niza, Gênova, etc.', 
e um immenso material militar e naval. 

— Termo da antiga legislação. Con- 
venções reaes de Nimes; jurisdição real 
estabelecida em Nimes para conhecer 
execuções feitas em virtude de obriga- | 

ções passadas na sua alçada. Esta juris- 
dicção foi supprimida em 1790. 

CONVENCÊR, v. a. (Do latim convince- 
re). Persuadir alguém com argumentos, 
ou por meio do razões fortes e evi- 
dentes.— <íPüis o alcoviteyro, descrevi, 

I enfeyta, & encarece melhor que huni es- 
critor : persuade, aconselha, & convence 
como hum retorico ; finge, disfarça & 
presenta com figuras, espantos, meneos, ® 
hypocresias nos gestos, & palavras cowo 
hum comvaediante.y> Francisco Rodrigus® 
Lobo, Corte na Aldêa, Dialogo IV. 

— Provar contra alguém, mostrar IJi® 
alguém é culpado de delieto; confundif' 
— Convencer de furto. 

— Convencer-se, V. refi. Ficar persu^' 
dido, convencido, capacitado da verdad 
de alguma cousa; deduzir-se convinc®B' 
temente. — D'aqui se convence a maP 
do accusador. 

t CONVENCIDO, A, part. pass. de CoBj 
vencer. — «Convencidos e corridos 
segundo partido: dizem que Frei Dominf^ 
vence com agudezas argumentando, & 
eloquencia fallando, que se dispute 
escripto. D Fr. Luiz de Souza, 
de S. Domingos, Liv. i, cap. 2. — 
estremo folgo, e sey por a maior ditO' 1 ^ 
me pudera vir: porque me tendes tão 
vencido com vossa brandura, e 
ria, que esta perda me faria sentiT 'o ^ 
quebra, e rotura dentre nós, mais 
morte.-» Jorge Ferreira de VasconceW ' 
Ulyssipo, act. ii, sc. 2. 

CONVENCIMENTO, s. m. Vid. ConvicÇ^J- 
CONVENCIONADO, k,part. pass. deC"» 

vencionar. 
— S, m. Os comprehcndidos n"uiB®'' 

venção. — Os convencionados d'Ev°^ 
Monte. , 

CONVENCIONAL, adj. 2 gen. (D» „ 
ma convenciona, de convencionar, 
suffixo «alj»). Que suppõe convcnç3'''j,^_ 
consentimento reciproco; de convc^Ç' 

— S. m. Membro da Comrenção ( 
França). _ 

CONVENCIONALMÊNTE, adv. (De 
vencional, com o suffixo «mente»)* 
convenção ; debaixo de convenção. \ 

CONVENCIONAR, v. a. (De conveHÇ^j, 
Tratar, estipular, ajustar.—ConvenC® 
alguma cousa. 

— V. n. Fazer convenção, ajuste- 
CONVENCÍVEL, adj. 2 gen. (Do 

convence, de convencer, com o s" 
«ivel»). Que pôde ser convencido. 

CONVENÊNÇA, s. /. (Vid. ConfeDÇ 
Contrato. 

CONVENÊNTE, adj. 2 gen. (Do f, 
convéns, do latim convenire, 
tuguez convir.) Que contrahe, 6® " 
faz convenção. Vid. Estipulante._ 

—S. m. Convenção, pacto, ai"'''» 
vencionado. rtiaP'''' 

t CONVENHAVEL, adj. Antiga 
ralella de conveniavel. — «Taes 
que nom eram convinhaveesctc 
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hecismo, cm Inéditos d'Alcobaça, Tom. 
I) P-156. — «Per cujo aazo as terras que 

comvenhavees pera dar fruitas, som 
'^nçadas em ressios hrams e montes ma- 

^nhos.D Fernão Lopes, Chronica de D. 
fernando, cap. 89. 

CONVENIAVEL. aãj. ant. Vid. Conve- 
niente. 

.CONVENIÊNCIA, s. /. (Do latim conve- 
"íeníia). Utilidade, proveito, interesse, 

commodidade. — «O maldito pan- 
H/o de huma heata d'estas, que crismão a 

já depois de grande, & lhe 
Francisco Manoel do 

^ ^lo, Apologos Dialogaes, pag. 92. — 
^ndo a mãy que se não rendia ás con- 

"leucias da pessoa, procurou seduzillo 
'^oni rogos, a que satisfez representando as 

^nas e estragos, que nos ameaçavão su- 
p a Principe, e a leys estranhas.n 

Domingos Teixeira, Vida de D. 
110 Alv. Per., Liv. i. — intelligen- 
superior de Pedro d'Alcaçova não fa- 

^ i Provavelmente, senão condescender com 
do rei e attender só, no meio 

^ ^nmensa corrujjção d'aquella epocha, 
^J?ropria conveniência, [acceitando to- 

as torpezas que vamos encontrar na 

estabelecimento do santo 
Alexandre Herculano, Da Inqui- 

em Portugal, liv. 3. 
çq '"oporção, correspondência, relação, 

conformidade, harmonia ; co- 
<lie existe entre dous ou mais 

""Jeetos. 

^Concordância de datas. 
^onveniencia dos tempos; o quadra- 

^'elaf^^ concordarem os cálculos, 
ctor íi successo referido por au- 

fnw transmittido por tradição, 
cia '^^VENIENCIÔSO, convenien- 

corív° suífixo «oso»). Amigo das suas e interesses; interesseiro. 
con " • ^'Í^NTE, adj. 2 gen. (Do latim 

Que part. act. de convenire). 
proveitoso, util, vantajoso, 

atnor o poz em parto conveniente. 
®0KTE BEAL, NAUm. DB SEPULV., C. I. 

suprirá em todos, os que ti- 
CotiYg ^ ''^^esma devaçad, toda a falta do 

pam a vida temporal, & im- 
« eterna. Vaõ agora todos. 

Ou '''epresentando o que lhe falta, 
4 1 feditar em hum, & outro genero: 

Penhor ''^'^^t^arey, como tudo supre a 
'■^Uio rueyo do seu llosario.y> An- 
II, § Sermões do Rosário, Liv. 

° gentes, 
1 ® lianto tem determinado 
> rocios dil convenientes, 
í?fluiu r' ^ offeito o fim fadado; 
P® afio,Vi? acéidentes 

^loiiçaidc, que guardado 
''lerecp'^'''' òama aviso, 1 por isso o paraíso. 

— (.(.Seria mais corív&ríi&nie aquelle qtie 
da a esmolla, determinarse de valer cada 
dia a hum só proximo.n Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
100. 

— Proprio, proporcionado, conforme, 
decente, congruente. 

CONVENIENTEMENTE, adv. (De con- 
veniente, com o suíBxo «mente»). De 
um modo conveniente, como convém, co- 
mo cumpre, devidamente. 

CONVENIENTÍSSIMO, adj. superl. de 
Conveniente. — «.Pois pelo mysterio da 
encarnação, como diz 8am loam Dama- 
ceno, se mostram as cousas inuisiueis de 
Deos, seguese que foy conueuientissima, 
pois nos mostrou a hodade de Deos, cfc 
a sua sapiência & prepotencia, & justiça.v 
Heitor Pinto, Dialogo da Verdadeira Phi- 
losophia, cap. 7. 

CONVÊNIO, s. m. Ajuste, convenção. 
CONVENTICULAR, adj. 2 gen. (De con- 

venticulo, com o suffixo «ar»). Perten- 
cente aos conventiculos, em forma de con- 
venticulo. 

— Junta, conferencia conventicular; 
junta, conferencia illicita, que machína 
alguma cousa contra o estado, contra a 
religião dominante ou contra particulares. 

CONVENTÍCULO, s. m. (Do latim con- 
venticulum). Junta clandestina do algu- 
mas pessoas, conciiiabulo; assemblea se- 
creta e illicita. 

— Assembléia de bruxas, feiticeiras. 
CONVENTÍNHO, s. m. Diminutivo de 

Convento. 
CONVENTO, 5. m. (Do latim conventus). 

Casa de religiosos ou religiosas que vi- 
vem segundo certa regra. Mosteiro. 

Vc malta bcllicosa, onde o comicnto 
Dil nobre reliçiffo está fundado. 
Celebre por victorias c iiltos feitos 
Dos valorosos seus commendadores. 

CORTE KEAl, KAUFIi. DE SEPULV., C. II. 
Diab. E não vos punhiio lá grosa, 

Nesse convento sagrado ? 
Frad. Assi fui bem açoutado. 

GIL VIC., AUTO DA BARCA DO INFERNO. 

— aE na Ermida de Bethlem fundou 
hum magnijico Convento aos Religiosos de 
São Ilieronymo.^) Antonio Cordeiro, His- 
toria Insulana, Liv. ii, cap. 1. 

Sobre uma ngra montanha que se estendo, 
Em pequeua distancia dos soberbos 
Guerreiros muros da trimpliante Elvas, 
O celebre Convento se levanta. 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOPE, C. V. 

—Essa obra lia de custar muito dinheiro 
(Responde o Guardiào) e hoje as esmolas, 
Para encher a barriga a tantos frades, 
Que tem fome canina, apenas bastào. 
Algum dia foi rico esto Convento. 

IDEM, IBIDEM. 

—«Durante o seu reinado as questões 
fradescas figuraram sempre entre os mais 
graves negocios do estado, e, apenas ao 
sair da infancia, o seu primeiro enlevo 
foi a edificação de um convento de do- 

minicanos.y> Alex. Herculano, Da Inqui- 
sição de Portugal, liv. iii. 

—Ant.: Concorrência de pessoas. 
—Congresso, congregação. 

Saí. Senhor Lucifer, prazer hi não ha 
Que dê pelos pés ao do vencimento : 
Alegrae-vos muito e o nosso convento, 
Que vosso desejo cumprido estil. 

GIL VICENTE, AUTO DA UIST. DE DBDS. 

—Junta de pessoas que governam, re- 
gem, julgam, ou deliberam sobre nego- 
cios públicos. 

— PI. Conventiculos. 
— Convento juridico; antigamente, 

tribunal para a administração da justiça, 
e a que se recorria por appellação, esta- 
belecidos na Ilespanha pelos Romanos no 
tempo do seu dominio. 

CONVENTUÁL, adj. 2 gen. (De conven- 
to, com o suffixo «al»). Do convento. 
— Cerca, claustro conventual. 

— Que pertence íI convcntualidade ou 
á vida e regras de uma casa religiosa ; 
que se compõe do toda a communidade ; 
monastico. — Cokerencia conventual. 

— Missa conventual, a missa grande, 
alta, rezada ou cantada, para toda a com- 
munidade, depois da hora, dita terça, nas 
cathedraes o parochias. 

— Que reside no convento. — Frade 
conventual. 

— 8. m. Religioso que tem a sua resi- 
dência e destino fixo em um convento. 

— Religioso da ordem de S. Francisco 
que podia possuir bens. 

CONVENTUALIDÁDE, s. /. (De conven- 
tual, com o suffixo «idade»). Estado de 
uma casa religiosa, no qual se vive de- 
baixo de certa regra. 

— ]\Iorada fixa cm um convento. 
CONVENTUALMÊNTE, adv. (Do con- 

ventual, com o suffixo «mente»). Era 
communidade, o segundo as regras do 
convento. — Viver conventualmente. 

CONVERGÊNCIA, s. /. (Do latim con- 
vergentia). Termo de Geometria. Posição 
de duas ou mais linhas, que, partindo de 
diíFercntes pontos, tendem a ajuntar-se 
em um só, aproximando-se uma á outra. 

— Convergência electrica. Termo do 
Physica. Direcção que tomam entro si 
os raios da matéria electrica affluente, 
que partem dos corpos visinhos a um cor- 
po electrisado, e ainda mesmo do ar que 
o circumda. 

— Figuradamente: Convergência de 
opiniões; tendencia a se unirem em uma 
opinião, ou a se conformarem com a do 
alguém. 

CONVERGÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
convergens, entis, part. act. de converge- 
re). Termo de Geometria. Diz-se das li- 
nhas que convergem, que se vão aproxi- 
manda uma á outra, e que tendem para 
o mesmo ponto. 

— Hyperholü convergente; hyperbole 
do terceiro gráo, cujos ramos tendem um 
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para o ontro, dirigindo-se ambos para o 
mesmo lado. 

— Serie convergente; aquella cujos 
termos vão sempre diminuindo. 

— Termo de Fhysica. Raios conver- 
gentes ; os que, passando de um meio a 
outro de differente densidade, se i-ompem 
e tendem a ajuntar-se em um ponto com- 
mum. 

CONVERGÊR. Vid, Convergir. 
CONVERGIDO, de Convergir. 

Os raios convergidos ao foco. 
CONVERGÍR, V. n. (Do latim converge- 

re). Termo de Mathematica e de Physi- 
ca. Tender a ajuntar-se em um mesmo 
ponto aproximando-se entre si. 

CONVÉRSA, s. f. (De conversar). Pal- 
radura^ paróias, palavras do que alguém 
usa para entreter ou enganar a outro. 
Conversação. 

De gentes varias vio grandes conversas 
Em tráfegos mundanos occupadaa : 

CÔBTE REAL, NAUF. DE BEPULV., 

— (íAssim se partiram os companheiros 
na demanda do escudo de Miraguarda, am- 
bos em uma conversa. Posto que não du- 
roít muito, que uma aventura os fez apar- 
tar; e não é muito ser assim, que o que 
ventura quer, ninguém lhe pode fugir. 
Franc. de Moraes, Palm. d'Ingl., c, 72. 

— Irmam conversa; mulher que serve 
nas communidades, leiga e não freira. 

CONVERSAÇÃO, s, f. (Do latim con- 
versatione). Acção de conversar; eollo- 
quio, prática, discurso familiar com uma 
ou mais pessoas. 

Onde rege a vontade 
nam tem valia a razam'; 
em saindo a liberdade 
entrou logo a payxam; 
quem tem tal conversaçam 
sem poder desabafar, 
ha se Ibe o mal de enxergar. 

D. JOANNA DA OAMA, DITOS DA FEEinA, p. 94 
(ed. 1872). 

— lAs condições de Dramuziando eram 
estas.... menos soberbo do que a gigan- 
te convinha: aprazível na conversação: 
grandemente destro em todas as armas: 
e íohre tudo o melhor cavalleiro que em 
seu tempo antre todos os gigantes houve. 
Este, depois de ter D, Duardos em seu 
poder, gostou tanto de sua conversação, 
que lhe tirou os ferros, e o levava comsi- 
go algumas vezes a montear, dando-lhe 
licença a todo desenfadamento.s Franc. de 
Moraes, Palm. d'Ingl., c. 2.— <íE como el- 
la fosse uma das maiores sahedoras do 
mundo, nesta sciencia, e Daliarte por 
muita conversação de dias e annos, occu- 
passe o juizo no estudo delia, sahiu tão 
excellente, que não somente 2>assoic por a 
avó, mas por todalas pessoas, que foram 
antes e depois delle, mais de quinhentos 
annos, alcançando as cousas secretas epor \ 
vir, tão altamente,que nenhuma lhe pare- \ 
çia trabalhosa. Idem, Ibidem, c. 14. — j 

«O imperador sentindo quam arraigada 
n'alma trazia aquella tristeza, vtndo o 
preço de sua pessoa assim nas armas, 
como nas outras qualidades, não podendo 
encobrir a dor, que sentia de ver que tim 
mal sem remédio apartava um tão bom 
cavalleiro da conversação dos outros, 
querendo provar se o podia tirar do er- 
ro em que de tão longe andava meftido, 
começou trazer-lhe á memória muitas pes- 
soas por quem já passaram os casos co- 
mo o seu, estranhando-lhe tamanho extre- 
mo de sentimento e de cousa tão desneces- 
sária, por ser ern tempo, que com sentir- 
se muito não podia remediar, d Idem, Ibi- 
dem, cap. 29.— «Como os corações dos 
mancebos qualquer cousa os move, sem 
outra deliberação, á maior pressa que 
cada um pode, começaram armar-se e sel- 
lar cavallos; e os d'um arraial, vendo a 
presteza dos do outro, com a maior que 
todos podiam se aparelhavam, sem saber 
o mui junto parentesco e larga conver- 
sação, e sobre tudo aquella tão perfeita e 
singular amizade, que antre eJles havia.-» 
Idem, Ibidem. cap. 37. — «Palmeirim, 
que o conheceu por haver menos dias que 
o vira, foi ao abraçar; e Floriano do 
Deserto a sua mídher. Selvião seu filho 
assim mesmo com o joelho no chão, corte- 
zia desacostumada antre elles e que Sel- 
vião não por natureza senão por conver- 
sação aprendera: mas ella com lagrimas 
nos olhos não sabia qual recebesse primei- 
ro. Flerida posto que naquella hora lhe 
lembrasse o dia do perdimento de seus 
filhos, e não ficasse tal que tivesse acordo 
pera nada, todavia com sua turbação in- 
da naquella hora lhe pareceu que aquelle 
era o roubador delles,y> Idem, Ibidem, c. 
47.— «.Porem inda esta se satisfez al- 
gum tanto com ficar Floriano, que com 
sua partida, que durou pouco depois da 
partida de seu irmão, se dobrou tanto que 
com nenhuma pessoa se podia praticar 
em que se não achasse algum sentimento 
triste pola perda da conversação de tão 
singulares principes.D Idem, Ibidem, c. 
54.— «Porque achava a vontade presa, 
a liberdade perdida: e isto lhe nasceo 
mais da conversação e pratica d'aqudles 
homens, que em sua prisão tanto tempo 
teve, que de lhe vir por natural; ainda 
que d'outra parte já então poderamos di- 
zer que era natureza; pois o costume de 
largo tempo nella se converte, t Idem, Ibi- 
dem, c. U2. — «Despedidos estes tres ca- 
valleiros d'Arnalta, seguiram seu cami- 
nho, praticando nas cousas passadas. Pai- 
meirim, que qualquer conversação pera 
seu gosto era odiosa, se apartou muitas 
vezes com Selvião, e deixando todas as 
outras cousas, trazia á memória sua se- 
nhora Polinarda; e posto qxie já neste 
tempo com maior despejo a podia servir, 
por saber cujo filho era, trazia o amor 
já de longe criado nelle tamanhos rcceios, 
que não se atrevia passar sem seu man- 

dado, e ir a Constantinopla.D Idem, Ibi' 
dem, cap. 67. — nTão leve fazeis fsta 
aveíitura, disse o cavalleiro, que ja vos 
não queixaes senão do tempo, que e pou- 
co; pois olhai por vós, que deste encon- 
tro farei que vos sobeje mais dias 
estardes preso na conversação d outros 
néscios, como vós, que vos pode falUceT 
para vencerdes o costume do castello. Idem» 
ibidem, c. 69. — *Eporque também 
rim trazia os pensamentos pouco namO" 
rados, não era sua conversação tão ap^a- 
zivel a Florendos, que lhe não fizesse 
muita saudade da do principe Floramao • 
epor esta rasão co'as melhoresp>alavT<ih 
que pode, se despediu delle, pedindo-íl^^ 
licença pera poder caminhar só, í"' 
á sua honra convinha assim por u®® 
aventura, onde a certo prazo havta 
apparecer. Idem, Ibidem, c. 74—• 
como eu soubesse, que homem cctsau 
com mulher brava, e ciosa, anoyit^^'^ 
fora de casa na conversação escusada o" 
ilUcita, então era o meu repouso, dorni^^ 
como carapeta.D Francisco Manoel deM® 
Io, Apologos Dialogaes, p. 22.- Lof 
em vendo, que foliavam, dava de espo^" 
ao movimento, d; em meya hora de cõV®'" 
sação chovião horas sobre elles,t 
Ibidem, cap. 21. — «Isso são termos ^ 
cunhos, nem cruzes, que se andoo 
do de gorra nas conversaçoens corn f ^ 
de lãa, como sevandijas em casa de 
Idem, Ibidem, cap. 42. — «Mas 
creyo) muyta outra gente se mete nct ' . 
versação.í Idem, Ibidem, cap. 60.— 

cap- 

presumi, que passasseis tão avante 
favor, que me fazeis, cerceando-m^ 
nossa conversação.» Idem, IbideiD< 
144. — «Homem nem tam calvo; 
equívocos, ainda que postíssos, 
que na mesma conversação tiveram 
zes.» Idem, Feira d'Ane2Íns, ' 
Dial. I. 

E dos o Grou, té Folosa, 
Homens de seiscentas cores. 
Só no jogo nào tem grosa, 
Conuersação perigosa, 
Missa d'arrenegadores. 

Tereis LI conuersaçues, 
Tereis graças delicadas, 
Do ar do paço adubadas, 
E ás vezes das pregações, 
Com muito gosto furtadas. 

si DE lUBANDA, CARTA A AKTOKIO P®"' 

Descancemos praticando, 
Sentados á borda d'agoa, 
E se te aprouver cantando, 
Que o trabiillio, a dor, & a mago'') 
De seu só se vem chegando. 
Grande remédio do mal, 
Foy sempre a conversação, 
D'hum amigo, se he leal. 
Ninguém sabe quanto vai, 
A amizade, & a razào. 

FRANC. RODR. LOBO, EGLOGA iV. 

cular 
<sA conversação é um 

razao.D 

sorte í; 

■ «A conversação é tim 

iii 
do homem, da mesma 
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"w em que se não pôde entrar sem fundos : 
i' s 0$ não tendes, não podeis entrar 

i a.»—conversação tão enfadonho 
o ?ue tudo explica, como interessante o 

2"6 só diz o necessário. — «O tom decisi- 
0 e arrogante na conversação é absurdo: 

^ s tendes razão, elle dinãnue vosso 
^npho • se a não tendes, augmenta a 

J^donha da vossa derrota, d Rodrigues de 
®^os, Maximas e Pensamentos, Tom. i. 

Sociedade, tracto, companhia do pcs- 
,.'® que estão conversando. — a.Diz a 

ü Artilao vassallo de 
ll^i i/es2>an/ia, ficou uma fi- 

de seu senhorio, que era gran- 
f cnacZa na conversação da in- 

e Belisanda, filha de elrei liecindos, 
^ i^iniorou d' Onistaldo seu irmão; e co- 

tev parecia mal, dnta força o amor antr'elles, que vie- 
de suas vontades.Francis- 

cjp Palmeirim d'Inglaterra, 

].y^^°™mercio, communicação, familia- 

illicita entre pessoas do dif- 
'®fente sexo. 

"a»i vida. — ala nam cliama- 
dorgg nem saluagens aos mora- 
l-rciuci P'''^'^es ilhas, mas feras mais 
iUa (7^ e menos disciplinaueis 
çgjjj ^^9'^es; entre os quais a conuersa- 

P^nà ^ quando lhe perdoasem, seria 
'l® ^'^^fiento igual ao da mesma mor- 

vier Vida de S. Francisco Xa- 
^ J^iv. iVj cap. 8. 

no(,j' ^'^^ersSo.— «Non per fervor da 
pTejiJ conversaçom (conversão)... ãe- 
S. companheiros.D Regra de 

Inéditos d'Alcoba- 
íoí — i-Cada hum per senhos lei- 
'"«le?'""' estrados, segundo a 
^ispnf^ '''' conversaçom, e segnndo o 
'bijJejJ"*''''' Abade recebam.»Idem, 
^ivZ'y- conversaçom da 

Inojv Gathecísmo, p. 1G8, 
COi}Ypp°®.^'AlRobaça, Tom. i. 

Saj>_ RSÂDO, A,part. pass. deConver- 

• O homem ou a 
'^0 e non'T namora. Termo muito usa- 
®9do, —■ Aquelle é;o meu conver- 

\ conversado, es- 
tenho entendido. 

<^dj. (Do thema con- 

t couv° suffixo «dôr»). 
'^''8ar. muito, que gosta do con- 

2 gen. (Do latim 
do conversari). Quo 

H°íí^^'^SÃO w m , r d ' J.ran,f ' • /• (^o latim convertio- 
^''''^nsmutaçrio, mu- 

'lior ^•■onça de costumes para me- 
d(i (1;^.''^ Pc-rticularmente em ter, 

graça, ao P. Francisco 

por autor do principio, e fim de sua con- 
uersam: que por isso Deos nosso Senhor 
o c.ntreteue em Goa té a tornada do pa- 
dre, por que nossa Companhia lho deues- 
se todo, e elle teuesse o preço, que dá a 
huma peça rica, nam experimentar ou- 
tras mãos em seu feitio, mas ser começa- 
da, e acabada, posto que em diuersos tem- 
pos, pelas do mestre mais famoso.t> Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Li v. vi, 
cap. 3. — «Depois sabendo em Malaca da 
vinda dos tres padres Ântonio Criminal, 
Nicolao Lanciloto, e loam da Beyra, logo 
lhes escreveo per duas vias que ficando 
em Goa o pad.re Nicolao pera insinar 
Latim no collegio de S. Paulo, como vi- 
nha ordenado de Portugal, os dous se fos- 
sem ao cabo de Comorij ajudar naquella 
conuersam.» Idem, Ibidem, cap. 4.—Es- 
tamos persuadidos de que, ao menos em 
grande numero destes, a conversão era 
fingida; nem humanamente podia ser de 
outro modo, tendo a violência feito as ve- 
zes da persuasão.D Alexandre Ilercula- 
no, Da Inquisição em Portugal, Liv. ni. 

— Convei'são de S. Paulo, íesta quo a 
Egreja celebra a 25 de janeiro. 

— Revolução política. 
— Termo de Finanças. Acto de con- 

verter. — Conversão da divida flutuante 
cm divida consolidada; ou das apólices 
pequenas em padrões de juro. 

— Termo Militar. Volta, movimento de 
rotação que se manda fazer á tropa. — 
Quarto de conversão « direita. — Con- 
versão á esquerda. — Meia conversão. 

— Termo de Lógica. Conversão de pro- 
posição, mudança do sujeito da proposi- 
ção em attributo, o de attributo em su- 
jeito, ficando sempre verdadeira a propo- 
sição. 

— Termo do Arithmetica. Proporção 
por conversão de razão, comparação do 
antecedente, com a diíFerença, do ante- 
cedente, e do conseqüente em duas ra- 
zoes eguaes. 

— Termo do Álgebra. Conversão das 
equações, operação pela qual estando uma 
quantidade desconhecida debaixo da fôr- 
ma de fracção, se reduz o todo a um mes- 
mo denominador para se conservar na 
equação os numeradores. 

— Termo de Astronomia, Conversão 
dos grãos, operação pela qual se conver- 
tem os gráos em tempos, o os tempos em 
gráos. 

CONVERSÁR, V. n. (Do latim conver- 
sari). Ter conversação, praticar, fallar, 
discorrer familiarmente com uma ou mais 
pessoas. — a Como, bebo, e rio, durmo 
meu sono em cheo, converso com meus ami- 
gos, jogo, tanjo, passeo, com isto me des- 
enfado.K Antonio Ferreira, Bristo, act. i, 
se. 2.—íA arte de conversar é a primei- 
ra das artes.1)—Conversa comtigo mesmo 
se queres melhorar-te: se queres aperfei- \ 
çoar-te conversa com Deus.*—Bem dizer j 
e bem ouvir é a arte de conversar.» Ro- j 

drigues do Bastos, Maximas e Pensamen- 
tos, Tom. I. 

— Applicar-se íI leitura, estudar. 
—• Antigamente : Conviver, morar, re- 

sidir. — Conversar em alguma terra en- 
tre os habitantes. 

— F. a. Tractar, ter communicação, o 
familiaridade com alguém. 

—Ter commercio, trato illicito, desho- 
nesto.—Conversar uma mulher. 

—Conversar uma moça; viver amancc- 
bado com cila. 

—Ant.: Freqüentar, cursar. — Conver- 
sar academias, etc. 

—Conversar alguém; cxcital-o a fallar, 
sondal-o, procurar saber o quo elle pen- 
sa ou sabe, que projectos tem, insinuar- 
lhe em conversaçao o que ha do fazer, 
dispol-o a mentir^ a palliar algum facto, 
a servir os nossos interesses. 

CONVERSATÍVO, adj. ant. (Do thema 
conversa, do conversar, cora o suflixo 
«ativo»). Vid. ConversaveL 

CONVERSAVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
conversa de conversar, com o suíBxo 
«avel»). Tractavel, sociavel, agradavel na 
conversação; que se deixa conversar, tra- 
tar familiarmente. Communicavel. 

CONVERSÍVEL, adj. 2 gen. (Do latim 
conversus, com o suffixo íiveh). Que oo 
pódo converter, transmutar; transmuta- 
vel. 

CONVERSÍVO, adj. (Do latimconversws, 
com o suflixo €Ívoy>). Que tem a virtude 
do converter ou transmutar. 

CONVÉRSO, adj. (Do latim conversus). 
Convertido. 

—Tornadiço ; contrario, inverso. 
— Termo com quo se designavào os 

mouros ou judeus que abraçavão a reli- 
gião catholica.—tAos christãos-novos, de- 
nominação geral dos que haviam abandona- 
do o mosaismo, dava o vulgo os nomes de 
conversos, e de confessos, e ainda o de mar- 
ranos, alcunha injuriosa, que ainda na 
idade média eqüivalia a — maldicto.n — 
Alexandre Ilerculano, Da Inquisição era 
Portugal, Liv. i. — aSectarios occidtos da 
lei de Moysés, ou, sinceramente christãos, 
os conversos, procediam de um modo sen- 
sato negand,o-se a saciar a cuhiça sacer- 
dotal.D Idem, Ibidem, Liv. iii. 

— Irmão converso, leigo, donato. 
—Termo de Míithematica. — Proposi- 

ção conversa, proposição que ó alternati- 
vamente principio e conclusão. 

— Proposições conversas, proposiçSes 
cujos attributos se mudam em sujeitos, o 
reciprocamente. 

—Loc. ADV. ANT.: De converso, polo 
contrario. 

— 8. m. Leigo do communidade reli- 
giosa. 

—Termo de Nautica. Nome da parto do 
convez quo está entro o mastro damezena, 
o mastro grande; é o logar onde se vi- 
sitam os 2)assageiros, e onde so conversa. 

—Obs.: Converso, como termo de Nau- 
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tica, não se encontra em Díccionario al- 
gum portuguez; foi o estrangeiro Jall, 
que colligiu muitos termos náuticos por- 
tuguezes, quem nos forneceu este tão im- 
portante, por nos dar a etymologia de 
converso. 

CONVERTEDÔR, aãj. (Do thema con- 
vferte, de converter, com o suffixo «dôr»). 
Que converte. 

f CONVERTÊNTE. Vid. Converso. — 
íNon seja davcM porto o engeo do servi- 
ço ou convertente.» Regra de S. Bento, 
cap. 2, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

CONVERTER, v. a. (Do latim co7iver- 
tere). Transformar, transmutar, mudar 
uma cousa em outra. 

Riso, que em riso convcrte meu pranto, 
Sprito, que em mim todo bem inspira. 

ANT. FEE., SON., 1ÍV. I, SOn. 18. 

Em quanto isto se passa na formosa 
Casa ctherca do Olympo omnipotento, 
Cortava o mai- a ge.iite bellicosa, 
Já lá da banda do Austro e do Oriente, 
Entre a costa ethiopica e a famosa 
Hha de Sam Loureiiço; e o Sol ardente 
Queimava então os Deoses, que Typlieu 
Co'o temor grande em peixes converteu. 

cAM., Lus., e. I, est. 42. 

Mas quem pode livrar-se por ventura 
Dos laços que Amor arma brandamente 
Entre as rosas, e a neve humana pura, 
O ouro, e o alabastro transparente ? 
Quem de uma peregrina formosura. 
De um vulto de Medusa propriamente, 
Que o coração converte, que tem preso, 
Em pedra não, mas em desejo acceso ? 

OB. ciT., c. m, est. 142. 

Ali também Timor, que o lenho manda 
Sandalo salutifero e cliíiroso : 
Ólha a Sunda tàolargn, que uma banda 
Esconde para o Sul diliicultoso : 
A gente, do sertão que as terras anda, 
Um rio, diz, que tem miraculoso, 
Que, por onde elle só sem outro vae, 
Converte em pedra o pau,quen'elle cae. 

OB. CIT., c. X, est. 134. 

O Eei O não cuidado estrago vendo. 
As mortes, e o temor dos seus notando, 
E tanto em breue espaço entregue ao fogo, 
A soberba converte em brando rogo 

si DE MENEZES, MALACA COKQ., 1ÍV. V, CSt. 71. 

Dos bens, que desejey sem fundamento, 
O coração remedio não procura, 
Porque quem para os males tanto atura, 
Converte em naturesa o mór tormento. 

FRAKC. EODB. LOBO, l'KIMAVEBA, FLOIiESTA VI. 

Para cevar o horror maia campo havendo, 
A torva tempestade então mais zune, 

. Em raios, em tufões todo o ar converte, 
Todo o pélago em serras. 

BABB. DU DOCAGE, ODE, QUADRO DA VIDA HU- 
MANA. 

—dEste edificio era meu; porque o ge- 
rei; porque o alimentei com a sxihstancia 
de minha alma; porque eu necessitava de 
me converter todo nestas pedras pouco a 
pouco.i Alexandre Herculano, A Abo- 
bada, cap. 1. 

— Fazer mudar de crença, de costu- 
mes; reduzir a melhor estado de vida. 
— iAndava naquella epocha na corte um 
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christão-novo natural de Borha, chamado 
Henrique Nunes, a quem el-rei deu depois 
o appellido de Firme-fé. Este appellido 
significativo indicava um converso sincero, 
ao menos a^iparuntemente, cuja exaltação, 
verdadeira ou fingida, pelas doutrinas que 
ahraçára, o monarcha suppunha profun- 
da. Nunes tinha andado em Castella, on- 
de talvez se convertera, e onde fora cria- 
do do célebre inquisidor Lucero.D Alexan- 
dre Herculano, Da Inquisição em Portu- 
gal, Liv. III. 

— Converter alguém áfé cathoUca,iva.- 
zerá nossa crença religiosa ou fé. — <s.Com 
tudo sabemos per testemunho de pessoas de 
autoridade, e diuersas informações das 
mesmas partes, que conuerteo á nossa san- 
ta fé grande numero de gente, e que assi 
a estes, como aos que já eram ChristSos 
catequizou de nouo, detendo-se em cada 
lugar quanto hastaua pera sua doutrina, 
e deixando em todos alguns mais instrui- 
dos com o cargo d'aquelle santo exercido, t 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Lív. 
IV, cap. 1. 

— Dar diííerente destino ou applicação. 
— Converteu em seu o alheio. 

— Termo Familiar. Fazer mudar do 
resolução, do pensamento, persuadir al- 
guém a obrar o contrario do que se ti- 
nha proposto, trazel-o ao nosso parecer. 

— Termo Antigo. Voltar, volver, diri- 
gir.— Converter os olhos a algum sitio. 

—Converter-se, V. refl. Transformar- 
se, mudar-se em outra cousa. 

Fogem de toda a parte 
Nuvens ; a neve ao Sol te então dura 
Se converte em brandura, 

ANT. FEIl., ODES, 1ÍV. II, n." 5. 

E para onde quer que olha o Tejo, e Cardo 
Em flores se convertem, em Lyrio, e Nardo. 

IDEM, SANTA COMBA, 1ÍV. I, p. 223. 

Op tempos mudam ventura 
bem o sei pel-o passar, 
mas por minha gram tristura 
nenhuns puderam mudar 
a minha desaventura : 
Nam mudam tempos nem annos 
a o triste a tristeza, 
antes tenho por certeza 
que o longo uso dos danos 
se converte em natureza. 

ciiEisT. FALCÃO, OBBAs, p. 2 (ed. 1871). 

Não falta com razões quem desconcerte 
Da opinião de todos na vontade, 
Em que o esforço antiguo se converte 
Em desusada e má deslealdade, 
Podendo o temor mais, gelado, inerte, 
Que a própria e natural fidelidade. 
Negam o Eei c a Patria, e se convém. 
Negarão, como Pedro, o Deos que tíím. 

cAu., Lus., c. IV, est. 13. 

Converte-se-mG a carne cm terra dura, 
Ein penedos os ossos se fizeram ; 
Estes membros que vês, e esta figura 
Por estas longas águas se estenderam : 
Emfim, minha grandíssima estatura 
N'cste remoto cabo converteram 
Os deoses; e por mais dobradas magoas, 
Me anda Tlictis cercando d'cstas agoas. 

OB. CIT., c. V, est. 59. 
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Lá no seio Erythreo, onde fundada 
Arsinoe foi do egypcio Ptolemeo, 
Do nome da irmà sua assi chamada, 
Que despois em Suez se converteu ; 
Não longe o porto jaz da nomeada 
Cidade Meca, que se engrandeceu 
Com a superstição falsa e profana 
Da religiosa agua Mahometana. 

oB. CIT., c. IX, est. 2. 

— «... Que o mantimento bom se con- 
verta 710 mão humor.D Francisco Man"® 
de Mello, Carta de Guia de Casados.-" 
d Quando a copia he digna, troca-se í" 
tão, ou se converte huma admiração 
outra. ■» Idem, Apologos Dialogaes, p-2" , 

Pondo este roto vóo, que era de Circe, 
Depois batendo o pé, Lámia podia 
Converter-se em morcego, e restituir-se, 
A' fôrma natural, quando queria. 

BAEB. DU BOCAGE, IDYILIO PHAIIMACEOTBW' 

— aDe mesa de banquetes mouris'^^ 
converteu-se essa jyedra em ara do em 
tianismo.» Alexandre Herculano, O t- 
tello de Faria. 

Não me encantam a mim, não me imbell®'^^®'' 
Como aos outros cantores alamoda 
Que a nossos doces climas transplantara 
Esses gelos do norte, esses brilhantes 
Ciiramellos dos topes das montanhas.- 
Do sol do meio dia aos raios vivos. 
Parvos ! so lhes derretem ; a brancura 
Perdem co'a nitidez, e se convertem 
De lúcidos crystaes, em agua chilra. 

GAREETT, D. BRANCA, C. III. 

—Mudar de religião, de costumes! 
çar melhor estado de vida ; arrepende 
dos seus peccados. _ jq, 

— Converter-se áfé de GhristOf 
ptar a religião christã. — «Mas ^ ^ 
dom Emanuel, que em humanidade/ 
herdade, clernencia e virtude 
Christão foi inferior, tanto que 
libertou logo estes Judeus captiuos, ^ 
deu poder pera de suas pessoas 
ás suas vontades, sem ddles nem . 
munas dos Judeos naturaes do ^ ^ 
querer aceptar hu grande seruiço, í. «u 
por esta tão assinalada mercee 2"® 
fazer, ho fruto do qual beneficio ^'^3'^.Ail- 
a poucos dias recebeo,porque hos 
les se converterão d Fé de Nosso w- jr,,. 
Christo, quando elle fez tornar nO 
deos destes Reynos Christãos, 
seu lugar dirá.v Damião de 
nica de D. Manuel, Part. i, cap;^ ' 

— Converter-se a Deus, dirig'''' 
ção de graças. _ «i' 

— Ant.: Voltar-se, dirigir-se. 
suas settas se çonvertião contra 
Antonio Vieira, Sermões, Tom. P' 
em Bluteau. C"' 

— Figuradamente: Appell^''* 
verter-se aos soccorros humanos- 

— Tomar nova resolução. 
COVNERTÍDA, s. /. (De co»' 

Mulher, que se recolhe, 
das vaidades do mundo, a r" 
to, ou casa de encerramento, ® 
formada. 
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CONVERTÍDO, A, part. pass. de Conver- 
v6jr, 

líe ja convertida esperança cm temores, 
p" também a seguridade, 
jícpouso em favor, e a liberdade 

eixo-a captiva em vivas dolores ; 
^ o paraizo 

lie fica bem longe do seu pouco siso, 
^ ne pera rir de seu desatino : 

orque o fniito era pequenino, 
pera fazerem tal regno diviso 

Nao era tão fino. 
GIL VIC., auto DA niSTOKIA DE DEUS. 

^®ja cm mortal image convertida 
graça que lhe dea a natureza. 

COBTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. I. 

Pblegon e Pyrois vinliam tirando 
o os outros dons o carro radiante, 

Viuaudo a terra alta se nos foi mostrando, 
^ lue foi convertido o grão gigante. 

cam.,i,ds., e. v, est. Gl. 

carro ajunta as aves, que na vida 
íio da morto as exequias celebrando, 
aquollas em que já foi convertida 

cristera, as boninas apanhando, 
on. OIT., e. IX, est. 24. 

tinha sido da antes synagoga 

tn quando ainda a não tinhão 
jjjg -A-ntonio Coríleiro, Historia 
Ve 1-—«.Depois con- 
cu/ 'lontra mim, tudo era lançar a í*® ao maldito Eelogio da Corte, que 
j, ®'íSranaua (como se lá fosse estranho !)d 

ancigQQ Manoel do Mello, Apologos 

^'alogaes, p. 21. 

Ou'^^ Semeu, talvez, o amor trahido, pela morte convertido em cancro 

I)n desespero ; aqui soaram j) ^i|i'cpendido os últimos gemidos, 
pois da vida derramada em gosos, 
pois do goso convertido em tédio. 

IIEBCULANO, A AnBABIDA. 

Í)i"s"' ^2®Sostos, malquerenças, 
E af entre os meus semeou funestas, ruinas jil pendentes D 

tanto 

jj j ®''®sto dc império que em má hora 
A' f^ í meus passados. Conver*''^" 
Ado" ^'""isto minha mãe que e 

• deixou-me aqui u'esta alma 

tlABRETT, D. liBANCA, C. IV. 

Vid. Conversãa. 

couven ^ (Do thema 
'eK\ converter, com o suffixo 

cil " ^ 
''elsV uonverier, com o sumxo 
il pódo converter-se, apto, fa- 

CoSÍS^NHO. Vid. Coiivizinho. 
Jal^ de CONVEZ, s. m. (Segundo 
1'itiljei reunir-se, porque os ma- 
'louo ® ''^'•niam-se no convez entro os 

fitilia ' Nautica). Termo de Ma- 
^0 plíino da primeira coberta 
^terin j' '"^^soalhado cjn que assenta a 

- No 
1 o espaço com- 

'^astro ri ° ^"ítre o mastro grande, e o 
*^0 traquete. 

ii.-_63. 

Pauezadas de Tyria cor cobrião 
Das grandes nãos grão parte dos costados, 
Que com arte sotil oífereeião, 
Escudos com diuisas matizados : 
Por toldas, & oomtis apparecião 
Os Portuguezes fortes, & arriscados, 
Vestidos dc mil cores diífcrentes, 
Mostrandose lustrosos, & valentes 

si DE MEKEZES,MALACA CONQ., 1ÍV. IV, CSt. 124. 

Susurrante chuveiro os ares cerra, 
Luz sulphúreo clarão de quando em quando, 
D'imminento procella os negros vultos 

Fero estrago ameaçam : 
Já bravos escarcéos, que se amontoam, 
Por cima do convés soberbos saltara ; 
Prosegue na derrota o débil pinho, 

Das vagas quasi absorto. 
BABB. DU BOCAGE, QUADBO DA VIDA HUMANA. 

— Figuradamente: 

Já neste tempo a Aurora 
Dentre .ts escuras cavernas, 
Sahindo da triste noite, 
No coíiuez do Ceo passca. 

JEB. BAHIA, JOBNADA It. 

CONVÉXAÇÃO, s. f. (De com, c vexa- 
ção). Oppressão, vexame. 

CONVÉXIDÁDE, s. f. (Do latim conve- 
xitate). Superfície convexa, relevo con- 
vexo, redondeza, curvadura exterior de 
um corpo convexo: ó o opposto de con- 
cavidade. 

CONVÉXO, adj. (Do latim convexus). 
Em relevo, que cobre ou encorra conca- 
vidade; ou que a admitte: é o opposto a 
côncavo. 

— Superficie convexa, elevada para 
fóra como o bôjo d'algum vaso. — aFo- 
Ihas hojudas (gibba, s. gibbosa) quan- 
do tem amlas as suas superfícies couve- 
xas, em razão de huma grande quanti- 
dade de substanciapolposa.D Avcllar Bro- 
tero, Compêndio de Botanica, Tom, i, 
p. 68. 

—Convexo-convexo oubi-convexo, con- 
vexo por ambos os lados.—Lente coiwexA- 
convexa. 

— 8. m. A parto convexa. — O con- 
vexo do escudo, — O convexo da aho- 
bada. 

CONVICÇÃO, s. f. (Do latim convictio- 
ne). Certeza adquirida por demonstração. 

— Prova evidente de um facto, de uma 
verdade; o seu eflbito sobre o nosso en- 
tendimento. 

— Estado de repouso do espirito con- 
vencido pela prova.—« Vai uma grande dis- 
tancia dos motivos da convicção, á con- 
vicção mesma.y> — «il convicção do espi- 
rito não traz sempre comsigo a convicção 
do coração.n—fiObra contra a sua con- 
sciência quem obra contra a sua convic- 
ção.» Rodrigues de Bastos, Maximas e 
Pensamentos, Tom. i. 

— Persuasão forte era consequencia de 
provas, de demonstração que convence. 
— Inteira convicção. 

— Convicção do crime, certeza dedu- 
zida da declaração de testemunhas, o de 
outras provas convincentes. 

CONVÍCIO, s. m. (Do latim convitium). 
Injuria, aíFronta, ultrago, vitupério. 

'CONVICIÓSO, adj. (De convicio, com o 
suffixo «oso»). Insultante, injurioso, que 
diz convicios. 

— Linguagem conviciosa, linguagem 
insultante, o claniorosa, dirigida contra 
alguém. 

CONVICTO, A, adj. (Do latira convictus). 
Convencido. 

t CONVICTÓRIO, s. m. Collegio; logar 
habitado pelos discípulos pensionistas dos 
jesuitas. 

f CONVICTORÍSTA, s. m. Pensionista 
educado pelos jusuitas. 

— Na Inquisição, aquelle contra quem 
se provou o delicto evidentemente. 

—-S. m. Comraercio, communicação, 
farailiaridade de pessoas que vivem jun 
tamente. Vid. Trato, Vivenda, 

CONVIDÀDO, k,part.pass. de Convidar. 
— «Mandaua prender depois que comeo, 
o Iffante D. Fernando seu Irmão, que te- 
vera convidado esse dia.» Feinão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, cap. 34. 
Agost. Vós, senhora convidada, 

Nesta cea soberana 
Celestial, 
Ilaveis mister ser apartada 
E transportada 
De toda a eousa mundana 
Ter real. 

GIL VIO., AUTO DA ALMA. 
Agost. A benção do Padre eternal, 

E do Filho, que por nós 
SoíItco tal dor, 
E do Spirito Sancto, igual 
Deos inimortal, 
Convidada, benza a vós 
Por seu amor. 

IDEJI, IBIDEM. 
Que contas vão tão erradas. 
Enfastia o que sobeja, 
Quem come o que não deseja? 
Soyão ser as conuidadas 
Vontades, agora he cnueja. 

SÁ DE MIRANDA, CIBTA A ANI. rEBEYKA. 

— «O que não faria o demonio do bar- 
quel, que a cada briga me estalava, dey- 
xando me convidado do resto da mão do- 
bre.» Francisco Manoel d& Mello, Apol. 
Dial. p. IGO. 

— ÂoAa.: «A boda nem baptisado não 
vás sem ser convidado.» 

—S. m. Um convidado.—Os convida- 
dos. — (íOutro dia achando se em um ban- 
quete que o Rey manduu faser, dando-lhe 
de proposito os convidados tão esireyto lu- 
gar que achava sua authoridade, deixan- 
do o que tinha se sentou sobre uma rica 
toga, que trasia vestida, & acabado o ban- 
quete a deyxou ficar com os outros assen- 
tos.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, Dial. 6. 

Já na soberba mesa cem terrinas, 
O vapor mais suave derramando, 
A insaciavel gula jn-ovocavao, 
Quando chegâo ao cheiro os convidados, 
Que, feitos os devidos comprimentos, 
Sem distincção, cm torno se assentarão. 

DINIZ DA CEUZ, UYSS. C. III. 
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Entre tanto, surdindo a Noite escura 
Do Bosphoro Cimmerio, e despregando 
As estellantos azas, envolvia 
Todo o nosso Ilemisplicrio cm densa tróva, 
Quando na casa do Dcíio triumpliante, 
Ajuntando-se vào os Convidados. 

IBIDEM, C. VII. 

CONVIDADÔR, s. m. (Do thcrníi convi- 
da, de convidar, com o suffixo «dôr»). 
Pessoa que convida ou faz convites; que 
gosta de convidar, de fazer convites. 

t CONVIDÁNTE, s. TO. O que convida. 
Vid. Convidador. 

CONVIDÁR, V. a. (O hespanhol e pro- 
vençal têm convidar, do latim invitare, 
com a mudança da preposição, pela in- 
fluencia de convivium). Chamar, pedir a 
alguém que venha tomar parte n'um 
banquete, n'uma refeição, etc.; ou que 
assista a uma funcção, a uma cere- 
monia, a um divertimento; fazer convi- 
tes. — «.Não ha nenhum que não folgue 
mais de me convidar com o jantar, que 
dar huma esmola a hum poire.t Antonio 
Ferreira, Bristo, act. n, sc. 2. — «Conui- 
daiiara os Mouros qwi se achassem pre- 
sentes âs solenidaães dos hautismos, e vis- 
sem a liberdade, oferuor, e alegria, com 
que os catecumenos o recebiam: adevaçam, 
a reiierencia, e santidade, com que os pa- 
dres o celehrauam, sem outro respeito, 
nem interesse que o da saluaçam das al- 
mas, amor, e seruiço de Deos.D Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 10. 

Vendo tudo irse a perder, 
Os amigos conuidana, 
Ja porem nào de viuer, 
Mas d'assi juntos morrer, 
Na sua lingua os cliamaua. 

BÃ DE SIIRAHDA, CAUTA A ANT. PEBEyRA. 

Gil Raposo co'a lingoa varrcdoura 
O prato alimpa em dnas lambcdellas. 

Por se vingar do lôgro, 
Deixa passar uns tempos, 

E o convida a Cegonha. Eis clle lógo : 
«Com muito gosto. Eii cá c'os meus amigos 

Ceremonias nàouso.» 
FUAKC. M. DO NASC., LAFONTAINE, 1ÍV. I, f. 18. 

—Figuradamente : Attrahir. — Convi- 
dar os artífices com prêmios. 

—Convidar alguém com alguma cousa, 
presenteal-o, oíTerecer-lhe alguma cousa 
por benevolencia. 

—Figuradamente : Maltratar, dar pan- 
cadas.—Convidou-o com um bom par de 
arrochadas. 

— Provocar, incitar.— O dia convida 
a passeio. 

E quando do descuido assi guiado. 
Em que tantos cuidados o trnziào, 
Caminliava de tudo descuidado ^ 
Senão do que elles nVilma repetiào. 
De huns rcsplendores supito tocado 
Tornava, e vio que d'onde lhe sahiào 
Era o sitio tal, tal a aspereza, 
Que estava convidando a mór tristeza. 

Boi.iM de modra, nov, po noM., c. II, est. 29. 

Bom tempo, quando segura 
A cabeça s'encofitaua 
Onde o sono a convidaua, 
Contente da cobertura 
Tào rica, que lhe o ceo dava. 

SÁ DE MIRANDA, CARTA A ANT. PEREYRA. 

Affrontar vou contente a morto escura, 
E o exemplo deixo aos Postcros famosos 
Do amor da Patria, que me anima, e inflamma, 
E il grande empreza me convida, e chama. 

AGOSTINHO DE MAC., ORIENTE, C. I, CSt. 76. 

Em vão SC doura o sol de luz mais viva. 
Os céos de mais pureza em vão se adornara 

Por divertir-te, oh Castro ! 
Objectos de alegria Amor enjoam 

Se Amor 6 desgraçado. 
A meiga voz dos Zephyros, do rio, 

Não te comida o somno. 
DU BOCAGE, A MORTE DE IGKBZ DE CASTRO. 

— Convidar-se, v. rejl. Fazer-se reci- 
proco convite. 

— Loc. ANT.: Convidar-se a alguém 
para fazer alguma cousa, offerecer-se-lhe, 
offerecer-lhe o seu prestimo. 

CONVÍDO, pari. pass. de Convir. 
convincente, adj. 2 gen. (Do latim 

convincens, entis, part. act. de convince- 
re). Que convence, que inspira convicção, 
que tem força para convencer, claro, evi- 
dente, persuasivo.— Argumento convin- 
cente. 

CONVÍNDO, pass. de Convir. Vid. 
Ajustado, CoQCordado. 

Que se orfã fosse acaso abandonada. 
Só pertence ao visinho o permittil-a; 
E convindo ou seu pai, oú seu parente, 
E' sem mais matrimonio de presente. 

PR. J. SANTA RITA DÜRÃO, CARAMURÚ, C. III, 
est. 78. 

CONVINHÁVEL, adj. 2 gen. ant. (Do 
thema convinha, de convir, com o suffixo 
«avel»). Conveniente, accommodado.— 
Logar convinhavel. — «O décimo oitavo 
artigo he tal. Item. Que faz Inquiriçoòes 
per todo Regno per seus homens proprios 
em grande prigoo das Igrejas, também das 
Catadraaes, como das outras do Regno 
sobre as possissoões, e Padroados das Igre- 
jas; e se por tal Inquiriçõ descumunal, e 
maa, acha que o direito do Padroado d'al- 
gua Igreja, ou d'algua possissom perteen- 
ce a elle, faze logo tomar todalas cousas, 
pero que fosssem possuidas dos Senhores, 
que as traziam de tam grande tempo, que 
se nom. nembra ende alguu; e os Reicto- 
res faze-os deitar das Igrejas per força, 
que assy teem, covxo quer que em tal caso 
nom deve tal feito andar per Inquiriçom, 
mais per Juizo hordenado dante seu Juiz 
convinhaVel.» Ordenações AíTonsinas, Liv. 
II, Tit. I, art. 18. — «Respondem os da- 
vanditos Procuradores, que esse liei/ nom 
ouvio nenhua dessas cousas, que fossem 
feitas em seu tempo; e prometem que se 
elle souber taaes cousas, e lhe vierem fa- 
zer queixume, fará justiça aos que se ende 
queixarem: e porem especialmente que se 
pam, ou outras viandas por guerra, que 
venha, forem tomadas em os lugares pera | 

aquesto convinhavees, ou que som em no 
termo dos lugares, em os quaaes ctutumo^ 
esto fazer, do que for toviado fará satis- 
fazer, ainda que seja guerra em verdade; 
e se alguas cousas forem tomadas ptr rã- 
zom de guerra fingidiça maliciosamente, 
nom solamente fará satisfazer do que jor 
tomado, mais penará os que esto fezerem. 
e que nom leixaráfazer serviços como non 
devem dos homens de quaaesquer Igrejas 
de seu Regno, nem dos Moestciros, ou dos 
Religiosos, ou dos Clérigos; e se pelos 
cos-homees, ou per outros quaaesquer jO' 
feito o contrairo, que fará comprimeni^ 
de direito, e justiça aos que se ende 2"^'" 
xarem.T) Ob. cit., art. 24. — «Se viri^ 
que lhes faz mester pera sy, e pera suas 
Igrejas, e entom provejam-nos Porteiros, 
que ouverem, de soldada convinhavel; ^" 
Porteiro Moor, quando aos Prelados, ^ 
aas pessoas das Igrejas outorgarem 
res Porteiros,receba convinhavel solaif^- 
e prometem estes Procuradores, que ^ ' 
Rey guard irá pera todo sempre esto, 
lhes outorga.^ Ob. cit., art. 25.— 
gesimo sexto artigo he tal. Item. Se 
Igreja fez caimbo convinhavel d'alg^^'^' 
possissoões com outra Igreja per autorid" 
de de seu Bispo, ou esse Bispo fez escai^^ 
bo com outros, ElRey por embargar soí 
mente a prol das Igrejas, pooem emha^S^ 
muito a miude por se nom fazer.^ 
cit., art, 26.— *E quando virdes, ^ 
Juizes, i Officiaaes o fazem malio^''^^^ 
mente, e os nom quiserem dar, ou nomj" 
zem aquello, que lhes per vós da 
parte for requerido, e mandado, e acn 
des, que som a ello negrigentes, ^ 
mandados, e vos querem deteer, ^ P, ^ 
perlongua a os nom dar, recorree 
hum Tabelião da nossa parte, que os í' ' 
que do dia, que citados forem a dia 
convinhavil pareçam per pessoa 
Vos a diser qual he a razom, porq^^}" 
nam dam logo comprimento dos ditos 
teiros, eaquelles que milhores, e 
teencentes som pera nosso serviço-'^ 
cit., Liv. I, Tit. 68, § 18. 

CONVINHÁVELMÊNTE, ado. ant. 
convinhavel, com o suffixo «mente»)- 
zoadamente, de ordinário. cgf 

CONVIR, v. n. (Do latim convenire)' 
conveniente, util, proveitoso, propi'!"' 
commodado, adequado, necessário. 
pera esta guarda seer feita ^fio 
mente, devem seer esguardadas * • 
cousas: a primeira, que sejam os 
des taaes, como convém pera gac^i uai" 
os Castdlos: a segunda, que os 
des meesmos façam o que devem ' ^ j^o■ 
ra, que tenham hi comprimento 
mens: a quarta, de mantimentos: ^ 
ta, d'armas. D Ordenações Affonsin^®' ), 
I, Tit. 62.—«Esse provivil,e dei'^y ^ pe- 
te couem todalas cousas a 
gr a de S. Bento, cap. 2, cm 
Alcobaça, Tom. i. — «Porque P 
acaeçer que os monteyros e as o« 
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diins do nosso rreyno poderiam conprar 
anías possissoes que sse tornaria en gran- 
^ dano nosso e do rreyno. E pera esta 

converria que fezessemos demandas e 
o ^ornarssliiaengrande dano das egreias 

j ^''^^osso perjuizo e agravamento.^ Doe. 
® 1211, ein Port. Mon. Hist. Leges, Tom. 

I. p. 169. ^ 

Tal forma á tua, fraca fó convinha. 
ANT. feru., EOL. 9. ' 

—-«Os esquecidos das causas do spiri- 
^'"^^rados de que nam lhe convém^ 

Jwcrejn saber os erros alheos, nam emen- 
"í" os seus.D D. Joanna da Gama, Ditos 

'i® Freira, p. 9 (ed. 1872. 

Prudência, i vós co'ella, 
Whg nas horas ha hi mudança : 
^ accendei css'outra vela, 

V IV, esperança, ínes convém acccndêl-a. 
Qn, vic., ADTO DA MOPIKA MENDES. 

n muito fato? U que me convém levar. 
idem, adto da barca do infekko. 

~~ "^Pois tornando á historia, elrei 
c^aow em busca da donzella, e nunca 

P°<íeram achar nem descubrir, que Eutro- 
' Çue a mandava, a sabia guardar. As- 
^ 'chegaram a Londres, onde aquelles 

í'i>icipes f,rjm apousentados e curados 
^ tanto resguardo como a sttas feridas 

pnvinha.» Francisco de Moraes, Palmei- 
d Inglaterra, cap. 34. — uPlatir e 

'^^(imão estavam em uma casa e os ou- 
^os dous em outra, e todos visitados com 
3^al remedio, segundo a cada um convi- 

^ 3-» Idem, Ibidem, cap. 3õ. — «.Então 
'^f^rando-lhe o príncipe Primalião, a 
^_a o recebeu como a tão gram pessoa 

^ Qvinha ; e logo a Vernao, el-rei Polen- 
e rei Eecinãos, e Arnedos com os ou- 
principes e cavalleiros mancehos.n 

Ibidem, cap. 43. — «.Rogovos que 
® digais como sabeis vós isto, que eu 

a que o sempre suspeitei, não o crdo 
gijsto que recebo. Daliarte disse: Eu 

® o ensinarei tão claro como convém 
^ a se crer o que digo. Então tirando um 

livro do seio, leu pouco espaço ; 
o-quelle bastou pera fazer vir ante 

f.o>'^jj^^^"<^gem, que os criara e sua mulher 
entrando pola sala tão espanta- 

como pessoas que rmnca em outra par- 
dquella se viram, v Idem, Ibidem, 

^e^i' tanto o que di- 
p. ' 9Ue do bom soldado se faz o bom. Ca- 

9ue necessário que nunca lar- 
Zi>f ° °.^cio deptelejar, quem ouucrdefa- 
^nco ''"'^^ndar como conuem, e como o 

o Apostolo a Timotheo de- 

cisc Y Lucena, Vida de S. Fran- 
cqjj°.^^'^ier, Liv. iv, cap. 4. — íE assi 

2Ue posto que a obrigaram dos 
corporal tem o cargo, seja 

tfQ ^ mandar, que pelejar, ainda en- 
«e escreue por grande gloria de 

mais assinalados.y> Idem, Ibidem. 
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Quem eram; de que terra ? que buscavam ? 
Ou que partes do mar corrido tinham ? 
Os fortes Lusitanos lhe tornavam 
As discretas respostas que eonvinJiam ; 
• Os Portugiiezes somos do Occidente, 
Imos buscando as tcrraa do Oriente. 

CAM., Lua., c. I, est. 50. 

Elle, vendo que já lhe nào convinha 
Tornar a terra, portiuo nào podesse 
Ser mais retido, sendo ás naus chegado, 
N'ellas estar se deixa descansado. 

GB. ciT., c. VIII, est.^õ. 
— «íSe ja não he, que porque os ho- 

mens não fujão de seu perigo, convém que 
desde moços lhe vão perdendo o receyo.n 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, Liv. I, p. 2. 

Por fugir destes perigos, 
Que sempre andava arriscado, 
Quis perder antes meu gado, 
Que ir perdendo os mais amigos. 
Vi firme este desconcerto, 
Deyxey quanto do meu tinha. 
Soube o que mais me convinha, 
Venho viver no deserto. 

FKANC. RODIÍ. LOBO, EÜLOOA II. 

E Aleixo quanto ouvira ao missionário 
Breve lhe expõe : o mérito da obra 
O glorioso renome que lhe fica 
De protcctor das lettras ; em fim tudo 
Quanto para inflaimnar o animo ardente 
Do mancebo real melhor convinha. 

GARRETT, CAM., C. VI, Cap. 8. 

— Tocar, pertcncer.|—Convinha-lhe o 
reino da Syria. 

— Ser conforme, congrucnte, corres- 
ponder. — As obras devem convir com as 
palavras. 

— Ajustar-se, concertar-se.— Convie- 
mos no preço. 

— Concordar, convencionar, estar ou 
ficar de accôrdo, ser do mesmo parecer. 
— Todos convém n'isto. 

E' de saber, que nâo havia ainda 
Convento algum de Freiras ; 

E isso deo que entender.—Eis conviérão 
Sinalar-lhe aposento na estalagcm 
De Ilymenéo—por em tanto. 

PBANO. M. DO NASC., LAFONTAINE, fab. G3,1. I. 
— Assentir, admittir.— Convenho que 

tem razão. 

Pediu-lha Jararica, vendo diante, 
Ao lado de seus pais, a bella filha : 
Convém todos ; mas ella mio consente; 
Porque a mais a guardava o ceo potente. 

IB. J. SANTA BITA DUBÃO, CABAMÜRÚ, C. IV, 
est. 8. 

— Vir, cahir, succeder no mesmo tem- 
po, coincidir. — Os mezes do verão no 
Brazil não convém com os nossos. 

— Ant. Vir com outros, ajuntar-se. 
— «Adaq. : «Quem quer mais do que 

lha convém, perde o que quer, e o que 
tem. 

— Convir-se, v. refl. Convir, ajustar- 
80, convencionar-se, concertar-se, tratar 
negocio. « 

— Loc.: Convém a saber, fôrma simi- 
Ihante s\.~isto é; usada hoje apenas nos 
documentos jurídicos.— tEstabeleceojui- 
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zes convém a ssaber que o rreyno e todos 
que en el morasem fosem per ele rregudos e 
sempre julgados per ele e per todos seus 
ssuccessures e aguardam assy e todos seus 
successores que sse alguma cuusa vissem 
de correger ou dader ou de minguar em 
estes juizes que o cor regessem.n Documen- 
to de 12H, no Corpo Diplomático Por- 
tuguez, p. 163, publicados pelo visconde 
de Santarém. — «Esta he a brancagem 
(do açougue do Évora) convém a saber, 
de Zevra VI. din.: Vaca VI. din.; de 
Cervo IV. din.: de Gamo III. din » 
Documento de 1318, Ibidem. — «En o 
quarto dia fez Deus os lumieiros, con- 
vém a saber, o sol, e a lua, e as strel- 
las.D Historia do Testamento, Genesis, 
cap. 3.— «A tam special ajuntamento 
teem estes dous autos convém a saber, 
etc.» Azurara, Chrouica de Guiné, p. 2. 

Albertus Magnus, 
2'idlius Ciceruiiis, 
liicardus, Ilarius, Itemigius, 
Dizem, convém a saber : 
Se tens prenhe tua mulher, 
E per ti o comjiosestc, 
Queria de ti entender 
Em que hora ha de nascer 
Ou que feições ha de ter 
Esse filho que fizeste. 

GII, VIC., AUTO DA MOFINA MENDES (oBRAS, 
t. I,p. 102). 

Lucif. Todos aquelles que a morte ca lança 
Alcançào per força segura pousada. 
Pois has-me d'enchor 
De almas humanas, convém a saber. 

GIL VIC., AUTO DA HIST. DE DEÜS. 
E se elle acabasse, 
Comum a sabjr, que me derribaase 
Aquelles monarchits do mundo primeiros. 
Tu terias somma de prisioneiros, 
Meu fogo também em que se occupasse, 
E meus cozinheiros. 

IDEM, IBIDEM. 

— «Huma questão se ojferecia agora 
{acudio Pindaro) que ainda rasteyra he 
em matéria proveytosa. Convém a saber 
se he melhor servir-se hum homem de hum 
moço simples, cfe néscio, ou de hum mali- 
cioso ainda que seja esperto.Francisco 
Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial. iv. 

CONVISÍNHO. Vid. Convizinho. 
CONVÍTE, s. m. (Vid. Convidar). O acto 

de convidar. — Recebi um convite para 
hoje ir ao theatro. — «O Ijfante que pou- 
co tijnha em voomtade de lhe prestar seu 
jamtar, nom quis reçeber seu convijte.» 
Fernào Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 102. — a ... visse (hum fidalgo) em 
casa hum prato de cidrão molle, com que, 
a pesar de sua caresa, a mulher se ser- 
via de ordinário nestes seus convites.» 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados. 

— Banquete ; festiiii; refciyíío. 

Os bons conuites antigos 
Antes de se tudo alçar, 
Erão para conuersar 
Os parentes, e os amigos, 
Que nào pera arrebentar. 
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E de viuer juntamente, 
Ouuerão conuites nome, 
Soltos os olhos díi gente, 
Forque vissem que somente 
Alli se mataua a fome. 

8Á DE limANDA, CARTA A ASTONIO PERETRA. 
O compadre Eapôso fez sou gasto, 
E áComadre Cegonha dco convite; 
Convite apoucadinlio, e sem amanho : 
Umas papas. . . 

FRANC. M. DO NASC., FAB. DELAF. llV. 1,1. io. 

— Figuradamente: 
Leixae-me já, tentadores. 
Neste convite prezado 
Do Senhor, 
Guisado aos peccadores 
Com as dores 
De Christo crucificado, 
Eedemptor. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 
Oh mal aconselhados ! Se o desejo 
De estender mais o paternal limite. 
Sem segurança de ver mais o 'l^éjo, _ 
Assim vos leva aos campos d'Anfitritc ; 
E se ouvidos d'estarte eu dar vos vejo 
Da fama ao sempre equivoco convite, 
Nào tendes aqui perto a i^iica adusta, 
Que só de o nome vos ouvir se assusta ? 

AGOST. DE MACEDO, ORIENTE, C. II, CSt. 17. 
— Ant.; presente. 
CONVÍVA, s. vn. (Do latim conviva). 

Convidado, o que foi chamado para um 
banquete; o c[ue como á mesa com ou- 
tros. 

CONVIVÁL, adj. 2 gen. (Do latim con- 
vivalus). Que pertence ao banquete, fes- 
tim. 

— De convite, de banquete. 
— Por extensão: sociavel, agradavel. 
CONVIVÊNCIA, s. /. (Do thema convi- 

ve, de conviver, com o suffixo «encia»). 
Acção e eífeito de conviver. 

— Sociedade de pessoas que convivem, 
que comem e bebem juntamente. 

— Figuradamente: Familiaridade. 
CONVIVÊNTE, s. 2 gen. (Do latim con- 

vivens, entiSf part. act. de convivere). 
Pessoa que faz convivência, ou convive 
com outra ou outras. 

CONVIVÊR, V. n. (Do latim convivere). 
Ter trato familiar, fazer convivência, vi- 
ver, comer e beber em companhia de ou- 
tro ou outros. 

CONVÍVIO, s. m. (Do latim convivium). 
Banquete, festim, convite.==Pouco usado. 

CONVIZÍNHO, adj. (De com, c vizi- 
nho). Vizinho juntamente com outros, con- 
tíguo, chegado, proximo da habitação ou 
morada, confinante.— 1 erras, logares con- 
vizinhos ãe algum ponto. 

CONVOCAÇÃO, s. /. (Do latim convoca- 
tione). Acçao e effeito de convocar^ cha- 
mamento.—A convocação do concilio.— 
A convoCAçSíO do parlamento.—A convo- 
cação das cortes. 
 Signal dado na guerra com sino, 

tambor ou outro instrumento ou com bra- 
dos ou tiros do peça, etc. para que os 
soldados açudam a um logar atacado ou 
ameaçado. 

t convocado, a, part. pass. de Con- 
vocar. 

Pisando o erystallino c6o formoso. 
Vem pela via-Láctea juntamente, 
Convocados, da parte do Tonante, 
Pelo neto gentil do velho Atlante. 

cAM., Lus., c. I, est. 20. 

Ao pé desse portal, que veste o musgo. 
Encontrou-os chorando o sacerdote, 
Que da serra descia d meia noite, 
Pelo sino das preces convocado. 

ALEX. HERCÜLAKO, A ARRABIDA, C. XV. 

CONVOCADÔR, s. m. (Do thema convo- 
ca, de convocar, com o suífixo «dôr»). O 
que convoca. 

CONVOCÃR, v. a. (Do latim convocare). 
Chamar, fazer ajuntar por auctoridade 
publica. — Convocar o concilio. - Convo- 
car as côrtes. — Convocar o parlamen- 
to. — «Esta circumstancia, porventura 
acompanhada ãe algumas outras, fez com 
que se convocassem côrtes em 1526, as 
quaeSf devendo reunir-se em Thomar, 
vieram a celebrar-se em Torres-Novas por 
causa da peste.r> Alex. ílcrculano, Da In- 
quisição em Portugal, Liv. iii. 

— Chamar, convidar para algum acto 
solemne. 

Tanto que a nova luz, que ao sol precede. 
Mostrara rosto angélico e sereno. 
Convoca os principaes da torpe seita. 
Aos quaes do que sonhou dá conta estreita. 

CAM.,LUS., c. VIII, est. 51. 

— ((Dificultada neste accidente a assis- 
tência do Príncipe, resolveo-se que a Rai- 
nha D, Leonor Telles supprisse aquella 
falta, e da sua mão entregasse na praça 
ãe Elvas a Princeza a El-Rty de Cas- 
tella: convocarão-se os Fidalgos ãa Cor- 
te, mandou-se aviso aos que vagavão di- 
vertidos fóra.K Fr. Domingos Teixeira, 
Vida de D. Nuno Alv. Pereira, liv. i. 

Aqui se prosta o Eei, o Eterno invóea; 
Depois dos nautas o esquadrào famoso 
A's ceromonias ultimas convoca, 
Ao ronco som do bronze estrcpitoso. 

AGOST. DE MACEDO, ORIENTE, C. II, eSt. 23. 

No largo oceano, em próspera bonança 
As atrevidas naus vào navegando. 
Dos ceus o alto podêr sublime e dino 
A conselho as menores potestades 
Sobre tamanha imprésa convocava. 

QARRETT,'_CAM., C. VII, Cap. 15. 

— Appellidar, convocar a gente para a 
guerra. 

CONVOCATÓRIO, adj. (Do latim convo- 
catus, com o sufHxo n-oriov). Que convo- 
ca, que intima ordem de convocação, — 
Cartas convocàtorias. 

t CONVOLUTiVO, adj. (De convoluto, 
com o suffixo «ivo»). Termo de Botanica. 
Synonymo de Convoluto. 

CONVOLUTO, aãj. (Do latim convolu- 
tus). Termo de Botsnica. Envolvido, en- 
colhido, enrolado para dentro, — Válvu- 
las convolutas. 

— Termo d'Entomologia, Azas convo- 
lutas, azas que envolvem o corpo de ma- 
neira a dar-lhe a forma cyiindrica. 

CONVÓLVOLOS, s. m. pl. (Do latim con- 
volviiliis). Termo de Botanica. Fan)ili^ 
natural de plantas que constituem a déci- 
ma ordem da classe das dieotyledóneas fflO' 
nopótalas de estámes hypogyneos, de Ju3- 
sieu. Muitas plantas d'esta família teeW 
uma raiz espessa e carnuda que abunda 
em fécula amylácea, e que pôde ser empre- 
gada como alimentícia: a maior 
d'ellas encerram um succo lácteo, acro c 
resinoso, ao qual devem uma proprieda* 
de purgativa. 

CONVOLVULÁCEAS, s. /. pl. (De con- 
volvulos, com o suffixo «acias»). TerBi® 
de Botanica. Familia de plantas dicotyle* 
doneas monopétalas de estames hypogy* 
neos, á qual o convolvulos deu o nofflC' 

t CONVOLVULIFOLIÀDO, adj. (Do la- 
tim convolvulus, e fulium, folha). TerWO 
de Botanica. Que tem folhas similhantes 
ás da trepadeira. 

CONVULSAMÊNTE, adv. (Do convulsa, 
com o suffixo «mente»). De modo coU' 
vulso, em convulsão. 

CONVULSÃO, s.f. (Do latim convulno- 
ne). Termo de IMedicina. Contracçã-o i"' 
voluntaria dos musculos, interrompida p*"" 
intervallos de descanso. 

Jararaca depois, que 6 sacro rito, 
Lança furioso as milos a quanto abrange; 
E abrindo a enorme bocca em fero grito, 
E espuma e frcme e ruge e os dentes range i 
Como do mal hercúleo o enfermo aíllicto 
A convulsão a retroceder constrange. 

PB. J. SAUTA RITA DURÃO, CARAMURÍ, C. I** 
est. 41. 

— Por extensão: movimentos violen'"® 
musculares determinados por uma cau^f 
qualquer. — As convulsões do desesp^^"' 

— Figuradamente: Abalo, moviincni" 
e esforço grande. 

Dias sem Sol, tormentas pavorosas, 
Negros Ceos de relanipagos rasgados, 
Densas nuvens de sul tempestuosas, 
Trovões medonhos, raios abrazados; 
Parceis occultos, syrtes arenosas, 
Onde se enrolem mares empolados, 
A Natureza em convulsões, e tudo 
Vence o que embraça da Virtude o escudo- 

AGOST. DE MACEDO, ORIENTE, C. 11, CSt. 43. 

CONVULSÁR, V. a. (De convulso). 
em convulsão, excitar convulsão. 

— V. n. Termo de Veterinaria. CoU* 
trair-se, diz-se dos nervos dos cavallos- 

— Convulsar-se, v. rejl. Cair em co"' 
vulsões. 

t CONVULSIBILIDÁDE, s. /. (De coB^ 
vulsivel, com o suffixo «idade»). 
de Medicina. Disposição para as convu 
soes. . 

t CONVULSIONÁRIO, s. m. (Do 1»»^^ 
convulsione, com o suffixo «ario»)- 
tinha as convulsões, especie de doença nc 
vosa epidemica nascida pela 
d'cmoçües religiosas, particularmenteja 
senistas. 

— Um falso convulsionario. 
— Adjectivamente: A singiilariu<^ 

dos phenomenos couvulsionarios. 
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WVüLSÍVEL, aâj. (De convulso, com 
sultixo «ivel»). Termo de Medicina. Dis- 

posto ás convulsões. 

s-\ V, a. (De convul- so). Termo de Medicina. Causar movi- 
entos convulsivos.—A electricidade con- 

siona os muscidos d'uma rã. 
~~ Convulsionar-se, v. rejl. iSentir 

Ha convulsilo.—Os musculos convulsío- 
iam-se. 

8e't Certa ^ ue fanaticos, que existia no ceculo 
_ni do partido jansenista, os quaes, dê- 

.^.inorte do diácono Pfiris (1727), 
e dirigian] ao cemiterio de St. Médard, 

® 'i) sçbre o túmulo de Pfiris, faziam 
ontorsoes e tregeitos, terminando por 

jgi^andes convulsões, que julgavam ser mi- 
■'Sre. Alguns, verdadeiros illuminados, 
or uravam-se voluntariamente, preten- 

^^ndo encontrar extasis deliciosos no meio 
os tornientos a que se oííereciam, sendo 

essario, a final, empregar meios ener- 
S'co8^ e prohibir a entrada no cemiterio 
P^>"a pôr termo a esta especie de epide- 

Isto deu logar a que na porta do ce- 
^pparecesse este dístico espiri- 

Do part Io Roi, défenso. íi Dieu 
Do fairc miracle en ce lieu. 

cJ ^^NVULSIONÍSTA, s. m. (Do latim 
^'Uísíone^ com o suffixo «/sía»). Parti- 

fio do caracter sobrenatural das con- 
Sües. Vid. Convulsionario. 

T CONVULSIVAMÊNTE, aãv. (De con- 
®iva, com o suffixo omente»). D'uma 

convulsa. 
o "NULSÍVO, adj. (De convulso, com 
^ ®iiffixo divo»). JEm que ha convulsão, 

i-o» começo era agitada de tremo- 
convulsivos. 

formosa eliristan tomou nas suas 
s clelicadiis màos, e convulsivo 

as aperta  
GARnETT, D. BRAKCA, C. IV, Cap. IG. 

Termo de Medccina. Em que ha 
de convulsão.—Pidso convul- 

líitim conviãsus). 
a Co padece convulsões; sujeito 

^uisões; em estado de convulsões. 
coBUííZsos os olhos retorcidos 

Se f liorridos espasmos, ríibíUham, se cançam, se enfraquecem. 
^ "arçJo, obras, p. 272. 

Ao rn-"®'" ^ amiga mào com grato aspecto 
No ] Giipeva, que convulso 

daquclle ignivomo prospecto, 
"• Sem sentido e já sem pulso. 
®- J. SANTA BITA DUKÃO, CARAMURÍ, C. II, 

Eli ®iu's que rochedos seca, c dura, 
Denso véo luctuoso 

í; j ® rotos eadavcres estende, 
A. tjf tristes do culpado espozo, 

® ®cena renovar pretende ! 
^crv'V convulso, arrebatado, 
^0 li porta da luctuosa estaneia 

pavimento ensangüentado. 
DU BOCAQE, MEDKA. 

E seus olhos do puro azul da cspliera 
Volve, de quando, cm quando,aos olhos negros 
Do que a leva nos braços. Nilo afilicto, 
Não 6 convulso o olhar, mas triste o languido. 

GARRETT, D. BRA^•CA, C. III, Caj!. 20. 

t CONXÉLLOS. Vid. Conchellos. 
CONYZA. Vid. Coniza. 
f COOBRIGAÇÃO, s./. (De co, por com, 

e obrigação). Obrigaçào mutua. 
f COOBRIGÁDO, s. m. (Do co, por com, 

e obrigado). O que está obrig.ado com 
outros em virtude d'um contracto. 

COÓMHA ou COÓMA, s.-/. ant. Vid. 
Coima. 

COÓNA, s.f. (Do latim columna, columna, 
com syncope do l como em veu de velum, 
e o do codum, etc. Os documentos citados 
por Viterbo n'olo comprovara : — «Unam 
columpnam lutiri.n Inquirições d'Affonso 
III. — « Una spadua, et uno cordeiro, et 
duos cascos, et uno lada, et duos capo- 
nes, et una cóóna de manteiga, et decem 
ove." Documento de Pedroso, de 1200. 
Termo Antigo. Pão de manteiga de fôr- 
ma cylindrica ou conica. 

COOPERAÇÃO, s. f. (Do latim coopera- 
tiona). Acção do cooperar. — A sua coo- 
peração foi-nos de muita utilidade. 

COOPERADÔR, s. m. (Do latim coope- 
rator). O que coopera n'alguma cousa; 
agente que trabalha com outro para obrar 
ou produzir o mesmo efteito. 

— Coadjuvador, collaborador de obra. 
COOPERÁNTE, fulj. 2 gen. (Do latim 

cooperans, antis, part. act. do coojjera- 
ri). Que coopera. 

COOPERÃR, V. 71. (Do latim cooperari). 
Trabalhar, obrar juntamente, unir a sua 
acção é de outro, para produzir o mesmo 
eíFeito. 

— Concorrer com o seu trabalho, in- 
dustria, diligencia, dinheiro, auxilio, in- 
fluencia, meios. 

— Termo de Theologia. Corresponder 
aos movimentos da graça divina. 

GOOPERÁRIO, s. 7n. (Do latira coope- 
rarius). O mesmo que Cooperador. 

COOFERATÍVO, adj. (Do thema coope- 
ra, de cooperar, com o suffixo «ativo»). 
Que coopera, coadjuva; que pode coo- 
perar. 

— Remedios cooperativos, que auxi. 
liam outros na cura das doenças. 

— Forças, diligencias cooperativas, 
forças, diligencias coadjuvantes. 

COOPERTÚRA, s. /. ant. Vid. Cober- 
tura. 

COOPPOSITÔR, s. m. (De co, por com, 
e oppositor). Oppositor juntamente cora 
outro ou outros; concorrente, rival. 

COOPTAÇÃO, s. f. (Do latim coopta- 
tione). Termo Didactico. Acção de ag- 
gregar, do associar, admittir por escolha, 
eleição. 

— Admissão extraordinaria em um cor- 
po ou sociedade, com dispensa das cir- 
cumstancias, que obstavam a ella. 

COÒR, s, /, ant. Vid, Côr. 

COORDENAR, Vid. Coordinar. 
COORDINAÇÃO, s. f. (Do latim coordi- 

natione). Acção de co^dinar, do por em 
ordem. 

—Disposição, arranjamento, união das 
partes de um todo. Coordinação das 
partes de um discurso.—Coordinação c?as 
matérias. 

t CGORDINADAMÊNTE, aãv. (Do coor- 
dinada, com o suffixo imente»). Com 
coordinação, ordenadamente. 

COORDINÁDO, A, parí.^ass. de Coordi- 
nar. 

— Adj. pl. Termo de Geometria. Li- 
nJias coordinadas, as abcissas o as orde- 
nadas de uma curva, referidas umas ás 
outras. 

COORDINÁR, V. a. (De co, por com, 
e ordenar). DispOr, arranjar, pôr por or- 
dem. 

— Combinar o arranjo, a disposição 
das partes do um todo, ou de umas cou- 
sas com outras. 

f GOÕRTO. Antiga fôrma de Conforto. 
Mays deos que sab' o gram torto 
Que mi ten, rni dô côorlo 
A este mal sen mesura 
Que tauto comigo dura. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 103. 

1.) CÓPA, s. f. (Do latim cuppa). Lo- 
gar onde se guardam os vasos do servi- 
ço da mesa, como pratos, terrinas, etc. 

— Os mesmos vasos tomados junta- 
mente. — Tem uma hoa copa de prata. 

— Casa onde se preparam as conser- 
vas de doces, etc. 

— Antigamente : Calix, taça, copo. — 
(íltem liuma copa de cristal, que tem, o 
pé de prata, e sobre copa dourados com 
jinalete, a qual pezava dous marcos e set- 
te onças e duas outavas.D Documento de 
1347, no Corpo Diplomático Portuguez, 
Tom. I, p. 2'JO, publ. pelo visconde de 
Santarém. — íltem lium Tribulo de pra- 
ta com suas cadeas que pesava tres mar- 
cos e huma onça, as quaes coroa, e cin- 
tas, e copas, e couzas suso ditas o dito 
Senhor liey dizia que lançava Donna Ma- 
ria mulher que foi do Infante Dom Pe- 
dro de Castella por duas mil e cem livras 
dessa moeda de Portugal . a Nicola Do* 
mingues, e a Joam de Rates.n Idem, Ibi- 
dem, j). 291.—uBem achamos que nunca 
se anviava por lhe pedirem, e que manda- 
va lavrar ataa çem marcos de prata em ta- 
ças e copas pera dar em janeiro, e da- 
vaas cada anno com outras ioyas a quem 
lhe prazia.t Fernuo Lopes, Cbronica do 
D. Pedro, cap. 11. 

Ia trazem ricas copas arrazadas 
Do vermelho liquor do alegro Baco. 

CORTE, REAL, NAUFR. DE SEPULV. Cap. 4. 

2). CÓPA, s.f. (Do latim cupa, cf. cú- 
pula). Parte convexa da cabeça. 

— Figuradamento : A copa do chapéo, 
a parto funda do chapco em que entra ti 
cabeça. 
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—Copa ão escudo ou do broquel, o cen- 
tro saliente d'elle. 

—Copa do fôri^ a sua abobada. 
—Copa das arvores, coma, cima, con- 

junto de muitos ramos frondentes que 
chegam quasi todos a igual altura, tor- 
iD£\ndo uma especie de umbraculo ou 
mouta fechada. 

—Termo de Artilheria. Copa do mor- 
rão, ponta copada. 

—COPÁDA, s. f. (De copo, com o suf- 
fixo «ada»). Copo cheio. 

COPADÍSSIMO, adj. superl. de Copado. 
COPADO, A.,jiart.pa$s. de Copar. Tronco 

copado, árvore copada. 
—Que tem grande copa. 

Onde as copadas arvores erguidas 
O Ceo de verde, ficão esmaltando, 
E quando n'ngoa se representíivão 
O seu verde do branco matisavão... 

KOLIll DE MOUBA, KOV. DO HOMEM, C. I, Cst. 29. 

— (íArcelio, & Oriano... caminharão 
até uma fonte, qiiü dnscia da altura de 
uns penedos coharios de era, í6 fazia um 
fundo seio, dnhayxo de dous copados car- 
valhos, que o colrião cjm graciosa lata- 
da de videyras, que por riba os iguala- 
va, & fazião huma grande sombra sobre 
a verdura.^ Francisco Rodrigues Lobo, 
O Desenganado, Disc. ix. 

Como no mar azul, qu;mdo recolhe 
A lisongeira riraçào as azas, 
Adormecem as ondas e retratam 
Ao natural as debruçadas peulias, 
O copado arvoredo e as nuvens altas. 

JOSÉ BASILIO DA GAMA, UBAGUAY, C. III. 

lia de balsamos arvores copadas, 
Que por legoas e legoas se dilatam. 

pn. J. SANTA BITA DUBÃO, CAKAMUBÚ, C. VII, 
est. 50. 

Sem arte a natureza era iuda a mesma: 
No mais escuro do copado bosque 
Ternas suspirào maviosas rolas. 

Co divino pincel dào forma, o vida; 
Erguem da campa gerações extinctas; 
Plautào copados, que enfloreào, bosques ; 
Co'a viva historia os homens etcrnisào. 

OABEETT, BETBATO DE VENUS, C. I. 

■—Termo de Nautica. Velas copadas, 
vélas enfunadas. 
, — Figuradamente ; Calellos copados, 
penteados em topete ou copete. 

—Termo de Alveitaria. Casco copado, 
casco redondo, nào comprido. 

COPADÔR, s. m. (Do thcma copa, de 
copar, com o suffixo «dôr»). O que copa. 

COPAHÍBA, s. f. (Nome brazileiro). Es- 
pécie de oleo-rcsina, ou thcrebeiitina, cha- 
mado também balsamo de copahiba, em- 
pregado nas affecções dos orgãos orina- 
rios. Esta resina liquida mana das inci- 
s5c8 feitas no tronco de muitas arvores, 
do genero copaifera, chamadas copahi- 
beiras, da familia das Leguminosas, que 
habitam na America desde o Brazil até 
ao México, e ás Antilhas; mas a especie 
que fornece 0 melhor oleo é a copaifera 
ojjicinalis que habita no Brazil. 

A copaiha em curas applaudida, 
Que a módica scieucia estima tanto. 

Fli. J. SANTA BITA DUBAO, CARAMNBÚ, C. VII, 
est. 51. 

t COPAHIBEIRA, s. /. (De copahiba, 
com o suffixo «eira»). Arvore d'onde se 
extrae o oleo de copahiba. 

COPÃL, s. m. (E' o nome mexicano 
das rezinas queimadas nos templos, e que 
foi appiicado, por Monaredes, ó. rezina 
courbaril). Kezina extrahida, por incisao 
de diversas arvores tropicaes. 

—Copai duro, rezina que provem níxo 
do llexico, mas de Jladagascar. 

—Gumma copai falsa, a que é impor- 
tada da America ; provem do rhus copai- 
liiium de Linneo. 

COPALÍNA, s. /, (De copai, com o suf- 
fixo «lua»). Termo do Chimica. Princi- 
pio immediato da rezina copai. 

—Termo de Pharmacia. Synonimo de 
balsamo. Vid. Copallina. 

t COPALLÍNA s.f. (De copai). Balsa- 
mo copalmo ou copallina, matéria liqui- 
da, extrahida, por incisào, do liquidam- 
bar slyracifluu de Linneo. 

C0PÁLM9, s. m. Termo de Botanica. 
Liquidambar d'America. Vid. Copallina. 

t COPÁLXOCOTI ou COPALXO, s. m. Ter- 
mo de Botanica. Arvore da America hes- 
panholá. 

f COPÃO, s. m. (Do francez coupon, 
de couper, cortar). Termo moderno. For- 
mado no XVIII século, para significar uma 
porção da divisão d'uma acçào. 

— Obs.; Em geral, seguindo a ortho- 
graphia franceza, escreve-se coupon. 

COPÁR, V. a. (De copa). Tosquiar a 
i-ama da mui ta, do buxo, etc., para lhe 
dar uma fôrma convexa ou de abobada. 

— Copar uma arvore, alargar a rama 
em redor para formar copa, arredondar. 

'—Copar uvia chapa de metal, arqueal-a, 
dar-lhe superfície convexa como de vaso 
côvo. 

—Copar o cabello, aparal-o á roda da 
cabeça por igual; penteal-o. 

— Copar o manteo antigo do pescoço, 
fazei-o cm canudos. 

— Termo de Artilheria. Copar o mor- 
i'ào^alisar-lhe a ponta depois deesfarpado. 

— Copar-se, v. rejl. Fazer-se frondoso, 
formar copa; diz-se das arvores. 

CÓPAS, s. /. (De copa). Um dos 
quatro naipes de um baralho de cartas, 
figurado por corações encarnados, c que 
os hespanhoes, com mais propriedade, re- 
presentam com copas ou taças. 

COPAÚBA. Vid. Copahiba. 
COPÁZIO, s. m. (Augmentativo de co- 

po). Copo grande, e ordinariamente cheio. 
CÓPEECK, CÓPECK ou KOPÍCK, s. m. 

Moeda de cobre da Rússia, 100 copeeek 
valem um rublo effectivo ou rublo de 
prata. 

COPEGÁR, V. n. Termo Popular. Es- 
corregar, cair em feitos amorosos. 

— Claudicar, manquejar. 

— Cair em desacertos, errar. 
COPÉIRA. Vid. Copa. 
1.) COPÉIRO, adj. Engenho copeiro. 

aquelle cuja roda se move por queda ® 
agua, sobre os cubos mais altos. 

— Engenho meio copeiro, aquelle em 
que a agua toma a roda pelo meio. 

—Copeiro rastüiro, aquelle que a agua 
movo por baixo, dando nos cubos inferiO' 
rGs« 

2.) COPÉIRO, s. m. (De copa, com o 
suffixo oeiro»). O que cuida na cop») 
faz doces, geleas, licores, etc. . . 

— O que serve á mesa para adminis 
trar os vinhos, licores, etc. 

COPEJÁDO, part. pass. de Copejar- 
COPEJADÒR, s. m. (Do thema copej»; 

de copejar, com o suffixo «dôr»). 
dor que copeja nas pescarias do Alg®'''^®' 

COPEJÀR, V. a. ant. Harpoar. — C"?®' 
jar o atum. 

COPÉL, s. m. ant. Especie de sacco o 
funil no fundo da rede de tralha, ou 
malha miúda, com que se pesca a senie 
do peixe. . 

COPÉLHA ou COPELLA, s.f. (Do 
cupella, diminutivo de cupa). Peq"® 
vaso feito de ossos calcinados reduzi 
a pó, e diluidos em agua, e que ser^' 
para a copellação. — «Copelas são 
vasos porosos feitos em fôrma de 
pequena escudela, ou, tigela, os quaes« _ 
vem para purificar o Ouro, e a -f.' 
estes se fazem de huma maça feita de 
zas bem lanadas, para se lhe tirar 
suginoso, ou de ossos calcinados, 
do-se d^esta massa uma tigela de jf 
ou de barro forte, capaz de resist^^ 
fogo, comprimindo-se muito bem o, ^ 
dmtro da tigela ; depois se lhes faral^ 
pequena cavidade no meyo da pado» í 
he, onde se ha de pôr o Ouro, ou "f 
que se quer purificar; então se 
seccar, antes que se punha no fogo.* 
macopea Tubalense, Part. ii, p. 872, c" • ^ 

COPELLAÇÃO. s. /. (De copella, 
suffixo «acçâo»). Termo de Chimica. 
raçào pela qual se separa a prata 
outros metaes, a que está ligado, exc r 

, rrprl»" 
COPELLAR, f. a. (De copella). . 

de Chimica. Passar, purificar um meta í 
Ia copella. . 

t COPERNICÂNO, adj. (De coperi»'' 
Systema copernicano. 

— Theoria copernicana, a que es 
lece que todos os planetas gyraffl » 
do sol em ellipses. , go- 

— S. m. Partidario do systema 
pórnico. g]c- 

COPÉRNICO, s. m. (De Copernico.^^-^g, 
bre astrônomo prussiano). Termo 
tronomia. Uma das manchas flS- 
denominada em memória do celet» 
tronomo Nicoláo Copernico. ggto 

— Instrumento astrononiico 
por Whiston para representar e i-giu» 
o movimento dos planetas n® 
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^6 Copernico, o qual suppõe o sol no cen- 

5° mundo, o todos os planetas gyran- 
0 ern torno d'elle. Este systema, confir- 

o pelas explicações de Descartes e 
®wton, está geralmente adoplado. 
!)• COPÊTE, s. m. ant, Passador da 

®®pora onde encaixam os talões. 
Termo de Armaria. As palas de 

pegadas ás grevas ou botas, e que 
° •"iam os sapatos nas armas defesas 

antigas. 
^Topéte, cabello dianteiro frizado. 

p 'í). COPÉTE, s. m. ant. Diminutivo de 
hum copete de cristal com 

de prata dourada smaltado, que 
H Jium marco e ires onqas e meya.» 

de 1337, no Corpo Diplomático Por- 

Sanl^^' ^ ' publ. pelo Visconde de 

ÇÔPHTÕ. Vid. Copto. 
^ )• COPIA, s. f. (Do latim copia), Abun- 
3ncia, grande quantidade, afflucncia.— 
P'3 de homens. 

No sentido de coiisas materiaes. 

^0 liquor doce, e puro 
será a cópia, e parte ignal devida. 

■AHT. FEBn., ODES, liv. I, n.° 8. 

grande copia de batcgas atroào 
om fera consonância o campo, & mütes 

In/ ^ aberturas cauci iiosas ®rnal som fazendo, & estrudo horribel. 
COItTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. 5. 

^cixag poi.tn,g o inimigo 

Po^ buscar outro de tão longe, 
Se' despovôe o reino antigo, ® ''aqueça, e se vá deitando a longe ! 

scas o incerto e incognito perigo, 

^ fama to exalte e te lisonge, T) senhor, com larga copia, 
auia, Pérsia, Arabia, c de Etliio^na? 

Lus., c. IV, est. 101. 

rodeios a ti manda, 
„ te fazAr tudo aquiL. 
jj . - sobre as terras anda, 
E de lá do Tejo ao Nilo, a fria plaga de Zelanda 
Noa '^'onde o Sol não muda o estylo 

oH'" saber, que tudo aquillo gue sobre o mar, que s " 
^0 riquezas, de lá do 1 
^ desde a fria plaga c 
Non '^'onde o Sol nau muna. u 
Tud t ^ gente de Ethiopi o tem no seu reino em grande copia. 

idem, 1JJIUE5,, c. vir,[est. 61. 

No sentido de cousas immateriaes. 

andava pola mais ornar 
Coqj P^'^j com sentença, e com arte, que podesse d'outras triumphar. 

peub., caetas, liv. I, n." 3. 

de Mairões, 
Nàò n?°í ® I^onaventura, 
Kem f, '®™bra em que escritura, 
Nem o®' y'" quaes distinções, 
Ma, das razões : latim 

'°quo dizia assim : 
aiL auto da MOFINA MENDES. 

f™' /• (Vicl. Copia 1). Es- 
cqt)- "'n outro. — Dar, guar- 

Co ■ documento. 
fiü^'-'''0'da, copia inteiramente 

não só pela sub- 
"eor do acto, mas também pela 
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disposição das palavras, das linhas, das 
paginas e das assignaturas. 

— Poi' extonsão. Keproducção d'uma 
obra d'arte. — Uma copia da Venus de 
Medicis. 

—Figuradamente: 

Mas não foy rnaravilba desusada, 
Se a bella copia se desmaya em Flora, 
Que se desmaya em Silvio a copiada. 

EARB. BACELLAIl, SONETO A'ÜM DESMAIO. 

—Simplesmente imitação. O drama D. 
Antonio de Poriuçjal, de Ãlendes Leal, é 
uma copia imperfeita do liuys Blas de 
Victor Hugo. 

—Pessoa que reproduz ou imita os mo- 
dos d'uma outra; que reproduz as feições 
d'outra pessoa. 

— Este rapaz é a" copia do pae, 
Delle encontrada por ditosa sorte 
A namorada cnpia, qual no monto 
be oíierece á defensa da consorte, 
Saluage touro de arrugada fronte. 

SÁ DE MENEZES, MAI.CA CONQ., 1ÍV. V, CSt. 27 

— Familiarmente: Um original sevi 
copia; um homem original, do que se não 
encontra outro egual. 

—Loc. Dar copia de si, visitar, rece- 
ber alguém ; dar audiência, despachar. 

—Dar copia de si ao inimigo, sair-lhe 
ao encontro, accommettêl-o. 

—Dar copia de alguma cousa, dar vis- 
ta, noticia, conhecimento d'ella. 

— Haver copia do juiz, requerer-lhe 
despacho ou providencia, poder requerer- 
lhe; ter audiência. 

—Haver copia de confessar, aclial-o, e 
confessar-se-lhe. 

f COPIÁDO, A, part. pass. de Copiar. 
COPIADÕR, s. m. (De copia, com o suf- 

fixo «dôr»). O que copia ou traslada car- 
tas, etc., copista, amanuense. O que co- 
pia panncis, retratos, obi-as de esculptu- 
ra, etc. 

— Livro onde se transcrevem as car- 
tas que se remettem, 

—Termo de Commercio. Livro em que 
se copiam cartas, facturas, etc., de nego- 
ciantes, mercadores, etc. 

L) COPIÁR, V. a. (De copia). Trasla- 
dar, transcrever, tirar uma copia, imitar 
uma obra original de pintura, ou escul- 
ptura. 

— Copiar as feições d'alguém, retratar. 
— Figuradamente: Representar, imi- 

tar as acções, os gestos, os costumes, as 
maneiras, os cstylos de outra pessoa. 

Mas veio acima, a snlvo ; 
Que passadas bem poucas nadaduras, 
E deiretido o sal comi)letamente, 
Pojou, coiri leve lombo, em terra o Burro. 
Quiz copial-o o soeio das es2>oiijas ; 

Como elle mergulhou. 
FRANC. M. DO NASC. EAH. DE I.AE. 1ÍV. I, f. 32. 

— Copiar-se; v. rejl. Termo de Bellas- 
artes. Kepetir-se; não variar de assum- 
ptos. 

2.) COPIÁR, s. m. Termo do I3razil. A 
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parto dianteira das casas baixas rústicas, 
ou palhoças, onde está a porta da entra- 
da, e ha como uma varanda aberta. 

COPIDOPTÉRO, s. m, (Do grego kapis, 
espada, e pteron, aza). Termo do Histo- 
ria Natural. Genero de passaros quo têm 
as azas em fôrma de espada. 

COPILAÇÃO. Vid. Recopilação, epílogo. 
COPILADÕH, s. m. (Do thema copila, 

do copilar, com o suffixo «dôr»). Compi- 
lador, recopilador. 

COPILÁR, V. a. ant. (Vid. Compilar). 
Ajuntar, traçar, machinar. — Andavam 
copilando uma traição. 

COPINÉTE, s. m. Trajo, ou fazenda an- 
tiga. 

CÓPÍNHO, s. m. (Diminutivo do Copo.) 
CÓPIO, s. m. Rede mui miúda de ras- 

tro. 
COPIÓSAMÊNTE, adv. (Do copioso, com 

o suffixo «mente»). Com abundancia^ lar- 
gamente. 

COPIOSIDÁDE. (Vid. Copia 1.) 
COPIOSÍSSIMO, adj. siiperl.ãe Copioso. 
COPIÔSO, adj. (Do latim copiosus). 

Abundante, numeroso. 

Apos isto soltou de triste choro 
lifla muy cojiiosa, e larga vea. 

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPULV., C. VII. 

Depois de ja acabado o copioso 
Esplendido banquete se recolheu 
l'era onde apare lhado cstaua hum nobre 
Bem laurado, custoso, rico leito. 

IDEM, míDEM, c. IV. 

— (í Corriam as villas, e lugares intei- 
ros ao padre pelo hautismo com tanto fer- 
uor, que nam bastando nem elle, nem to- 
dos os que entam andauam em Maluco a 
tam copiosa pescaria, foy forçado a ir 
chamar, e buscar d índia nouos compa- 
nheiros, qua os viessem ajudar a tirar as 
redes. i> Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 11. 

Se a cobiça de undosa 
Da patria te desterra 
Descontente por menos caudalosa, 
Em fim peregrinando o valle, e serra, 
Vás em busca de enchente mais copiosa, 
De mais alta corrente, 
Pára, adverte, e repara, 
Que essa nova crescente 
Será mais alta, porém menos clara. 

BAItB. BACELLAR, SAUDADES A AONIO. 

— (íDos engenhos copiosos, todavianão 
poucos ha arriscados.•!> Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 205. 
— <í Por que logo nos de Portugal manda- 
vão os lieis delle por Zeíras^vcopiosas doa- 
ções á Sé Apostolica, do que conquista- 
vam.ri Franc. Rodrigues Lobo, Corte ua 
aldea, dialogo ii. — «Os dias, que.se di- 
latarão as vodas, gastarão-se em apres- 
tos, a que responderão copiosos banque- 
tes.t Fr. Domingos Teixeira, Vida de D. 
Nuno Alv. Pereira, liv. i. 

1.) COPÍSTA, 5. 2 gen. (Do Copia 2, 
com o suffixo ffista»). Pessoa quo tira 
copias. 
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— Figuradamente: Artista quo nSo 
tem o talento da invençSo; plagiário, imi- 
tador. 

2.) COPÍSTA, s. 2 gen. (De copo, com 
o suffixo íista»). Enxugador de copos, be- 
bedor. 

CÓPLA, s. f, (Do latira copula). Quar- 
teto de versos endecasyllabos, ou octosyl- 
labos, consoantes ou assoantes. 

— a Vou, vouj e custe o que custar, 
morra eu na imprêza, qm lá diz a copia; 

Morrer por mi dama, 
Morrer, morrerei; 
Que viver sem ella 
Eu viver nào sei. 

— iBoa escolheste a hora para versos 
e copias, estudante.rt Garrett, Arco de 
SanfAuna, cap. iii. 

COPLAZÍNHA, s. f, Diminutivo de Co- 
pia. 

ÇOPLÍSTA, s. m. (De copia, com o suf- 
fixo «ista»). Autor de copias. 

CÓPO, s. m. (Do latim cuppa, ou cupa). 
Vaso para beber, de forma cylindrica, e 
ordinariamente mais estreito para a base. 

Entre os copos, que em torno sempre girão, 
Brevemente propoz o gordo Bispo 
Aos bons Capitulares seu projecto, 
Que todos approvárão, e alli jurào, 
Pelo doce licor, que impetuoso 
Pelas veias, e cérebro lhes corre, 
De o sustentar — ató darem as vidas 
Por vê-lo felizmente executado. 

Dimz DA CBÜZ, IiySSOPE, c. 3. 

— Cópos da espada, a guarda da mão 
abaixo do punho. 

— Copo da balança, prato. 
— Cópos da hrida, peças do freio. 
— Vaso de corno, ou de sola, como 

ura cópo, porém um pouco mais compri- 
do, com que os jogadores dos dados os 
lançam, quando jogam. 

— A porção de lã, linlio ou algodão, 
que se põe na roca de cada vez. 

—Adag. : aPouco a pouco fia a velha 
o copo.i 

—Cópos de neve, a neve que cáe como 
lã em flocos nos paizes do norte. 

— Loc: Cópo d'agua, cópo cheio d'agua. 
— Dar um cópo d'agua, dar uma pe- 

quena refeição, merenda de doces, etc. 
COPOLÍNAS, adj. f. (De copo). Termo 

de Botanica. Diz-se das folhas em fôrma 
de cópo. — «Copolinas (glandulas), são 
hum tanto semelhantes a copinhos ou ti- 
gellinhas.v Avellar Brotero, Compêndio 
de Botanica, p. 90. 

CÓPRA, s. /. Antiga fôrma do Copia. 

Vy, quem nam quisera ver, 
Çento tantas copras ler. 

CANC. DE BE3., t. I, p. 61. 

— Na Ethiopia, miolo do côco secco 
e avellado. 

COPRÃO, s. m. Vid. Gualdrapa. 

COPRÁR ou COPREJÁR, v. n. ant. Fa- 
zer cópias, versejar, 

COPRÍNHA, s. f. (Diminutivo de Cc- 
pra.) 

Zombais ? Fnllais-me coprinhas ? 
CAM., AMPIIITK., act. I, SC. 3. 

COPROCRÍTICO, adj. (Do latim copro- 
criticus). Termo de Medicina. Remedio 
coprocritico, remedio que faz evacuar pe- 
los intestinos. 

COPROPRIETÃRIO, s. m. (De co, por 
com, e proprietário). Termo Jurídico. 
Proprietário ou possuidor de alguma cou- 
sa, conjunctamente com outro. — «Os 
compartes chamão-se egualmente co-inte- 
ressadosj co-proprietarios, quinhoeiros e 
consortes do navio, ou parceiros; e a as- 
sociação que formão não é sociedade, é 
parceria.... O comparte nas decisões ácer- 
ca do destino, costeamento, e manejo do 
navio prepondera, segundo a grandeza 
do seu interesse no navio, contando-se por 
um voto o que tem a menor porção, e por 
dous o quo tem o dobro, e assim em pro- 
porção.y> Ferreira Borges, Diccionario 
Juridico-Commercial, s. v. Comparte. 

CÓPTICO, ou COPHTICO, adj. Perten- 
cente aos coptos. 

CÓPTO ou CÓPHTO, s. m. (Parece ser 
uma contracção, por aphérese, da syllaba 
inicial, do grego Aigyptos, Egypto). No- 
me dos christãos do Egypto. Os cophtos 
são da seita dos Jacobitas ou Euty- 
chios. 

— A antiga lingua do Egypto. 
COPÚ, s. m. Téla muito estimada na 

China. 
CÓPULA, s. f. (Do latim copula). Coi- 

to, ajuntamento carnal de dous sexos.— 
<s8e o rigor dos samtos cânones poem dcf- 

fesa e intredito sobre a copulla do matri- 
monial aiuntamento, quaremdo que se nom 
faça {imtre aquelles que per alguum dive- 
do de paremtesco som comjumtos.D Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 
28. 

— Termo de Lógica. Parto do uma 
proposição que une o attributo ao sujeito. 

COPULÃDO, j)art. pas. de Copular. 
COPÜLÁR, v. n. (Do latim copulari). 

Ter copula, ajuntar-se para a geração; 
diz-se dos animaes. 

COPULATÍVO, adj. (De copula, com o 
sufiixo «ativo»). Que servo do ajuntar. 

—Termo de Grammatica. Conjuncção 
copulativa, a que serve de ajuntar e unir 
entre si as proposições, os membros de 
um período,, etc. 

CÓQUE, s, m. Termo Popular. Panca- 
da na cabeça, que sôa, retine; carolo. 

COQUEÁDA, s. /. Grito, voz dos maca- 
cos. Vid. Cuquiada. 

COQUEÁR, V. n. Gritar, vozear. 
coqueiral, s. m. (De coqueiro, com o 

suffixo «ai»). Souto de coqueiros, palmar. 
COQUEIRO, s. m. (De côco, com o suf- 

fixo «eiro»). Termo de Botanica. Gene- 
ro de arvores da família das palmeiras 

de tronco pouco grosso, mas sumraaKien- 
te alto, direito, o coroado de folhas mui- 
to compridas e aladas e que produz^ 
cocos; ha muitas especies.—O coqueiro _ 
Índia {cocus nocifera).—O coqueiro 
doba (focws butyracea). Coqueiro do Brazi • 
— O coqueiro de Guiné [cocus guineensis)> 
etc. 

COQUELÚCHE, s. /. (Segundo Menage, 
do latim cuciduccia, derivado de 
bas, especie de capuz). Termo de Medic' 
na. Doença caracterisada por uma tosse 
convulsa, e que ataca principalmente a 
crianças. , 

COQÜÍLHO, s.f. (De côco). Nome ao 
cocos pequenos, de que se fazem contas 
ra rezar, etc., fructo d'uma especie 
palmeira da índia. 

COQÜÍO. Vid. Cocchio. 
1.) CÒR. Preposição j^refixa a i 

que começam por «v» e que nào é 
do que a preposição com, mudado o " 
em «v» por assimilação. 

2.)CÒR,s.f. (Do latira color). Sen6ag|' 
que produz sobre o orgão da vista a li^ 
versamente reflectida pelos coi'pos. As 
res, segundo Newton, são o producto 
decomposição da luz. ^ 

— Côres primitivas, as sete côres 4 
se mostram na decomposição da li"®' 

— Côres naturaes dos corpos, as í . 
provéem da natureza dos raios, reu® 
dos ou refractados por esses corpos. 

— Côres complementares, as que rep ^ 
duzem a cor branca, combinando-s®^^^ 
uma outra cor; é assim que as seis c 
do espectro solar reunidas são ""y 
complementares da sétima côr, com ^ 
fazem nascer a cor branca; no sys 
do contraste das côres, a palavra 
mentar tem uma outra significação : s 
para indicar a côr, quo é suscepti^'® 
decompor o tora d'uma outra côr. 

— Substancia, ou matéria colof''' 
usada em tinturaria, pintura, etc. , 

— Termo de Pintura. Côres br^^ 
as que estão debaixo da denominaÇ"''' 
côres brancas. , 

— Côr geral, o resultado do eonj^^^jg 
dos diversos objectos coloridos, q^e ® 
n'um quadro. 

— Côr local, a côr própria a 
jecto independentemente da distri"^^^ 
da luz, e, por extensão, côr local, 
representar, quer em pintura, quer 
composição litteraria, quer mesni" 
composição musical, certos 
se julga ter um caracter propfio 
paiz, d'uma época, etc. O oC 
côr local foi particularmente pe® 
uso pela escola romantica. 

— Usualmente. Côr, emprega-S" 
exprimindo uma propriedade supp''® 
têm os corpos de impressionar o sc 
da vista d'um ou d'outro modo qiifl 
zendo-se que tem côr verde um 9 
reflectindo, e decompondo a luZ) 
sensação do verde, etc. 
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O branco orvalho os campos já perderam : 
As boninas as côres, e estes prados 
De cardos, e d'espinlxos já s'encbêram. 

ANT. FESK., EQL. II. 

Nova cor toma o Sol, ou se erga, ou lava 
Wo claro Tejo, e nova luz nos manda. 

IDEM, SON., liv. 1, n.° 12. 

^®U!i_roupa comprida ao Francez uso 
ye nua seda que á côr do prado excede 
Justa no corpo ató a cintura, & delia 
Afastandose, em roda a terra toca. 

COUTE REAL, NAUFB. DE SEPULV., C. IV. 
Nào faltou varias côres aprazíveis, 
oe hum vê riquo, custoso, outro procura 

gosto ja supérfluo, aventajar-se. 
IDEM, IBIDEM. 

Porque vi muitos pastores 
andiir guardando seus gados 
vestidos d'alcgres côres 
bem fora de meus cuidados, 
^as nam dos de seus amores : 
■Nam querendo mais haveres, 
•lom querendo mais riqueza, 
porque amor tudo despreza, 
Was todos os seus prazeres 
Oram pera mim tristeza. 

CDRYST. PALcSo, OBIÍAS, p. 5 (cd. 1871). 
^las ysto vai d'aquclla arte 
guando se entre montes brada, 

toom he era luta parte 
e em outra he a pancada; 

foi que a minha dor 
®oatrou em tós ho sinal, 
porque ao menos na côr 
vos lembrarei» do meu mal. 

IDEM, IBIDEM, p. 24. 
P,®Pois que ella teve as fleres 
■ colhidas, & escolhidas s demasiadas côres 
oin rosas entremetidas, 
62 dellas hua capella, 
soltou os seus cabellos 

gue eram tam longos como ella, 
de cada hum a lano em vellos 

® nacia hua querella. 
bebnardim ribeiro, egl., p. 2. 

jj "^7 "-^uo tardou muito que ao longo da 
dojizeíía em cima de 

côr negro, vestida da mesma 
^ia ataviada, que a fa- 
Hat fermosa, alem d'o ser de seu 

Franc. de Moraes, Palmeirim 

— «-Não tardou muito que á 
(íg ^ paço descavalgou uma donzella 
(2(j palafrem branco, com guamição 

ííie ''òr de setim avelludado, se- 
por " rosas de ouro miúdas, postas 
qq 'aZ ordem, que davam muito lustro 

Idera, Ibidem, c. 8.— 
irit '^6stida uma roupa franceza de 

feita a modo de caminho, 
trocos d'ouro tecidos uns por 

dçi^ o® cabellos lançados atraz, toma- 
wnia fita da mesma côr, e na ca- 

'^^P^lla de flores alegres, que davam 
c/íeiVo.í Idem, Ibidem. — «Fz- 

cavallo murzello grande, ves- 
«ig ^''"nas verdes e leonado, côres mais 
4s * í"® então levava a vontade. 
<«8 ganhára no preço d'umas jus- 
''avi ^ ducado de Bergonha se fizeram 

poucos dias.» Idem, Ibidem, c. 10. 
VOL. u. — G4. 

— «O cavalleiro entrou pera outra casa 
e o da fortuna se sahiu pera fora e es- 
teve esperando ao da cova, que não tar- 
dou muito, armado d'armas negras, e po- 
la noite ser escura não se via a devisa 
do escudo, qiiera em campo negro uma 
sepultura da mesma côr, e emcima delia 
a morte que a guardava; e sem nada se 
dizerem, remeteram um a outro, d Idem, 
Ibidem, cap. 18. — «.ás quaes eram de 
verde escuro apertado, cheias de visagras 
d'ouro e azul, assás louçãas, no escudo, 
que o escudeiro lhe trazia, em campo ver- 
de um arvoredo da mesma côr, que pare- 
cia que se via de longe; e elle em si tão 
bem disposto e gentil homem, que dava 
esperança de grandes obras: depois de 
chegar ao imperador e fazer a cortezia 
que devia, com voz entoada, e que se po- 
dia bem ouvir, começou a dizer: Eu, se- 
nhor, sou um cavalleiro estranho, a que 
aqui se não saberá o nome polo pouco que 
ha que trago armas: o desejo que tive de 
me ver na aventura da Grav\-Bretanha, 
onde todos fallecem, me fez tomar esta 
ordem, por ver se minha dita seria me- 
lhor, que de alguns delles.» Idem, Ibidem, 
c. 30. — <iE ella se despediu delles, fa- 
zendo logo volta, trazendo comsigo qua- 
tro escudeiros, e cada um diante si um 
lio: e outros quatros homens de pé com 
quatro cavallos a destro, todos de uma 
grandeza e côr, tal que se não podia fa- 
zer differença de um a outro.d Idem^ Ibi- 
dem, c. 35. — dLuimão de Borgonha, 
Claribalti d' Ungria tiraram armas bran- 
cas : no escudo em campo verde medro- 
nhos d'ouro. Flamiano, Esmeraldo o fer- 
moso, sahiram com outras de morado e 
roxo e pintasirgos de muitas côres, e nos 
escudos em campo branco umas nuvens 
cerradas.D Idcin, Ibidem, c. 38. — «O 
principe Graciano estava armado de ver- 
de e branco a quarteirões, cubertas as ar- 
mas de folhagem das mesmas côres : e no 
escudo em campo um lião par do, t Idem, 
Ibidem. 

Quando chegava a frota áquella parte, 
Onde o reino Melinde já se via, 
De toldos adornada, e leda de arte,* 
Que bem mostra estimar o snncto dia : 
Treme a bandeira, vôa o estandarte, 
A côr purpurea ao longe api)arecia ; 
Soam os atambores e pandeiros: 
E assi entravam ledos o guerreiros. 

oB. ciT., c. II, est. 73. 

Eecebe o Capitão alegremente 
O mensageiro ledo, e seu recado ; 
E logo manda ao Kei outro presente, 
Que de longe trazia apparelhado; 
Escarlata purpúrca, côr ardente ; 
O ramoso coral, fino e prezndo, 
Que debaixo das aguas mollc crece, 
E como 6 fora d'ellas se endurece. 

OB. CIT., c. 11, est. 77. 

Um batei grande e largo, que toldado 
Vinha de sedas de diversas côres, 
Traz o Rei de Melinde, acompanhado 
De nobres de seu reino e de senhores. 

OB. CIT., c. II, est. 94. 

Nos de sua companhia se mostrava; 
Da tinta, que dá o múriee excellente, 
A varia côr, que os olhos alegrava, 
E a maneira do trajo diífereute. 

OB. CIT., c. II, est. 99. 
Respondem as trombetas mensageiras, 
Pifaros sibilantes, e atambores; 
Alférezes volteam as bandeiras, 
Que variadas são de muitas côres. 

OB. CIT., c. IV, est. 27. 
Estendeu n'isto, Phebo o claro manto 
Pelo escuro Hemispherio somnolento ; 
Veiu a manha no céo pintando as côres 
De pudibunda rosa, e roxas flores. 

OB. CIT., c. IV, est. 75. 
Pelas praias vestidos os soldados 
De varias côres vem, e varias artes ; 
E não menos de esforço apparelhados 
Para buscar do mundo novas partes. 

OB. CIT., c. IV, est. 85. 
Mas logo ao outro dia seus parceiros, 
Todos ims, e da côr da escura treva, 
Descendo pelos ásperos outeiros. 
As peças vêm buscar que esfoutro leva. 

oB. CIT., c. T, est. 30. 
Mas nós, como pessoas magoadas, 
A resposta lhe demos tão crescida, 
Que, em mais que nos barretes, se suspeita 
Que a côr vermelha levam d'csta feita. 

OB. CIT., c. V, est. 33. 
Chega-se o praso, e dia assignalado 
De entrar em campo já co'os doze inglezes, 
Que pelo liei já tinham segurado : 
Armam-se d'chnos, grevas c de arnczcs; 
Já as damas tem por si fulgente, e armado 
O Mavorte feroz dos Portuguezes : 
Vestem-se ellas de cores, e de sedas. 
De ouro, e de jóias mil, ricas e ledas. 

OB. CIT., c. VI, est. 58. 

Mil arvores estào ao c6o subindo 
Com pomos odoriferos e bcllos : 
A laranjeira tem no fructo lindo 
A côr, que tinha Daphne nos cabellos ; 
Encosta-se no chão, que está caindo, 
A cidreira co'os pezos amarellos •, 
Os formosos limões alli cheirando, 
Estão virgineas tetas imitando. 

oB. ciT., c. IX, est. 5ü. 
Abre a romãa, mostrando a rubicunda 
Côr com que tu, rubi, teu preço perdes ; 
Entre os braços do ulmeiro está a jucunda 
Vide c'uns cachos roxos e outros verdes. 

OB. CIT., c. IX, est. 59. 
Para julgar difficil cousafôra, 
No céo vendo e na terra as mesmas côres, 
Se dava ás flores côr a bella Aurora, 
Ou se lh'a dão a ella as bellas flores. 
Pintando estava ali Zephyro e Flora 
As violas da côr dos amadores; 
0 lirio roxo, a fresca rosa bella, 
Qual rcluze nas faces da donzella. 

OB. CIT., c. IX, est. Gl. 
Começam de enxergar subitamente 
Por entre verdes ramos varias côres: 
Côres, de quem a vista julga e sente, 
Que não eram das rosas ou das flores; 
Mas da lã fina e seda difrcrente, 
Que mais incita a força dos amores, 
De que se vestem as humanas rosas, 
Fazendo-se por arte mais formosas. 

OB. CIT., c. IX, est. G8. 

Attcnta a ilha Barem, que o fundo ornado 
Tem das suas perlas ricas e imitantes 
k côr da Aurora ; o vê na agua salgada 
Ter o Tygris c Euphrates uma entrada. 

OB. CIT., c. X, est. 102. 
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Olha de Banda as ilhas, que se esmaltam 
Da varia cor, que pinta o roxo fruto ; 
As aves variadas que ali saltam, 
Da verde noz tomando seu tributo. 

OB. ciT., c. X, est. 133. 
Disto o cheiro, disto a cor, 
Que preço nam tem igual, 
Milagres de Portugal, 
Cousas de tanto sabor 
fara saberem tam mal. 

bí de mikanda, cakta a ant. peheyba. 
Alli das fruitas da terra, 
^ue tem cada ines a sua) 
Colhida em sasão cada uma, 
Nunca o sabor á cor erra, 
Nem ao nome de nenhuma. 

IDEM, IBIDEM, 
Mais do que as flores, e que orvalho as flores 
Arvores tenho, onde abelhas crio, 
Que sahem de huma, e entrão de mil cores 
De flores ehêas, ricas de rocio. 

JEH. BAHIA, FAB. DE POLIPIIEK. E OALAT. C. 45. 
E entre os bosquejos das suaves cores 
Vem nacendo os primeiros rcsplandorcs. 

OAB. PEH. DE CASTBO, ULYSSÉA, C. X. CSt. 6. 

As jóias que nas partes ordinarias 
Estavào com policia repartidas, 
Cos esmaltes que tem de cores varias 
As mesmas cores ficão mais subidas; 
Assi nào só Celestes Luminarias 
Se julgarão do Sol sendo feridas, 
Mas se a vista se crera parecerão 
Que quantas jóias são, tantos Soes erào. 

EOL. DE MOUBA, NOV. DO HOMEM. C. III, eSt. 30. 

—«Chegar a desdenhar das cores de 
que fez eleição, com tanto que lhes não 
interpretem, t Francisco Manoel de Mello, 
Carta de Guia de Casados. — Coze os ri- 
cos panos, que os antigos tecerão, erran- 
do-lhe porém a cada passo os fios, cor e 
o direyto. Idem, Apol. Dial., p, 200. 

Cuberto o chão das fructas mais mimosas, 
Com mil formosas cores matisadas, 
E á, maneira, entre flores, de serpentes 
Vão volteando as liquidas correntes. 

FB. J. SANTA BITA DUEÃO, CABAMUBÚ, C. III. 
est. 33. 

Juno irada responde: c Ave invejosa, 
Melhor fôra callar-te; 

InvejareS a voz da Philoméla, 
Tu, que a colleira enfeitas 

Co sérico matiz das cores do íris ! 
FEANC. M. DO NASC., FAB. DE LAF. 1ÍV. I, f. 39. 

Vê do illustre Eesende a mão fecunda, 
Trocando a penna, que mandára aos évos 
Os feitos dignos da perene historia, 
Pelo arguto pincel; o sábio Carlos, 
Que ao divino Corregio usurpa as cores. 

OABBETT, BETBATO DE VENUS, C. IV. 
Levam tempo disputas, e as fradeseas 
Mais que nenhuma. Escassa a luz incerta 
Do crepúsculo teuue, dúbias cores 
Ao vecejar dos campos dava ainda. 

IDEM, B. BBANCA, C. I, Cap. 13. 
Gruppos negros. 

Brancos de monges, de diversas côres. 
IDEM, iBmKM, c. n. cap. 9. 

Que se o ceo fora quadrado, 
Nào fôra redondo, senhor. 
E se o sol fôra azulado, 
D'azul fôra sua cor, 
E não fôra assi dourado. 

OIL VIO., AUTO DA FEIBA. 

Dez maçans cor d'ouro ontem colhidas 
A furto num cerrado aqui te tenho. 

ANT. FEBB., EGLOOA 3. 

Da côr do Ceo no Occaso, e de oiro orladas 
As azas fulgeiitissimas estende ; 
Mostrão, se ondeão, cores variadas. 
Qual em ar tenebroso íris s'estende. 

AGOST. DE MACEDO, OIJIENTB, C. I, eSt. 25. 

Tinha a vista tão languida, e turvnda 
Quaes são no eclipse os astros luminosos : 
A cor de rosa em lyrios tom mudada 
Nas faces, e nos lábios graciosos. 

IDEM, IBIDEM, C. II, est. 65. 

— Figuradamente: 
Com perigrina cor, e pinzel grato. 
Pintarei de toda a África a conquista 
Onde as co)-es dos feitos já passados 
Lustre as sombras darão dos esperados. 

QUEVEDO, AFFONSO AFBICANO, C. I. 

A ouvir cantar dos feitos portuguezes 
Convida ; pinta-lhe em vivazes cores 
A grandeza do povo a que preside 
A lealdade, o valor. 

OABBETT, CAM., C. VII, Cap. 13. 

— Fallando de vestuários. Qualquer 
côr, á excepção do branco, e preto. — 
Ella trazia um lindo vestido de côr. 

—Côr cerulea, ou celeste, côr azul. 
— Figuradamente : Opinião, modo de 

pensar.— Este homem muda de côr como 
o camaleão. 

E des o Grou, tfi Folosa, 
Homens de seis centas cores, 
Só no jogo não tem grosa. 
Conversação perigosa. 
Missa d'arrenegadores. 

si DE MIBANDA, CABIA A ANT. PEBEYRA. 

— Tez, o colorido natural do rosto, ou 
o que n'elle imprime uma forte impressão, 
um sentimento, ou mesmo a luz ambiente. 

Desconsolados rostos todos mostram. 
Por elles estendida cor sulfurea. 

COBTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. I. 

Traspassado, tremendo, a cor perdida, 
Co marido charissimo se abraça. 

IDEM, IBIDEM, c. 10. 

— «.No escudo em campo Iranco a «s- 
perança morta, tão natural, que em tudo 
o parecia, assim na cor do rosto, como 
no esquecer dos membros, com letras na 
bordadura do vestido, que declaravam seu 
nome a quem Tho não sabia: e por esta di- 
visa lhe chamavam muitos cavalleiro De- 
sesperado.-n Francisco de Moraes, Pal- 
meirim de Inglaterra, cap. 59. 

— Côr, é muitas vezes determinada por 
a preposição «de» seguida do nome espe- 
cial. Côr de rosa, côr de ouro, côr de 
flor do alecrim, côr de café com leite, 
etc. 

Dae-me uma fúria grande e sonorosa, 
E não de agreste avena ou frauta ruda ; 
Mas de tuba canora c bellieosa, 
Que o peito accende e a côr ao gesto muda : 
Dae-me igual canto aos feitos da famosa 
Gente vossa, a que Marte tanto ajuda; 

Que se espalhe, e se cante no universo, 
Se tão sublime preço cabe cm verso. 

CAM. Lüs., e. I, est. 5. 
Aqui a fera batalha se enerueee 
Com mortes, gritos, sangue e cutiladas; 
A multidão da gente que perece, 
Tem as flôres da própria côt mudadas. 

GB. CIT., c. IV, est. 42. 

Pela arabica lingua, que mal faliam, 
E que Fernão Martins mui bem entende,^ 
Dizem, que por naus, que em grandeza 
As nossas, o seu mar se corta e fende : í" 
Mas que lá d'onde sae o sol, se abalam 
Para onde a costa ao Sul se alarga e esteno > 
E do Sul para o sol; terra onde havia 
Gente assi como nós da côr do dia. 

oB. CIT., c. v, est. 77. 
Os seintillantes olhos tanto ardião 
Que cometas infaustos semelhavão, 
Na grã cabeça e barba se esparzião 
Cinzas, que fogo ainda sustcntavão: 
Os anhelitos roucos despedião 
Grossos fumos, que o ar iiiíicionavão, 
Livida a cor, os beiços retornados. 
Em negro saugue os dentes tem banhados. 

BOL. DE MOUEA, NOV. DO HOM., C. I, 13- 

Mas desta ponta, cujas praias vemos 
O Mar bater com nomes diílerentes, 
Para o Polo encuberto caminhemos 
Aonde ha mais Estrellas refulgentes. 
Cujos largos caminhos, que aqui vemos, 
Povoados serão de varias gentes, 
Todos porém daquella cor escura 
Que faz da quinta zona a grã quentura- 

IDEM, IBIDEM, C. I, 55.. 

Vel-o ir, vel-o tomar, 
Vel-o cansar e gemer, 

, E em busca de si andar, 
Cobrar a cor e perder 
Que se não pôde topar. 

BX DE MIBANDA, CAETA A PEBO CABVAI'®''' 
A ninfa o ouve, e o modo a cor lhe 
De ardente rosa em eandida açueena 

JEE. BAHIA, FAB. DE PALIPH. E OALA*" 

Aqui desprende um ai, que aos astros 
Em súbito desmaio os olhos cerra, 
(Os olhos, a que Amor victorias 
E cáe sem voz, sem cor, sem luz, sem i*"" 

BAEB. DU BOCAGE, IDTLLIO i. SAUDA5® 
TEBNA. 

— Tinia, cosmético que se p3o na 
para dar-lhe um aspecto mais viç"®"' 
Esta mulher traz côr na cara. 

Nào lagrymas fingidas, não de cores 
Falsas o rosto tinto, não cortadas 
As palavras por arte, nem pintadas 
Em versos ingenhosos falsas dores. 

ANT. FEEBEIBA, SOÍt., 1ÍV. 1, n. 35. 

— Fazer-se de côres, mudar do 
rosto por efFeito de susto, ou 
Fez-se de trinta côres. A{0- 

— O collorido, fallando d'urn 
— Este quadro é d'uma boa côr- |g, 

— Viveza, brilho, fallando do 
— O seu estylo tem uma côr 

— Termo de Musica. Côr dos 
diz-se algumas vezes por timbre. 

— Certo caracter ou 
cousas. — Ver tudo côr de rosd^ 

— Familiarmente: Ainda 
que côr era o dinheiro d'tlle, isp 
ainda me não pagou o que devia* 
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^ Apparencia, pretexto, razão pallia- 

Falsuras de mnyto dano 
pode ter, como mao pano 
talsa cor e fengediça, 

CAKC. DE RESENDE, t. I, p. 100. 

Toinej-vos por um engano 
Q íilgua cor ajudado, 
trouxeste-mc assi enganado 
oum anno após outro afio; 
tudo foi para mais dano, 
pois nam vi lio que esperei 
e vejo o que arreçeei. 

cniiTST. FALCÃO, OBRAS, p. 25 (cd. 1871). 
Até OS (jue só a Deos omnipotcnte 
«e dedicam, mil vezes ouvireis, 
yue corrompe este encantador, e illude; 
Mas não sem cor, com tudo, de virtude. 

cam., lus., c. Tiir, est. 99. 

"~-Loc. POP.: Côr ãe burro quando fo- 
côr não definida, e tomada usualmen- 

n Um sentido ironico, ou chulo. 
"OR, s. m. (Do latim cor por cors, the- 

<^ordi-coração). Coração, afFecto, cora- 
Sfim, tendencia, boa vontade, desejo. 

E eabedes desque vos vi, 
Wia Seuor, sempr'eu desejei 
^ vosso ben e vos neguei 
Meu cor, deste vol-'encobrir ; 
Wais agora ja por morrer 

Vos pesa, ou por viver, 
° vos prouguer, vol-o direi. 

trovas e cantares, n. 255. 
^ssy me tras coytado 
^ «hca d'amor, 
^ tam atormentado, 
^ue se nutro senhor 
^ tninha senhor non mefen cor, 
yue se de mi doa d'amor, 
^uuca avercy prazer e sabor. 

CANC. DE D. Dimz, p. 81. 

iuant'eu veio 
^^180 e desejo 
'' coitas, pesar, 
iscando u sejo 

^ C(5r m'e8tá rejo. 
CAUC. DE TROVAS ANT., n.° 37. 

^stas passagens cór é masculino; 
feminino:—aComo o Abbade 

j Borba de Godim esqui- 
9ern^ yeiíar Colheita, e Âlberga- 

cór, e franqueza a D. Oo- 
Gedeom, por trager muita 

1 ® sua campanha.» Doe. em Viter- 
' V. 

^ forma cór está antiquada em to- 
da sentidos em que ainda foi usa- 
Cojiçgí Canioes, e Jorge Ferreira de Vas- 
deri^ G em que foi substituida pelo 

^^0 coração. 

de cór^o°''' memória. Saber a lição 
Za p' ^°'"parem-se as locuções france- 

^ segundo Littró, vem 
ártieQj memória do coração 
etc. espirito ; a ingleza by heart, 

cór, estar distrahido. Sa- 
®oa nja ® salteado, diz-se de uma pes- 

' viva, e conhecedora d'um 
•iualquer. 

CORAÇÃO, s. m. (De um thema hypo- 
thetico coration — do latim cor, com o 
suíBxo ation). Termo d'Anatomia. Órgão 
conoide, ôceo e muscular que, encerrado 
no peito, é o agente principal da circu- 
lação do sangue.— O coração é dividido 
em dous auriculos e dous ventriculos. — 
O bater do coração. — Uma lesão do co- 
ração. — Quando o sangue ajjlue ao co- 
ração há syncope. — O coração de D, 
Pedro está na Egreja da Lapa, no Por- 
to. — <iE chegando á Não de Clarinda, 
vendo sua pouca defensad, saltaraô den- 
tro, e matarao alguma gente, que se lhe 
defendeo: na qual peleja se ferio Clarin- 
da por desastre sobre a parte do coraçaõ, 
e com a revolta, e paixaõ de se ver em 
taes mãos naõ sentio a ferida, senad de- 
pois que a meterão na camera.D Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 2. — «E che- 
gando-se á Onça por ver se recebera al- 
gum mal d'elles, saltava-lhe nos peitos e 
começava de lhe romper o coração sem o 
querer desaferrar, té que lhe bebia o san- 
gue, í Idem, Ibidem, cap. 1. — nFilome- 
na também nos louvores que fazia mos- 
trava sua pena. Dido, com a espada de 
Eneas metida polo coração, estava envol- 
ta no seu proprio sangue, tão natural e 
fresco, que parecia que aquella fora a 
derradeira hora em que se matara. Me- 
dea, Progne, Ariadna, Fedra, Pasiphe, 
todas ali estavam cada uma pintada se- 
gundo a maneira de sua vida. Orfeo en- 
volto no fogo infernal com sua arpa nas 
mãos parecia que se queixava. Alli Ácteon 
tornado cervo, despedaçado dos seus pro- 
prios cães.D Francisco do Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 6.— «E abai- 
xando-se por tomar o escudo, que o tigre 
deixára co'a dor da perna, o outro Hão 
teve tempo de chegar a elle, e alcançan- 
do-o com as unhas pelas enlazaduras do 
elmo, tirou com tanta força, que lho ar- 
rancou da cabeça, e levando-o tras si lhe 
fez por as mãos em terra, e inda bem 
não caia, já o tigre, que inda estava são, 
o tomou antre as suas tão apertado, que 
se não fora a fortaleza das armas o Jize- 
ra pedaços: porem alem dellas ihe valer 
naquslla necessidade, Palmeirim se aju- 
dou de uma estocada dada a tão bom 
tempo e em tal lugar, que atravessando 
com ella o tigre por meio do coração sii- 
hitamente caiu morto.Ibidem, cap. 51. 

RrahiAroz. Pois erào quarenta com armas ar- 
mados, 

Nào no podiâo prender outra vez ? 
Samuel. Que razào essa de siso de pez ! 
Aroz. Pois não no prenderão, merecem matados. 
LevL Quem ha de prender 

Aquelle que tem tào grande poder ? 
Seu corpo açoutado diiqüella feiçào, 
E hüa lançada pelo coração 1 

aiL VIC., DIALOGO SOBRE A EESÜRREIÇÀO. 

Quantos rostos ali se vêm sem côr, 
Que ao coração açode o sangue amigo ! 
Que nos perigos grandes o temor 
E' maior muitas vezes que o perigo : 

E se o não é, parece-o; que o furor 
De oíFender ou vencer o duro imigo, 
Faz nào sentir que é perda grande e rara, 
Dos membros corporaes, da vida cara. 

cAM., Lüs., c. IV, est. 29. 

Dos cavallos o estrepito parece, 
Quo faz que o chão debaixo todo treme : 
O coração no peito, que estremece, 
De quem os olha, se alvoroça, e teme. 

ou. ciT., c. VI, est. 64. 

— «Estes taes são como os cafres da 
Arabia, que com os olhos comem o cora- 
ção daquelle que olhãò.D Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 207. 

Tam cruel, tam espantoso, tam feroz, 
Nào treme, nào avança, não se rasga 
O que mordido foi de Cão danado, 
Quando o triste veneno, que fervendo 
Pelas veias lhe corre impetuoso. 
Ao coração lhe chega, e ih'o devora, 
Como o gi'ave,Pastor ! 

DINIZ DA CRUZ, nYSSOPE, C. VI. 

— Figuradamente: Ter o coração a 
trasbordar, estar a ponto de não poder 
reprimir mais tempo os sentimentos.— 
Querer roer, devorar o coração a alguém, 
ter-lhe odio mortal. 

— Sagrado coração, devoção ao cora- 
ção de Jesus-Christo, que se desenvolveu 
no começo do século xviii. — Congrega- 
ção de religiosas consagradas á adoração 
do coração de Jesus Christo e que se de- 
dicam também á educação de raparigas. 

— Sagrado Coração de Maria, devoção 
ao Coração da Mãe de Jesus Christo. 

— Por extensão, o peito. Apertar al- 
guém contra o coração. 

— O conjuncto das faculdades aíFecti- 
vas e dos sentimentos moraes, em oppo- 
sição ás faculdades intellectivas, ao espi- 
rito ; emprego fundado sobre a antiga opi- 
nião errônea de que o coração era a séde 
das paixões, por esse orgão se resentir 
immediatamente dos seus eíFeitos, em 
quanto as faculdades intellectivas so fa- 
ziam só residirem no cérebro. 

Ben desejarei no meu coraçon, 
Enquanfeu já en o mundo viver, 
Ca de pran vos ei mayor ben querer. 
De quantas eousas en o mundo son. 

TROVAS E CANT., n.° 67. 

E fiz seu mal, e do meu coraçon 
Por me vengar deles, e por al nom. 

míDBM, n.° 9. 

Ca meu coraçon nen 6, 
Nen será, per boa fé, 
Senon do qu'eu quero ben. 

CANC. DE TROVAS ANT., n.° 1. 

E cuido sempre no meu coraçonj 
Pois non cuid'al, des que vos vi, 
Se non en meu amigo 
E d'amor sei que nulh'omo ton, 
Pois mig'é tal mandado ; 
Que beu o meu amado. 

IBIDEM, n.° 21. 

Pez hfia cantiga d'amor 
Ora meu amigo por mi, 
Que nunca melhor feita vi 5 
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Mais como x'é mui trubador, 
Fez húas liriaa no son, 
Que mi sacan o coraçon. 

raiDEM, n." 35. 

Eu trobo e trobei pela melhor 
Dona que Deus fez ; esto le ajades 
Esta do coraçon non me salrrá 
Sed'tendrei seu ben se mi o fará : 
E vós al de mi saber non queirades. 

IBIDEM, n." 44. 

E quand'en outra sason perdid'eu 
A quel gran ben cogi, cuidei que non 
Perdesse coita do meu coraçon ; 
Mais agrados tal senhor mi deu, 
Que de bon prcz e seu o parecer, 
He mui melhor de quantas quiz fazer, 
E quiz log'y que fosse'en poder seu. 

IBIDEM, n." 46. 

—'*Mays essa escada ereyta é a nossa 
vida no segre, que 4 ereyta ao ceo por 
homildade de coraçon a nostro Senhor; 
mays os lados d'essa escada dizemos os 
nossos corpos e alma, nos quaes lados des- 
vairados gráos d'omildade, ou de discipli- 
na pelo guiamento de nostro Senhor acen- 
demos.d Regra de S. Bento, c. 7, cm Iné- 
ditos d'Alcobaça, ll. — «Oprimeyro gráo 
da omildade é se o temor de Deus ante os 
olhos punha, a esquaimento senpre fuga, 
e senpre seja rembrado daquellas cousas, 
que Deos incomendou, in qual maneyra os 
desprezintes Deus caem no inferno polos 
recados, e a vida perduravil, que é appa- 
relhada ous tementes Deus, e de seu cora- 
çon senpre revolva, e aguardante si in 
toda ora dos pecados, e dos viços, e das 
avydaçoens, da lingua, dos olhos, das 
maõs e dos pees, e da própria voontade, 
mays os dezegos da carne festie talhar.» 
Ibidem.—^Demostra a nós aquesto opro- 
pheta como das nossas cuidações assi Deus 
senpre presente demostra dizente: Scru- 
dante os corações, e as rees Deus.-» Ibi- 
dem.— 1 Mays certas, que seja aguçoso 
contra as sas cuidações maas, diga sen- 
pre o ffrade projfeytoso no seu coraçom: 
estonce seerey sem magoas d'ant'el se me 
guardar de maldade.Ibidem. — «Com- 
prio os nossos coraçoens de correr e de 
lidiça.» Actos dos ApostoIos, 14, 16, cm 
Inéditos de Alcobaça, Tom. i. — «O teu 
coraçom non he direitueiro ante o Senhor, d 
Ibidem 8, 21.—«O coraçom de cadahun 
de nos he assy como falum que avemos de 
fazer, e que huns som hoos que logo iram 
muy alto por a garça, e nesto contynua- 
rom se per maaos caçadores, que os cevem 
em fracas relees, nom forem danados, i> 
D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 85.— 
aE por esta vossa real maiestade, avera 
nos e nosso commum aparelhados de ledo 
coraçom a todallas cousas que lhe forem 
prasiveis.t Fernão Lopes, Chronica de 
D. Pedro I, cap. X. — d Porque a sanha 
sooe a enbargar o coraçom em tanto que 
nom pode homem veer direitamente as cou- 
sas ; porem estabellecemos, que se jjer ven- 
tura Nós per movimento de nosso cora- 
çom alguém julgarmos aa morte, ou que 

lhe cortem algum nemhro, tal Sentença 
seja porlongada ataa vinte dias; e des i 
adiante seja a dita sentença dada aa eixe- 
cuçom, se a Nos em este comeos nom revo- 
garmos.n Orden. Affons., T. v, Tit. 70, § 1. 
— Por ende estuheleçemos que sse per uen- 
tuyra no moiiimento do nosso coraçom a 
alguém iulgarmos morte ou que Ihi cor- 
tem alguum nemhro tal sentença sseia pro- 
longada ata XX dias. E des hi adeante 
seerá a sentença e a eyxucuçom se a nós 
en este comemos nom rreuogarmos. d Doe. 
de 1211, em Portug. Mon. Hist. Leges, 
Tom. I, p. 175. — a En endurertey o meu 
coraçom. » Fr. João Claro, Opusculos, p. 
174, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

Dyz m'a mim meu coraçom, 
porque m'a isto nam calo, 
poys ves nam chegua payxom 
deste cuydado que falo. 

CANC. DE KES., t. I. 

nunqua fere sua vyra 
de frecha no coraçom. 

IBIDEM, t. II, p. 1G8. 

— « Matar-me-ha vossa saudade, sem- 
pre estará comigo, e é o principal imigo, 
com que me hei de ver em batalha, que 
será a maior que meu coração nunca viu ; 
e assim isto lhe faz crer que aqui está a 
morte mais certa que em nenhuma, que lá 
passou. D Francisco de Moraes, Palmei- 
rim de Inglaterra, cap. i. — « O' impera- 
rador Palmeirim, quão mal agora sabes o 
pouco descanço, que pera tua idade se apa- 
relha : eu farei o que devo como teu, filho, 
herdeiro de tuas obras, té que minhas 
forças desemparem o coração,çwe as manda, 
e isto te fique pera remedio de tua dôr. d 
Ibidem, cap. 10. — «O do Salvage não sa- 
bendo determinar a razão de tanta tris- 
teza, lá sentia o seu coração uma paixão 
grande daquella gente;porque quando elle 
é nobre, assim sente o mal alheio, como o 
seu: um escudeiro do outro se chegou a 
elle, dizendo: Senhor, aquelle cavalleiro, 
que debaixo das arvores está, vos manda 
dizer que ha cinco mezes, que guarda este 
passo a todolos os cavalleiros andantes, 
e tem avançado victoria de tantos, como 
podeis ver polos escudos que no tronco da- 
quelle alemo estão pendurados. » Idem, 
Ibidem, cap. 21. — «Não tardou muito 
que Ooarim, irmão de Graciano, veio, 
que também foi derrubado na primeira 
justa, e deixou as armas e o nome escrito 
junto do de Oraciano. E justou sem em- 
preza, que Glariana a quem servia, lha 
não quiz dar, porque trazia o coração 
mais entregue em outra parte.t) Ibidem, 
cap. 22. — <íOs juizes lhe pediram em- 
preza segundo a postura de Floramão. 
Não tenho outra, respondeu elle, senão o 
cuidado que meu coração sente, se me ven- 
cerem, tirem-no, que este é o maior preço, 
que de mim se pôde ganhar. Floramão 
consentiu na justa só polo reboliço, que 
com sua vinda fazia, d Ibidem, cap. 25. 

— « Deixar passar a mentira de Floramão^ 
com victoria tão grande parecia-lhe mui 
áspero. Contendia comsigo mesmo qual 
destes estremos seguiria. Depois de deiti"' 
minar algum, havia por erro deixar o 
outro: vivia nestas differmças sem saher 
tomar conclusão, achando o coração 
pouco livre, que não sabia qual escolhesse,'' 
Idem, Ibidem. — « Gerto, Lucenda eu vos 
mostrarei quanto vos agradeço o serviço, 
que me fizestes: e posto que Palmeini'^ se 
encobriu de mim e da imperatriz e de to- 
das as pessoas de minha casa e corti) 
d'onde se criara, sempre minha suspeiiO') 
que em meu coração tinha, me disse quem 
elle era. Va-se elle por onde for e a 
ventura o encaminhar, que, por muito sj" 
cretamente que ande, suas couzas já nao 
podem deixar de andar acompanhadas 
fortuna prospera; pois em tudo pera 
se guardou. » Ibidem, cap. 29. —« 
brando-lhe também as mortes d'algunspTif^' 
cipes seus antepassados diante dos mui'"' 
daquella famosa Constantinopla; e 
estas cousas não tão somente haviam 
fazer magoa nos corações daquelles a 
tanto tocavam, mas acender sempre o 
sejopera a vingança delles:» IbidenJ) 
20. — «O sangue que lhe saía era «iMí'"' 
assim que nelles não havia mais 2"^ ® 
braveza, com que pelejavam, e esta ef^ 
tal, que alem de destruir a elles,fazi<i 
a quem com amor os estava vendo; 
seus corações incansaveis, e ^ue naque^ 
tempo podiam mal sofrer algum repousai 
não os deixava descançar. m Ibidem, "''P' 
41. — n Não tiveram estas palavras 
poder, que nos corações delrei, ' 
e Flerida fizessem verdadeiro assento . 
se crer o que ellas affirmavanx. Antes 
gando-as mais por sonho, que por 
cousa, se olhavam uns aos outros, nüO 
sabendo deter minar, d Ibidem, cap. 42-^ 
« Porém, como naquelle tempo os 
cimentos desvairados estivessem apareí^ ^ 
dos, aconteceu que caminhando um did' 
longo do mar, que pela calmaria 
grande andava igual e brando, viram 
pola horda delle, junto da terra, 
tel, que remava oito remos; na popC'^ . 
tada sobre uns coxins de seda uma 
vestida de negro, moça e tão fervioscí) 1 
seu parecer era pera obrigar se 
por ella qualquer coração livre. » ^ 
Ibidem, cap. 73. 

Meu coração vós abristes 
caminho a meus cuidados 
pera virem a ser banhados 
na agoa de meus olhos tristes 
tristes mal galardoados: 
Neçessario he que vamos 
algum remedio buscar 
para se a vida acabar, 
este o bem que desejamos 
este o nosso desejar. 

CimiST. FALCÃO, OBRAS, p. 3 (cd. >' 
Posto no seu alto cume 
deixarom-me alli estar 
e meu coraçam presume, 
que foi por me magoar. 
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Mmo tinham por costurac : 
03 pães semeados 

ver a meus ollios deixarem 
que pornam grados julgarem, 

posto que foram gnidos 
618ei que nam mo agradarem. 

idem, ibidem, p. 5. 
Pássaros que namorados 
pareçeis no que cantais, 
nam ameis que se amais 
de vóa sereis desamados : 
•t-m meus ollios agravados 
vercis se tenho rezam, 
pois que vela o coraçam. 

iDEM,inmEii, p. 9. 
6 nam vos diga ninguém 
que o mal que me tendes feito 
me faz ter outro respeito 
ynda que fora rezam; 
mas nào^ quer o coraçam 
pelo muito que vos quer, 
e sempre ysto hade ser 
em quanto eu vivo fôr. 

IDEM, IBIDEM, p. 15. 
Como nam yi ho que vejo 
eos olhos do coraçam 
nam deito sem desejo 
nem me erguo som paixam : 
nos dias sem vos^ver vam, 
<">8 noites sem vos ouvir, 
eu as nào posso dormir. 

IDEM, IBIDEM, p. 19. 
Todo o bem he jaa passado 
e passado em mal presente, 
o sentido desvelado 
no coraçam descontente; 
^ojuizo que ysto sente 

eomo se deve sentir, 
pouco deixará dormir. 

IDEM, IBIDEM. 

5 liando vires spirar 
meu sprito cansado 

O meu coração finado, 
gie tu to queiras lembrar 
Vue mouro por teu pcecado. 

QIL VIO., AUTO DA IIISTOBIA DE DEUS. 
h lagrimas preciosas, 

EstiliífS 
Coirentes das dores vo?sas 
_ Os olhos da perfeição 
derramadas! 

IEEM, AUTO DA ALMA. 

nQ^''P^ amarmos desornadamente 
c?a privünça de Deos, que 

üm '"'^ais do que nós nos sabemos 
Hm ^ ° parayzo aberto, senam 

para élle o coração cerrado, d D. 
Grama, Ditos da Freira, p. 8 

cj-;' 2 — (iCuydar nas más in- 
"los ® misérias, e mininices que te- 
tiern varremos da vontade, 
jue do coraçam, he hum passe 
ide passar sem tristeza, d 

> íbidem, p. 31.— (íOs soberbos cuy- 
1)3 sam mais que homens, e com 

iwscam cousas que repugnam ao 
te^ ° ® inchados nam se veem: 
çajjj ensopado em vidos, e o cora- 
nq^ '^'^ydados; seguem a vaidade, e 
fejjj seguir a rasam, nem somete- 

®"a.i) Idem, Ibidem, p. 60. 

to^^ ''oraçam riscado 
lair, eousas de engano; 
qUe ^ ® pode já vir dano. 

^■m tenha atalhado. 
I ibidem, p. 76, 

— «il coração apassionado nada se 
deve crer.» Jorge Ferreira do Vasconcel- 
los, Eufrosina, act. i, se. 1. 

Quem pode ver um coração tào triste ? 
ANT. FEKR., SONETOS, 1ÍV. II, n." 8. 

Mas já c'os esquadrões da gente armada 
Os eborenses campos vão coalhados : 
Lustra, co'o sol o arnez, a lança, a espada, 
Vào rinchandooa eavallos jaezados. 
A canora trombeta embaiideirada, 
Os corações á paz acostumados 
Vao ás fulgentes armas incitando. 
Pelas concavidades retumbando. 

cam. lus., c. iii, est. 107. 

Tu, só tu, puro Amor, com força crua 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Dóste causa á molesta morte sua, 
Como se fora pérlida inimiga. 

OB. OIT., e. III, est. 119. 

Ou foi eastigo claro do peccado 
De tirar Leonor a seu marido, 
E casar-se com ella, de enlevado 
N'um falso parecer mal entendido : 
Ou foi que o coração sujeito e dado 
Ao vieio vil, de quem se viu rendido, 
Molle se fez e fraco; e bom parece, 
Que um baixo amor os fortes enfraquece. 

oB. OIT., e. III, est. 139. 

Ficava-nos também na amada terra 
O coração, que as magoas lá deixavam; 
E já despois que toda se escoiideo, 
Não vimos mais emíiin que mar o c6o. 

oB. ciT., c. V, est. 3. 

Tào temerosa vinha c carregada, 
Que poz nos corações um grande medo, 
]5ramindo o negro mar, de longe brada, 
Como se désse em vào n'algum rochedo. 
• Oh Protestado, disso, sublimada ! 
Que ameaço divino, ou que segredo 
Este clima, e este mar nos apresenta, 
Que mór cousa parece que tormenta?» 

OB. OIT., c. V, est. 38. 

A ira, com que súbito alterado 
O coração dos deoses foi n'um ponto, 
Nào sotlreu mais conselho bem cuidado, 
Nem dilação, nem outro algum desconto. 

OB. CIT., e. VI, est. 35. 
O prazer do chegar á patria cara, 
A seus penates charos e parentes, 
Para contar a peregrina, e rara 
Navegação, os vários céos e gentes ; 
Vir a lograr o prêmio, que ganhara 
Por tão longos trabalhos e accidentes, 
Cada um tem por gosto tão perfeitc^ 
Que o coração para elle é vaso estreito. 

OB. CIT., c. IX, est. 17. 
Alguns exercitando a mào andavam 
Nos duros corações da plebe ruda; 
Crebros suspiros pelo ar soavam 
Dos que feridos vão da setta_aguda. 

oB. CIT. c. IX, est. 32. 

Pões-te da parte da desdita minha? 
Fraqueza é dar ajuda ao mais potente. 
Levas-me um coração que livre tinha ? 
Solta-me, e correrás mais levemente. 

OB. CIT. c. IX, est. 80. 
Eis vem o pao com animo estupendo. 
Trazendo fúria c magoa por antolhos, 
Com que o paterno amor lhe está movendo 
Fogo no coração, agua nos olhos. 

oB. CIT. c. X, est. 33. 

— líE depois, que todas estas cousas 
lhe saltearào o coração, tornou o cuidado 

com favor da aspereza das palavras, que 
na carta vinhão e cobrou posse delle.t Bar- 
res, Clarimundo, Liv. ii, cap. 6. — «Don- 
de se segue que não avemos de temer a 
morte excessivamente: porque dos altos e 
generosos corações, he ter por vida dala 
a troco da gloriosa memória.» Heitor Pin- 
to, Dialogo da Lembrança da Morte, cap. 
5. — «Que magoa he ver a ignorancia dos 
homens, o descanso da vida, o descuido da 
morte, quam desatados andam do ceo, quã 
atados com a terra, quanto mais perto da 
morte, tanto mais longe da lembrança dei- 
la: arca por arca com a morte, & des- 
cuidados na vida. Qual he o coraçom que 
sentindo isto não arrebenta com dor ? Quaes 
saõ os olhos que se não conuertem em fon- 
tes de viuas agoas?i> Idem, Ibidem, cap. 
6.—íComo no coraçom todos nam sam 
inimigos da Fee de Christo, com qualquer 
quebra dos Fortuguezes cobraram brio.d 
Antonio Gouvêa, Jornada do Arcebispo 
de Goa, Liv. i, cap. IC. — aNam se far- 
ta o padre de dar gradas ao Senhor por 
imprimir tam suaue, e tam poderosamente 
nos corações ã'aquellas suas criaturas, e 
pouco antes imigos seus, os cantares de 
sua honra, e gloria diuina.n Lucena^ Vi- 
da de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 6. 

Como crescendo vay a gentil dama 
Rendendo vay dous mil corações duros. 

CORTE KEAL, NAUFE. DE SEPULV., C. I. 

Chefaloriin ve, e o Zanto aonde 
Eendidos corações, almas rendidas 
Seguirão (mas em vão) ao tempo antigo 
A essa molher castíssima de Ulysses ? 

IBIDEM, C. 11. 

Correlhe hum tremor frio os ossos, e veas 
Que atormèta, e mal trata o corpo èfermo 
E ao triste coração cheo de angustia, 
Quasi lhe falta ja o vital alento 
A cornuda cabeça cm tenros gomos 
De respendante louro reclinada. 

IBIDEM, C. IX. 

Coberto o coração de negra nuue, 
De medos, de temores e receyos. 

IBIDEM, e. II. 

— <íElla (a virtude) goza de hua inte- 
rior calidade, que secretamente move os 
coraçoens a sua obediencia.D Francisco 
Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 1. 

Qual vejo de hum Gigante bellicoso 
Que Heis não teme, exerci tos despreza, 
D'hum Moço Pastoril tiro animoso 
Posti ar por terra a natural braveza; 
Tal do grande Oriente poderoso 
Em thesouros, em gente, em fortaleza, 
Goa trará e'os corações ousados 
Os Impérios indomitos domados. 

KOLIM DE MODUA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 52. 

 llum doce fogo desce 
Ao coração, que ardendo bato as azas, 
Não por fugir, por avivar as brazas. 

JF.ll. BAHIA, FABUr.A DE POLYPIIEMO E 
OALATIIEA, 31. 

Também, quando os negrumes 
Os corações dos Nautas aniedrontào, 

Espera por Bonança. 
fbanc. m. do hasc., obras, 1.1, p. 143, 
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Algum Pastor será, que a porta abrindo, 
Na choupana estará fazendo lume; 
Como se rai o coração cubriudo ! 

J. X. DE MATTOS, EIMAS, t. III, p. 31 (3." ed.) 

Ah ! tu folgas em mim, sem ti eu gemo, 
Como a viuva, solitaria rôla, 
Era sons earpidos apiedítndo as selvas ! 
Não roce os lábios meus nem mais um riso ; 
Meu terno cõração ralai, saudades.... 

BABB. DU BOOAGE, IDYL. A SAUDADE MATERNA. 

A Armada se esvaio; de dor cortado 
O Povo torna meditando o feito ; 
Rompe mais forte da tristeza o brado, 
Té aili detido por Talor no peito : 
O coração mais vasto, e dibitado 
He para dor tamanha um campo estreito. 

AQOST. DE MACEDO, ORIENTE, C. II, est. 63. 

— Fallar, ir ao coração, tocar viva- 
mente, interessar, convencer. 

— Do coração diz-se, que diz,promette, 
annuncia, etc., olhando-o como a séde do 
presentimento. — iiFlerida, que na flor esta 
do deserto ficava com Artada e outras da- 
mas ao longo de uma riheira, folgando, e 
apanhando das flores, de que o campo es- 
tava cuberto, que isto era no mez de Maio, 
tempo em qm ellas mais graqa tem, espe- 
rou D. Duardas té as horas que lhe pa- 
receu que devia vir, e, vendo que não vi- 
nha, começou de entristecer-se, annuncian- 
do-lhe o coração o desastre, que ainda não 
sabia: porque sev\pre, ante que as cousas 
aconteçam, elle as suspeita; e mais quan- 
do é antre pessoas onde o amor tem mui- 
ta parte: que então elle é o primeiro a 
quem este receio vem.» Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 3. — 
nFloramão foi tomado por seus escudeiros, 
e levado fóra da tenda, e a mesma tenda 
e armas entregue ao da Fortuna; o impe- 
rador não se soffrendo com a suspeita o 
que seu coração lhe dava, desceu abaixo.t> 
Idem, Ibidem, cap. 2ò. 

Eu, que bem mal cuidava que em eífeito 
Sepuzesseo que o peito me pedia, 
Que sempre grandes cousas d'estc geito 
Presago o coração me promettia ; 
Não sei porque razào, porque respeito. 
Ou porque bom signal que em mi se via. 
Me põe o inclyto liei nas mãos a chave 
D'este commettimento grande e grave. 

CAM., Lüs., c. IV, est. 77. 

— O coração considerado como memó- 
ria dos sentimentos.—Este favor fica gra- 
vado no fundo do meu coração. —Nunca 
a sua imagem sairá do meu coração. 

— Senso moral, consciência. — E' um 
homem sem coração. —Perverteram-lhe o 
coração. 

— Temperamento moral, caracter. — 
Ter hom, ter máo coração. — Coração 

egoista. — Coração de vivora, caracter 
cheio de maldade e de perfídia. 

—Coração de bronze, caracter sem pie- 
dade. 

— Coração d!ouro, excellente coração. 
— Coração de pomba, caracter dôce, que 

se commove facilmente. 
O hom coração, o conjuncto dos sen- 

timenfos que constituem a benevolencia 
para com outrem. 

—O pensamento intimo, as disposições 
secretas.—Diz, sem duvida, que está com 
as nossas idêas, mas no coração está com 
os retrógrados.—aE o avorrecimento, ave- 
mos dalguas pessoas que desamamos, ou de 
que avemos enveja, posto que seja em nos- 
sa secreta camara do coração, e dos des- 
graciados, enxabiidos ou sensabores, e 
aquesto do que a nos nom jjreieiiça nem 
nos torve; cá se nos tocar, ou em. algua 
coisa torvar ou empeecer o sentydo que 
dello ouvermos sanha, nojo ou pesar se 
deve chamar mais que avorrecimento.t> 
Dom Duarte, Leal Conselheiro, cap. 2b. 
Anjo. Pois canfeu bem fora estou 

De te levar pera lá : 
Ess'outra te levará ; 
Vac pera quem t'enganou. 

Onz. Porque V 
Anjo. Porqu'cssc bolçâo 

Tomára todo o navio. 
Onz. Juro a Deos que vai vazio. 
Anjo. Não já no teu coração. 

GIL VICENTE, BAKCA DO INFEUKO. 

Descobrem me meus olhos 
o que encobre o coraçam 
pera mais minha payxam. 

D. JOAKNA DA GAMA, DITOS- DA FREYBA, p. 95. 
(ed. 1872). 

—Na linguagem biblica.—Deus tem na 
mão os corações dos reis. 

—A aíieição, o amor. 

E venho voFo dizer 
Senhor do meu coraçom, 
Que possades entender 
Como prendi cujon, 
Quando vos fui ver. 

CANO., D. DINIZ, p. 27. 

Oh tu, que tens de humano o gesto e o peito 
(Se de humano é matar uma donzella 
Fraca e sem força, só por ter sujeito 
O coração a quem soube vencel-a) 
A estas criancinhas tem respeito, 
Pois o não tens á morte escura d'ella: 
Mova-tc a piedade sua e minha, 
Pois te não move a culpa que não tinha. 

CAM., Lus., c. III, est. 127. 

Se um fiel coração, Amor, preferes 
A' grandeza dos Reis, ao fasto odioso, 
Buscív em meu peito o throno que mais queres. 

FBANC. MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, t. I, 
p. 19. 

—Negocio de coração, negocio d'amor. 
— A pessoa que tem esses sentimen- 

tos definidos.—E' um grande coração.— 
O maior coração de Portugal. 

O cuydado desbarata 
Todos grandes coraçSes. 

CANO. DE RES., t. I, p. 8. 

— «Traz estes veio o príncipe Flora- 
mão, parecendo-lhe que se a vitoria da- 
quelle homem da força d'alguns amores 
nascia, elle por aquetla via não desmere- 
cia nada, nem menos, a seu parecer, a 
fermosura de sua senhora Altea devia ne- 
nhuma cousa á de seu escudo; que este 
engano ou ceguidade tem o» corações na- 

morados, quando de todo estão entregues. 
E com esta confiança entrou dentro na 
ponte, dizendo: Senhora, se ms eu algu- 
ma hora esquecera de vos servir, alguma 
razão terieis de vos não lembrar de mim-f 
Francisco de Moraes, Palmeirim dluglS' 
terra, cap. 49. 

E sómente e'o gesto esforça e anima 
A qualquer coração amedrontado. 

CAM., LUS., c. in, est. 108. 

Muito pode a cobiça, &m!iis se imprime 
Nos fracos corações baixos vulgares, 
Não ha torre, nem muro onde não suba : 
Não ha prisão tão forte, que não rompa 
No que se mostra mais cerrado entra, 
O que parece mais seguro escala. 

CORTE REAL, NAUFRAGIO DE SEPULT. C. 2. 

— Coragem, firmeza.— « Assim aja^ 
a benção do que come a terra fria, 
não sey como tenho coração, e como se 
não quebrão os pees nos negoceos 
honra, e de seu gosto.» Jorge Ferreirí^ 
Vasconcellos, Eufrosina, act, l, se. 
« E antes que alguma cousa do a qu6 ^ 
enviado diga, peço de mercê a vossas a 
tezas, que assim como tiveram 
pera passar os combates que a fortuna 
aqui lhe deu, agora as novas que 
ouvirem que são boas, recebam mod^ 
mente; porque ás veses quando isto 
não é, tanto ou mais se recebe das a 
grias supitas e não esperadas, corno _ 
tristezas, que muito duram, v Franci 
de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, C' 
— s Chegando a elle, com voz mais te _ 
rosa que branda, disse polo ver sem 
Quem esse escudo ha de levar, ha^i^ ^ 
trazer armas de sobejo pera o defena^ 
não vir sem a peça, de que mais nec^ 
dade tem; e não querendo ouvir 
posta que lhe Palmeirim dava, 
com um golpe tão grande, que um 
do escudo, em que o recebeu fez ^ 
chão. Palmeirim, que em tamanha 
se viu, vendo-o tão perto de si, 
nos braços; e porque o seu coraçí'® ^ 
grande, e muitas vezes delle vem C' J 
aos membros, alem delle a ter de seU 
turál, se achou naquella hora com 
que o derribou, e tomando-lhe a » 
das mãos, o cavalheiro se lhe rena 
Ibidem, c. 57. 

Saf. Não estou maravilhado 
Senão d'estar hi Hulcão, 
E tíerundo bem armado, 
E o drago frei Tropão, 
E niío terem coração 
Pera se dar a recado. 

GlL VICENTE, AUTO DA CAKANEA- 

Eis nos bateis o fogo se levanta 
Na furiosa e dura artilheria ; i.» 
A plúmbea pella mata, o brado ' 
Ferido o ar retumba e assovia : 
O coração dos Mouros se quebranta, 
O temor grande o sangue Iheresfna- 
Já foge o escondido de medroso, 
E morre o descoberto aventuroso. 

CAH., LUS., c. i, est. 89. 
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D ali para Mombaça logo parte, 
Aoncle aa Naus estavam temerosas, 

que á, poente mande, que se aparte 
p barra imiga e terras snspeitosas : 
forque mui pouco vai esforço e arte 

ontra infeniaes vontades enganosas : 
cuco vai coração, astueia e siso, 
e Ia dos Céos não vem celeste aviso. 

OB., OIT., c. II, est. 59. 
Sentiu Joanne a affronta que passava 
l^uno ; que eomo sábio capitíio 

udo corria e via, e a todos dava, 
om presença e palavras, coração. 

OB. ciT., c. IV, est. 3G. 
Vêdes agora a fraca geração, 
we d'um vassalo meu o nome toma, 

oia soberbo e altivo coração, 
^03 e a mi, e o mundo todo doma. 

OB. CIT., c. VI, est. 30. 

Porque tantas batalhas sustentadas 
om muito pouco mais de cem soldados, 
om tantas inanlias e artes inventadas, 
antos càes não inbelles profligados : 
u parecerão fabulas sonhadas, 
u que os celestes coros invocados 
escerao a ajudal-o, e lhe darão 
siorço, força, ardil e coração. 

OB. CIT., c. X, est. 20. 

j i-Nenhuma potência pôde forçar a 
^ffeira impenetrável do coração : a for- 
í® p6d(i fazer hypocritas, mas não pôde 

escravos, mas não 
j amar a escravidão.t> — «O co- 

?ao tem sua linguagem, como o espirito 
• mas a expressão do coração é 

poderosa que a do espirito.n—sO 
Q ®Ção nao recebe leis senão de si mesmo. 

? 5"®'' ligar, desliga-o; é necessa- 
j livre para o encadear.n—«O 

ta homem foi feito para ser o 
virtude; e elle não é ordi- 

^^''^^nte senão o refugio do vicio.n Ko- 
de Bastos, Maximas e Pensamen- 

* *om, I, 
coração, magnanimidade, 

tg ^ í^essoa generosa, magnânima.—Es- 
é, ou tem um grande coração. 

Ho H emprega-se extensivamente 
de estomago, o que tem tal- 

tojjjj '•andamento dar-se, na antiga ana- 
cio o nome de coração ao orifi- 
nojtjQ ^diaeo ou superior do estomago, e o 
estorr, dures do coraçào ás dores do 
 ^— Agmia-se-me o coração. 

congg analogia, a parte central de uma 
áo ,j " " Qwe estimulados com a ambição 

prêmio, mais valentes, que 
áes^resariao as vidas, ar- 

fação j petsoas; que a Rainha no go- 
gu ° fomentava as discórdias, 

^^tros ^ ° Sonhava huns com heneficios. 
Promessas.* Fr. Domingos Tei- 

de D. Nuno Alv. Per., Liv. i. 

^ 4 '"■o coração de Portugal. 
P^dro é no coração 

'"'■''Ore Porto. — O coração da 
^ coração da melancia. — 

A .1^^ chamamos coração do 
*■913" r- Cruz, Recopilação de • P« 255, — «O coração do pão | 

tirante a negro, muyto mais duro que o 
Ebano.v Madeira, Morbo Gallico, Part. i, 
eap. 17, n. 1. 

— No coração do inverno, durante o 
maior rigor do inverno. — No coração 
do estio, do verão, durante os maiores 
calores do estio. 

— Termo d'A8tronomia arabe. — Co- 
ração do cm, o gráo do Zodiaco, que eae 
na Jinha do circulo meridiano. 

— Termo d'Astrologia. Coração do ceo, 
a parte supposta mais alta do eéo, d'on- 
de os planetas enviam seus raios perpen- 
diculares á terra e influindo mais cora 
mais força. 

— Tudo o que tem a fôrma d'um co- 
ração.— Uma lavradeira levava um enor- 
me coração d'ouro ao pescoço. — Um co- 
ção de assucar. 

— Termo de Brazão. O meio do es- 
cudo. 

— Termo d'Astronomia. Coração do 
Leão, ou Regulo, estrella de primeira 
grandeza que faz parte da constellação 
do Leito, chamada também Regulo, ou 
Basilisco. 

— Coração do Escorpião, estrella fixa 
de primeira grandeza na constellação do 
Escorpião. 

— Coração da Ilydra, nome d'uma es- 
trella na constellação da Hydra. 

— Dizia-se antigamente que um pla- 
neta estava no coração do sol quando 
não distava d'el!e mais de 10 minutos. 

— Termo d'IIorticultura. Coração de 
gallo, nome de uma casta de uva de gros- 
sos bagos, a que também se chama ôlho 
de gallo. 

— Coração de boi, fructo de uma ar- 
vore cultivada nas duas índias, a anno- 
na squamusa de Linneu; o mesmo nome 
foi dado também ao fructo da annona re- 
ticulata (Linneu). 

— Coração das índias, grão das plan- 
tas do genero corindo {cardiospermum, 
(Linneu). 

— Coraçãa de 8. Thomaz, nome que 
se dá na America ao fructo d'uma espe- 
cie de acácia, a acacia trepadoura (aca- 
cia scandens, Linneu), cuja vagem tem 
muitas vezes perto de 1 metro de com- 
primento e cujos grãos lenticulares tem 
ató O",08 de diâmetro, sendo bons para 
se comerem, cosidos ou assados como as 
castanhas. 

— Coração de negro, páo do Brazil, 
muito rijo o duro. 

— Loc. DiVEKS.: De coração, de boa 
vontade. 

A dona mui de coraçon 
Oyra,'sa missa enton. 

CANC. DE TROVAS ANTIGAS, H. 8. 

E eu oya suspirar enton, 
E queixar-so, estando con amores; 
E fazia guirlauda de flores, 
Desy chorava, mui de coraçon. 

XBIDEM, u. 8. 

Que grande sabor eu avia 
De aa oyr cantar enton, 
E prouguemi do coraçon, 
Quando mha senhor dizia : 

Dize d'amigas coiniço 
O cantor do meu amigo. 

IBIDEM, n. 39. 

Pois vos amo muy de coraçon, 
Scüor, porque me leyxades morrer. 

TKOVAS B CANTARES, n. 30. 

— D'um coração, unanimemente; em 
perfeita harmonia; d'accordo.—«.En pero 
que eram muytos os que criam, todos eram 
de huum coraçom, e de huma vontade. ^ 
Actos dos Apostolos, 4, 32, em Inéditos 
d'Alcobaça, Tom. i. 

—Metter a mão no coração a alguém, 
penetrar-lhe nas intenções, — Deus lhe 
metta a mão no coração, diz-se de alguém 
para exprimir o desejo de o ver no bom 
caminho.—Fallarcomo coração nas mãos, 
fallar francamente. — Ter o coração ao 
pé da hocca, angustiar-se, agoniar-se fa- 
cilmente. — Ser todo coração, ser muito 
sensível. — De todo o coração, com to- 
do o amor, cora toda a boa vontade. — 
Ir e vir o coração d'alguem, anciar, es- 
tar em duvidas, entre esperanças o te- 
mores. — Quebrar-se o coração, faltar o 
animo.—Apertar-se o coração, angustiar- 
se.— Ter cabellos no coração, ser cruel, 
ter caracter duro, implacavel. — Coração 
d'estalagem, pessoa que mostra o affecto 
a todos mas não estima realmente nin- 
guém em particular. — Ir com o coração 
táfe, táfe, ou téfe, téfe, ir receoso. — 
Fazer das tripas coração, revestir-se de 
uma paciência excessiva; resignar-se a 
uma sorte dura que a paciência ordina- 
ria não supportaria.—Cortar o coração, 
causar grande dor. —• Amigo do coração, 
grande amigo.— Ai, pois não, meu cora- 
ção 1 locução irônica, que serve para ex- 
primir a denegação. 

— Cahir • coração aos pés, tomar gran- 
de medo, receber grande sensação de 
susto. 

Sabia o de cas* a manha. 
Sabia os passos, fugiu, 
O líatinho da montanha 
Aos pees em pressa tamanha 
O coração lhe cahio. 

SÁ DE UIKASDA, CAKTA A UEM DE si. 

— Meu coração, expressão do aíFecto, 
amor. 
Velho. Que buscais vós cí,, donzella, 

Senhora, meu coração ? 
Moça. Vinha ao vosso hortelão. 

Por cheiros pera a panella. 
ou, VIC., VELHO DA IIOBTA (oBUAS III, 65). 

— Adag. : «Coração partido, sempre 
combatido.D — «f/m coração é espelho de 
outro.y> — aLd vão os pés, onde quer o 
coração.» — «Na face, e nos olhos, se lê 
a letra do coração.» — «Por teu cora- 
ção, julgamos o de teu irmão» — aA 
mulher do escudeiro, toucas alvas coração 
negro.t> — aPom coração quehranta a má 
ventura.-» — «O bom coração sojfre, e o 
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hom siso ouve.T) — «Contas na mão, e o 
demonio no coração.» — «Coração deter- 
minado, não soffre conselho,^—«-De gran- 
de coração é{soffrer; de grande senhor é 
ouvir.T> — (íMelhor ê vergonha no rosto, 
que magoa no coração;» — «.Feitos te fa- 
rei que ao coração te cheguem. i>—«Quaes 
palavras te dizem,'^tal coração te fazem, n 
 «Coração sem arte, não cuida malda- 
de.D — d Qual te dizem, tal coração te fa- 
zem.t) — aQuem seu coração quer vingar, 
sua casa vê prear. n — « Um coração con- 
tente é um festim permanente. V — «.Longe 
da vista, longe do coração.»—«Mãos 
frias coração quente,ti — «Coração fraco 
não merece dama.d 

CORAÇÃOSÍNHO, s. m. Diminutivo do 
Coração. 

CORÁCO-BRA.CHIÀL, aãj. e s. m. (Do 
grego korax, corvo, e do latim bra- 
chium). Termo d'Anatomia. Nome de um 
musculo situado na parte superior interna 
do braço o ligando-se d'uma parte ao al- 
to da apóphyse coracoidea, da outra á 
borda interna do húmero, pela sua parte 
média, e que é ordinariamente atraves- 
sado fpelo ^nervo musculo-cutaneo, que 
percorre um trajecto obliquo na sua espes- 
sura. 

CORÂCO-CLAVICULÁR, adj. e s. m. (Do 
grego korax, corvo, e clavicular). Ter- 
mo de Anatomia. Nome d'um ligamento 
composto superiormente de dous fascicu- 
los: um, interno, fixo na tuberosidade 
que apresenta do lado de fóra a face in- 
ferior da clavícula; o outro, externo, li- 
gado a uma linha, que, d'essa mesma tu- 
berosidade, se dirige á extremidade da 
clavícula, ligando-se inferiormente os dous 
fasciculos á parte posterior e externa da 
apóphyse coracoidea. 

CORACO-CUBITAL, adj. e s. m. (Do 
grego korax, corvo^ o do latim citòiíits^ 
cotovello). Termo d'Anatomia. Nome de 
um musculo que se estende do húmero 
até ao ante-braço. 

CORÁCO-HYÓIDIO, adj. (Do grego ko- 
rax, corvo, e hyoide). Termo de Anato- 
mia. Que pertence ou respeita á apóphy- 
se coracoidea e ao osso hyoide. 

— S, m. Musculo que se estende do 
hombro até ao osso hyoide. 

t CORACO-HUMERÁL, aãj. e s. m. (Do 
grego korax, corvo, e do latim humerus, 
hombro). Nome d'um ligamento fixo á 
borda externa da apóphyse coracoidea e 
á parte anterior da grande tuberosidade 
do húmero. — Musculo coraco-humeral, 
o mesmo que Coraco-brachial (vid. esta 
palavra). 

CORACÓIDEA, adj. c s. f. (Do grego 
korax, corvo, e eidos, fôrma). Nome da- 
do por Galiano, e conservado até hoje, á 
apóphyse que termina por fóra o bordo 
superior ou cervical da omopláta, porque 
ella tem alguma similhança com o bico do 
corvo. 

t CORACOIDIÁNO, adj. (Vid. o ante- 

cedente). Termo de Anatomia. Ligamen- 
to coracoidiáno, nome d'um ligamento vi- 
sinho da apóphyse coracoide que conver- 
te em buraco a chanfradura do bordo su- 
perior da omopláta. 

CORACÓRA, s. f. Termo Asiático. Em- 
barcação da Asia, similhante á fusta, que 
anda a remo.—«Emharcouse o P. Fran- 
cisco em Amhoino numa coracora, que sa- 
hio pera Maluco em companhia d'outra 
em que Joan Golmnn Português.d — 
 «Sam estas coracoras navios de re- 
mo compridos, e estreytos, a modo de 
fustas.D Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 5. 

t CORÁCES, s. m. pl. (Do grego ko- 
rax, corvo). Termo de Zoologia. Nome 
dado á familia dos corvos. 

f CORACIÁNO, adj. (! o grego korax, 
corvo). Termo de Zoologia. Que é simi- 
lhante ao corvo. 

CORAÇÚDO, adj. (De cor, coração, se 
derivou primeiro um adjectivo coraço, 
com o sufFixo «aço», e d'esse, por meio 
do suffixo «udo», coraçudo). Que tem co- 
ragem, aniraoso ; de coração forte. 
Am. Vaz. Então tanto pwnlio sêcco 

Me cliirnpa (a mulher) nestes focinhos; 
Eu chamo pelos veziiihos, 
E cila negou dar-me cm xcco, 

Din. Isso he de eoraçuda ; 
Não cures de a vender, 
Que 8'alguem te mal fizer 
Ja siquer tons quem te acuda! 

GiL vic., A. DA FEIRA, omus, tom. I, p. 1G9). 

CÓRADAMÈNTE, adv. (De corado, com 
o suííixo «mente»). Com cor. 

— Figuradamente: Com fingimento, 
de modo fingido; ficticiamente. 

— Com razoes apparentes e fictícias. 
CÓRADO, k,part.pass. de Corar. A que 

se deu côr; que se corou.—A roupa es- 
tá já córáda. 

— Que tem alguma côr. 
Desdobra do casulo 

Os soberbos matizes, mil córados 
Que bordou curiosa a Natureza. 

ruANC. M. DO NASO., oBiiAs, tom. I, p. IGG. 
— Que tem côr vermelha no rosto. — 

«No buíir de huma pestana me torno tão 
corada como hum lacre.Antonio Fer- 
reira, Bristo, act. iv, sc, 7. 

Vês aquelle tornar com ledo rosto 
Uo sangue, o suor das armas bem corado, 
Defendendo o lugar em que foi posto. 

ANT. FEKB., CAKTAS I, 10. 
— Fingido, de apparencia falsa. 
CÓRADÕR, A, s. m. (Do thema cora, 

do verbo corar, cora o suffixo «dôr»). O, 
a, que cora. 

— Figuradamente: O, a que sabe dar 
ás cousas uma apparencia boa, mas fi- 
ctícia. 

CORÁGE, s. /. Antiga fôrma de Cora- 
gem. 

Aqui cerrou Mavorte, e da viseira 
O fumo da corage ardendo exhala, 
Quando deixando Pallas a cadeira, 
O meyo occupa da divina sala. 

o. TEU. DE CASTRO, ULYSSEA I, 34. 

1.) CORÁGEM, s. /. (Do thema cora, 
do verbo corar, com o suffixo «agem»]- 
Acção de córar. . 

— Operação por meio da qual se c ■ 
ram, ou branqueiam tecidos. 

2.) CORÁGEM, s. /. (Do latim cor «e 
formou um derivado coriaticum, qu" 
em provençal e catalão coratge, era it®' 
liano coraggio, em francez courag^^ 
hespanhol e antigo portuguez corage- O w 
de coragem deve a sua origem á anal"" 
gia). Firmeza que faz supportar ou í* 
frontar o perigo, os padecimentos, as 
graças, etc. — «A ãor do mal que 
biam lhe fazia acodir defendendo-se " 
sua coragem.» Barros, Década I, 1; 

— Syn. : Coragem, bravura. A cor® 
gemé própria do general, e de todos osq 
commandam; a bravura é mais necessa^ 
ria ao soldado, e a todo o que recebe or 
dens. A bravura está no sangue; ^ 
gem está na alma; a primeira ó ura® ® 
pecie d'instincto, a segunda é uma vir 
de; uma é um movimento quasi msc 
nal, a outra é um sentimento nobre e s 
blime. E'-se bravo, em certas e deter ^ 
nadas circumstancias; tem-se corage® 
todos os instantes, e em todas as o" 
siões. A bravura é mais impetuosa, q" 
do é menos reflectida; a coragem q 
intrépida, quando melhor se raciociD'''^._ 
impulso do exemplo, a cegueira 
go, o furor do combate, inspira a or^ 
ra; o amor do seu dever, o 
gloria, o zelo pela patria e pelo seu _ 
animam a coragem. A bravura é 
ciai no momento d'uma acção; ro8.s 
ragem deve durar emquanto dura . o 
panha. A bravitra é como involun*'''''^ 
não depende de nós; emquanto q"® ^ (ij, 
ragem pode-se adquirir pela educaçaO'^,^^ 
cero, precavendo-se contra o odio de 
tilina, era uma falta de bravura; 
certeza possuia a elevação e força d 
o que não é outra cousa senão « 
gem, quando, descobrindo aos jgji' 
senado a conjuração d'este traidor, 
gnava todos os cúmplices. , ^0 

— Coragem, bravura, valor. 
d'estes tres termos annuncia essa 
deza e força d'alma que os acon^^^^^jj^ 
tos jamais perturbam, e que ^ cO' 
com firmeza todos os aceidentes. 
ragem ó necessaria em todos os 
cimentos da vida; a bravura sórae 
guerra; e o valor por toda a " 
de houver algum perigo a 
gloria a alcançar. O bravo,^ emboi^^.^, j,o 
vinte vezes sido o primeiro a ijjti' 
assalto, pôde tremer n'uma d'!!"" 
da pela tempestade, fugir á vis 
phosphoro inflammado, ou tei" cC 
mas do outro mundo. A corage®^^ jgoo- 
n'estes sonhos de superstição, c 
rancia; o valor pode crôr ein 
mas bate-se com o phantasma- ig 
ra contenta-se em vencer o obs 
se lhe oíferece; a coragem pcn^a® 
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6 o destruir; o valor procura-o, e o seu 
destrue-o se possível fôr. A ira- 

precisa d'um guia; a coragem com- 
anda e até mesmo faz obedecer; o va- 

combater. O bravo ensoberbece- 
) quando é ferido; o corajoso reúne as 
ças que l[ie restam para servir a pa- 

váf ' ° pensa menos na vida que 
' Perder, do que na gloria que lhe es- 

A bravura victoriosa faz retinir a 
na com seus gritos guerreiros; a co- 

triumphante esquece-se do seu 
^ para se aproveitar das vanta- 

5 os; o valor coroado suspira por ura 

a Uma derrota pode abalar 
V a coragem sabe vencer, e ser 

ncida sem ser derrotada ; um revez en- 
Q o valor sem o fazer desanimar. 

influe sobre a bi -avura; mui- 

coin^° 80 tornaram bravos, somente 
fão granadeiros. O exemplo 
esD ^f^lbroso o que o não ó, mas os 
rao augmentam o valor; a co- 
res necessita nem de espectado- 
triá exemplos. O amor pela pa- 
as fl ®^ude fazem o homem bravo; 
phia^ os conhecimentos, a philoso- 
ma ' ^ e ainda mais a voz d'u- 
Cor pura, fazem o homem 
da 1®°.' ® vaidade nobre e a esperança 
tos f o valor. Os trezen- 
lies das Thermopylas, até 
®rat escapou, foram bravos: So- 
(\o ^ebendo a cieúta, Regulo voltan- 

; Tito soltando-se dos 

^ Se ^érénice lacrimosa, ou perdoan- 
corajosos; Hercules der- 

^•"om 1 Monstros, Perseu livrando An- 
de ' Achílles correndo aos muros 

certo d'ali perecer, assombra- 
Êjjjf. séculos passados pelo seu valor. 
é o I ' pode-se concluir que a bravura 
tude soldado; a coragem, a vir- 
vir^id s^bio, c do heroe; o valor, a 
Corgc, ^ verdadeiro cavalleiro. — tA 

espirito é infinitamente mais 
tnaig ! suppõe virtudes muito 

verdadeira co- 
trci ({ sempre alguns recursos con- 
jue sólida coragem 
n3o g " . ■» ® opposta á temeridade que 
Coraggíi«<ía.» — t Muitas vezes a 
Çaí^ ' 9"® resiste ás grandes desgra- 
dg 'l^imbe aos desgostos domésticos, e 
Ucd ^^ontrariedades.í — uNa prd- 
^agejjj °''® principios, é necessaria co- 
<^e « de um alhleta, e não como 

9^(idiadôr, Este, logo que 
n5o fl espada, era morto: aquel- 

Ídí-a ç , fl necessidade, senão da mão, 
a combater.n — iArchida- 

^^parta, vendo uma nova ma- 
'''àos ^^'fl^^fl para lançar pedras e 

Eis-aqui o tuvmlo da 
'''íSep"* Rodrigues de Bastos, Maxi- 

, CORAp"®anientos, Tom. i. 
^do adj. (De coragem; deri- 

Vot, Termo Antiquado. So- 

berbo, altivo; grandioso. — íAprouge ao 
Padre Santo a tal razom, e mandou-la; 
com condiçom, que fizesse outra Igreja 
mayor, e mais coragiosa ao mesmo Santo 
Archanjo na quel, ou altro melhor para- 
deiro, que el trovasse na sa terra, e le 
doasse mais averes, e- herdamentos, que 
a colantra avea de primeira,^ Doe. Ant., 
em Viterbo, Elucidario, s. v. A authen- 
ticidade d'esse documento é duvidosa. 

CORAGÊNTO, adj. (De corage, com o 
suffixo «ento»). Corajoso. = Caido em 
desuso. 

CORAJÓSAMÊNTE, adv. (De corajoso, 
com o suffixo «mente»). De modo cora- 
joso.—Havemos de com&aíe»'corajosamen- 
te a ignorancia atrevida. 

CORAJOSO, adj. (De corage, com o suf- 
fixo «oso»). Que tem coragem. —«Cora- 
joso homem está este. Não lhe queria eu 
estar no casal.)> Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulyssipo, act. iii, sc. 7. 

— O homem corajoso supporta resi- 
gnado os trabalhos, e conserva inabalavel 
a sua virtude nos perigos; como o camello 
soffre os calores, a fome e a sede nos de- 
sertos da Arábia. Rodrigues de Bastos, 
Maximas e Pensament., Tom. i. 

1.) CORÁL, s. m. (Do latim corallium, 
do grego horállion). Producção marinha 
alçaria, notável pela sua forma ramosa e 
muitas vezes pela sua cor vermelha 
brilhante, a qual não ó mais que o des- 
pojo solido d'uma aggregação do polypos. 
— Contas de coral. 

— Distinguem-se o coral vermelho, o zq- 
ral branco, e o coral negro. —«O coral cha- 
mado de alguns, Lithondtndron, que quer 
dizer arvore de pedra; he humaplanta ma- 
ritima que se cria sobre os cavernosos ro- 
chedos, no profundo do mnr Mediterrâ- 
neo, do qual temos tres es pedes, que se 
differenção segundo as suas cores, a saber 
vermelho, branco, e negro. O coral ver- 
melho he o mais commum, e usual em Me- 
decina, e por isso quando nas discripqeens 
dos compostos se pedir Coral ahsoluté, se 
ha de entender o vermelho.d Pharmacopea 
Tubalense, Tom. i, p. 230. 

Meu venerando pao, no solio porto, 
Com gravo i-iso, e placida alegria 
A senil ruga alisará no rosto : 
Rubros coraes, fulgente pedraria 
Te offereeerá nos cândidos rcgaços 
A cluismade Nereidas ái)oríia. 

BAUBOZA DU BOCAGE, IDTI.LIO ÍIAIIITIMO 

— Figuradamento: Bocca, lábios de co- 
ral, bocca, lábios muito vermelhos. 

— Fino como um coral, muito fino. 
— Termo de Botanica. Páo de coral, 

arbusto da America, que tem uin grão tão 
vermelho como o coral (resta cor. 

— Coral do pato, nome das carunculas 
rubras que o pato tem junto aos olhos. 

— Coral, nome das ovas dos carangue- 
jos e dos camarões. 

2.) CORÁL, adj. (Vid. Coral 1.) Da côr 
do coral vermelho. 

— Cobra coral, cobra que tem no cor- 
po grandes zonas alternadas còr de coral 
vermelho, brancas e pretas, o que é muito 
venenosa. 

3.) CORÁL, adj.{Y)Q côro, com o suffi- 
xo «al»). Que pertencente ao côro.—Há- 
bitos coraes. 

— Canto coral, ou simplesmente coral, 
vid. Canto-chão.—nO canto chão que cha- 
mão coral por se usar nos coros.n Nunes, 
Tratado das Explanações, p. 26. 

— Sociedade coral, sociedade que so 
reúne para cantar córos. 

— Gotta coral, vid. Gotta. 

Eeeeey que huma gotta 
Pelo vermelho, e encarnado, 
Qual gotta coral, commigo 
Désse de cabeça abaixo. 

jEii. BAHIA, JOHN. III. 

4.) CORÁL, s. m. Termo do Nautica. 
Nome de grossos madeiros que se accu- 
mulam uns sobre os outros em cima da 
quilha até certa altura, nos extremos de 
ré e de vante, e que servem para refor- 
çar 03 delgados do navio, e supprir a fal- 
ta de altura dos pés dos enchimentos. 

— Coral da roda de proa, aggregado de 
madeiros que assentam sobre a quilha, 
unindo-a com o cadaste, e roda de proa, 
e fortificando por esto modo os delgados. 

CORALÚDO, adj. (De coral). Confeccio- 
nado com coral, em cuja composição en- 
tra o coral. 

1.) CORALLÉIRA, s. f. (De coral, com 
o suffixo «eira»). Páo coral. Vid. Co- 
ral 1. 

— Obs. : A recta orthographia seria 
QQ J0 J 

2.) CORALLÉIRA, s.f. (Vid. Coralleira 
1.) Pequena embarcação do Mediterrâneo, 
que serve para a pesca do coral, etc. 

CORALLÉIRO, s. m. (De coral, com o 
suffixo «eiro»). Homem que pesca coral. 

1.) CORALLÍNA, s.f. (De coral, com o 
suffixo aina»). Musgo marinho, empre- 
gado em medicina. — «/I Coralina em la- 
tim se diz Museus Marinus, Gorallinae, 
Fucus Capillacms, sive Mmcus Mariti- 
mus; he assim chamada, por se achar no 
mar muitas vezes em volta ao coral, coma 
assim o testijicão os pescadores delle; he 
esta huma mimosa planta, que cresce até 
d altura de tres, ou quatro dedos, com 
muitas pequenas, e delgadas ramas como 
fibras; as suas folhas são muy mi tidas, 
com a cor cinzenta, o cheiro de maresia, 
hum gosto desagradacel, e entre os dentes 
se trinca como cousa petrificada, quebran- 
do-se com muita facilidade entre os de- 
dos; cuja especie de planta, commummente 
se cria nas margens do mar, sobre as pe- 
nhas, que a agua marina costuma banhar, 
e occultar com as suas crescentes,» Phar- 
macopea Tubalense, Tom. I, p. 231. 

2.) CORALLÍNA, s. /. Corrupção por 
Cornalina. 

CORALLÍNO ou CORALÍNO, adj. (De 
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coral, com o suffixo «ino»). Que tem a 
côr do coral vermelho. — Lahios corali- 
nos. — Bocca coralina. 

CORALLÍTAS ou GORALÍTHAS, s./. pi 
Termo de Mineralogia. Coraes fosseis. 

CORALÓIDEO, adj. (De coral, e do 
grego eidos, fôrma; palavra hybrida). 
Termo de Botanica. Que tem fôrma de 
coral. 

f CORÂN, s. m. Alcorão, o livro sagra- 
do dos musulmános. 

CÕRÁR, V, a. (De côr). Termo de Co- 
BÍnha. Dar côr, dar um leve tostado. — 
Córar uma gallinha no espeto. 

— Pintar. Córar a cara com carmim. 
— Dar côr branca, branquear. — Có- 

rar a roupa ao sol. — O boticário córa 
ao sol o bitartrato de potassa. 

— Termo d'Ourives. Dar côr ao ouro. 
— Figuradamente: Dar uma falsa ap- 

parcncia; disfarçar. — Queres córar a 
indignidade com o nome de ahnegaqão ? 

— Dar ás cousas um aspecto diverso 
do que têm realmente. 

— F. n. Córar alguém, subir-lhe o 
sangue ao rosto, de pejo, cólera, etc.— 
A rapariga córou. 

— Figuradamente: 

Surge do seio das domadas aguas 
A cidade gentil; pasmou de ve-Ia, 
E corou de vergonha a naturesa. 

GÍ.BBETT, BETRATO DE TENÜS, C. m. 

— Branquear-se. A roupa está ao sol 
a córar. 

— Córar-se, v. rejl. Ficar corádo, com 
o sangue subido ao rosto. 

t CORÁYA, s. m. Termo de Historia 
Natural. Passaro formigueiro da Guiana. 

CORAZÍL, s. m. ant, Panno, ou man- 
ta de toucinho. 

— Antigo fôro que consistia n'uma es- 
padoa de porco com costellas e sem pre- 
suntos.— a O corazil deve ter duas cos- 
tas, da pá do porco até a cabeça, e pezar 
14 arrateis.v Documento deSalzedas, de 
1466, em Viterbo, Elucidario.—«Senhos 
spadoas de porco de 12 costas, pelos co- 
razis; e senhos cabritos vivos, e dous ca- 
poens; e vinte ovos; e senhos pernas de 
carneiros; e senhos soldadas de pam; e o 
mais a uso do nosso Couto, t Documento 
de 1295, Ibidem. 

CORBÉLHA, s. f. (Do latim corhicula, 
talvez por intermédio do francez corbeil- 
le). Cesto de vimes para fructas, doces, 
etc. 

— Cesto de metal, ou barro, vidro 
etc., imitando vime, para o mesmo fim. 

CORBIRÁL, s. f. Ave da África, con- 
genere do corvo. 

CÕRÇA, s. f. (Diez, que não resolve a 
que8t<ão etyniologica d'esta palavra, pro- 
p(5e duas hypotheses; segundo uma será 
uma alteração do grego Zórx, Zorkós, 
fôrma paralella de dórx, dorkós, como ca- 
çapo, hespanhol gazapo, vem do grego 
dosypós; ou então do latim capria, quo 

se mudaria em cauria, coria, consonan- 
tizando-se o -e- como em granja, de gra- 
nea, resultando assim uma fôrma corja, 
em que o -j- se mudaria em ç, z, como o 
-g- d'argila ae mudou cm -c- no hespa- 
nhol arcila, etc; uma terceira hypothese 
propomos nós ; Corço, emportuguez, tem, 
alem da accepção principal, a de uma onda 
elevada e rapida; seria também a corça 
denominada da sua carreira rapida? Eis 
o que não o fácil resolver). A femea do 
gamo. Vid. Corço. 

— Loc.: Ver corça com rabo, suppôr 
ver alguma cousa maravilhosa, contra a 
ordem natural, 

CORCÉL, s. m. (Do latim cursus). Ca 
vallo grande o valente, proprio para tor- 
neio em batalha. 

Onde, onde, 
Rei do Algarve, onde vas assim montado 
No teu corcel querido, cujas pretas 
Clinas se entrançam com listões de purpura ? 

GARBEIT, D. BKAKCA, C. III, Cap. 17. 

Mas que plinlange 6 essa de guerreiros 
Que vão, longo do mar, nos corcéis fervidos 
Correndo á brida solta ? 

IDEM, IBIDEM, C. III, CQp. 20. 

— Poeticamente. Ura nobre e bello ca- 
vallo. 

— Obs. gramm. : Devia-se escrever 
cor sei. 

CÓRCHA, s. /. (Do latim cortex). Cas- 
ca, cortiça da arvore; principalmente a 
casca dos sobreiros. 

— Rolha de cortiça. 
CORCHÊTE, Vid. Colchete. 
f CÓRCHÕRO, s. m. Termo de Bota- 

nica. Certa planta liliácea. 
CORCÍNHA, s. f. Diminutivo de Corça. 
CORCÔBO, Vid. Corcovo. 
CORCÓMA, Vid. Carcoma. 
CORCÓS, adj. 2 gen. Termo Popular. 

Corcovado, 
CORCÓVA, s. f. (Do corcovar). Car- 

cunda, giba, protuberancia que se forma 
nas costas, o que também se manifesta 
no peito. — Este homem tem uma grande 
corcova. 

— Grande protuberancia natural no 
dorso d^alguns animaes, produzida pelo 
arqueamento da espinha dorsal. O camel- 
lo tem duas corcovas, e o dromedário 
tem uma só. 

— Toda a elevação, n'uma superfície. 
— Este terreno está cheio de corcovas. 

CORCOVÁDO, A, part. pass. de Corco- 
var. Que tem uma corcóva. 

E porque está governado 
Por seus cursos naturaes. 
Neste mundo onde morais 
Nenhum homem aleijado, 
Sc for mnnco e eoreovado, 
Não corre por isso mais. 

GIL VIC., AUTO DA PEIIÍA. 

— S. m. Pessoa que tem uma corcova. 
— Boa merenda para corcovado : locução 
que se emprega em sentido ironico, com 
relação a alguma cousa, pouco agradavel. 

CORCOVÁR, V. a. (Do latim concurva- 
re, no antigo hespanhol havia concovar). 
Tornar curvo. Arquear.—A velhice 
corcovar o corpo. 

— Corcovar-se. v. r. Dobrar-se, incb- 
nar-se, encurvar-se. 

— Ficar corcovado. 
CORCOVEÀR, V. n. (De corcovo). Dar 

corcovos, fallando dos cavallos, 
CORCOVO, s. m. (De corcovar). Vid. 

Corcova. 
— Figuradamente. Salto que dá o ca- 

vallo, curvando o lombo, para sacudir o 
cavalieiro. 

CÔRÇO, s. m. (Vid. Corça). Gamo no- 
vo. 

O Deão a recebe civilmente, 
E com mil impoi-tunos comprimentos, 
E outras tantas profundas cortcziaa, 
Dos dous Padres, cortez, se despediu: 
E correndo, e saltando, como um Corço, 
Risoiiho, e prazenteiro entrou em casa. 

DiNiz DA CRDz, nrss., c. 5. 

Por folga o Rei dos animais um dia, 
E dia do annoa, quiz andar á caça ; 
Pardaes, para Leões, são caça tenue: 

Sim bons veados, Côrços, 
Possantes javalis. 

FBANC. U. DO NASC., PAB. DE LAF. 1ÍV. 

CORÇOLÊTE, Vid. Corsolete. , 
CORCULHÉR, s. /. Ave similhante a 

COtovia. 
CÕRCÜLO, s. m. Termo de Botanjc»- 

Plantula seminal. — «A primeira. 
mente) he chamada cotyledone (cotyleo"®'' 
ou miolo da semente segundo a acc^pÇ 
vulgar (nucleus); a segunda tem o 
de corculo, ou plantula seminal (corcU'" ' 
s. plantula seminalis)». Avellar BrO'® ' 
Compêndio de Botanica, p. 191. 

CORCÚNDA, Vid. Carcunda. 
CÓRDA, s. f. (Do latim chorda, 

go chordê, tripa.) Termo de Musica- 
da (ripa do carneiro, depois de 
tendida, sêcca, e preparada para se 
em certos instrumentos, taes como 
lão, a rebeca, o violoncello, violino» 
becão, harpa, lyra, etc., ou também 
metal passados pela fieira, que são ^ 
em certos instrumentos, taes como o p' 
viola, guitarra, etc. 

— Figuradamente: Camões, pai"^ 
tar o Adamastor, ajinou as cordas ® 
lyra ao som das ondas do OceanO) 
tendo contra o cabo tormentorio. 

Deusa, açode á avidez, que o vate cnlw®' 
Fere nas cordas da estremada lyra 
Dos famosos varões o nome, e os dotes- 

aAISRETT, BETRATO DB VENÜS, C. 
Dous Vieiras ! Não ousa a minha ly® 
Dotes brilhantes numerar nas corda^j^ 
Assas por meu silencio o dizem, 'nond"' 
Lysia, líesperia, Britania, Europa, o' 

n" IDEM, IBIDEM, C. IV. . j]v 
'Tocar na corda sensiveh 

que interessa mais a alguém; 
gum ponto melindroso; tocar no 

d'algucm; n'aquillo de que 
ou quo mais o sensibiliza. 

niais S"' 
,stí>) 
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Termo d'Anatomia. Cordas vocaes, 
oa ligamentos inferiores da glotta. 

Cordas sonoras, pequenos conductos 
®einbranosos quo contêm os canaes semi- 
circulares da parte interna da orelha. 

. "T Espécie de rôlo, feito de matéria te- 
ivel.-—4 corda d'um poço, d'um sino. — 

corda de enforcado. — aEstes fixides 
andar descalços, vestidos em seus sa- 
atados com cordas, com todos seus je- 

juns, e disciplinas, matinas, e orações, 
sempre os vereis mortos de fome com seus 
^jorges ás costas.» Antonio Ferreira, 
Cristo, act. III, se. 4. 

Estava Amor seu arco guarnecendo, 
p® fogo as sétas temperando, 
^ercado doa Amores, huns tecendo 
A corda, outrss a aljaba cruel dourando. 

■**T. FEBK., BBISTO, EriTIIALAMIO, 1. I, p. 210. 

tAndando ao longo da costa vendo 
íuelias ohras da natureza, lançando os 

'■os a todas as partes, porque com a oc- 
'^^paçào delles o seu cuidado algum tan- 
" se desvellasse, viu antre duas pedras, 
j ® a agua fazia remanso, um hatel gran- 

® preso por uma corda fora na terra, e 
o delle dous remos postos em seu lu- 
sem nenhuma pessoa, que os gover- 

Ji'Sse, de que se muito espantou, v Fran- 
^'sco^de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 

P* —«... a corda de poucos Jios se 
® facilmente.» Francisco Jlanoel de 

<e Casados.» — nE 
thi averiguado, mestre Bar- o que o carrasco sahe apertar 
^ ® hor o nó da corda na garganta, que 
^ o ponto em peitilho de saio, ou em cos- 

cZe redundei ou ^;eZo<e?» Alexandre 
Hespanha, 

fa voz do commando, para ■ zcr abaixar a corda ou morrào, para 
fogo aos canhões. 

"—Corda, nos relógios d'algibeira, e de 
íita d'aço, enrolada no cylindro, 

tambor. ^ » 

fita 
cha 

"■ Har corda a um relogio, aportar a 
em redor do cylindro, por meio de 

ve 

o, ^'giu-adamente : Dar corda a al- 
excitar alguém a fallar. 

^^scar, dar corda para se enfor- 

trqjç^" '^'^scar a sua própria ruina, des- 

dançar alguém na corda ham- 

' ^ trabalhos, cuidados a alguém, 
g ^ ■'^ermo de Geometria. Corda recta, 

tirada entre dous pontos da cir- 
•^iiferencia. 
^Corda maxima, o diâmetro, 

pe) porçSo da circumferencia limitada 
^corda chama -se arco. 

de montes, cordilheira. 
 de vento, vento forte, furacão. 

d'an. agua ou granizo, pancada 
s5o granizo que cáe n'uma exten- 
taof^ ^ terreno, deixando enxutos e in- 

08 lados. 

— Corda queimada, cerio jogo de ra- 
pazes cm que dào as mãos uns aos ou- 
tros na ordem extensa, d'onde deriva o 
nome de corda. 

— Corda de arcabuz, mecha com que 
antigamente se chegava fogo aos arcabu- 
zes. 

—Cordas do coração, fibras, e figura- 
damente: O sentimento intimo.—Parti- 
lhe as cordas do coração. 

—Andar á corda, diz-se do cavallo ou 
pôtro quando anda á guia, o figuradamen- 
to: Viver á custa d'alguem. 

—Fazer cordas d'áreia, fazer impossí- 
veis. 

— Cantar por uma sô corda, dizer, 
contar sempre a mesma cousa. 

—Dar o vento na corda a alguém, che- 
gar-lhe o ataque de furor, de doidice. 

—Termo de Nautioa. Pôr-se á corda, 
manobrar de sorte quo o navio nSo sur- 
da. 

— Loc.: Haver mosquitos por cordas, 
haver grandes desordens, cousas nunca 
vistas.—Ha de havtr mosquitos por cor- 
das e meninos orphãos a cavallo, a mes- 
ma significação do precedente, e também 
ha de haver cousas incriveis, imagina- 
rias. 

— Adag. : t-Nem tanto puxar, que se 
quebra a corda».— «Vá a corda atraz do 
caldeirão.» — v.Em casa de ladrão, não 
falies em corda.»—a Por fora cordas de 
viola, por dentro pião bolorento.» — aSiso 
á corda que já he tempo.» Jorge Ferrei- 
ra de \'asconcellos, Eufrosina, act. i, 
SC. 2.—iPalavras sem obras, citara sem 
cordas.» Idem, Ibidem, act. i, sc. 3. 

CORDÁCE ou CORDACÍSMO, s. /. (Do 
grego kórdax). Termo d'Antiguidade. Es- 
pecie de dança obscena, e que apenas era 
dansada por gente embriagada e gros- 
seira. 

CORDAGEM Vid. Cordame. 
CORDAME, s. m. (Do corda). O todo 

das cordas que servem para a manobra 
d'um navio, etc. 

— Sortimento, quantidade de cordas. 
CORDAMÈNTE, adv. ant. (Do cordo por 

cordato, com o sufixo «mente»). Cortez- 
mente, prudentemente, avisadamente. 

CORDÃO, s.m. (De corda, com o suffixo 
aão»). Cada uma das pequenas cordas, 
do que é formada a mesma corda. Uma 
corda total é formada de muitas cordas 
parciaes, torcidas juntamente. 

— Espeeie de corda delgada, e ordina- 
riamente feita d'uma matéria mais preciosa 
que o cánamo.—Cordãode seda, de lã, d'al- 
godão, de ouro, de prata, de cabello, etc, 
—ditem hum sombreiro de Gueebe verme- 
lho com seu cordam com aljofar, e com pe- 
dras grandes vermelhas quadradas, e com 
outras pedras pequenas verdes, e outras 
vermelhas redondas dohretes e vidraças.» 
Doe. de 1347, no Corpo Diplomático Por- 
tuguez, pag. 291, public. pelo Visconde 
de tiaDtai'em. 

Era tào grande o pezo do madeiro, 
Que só para abalar-se nada abasta ; 
Mas o mmcio de Cliristo verdiideiro 
Menos trabiillio em tal negocio gasta : 
Ata o cordão, que ti az, por derradeiro 
No tronco e facilmente o leva, e arrasta 
Para onde faça um sumptuoso templo, 
Que ficasse aos futuros por exemplo. 

CAM., LDs., c. X, est. 111. 

— ot Tomou-nos emfim (ás moedas) e nos 
anafou em huma bolsa cheyrosa com mais 
cordoens verdes e borlas no cabo, que cha- 
peo de Bispo Armênio. » Francisco Ma- 
noel de Mello, Apol. Dial. p. 70. 

— Cordão d'uma ordem de cavallaria, 
fitas onde estão presas as insignias d'essa 
ordem e que se usam ordinariamente em 
charpa, da direita para a esquerda ou da 
esquerda para a direita.—O grande cor- 
dão da legião de honra. 

— Cordão vermelho, fita larga c côr de 
fogo, e que tem pendente a cruz de S. 
Luiz. 

— Cordão azul, era a insígnia dos ca- 
valleiros da ordem do Espirito Santo. 

— Cordão preto, fita larga, de seda on- 
deada e preta, da qual pende a cruz da 
ordem de S. Miguel. 

— Corda de cingir a túnica doa fra- 
des, e terceiros Franciscanos. 

— Cordões de 8. Francisco, ventos ri- 
jos e perigosos, que cursam, nas proxi- 
midades de 4 de outubro. 

— Termo de Botanica. Cordões de S. 
Francisco, planta que nasce no Brazil, 
de haste pequena, e que dá umas pe- 
quenas bolas, espinhosas, com umas ílo- 
rinhas amarellas na extremidade: onde 
se encontram estas plantas é indicio de 
máo terreno, e também de má colheita 
de canna. 

— Termo de Fortificação. Cordão da 
muralha, pedras em fôrma de cordão quo 
cingem as muralhas das praças fortes. 

— Termo d'Architectura. Adorno dos 
muros, consistindo em uma guarnição 
exterior de pedra, arredondado, que cor- 
re por todo o comprimento. 

— Termo de Guerra. Serie do postos 
estabelecidos para cortar certas commu- 
nicações. 

Nào cessa um ponto mais : tudo assegura, 
E sem temer a turba que observava, 
Marcha a ganhar o alto ; e posto á fronte. 
Deu á tropa em cordão por centro o monte. 

FR. J. SANTA EITA DUBSO, CABAMABÚ, C. IV, 
est. 50. 

— Cerco que fazem os caçadores para 
colherem a caça n'um centro determi- 
nado. 

Até que de Gupeva commandada. 
Em cii'culo se fôrma a linha unido, 
Onde quanto ha de caça jM cspnnteda 
Fique no meio de um cordão cingido. 

FB. J. SANTA BITA DOBÃO, CABAMUBÚ, C. II. 
est. 42. 

— Cordão sanitario, linha de defeza, 
estabelecida, quer nas fronteiras d'um Es- 
tado, quer nos limites d'uma provincia, 
d'um districto, etc., e composta de tro- 
pas, tendo ordem ou instrucçâo de s« 
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opporem á entrada de homens^ de ani- 
tnaes, e de todo e qualquer objecto sus- 
peito, proveniente de logares onde gras- 
sa uma doença contagiosa. 

— Figuradainente: 

Cupaiba, que impunha a fcral maça, 
Guião bruto esquadrão da crua gente, 
Cupaiba, que os miseros que abraça, 
©evora vivos na batalha ardente; - 
A roda do pescoço em fio enlaça, 
Onde, de quantos come, enfia um dente ; 
Cordão, que em tantas voltas traz cingido, 
Que 6 já mais que cordão longo vestido. 

FR. J. SANTA KITA DUKAO, CARAMURU, C. IV, 
est. 15. 

— Loc. PAM. : PucHar pelos cordões 
á holsa, abrir a bolsa para pagar despe- 
zas feitas, ou objectos comprados. 

CÓRDAS, s. /. pl. (Vid. Corda). Ter- 
mo de Nautica. Sào umas latas d'ávante 
a ré em todas as cobertas. 

CORDÁTO, adj. (Do latim corãatus). 
Sensato, judicioso, circumspecto. 

CORDAVÃO. Vid. Cordovão. 

íüap. Oh nSo praza ó cordavão, 
Nem á puta da badana, 
S'he esta boa tranquitana. 
Em que se ve Jan'Antão. 

GIL VIC., AUTO DA BARCA DO INFERNO. 

CORDAVANÉIRO. Vid. Cordovaneiro. 
CORDEAÇÃO, s. /. (Do thema cordea, 

de cordear, com o suíHxo «ação»). Me- 
dida tomada com corda, que marca e de- 
signa o logar. 

— Medição por meio de corda, ou cor- 
del. 

CORDEÁDO, part. pass. de Cordear. 
CORDEÁR, V. a. (Da corda). Medir com 

corda. 
— Cordear as vigas, assentar sobre a 

viga uma corda tensa, coberta ordinaria- 
mente de pó de carvão, levantando-a no 
centro, e deixando-a cair depois, para 
quo ella produza na viga um traço ne- 
gro, rectilineo, por onde deve ser ser- 

CORDÉIRA, 5. /. (Vid. Cordeiro). A 
femea do cordeiro. 

Antre estas soo saudosa 
vi antre duas ribeiras 
huma serrana queixosa 
çercando umas cordeiras 
sendo cordeira fermoaa: 
Como alli teem por uso, 
cm huma roca fiando 
mas como que hia cuidando 
cahia-se-lhe o fuso 
da mão de quando em'quando. 

CHBTST. FALCÀO, OBRAS, p. 6 (ed. 1871). 

Gil. E a Virgem que faz ella ? 
Ser. A Virgem olha as cordeiras, 

E as cordeiras a ella. 
OIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

CORDEIRÍNHA, s. f. Diminuitivo de 
Cordeira. 

— Figuradamente: mulher dócil, soce- 
gada, amoravel. 

CORDEIRÍNHO, s. m. Diminutivo de 
Cordeiro. 

Ovelhas e cordeirinhos 
He o meu gado maior; 
Muito humildes e mansinhos, 
E paseem polos caminhos 
E montes do Redeinptor : 
Elle he o summo pastor ; 
■E vós escusae a guerra, 
«Qu'eu sam a flor desta serra. 

GIL VIC., ADTO DA CANANÊA. 

Balando o cordeirinho 
Festeja o rayo novo. 
Lá se alegra a seu modo. 

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES A AONIO. 

— S. m. Figuradamente: dócil, humil- 
de, socegado. 

CORDEIRO, s. m. (Do latim cordus, 
nascido tardiamente, serôdio, tardio; pa- 
lavra d'origem desconhecida, muito usa- 
da como termo d'economia rural latina. 
— (sDicimtur agni chordi qui post tem- 
pus nascuntur ac remanserunt in vulvis 
intimis, vocant khôrion, a quo chordi ap- 
pellati.B Varro, De re rústica, 2, 1, 29, 
cf. Plinio 8, 47, 72. Chordus também é 
empregado como nome proprio por Quin- 
tiliano, Inst. I, 4, 25, por exemplo A. 
Crementius Cordus, historiador no tempo 
de Augusto, e Tiberio, Senec. Suas. VII, 
p. 41 e 43, Bip.; Consol. ad Marc. I; 
Suet. Aug. XXXV; id. Calig. XVI; Fac. 
Ann. IV, 34). O filho da ovelha e do car- 
neiro. 

Por os matos sem pastor 
Vam OS cordeiros bramando 
Sem pascer, porque o temor 
De ver os lobos cm bando 
Lhes tira da crua o sabor. 

BERNARDIM RIBEIRO, EGLOGA I. 

... & acha 
No meyo de hum deserto híi varão'graue 
Mal tratado do Sol & penitente 
Hum cordeiro mostrando, assi desiào 
Letras, que claramente se enxergauào. 

CORTE REAL, NAUP. DE SEPULV., C. X. 

Não trazes abafados teus espVitos 
De vêr uns que por força, outros por geito 
Te roubam teus cordeiros, teus cabritos. 

BERNARDES, LIMA, ecl. 17. 

—Naprovincia do Alemtejo chamam ao 
cordeiro muito novo Recantal, e quando 
já tem as pontas formadas Borrêgo, —■ 
Na provincia do Minho, chamam ao cor- 
deiro Christaens, 

— Figuradamente: 

Os Patriarchas primeiros 
Erão gados cclestiacs. 
Ovelhas, sanctos carneiros 
E os profetas cordeiros, 
E os d'agora lobos taes. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

— O cordeiro de Deus, ou o cordeiro 
immacidado, Jesus Christo. 

Ao progresso dos estudos védicos de- 
vemos o conhecimento da origem d'esta 
singular denominação do filho de Deus. 
Assim como Maria ^ Maya, assim como 
nos primitivos monumentos christãos il/a- 
sa é representada por Moysés, Helios por 
Elias, como os symbolos da lua e do sol 

o comprovam (v. Perret e Martigny ); 
assim Agni pelo processo da etymologia 
popular se confundiu com o latim Agnus, 
e foi dado como epítheto ao Divino Rõ' 
demptor. 

Anjo enviado áparelhar as vias 
Do Cordeiro de Deos por ti mostrado. 
Que no ventre da mãy sanctificado 
No ventre de sua mãy já conhecias, 
Declarador d'antigas profecias, 
Mais que profeta de Deos tam louvado, 
Do quem o mesmo Deos foy bautisado, 
Luz clara, que todo homem alumias. 

ANT. FERR., SON. 1ÍV. I, 11. 41. 

Virg. O cordeiro divina!. 
Precioso verbo profundo, 
Vem-se a hora 
Em que teu corpo humanai 
Quer caminhar pelo mundb. 

GIL VIC., AUTO DA MOFINA MKNDBS. 

Isaias. E Virgem parida. 
Bem viste a sarça que nào se queimava ; 
Pois este mistério nos prefigurava 
A Madre de Deos, do mundo e da vida, 
E amado cordeiro 
Que tira os peccados. 

IDEM, AUTO DA HIST. DE DEUS. 

— Adag. : « Do curral alheio, nunc<i 
bom cordeiro. » — »D'onde sahio o, 
hra, enire o cordeiro, d— « Tantos jnof 
rem de cordeiros, como de carneiros.» 
d Cordeiro , manso mamma sua mãe, ^ ^ 
alheia, d 

CORDEL, s. m. diminutivo de Cor^®" 
Corda delgada. 

— Termo de Carpinteiro. Cordel 
grado, cordél com que os carpinteiro®' 
pedreiros tomam medidas, e regula® 
corte da madeira. ^ 

— Cordel de dar tractos, apertaní" 
corpo. — « Para todos estes genero» 
gente se estendeo vara do castigo, ou 
ferro, ou do cordel, ou da reclusão, 
do exilio.n Francisco Manoel de ' 
Apologos Dialogaes, p. Iõ8. 

— Apertar os cordéis a alguém, 
tar com alguém para fazer cousa con 
sua vontade, obrigal-o a ceder. ^ 

— Figuradamente: — « Isso me W" 
que nam tendo meolo, mettam as 
na massa pondo de empada os equivo^ ' 
dando trattos ao juizo, apertando os c 
deis ás methaphoras, no cabo a duas 
lavradas se estiram! d Francisco 
dc Mello, Feira d'Anexins, Dialogo !• 

— AJfrouxar os cordéis, dar largas- 

Ao ver descer o Somno, que a teu laii" 
Vem reclinado no tardio coche, 
E derramar nos ares o recreio 

Do plácido socego, - 
AíTrouxando os cordéis, já manso 
Descáhem mão dos infernaes suppÜ®'"®! 
Que dào, antes da morte, aos impvuQ®" ' 
Quo espancâl-os não ousão : 
Que não sabendo pôr Honras, Riqu®''''® 
No merecido gráo, são desditosos, 
Sào baldòes da Fortuna, sào captivos 

Do insolente Orgulho. 
FRANC. M. DO NASC., OBRAS, t. I, P- 

CORDÊLA, 8, f. Forçura. 
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CORDELADA, s. f. (De cordel, com o 
Buffixo »ada»), Na medição, é qualquer 
extensão, quando se tomou por medida 

cordel de grandeza determinada. 
CORDELÉJO, s. m. Reprehensão aspera. 
CORDELÍNHO ou CORDÉLSINHO, s. m. 

^iminutivo de Cordel. 
CORDÍACA, 5. f. (Do latim cordiacus), 

oença que ataca os cavallos no coração, 
® qual resulta seccarem-se-lhes os ilhaes, 

®jiroirem-3e o encovareni-lhes os olhos, e in- 
char-se-lhes os joelhos; é incurável, o, se por 
3caso os cavallos se deitam, nunca mais 

podem levantar.— a Todos tratão desta 
^N^rrnidade, chamada Cordiaca, supposto 

drtirn Redondo lhe mudou o nome em 
ordicia, e que devia ser por variar de 

"owe.» Galvão, Tratado da Gineta, p. 5G0, 
®®Bluteau. > ' 

CORDIAL, adj. 2 gen, (Do latim cor, 
' coração, com o suíBxo mal d). 

coração.—Amigo cordial.—«iZe gran- 
^scanço e recreaçam tratar com quem 

^ 00 entendimento; toda a razam lhe 
2 <Mra; (qyh huma brandura cordeal a 

minha habilidade nam se estende ao 
2"® será desgabal-o, porque tem 

<^es onde nam chego, que pera os di- 
na nester mais authoridade que a mi- 

D. Joanna da Gama, Ditos da Frei- 
outro Phre- 

® 'w dispus huma bebida cordeal attem- 
^ ^Jite em quantidade de tres quartilhos. 

de 'Composição entravão outo graons 
W opiado. Sucedeo que esta be- 

ao pé da cama do doente; & 
^6 uzar d'ella por seis vezes; pe- 

w vidro sem ser visto; & bebeo intei- 

dez ° cordeal; seguio-se desta 
icíl ' ° converter-se o phrenesi, em 
desf ^ '"íscrtc^o na cura 

queixa, não sem bem fun- 
P'''^zumpçoens de milagre.d Braz 

<i'Abreo, Portua 166. 5, Portugal Medico, p, 398, § 

cordial, remedio que con- 
r~~-4« rosas, violas, borragens, e lin- 

seio applicados nos remedios 

^ • '"i. Remedio que conforta. 

I viva a Tisana, 
(Jo^j a Versalhes, cmpalhada, 

® o bom Rcdcmptor, noa veio ao Mundo 
■Tendo, por berço, pálhaa. 

*'®ANo. M. do NA8C., ODRAS, t. XI, p. 270. 

®8eot!f' ** de Conatancio, 
Mofpj" inteiro o Cordial grato, 

nos embalou, nos meigos braços, 
que nog saudou Phebo. 
p. 271. 

que me affugentou a tôsse, 
toda a noite, dormi como 

T^oço: e os tres compatriotas mui- 

'^"0 peccárão tanto em li- 
— a Foi muito 

^ c?oj o dia de hontem; em ra- 
"'ffiíd , prezentes; desenferrugei a 

^ pdtriotaSf e alegrámo-nos to- 

dos á noite, beberricando o cordial.» Ibi- 
dem, p. 272.— «iVb cazo porem em que 
podia mais comigo o temor, que a delibe- 
ração, em lugar do Bezoartico solutivo 
do Curvo lançava mão conjiadamente do 
Cordeal refrigerante, bezoartico, solutivo 
do nosio grande Practico Fr. Manoel de 
Azevedo; & confesso ingenuamente, que 
nunca com elle exprimentey successo al- 
gum funesto havendo-o receitado em mali- 
gnas com delirios numerosas vezes; & se 
hei de dizer tudo, não posso dizer tanto 
do Bezoartico do Curvo ; porque algumas 
vezes me arrependi de o ter dado despois 
de ver o sucesso.n Braz Luiz d'Abreu, 
Portugal Medico, p. 396, § 158. 

— Conforto. Cordiaes para a alma. 
cordialidade, s. f. (De cordial, com 

o suffixo aidade»). Aèeição sincera e ter- 
na, cordial afíecto. 

CORDIALÍSSIMO, adj. superl. de Cor- 
dial. 

CORDIALMENTE, adv. (De cordial, com 
o suffixo «mente»). De coração, franca- 
mente, com aífecto. — nPorque o era o 
Padre muy cordialmente.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, fui. 4õG, 2. 

CORDÍCIA. Vid. Cordiaca. 
t CORDIFOLIADA, adj. (Do latim cor, 

cordis, coração, e folium, folha). Termo 
de Botanica. Que tem folhas em fôrma 
de coração, 

CORDIFÓRME, adj. (Do latim cor, cor- 
dis, coração, o forma). Termo de Bota- 
nica. Que tem a forma de coração. 

f CORDÍGERO, adj. (Do latim cor, cor- 
dis, coração, e gerere, levar). Termo de 
Historia Natural. Que traz um signal em 
fôrma de coração. 

CORDÍLHA, s. m. (Diminutivo de cor- 
da, por causa da tenuidade do peixe, 
quando novo). Tei-mo do pesca. Atúm 
ao sair do ovo. 

CORDILHEIRA, s. f. (De um diminu- 
tivo hypothetico cordilha, de corda, com 
o suffixo «eira»). Cadeia do montanhas. 

— Elevação de terreno, eminencia pro- 
longada em linha recta. 

t CORDÍLLAS, s. m. (De corda). Ter- 
mo de Commercio. Nome d'um antigo 
estofo grosseiro de lã. 

t CORDIMANO, adj. (Do latim cor, cor- 
dis, coração, e manus, mão). Termo de 
Zoologia. Que tem as patas feitas em fôr- 
ma de coração. 

f CORDITÉLA, adj. f. (De corda, o te- 
la). Termo de Zoologia. Que lança fios 
solitários á maneira de cordas ; diz-se da 
aranha, quando em logar de teia, faz d'es- 
tes fios. 

CÔRDÍNHA. s.f. Diminutivo de Corda. 
— Córdinha umbical. 

CÓRDO, Vid. Cordato.— «O vigésimo 
primeiro artigo he tal. Item. Que em lu- 
gar de fazer justiça, pooem ^leirinhos 
nom cordos, nem temperados, mas teme- 
rosos, que fazem eixecuçoões nas Igrejas, 
assycomo querem; e como devessem a man' 

teer-se das soldadas, que recebem de El- 
Rey, pera esto vaaô pousar com multi- 
dooem de bestas, e d'homens nas Igrejas, e 
Moesteiros, e Camaras, e Capellas, e pos- 
sissoões dos Bispos, e nos des Templeiros, 
e nos dos Espritaleiros, e nos outros lu- 
gares Religiosos, e possissooes delles; e 
hindo per esses lugares muito a miude 
cada vez que lhes praz, fazem que lhes dem 
as cousas, que ham mester em esses luga- 
res: e estas meesmas cousas se fazem pe- 
los Ricos-homens, e pelos Juizes, e pelos 
Oveençaaes d'ElRei, e per outros quaes- 
quer. Ordenação Affonsina, Liv. ii, tit. i, 
art. 21. 

— Adag, : d O louco pela pena é cor- 
do», o louco corrige-se com castigo. — 
a O' leixaime por vossa vida, que me não 
auerei por homem se lhe não puzer os pês 
nos focinhos, & lhe arrancar quantos ca- 
belos tem na cabeça, que o louco pella pe- 
na he cordo.» Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulyssipo, act. 1, sc. 5. 

CORDOAÇO, 8. m. Vid. Cordoada. 
CORDOADA, s. f. (De corda, com o suf- 

fixo «ada»). Pancada dada com corda. 
— Cordoaiha. 
CORDOAJAMÊNTO, s. m. (De um hy- 

pothetico cordoage, com o suffixo «men- 
to». Cordame, o todo o fio que se em- 
prega em cordas, c enxarcias de um na- 
vio, ou qualquer outra embarcação. — 
(íNovi nos paguem daqui em diante os 50 
reis por quintall de cordoajamento.» Car- 
ta de El-Rei Dom Affonso Quinto, de 1471, 
Documento da Camara do Porto, em Vi- 
terbo, Elucidario. 

CORDOALHA, s. f. (De corda, com o 
suffixo «alha»). Toda a especie de corda; 
cordame, o apparelho de cordas, cabos, 
calabres, amarras para o uso de um na- 
vio ou navios, ou sejam feitas de cána- 
mo, linho, cairo, algodào, ou esparto. — 
«Todo o mais he tam estopento, que se fia 
todo melhor, que esparto da qual cordoa- 
iha se serve toda a India.n Barros, Dé- 
cadas III, 8, 7. 

C0RD0ARÍA, s. f. (De corda, com o 
suffixo «aria»). Logar onde se fazem e 
vendem cordas. 

CORDOÉIRO, s. m, (Do corda, cora o 
suffixo cteiro»). O que faz cordas. 

CORDONAÇO, s. m. Vid. Cordoaría. 
CORDOVANÉIRO, s. m. (De cordovão, 

com o suffixo «eiro»). O que fabrica o 
cordovão. 

CORDOVÃO, s. m, (D'uma forma cor- 
dovar, por latim cordulensis, do Cordo- 
va). Couro de bode ou do cabra, cortido 
para calçado. 

— Figuradamente. Corpo. — «Ora vã- 
se surrando, nam lhe chegue ao cordo- 
vam.» Francisco Manoel de Mello, Feira 
d'Anexins, part. i, Dial. 6, § 4. 

CORDOVÉIA, s. f. (De corda e veia). 
Nome dado pelo vulgo ás veias jugulares, 
que em alguns indivíduos são mui gros- 
sas, o proeminentes. 
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CORDOVÉZ, adj. De Cordova, natural 
de Cordova, 

t CORDÓMETRO, s. m. (Do corda e 
metro). Termo de Musica. Instrumento 
para medir a grossura das cordas. 

CORDÚRA, s. /. (De cordo, com o suf- 
fixo «ura»). Sisudez, prudência, circum- 
specção, juizo. 

Poys sempre a en vós mesura 
E todo bcn, e cordura, 
Que deos fez en vós feytura 
Quiil non fez en mulher nada, 
Doede-vos por mesura 
De mi, Senhor ben talhada. 

CAKC. DE D. DINIZ, pag. 113. 

■ — <i.E este Alquaide ha de fazer duas 
cousas nos Castellos; a huma defendellos 
com ardimento, e com esforço, e a outra 
com sabedoria, e cordura.» Ordenação Af- 
fonsina, liv. i, tit. 62, § 6.— aOraolliay 
pelo virote, que a doçura tira nojo, & a 
cordura abre olho: não vos descuideis de 
cousa que requere tanto cuidado.-» José 
Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act. i, 
SC. I. — « Digo for linguagem— accudiu 
o heguino que ninguém como mestre Fernão 
Vasques é homem de cordura e sages para 
ámanhan faliar a elrei aguisadamente so- 
bre o feito do casamento de Leonor Tel- 
les.s—Alexandre Herculano, Arrhas por 
foro d'Hespanha, cap. i. 

CORDYLO, s. m. (Do latim cordylus). 
Termo de Historia Natural. Réptil do Ca- 
bo da Boa-Esperança, denominado por 
Grinneo lacerta cordylus, e distribuido 
por Cuvier na família dos lacerticos. E' 
um pouco maior que o nosso lagarto ver- 
de ordinário, tem a pelle grossa, de cOr, 
umas vezes azulada, outras vezes parda 
escura; sustenta-se de insectos. 

f CORDYLÊA, s. /. Termo de Pharma- 
cia. Excrementos do Stellim do Levante, 
empregados em certos paizes, como re- 
medio contra as doenças cutâneas. 

f CORDYLÍNA, s.f. (Do grego KordyU). 
Termo de Botanica. Genero da familia 
das liliáceas, contendo oito a dez espe- 
cies, de que quasi metade é cultivada 
nos jardins da Europa. 

t CORDYLOCÀRPOS, s. m. pl. (Do gre- 
go kordylê, maçã, e horkôs, fructo). Ter- 
mo de Botanica. Genero da familia das 
crucíferas, contendo uma só especie, des- 
coberta na Algeria. 

t CÓRE, s. m. Lingua do México, que 
faliam os habitantes da Nova Galiza. 

— Termo Geographico. Terrenos que 
vagam e erram no meio das aguas; cha- 
mam-se também ilhas Jluctuantes. 

1.) CORÊA, s./. Variedade decidrosdos 
Calvados. 

2.) CORÊA. Vid. Chorea. 
t COREGÈNCIA, s. /. (De co, prefixo, 

e regencia). Termo de Historia. Digni- 
dade, funcções do que é regente com ou- 
tro. 

t COREGÊNTE, s. m. (De co, prefixo, 
e regente). Termo do Historia. Príncipe 

que divide com um outro as funcções de 
regente do reino. 

CORÉIRO, s. m. (De côro, com o suffi- 
xo «eiro»). Clérigo que tem obrigação de 
ir rezar ao côro de alguma egreja ou col- 
legiada. 

CORÉIXA, s. f. Termo de Historia Na- 
tural. Especie de grou menor; ave que se 
cria na província de Traz-os-Montes. Tem 
o bico pequeno, de cor cinzenta malhada 
de branco, e quasi do tamanho de uma 
rôla, (grus minor). 

CORÊNTA. Vid. Quarenta. 
t CORELIGIQNÁRIO, s. m. (De co, pre- 

fixo, e religião). Termo de Historia Ec- 
clesiastica. ü que professa a mesma reli- 
gião que um outro. 

— Por extensão: o que partilha ou se- 
gue a mesma política: os do mesmo par- 
tido.— Defendeu com ardor os interesses 
de seus coreligionarios. 

CO-RÉO ou CO-REU, s. m. Vid. Correo. 
COREOGRAFIA ou COREOGRAPHÍA. Víd. 

Choregraphia. 
t COREÓPSES, s. /. pl. (Do grego ko- 

ris, persevejo, e ópsis, mina). Termo de 
Botanica. Genero de plantas compostas. 

t CÓRETHRO, s. /. (Do grego kóre- 
thron, espanador). Termo de Entomolo- 
gía. Genero de dipteros, da família dos 
tipulares; deserevem-se cinco especies, 
quatro na Europa, e uma na Pensylva- 
nia. 

CORÉSMA. Víd. Quaresma. 
CORETO, s. m. Díminutívo de Côro. 

Côro pequeno, que se arma para alguma 
festa ou ceremonia publica. (Vid. Côro). 

CORÈU ou CHOREU, s. m. Vid. Cho- 
rea. 

CORIÁCEO, adj. (Do latim coriaceus). 
Que tem a rijeza ou consistência do couro 
crú. — Substancia covidLa&. —Planta co- 
riacea. 

— Carne coríacea, carne dura, têsa, 
sêcca, dífficíl de mastigar, e de digerir, 
sem chorume, estopenta. 

j CORIACÉSIA, s.f. ant. (Do latim co- 
riacesia). Termo de Botanica. Herva de 
que usavam os magos, para fazerem con- 
gelar a agua. 

CORIAMBICO, adj. (De coriambo, com 
o sufiixo «ico»). Que tem relação com o 
coriambo. 

CORIÁMBO, s. m. (Do grego koreios, 
chorea, e jambo). Termo de Mé- 
trica Antiga. Pé composto d'uma trochêa 
e d'um jambo, ou de duas breves entre 
duas longas; é opposto a antípasto, 

CORIANDRO, s. m. Vid. Coentro. — 
« (Coriandrum). A semente he quente no 
primeiro, & secca passante o segundo gráo, 
A herva não tem uso na mesiiiha. A se- 
mente fresca sem preparação dana a ca- 
beça, porém estando huma noite em vina- 
gre perde esta maldade. Pisada, & btbida 
com vinho doce mata as lumbrigas, & pur- 
ga as mulheres. » Gabriel Grislei, De- 
senganos para a medicina, canteiro 3.° 

CORTÃNO, s. m. Natural, pertencente a 
Coria. 

CORIBÁNTES. Vid. Corybantes. _ 
t CORIÁRIA, s. /. (Do latim conana, 

de corium, couro). Termo de Botanica- 
Arbusto da dioecia decandria de LinneU) 
denominado pelos botânicos coriaria wy'' 
tifólia. E' uma especie de sumagre, 
folhas grandes e bellas, as quaes se e® 
pregam no cortume dos couros; o s 
fructo é reputado venenoso. 

t CORIARÍNA, s. /. (De coriaria, cow 
o suffixo «iua»). Termo de Chitnica- 
calóide, encontrado na coriaria. 

CORÍCA, s. f. Termo de OrnitholoS'^j 
Ave, especie de papagaio, de cabeça az 
rosmaninho, que tem a plumagera vef ' 
gazea muito, e falia com difficuldade. 

CORIFÉU, s. m. Vid. Corypheo. 
CORÍL, s. m. Víd. Cauril. . ^ 
fCORIMÁ, s.f. Termo de HistoriaJJ,j' 

tural. Certo peixe das costas do 

Outros peixes que proprios síío do cliffl®' 
Ecjupirás; vermelhos e o gnrópa, . 
Fampanos, corimás, que o vulgo cstiW^i^ 
Os dourados, quejirízaa nossa EuropSi 
Carai)€bas, parus, nem desestima 
A grande cópia, que nos mares topaj 
A multidão vulgar do charco vasto, 
Que ás pobres gentes subministra o P'' 

FR. J. SANTA RITA DUEAO, CAIIAMÜBÜ, 
CSt. 68. , 

CORÍNTHA, s. /. (De Corintho, 
da Grécia). Corintha branca, unií^ 
dade da uva pequena também clia 
passa. j|.a 

— Termo de Botanica. Herva 
as serj)cntes. , 

t CORINTHIÁRIA, s. m. ^o 
rinthiarius). Termo da Antiguidad®" 
tísta que faz vazos á maneira dos " 

CORINTHIO, adj. (Do latim cf'»" jufíil 
De Chorintho, que pertence ou e na 
de Chorintho. (C 

— Termo de Architectura. jaJ 
rinthia. Diz-se da ordem mais 
quatro que os gregos contavam : ^ 
lhe o capitei duas ordens de jjjjcoi 
acantho, que parecera sustentar 
a columna com a sua base e capi'' 
dez diâmetros de altura. 

Alli SC ve com mào certa, engenhosa 
A Dorica, & lonica columna : ig 
A Corinthia, & composta, & junta©® 
O Friso, o Capitei, & alta Coruija- 

CORTE REAI>, NAUFK. DE SEPtTLV', "'P 

Corinthios capiteis se levantavão 
Em Doricas columnas jaspeadas, . 
Que com modulos justos se mostraV 
Kobre bases Komanas sustentadas- 93. 

EOLIU DE MODRA, NOV. DO HOM., 

—Substantívamente: Um 
Epistolas de S. Paulo aos CoU^ 

CÓRIÓN. Víd. Choríon. goo'" 
CORISCADA, s. f. (De coriscO^^ 

suffixo «ada»). Grande numero 
COS, 



CORL 

^iguradamento: Chuveiro, multi-' 

CORÍSCÁR, V. a. (Do latim coruscare). 
araejar luz como a de corisco. 

i iguradamentc : Lançar, arremes- 
ardentes settas. 

'j. Fusilar, relampejar, lançar 
'Os; diz-se fallando do céo, do ar, das 

nuvRns. ' ' 

g] s. m. (De coriscar). Faísca 
6C iica; nome eiajiregado usualmente 

3 supposiçào falsa, de que o raio e as 
iscas electricas são constituídas de ina- 

'®ria solida. 

Dizem que antigamente o Ceo cahia 
om cruel guerra armada entre sua gente, 
arte (l'espada armado embravccia, 
eptuno armado de seu grã Tridente ; 
o corisco dc Jove o Ceo tremia; 
Ouos se ameaçavam cruelmente, ■ 
anto qu'nmor com a mãy foi visto armado, 

hum dá as armas tudo lie pasiguado. 
•INT. PElUl., EnOllAM., liv. I, p. 97. 

por deixar incerta a gente inílda, 
a-lhe astuto oarcabuz, quenào tem carga; 

^ quem (diz) é fiel, pode com vida 
el-o na mào sem horrida descarga ; 

se algum faltasse áfó. devida, 
ntira da traição i)or penna amarga, 

Tj ? próprio damuo seu, com mortal risco, 
*iampago e trovão, fogo e corisco. 

^■8- j. SANTA RITA DUHÃO. CABAMUBÓ, O. 
®ST. 54. 

vingai minlia dor ! Do seio escuro 
nuvens o corisco estalle, e caia, 

g;-'^ mas não! respire, viva ! 
'^'■a eu somente a sorte vingativa. 

AOOST. de MACEDO, ORIENTE, C. II, CSt. 69. 

■^-Figurj^damente ; Cousa que faz gran- 
estrago, 

í-aios e coriscos, dizer blas- 

COM^' insultos. 
Xo s. m. (De coro, com o suíFi- 
®ant ^ Noviço que tem obrigação de no côro. 

s. m. (De corista, com o 
tado j O tempo que dura o es- 

corista. 
Qljj. J^^itação dos corístas. 

ças /• Numero de vinte pe- 
pa de lote. — Uma corja de rou- 
^ ^amòaya. 

Soag Familiar. Numero de pes- 
tuftjçg ®íio caracter, de péssimos cos- 
•^Oria j ^ma corja de vadios. — Uma 

velkacos. 

Koa y-? que o Diniz, e alguns de escolha 
lad^ ^8^0 dessa corja, e dcsaggravão: 
A Barr estranhos dào estima 
A8q,,í ® a Camões, que ruins insultào ! 

idade de Quinhentos, 
08 teus te puem nódoa, alheios to hon- 

(ram ! 
sano. m. do nasc., obras, tom. i, p. 104. 

latim corlinus). 
Pe^e ® Historia Natural. Ave gal- 

' ®ongéQgj,Q gallinhola, deno- 

CORN 

minada por Linneu Scolopax arcuata, 
e distribuída por Cuvícr na família 
dos longirostros. É do tamanho de um 
capão, do cor escura, cora as pennas 
orladas de branco, o bico arqueado e re- 
dondo, e a cauda pintada de listras es- 
curas e brancas; nutre-se de vórmes, 
vive em sociedade ao longo das praias, e 
visita o interior das terras em certas es- 
taçijes do anno. 

f CORL-MÜS, s,f. Termo da índia. Com- 
porta subsidiaria ou desaguador que se 
faz ordinariamente da mangueira. 

CÓRME ou CORMÉIRO, s. m. Vid. Sor - 
veira. 

CÓRNA, s. f. (De corno). Armação de 
veado, cornos, cornadura do boi, etc. 

—Figuradamente : — aElRei como o 
vio ante que lhe el fallasse, pediulhe a al- 
vissera do qiie mandara fazer; dizendo 
que ja o tynha vingado da aleivusa de sua 
mulher, e do que lhe jpoinha as cornas e 
que melhor sahia el quem ella era, que el.n 
Fernào Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 9.— tíOra emhora, eu me acolherei 
ao sizo, andemos todos a quem o fará 
peor. E mais não vos enganeis, porque 
descreyo de Fez, se cuidais tratar-me assi 
que vos ponha fogo á casa; & que des- 
pache a behada de vossa mãy com cartas 
pera o outro mundo a poder de estocadas 
frias, tão em hreue, que vos benzais de 
mim, (È digais demo he isto, que não pe- 
neireiro, que não sou o homem que sobre 
sobrançarias, nem cornas.» Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. i, 
SC. 5. 

— Termo de Fortificação. Peça exte- 
rior, que tem a cabeça ornada de dous 
meios bastiões, juntos por um muro, e fe- 
chados de ambos os lados, por duas azas 
parallelas uma á outra. = N'este sentido, 
este vocábulo foi introduzido entre nós, 
no século xvii. — «Pois se o escutaõ {a 
um certo soldado). Deos sefa com-nosco! 
O que lhe açodem de Cornas, Ornava- 
ques, Cruheques, gollas, francos, lizeres, 
barbacans, & falsas bragas Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
169. 

— Corno em que os pastores levam 
mantímentos. 

CORNÁGA, s, m. Termo da índia. Nome 
dado ao homem que cuida dos elephan- 
tes domésticos, e que os guia a diversas 
partes. 

CORNACHÍNO, s. m. (pr. komakino). 
—Termo de Medicina.—Pó cornachi- 

no, purgativo composto de antimónio dia- 
phorótico, de diagrídio, e de crémor de 
üirtaro, misturados em partes eguaes. 

CORNADA, s. f. (De corna, com o suf- 
fixo «ada»). Pancada,'golpe dado com as 
cornas. 

CORNÁDO, s. m. ant. Nome de uma 
moeda de baixa lei, mandada cunhar por 
Affonso XI de Castella: valia a sexta 
parte do maravedí. 
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—Loc.: Não vale um cornado: não 
tem importancia, não vale nada. 

CORNADÚRA, s. f. (De corna, com o 
sufflxo «dura»). Armação, pontas do boi 
e outros animaes cornigeros. 

CORNALÍNA, (Do latim comu, corno, 
porque a cor se assemelha á unha rosada 
do dedo). Agáta meio transparente, o 
ordinariamente d'um vermelho carrega- 
do, de que se fazem sinetes, broches, brin- 
cos, etc. 

CORNAMÊNTA. Vid. Cornadura. 
CORNAMÚSA, s. f. (Do francez come- 

muse). Instrumento de musica campestre, 
formado d'uma especie de sacco de cou- 
ro, que é um reservatório d'ar, que se 
entretem com a bocca, e que se colloca 
debaixo do braço direito para expellir o 
ar com a pressão; n'este reservatório são 
adaptados dous tubos, um com buracos, 
sobre que se collocam os dedos para pro- 
duzir os differentes sons ; o outro dá ape- 
nas um som, especie de pedal de acom- 
panhamento; gaita de folie, 

GÒRNAS. Vid. Corna. 
1). CÓRNEA, s. f. A mais espessa 

das túnicas do olho, assim chamada por 
ter algumas semelhanças com a matéria 
do corno. 

Antigamente: Cornea opaca, chamada 
ordinariamente sclérótica. 

— Cornea transparente, ovl cornea ^ro- 
priamente dita. (Cornea pellucida), 

2). CÓRNEA, s. f. (Do corno). Especie 
de boceta de corno,—« Eacharoma huum 
mouro pequeno em huum corneo seteçentas 
e trinta pedras ballaises e a huum seu 
page cinquaenta graãos daliofar.v Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 33. 

CORNEÁDO, A, pari. pass. de Cornear, 
—Loc.: O corneado é sempre o ulti- 

mo que sabe as cousas. 
CORNEÁR, V. a. (De corno, como sal- 

tear, do salto, vaguear, de vago). Dar 
cornadas. 

—Termo Familiar. Deshonrar o espo- 
so violando a castidade conjugai; por os 
cornos ao marido, seduzíndo-lhe a mu- 
lher. 

CORNÉIRA, s. f. (De corno, com o suf- 
fixo «eira»). Correia que passa pelos cor- 
nos do boi para o sujeitar à canga, ou 
para a prender aos cornos de outro boi. 

CORNÊITE, s. f. (De cornea) Termo do 
Medicina. Inflammação da córnea. 

CORNEJÁR, V. n. (De corno). Esten- 
der, dirigir os corninhos para uma o ou- 
tra parto como fazem os caracóes. . 

CORNELÍNA, Vid. Cornalina. 
CÔRNEO, adj. (Do latim corneus). Da 

natureza do corno, que tem a sua dureza 
e apparencia. 

Tecido corneo. Termo do Anatomia. 
Nome gcnerico das unhas, dos cornos o 
das patas, 

CORNERÍNA, s. /• ant. Vid. Cornalina. 
CORNÊTA, s. f. (De corno, com o suf- 

fixo «eta»). Instrumento de corno ou mar- 
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fim, de som agudo, usado na caça do 
montaria. 

— Instrumento de rnetal que so usa 
actualmente nos corpos militares para dar 
os signaes. 

— S. m.O que toca a cometa nos cor- 
pos militares. — O cometa do regimento, 
— (íOiUras vezes se dá feios officios mi- 
litares, ahi vos digo eu, que o Diabo o es- 
pere com Arrecures, Maridaes da estalla, 
Caporal, Cometa, Dragão, Furiés, Quar- 
téis mestres, grão Prevosteíí) Francisco 
Manoel de Mello. Apologos Dialogaes, p. 
169. 

— Buzina de correios e postilhões ou 
conductor de malla-posta, e diligencias. 

— Unha de bois com que se joga a 
choca. 

— Antigamente: Instrumento do mu- 
sica da antiga milicia romana. 

— Cornêta decaqa. Termo da Armaria. 
Movei da armaria. 

— Cornêta de caçador, cornêta que não 
tem cordão nem pavilhão. 

— Cometa de chaves; instrumento de 
metal da forma de cometa, mas com cha- 
ves, para poder dar escalas chromaticas, 
o que com as outras se não pôde fazer. 
Este instrumento, que era de dificílima 
execução, está hoje banido, sendo sub- 
Btituido pelo cornetim. 

— Termo de Cirurgia. Cornêta acusízca. 
Pequeno instrumento proprio para con- 
centrar, e reforçar os sons, larga n'uma 
das extremidades, e apertada na outra, 
de que usam as pessoas que têm falta 
d'audicção. 

— Especie de touca que as mulheres 
punham na cabeça antes de pentear-se. 

— Bandeirola quadrada de que usavam 
os chefes de esquadra. 

— Termo injurioso e baixo.—Ah! seu 
cometa! 

CORNÉTE, s m. Vid. Cometa. 
CORNETÉIRO, s. m. (De cometa). O 

que toca cometa n'um corpo regimental. 
Cometeiro-mór: o sargento que ensina 
os cometas, e que superintende sobre elles. 

fCORNETÍM.s.m. Instrumento musico 
moderno, cora tal ou qual forma de cor- 
nêta, feito de metal, e que veio substituir 
a cometa de chaves e o clarim nas ban- 
das de musica. Ha-os de vários tons, e 
todos têm tres pistoes, com os qiiaes, se- 
gundo as diversas posições, se extrahem 
as notas. 

— O que toca cornetim. 
CORNÉTOLA, s. f. Pedaço de cannella 

de boi com que jogam os rapazes. 
CORNÉTOS, s. m. pl. (Do como, com 

o suíSxo «etos»). Termo de Anatomia. 
Pequenas laminaa ósseas enroladas sobre 
si mesmas em fôrma do pyrámides cêni- 
cas, e situadas no interior das fossas na- 
zaes; contam-se quatro de cada lado. 

t CORNHARTÍSTA, s. 2 gen. (De Cor- 
nhart). Discípulo protestante de Cornhart. 

CORNICÀBRA, s.f. (De como, e cabra). 

Termo de Botanica. Arvore classificada [ 
por Linneu na díoecia pentenedria cora o ' 
nome de jjistacia terehinthus, e perten- 
cente á familia das terebentháceas de Jus- 
sieu; dá uma resina cgual á da aroeira, 
e cresce nos mesmos sítios que esta. 

— Peras de cornicabra, nome de uma 
variedade de peras.» — «.Sobrinha o que 
vos mais revela, he que tireis desse tronco 
algum enxerto, que fique preso, porisso 
não vos descuideis, & quando não puder 
ser de Carvalhal, seja de Cornicabra.» 
Francisco Rodrigues Lobo, Corte na al- 
dea, Dial, xi. 

COR^^ÍCHO, s. m. (De como, com o suf- 
fixo íicho»). Vaso em forma de corno; 
coimo pequeno. 

— Cornichos d'agua benta, cornichos 
que se costumam pendurar cheios d'agua 
benta. 

CORNÍCOLA, s. f. (Do latim cornicu- 
lum). Ponta de carneiro com que jogavam 
antigamente os rapazes, a quem alcança- 
va mais longe com a ponta do pé. Vid. Cor- 
netola. Peão de carniça. 

f CORNICULÀRIO, s. m, (Do latim cor- 
nicularius). Antigamente: Logar-tenente 
do tribuno militar. 

— Especie de porteiro ou meirinho ro- 
mano. 

CORNÍFERO. Vid. Cornigero. 
CORNIFÓRME, adj. 2 gen. (De corno, e 

fôrma). Termo Didactico. Que tem a fôr- 
ma de um corno. 

CORNÍGE. Vid. Cornija. 
CORNÍGERO, adj. (De corno, e do la- 

tira gerere, levar). Termo Didactico, e 
poético. Que tem cornos. 

Cae-lhe o bastào das mãos, cao sem sentido 
O que autes em furor ardendo vinha, 
Dando um bramido horrendo, ao qual mil 
E cornigeros Sátiros açodem. (Phaunos 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. IX. 

Qual no corro sanguino o ledo amante, 
Vendo a formosa dama desejada, 
O touro busca, e poudo-se diante, 
Salta, corre, cibila, acena o brada ; 
Mas o animal atroce, n'esse instante, 
Coma fronte corní^eminclinada, 
Bramando duro corre, e os olhos cerra, 
Derriba, fere, e mata, e põe por terra. 

CAM., LUS., c. I, cst. 88. 

CORNÍJA, s. f. (Geralmente tirada do 
latim coronis). Termo de Architectura. 
Ornato rcsaltado que assenta sobre o fri- 
so, e coroa todas as outras obras; é com- 
posto de varias c pequenas molduras, das 
quaes as mais altas são as que ficara 
mais avançadas. 

— Ornato do mesmo genero que reina 
em torno de uma sala por baixo do forro 
do tecto, ou que se poe no alto de uma 
chaminé, de um armario, etc. 

Este a lenha do monte ás costas passa 
Ao fogo intenso, que arde, outro trabain 
Fazendo a dura'terra em molle massa 
Para a cozer na fervida fornalha : 
Qual porque sirva na soberba trassa 
A pedra pule, e a coluna entalha, 
E outro sobre a porta levantada 
A cornija accomoda carregada. 

GABIÍIEL PER. DE CASTRO, ULYSSÊA, C. VH, 

— Pl. Adornos do reforço das peças d® 
artilheria. 

CORNÍNHO, s. m. Diminutivo de Corno- 
— Pl. As pontas ou tentáculos qu® ^ 

caracoes têm na cabeça, e que lhe tez 
as vezes de olhos. _ 

— Loc. FAM.: Deitar os corniubos 
sol, cobrar ousadia. 

CORNÍNO, s. m. Diminutivo de corno- 
Pequena figa de corno. 

CORNÍOLA, s. f. Vid. Cornalina. 
CORNÍOLO, s. m. Cerejeira silvestr i 

pilriteiro. 
CORNÍPEDE, ou CORNÍFODE, adj. j 9^^ 

(Do latim cornipes, edis). Termo usado 
Poesia. Que tem unha cornea nos 
mo o boi, etc. ^ 

CORNÍSO, s. m. (Do latim cornus). 
mo de Botanica. Especie de abrunh^' 
arbusto classificado por Linneu jjj 
dria rnongynia com o nome de 
mascula, e pertencente á familia das 
dresílvas de Jussieu. . - 

1.) CORNISÓLO, s. m. (De corn ^ 
com o suffixo «olo»). Fructo do corn ' 
abrunho bravo. . o 

2.) CORNISÓLO, adj. Termo Antig 
chulo. Vid. Cornudo. e 

CORNITRÔMBA, s. /. (De corno-^^^ 
tromba). Instrumento musico e 
de som forte, especie de tromba o" 
retorcida. ,rigf- 

CÔRNO, s. m. (Do latira cornu). 
mo de Historia Natural. Nome das 
nencias conicas e duras mais ou i» 
recurvadas, que nascem na frente 
minantes, e sobre o nariz do rhinocei 
ChiíTre, ponta: arma offensiva dos 
maes cornigeros. 

Ao Touro cornos, unhas ao Leão, 
Voar á Águia, ao Corvo ligeireza,^ 
E a todas as mais Féras quantas sao, 
Deu su'arma, e sua força a Natureza. 

ANT. FERB., EPIGRAMAS. 

— (lE se os cornos sahissem 
quantos fariam o que eu fa^o.^ 
Cioso, aet. ii, se. 3. 

Qual co'os gritos, e vozes incitado 
Pela montanha o rabido moloso, 
Contra o touro remctte, que fiado 
Na força está do corno temeroso : 
Ora pega na orelha, ora no lado. 
Latindo, mais ligeiro que forçoso, 
Até que em fim, rompendo-lhe a 
Do bravo a força horrenda se quc 

CAM., LUS., c. ni, est. 47. 

Um na cabeça comoí esculpidos, jjyaí 
Qual Júpiter Hammon em 
Outro n'um corpo rostos tiuha V".'ya. 
Bem como o antiguo Jano se pi"'' 

op. ciT.,c. VII, est. 48. 

Cornigero animal com certos toques 
Oftendeo o Leão, que cheio de ira, 
Porque lhe não succeda igual desmancho, 

Bannio de seus domínios 
Quanto animal na testa alçasse cornos. 

FÍANC. M. DO NISC. FAB. DE LAF. 1ÍV. I, f. 26. 
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Ao longo da agua o niveo cisne canta, 
ttcsponde-lhe do ramo philomela : 

sombra de seus cornos nào se espanta 
Acteon n'agua chrystallina e bella. 

OB. ciT. e. IX, est. 63. 
Qual o touro cioso que se ensaia 
:^ara a crua peleja, os cornos tenta 
p® tronco d'um carvalho, ou alta faia, 

o arferindo, as forças expViincnta : 
p antes que no seio de Cambaia 
^ntre Francisco irado, na opulenta 
^wade de Dabul a esiiada afia, 

baixando-lhe a tumida ousadia. 
OB. CIT., c. X, est. 34. 

Aquclle de quem já no tempo antigo 
rt^hetizou Daniel, que nace.ria 
e hiia fera espantosa hum corno escuro ; 

yue com força tres cornos llie quebrasse. 
CORTE llEAL, KAUFB. DE SEPULV., C. II. 

Jio certa Lebre a sombra que faziào 
3 orelhas ; temeo que por mui longas 

^'ffum Inquizidor lh'as interprete 
or cornos, em rasão do comprimento. 

• Adeos, visinha, vou-me; 
SJue estas orelhas passarão por cornos. 

flUNC. M. DO KASC., FAB. DE LAF., ÜV. I, f. 2G. 

ji^ cornos de um carneiro. Termo 
""caitcctura. Diz-se das volutas com 

H e se ornam os capiteis das ordens ?'o- 
e composita. 

j Gôrno d'Amalthea, corno d'abun- 
cornucopia: 

Qjiem n'um vergel sombrio 
'Ora escondesse ao Estio, 
Ide o corno Amaltheu derramava, 

que as fraldas do monte alcatifava. 
B-inn. BACELLAB, SAUDADES A AONIO. 

^ O Côrno d'Ammon. Vid. Ammonitas. 

nos '^órnos da lua, as pontas da lua quartos minguantes ou crescentes, 
"^■'■^igurada e poeticamente: 

g í'^ando a branca Delia a noite aclara, 

Esbella"^ Irancos cornos as lumiosas 
■ant. fekr., sonetos, liv. I, n. 38. 

E ''Cnipo alegre, quando entrava 
Q de Europa a luz phebêa : 
K P? ® outro corno lhe aquentava, A ' derramava o de Amalthôa : 
Q ®Kioria do dia renovava 
gjP^^^^^^^roso Sol, que o c6o rodêa, 
O a quem tudo está. sujeito, eUo poz a quanto tinha feito. 

Lus., c. II, est. 72. 

í^juritou da eburnea lua, 
Que Tf?"' iiidomito excessiva, 
1'orn • '1"" "enhu'a, 4ue mais que nenhu'a lhe era esquiva. 

CIT., e. IX, est. 48. 
Lo 

íua —Pôr alguém nos cornos da 
giog muito, fazer-lhe grandes elo- 

^íoiQg do desprezo, e muito livre. 
^ ^ cazado, cuja mulher liie ó infiel, 

"tornos, ter uma mulher infiel. 
ÇSfig cornos a alguém, ter rela- 
§Uetjj com a esposa ou amante d'al- 

Quehrar os cornos a alguém, rcba- 

II.—CG, 
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ter, refrear, reprimir a soberba, o orgu- 
lho, a insolencia de alguém. 

— Não valer um corno, não valer na- 
da, cousa de nenlium valor ou prestimo, 

— Os cornos d'um arco, as pontas de 
um arco. 

Loc.: — Metter-se nos cornos do touro, 
metter-se ou achar-se n'uma difficuldade. 

— Antigamente: Os cornos do exerci- 
to, pequenos esquadrões de ai-cabuzeiros, 
postos nos ângulos externos das mangas, 
ou todo o angulo de manga, esquadrão, 
guarnição, e ala; as obras mais exterio- 
res da batalha completa. 

— Cometa de caça. — «O cavalleiro do 
valle tocou com muita força um corno pe- 
queno, que tinha pendurado n'uma arco- 
re, que bem longe se ouvia, e té naquillo 
parecia que abrangia a tristeza daquella 
casa, porque o seu som era mais temeroso 
que aprazível, i Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 22. 

Acompanhado vem de caçadores, 
De monteiros de p6, e cavnllciros, 
E de cães como clles filhadores, 
Muytos Mouros de lanças, e besteiros 
Vestidos delibreas, e de mil cores, 
Com buzinas, e cornos prazeuteiros. 
Porem vinham muy surdos, e calados 
Por nào acharem Porcos e Veados. 

JOÀO VAZ, OAIA, c. 28. 

— Matéria de que a industria fabrica 
muitos artigos, como: pentes, polvorinhos, 
tinteiros, boto,es, etc. 

— Chifre. Nome que se dá ao Corno 
que serve do borracha para a condução 
de vinho^ muito usado no Jlinho, o que 
se leva para as romarias u tiracollo, pen- 
dente d'um cordão, ou fita. 

— Chifres. PI.: termo com que no 
commercio se designão os cornos como 
mercadoria.—A barca Saudade trouxe um 
carregamento de chifres do Rio Grande. 

— Figuradamento : Madeira do ar. 
— Termo antigo de Marinha: láis da 

verga. 
—Em anatomia humana dá-se este no- 

me a diversas partes mais ou menos sa- 
lientes na superfície dos orgàos de que 
dependem. — Cornos do osso hyoidio. — 
Os grandes e pequenos cornos da cartila- 
gem thyroidea. 

— Cornos do saeco, pequenas apóphy- 
ses da parte inferior e posterior d'este 
osso. 

— Cornos do coccyx, emineneias perten- 
centes ao coccyx, e que se articulam cora 
os cornos do sacco. 

—Cornos da matriz ou trompas uteri- 
7ias. Vid. Hyoideo, Thyroideo, etc. 

— Adag. : <<Sobre corno, aperreado, d 
— Corno qualquer o é, mas cabrão, isso 
não.t—«Por mais ajuda sobre corno pe- 
nitencia.n —«7í eu vos direi o Cão com 
raiua, de seu dono traua; tornarme ei a 
mim pois fui mofina que empreguei mal 
o meu amor primeiro: quem mais não 
pode, morrer se leixa: já sei que sois 
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para mim ora me vedes, ora me não ve- 
des, como a folha do alemo, á- por mais 
ajuda sobre cornos penitencia, ti Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act. 
I, SC. V.—«O boy polo corno, e o homem 
pola palaura.D Idem, Eufrosina, act. i, 
SC. 3. 

CORNOZÊLLO, s. m. Vid. Ferradura. 
CORNUÁLHA. Vid. Cornudagem. 
fCORNÚCHO, s. m. Certa qualidade de 

pão, com tal ou qual fôrma de corno, 
que ha no alto-Minho, e nas proximida- 
des de Valença. 

— Quatro cornuchos valem 50 reis. 
CORNUCÓPIA, s.f. (De corno, e copia). 

Corno d'abundancia. 
— Urna com que se representam os 

rios. Vaso com que algumas vozes se 
representa a Fortuna. 

CORNUDÁGEM, s. f. (De cornudo, com 
o suffixo «agem»). Termo Popular. Es- 
tado do homem que tem uma mulher in- 
fiel, tolerancia no marido das infcdilida- 
des da mulher. — «Quando Deos queria 
não sofria eu cornudagens : porem já que 
sou tão mao cabrão, que me afeiçoei sen- 
do liure, que me fação tudo.v Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. i, 
SC. 5. 

CORNÚDO, adj. (Do latim cornutus). 
Que tem cornos. 

Correllie hum tremor frio os ossos leves 
Que atormenta, e mal trata o corpo enfermo 
E ao triste coração cheo de angustia, 
Quasi lhe falta ja o vital alento 
A cornuda cabeça em tenros gomos 
De respendante louro reclinada. 

COKTE real, NACFE. DE SEPULV. Cap. 9. 

— Termo Popular. Diz-se do homem 
cuja mulher não guarda a castidade con- 
jugai.— tSerá isso paciência áe cornudo.» 
Antonio Ferreira, Bristo, act. V, sc. 5. 

CORNÚTO, adj. (Do latim cornutus). 
Cornudo. 

— Argumento comuto. Vid. Dilemma. 
— Obras cornutas. Vid. Hornaveques. 
CÔRO, .s. m. (Do latim cÃwrtts, do gre- 

go kôros, dansa). Termo da Antigüidade 
gfega. Reunião de pessoas que dansam 
ou marcham cm cadência : n'este sentido 
é apenas usado hoje na poesia ou fallan- 
do dos antigos. — Apollo musageto diri- 
ge o côro das musas. — Diana guia os 
córos das nymphas. 

Uma d'ellas maior, a qnem se humilha 
Todo o coro das nymphas, e obedece, 
Que dizem ser de Ceio e Vesta íilha, 
O que no gesto bello se parece ; 
Enchendo a terra e o mar de maravilha, 
O Capitão illustre, que o merece. 
Recebe ali com pompa honesta e régia_, 
Jlostrando-se senliora grande e egrcgia. 

CAM., i.us., c. IX, est. 85. 

— Na tragédia ou comedia grega. Ret^- 
nião de pessoas que marcliam ou dansam 
juntas, cantando ou declamando versos 
lyricos. 

.— Por extensão: Os membros d'um 
corpo do baile que dansam juntos. 
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— Reunião de pessoas que cantam jun- 
tas, sem figurar marcha nem dança:—Um 
coro de vellios. 

— O que os coros cantam, ou se sup- 
põe cantarem. Os córos da Africana.— 
O Fausto de Gounod tem córos surpre- 
hendentes. 

— Termo de Egreja. Os que cantam. 
— Termo de Theologia. Os nove co- 

ros dos anjos, as nove ordens da hierar- 
chia celeste. 

Disse; e o Padre Eterno dilatando 
Por hum pouco a resposta, que esperavào, 
Gravemente a Cabeça meccando 
A que todos os Coros se humilhavào, 
Do Sacrosancto Peito a voz lançando 
Taes Divinas Palavras se formavào; 
Ouvido tenho, o d'aml}as o respeito 
Obsei-vado será com justo elieito. 

EOLIM DE MOÜBA, NOV. DO HOMEM. C. I, 89. 

D'alli se mostra logo divididas 
Aquellas Jerarchias, que gozando 
Estão (a nove Coros reduzidas) 
Essa divina Luz que vào cercando ; 
Da qual polas Substancias repartidas 
Suas illustrações iicào obrando 
(Inda que diíFerentes) tal eífeito, 
Que nào deseja mais qualquer sujeito. 

IDKM, IBIDEM. C. IV, 61. 

Aquelles, de que as vês estar cercadas, 
Archanjos sào, Ministros escolhidos 
Para essas tão Divinas Embaixadas 
Dos Divinos Juízos escondidos ; 
Os Anjos, a que são encommendadas 
As Guardas dos mortaes tão perseguidos, 
Neste ultimo circulo assistindo 
Ficão os nove Coros incluindo 

IDEM, IBIDEM, C. IV, 71. 

— A parte da egreja onde se canta o 
ofHcio divino, e que fica em frente da ca- 
pella mór. — O côro de Santa Cruz de 
Coimbra tem ricas obras de talha repre- 
sentando a descoberta da Índia. 

Ao triste som do aborrecido sino 
Se levantão em pé os Prebendados, 
E fazendo uma longa reverencia, 
Correm velozes, por fugir da multa, 
A ganhar no alto Coro os seus assentos, 
Alli mesmo, primeiro que rezassem, 
A seus sábios Collegas propuzérão, 
Que para resolver certo negocio 
De maior interesse ao grande Corpo. 

DINIZ DA CBUZ, UYSS. C. III. 

—Menino do côro, menino emprega- 
do no côro, para cantar os officios, e as 
mais das vezes para pequenas occupações 
da egreja, como ajudar á missa, etc. 

— Termo de Musica. Composição de 
musica em muitas partes, e executada ca- 
da parte por muitas vozes. — O côro dos 
demonios no Orpheo. — O côro das bruxas 
no Macbeth. 

— Côro real, quarteto em que cada voz 
tem uma melodia distincta. 

— Diz-se também, fallando das gran- 
des subdivisões d'uma orchestra.—O côro 
dos metaes. 

— Na linguagem ordinaria; Canto exe- 
cutado por muitas vozes juntas. — Can- 
tar em côro. 

Então ao Coro, que esperando estava, 
Deo sinal o Deão, e uma Sonnata 
De Cravo, de Machete, e Castanholas 
Da Orchestra estrepitosa foi prelúdio, 
A que um Duo se segue, cousa rara ! 
E que igual nunca vio em seus theatros 
Milão, Veneza. Nápoles, Plorença. 
O grande Eugênio, e o famoso Pelix 
Forão os dous Virtuosos, que o cantárào. 

DINIZ DA CBUZ, HrSS., C. VII. 

—Figuradamente: Fazer côro, appro- 
var, applaudir, dizer com os outros. 

— Entrar em côro, figurar com al- 
guém, ou emparelhar como as vozes dos 
coristas. 

CORÔA, s. f. (Do latim corona). Ador- 
no da cabeça feito de folhagem de flores. 

— Termo de Geometria. Coroa circular, 
espaço encerrado entre dous circulos con- 
centricos. Para se ter a superfície d'uma 
coroa, multiplica-se a largura pela cir- 
cumferencia média. 

— Coroa, foi tomada muito cedo como 
um signal de distincção, de mérito supe- 
rior, ou d'auctoridade. 

— Termo d'Antiguidade Romana. Co- 
rôa triumphal, a que pertencia aos gene- 
raes, que obtinham as honras do trium- 
pho; primeiro era de louro, e em seguida 
de ouro. 

— Corôa d'ovação, coroa de myrto, que 
se dava aos generaes que obtinham a ova- 
ção. 

— Corôa obsidional, corôa d'espigas, que 
se dava ao general que mandava levan- 
tar um cerco. 

— Corôa civica, corôa de carvalho, que 
se dava áquelle que salvava a vida a um 
cidadão. 

— Corôa mural, corôa cujos florSes ti- 
nham a fôrma de ameias, e que se dava 
áquelle que primeiro entrasse n'uma ci- 
dade sitiada. 

— Corôa naval, corôa que se dava ao 
que, n'um combate naval, primeiro salta- 
va para o navio inimigo. 

— Actualmente: Corôa acadêmica, prê- 
mio alcançado nos concursos acadêmicos. 

— Diz-se também da corôa que se dá 
nos coliegios ao mesmo tempo que se dão 
os livros aos discípulos que ganharam o 
prêmio. 

— Figuradamente: Prêmio, recompen- 
sa, gloria. 

E vi minhas cadôas tão fermosas, 
Que inveja estão fazendo ás gloriosas 
Coroas triumphaes de Palma e Louro. 

ANT. FEBB., SONETOS, 1ÍV. I, n.° 40. 
Já crescias nova Hera, já crescias 
Novo Loureiro pera dar coroa 
A quem tam justamente to devias. 

IDEM, ELEGIA 2. 
Vês? vão 03Reis de Cordova e Sevilha 
Rotos, co'o3 outros dous, e não de espaço ; 
Rotos ? mas antes mortos. Maravilha 
Feita de Deos, que não de humano braço ! 
Vês ? já a villa de Alcacere se humilha. 
Sem lhe valer defeza ou muro de aço, 
A Dom Mattheus, o Bispo de Lisboa| 
Que a corôa de palma ali corôa. 

cAM.jLus., c. VIII, est. 24; 

—Victoria. 
«Quem é, me dize, esfoutro que me espant») 
(Pergunta o Malabar maravilhado) 
Que tantos esquadrões, que gente tanta, 
Com tão pouca, tem roto e destroçado ? 
Tantos muros asperrimos quebranta, 
Tantas batalhas dá, nunca causado, 
Tantas coroas tem por tantas jiartcs 
A seus pés derribadas, e estandartes ! > 

cAM., Lus., c. VIU, est. 10. 

— Ornato de cabeça, signal de digni- 
dade. A corôa é a insígnia do podef 
real, e de diversas dignidades feudaes.-^ 
Corôa de duque, de conde, de barão.— 
dhuuma parte tijnham quinas e da oulTa 
figura dhomem com barvas nas faces e co- 
roa na cabeça, assentado em huuma cadef 
ra, com huuma espada na mão direita-'' 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro h 
cap. 11. — «... poemdo emlevada sobrid 
campãa de cima a imagem delia com co- 
roa na cabeça.D Idem, Ibidem, cap. 44. 

Estava o Padre ali sublime e dino, 
Que vibra os feros raios de Vulcano, 
N'um assento de estrellas crystallino, 
Com gesto alto, severo e soberano : 
Do rosto respirava um ar divino, 
Que divino tornara um corpo humano; 
Com uma corôa 3 sceptro rutilante, 
De outra pedra mais clara que diamante. 

CAM., Lüs., c. I, est. 22. 

E, como por toda África se soa. 
Lhe diz os grandes feitos que fizeram, 
Quando n'ella ganharam a corôa 
Do reino, onde as Hesperidas viveram. 

IBIDEM, e. II, est. 103. 

Estaua aqui hüa alta forca, & nelia 
Tinha esse matador corôa de ouro. 

COBTE BBAL, NAUP. DE SEPULV., C. III. 

— d Chegou com estes casos o medo 
cetro, e coroa a tanto em Maluco, 
mandando os Portugueses pera a Indi^ 
Tarija, e buscando outro filho, ainda 
bastardo, de Boleife pera o fazerem 
apropria mãy, que era huma Moura 
lho nam queria dar: dizendo que mel"" 
lhe era telo pobre, e viuo, que velo 0^ 
Rey, e a manhã morto. E tam de 
sito o defendeo aos soldados, que 
ro a mataram a ella, arremessandoa Cf ' 
e afrontosamente de huma janella ahcn-^"' 
que o leuassem a reynar a elle.n Luc®"^' 
Vida de S. Francisco Xavier, 
cap. G.—«Principe que se absolve da o" 
gação da verdade, absolve se do 
Jci coroa.» Frei Jacintho de Deos, " 
chyologia de Príncipes, p. 129. — 
esta Divina Conta tomou a Coroa ^ 

Jtugal, reinando o invicto Rei D. 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, 
I, cap. 16. 

— CtOTÒdi fechada, corôa, cujos d"''jj, 
ou ornamentos se reúnem por ciin® 
cabeça. o 

— Corôa aberta, a que apenas 
circulo inferior mais ou menos 
No principio todas as coroas eratn ^ 
tas; mais tarde a coroa imperial, e í* 
rôa real foram fechadas. 
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Coroa imperial, coroa fechada, de fór- 
®a liemispliei-ica, terminada por um glo- 

0) tendo sobreposta uma cruz. 
Coroa real, corôa fechada, mais lar- 

para cima, e sobreposta d'um orna- 
®ento particular, 
.Corôa ducal, corôa aberta, guarne- 

de oito folhas ou florões. 
Corôa de marquez, corôa aberta, 

Siarnecida apenas de quatro folhas, e, 
filtre as folhas, pontas ornadas com tres 
pérolas. 

"7" Corôa de conde, corôa aberta, guar- 
®ecida toda eni volta de pérolas. 

Corôa de visconde, corôa aberta, 
S^arnecida apenas de quatro pérolas, e, 
®ntre cilas, de pontas simples. 

. Corôa de barão, consistia em um 
irculo rodeado de muitos cordões de pé- 

rolas. ^ 

T" triplice corôa, a tiara do papa, 
ssim chamada, porque é ura boné re- 
^do, e alto, rodeado de tres corôas de 

cravejadas de pedrarias, e postas, 
pnmeira pelo papa Hormisdas, a se- 

fiunda pelo papa Bonifácio VIII, e a ter- 
por João XXII; ao boné está so- 

reposto um globo, ornado d'uma cruz. 
, Corôa de ferro, a corôa dos reis 
íoi^ardos d'Itaíia. 

Corôa antiga, corôa formada por 
■^a folha posta em circulo, e recortada 

grandes pontas, quasi até á base, ou 
culo^ que cinge a fronte; assim eram 

® corôas dos principes de Italia. 
Corôa d'espínhos, a que collocaram 

® cabeça de Jesus-Christo, por irrisão, 
clle se ter dito rei dos judeus. 

Mas bem vimos nós, 
tu bem o sabes, Dom Eabi Aroz, 

^110 so dos açoutes, que mais iiào vivôi'a, 
j, lue o soltárão, daqiiillo morrera; 

so da eoroa, também crede vós 
nào guarecêra. 

VIC., DULOOO SOBBB A KKSUIÍBEIÇÃO. 

„ ~~^%uradamente: O que causa um 
desgosto, uma dôr profunda. — 

° ® para mim uma corôa d'espinhos, 
jj ~r ■Absolutamente: O poder real, im- 

lal. ^ prerogativas da corôa. 

vjgj discurso da corôa, discurso lido 
jgg?^l®oberano na abertura d'uma sessão 

governado por um monar- 

ca / quaes exterioridades 
oos 'p"" para nos satisfazer, e certificar 
tne y^^^^^hanos, que pello sangue, naci- 
Q creação, e leneficios, que deuia a 

não faltaria cm dirigir todas 
Iq ^"'1 '^^Çoens segundo os fins de aquel- 
Ít,.. Francisco Manoel de Mello, 
^-P^aphoras. p. 17. 

^ próprio soberano. — O ãominio 
i^a. — Os diamantes da corôa. 

bens, doiuinios do soberano.— 
Pq Dom Pedro hordenou em seu tem- 

Thesoureiro nem Al- 
^'""'fe, nem dos If antes seus filhos nom 

levem peita alguma por pagarem aos Vas- 
salos suas conthias, nem a qualquur ou- 
tro, por lhe pagarem sua vestiaria, ou 
moradia, que d'ElRey, ou dos Iffantes 
ham d'aver, ou outra alguma graça, ou 
mercee, que lhes per Elliey, ou Iffantes 
seja feita; e aquelle, que o contrairo fe- 
zer, moira,porem, eperca todo o que ouver 
pera a Coroado Regno.T> Ord. Affons., Liv. 
II, Tit. 51.— <íEporem querendo Nós esto 
refrear, em tal guisa que se nom faça, Poe- 
mospor Lei, e Mandamos, que qualquer dos 
suso ditos, que em duranto o tempo de seus 
Officios comprar alguãs mercadorias pe- 
ra revender, ou receber emprestado na 
terra ou no lugar, honde tever o dito Of- 
ficio, d'algum, que seja sobdito aa sua 
jurdiçom, ouro, prata, dinheiro, ou outra 
qualquer quantidade de pam, vinho, azei- 
te, mel, cera, &c. perca toda a mercado- 
ria, que assi comprar, e seja pera a Co- 
roa dos nossos Regnos; e aquello, que as- 
si receberem emprestado, paguem a seus 
donos, e oiitro tanto percam pera a Nos- 
sa Coroa, pera delle fazermos o que Nos- 
sa mercee for. Ob.cit., Liv. iv, Tit. Gl,§ 
2. — «Os Santos Cânones, e bem assi as 
Leix Imperiaaes estabelecerom, e manda- 
ram, que durante o tempo da guerra an- 
tre Chrisptaaüs,e Mouros, nom fosse Chris- 
ptaao ntnhum tad ousado, que levasse a 
terra de Mouros armas de qualquer qua- 
lidade que forem, nem ferro feito, nem 
por fazer, e tàò pouco gallees, ou navios, 
ou madeira pera os fazer, nem Unho ca- 
nave lavrado, nem por lavrar, nem arte- 
lharias, a saber, engenhos, bombardas, es- 
callaSfOU outras quaaesquer causas neces- 
sárias, ou proveitosas pera ftito de guer- 
ra, nem navegasse algum Ciirisjitaaõ Ma- 
rinheiro com algum Mouro por algum pre- 
ço, ou sem elle em alguã gallee, ou navio, 
&c.; e se algum Chrisptaaõ fosse achado 
a fazer o contrairo, fosse feito servo ãa- 
quelle, que o achasse tal cousa fazendo; e 
aalem desto todos seus bens fossem confis- 
cados pera a Coroa dos Regnos daquelle 
Rei, ou Princepi, cujos sohditos fossem 
aquelles, que os assi achassem levar as di- 
tas cousas vedadas.D Ob. cit., Tit. 63.— 
ctQwe em os ditos nossos Regnos e Senho- 
rio teverem, e todo assi d'huns, como dos 
outros seja pera a Coroa de Nossos Re- 
gnos : e mais Mandamos, que todos esses, 
que as ditas cousas levarem, sejam feitos 
servos daquelles, que os acharem assi le- 
vando-as, como dito he.j> Ob. cit., § 2.— 
íE quanto he aa segunda parte, em que 
os estabelecimentos Canonicos, e Leix Im- 
periaaes defendem levar as ditas merca- 
dorias, sem pcendo certa pena temporal a 
aquelles, que o contrairo fezerem, porque 
a Nós cabe declarar, e alvidrar a dita 
pena, assi ácerca dos Nossos naturaaes, 
como de quaaesquer outros estrangeiros, 
que durante a dita guerra antre Nós e os 
Mouros lhes levarem as ditas mercadorias 
em seu favor e em Nosso dãpno. Manda- 

mos, e Poemos por Lei, que nom seja ne- 
nhum tam ousado, assi Nosso natural co- 
mo estrangeiro, de qualquer estado e con- 
diçom que seja, que leve mercadoria al- 
guã a terra de Mouros inmigos da Nossa 
Santa Fé Católica, e Nossos, durante a 
dita guerra, porque assi he estabelicido, 
e determinado pelas Constituiçooes dos San- 
tos Padres; e qualquer, que o contrairo 
fezer. Mandamos, que se foi' estrangeiro, 
que por esse meesmo feito perca toda essa 
mercadoria, que assi levar, e os bens que 
ouver em Nossos Regnos e Senhorio, e tam- 
bém seja perdido o navio, em que for car- 
regada; e se esse mercador, ou senhor do 
navio for Nosso subdito ou natural. Man- 
damos, que aalem da dita pena da merca- 
daria perca todolos bens que ouver, e se- 
jam pera a Coroa de Nossos Regnos.•» 
Ob. cit., § 3.—<i.Mas em estado tão pa- 
cifico, quomo ho em que el Rei dom Ema- 
nuel começou de regnar, & regnaua, taes, 
& tamanhas merces não se acha que se 
fezessem, nem a mi me alembra que ho 
visse, em nenhum dos authores historicos, 
que tenho lido, porque ha casa de Bra- 
gança quando hos filhos do Duque dom 
Fernando chegaram a Setuual, não tinha 
nestes Regnos cousa que lhe não fosse tO' 
mada perá Coroa, ou possuida per pes- 
soas a que el Rei dom João dellas fezera 
merce.-n Damião de Goes, Chronica de D. 
Manoel, Part. i, c. 13. — tEl Rei dom 
Emanuel joi sempre mui agradecido dos 
seruiços, que lhe fazião, pelo que auendo 
respeito á grande obrigação em que era a 
Diogo da Sylua de Meneses, seu aio, que 
ho criara, & doctrinara, com muito cui- 
dado, & amor, lhe deu em sendo Duque 
per licença, d- consentimento dei Rei dom 
loão ha villa de Celorico da Beira, com 
rendas, senhorio, jurdição, & depois de 
ser Rei, posto que mudasse ha dignidade, 
nem por isso mudou ha vontade que tinha 
de lhe fazer merce, mas antes ha acre- 
centou, mostrando por obra ho que sem- 
pre desejara, & pera poer em effecto ha 
boa vontade que tinha de satisfazer aos 
merecimentos de quem ho também feruira, 
estando ainda em Setuual, ho fez Conde 
de Portalegre, com rendas, jurdiçaõ, & 
castello, mas esta doação não Jiouue effe- 
cto em tudo, porque ao tomar da posse se 
opposerão hos principaes da villa, do que 
se tirarão estromentos em que com razoes 
mui sufficientes mostrauão, que huma tal 
Villa, quomo aqudla não era bem que se 
apartasse da Coroa, nem se desse a pes- 
soa, que filho de Rei não fosse, do que el 
Rei foi mui indignado, & procedeo contra 
elles, castigandoos mui rigorosamente com 
penas, degredos, d- emprazamentos. Com 
tudo vendo que não querião desistir de sua 
leal opinião, & que ho que fazião era por 
seu seruiço, & vtilidade do patrimonio da 
Coroa, mudou ha sustancia da merce, re- 
seruando pera sim ha jurdiçaõ, & senho- 
rio da villa, & a dom Diogo da Si/lua 
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deu ho castello delia de juro, com só ti- 
tulo de Conde, sem outro nenhum poder, 
pera elle, d todos seus descendentes, & 
pelo em que esta doação não houue effe- 
cto satisfez el Rei ho Conde com outras 
merces.v Iclem; Ibidem, c. 14.— «Antes 
que Pedralurez partisse deste lugar, man- 
dou poer em terra huma Cruz de pedra, 
quomo por padraò, com que tomaua pos- 
se de toda aquella prouincia, pera Coroa 
dos regnos de Portxigal a qual pos nome 
de sancta Cruz, posto que se agora (er- 
radamente) chame do Brasil, por caso do 
pao vermelho que delia vem, a que cha- 
mam Brasil, & assi despachou pera o re- 
gno Gaspar de Lemos no seu nauio, com 
nonas deste descobrimento, no qual man- 
dou hum homem dos da terra a el Rei, 
O que feito, deixando alli dous degrada- 
dos, de vinte que leuaua, se partio aos 
dous dias do mes de Maio, tornando sua 
derrota pera o caho de boa Sperança.t 
Idem, Ibidem, c. 55. — «.Sohre este nego- 
cio falou Aluaro da costa em Saragoça 
muitas vezes a Fernam de magalhães, á 
achando nelle vontade de se tornar pera ó 
regno, escreueo huma carta a el Rei que 
eu vi, que ho devia de recolher por str 
homen de grandes spiritos, & muito pra- 
tico nas cousas do mar, que do bacharel 
Rui jaleiro não fezesse conta, porque an- 
daua quasi fora de seu siso, mas nem is- 
to aproveitou pera se naõ ejfectuar hum 
tamanho de seruiço a Coroa destes regnos, 
de que se tantos desgostos, á gastos de- 
pois seguiram, & tanta fama ao mesmo 
Fernam de magalhães, que todo o mar da 
banda do Sul, & o estreito que descubrio, 
per onde Ia passou, se chamam do sexí so- 
bre nome, & chamarão ate fim do mundo. 
Assi que procedendo Fernao de magalhães, 
de o foleiro neste negocio se vieram a con- 
tractar com el Rei dom Carlos, sobela 
viagem que auiam de fazer, de que os 
pontosprincipaes sam os seguintes.)) liem, 
Ibidem, part. 4. c. 37. 

Esto, que era o mais grave na pessoa, 
D'est'arte para o Rei do longe brada: 
— Oh tu, a cujos Keinos e coroa 
Grande parte do mundo está guardada ; 
Nós outros, cuja fama tanto voa. 
Cuja cerviz bem nunca foi domada, 
Te avisamos, que c tempo que já mandes 
A receber de nós tributos grandes. 

CAM. LU3. c. 4, 73. 

— Tractar de corôa a coroa, tractar 
de soberano a soberano. 

— Termo de Theologia. — A corôa de 
gloria; a bemaventurança eterna. 

— Corôa de mavtyr, a recompensa, que 
está reservada aos martyrcs. 

— Termo do Pintura. Ornato que se 
colloca sobre a cabeça da Virgem e dos 
Santos. 

— Tonsura clerical; pequeno redondo 
de cabellos que se rapam no alto da ca- 
beça, e que c maior ou menor segundo a 
qualidade das ordens recebidas. — Corôa 

de bispo. — Corôa de padre, — Corôa de 
conego. — Corôa de frade. — Corôa c/e dia- 
cono. 

— a Se nom trouverem corôa, e avito 
de Clérigo, e se masturarem em ofjicio de 
Leigos-a. Carta de D. Aííonso IV, ao Bispo 
de Coimbra, em 1532. 
Aff. Alguns dellcs vão per hi, 

E na estremadela assi 
Não lhes fica moça boa. 

Joan. Bom machado na coroa, 
Que ficasse logo alli! 

GIL VIO., AUTO PASTORIL rOBTUGÜEZ. 

— Termo d'Astronomia. Corôa austral, 
corôa septentrional, constellaçoes. 

— Termo de Pliysica. Foco d'uma au- 
rora boreal, para onde se dirigem as es- 
trias luminosas. 

— Meteoro que apparece em volta do 
sol, e da lua. 

— Termo dc Botanica. Corôa imperial, 
nome d'uma planta (fritillaria imperia- 
lis, Linneu). 

— Corôa de rei odorosa, o mesmo que 
trevo de cheiro {trifolium melilotum). E' 
também cliamada simplesmente çorôa de 
rei. 

— Corôa de rei inodora, a ornithopus 
scorpioides de Linneu. 

— Peras de corôa, certas peras peque- 
nas mas gostosas. 

— Corôa de Venus, nome de planta, 
em Bluteau. 

—Corôa da semente, nome de uma es- 
pecie de corutilho. — .á corôa {coroa, co- 
ronula) é o calyculo superior persis- 
tente que rodea a borda do topo da se- 
mente, e umas vezes é inteiriço, outras 
vezes palheaceo ou denticulado, sendo 
composto de dois, tres, quatro, cinco ou 
mais palhiços ou denticulos (a saudade, 
gyrasol, bidens, coreopris, lagaecia, e ca- 
tonanche). As sementes, que têm esta sorte 
de corôa, sào as que se podem denomi- 
nar rigorosamente coroadas {coronatas). 

— Termo d'Ánatomia, de Medicina e 
de Cirurgia. — Corôa dos dentes; a parte 
dos dentes que se acha fora das gengi- 
vas, e que ó coberta d'esmalte. 

— Corôa de Venus, pustulas seccas e 
suppurantes, que se vêem muitas vezes 
na fronte d^alguns indivíduos, aíFectados 
de syphilis inveterada. 

— Termo de Fortificação. Obras exte- 
riores avançadas-na campanha, por meio 
de dous ramaes longos, á maneira das 
cornútas, mas com um, dous ou mais ba- 
luai'tes nas extremidades, os quaes se cos- 
tumam fazer em eminencias, junto das 
praças, para as segurar. — «coroas 
constão ordinariamente de hum baluarte 
no meyo, & dous meyos baluartes nos ex- 
tremos, em fôrma de uma coroa, donde 
tomarão o nome, » Methodo Lusitano, p. 
86, em Bluteau, 

— Termo de Geologia. Cratéra dos vol- 
cões, tehdo uma especie de coroamento, 
ou muralha circular. 

— Termo do Architectura. A partfl 
chata e mais saliente de uma coi-nija- 

— Termo de Mechanica. Roda de CO* 
rôa ou de mão; roda que tem os dentes 
perpendiculares ao plano da roda e pa- 
rallelos ao eixo. 

— Termo de Veterinaria. Corôa do cas- 
co das bestas, a parte do pé situada entre 
a ranilha e o pé, no logar em que o ca- 
bello cobre a parte elevada do casco. 

■—Termo de Nautica. Pedaço de corda. 
— Corôa da talha grande, pedaço d® 

corda da beta do mastro grande. 
— Corôa da talha do traquete, pedaço 

de corda da beta da mezena. 
— Corôa da talha dos rizes, pedaço o® 

corda do palanquim dos rizes. 
— Corôa de arêa, banco de arèa. 

«Disse a Antonio Dabreu, que se 
polo rio arriba, e passasse huma coroa 
aréa, que estava antes de chegar à pí"®' 
te, D Commentario de Affonso d'Albuqu6r' 
que, Part. iii, cap. 25, p. 126. 

— Corôa de ouro, antiga moeda, do v»' 
lor de 2^016 reis. — «E mandamos 
em todolos sobreditos casos, em que alg''!-'"^ 
seja theudo d'entregar ouro ou prata ass]f 
per esta nossa Lei, que a entregue 
via, se a tever; e se disser que a nofn 
nem a pode aver, que o Juiz do Lug^'' 
lhe assine seis mezes d'espaço, em jwí 
possa per sy, ou per outrem aver def^^ 
da terra; e nom a avendo, nem pag<i''^^ 
ao dito tempo, que seja preso, se fo^ ^ ' 
mem de pequena condiçom, ataa que 
gue e entregue o dito ouro ou 
seendo pessoa honrada, que pague a 
prata ou ouro segundo a nossa Hord^^'^ 
çom, e mais per pena o tresdobro, do 
assy pagar por marco da prata, tf f _ 
coroa, ou por outro qualquer ouro,^ 
denações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 1, ] 

— Actualmente, moeda de prata do 
lor de 1)5000 reis. 

—■ Meia corôa, moeda de prata do 
lor de 500 reis; por abuso, dá-se o nO 
de corôa á meia corôa. 

COROAÇÃO, s. /. (De corôa, thein» 
coroar, com o sufiSxo «acção»). O acto ^ 
coroar ou de ser coroado.—A coroaÇ^®^^ 
D. Ignez de Castro depois de morta ^ 
dos factos mais singulares da hist" 
portugueza. ^ 

COROÁDO, part, pass, de Coroar. 
nado com uma corôa. — Coroado de / 
res, 

Que as nymphas do Oceano tão formos®'' 
Tetliys, e a Ilha angélica pintada, 
Outra cousa não é, que as deleitosas 
Honras, que a vida fazem sublimada- 
Aquellas preeminencias gloriosas, 
Os triumphos, a fronte coroada 
De palma, e louro, a gloria e maravilh!*) 
Estes sào os deleites d'e3ta Ilha. 

CAM., Lus., c. IX, est. 89. 

Ingenhos nascem já, que a ser erguidos 
D'honrosos louros foram coroados. 

ANT. PERR., CARTAS, 1ÍV. I, n.° 4. 
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Entre as rochas do Bosforo Cimmerio 
Uma gruta se vê, onde não entra 
™ais a liiz do Sol, sombria alcôva, 

P Cie em-triate letliargo submergido, 
gepousa o Deos do somno, coroado 

o brancas perguiçosas dormideiras: 
m torno ao torpe alvergue não se escuta 

canto chamar o esperto Gallo 
a Aurora a clara luz : nem na alta noite 
n,ürar raivosos cães; mas só murmura 

Um plácido ribeiro, que respira, 
om o surdo rumor, paz e descanço. 

DINIZ DA CBUZ, HYSS., C. IV. 

logo acrescenta: Magnus Domi- 
. ''^oster (i magna virtus ejus: & sa- 

P'^enUa> ejus non est nimerus: porque só 
í^erti tem sabedoria sem numero pôde con- 
'"' 0 numero das Estreitas. O mesmo di- 

90 do numero dos mysterios, que a mate- 
® do Rosário encerra em sy, verdadei- 

^^nente innumeravel, S. João vio a Se- 
''Oroada de Estrellas, & cotou, que 

^(^0 doze: Et in capite ejus corona steU 

duodecim.D Antônio Vieira, Ser- 
mões do Rosário, Part. 11, § 316. 

Oh Musa, vós aonde o ser humano 
e íez de eterna graça viva fonte, 

p''®! que não só Estrella do Oceano, 
Planta sois d'Excelso monte ; 

"O eterno Empyrio soberano onde não ha quem as grandezas conte, 
e Estrellas coroada, e Sol vestida, 

dos Coros Angélicos servida. 
Rol. db mouba, nov. do iiom., c. i, est. 2. 

~~ Rodeada na parte superior. Um mon- 
Coroado de estrellas e nuvens. — Um 
^llo coroado de ameias, 

p® '^ijzonte o Monte levantado 
arecia c'o Cco ficar unido, 
ou que do Estrellas varias coroado 
® mostra, e de mil luzes guarnecido ; 
a tosca penedia está pegado 
verde musgo cm modo compartido, 

gue com perfeito ser nclle se veste 
Esmalte natural, ouro celeste. 

''OL. DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 36. 

,• cabeça coroada, ura rei, um 
'«operador. 

Termo de Brazão. Armas coroadas, 
^^6 têm por cima uma coroa. 

recebeu uma coroa, um prêmio 
concurso.- 

p„r"^'S^"'^damente: Vês a tua virtude 
^oada, 

recebeu cumprimento, satisfa- 

«eíft — Coroados os nossos de- ^que nos faltará'^ 
fQ^^orainado, rodeado. Um valle co- 

0 de montes, 
tÍQ^^°berto. A collina é coroada defron- 

^^^'vor es, 
de Fortificação. Obra coroa- 

Vfà que tem coroa (vid. esta pala- 
termo de fortificação). 

«62^ coroado, antiga moeda fran- 

ía de Zoologia. Espxra coroa- 
d'uma concha uni vai ve em que 

íe V, ® de cada volta são ffuarnecidas 
pontas. 

*-^vrao de Botanica. Semente coroa- 
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da, a que tem corutilho chamado coroa 
(vid. Coroa, termo de Botanica).—Cha- 
ma-se também semente coroada ao fructo 
coroado, á semente, ao fructo, que conser- 
va uma parte do limbo do calyx. 

— Rima coroada, antiga rima franceza 
que dobrava a consoante como nos ver- 
sos de Marot: Ma blanche colombelle helle 
souvent je vais priant, criant. 

CORÔAMÊNTO, s. m. (Do thema corôa, 
de coroar, com o suffixo «mento»). Ter- 
mo d'Architectura. Adorno, ornato que 
termina a parte supei-ior d'uma construc- 
ção elevada. 

COROÁR, V. a. (Do latim coronare, de 
corona, corôa). Ornar com uma coroa, por 
uma corôa sobre. — Coroaram-na de ro- 
sas. — A piedade, o amor, a admiração 
leva os vivos a coroarem os tumulos dos 
mortos.—No meio da procissão sagrada 
ia a victima, que tinham coroado de flo- 
res. 

— Figuradamente: 

Que gloriosas palmas tecer vejo, 
Com que victoria a fronte lhe corôa, 
Quando, sem sombra vãa de medo ou pejo. 
Toma a illia ilhistrissima do Goa ! 
Dcspois, obedecendo ao duro ensejo 
A deixa, c oceasião espera boa, 
Com que a torne a tomar; que esforço e arte, 
Vencerão a fortuna c o proprio Marte. 

CAM., Lus., c. X, est. 42. 

— Por solemnemente a corôa sobre a 
cabeça d'um soberano, do chefe da egreja 
catholica.—E' sempre estremecendo ins- 
tinctivamente que o povo vê coroar um rei. 
— Quando Pio IX morrer quem croarão 
papai 

— Dar o titulo de rei, de rainha. 
— Ser coroado, receber o titulo de rei. 
— Dar uma corôa em prêmio, — Os ro- 

manos coroavam os vencedores. —Nos jo- 
gos gymnasticos coroavam o mais forte 
athleta, 

— Por extensão. Dar um prêmio, hon- 
rar, recompensar. — Espiera que coroem 
os teus esforços, — O céo coroará as tuas 
virtudes. 

Se saber, formosura, c Kcal estudo, 
Pureza d'alma, e limpa castidade, 
S'huin desprezo de gloria, e vaydade 
Do Mundo assi esquecido, e sopeado, 
S'hum viver contente, e descansado. 
Fundado em fó, esperança e charidade, 
S'em tão alto lugar, baixa humildado, 
Se hum sprito nos Ceos todo enlevado 
l^odéram fazer bem aventurada 
Neste Mundo, e no outro hãa creatura, 
Nós na terra, o nos Ceos te coroamos. 

ANT. FEBIl., SONETOS, 1ÍV. II, n.° IG. 

— Termo de Architectura. Formar o 
coroamento.—O entahlamento coroa o edi- 
fício, 

— Dominar, elevar-se sobro. 

Coroa hum bosque d'esta rocha a fronte, 
Que parece por horrido, e sombrio, 
Não dos que cria de Sicilia o monte, 
Mas dos que banha de Acheronte o rio. 

JERi BAHIA, POLYPHEMO E OALATIIÍSA, CSt. 2. 

CORO 525 

— Adornar em torno. 

Junta cm fim a selecta Companhia, 
O vistoso Salão em torno c'roão. 

DINIZ DA CBÜZ, IITSS., C. VII. 

— Termo Militar. Guarnecer de tropas 
um ponto elevado. — A cavallaria occulta 
havia dias na Floresta Negra coroou as 
alturas de Wissemburgo. 

— Termo de Horticultura. Coroar uma 
arvore, decotar os ramos á mesma altura 
de modo que formem uma superfície plana. 

— Figuradamente: Completar, rema- 
tar.'—Este ultimo arrojo coroou as suas 
façanhas. 

— Coroar-se, v. rejl. Pôr uma corôa a 
si proprio. — Coroar-se de flores. — Na- 
poleão I coroou-se pelas suas próprias 
mãos. 

Grave censor dns !Musas, quam iroso 
Te mostras contr'aquelles mais profanos, 
Que se ousam coroar de louro honroso. 

ANT. FEItR., CABTAS, Hv. I, n.° 8. 

— Fazer-se rei. Afonso Ilenriques con- 
seguiu coroar-se rei de Portugal. 

— Ser coroado. — tE receberomno, na 
qidade, e corohousse alli por Rei.t Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Pedro, cap. 36. 

— Cercar-se, orlar-se. Os horizontes 
coroaram-se de nuvens. 

— V. n. Começar a apparecer a cabeça 
da creança ao nascer. 

CORÔASÍNHA, s. f. Diminutivo de Co- 
rôa. 

1.) CORÓÇA, s.f. Casacão de palha con- 
tra a chuva; palhoça. 

2.) CORÓÇA, s.f. (Antigamente se cha- 
mava coroça o báculo episcopal, a quo 
na baixa latinidade disseram crocia. 
D'aqui se disse: «Ter hum beneficio em 
Coroça;» tel-o com titulo juridico, e ca- 
nonico, e ser n'elle collado, e instituído 
pelo Bispo. — <íBenefícios encoroçados, os 
que estão providos em pessoas, que n'el- 
les foram colladas pelo Bispo. Abbadia 
encoroçada, toda aquella que he de Ba- 
culo, ou tem jurisdição quasi episcopal, d 
Viterbo, Elucidario, 3, v. Coroça, Croça 1. 
— «Em muitas constituições antigas, co- 
mo nas do Porto de 1585, Tit. 16, const. 
II, se determina : s Que se não ponham os 
beneficios em corossa; declarando-se lo- 
go isto, e condemnando-se, como verdadei- 
ra simonia 2)aliada. D'aqui benefícios en- 
corossados, em corossa, ou em croça, 
aquelles em que a simonia se occulta, co- 
bre, e esconde com mil pretextos, contra- 
ctos, e enredos, que as leis divinas, e hu- 
manas detestam e abominam. Da coroça, 
capa vil, rústica, emfim de juncos, ou pa- 
lha, passou o nome a esta vilissima, e 
paliada simonia.d Idem, Ibidem, s. v. 
Coroça 2. É evidente que Viterbo so 
engana completamente em querer sepa- 
rar beneficio em coroça no primeiro sen- 
tido, de benejicio em coroça, no segundo 
sentido; como pouco e pouco os beno- 
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ficios em coroça se foram transformando 
em abuso, até serem por fim senão meros 
abusos, foram classificados justamente de 
simonia. A palavra coroça aqui empre- 
gada nada tem que ver com coroça pa- 
lhoça, cuja etymologia é desconhecida. 
Coroça haculo, é a mesma palavra que o 
francez crosse, o antigo hespanhol croza, 
o" italiano croccia, grticcia, formas que 
vêem todas do baixo latim crucia, cro- 
cia (e crossa, croceus), que deriva do la- 
tim crux, cruz. 

CORÓCHA, s. /. Outra fôrma de Caro- 
cha. 

COROGR.... As palavras que não se en- 
contram aqui escriptas com Corogr... bus- 
quem-se escriptas com Chorogr... 

CORÓIDE. Vid. Choroide. 
CÓROLA, s. /. Antiga fôrma de Cola- 

ra. — ííAinda mais dissimular tuas co- 
rdas, sofrer tão duro cativeiro, sem se 
aqueixar a Deos, nem ao Mundo.y> An- 
tonio Ferreira, Cioso, act. i, se. 2. 

CORÓLLA, s. /. (üo latim corolla, que 
está por coroniíía,, diminutivo àdcorona, co- 
roa). Termo de Botanica. Segundo in- 
volucro floral, interior ao calyx, exterior 
aos estámes e ao pistílo ; compoe-se de 
folíolos que geralmente alternam com os 
do calyx, e que se cü&vaa.rQ pétalas, (vid. 
asta palavra).— natureza nau poz li- 
mites certos entre o calyz, e corolla, e 
daqui procede que os Botânicos tem dif- 
ferentes opiniões relativamente á denomi- 
nação destes tegumentos; huns querem que 
o tegumento immediato aos organos se- 
xuaes deva ser chamado corolla em todas 
as circumstancias, e por conseguinte to- 
das as vezes que a Jlor tem hum só tegu- 
mento dão-lhe o nome de corolla; outros 
seguem em parte este 2'arecer, e em parte 
a cor, á qual dão a j)rej'erencia. Linneo 
vendo que algumas corollas se tornão ver- 
des, e alguns calyces são lastantemente 
corados, estaheleceo a differença entre o 
calyz, e corolla na posição dos estámes, 
dizendo que estes nas flores descalycinas 
e muitas completas são alternas com as 
pétalas ou lacinias da corolla ficando si- 
tuados entre as suas aberturas, que nas 
descorolladas pelo contrario são frontei- 
ros aos foliolos ou segmentos do calyz, 
ficando encostados ou, postos defronte del- 
les, como se pude olservar no cardo pen- 
teador, cerejeira hrava, coentro, sahuguei- 
ro, consolda maior, alchemilla, potamo- 
geton, e muitas outras plantas das clas- 
ses Tetrandria e Pentandria.n Avellar 
Brotero, Compêndio de Botanica I, 118, 
sq. — corolla, he um tegumento dos 
organos sexuaes da flor immediatamente 
contíguo a elles, e de ordinário mais co- 
rado e mais delicado do que o calyz; tal 
hepor ex.adojasmin,açucena,rosa, cra- 
vo, etc.» Idem, Ibidem, p. 130. 

— Corolla monopétala ou gamopetalaj 
corolla cujas pótalas sfio soldadas n'uma 
BÓ peça. É constituída por um tubo, um 

limbo, e na juncçSo d'essas duas partes 
ha um circulo, ás vezes apertado, cha- 
mado garganta. 

— Corolla polypêtala ou dialypétala, 
corolla cujas pétalas são livres umas das 
outras. 

— Corolla regular, corolla de que to- 
das as partes estão symetricamente dis- 
postas em torno do eixo ficticio da flor; 
corolla irregular, aquella em que esse 
systema não existe, de modo que a flor 
só n'uma direcçào é que pôde ser divi- 
dida em duas metades similhantes. 

— Corolla tubulada, ou tubulosa, co- 
rolla monopétala regular, constituída por 
um tubo longo cylindrico, continuado, 
por assim dizer, pelo limbo que tem pou- 
ca extensão, tal como a da grande con- 
solda, etc. 

— Corolla companulada, corolla mono- 
pétala regular, de tubo assaz largo, ar- 
redondado na base c levemente alargado 
em fôrma de vaso até ao limbo, como a 
das campanuláceas, conhecidas pelo no- 
me vulgar de campainhas. 

— Corolla urceolada, corolla monopé- 
tala regular, de tubo dilatado no meio, 
apertado na base c na garganta, quasi 
sem limbo. 

— Corolla infundibuliforme, corolla mo- 
nopétala regular, de tubo de extensão 
media, tendo um limbo alargado em fôr- 
ma de funil, como a corolla do tabaco 
(nicotiana tabacum), os cardos, etc. 

— Corolla hypocrateriforme, corolla mo- 
nopétala regular, de limbo plano como 
um pires, muito alargada em fôrma de 
vaso, sobre um tubo recto quasi cylin- 
drico e de extensão media, como a do 
jasmin, etc. 

— Corolla rotacea, corolla monopétala 
regular, de tubo curto, com um limbo 
tendo divisões comparaveis aos raios de 
uma roda, como a da borrago ojjicinális, 
etc. 

— Corolla estrellada, corolla monopé- 
tala regular, de tubo muito curto, com 
divisões, limbo, agudas e allongadas, co- 
mo a do coalha-leite {gallium verum), etc. 

—Corolla ligulada, corolla monopétala 
irregular, de tubo fendido d'um lado a 
uma certa altura e lançada em todo ou 
em parte d'um lado em fôrma do lingue- 
ta, dentado na sua borda superior. 

— Corolla labiada, corolla monopétala 
irregular, cujas divisões estão dispostas 
de modo que formam dous lôbulos oppos- 
tos que se compararam a dous lábios des- 
viados ; o lôbulo ou lábio superior apre- 
senta habitualmente duas dentaduras que 
indicam duas pétalas, mas a inferior mos- 
tra tres. 

— Corolla personada, ou em fôrma de 
mascara, corolla monopétala irregular, 
de limbo bilabiado como na lahiada, mas 
cujos lábios se aproximam, e o inferior 
fecha a garganta por uma dilatação ten- 
do o aspecto d'um focinho fechado. 

— Corolla rosacea, corolla polyp^'®'^ 
regular, formada por cinco pétalas, sem 
unguiculo distincto, abertas, arredonda- 
das e concavas, como nas rosaceas, rosa, 
pecegueiro, pereira, etc. , 

— Corolla caryophyllea, corolla polvp®' 
tala regular, formada de cinco petalaS) 
munidas d'um unguiculo bem desenvO ' 
vido e d'um limbo dobrado era ang'"® 
recto sobre o unguiculo, como nos cra- 
vos, lychnides, etc. 

— Corolla cruciforme ou cruciferci) 
rolla polypêtala regular, de quatro 
Ias egual ou desegualmente desenvolvi CJL Mttl íl 
das, mas oppostas duas a duas em tor'" 
de cruzes, como nas cruciferas, couve» 
mostarda, cravo da índia, etc. . , 

— Corolla papilionacea, corolla pol'P 
tala irregular, de cinco pétalas, das 
a maior se acha por cima do resto 
flor, e é chamada estandarte, como 
vilha, luzerna, etc. 

—Corollas a^iómalas, nome dado 
tas corollas polypétalas irregulares^ coC® 
ás do amor perfeito, da violeta, do aC 
nito, etc. 

—Ha ainda outras cspecies de corolla i 
mas íis definidas são as principaes e 
que é conveniente mencionar. , 

t COROLLÁDO, A, adj. (De ÇorolW; 
Termo de Botanica. Quo é munido ^ 
ma corolla. 

COROLLÁRÍO, s. m. (Do latim corÇ 
rium, de corolla, pequena coroa; vid- 
rolla). Termo Didactico. O que se 
em apoio das razões de que se servi"' 

—Termo de Mathematica. Conse<l"®^_ 
cia que decorre d'uma preposição ddB® 
trada. 

— Por extensão, na linguagem ' 
consequencia, illação. 

—Resultado a que leva uma certa 
dem de factos. — O crime ê o corol'^ 
fatal da vida do jogador. g 

COROLLÍFERO, A, adj. De corolla-^^ 
do latim ferre, levar, trazer). Term" 
Botanica. Que tem uma corolla. i j, 

—Calyx corollifero, o. que acomp^^" ^ 
immediatamente a corolla, ou que 
corolla soldada ao seu tubo ou cxt'"® 
dade marginal.=Avellar Brotero, fic 
nario de Botanica, p. 170. 

-i- COROLLÍFLORAS, s. /. pl. (D® L 
rolla, c do latim flos, jloris, flor). 
de Botanica. Plantas cujas flores tÊd 
corolla hypogynia. , c 

COROLLIFÓRME, adj. (De coro 13' 
forma). Termo de Botanica. Qu" ,^0i 
fôrma d'uma corolla. = Avellar Bi" 
Diccionario de Botanica, p. 170. pj 

COROLLÍNO, A, adj. (De corolla. 
o suffixo aino»). Termo de Botânica* 
é da natureza da corolla. —Estáw^^ 
rollínos. ggtá 

—Nectario corollino, aquello 
situado sobre a corolla.— <i-Onectct'>"^^^^j^, 
se ser calycino (calycinum), quando 
tivo ou appenso ao calyz, corno 
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Corollino ou petalino (corollinum 
^ petalinum), se he adunado ou relativo 
^ coroHa ou suas pétalas, como na lina- 

> violetta, rainunculo, narcizo, coroa 
®SWcena_, orchideas, etc.n Avel- 

■" rrtero, Compêndio de Botanica, Tom. 
h p. 145. 
•j adj. (Do latim corolla ; 

• Corolla). Termo de Architectura. — 

•'Orollitica, colurana ornada de 
n:« de flores circulando em es- 

rncA* do fuste. p ROLLULA, s. f. Termo de Botanica. 
Pequena corolla. 

s. m. Termo Asiático, 
"fflfi especie de estofo de algo- 

1 das chitas, que vinha da 
Coromandel. ^ 

«OMEM, s. m. Especie de manto que 

rnDA^ século xiv. 
u • ®"/- (^0 latim corona). Termo 

^ roesmo que caldeirão, 
'"lus A, adj. (Do latim corona- 
fg ' ^^ <^oronaj coroa). Que forma uma co- 

tem fôrma de coroa. 

OuT de Antigüidade Romana. 
8en° coroa d'ouro dada a um 
S^es pelas províncias, as na- 
  '"íidas ou amigas do povo romano. 

®0ro de Anatomia. Artérias, veias 
dn - as que eíFectuam a circulação 
"'^angue no coração. 

(yp ^'''teria coronaria estomáchica ou 
um dos tres i-amos 

supe dirige para o orifício 
gQ do estomago, se prolonga ao lon- 
SQggt curvatura, e se termina 
Veui °^®®^ndo-se cora o ramo pylorico pro • 
^ío hepatica. Alguns anatomistas 
áj ^ome de coronarias estomachicas 
agjJ, «"Artérias que recebe o estomago, 
ag ^stomachica, que descrevemos, 
^ as gastro-epiploicas e a pylorica. 

brg ^9'^wento coronario do figado, do- 
terio,, ,P®"°neu que rodea o bordo pos- 

%ado. 
qug coronarios, nome dos plexos 

Ííido, em numero de dous, dis- 
divigg anterior e posterior, são as 

do plexo cardíaco, e que se ra- 
do sobre o coração, com as artérias 
'ro nome, e d'um único que, d'ou- 

^íisce do plexo celiaco e se ra- 
®8to[j,^° ^ongo da pequena curvatura do 

a artéria coronaria csto- 

—'Te' 
?®rio de Veterinaria. Osso coro- 

se dá á segunda pha- 
Co\J°fvallo. 

com ' ^ latira coro- 
sufíixo «al»). Termo de Ana- 

coronal, nome dado algumas 
càvig ^^'"tliolino, ao osso frontal, do modo porque elle se eleva a 

bossas das sobrancelhas des- 

F senr?^ mesmo tem- 
taoj! altura o sobre os lados da 

®diana. 

— Aponevróse coronal, aponevrose que 
cobre toda a parle superior do craneo, e 
que também é chamada aponevrose epi- 
cranea ou occipital, 

— Fossas coronaes; vid. Frontal. 
— &í<wra coronal, que une as duas me- 

tades do osso frontal ou coronal, e que 
desapparece com o progresso da edade. 

t CORONÁCH, s. m. (Palavra celtica). 
Canto fúnebre dos Escocezes das monta- 
nhas que são de raça celtica. 

1.) CORONÉL, (Do italiano coronello, 
que vem de colona, no sentido de tropa 
do guerra. Nos dialectos francezes de Bor- 
gonha e Berry ha também a fôrma coro- 
nel; mas a palavra foi também introduzida 
de Italia em França no século xvi, e da 
ultima nação passou para Portugal no sé- 
culo XVII junto com outros termos de 
guerra. Littré cita passagens dos escri- 
ptores francezes do século xvi, Paró o Pas- 
quier. Cf. a Introducção a este Dicciona- 
rio p. xxvii, col. 1.) Chefe, commandan- 
te d'um regimento. 

— OíHcial que, sem ter regimento, tem 
a graduação cie coronel. 

— Antigamente: Coronel general, di- 
gnitario posto á frente de todos os cor- 
pos d'uma mesma arma. 

 E só nào posso 
Em silcneio passar aquella rara, 
Grande, e quasi real magnificência, 
Com que sua Excellencia foi servido, 
A muitos membros deste grave Corpo, 
Uns Capitães fazer, outros Tenentes, 
Alguns Alferes, Ajudantes outros, 
Este Major, Sargento, e Cabo aquelle, 
Quando a Fúria infernal da voraz Guerra, 
Kompendo as portas do espantoso Av«rno, 
Desbocada sahio, o ferro, e fogo 
Nas garras sacudindo ; e furiosa. 
Depois de ter corrido largo tempo, 
Com sanguinosa planta toda a Europa, 
Em Portugal entrou ameaçando. 
De um estrago fatal, nossas Prebendas ; 
Nem o raro valor, com que seguindo 
De seus avós as ínclitas façanhas, 
Ao som da Caixa, e Pifaros, na frente 
Do brava Ecclesiastica falange. 
Coronel General dignou chamar-se. 

DINIZ DA CBDZ, HYSS., C. III. 

— Antigamente: Coronel do mar, oíii- 
cial de marinha cuja patente era superior 
á de capitão de mar c guerra. 

2.) CORONÉL, s. m. Antigo nome dado 
em alguns mosteiros ao frade que cuida- 
va dos instrumentos do fazer a coroa e a 
barba. 

— Terrao de Brazão. A corôa que ador- 
na superiormente os escudos. Vid. Corôa. 

CORONELÍA, s.f. (De coronel). Oposto 
de coronel. = Caído em desuso. 

CORONÉTA, s.f. (Do latim corona, com 
o suffixo diminutivo «eta»). Antiga pe- 
quena corôa. — Ilima copa de prata gran- 
de com sua coroneta na sobrecopa.r> 
Provas da Historia Genealogica da Casa 
Real, Tom. ii, p. 447. 

— Actualmente: Pequena corôa que é 
a insígnia do pariato inglez. 

f CORÓNER, s. m. (Do inglez coroner, 

do latim corona, corôa). Oíficíal de jus- 
tiça ingleza, que tera nas suas attribui- 
ções tomar informações cora o jury e dozo 
visinhos, respeito da causa de qualquer 
morte violenta, assim como a respeito do 
descobrimento de thesouros e os destro- 
ços de naufragios. 

CORÓNH... As palavras que começam 
por Coronh... busquem-se era Cronh... 
excepto a seguinte. 

CORÕNHO, s. m. Antigo. Vid. Collo- 
nho.— «/í ajudar d vinha d'Oniga, a 
aos coronhos da feira de Carenna.» Doe. 
de Pendorada, de 1481, era Viterbo, Eluc. 

CORONIC... As palavras que não se en- 
contrarem começando por Coron... bus- 
quem-se começando por Chron  

CORÓNIDE, s.f. Vid. Coronis. — alm- 
poz gloriosamente a coronide á sua feliz 
jornada.T) Jorge Cardoso, Agiologio Lu- 
sitano II, 147, em ]\Ioraes. 

CORONIFÓRME, adj. (Do latim coi-ona, 
corôa, e fôrma). Terrao do Historia Na- 
tural. Quo tem a fôrma d'uma coroa. — 
Estigma coroniforme. — Nectarió coro- 
niíorme. 

f CORONÍLHA, s. f. (Do latim corona, 
corôa). Termo de Botanica. Genero de 
plantas leguminosas, cujas flores estão 
dispostas em coroa {coronilla emerus, Lin- 
neu). 

f CORÓNIS, s. f. (Do latim coronis, 
que vem do grego korônis, propriamente 
corôa, assim chamada da sua fórraa; 
da mesma raiz quo Icorone = latim coro- 
na, coroa, isto ó, da raiz kar, encurvar,' 
ser curvo, d'onde também o latim cur- 
vus). Terrao de Diplomatica. Signal quo 
marca o fim dos livros ou da obra toda 
nos raanuscriptos, 

— Figuradamente: Fim, remate, ter- 
mo, complemento. 

— Termo d'antiga Grammatica. Si- 
gnal com que os grammaticos gregos mar- 
cavam uma cráse. 

CORONÓIDA, s. f. Termo de antiga 
Medicina. Uma das membranas do olho. 
— (íA terceira túnica está collocada de 
haixo da Cornea, & a chamad os Gregos 
Rhagoides, & os Latinos Vvea, porque 
tem semelhança com hum hago de uva fu- 
rado, ár despido da pellicula; ou Fora- 
minalis, ou Coronoida; porque he perfo- 
rada no meyo á maneira de huma coroa / 
cujo orifício correspondente ao centro do 
olho, ao modo de hum ponto, se chama 
Pupilla, ou menina do olho; & também 
Nigrum oculi; Fmestra oculi. Este tal 
orifício serve para que as especies visiveis 
possaõ chegar ao humor crijstallino ; por 
que aliás se impediria^ com a obscura 
opacidade da Vvea. Também se chama 
esta mesma túnica Secundina, ou Choroi- 
des em razaõ dos muytos vasos que com- 
prehende; tomada a semelhança daquella 
insigne membrana, em que se involve o fe- 
to, a que chamaõ Chorion; aqual tam- 
bém recebe em sy muytos, <& diversos va- 
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SOS.D Braz Luiz de Abreu^ Portugal Me- 
dico, p. 71. 

f CORONÓIDEO, adj. (Do grego horône, 
coroa, a eidos, fôrma). Terruo de Ana- 
tomia.—Apôphyses coronoideas, eminên- 
cias comparadas, por causa da sua fôrma, 
com o bico d'uma gralha. — As apôphy- 
ses coronoideas do osso maxillar inferior, 
uma á direita outra á esquerda, estivo si- 
tuadas na extremidade superior anterior 
de cada um dos ramos d'esse osso, á fren- 
te do condyio; cada uma fornece ponto 
de ligadura ao musculo temporal corres- 
pondente.—A apóphyse coronoideaáo cu- 
hito está situada na parte superior e an- 
terior d'esse osso, adiante da grande 
chanfradura signoidea; acha-se alojada 
n'uma cavidade da face anterior e infe- 
rior do húaiero, quando ha ílexão do an- 
te-braço^ do mesmo modo que o olecra- 
neo se aloja na fossa profunda da face 
posterior d'esse osso quando ha extensão 
do membro. 

1.) CORÓNÜLA, s. f. (Do latim coro- 
nula, diminutivo de corona, coroa). Ter- 
mo de Historia Natural. Rebordo mem- 
branoso de certos fructos. 

— Coroa ou meia corôa d'espinhos que 
guarnece o alto do cotovelo ou do tibia 
de certos insectos. 

— Nome d'um mollusco acéphalo. 
COROSÍL, s. m. Certa palha que serve 

para colmo e palhoças. 
CORPASÍL ou CORPANZÍL, s. m. (De- 

rivação irregular de corpo). Corpo de 
grandes dimensões. 

— Pessoa corpulenta, gorda. 
t CORPÈTE, s. m. (De corpo, com o 

suífixo aête»). Vestidura da parte supe- 
rior do corpo, comprehendida entre a cin- 
tura e o pescoço, apertada e sem abas, 
sem mangas ou com mangas muito curtas. 

CORPÍNHO, s. m. Diminutivo de Cor- 
po.— Tem um corpinho muito bem feito. 
Vid. Corpête. — a Pois também lhe auieis 
de dar manguinhas de cetim forradas de 
telilha, e cortadas, com sezí corpinho com 
troções de ouro.n Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulysippo, aet. i, sc. 1. 

CÓRPO, s. m. (Do latim corpus; em 
Zend ha herpa, corpo, e em sanskrito 
kripita, ventre). O que constituo a parte 
material, solida e perceptível aos senti- 
dos do homem e dos animaes. 

Seuor do corpo delgíiilo 
En forte ponteu fuy nado, 
Que nunca perdi cuidado, 
Nen afan des que vos vi : 
Eu forte ponfeu fuuy nado, 
Seiior por vós, e por mi! 

TBOVAS E caht., n.° IIG. 

De que morrcdes, fillia, a do corpo vclido ? 
Madre, moyro d'a mores, que me deu meu ami- 

Alva, e vay liero. (go. 
CANO. DE D. DIKIZ, p. 138. 

De que morrcdes, filha, a do corpo louçano? 
Madre, moyro d'amores que me deu amado. 

Alva e vay liero. 
ÍPEM, lUlDEM. 

—<sE aguelles, que achardes, que nom 
som pera apousentar, e que nom som pera 
servir, e que som anegociados, ou velhos, 
ou adoorados, ou tam proves, ou tam pe- 
quenos de corpos^ que nom comprem pera 
servir por heesteiros do conto, vós leixa- 
de-os ao Concelho, e que o dito Concelho 
faça deites, como dito he, e vos dê outros 
em seu luguar, que sejam perteencentes 
pera ello.D Ibidem, liv. i, tit. 68. §. 12, 

E tu vil rapoza, que vives d'engano, 
E matas quem amas, sem nenhum temor, 
Aprende de Christo que so por amor 
Oflerece á morte seu corpo humano. 

GIL VIC., AÜTO DA IIIST. DE DEDS. 

Tem pés e não andão, mãos e não palpão, 
Olhos e não vem, orelhas e não ouvem. 
Corpo e não sustem, cabeça e não entendem. 

IDEM, IBIDEM. 

Porque essas farturas que a terra antremette, 
Forão creadas pera os animaes, 
E que o Deu poderoso essas cousas taes 
Não nas estima, nem dá, nem promette; 
E que o Mexias, 
Se bem entendermos nossas profecias, 
Não vinha a fartar os corpos de mel. 
Também tu assi estavas, Rabi Samuel? 
Tu, Eabi Aroz, bem vi que dormias, 
E Zarababel. 

IDEJI, MAL. DA KESÜIiREIçÃO. 

O' mestre da vaidade, 
Tu não sabes que es cativo, 
E escravo da Trindade ? 
Quem te deu ter potestade 
Sobre nenhum corpo vivo ? 

IDEM, AUTO DA CANANÊA. 

— a E como cada um já fosse conhe- 
cendo as forças do outro, trabalhava por 
mostrar as suas té o cabo, travando-se ás 
vezes a braços pera ver se se poderiam 
derrubar; outras dando golpes tão mor- 
taes, que as armas eram quasi desfeitas, 
e os escudos feitos pedaços, semeados polo 
chão, e elles per tantas partes de seus 
corpos feridos e mal tratados, que o cam- 
po estava todo cuherto de seu sangue, » 
Francisco de Moraes, Palmeirim de In- 
glaterra, cap. 9. — « Primalino pôz os 
olhos em si, e vendo suas armas rotas, e 
elle ferido por muitas partes de seu 
corpo, e o campo tinto do sangue de suas 
feridas, veio-lhe d memória a sua Gri- 
donia, e com uma saudade triste, come- 
çou a sentir a que dia delle podia ter; 
dizendo cumsigo mesmo: Senhora, hoje é 
o derradeiro dia que vossos cuidados me 
podem dar que cuidar: eu morrerei nesta 
batalha, e co^ella darei fim ás outras em 
que me vossa lembrança põe cada dia, e nin- 
guém dirá por mim que com temor da 
morte perdi nada da honra; pois só 
nella e não em outra cousa está o galar- 
dão e prêmio da virtude; mas que farei 
que depois de morto não vos posso ser- 
vir. » Idem, Ibidem, cap. 10. — « Pois 
Arnedos e o das armas negras, por não 
ficarem livres daquella differença, também 
remetteram um ao outro, e todos junta- 
mente se encontraram com tamanho impe- 

to, como se aquelle odio fora de 
dias: e como se não errassem e 
especiaes cavalleiros, do primeiro 
tro vieram ao chão, sem nenhum Jicaj 
cavallo: então arrancando das espadas,^ 
começaram antre si uma tão perigosa 
talha, que em pequeno espaço a forta e 
de seus golpes poz os corpos em 
dade d'armas de novo, » Idem, Ibid® i 
cap. 16. — d. Arnedos e o outro 
ram da mesma sorte, e tanto andai" 

tando o 
I muí' 

o l^' 

todos, provando suas forças e g<ts 
sangue de seus corpos, tê, que com o' 
to desfalecimento delle, caíram no *- 
travados uns nos outros, tão sem 
como quem o não tinha pera senttf _ ^ 
gar onde estava, Dramusiando sahi^ 
campo acompanhado de seus pris^j^ 
ros, de quem' se só fiava com a 
delles tinha. » Idem, Ibidem, cap. 1 ' 
« Os arvoredos medonhos e tristes, ® ^ 
mal assombrados, as agoas do rio, 9.^ 
atravessava, de uma cor e som esp(^ , 
so, como se atraz disse. Assim qu^ 
era conforme ao lugar. A uma pãff^^ 

e 
esta^'^ 

de o rio fazia um pego escuro 
debaixo de uns amieiros espessos 
um cavalleiro grande de corpo, 
de folhas d'aço negras e amarellas 

Cd' outra mistura, no escudo em cantpo 
'uin gro um cisne branco, cavalgava n 

vallo russo, e encostadas as arvores a¥' 
21- 

« E antes que caisse, com a fúria da 
te, lhe fez um remesso do cutello, 
mando-o de chão por meio do corpo 
çou a pôr as mãos em terra, mas Wy 
levantado, e chegando-se a elle 
cortar a cabeça, o achou morto 
Idem, Ibidem, cap. 27. — « A'^ 
qual estava um gigante, grande de c 
cercado de sete ou oito homens 
de piastrões e alahardas, que 
tre si quatro cavalleiros presos. ^ 
do gigante estavam trez donzello^s ^ d 
rostos baixos chorando. N'isto » 
porta, e o gigante as metteu 
Idem, Ibidem. — «O Gigante 
siando vendo-se desembaraçado 

se já disse; e mandando 

medos, sahiu fora acompanhado 
prisioneiros, de cujas fés se fia^^' jiei 

corpos á fortaleza, foram logo 
dos pera se curarem segundo o p^is 
me. » Idem, Ibidem, cap. 38. 
os da outra banda, que também ^ 
tanto preço, como elles, e de 2"® ho' 
fazer menção, sahiram mui 
mens. Beroldo tirou armas de ^ a'" 
grimas de prata, de que as mes 
mas vinham cubertas, no escudo ^ 
po negro um corpo espedaçado " 
Ibidem. — E Pandaro que coin of •esO 

.í«; 
do corpo e armas já não podia Miv 
e andava tão affrontado, que ^ jucio^' 
do menear-se, lhe caiu a maça ® f"'* 
e elle no chão desapoderado de 
força, fallecendo-lhe o alento p^''' 
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n 7^ Ibidem, cap. 39. ^ O Hão, qice^se detivera em desfazer 
^ mo, quando o assim viu em salvo, re- 

Wi3 eíí outra vez polo levar, e oJ)'erecèndo- 

ih ^ lançou as mãos nelle, e elle ® um golpe por baixo com tanta 
jorça, que lançando-lhe a môr parte das 

<^0 corpo caiu morto, » Idem, 

Í6 57.1) — Aqui se começaram smalhar as lorigas, desguarnecer os ar- 

reh^' ® elraos, rachar os escudos, 
o sangue por tantos lugares de 

corpo, que parecia impossível pode- 

1^'^ íei- em pé.» Idem, Ibidem, cap. 
Ghegando mais a ella, viu que 

cavalleiro grande de corpo e hem ta- 
"■ o, queria passar e outro lhe defendia 

que se quizessepas- 
deixasse o escudo, que trazia com seu 

sar^ no hrocal e que então pas- 
assim se costumava na for- 

nUo^' costume, disse o outro, pera os taes como eu, mas pera os 
se fez.» Idem, Ibidem, 

g F' • ■— « lioa reputação dá ao corpo 
liem gastado e saúde â alma. » 

ni! da Grama, Ditos da Freira, 
(ed. 1872). 

o animo, em quanto dclle fio, 
j 1 calado, o quedo; e em quanto o fogo ■" ® aqnenta o brando corpo, o vence o frio. 

ant. febb., elegia 8. 

j) "p ■ -Eia derramo 
Cor casta a cinza, que o sea puro Po se queima, c nasce ; e Alcippo chamo. 

It>EM, EaLOOA VI. 

^Hoso spirito, bemaventurado, 
j, aprende so de Deos, que de Deos fala 

Cm corpo mortal aoa Ceo3 levado. 
CARTAS, 1ÍV. I, n." 11. 

®^ude ao corpo, qualquer membro 
se corta, e pelo sào, 

lue o sào não corrompa. 
Idem, castuo,. act. ir. 

zin * ^''^da\}ão dois em que o povo tra- 
rtieog. olhos; a que chamavão g&- 
e«j ^ \ P^que nos corpos, nas armas, e 
coYii ^. outras cousas o paredão, e 
C(i,j„ ^''Ctoria que Clarimundo delles al- 

^°^escentava tanto no amor de 
gfarif^ se enxergava nella o 
tin\^ ® '^^^^tentamento, que de suas obras 
6. ^'''■iTos, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
He gj ? Y'iííe os vejoj logo vie benzo como 
Uni vos quvem fazer de 
cííjgj ^'^ barreira da bombardeiros apren- 
^Ivsir," ""So Ferreira de Vasconoellos, 

act. iij SC. 7. 

^0 roífrt 
Que^j ? i'espirava um ar divino, 
Cotjj tornara um corpo luxmano ; 
Deom'^"' coroa e sceptro rutilante, fa pedra mais clara que diamante. 

lus., c. I, eat. 22. 
Be • * 

o cocp 'io monte a quem Medusa 
Ji Vom Psrder que teve o céo : 
íi do '!'• Pi'omontorio de Ampelusa, 

'igc, que assento foi Anteo, 

O morador de Abyla nào se escusa; 
Que também com suas armas se moveu, 
Ao som da mauritana e rouca tuba, 
Todo o reino que foi do nobre Juba. 

IBIDEM, C. III, cst. 77. 

A pallida doença lhe tocava 
Com fria mão o corpo enfraquecido, 
E pagaram seus annos d'este geito 
Á triste Libitína seu direito. 

IBIDEM, C. III, 83. 

Das aguas se lhe antolha que saíam, 
Para elle os largos passos inclinando, 
Dous homens, que mui velhos pareciam. 
De aspeito, inda que agreste, venerando : 
Das pontas dos cabellos lhe caíam 
Gottas, que o corpo todo vào banhando ; 
A côr da pelle baça o denegrida ; 
A barba hirsuta, intensa, mas comprida. 

IBIDEM, c. IV. est, 71. 

Mais ia por diante o monstro horrendo 
Dizendo nossos fados, quando alçado 
Lhe disse cu:--Qaem és tu?que esse estupendo 
Corpo, certo me tem maravilhado. — 

IBIDEM, c. V, est. 49. 

Qutra, como acudindo mais depressa 
A vergonha da dcosa caçadora, 
Escondo o corpo n'agua; outra se apressa 
Por tomar os vestidos, que tem fora. 

IBIDEM, c. 9, est. 73. 

Alli de sal os montes nào defendem 
De corrupção os corpos no combate, 
Que mortos pela praia e mar se estendem 
De Gerum, de Mascate, e Calayate. 

IBIDEM, c. X, est. 41. 

Olhae que ledos vão, por varias vias, 
Quaes rompentes leões, c bravos touros, 
Dando os corpos a fomos e vigias, 
A ferro, a fogo, a settas e pelouros; 
A quentes regiões, a plagas frias; , 
A golpes de idolatras e do mouros, 
A perigos incognitos do mundo, 
A naufragios, a peixes, ao profundo. 

IBIDEM, c. X, est. 147. 

— « Trazia todo o corpo ensandalado, 
e muitas cadeas douro, humas ao pescoço, 
outras, que do pescoço o cercavão por de- 
bayxo dos braços, e outras p)er outras par- 
tes nú da cinta pera cima, e para bayxo 
cuberto de hum pano de seda, e ouro muito 
rico, atado por cim t da cintura com huma 
cinta douro ch&a de muitas pedras de 
preço, e muitos braceletes douro, v hníomo 
Grouvêa, Jornada do Arcebispo de Gôa, 
Liv. I, cap. 12. 

Alli Candalo'estil:Rei dos Lidorcs 
A Giges amostrando neeiamente 
O belíissimo corpo, a lisa carne 
D'aquella quo excedia a brauea neve. 

COUTE hkal, kaufuagio de sepulv. c., 3. 

Torna a buscar o corpo que informava, 
Quer com sua fraqueza defender-se. 
Vê que fétida terra feita estava 
A matéria por quem tal chega a vcr-sc; 
A terceira entidade procurara 
Que a separação d'ambo3 fez perder-se, 
Nem isto via, assi que clles faltando 
Ella então pelos tres fica pagando. 

ItOLIM DE_'M0UBA, KOV. DO IIOM, C. II, 71. 

—; «Que auia muitos annos se sentia 
chamar de Deos nosso Senhor pera o ser- 
uir em perfeiçam, nam acabaua de se des- 

apegar do mundo, que de huma esperança 
n'outra o trouxera apos si de Seuilha á 
noua Espanha, e dali a Maluco, sem ou- 
tro fruyto, que os trabalhos do corpo, 
rigo da conciencia, desassocego do espi- 
rito, perda do tempo,Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv, cap, 3. — 
« Naquella mesma carta de Âmboino, ti- 
randoo da grande luz de Deos e muyta ex- 
periencia da diuina graça, que em si mes- 
mo sentia offerecendose nesta jornada, e em 
outras diffei'entes a muy prouaueis peri- 
gos da vida, e fazendo conta do proprio 
corpo, só como quem nam podia viuer 
sem elle, e nam como se viuesse pera elle.» 
Idem, Ibidem. Liv. iv, cap. 7.—«.Porque 
affirmam que alli alguns dias antes dos 
grandes incêndios,e notoriosper todo o mun- 
do, que entam ali ouue, como depois no meyo 
das mesmas chamas, e fumo, apareceram 
pelos áres huns homens espantosos de cor- 
pos, e gestos, como dos gigantes antigos, em 
tanto numero, e com tanto estrondo que ou- 
ueram muytos que tinham guerra entre si, 
e que se dauam sinal pera ella com som 
de trombetas. Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 
4. — tíMas a marauilha foy que auendo 
entre os cathecumenos alguns muyto mais 
altos do corpo que o padre elle naquelle 
acto apareceo tanto per cima de todos, 
que notando o os Portugueses cuidaram 
que deuia de estar em pé sobre algum ban- 
co : e ainda que isto podia mal ser com 
o mouimento que o padre fazia, com tudo 
elles se chegaram, e o foram ver com os 
olhos, e achando que trazia os pés no mes- 
ma andar dos cathecumenos, e nam sobre 
cousa alguma, que o podesse representar 
mais alto, e que toda via o estaua tam 
notauelmente sobre todos elles, ficaram 
atonitos faliando entre si das grandezas 
de Deos, que seja pera sempre glorificado, 
pois he seruido de honrar seus Santos pter 
tam differentes modos. Idem, Ibidem, cap. 
5. — dPorque naquelles como a mudança 
fosse no lugar, o proprio corpo era real- 
mente leuado, e sustentado d'hum vigor, 
e poder sobre natural, qxhe ou seja humas to- 
mo mostras d'aqueUe dom, com que as almas 
gloriosas menearám, e porám os seus tam 
leuemente no alto, como no bacho: ou o 
façam os Anjos, que passaram ao Profe- 
ta de Palestina a Galdea: em effeito o 
corpo muda o sitio, e elle o he do milagre, 
ou marauilha] e nam os olhos dos presen- 
tes ; a que nam fica sendo menos natural a 
vista d'hum homem posto por Deos em pé, 
ou em joelhos no ar que per si mesmo na 
terra.-6 Idem, Ibidem. — aMas neste se- 
gando caso nam cuido eu que tirasse o 
Senhor a estatura do seu seruo dos pro- 
prios limites fazendo o por aquelle breue 
tempo meyo agigantado, posto que em toda 
a boa proporçam: senam que como cami- 
nhando elle de Jerusalém pera Emaus en- 
tre os dous discípulos sem mudança al- 
guma no rosto, e corpo glorioso com que 
resurgira, assi lhes estampaua porem 08 
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olhos, das que chamam especies, ou ima- 
gens, que so pala diuersidade, ou impres- 
sam n'ellas, diz S, Marcos que lhes apa- 
receo, e o viram noutra figura diffe- 
rente: porem era justo que qual o elles 
traziam dentro n'álma pola confusam, e 
duvidas da sua pouca fé (tanto, digo, me- 
nos reputado do que em si era) tal o te- 
uessem por entam de fóra nos olhos, e nam 
com a immensidade de gloria, que depois 
da resurreiçam sempre foy a mesma.d 
Idem, Ibidem.—nDa mesma maneira en- 
tendeo que sem Deos fazer mudança em 
seu seruo, mas seruindo-se somente da das 
especies, ou imagens nos olhos dos que o 
viam, tal lho representou, n'aqueXla esta- 
tura do corpo, tam grande e auantejado, 
qual era a opiniam, que d'elle tinham os 
que ja o chamauam per toda a índia o 
grande Padre.n Idem, Ibidem.—<íDeu 
elle também em desmanchar sua pessoa; 
entornando os memhros pelo corpo ahaixo, 
& descompassando as acqões fóra de todo 
o concerto, e afim de se incidcar homempro- 
fundo.D Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 150. 

O corpo vio nas flores reclinado, 
Porém cuidando ser morte suave, 
O que era só i-epouso desvelado, 
Cortez ao somno, á vigilancia gravo, 
Teme o querido, evita o desejado, 
Não sabe proseguir, nem tornar sabe, 
Qual borboleta, quando as luzes gira, 
A quem o amor impelle, e o temor retira. 

JEB. BAHIA, FAB. nF, POLIPIIICK. A OALAT., C. 29. 

Como se me figura, ó Ninfa amada, 
Que já o crystallino corpo erguendo, 
Vens sobre as crespas ondas levantada; 
Mas só vem meu engano apparecendo; 
Era huma onda, ergueo-se encapellada, 
Lá se vai entre as outras desfazendo. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 12 (3." edic.). 

—Corpo morto, cadaver. 

Tendo assi limpa a índia dos imigos. 
Virá despois com seeptro a govénial-a, 
Sem que ache resistencia nem perigos : 
Que todos tremera d'elle e nenhum falta. 
Só quiz provar os ásperos castigos 
Baticalá, que vira já JJeadála: 
De sangue e corpos mortos ficou cheia, 
E de fogo e trovões desfeita e feia. 

CAM. LUS., c. X, cst. G6. 

O corpo morto manda ser trazido, 
Que resuseite, e seja perguntado 
Quem foi seu matador; e será crido 
Por testemunho o seu mais approvado. 

IBIDEM, c. X, est. llí. 

— «Nam se pode negar que • nosso es- 
tamago he adro e cemiterio de corpos mor- 
tos, e trazendo nós conosco o adro e d se- 
pultura, nos nam lembramos d'ella.» Hei- 
tor Pinto, Dialogo da Lembrança da Mor- 
te, cap. G.—aTam profunda, & penetran- 
te, como dada para acabar de segurar a 
morte, em caso que no corpo verdadeira- \ 
mente morto se escondessem ainda alguãs ' 
relíquias da vida; Tendo pois bastado ' 
•para lha tirar as quatro Chagas dos pés, j 
(S: maõs: que agora com ellas, & com a do ' 

Lado, tanto maior, & em partes mais vi- 
taes, viva, á- se conserve immortal a sa- 
grada Humanidade.» Antonio Vieira, 
Sermões do Rosário, Liv. ii, § 415. — 
«Nimguem se veste, senão de seda, de ve- 
rão delgada, de inverno, com mais corpo 
e forrãona sobre isso da borra da mesma, d 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, p. 
481. 

— Corpo, simplesmente, cadaver, a par- 
te material do homem ou dos animaes, 
abandonada do principio vital. — iPera 
correger todallas cousas que compriam pe- 
ra o corpo hir honrradamente.t Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 2.— 
lE feitas suas exequias muy honrrada- 
menfe, foi posto o sen corpo na capeella 
dos Heis a çerqua delRei Dom Affonso 
seu marido onde ora iaz.D Idem, Ibidem, 
cap. 2.—<iPelo caminho estavom muytos 
homeens com çirios nas màaos, de tal qui- 
sa hordenados, que sempre o seu corpo 
foi per todo o caminho per antre cirios 
açesos: e assi chegarom ataa o dito moes- 
teiro.í) Idem, Ibidem, cap. 44.—aO duque, 
sabida a verdade, mandou mirrar o cor- 
po de sua filha, e o metteu em uma se- 
pultura de pedra negra, onde fez escul- 
pir todo o modo e historia de sua vida, 
e em cima da sepultura a morte tirada 
pelo natural, tão feia, como sempre se 
costuma pintar.y> Francisco de Moraes, 
Palm. d'Inglat., cap. 19. 

Quào faeil é ao corpo a sepultura ! 
Quaesquer ondas do mar, quaesquer outeiros 
Extranhos, assi mesmo como aos nossos, 
Eeceberí|o de todo o illustre os ossos. 

CAM., Lus., c. v, est. 83. 

Olha que de Narsinga o senhorio 
Tem as relíquias sanctas e bemditas 
Do corpo de Thomé, varão sagrado, 
Que a Jesu Christo teve a mão no lado. 

OB. MT., c. X, est. 108. 

— «Porque a primeira fora aberta por 
morte do mesmo Conde Almirante, na qual 
tinha succedido D. Henrique de Menezes, 
cujo corpo estava presente; e dando a suc- 
cessão ao Secretario, elle a amostrou a 
todos pera que vissem, que estava serrada, 
e sellada com o sello das armas Reaes 
sem se nella bolir, nem tocar, e a deo ao 
Capitão, e ao Ouvidor geral pera que a 
eximinassem bem, e elles a tornaram ao 
Secretario que a abrio, e achou-se nella 
Pero Mascarenhas, que estava por Capi- 
tão de Malaca. Este Alvará de successão 
mostrava ser feito em Évora aos 10 dias 
de Fevereiro de 1524.n Diogo do Conto, 
Décadas, Liv. i, cap. 1,—«Nomeado Pero 
Mascarenhas por Governador, ficdram to- 
dos embaraçados, porque não podia vir de 
Malaca senão dalli a quatorze mezes. E 
por que se não puderam logo determinar 
no que se devia fazer, enterráram o cor- 
po, do Governador D. Henrique de Me- 
nezes, Idem, Ibidem. — «Levava comsigo 
o corpo de seu irmão Simão da Cunha pe- 
ra o enterrar em Goa, onde lhe fez huma 

capella dentro na Sé.d Idem, Década 4i 
Liv, VI, cap. 4. 

O celebrado monte já descobre, 
Onde a lei foi de Deos a Moisés dada 
E onde a esposa bellissima de Christo 
Em custodia deixou seu sancto corpo. 

CORTE REAL, NAUFB. DE SEPULV., C. 6. 

... filho meu, nacido em dura, 
Cruel constellaçílo, tu nestes montes 
Ficas sem sepultura dando a feras, 
E a carniceiras aues hum tal corpo. 

IDEM, IBIDEM, C. t). 

— «Faleceo no seu Reino do Alg<^^^^' 
em a Villa de Sagres, e d'ahi foi seu COf' 
po trasladado para a Villa da Batalhai 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, 
II, c. 1.— «E algumas vezes leixava 
huma, e outras erguia a voz, porque 
besse Clarimundo, que estava ella 
e como elle a conheceo saltou-lhe tama^^" 
tremor nas pernas, e em todo o corpfi 
naõ ousando de lhe faliar, que fez tremei 
o Loureiro. Clarinda, j^orque lhe 
ceo o que era, e que naò ousava 
com receio de naõ ser ella, disse com 
alto.» Barros, Clarimundo,Liv. ii,cap-''' 

Alli ferinos pés, corpos humanos 
Se viào com disforme respondencia. 
Os Centauros cruéis, Tygres Ilircanos, 
Medonhos monstros cheios de inclcmcnciSi 
Iluivos, sibilos, roncos deshumanos 
Fazião a terrible apparencia 
Dos medonhos aspeitos temerosa, 
Se cousa ha no temor tão espantosa. 

nOL. DE MODKA, NOV. DO HOMEM. C. I, CSt. 

Vestida uma camisa preciosa 
Trazia de delgada beatilha 
Que O corpo crystallino deixa ver-se; 
Que tanto bem nào é para esconder-se. 

CAM., Lüs., c. V, cst. 21. 

Estando do grão Cyro a bellicosa 
Arrojante cabeça separada 
Do generoso corpo, k está escondida 
Nua caprina pelle clica de sangue. 

COETE REAL, NADFE. DE SEPULV., C. H'- 

— «O corpo considerado por 
áalma; a parte sensual e exterior, í''? 
á morte, do ser humano. Macerar o 
— Castigar o corpo. —... Porquê ^ 
a alma soporta o corpo e partindoss^ . 
o corpo se perde...-» Fernão Lopes, 
nica de D. Pedro, Prol. — «E ^ ^fO, 
ho sprito com a carne naquelld' 
hora por se partir ã'eUa, em breve ^ 
desemparou o corpo, e el deo o> C'' p, 
Deos. D Fernão Lopes, Chronica 
Fernando, cap. 172. 

, ícj"' 
La vay meu sprito ardendo, aguas o 
O triste corpo fica pedra fria. 

ANT. FERREIRA, SON., 1ÍV. 1, 

O que a vondadc quizer. 
Quanto ao corpo desejar, 
Tudo se faça. 

GIL VIO., ADTO DA ALMA. 

— d Andamos ap''>s os enganos^ 
solicitas em nosso damno, não ' âo 
mos desenganar por huma má d» 
mundo ; himos contra a alma poi" 
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corpo, que nos fc^ dado por seu respeito; 
estimamos a vida como que fosse purpe- 
<"a.í D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 26,— «ZJéi upoucados e possilanimes 
nam nos ãespoemos ao que devemos, que de 
(indar o corpo avezado a não servir a al- 
wa, achámos tanta resisttncia no que man- 
damos a nós mesmos, que arrastando nós 
levamos ás virtudes». Idem, Ibidem, p. 56. 

Até que outro pellouro quebra os laços, 
Com que co'a alma o corpo se liara. 

CAM., LDs., c. X, est. 31. 

Pede-lhe mais, que aquelle porto seja 
Sempre, com suas Frotas visitado ; 
Que nenhum outro bem maior deseja, 
Que dar a taes varões seu reino e estado : 
^ que em quanto o seu corpo o esp'rito reja, 
Estanl de continuo apparelhado 
A pôr a vida e reino totalmente, 
Por tào bom Eei, por tão sublime Gente. 

OB. OIT., c. VI, est. 4. 

Vae-te, alma, em paz da guerra turbulenta, 
^a qual tu mercceste paz serena ! 
Que o cocpo, que em pedaços se apresenta, 
Quem o gerou vinganja já lhe ordena ; 
Que eu ouço retumbiir a grà tormenta, 
Que vem já dar a dura e eterna pena, 
üe esperas, basiliscos e trabucos 
A Cambaicos cruéis e a Mamelucos. 

OB. ciT., c. X, est. 32. 

■ « á que conhecer a si he principal- 
"isníe conhecer a alma, & a nobreza & di- 
9''^idade delia, & segundariamente conhe- 

seu corpo, & sua fraqueza, mise- 
^ nossa alma, deyxadas as falsas opi- 

gentios, he huma substancia par- 
}^ipante de rezão, incorporea, immortal, 
^^uisiuel^ accommodada a reger o corpo, 
^^fnelhunte a Deos, criada ddle de nada 

os bens eternos, qual tem a Imagem 
Sm criador. E per aqui vereis quam 

'^essario he conhecermos quem somos, 
P<^rque vendo a dignidade d'alma, & que 

ornus criados pera cousas altas A- ceies- 
^0.0 nos abateremos a terreaes bay- 

®2as.» Heitor Pinto, Dialogo da Verda- 

^\xr^ ^^'losophia, c. 5. — n-Deu-lhe corpo ''^ptivel, e comum c3 os brutos animaes, 
'^l^na racional e immortal, » Idem, 

E S. Lucas no fim do panul- 

ass" Actos dos Apostolos diz 
^ desta maneira foy feito, pera to- 

^ a^mas escaparem em terra, enten- 

do almas os homens que esc ipdram 
^ ainda a ph rase Portu- 

^nx / 7^™ estylo, como quando dizemos: 
j Q^isrra captiuaram os nossos tan- 

Colhemos destas razões, que 
dos '^hia he a forma do homem, & hua 

composiçam, todauia he 
horn, excelltnte que o corpo, que o 
instp^ ^^iama alma, & o corpo vaso, á 
< O homem.» Idem, Ibidem. — 
'"'"ffos " fi'ni pera os cont inuos pe- 

^^"-^^^hos dos corpos e das almas, 
Cfina 2^® lhe podia vir de Deos. » Lu- 
iv, de S. Francisco Xavier, Liv. 

Morrào, morrào, dizia, juntamente 
Almas e corpos, tudo alli pereça. 
Em tal execução tão proeminente 
Preeminencia Infinita se conheça. 

IIOLIM DE IIOUEA, MOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 79. 

— Na justiça feudal, dizia-se que o 
corpo estava perdido quando uma con- 
demnação capital era pronunciada, por 
opposição á alma, que podia ser sempre 
salva. 

—A pessoa mesmo.—aRespondeo a to- 
dos que lhe prazia muyto, e que os avia 
por seus e lhe faria muytas merçees, e 
lhe acorreria com suas gentes, e j^er corpo 
de cercados fossem, e lhe mester fczesse. 
Chronica de D. Pedro, cap. 25.—«O corpo 
delle he como os escudos fuzysn. Traducção 
do livro de Job, em Historia critica da Real 
Abbadia de Alcobaça, por Fr. Fortunato 
de Boa ventura. — sE todo esto, que dito 
he, nom havera luguar naquelle, que con- 
fessa aver feito o maleficio, e alegua que 
o fez em defmdimento do seu corpo; ca em 
tal caso foi sempre daiitiguamente usado 
de se darem as ditas Cartas de segurança 
em todo tempo, que as alguém pede, sem 
outro trespassamento de tempio; porque to- 
da cousa, que homem faça em dtfiindimen- 
to de seu Corpo, ainda que mate, ou feira, 
toda he licita, e premissa per Direito, e 
ainda he jeralmente per todos louvada; e 
assi não tem justa rezam os feridos, ou 
parentes dos mortos de se aggravarem do 
mal, que a elles, ou a seus jjarcntes seja 
feito per tal guisa, e ja muito menos das 
Cartas das Seguranças, que lhe forem da- 
das.n Ordenações Aífonsinas, Liv. iii, Tit. 
123^ § 3. — lAggravão-se dos Moordumos, 
e dos Âlquaides, que levam cooima da- 
qutlles, que tiram as armas, e ferem com 
ellas, ou matam em defendimento de seus 
corpos. A este artigo diz ElR<y, que 
aquelles que tirarem armas em defendi- 
mento de seus corpos^ e com ellas ferirem, 
ou matarem, nom levem delles pena, nem 
cooima por tal razom; ca d'outra guisa 
seria CMtra direito, e razom natural le- 
varem cooima daquelle, que nom he em 
culpa de tal feito, nem se moveo pera fa- 
zer mal, mais pera se remir, e enparar: 
ao que cada huum naturalmente he theudo. d 
Ob. cit., Liv. V, Tit. 74, § i. 

—Serviço de corpo, serviço pessoal.— 
E se levarem alguma ajuda, ou serviço de 
corpo, ou de bois, ou de bestas, se lhe for 
sabido, pagará anoveado o que tal serviço 
valer na terra: assy como se levar servi- 
ços de cavar dos homens, que andarem 
em aquella terra a dinheiro seco a doze 
reaes, ou a quinze, mais, ou menos, pa- 
guem nove vezes tanto, quanto aquello for; 
e esso vieesmo se a geira dos bois valer 
em aquella terra trinta, ou quarenta reaes, 
paguem nove vezes dobrado; e esso meesmo 
se levarem peitas de dinheiro, ou prata, 
ou viandas, ou qualquer outra cousa que 
seja grande, ou pequena, paguem ano- 
vtada. Ob. cit., Liv. i, Tit. GI, 1. 

—Por particularisação, a pessoa do rei, 
do príncipe.— a Devemos d'cncommendar 
nosso corpo especialmente a vinte cavallei- 
ros ou escudeiros, que sejam hem fieeis, eda 
criaçom nossa, os quaees teram especial 
guarda do nosso corpo guardando-o, e se- 
guindo-o sempre continuadamente assy de 
noite, como de dia, sem teendo outro al- 
guum cuidado, stnom este, em tal guisa, 
que como Nós abalarmos d'huum cabo p/era 
outro, elles nos siguam sempre, e andem 
armados de cotas, e harretas, e braçaaes, 
e lanças, e espadas,pera poderemhempro- 
ver em todo temjio a qualquer caso, que 
aconteça; e será dada a governança delles 
a hum Jidalguo, ou cavalleiro d'autorida- 
de, em que tenhamos especial fiança, pera 
lhes hordenar o dito uguardamento per 
giros, em tal guisa que Nós sejamos sem- 
pre bem aguardado. Ordenações Aífonsi- 
nas, Liv. I, Tit, 51, § 6, 

— Termo de jurisprudência. A pessoa, 
por cpposição aos bens, aos objectos do 
commercio, etc, — Separação do çorpo 
e de bens. — «Cada um seja obediente ao 
seu capitão de jazer vela, e guarda, e 
forragem, e toda cousa, que perteence de 
fazer a soldadeiro, sob pena de perder o 
cavallo, e armas, e o corpo embarguado 
por parte do conde-estabre, ou Marichal, 
aiaa que haja feita a voontade de seu se- 
nhor, Segundo a hordcnança do arraial.* 
Ordenações Aífonsinas, Liv. i, Tit. 51, § 
42. — d Por nenhuma contenda de aloja- 
mentos, nem de nenhuma outra qualquer 
cousa nom faça nenhuma volta, nem ar- 
roido na hoste, nem ajuntamento de gen- 
te; e esto também dos principaaes, como 
dos meores, sob pena de perder seus ca- 
valoos, e armas, e o corpo aa nossa mer- 
cee; e se for page, ou outro moço, perde- 
rá a orelha esquerda; e ante que se em 
elle faça eixecuçom poderá mostrar seu 
agravo ao Conde-estabre, ou ao Marichal, 
e seer-lhe ha feito comprimento de direito.* 
Ob. cit. § 44. — « Que nom seja alguum 
tam ousado de bradar, ou appellidar por 
alguum senhor, ou capitam, salvo soomen- 
te aaqui d'El-Eey, sob pena de lhe cor- 
tarem a cabeça; e aquelles, que forem 
começadores dos ditos hraados, haveram 
a dita pena, e mais o corpo enforcado pe- 
los braços, se taes pessoas forem. » Ob. 
cit. § 46. — « Que nenhum nom dê salvo- 
conduto a prisoneiro algum, nem outro sy 
licença a nenhum inmigo de vir aa hos- 
te sob nossa pena, e perder seos bens pe- 
ra Nós, e seu corpo estar aa nossa mer- 
cee, salvo Nós, ou Conde-estabre, ou o Ma- 
richal; e que nom seja nenhum tam ousa- 
do de quebrantar o nosso salvo-conduto, 
sob pena de morrer porem, e seos bens, e 
herdades serem perdidos pera Nós; nem 
esso meesmo os salvos-condutos do Con- 
de-estabre, nem os do Marichal, sob pena 
de lhe cortarem a cabeça. » Ob. cit. § 59. 
— « Que nom seja alguum tam ousado de 
receber servidi/V d'outrem, que haja pro* 
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metido seguir a menagem, assy como ho- 
mem d'armas, como beesteiro, ou outro 
qualquer homem, de soldo, ou page, ou ou- 
tro moçoj despois que for ajiuzado com 
seu amo; sob pena de seer seu corpo en- 
harguado ataa que haja feita restetuiçom 
aa parte querellante pola Hordena<^om da 
Corte, e seus cavallos, e armas serem pe- 
ra o Conde-estahre. d Ob. cit. § 61 — 
« Dom Joham cÊc. Fazemos saber a todo- 
los Juizes, e Justiças dos nossos liegnos, 
a que esta Carta for mostrada, que a 
Nós he dito, e somos já bem certos assy 
per Nós, como per muitos Corregedores, 
e Juizes dos nossos JRegnos, que muitos 
Orfaaus são lanados em perdiçam, assy 
das pessoas, como dos heens que lhes fica- 
ram, per mingua de guarda, e que quan- 
do lhes queredes dar alguns Titores, ou 
Curadores, e para ello sam citados, al- 
guuns aleguam perante vós que são Escu- 
deiros, e Vassallos, e Besteiros do Conto, 
e de Cavallo, e outros aleguam privilé- 
gios que lhe sam dados per Nós em que 
he contheudo, que nam sejam costrangidos 
per a serem Titores nem Curadores; e es- 
tes sam tantos que se assy escusão, que 
esses Orfaaõs nam podem aver quem lhes 
guarde, e tenha carreguo de seus beens, e 
por esta guisa foraõ, e sam ja delles da- 
pnados e destroidos, assy dos Corpos, co- 
mo dos averes que lhes Jicaõ per morte de 
seus Padres, e Madres, e doutras pessoas, 
de que os elles deviad de herdar, per min- 
gua de guarda, e que se Nós, e nossos 
Corregedores queremos tornar aos Juizes, 
que lhes Titores naõ deraõ, escusam-se el- 
les, dizendo que os nam tem por os pri- 
vilégios sobre ditos, e que porem os nam 
podiaò dar.T) Ob. cit., Liv. iii, Tit. 124, 
§ 1. — <íE per a Nós vermos, e sabermos 
como se faz: Mandamos ao Escrivão dos 
Orfaaõs, que registe esta Carta em seu 
Livro, e quando vir que hy ha algum Or- 
faZ, que naõ tenha Titor, nem Curador, 
que o requeira, e digua ao Juiz, e que o 
escreva em seu Livro como lho requereo, 
e a obra, que esse Juiz em ello fez; e que 
quando á terra veermos, que nos dem es- 
to em estado, ou a nosso Corregedor aquel- 
les Orfaaõs, que Titores, ou Curadores 
nam teverem, e quaees heraõ os Juizes, a 
que foi requerido, e a perda, que por el- 
lo receberão: e esse Escripvam faça em 
tal guissa, que seja em esto bem deligen- 
te, se naõ seja certo, que per seus beens, 
e corpo o paguará bem : onde al nom fa- 
qades.D Ob. cit., p. 124, § 3. 

—Bom corpo, mão corpo, bom estado, 
máo estado de constituição. — Púde tra- 
balhar que tem bom corpo. — (/.Homem de 
boomcorpo, branco, e ruivo, e çeçeava huum 
pouco na falia.* Fernuo Lopes, Chronica 
de Dom Fernando, cap. 24. 

—Grande corpo, gordura. 
— Termo do Tiieologia. — O corpo da 

Nosso Senhor, corpo de Deus, o sacra- 

mento da Eucharistia. — Receber o corpo 
de Nosso Senhor. 

—Corpo santo, cadaver de santo.—Em 
Lisboa ha um largo chamado do Corpo 
Santo. 

— Corpo glorioso, estado era que se 
acham os bemaventurados na vida fu- 
tura. 

— Corpo de Deus (Corpus Christi), fes- 
tividade movei com que a Egreja catho- 
lica solemnisa a instituição do sacramen- 
to da Eucharistia.—Este anuo o Corpo de 
Deos cae a 30 de maio. — « Como estaes 
agora ocioso marido. Vós aveislhas de dar 
tarde ou cedo: dailhas que volas agrade- 
çam pera irem ver o corpo de Deus.» 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysipo, 
act I, se. 1. 

—Parte dos vestidos que se appüea á 
parte superior do corpo comprehendida 
entre a cintura e o pescoço. — O corpo 
d^este vestido está apartado. — De corpo 
bem feito, andar sem manto algum nem 
outro vestimento sobre a parte superior 
do corpo além do corpo do vestido. — 
Aquella senhora vae de corpo bem feito. 

— Por extensão, corpo designa todo o 
objecto material que pode cair sob o exa- 
me dos nossos sentidos como tendo uma 
existeneia substancial, e possuindo qua- 
lidades especiaes. O ar, a terra, os liqui- 
des, os gazes, uma arvore, um animal 
são corpos. — A impenetrabilidade dos 
corpos. 

A clara forma ali s'tava esculpida 
Das aguas entre a terra desparzidas, 
Dc pescados creando vários modos, 
Com seu humor mantendo os corpos todos. 

cAM., LOS., c. TI, est. 12. 

Olha esfoutro debaixo, que esmaltado 
De corpos lisos anda e radiantes, 
Que também n'elle tem curso ordenado, 
E nos seus axes con'cm scintillantes. 

OB. CIT., c. X, est. 87. 

—« Que nos aproueyta conhecer os cur- 
sos tSs influencias das estrellas, as virtu- 
des das planetas, as qualidades dos ele- 
mentos, as naturezas dos animaes, & de 
todos os outros corpos mistos, se não co- 
nhecemos a nós ? Qual pode ser mor misé- 
ria, que não conhecermos nossa miseriat 
Que mór falta pode ser de conhecimento, 
que não acabarmos de conhecer que não 
conhecemos ?» Heitor Pinto, Dialogo da 
Verdadeira Philosophia, cap. 4.— iComo 
a luz do sol nelle sómente he sempre a 
mesma chea, clara, viua; e nos mais cor- 
pos, ou seja na terra, ou no ceo, ja crece, 
ja he menos, ja de todo falta, segundo 
se lhes chega, ou afasta, ou de todo escon- 
de o fermoso Planeta : assi he aueriguado 
entre os santos, e melhores Theologos, que 
d'aquelle lume, que chamam profético, 
comque se descobrem os pensamentos, li- 
ures vontades, e obras, que d'ellas proce- 
dem ainda antes de serem; nenhum espi- 
rito criado tem posse perpetua, segura, e 
semelhante á das artes, sciencias, e virtu- 

des, que muytos em si experimentam de- 
pois de bem habituados.y> Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. CO. 

Deo-nos a amostra do vinho, 
Mas nào a amostra do panno, 
Que ilida que o vinho tem corpo 
De botas só ha usado. 

JEB. BAHIA, JOENADA lU. 

— tOs Gregos chamarão á Peça de Af' 
tilheria bombarda pello boato, os Latinos 
Tormentum, pello que atormenta o corp" 
opposto, que fere. ■» Antonio Vieira, Ser- 
mões, Tom. VII, p. 397. 

—Meio corpo, metade d'um todo. 

Sabe que este logar, que diíFerente 
Do Auge do Planeta se nomeia, 
Fíiz que ora tardo, ora velozmente 
O grandeOrbe parece que rodeia; 
E como aquella Luz mais excellente 
Ile maior que elle, sempre delia cheia 
Tem mais de meio corpo, mas suceede 
Se por parte que a rista nos impede. 

KOLIM DE MODBA, NOV. DO HOMEM, C. 1V, GSt 4' 

—Em Physica distinguem-se corpos ei» 
solidos e fluidos, e estes em líquidos ® 
gazosos. Vid. Estado {dos corpos). 

— Termo de Chimica. — Corpos 
pies, aquelles de que até hoje ainda H''" 
se pôde tirar senão uma especie do mO' 
léculas. Os corpos que hoje se consi- 
deram como simples conhecidos são Co- 
aluminio, antimonio, arsênico, azote, b»- 
ryo, bismutho, boro, bromo, cadmio,calci'') 
carbono, cerio,cesio, ehloro, chromo, chu"^' 
bo, cobalto, cobre, didymo, enxofre, Ç'' 
bio, estanho, estroncio, ferro, flúor, ' 
cinio, hydrogenio, ilmenio, iodo, ir'"' ' 
lanthano, lithio, magnesio, mangaoe®» 
mercúrio, molybdeno, nickel, niobio, 
osmio, oxygenio, palladio, pelopio, P^® 
phoro, platina, potássio, prata, rhooj i 
rubidio, ruthenio, selenio, silicio, sooj ' 
tantalo, tellurio, terbio, thalHo, thory 
titano, tungsteno, urânio, vanadio, y"'' ' 
zinco, zirconio. 

—Termo de Physiologia.—Corpo orff 
nisado, todo corpo ou porção do co F 
que pertence ou pertenceu a um co F 
vivo, animal ou planta.—Umapernd, 
folha, são corpos organisados. 

—Termo de Cirurgia. — Corpos 
nhos, corpos que se introduziram to- 
talmente ou que se desenvolvem 
nomia.—Assim no olho se introduze'!'* 
pos extranhos. — As lombrigas pode''"' 
olhadas como corpos extranhos, etc- , 

—Termo de Direito.—Corpo de^ ^ ^ 
facto material que demostra o 
Auto de corpo de delito, exame 
de delito. 

—Corpo certo e determinado, uw 
to designado, como o boi que esta g^o- 
ral; por opposição ás cousas - Jií) 
Assim, se n'um testamento o testa ^ 
= deixo o meu cavallo— esse 
um corpo certo e determinado ; s". 
deixo um cavallo=tracta-se 
cousa de genero. 
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Corpo hereditário ou corpo da he- 
a massa de bens qua compõem a 

"Grança. 
— A parte principal ou maior do cer- 

objectos.— O corpo d'im rehecão.— 
^ corpo ãa homha, — O corpo da car- 
1'uagem. 

principal, a parte principal 
"um objecto que é dividido.— O corpo 
Príncipal d'este castello. 

Corpo da lettra, a parte principal 
"wa lettra do alphabeto escripta por 

opposiçSo ás pernas. — O corpo e as per- 
Was d'um a. 

^ Termo de Typographia. A dimen- 
da peça fundida em que se acha o 

° ho da lettra c que sc mede por pontos 
ypographicos do lado vertical. —Este 

'■ccionario é composto em corpo 10 ou 
® 10 pontos. Diz-se muitas vezes em 10, 

12, etc., por em corpo de 10 pontos, 
12 pontos, etc. 

Coilecção, reunião do peças. — O 
dos historiadores hysantinos. — O 

®''po do direito civil. 

d ^ diplomático portuguez, nome 0 ás collecçoes de documentos relati- 
03 ás relações de Portugal com os outros 

Paizes. 

P . .Corpo de doutrina, conjuneto de 
^^mcipios religiosos ou philosophicos.—As 
jjSpinoza são um verdadeiro cor- 

^ doutrina moral e philosophica. 
■'Espessura, consistência que apre- 

certas cousas. — Este papel tem 
corpo. 

-i""" corpo fraco, sem força. — Vi- 
sem corpo. 

gQ 'Termo de Musica. Corpo de voz, diz- 
se tracta dos diíferentes gráos 

da voz humana; o, quando se 
da sua extensão, chama-se volume, 

t^ij^ °^Po sonoro, dá-se este nome a 
1 produz sons, como uma cor- 

eto. ' canudo d'orgão, 

leig^ de pessoas sob as mesmas 
igrejd ,^^^'^do é um corpo político. — A 
^hristQ corpo moral de que Jesus 

® ° Chefe.—Os deputados repre- 
^ inteiro da nação. 

fieig o conjuncto dos 
das jj'„ °"J"ncto de pessoas que, reuni- 
e ^ logíi''; tom uma existencia 
O especiacs n'um estado. — 
O corpQ — O corpo da nobreza. 

ordem dos jesui- 
Po de corpo/orímmo. — Um cor- 

trií? • Corpos constituidos, os di- "^"^aes e instituições adminis- 
opposição ao corpo da 

opposição ao corpo legis- 
, -^0 ç°°'^®t'twinte. 
°^es. diplomático, os embaixa- 
\ Cqj» 

reunião dos operários 
° estado. — O corpo dos fun- 

— Corpo do commercio, a reunião dos 
negociantes. 

— Em corpo, loc. adv. Era massa, col- 
lectivamente. — Os negociantes dirigiram- 
se em corpo ao ministro para pedirem 
diminuição nas contribuições. 

— Termo militar. — Corpo d'exercito, 
grando divisão d'urnexercito.—Naguer- 
ra da Allemanha com a França o exerci- 
to dividia-se em tres grandes corpos. 

—Corpo de reserva, tropas que ficam 
fora do logar dos combates para serem 
chamadas em havendo necessidade. 

— Corpo de batalha, a parte do exer- 
cito entre a vanguarda e a retaguarda. 
— (í Estava Dario na ala esquerda, cer- 
cado da flor da sua cavalleria, e da sua 
infanteria, e não fasia caso do pequeno 
numero dos seus inimigos, imaginando, 
que rendidas assi as alas do exercito 
contrario, ficaria o corpo de batalha com 
pouca gente. D Bluteau (trad. do Curtins), 
Vocabulario s. v. — « Vanguarda se cha- 
ma a parte, que vay diante, Retaguarda, 
a que fica de traz, & a do meyo corpo.» 
Vasconcellos, Arte Militar, p. 109, v. 

— Corpo; regimento.—Um corpo cZe 
cavallaria. — Os corpos d'infanteria. 

— Dá-se também o nome de corpo ao 
conjuncto dos que pertencem a certa ar- 
ma. — O corpo d'engenheiros. 

— Corpo avançado, corpo que se des- 
taca na vanguarda para observar os mo- 
vimentos do inimigo. 

— Corpo de guarda, certo numero de 
soldados postados em um logar para fa- 
zer guarda e serem distribuídos cm sen- 
tinellas para differcntes partes.—A casa 
ou logar onde elles estão de guarda. — 
«Este corpo de guarda interior será ca- 
paz de 25 homens.D Luiz Serrão Pimen- 
tel, Methodo Lusitano, p. Iõ4. 

— Corpo de baile, o bando de dansa- 
rinos o dansarinas que dansam n'um thea- 
tro. — O corpo de baile do theatro de 8. 
João. 

— Corpo de baile significa também o 
todo dos dansarinos, que dansam um bai- 
lado, por opposição aos que dansam ura 
baile. 

— Termo de Marinha. — Corpo de con- 
structores navaes, o conjuncto dos con- 
structores navaes. 

— Corpo ãa armada, o conjunctb dos 
oíficiaes de marinha. — Sendo indispensá- 
vel, como base dos trabalhos a que man- 
dei proceder, para a organisação, e me- 
lhoramento do corpo da armada, separar 
desde já da escala do serviço activo, aquel- 
les ojficiaes, que por sua avançada ida- 
de, moléstias e outras circumstancias, se 
acham impossibilitados de nelle conti- 
nuar... d Decreto de 1 de dezembro de 
1842. 

— Corpo santo; vid. Santelmo. 
— Termo de Ileraldica. — Corpo d'ar- 

mas, movei da armaria que representa a 
arma defensiva do ferro, quo antigamen- 

te cobria o peito, barriga, e costas do 
cavalleiro na guerra, e torneios. 

— Corpo humano, outro movei de ar- 
maria, que em Portugal nunca se lavra 
inteiro, excepto sendo de santo. 

— Termo de Anatomia.—A parte prin- 
cipal do cada osso ou de cada musculo. 
Corpo do espheróide. — Corpo do fémur. 

— Nome dado a orgãos ou partes d'or- 
gãos cuja denominação não podia ser ti- 
rada de sua forma ou do sua estructura 
particular. 

— Corpo cavernoso ; Vid. Cavernoso. 
— Corpo calloso, especie de abobada 

formada pela substancia medullar, branca 
e fibrosa, do cerebro, coberta, em parte, 
pelos lobulos superiores ou hemisphericos 
d'cste orgão. 

— Corpo cinzento ou rhomboide, nome 
dado por Vieussens a um corpo oval de 
substancial cinzenta que se observa no 
cerebello, na reunião dos prolongamentos 
medullares, o cujo contorno, de côr par- 
da, ó cercado dc substancia medullar. 

— Corpos franjados, pequenas faxas 
medullares, acliatadas, o apresentando a 
apparencia de festões, que nascem dos 
ângulos posteriores da abóbada de tres pi- 
lares, prolongam-se na parte inferior dos 
vcntriculos do cerebro, contorneando so- 
bro a borda concava dos cornos d'Am- 
mon, e terminam perto da abertura infe- 
rior dos mesmos ventrículos. 

— Corpo de Hygmoro (lat. meatus se- 
minarius), corpo brancacônto, situado na 
borda superior do testículo, entro este 
orgão e o epididymo. 

— Corpo amarello, nome de uma pe- 
quena mancha amarella avermelliada, que 
apresenta um dos ovários pouco tempo 
depois da concepção, e que desappareoe 
no decurso da prcnhez, do maneira que 
não resta por íim mais do que uma li- 
geira cicatriz. Attribue-se esta mancha á 
inflammação, que sobrevem quando se 
rompem os envoltorios do orgão para 
dar sahida ao fluido contido era uma das 
suas vesículas. 

— Corpo cribriforme, nome pelo qual 
alguns autores designaram o tecido cel- 
lular. 

— Corpo mucoso ou reticular, cama- 
da de consistência molle, e atravessada 
por um grando numero do vasos situa- 
dos entro o derme o o epiderme. (Vid. 
estas palavras). 

— Corpo pampiniforme, especie de 
rede vesicular, formada pelo entrelaça- 
mento das artérias o das veias espormá- 
ticas, por diante do musculo psoas. 

— Corpo papillar, nome dado ao con- 
juneto das papillas nervosas que estão si- 
tuadas debaixo do epiderme. (Vid.,Der- 
me e Pelie). 

— Corpo psalloide ou de lyra, parte 
inferior da superfície da abóbada do tres 
pilares, sobre a qual se observam duas 
linhas longitudinaes com as quaos v<5em 
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encontrar-se outras linhas transversaes 
ou oblíquas, cuja disposição pareceu of- 
ferecer alguma similhança com uma 
lyra. 

— Corpos restiformes, duas partes sa- 
lientes, medullares, oblongas, esbranqui- 
çadas, situadas de cada lado da linha 
mediana, sobre a faco posterior da ex- 
tremidade superior da medulla, e que 
contribuem para a formação do cerebêllo. 
(Vid. Restiforme). 

— Corpo vitreo, corpo transparente, 
de consistência gelatinosa, essencial á 
visão, que occupa o fundo do olho (entre 
o crystallino e a retina) : é formado pelo 
humor vitreo. (Vid. Olho). 

— Corpos cannelaãos ou estriaãos,emi- 
nencias situadas na parte anterior e inter- 
na dos ventriculos do cérebro, formadas 
de uma substancia branca o outra grisea, 
dispostas de maneira que oíFerecem es- 
trias parallelas, quando se cortam estes 
corpos horizontalmente. 

— Corpos geniculaãosj nome que dão 
os anatomicos modernos a dous peque- 
nos tubérculos ou ajuntamentos de sub- 
stancia parda que se encontram no inte- 
rior do cérebro por cima das camadas 
ópticas, e que lhes fornecem muitos filê- 
tcs. 

— Corpos olivarios, duas eminencias 
alongadas, brancacentas por fora, algum 
tanto pardas por dentro, o situadas na 
face anterior da cauda da medulla alon- 
gada. 

— Corpos pyramidaes ou eminencias py- 
ramidaes, duas eminencias situadas na 
face anterior da cauda da medulla alon- 
gada, de cada lado dos corpos olivarios. 
Estas quatro eminencias são considera- 
das por alguns anatomicos como fascícu- 
los primitivos, cujo desenvolvimento con- 
tribue a produzir o cérebro. 

— Termo de Cirurgia. — Corpos fi- 
hrosos, tumores arredond idos, circum- 
scriptos, formados pela agglomeração de 
fibras em situação contigua, muitas ve- 
zes com pedículos, outras livres, e que 
quasi sempre têm o sou assento no 
útero. 

— Termo do Botanica. — Corpos co- 
tyledoneos, os cotyledónes, aproximados 
e soltados, de maneira que não fazem 
mais do que um corpo. (Vid. Cotyle- 
done). 

— Corpos lenhosos, a parte da hastea 
ou da raiz das plantas dicotyledónes, 
comprehendida entre a casca e a medulla. 
Nas monocotyledones, o corpo lenhoso 
compõe toda a hastea. 

—Loc. DIVERS.: Furtar o corpo, des- 
viar-se para evitar um golpe, uma pan- 
cada. — dMas nisto um delles abaixou a 
lança remcttendo ao do touro, e ambos fi- 
zeram as suas em pedaços: o do touro se 
apegou ao colo do cavallo e perdeu os es- 
tritos, o outro foi fóra do seu: o segun- 
do querendo vingar seu companheiro, re- 

metteu ao da ponte, que estava já prestes; 
porem este foi a terra sem encontro por 
culpa do cavallo, que, jpor não ser acos- 
tumado naquelles passos, houve medo á 
ponte, que era de pao e mui alta, de ma- 
neira que furtando o corpo, ficou seu se- 
nhor fóra delle: o terceiro poz as pernas 
ao seu e encontraran^se com tamanha for- 
ça, que ambos ficaram a pé no meio da 
ponte; mas o que a guardava levou as re- 
deas em a mão, e tornou cavalgar tão 
prestes como se não cahira.yi Francisco de 
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 
20. 

— Figuradamento: Escapar-se. —tSe 
cortamos nossos desejos mãos, comprir- 
nos-ha Deos os bõs; e habilitar-nos-ha 
tanto, que furtaremos cr corpo a todos 
os golpes e encontros da fortuna.D. 
Joanna da Grama, Ditos da Freira, p. 
19. 

— De corpo, d'elevada estatura. —• 
«Um d'elles que de corpo era, grande 
quantidade, maior que seu companheiro, 
cavaVgava em um cavallo laio crescido, 
trazia as armas de roxo e encarnado, en- 
tremetido um por outro, e no escudo em 
campo Índio um cão pardo sem outra 
cousa.íi Francisco de AÍoraes, Palmeirim 
de Inglaterra, cap. IG. 

—Tomar corpo, engordar, tomar maio- 
res dimensões; e íiguradamente: adqui- 
quirir importancia. — Este boato vae to- 
mando corpo no espirito publico.—Fazer 
corpo, unir-se, ligar-se, colligar-se.—Fa- 
zer corpo e gesto, tomar animo.—Corpo 
feitor, o que é iiseiro e vezeiro era fazer 
alguma cousa. 

— Fugir com o corpo, escapar-se, es- 
capulir-so. 

— OJJicios de corpo presente, officios 
fúnebres que se fazem na egreja estando 
o cadaver sobre uma eça ; e íiguradamen- 
te: lisongear alguém na sua própria pre- 
sença, bajulal-o. — Estar com o judeu no 
corpo, estar molestado; estar de máo hu- 
mor— t-Já eu estava com o judeu no cor- 
po, receando esta pergunta.d Francisco 
JManoel de Mello, Feira d'Anexins, Dial. 
2. — Corpo a corpo, atacando de perto o 
adversario. —• Envestem-se corpo a cor- 
po. — Dar com o corpo no chão, cair; e 
Íiguradamente: errar. — Ter o diabo no 
corpo, ter muita audacia, ser muito há- 
bil, e também ser temivel, muito máo. 
— Pede-lhe o corpo folia, diz-se de quem, 
em vez de trabalhar, se diverte. — Corpo 
de ferro, homem que resiste a um gran- 
de trabalho. — Ganhar do seu corpo, ga- 
nhar, prostituindo-se. — Fazer tomar a 
falia ao corpo d'alguem, fazel-o desmen- 
tir-se, retractar-se, calar-se. — Corpo sem 
alma, pessoa sem actividade, e também 
pessoa sem sentimentos. — Diz-se tam- 
bém d'um partido, d'um exercito sem 
chefes. — Corpo de mim, sancto corpo de 
mi, locução interjecional, equivalente a 
= por minha alma=, etc. 

Diabo. Ah sancto corpo de mi, 
Corpo de mi consagrado ! 
Como está isto assi 
Sem niiiguüm estar aqui 
Neste meu porto dourado, 
Agora que está breado 
De novo o caravellào, 
Espalmado, e apparelhado, 
E mais largo bô quinhão, 
Que o passado ? 

GIL VICENTE, BARCA DO PUEGATOBIO. 

Quanto mais se chega a fim 
Do mundo, a todo o andar. 
Tanto a gente lie mais ruim : 
E juro ó corpo de mim 
Quj ja canso de remar. 

IDElí, míDEM. 

Ali corpo de mi c'oa Virgem ? 
Havia eu ca de chegar. 

IDEM, TEMPLO D'aPOLI.0. 

Per. Como lie bom este P-ortciro ! 
Por. Como he parvo este Juiz ! 

Corpo de mi c'o gaiteiro ! 
IDEM, JÜIZ DA BÊlBA. 

— Dar de corpo, ter ou excitar 
cuações. 

— Fazer corpo por si, viver isolai"' 
afastar-se dos seus similhantes. 

Por isso maio dcvias, 
Buscar boas companldas 
Não fazer coj-jjo por si. 

SÁ DE UIBANDA, DIALOGO. 

CORPOFERÁRIO, s. m. ant. (De corpj 
o do latim ferre, levar). O que leva " 
corpo á sepultura. 

CORPOLÊNCIA. Vid. Corpulencia. 
CORPOLÊNTO. Vid. Corpulento. 
CORPORAÇÃO, s. /. (Do latim cor^ 

ratione). Reunião de pessoas que 
um corpo, tendo regulamentos, 
ou privilégios particulares. — 
dos parochos considtados por Jorg^ ^ 
mudo parecia grave impiedade escoi"^ 
os christãos-novos para jázigo os ^ 
as igrejas, e os claustros das covpof^j^^^g 
monasticas em detrimento dos 
da respectiva parochia.D Alexandrf 
culano. Inquisição em Portugal, 

— Associação de operários unido 
direitos o deveres recíprocos. —■ ^ 
ma os artistas livres estavam 
em corporações. i o*"' 

— Em Inglaterra, communidad^ ^ 
do dos habitantes de uma localidaa®'j(,j 
A corporação de Bristol é o corp 
habitantes. . 

corporal, adj. 2 gen. (Do '^"^posi- 
poralis). Que tem um corpo, po'" Lfal- 
ção a espiritual. — Deus não é coJ'y 

— Do corpo, pertencente ao 
lhe diz respeito. — «Por onde ' 
CO de estimar as conversações 
de homens sábios, pois ellas e co P 
singulares fazem claros e " 
as usa ; e as outras, além de 
engenho e jitizo d'alma, co 
vidos os costumes corporaes, í"- ^ 
nodoa ou infamia de scus 
cisco de Moraes, Palmeiriiu de 
ra, cap. 33. 
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•Faz-te mercô, Barão, a Sapiência 
^wprema de co'os olhos corporaes 
Veres o que nào pode a và seiencia 
n errados e míseros mortaes. 

sgue-me firme e forte, com prudência, 
or este monte espesso, tu co'os mais. 

CAM.,LDs., c. X, est. 76. 
^espoig que a corporal necessidade 
p satisfez do maiitimento nobre, 
^_na harmouica e doce suavidade 
Viram os altos feitos, que descobre ; 
iethys, de graça ornada e gravidade, 
ara que com mais alta gloria dobre 

lestas d'este alegre e claro dia, 
ara o felice Gama assi dizia. 

OB. ciT., c. X, est. 75. 
Absí nos trouve Deos, que humano engenho 
^em força corporal era bastante. 

COBTE BEAL, NAUr. DE SEPULV. C. 8. 

"-Ouvio dizer que Catão pronostica- 
■^'mperio a Júlio Cezar, 'pelo corpo- 

In Francisco Manoel de Me!- 
"Pologos Dialogaes, p. 150.— aSendo 
«a conforme acomodar hum gentil es- 

j j huma gentil presença, ás vezes 
Co {a natureza), & o faz pelo 
^ deyxando a uns só com a per- 
^ a composição corporal, eíc.» Idem, 

p. 155. 
corpo, — «/Se alguum, o despre- 

' ^ffezer á vendita corporal ssojasca.y> 
S. Bento cap. 71, em Inéditos 

"Alcobaça, Tom. i. 

cath Lithurgia 
P5e ° Q ■ I^^Dno consagrado sobre que se 
a Hóstia e o Calix no altar, durante 
® "iissa. 

jgfl^ORPORALIDÁDE, s. f. (De corpo- 
, ' com o suffixo «idade»). Qualidade 
Sue ó corporal. 

^PORALIZÂR, V. a, (De corporal). 

adv. (De corporal, 
CQf ° suffixo «mênte»). D'uma maneira 

®orn «os evangelhos per el 
Chi.« tangidos.D Fernão Lopes, 

de D. Pedro I, cap. 27. -\e 
l\o^ ^6am jurou aos santos Evange- 

por el tangudos en a 
Cogt -O- Costança, que essa D. 

hem, e fielmente, e a ver- 
todo esto, e que no 

pof elo em nenhum tempo, nem 
CorpQrezom.r» Doe. de i338, no 
2l9 JPloniatiGo Portuguez, Tora. i, p. 

CORttn Visconde de Santarém. 
'''dtuM s. f. (Do latim corpo- 
S5o ^ habito externo, a configura- 
leticijj do corpo humano, corpu- 

nieã. 
Corporal. 

®oru Q ^^^DÁDE, s. f. (Do corporeo 
«idade»). Termo Didático, 

iil ° l^e ó corporeo, do que cons- 
Co^J\ corpo. 

%o adj, (Do latim corporeus). 
corpo, material, sensível. 

S<íral. '^Qcento ao corpo, aos corpos em 
' opposição a espiritual. 

CORPORIFICAR, V. a. (Do latim corpo- 
ris, e do suffixo jícare, fazer). Termo de 
Theologia. Suppôr um corpo ao que o 
nSo tem. — Corporificar os anjos. 

— Termo de Cliimica. Fixar em corpo 
as partes espalhadas d'uma substancia. 
— Corporificar o mercúrio. 

Corporificar-se, v. rejl. Formar-se em 
corpo, tomar corpo com algum composto. 

CORPOSÍNHO, s. m. Diminutivo de cor- 
po. 

CORPULÊNCIA, s. /. (Do latim corpu- 
lentia). A grandeza e grossurado homem, 
consideradas Juntas. 

— Termo de Botanica. Certa doença 
dos vegetaes. — «Corpulencia (polysar- 
chia), quando engrossão mais do natural 
em razão dos demasiados succos, e nimia 
nutrirão,D Avellar Brotero, Compêndio 
de Botanica, Tom. i, p. 264. 

CORPULENTO, adj. (Do latim corpolen- 
tus). Que tem muita corpulencia.— Uma 
mulhtr corpolenta. 

f CORPUS, s. m. Termo Latino empre- 
gado para significar a collecção do direi- 
to romano. — O corpus júris ou simples- 
mente, o corpus. 

— Corpus-CAmíi. Vid. Corpo de Deus. 
CORPUSCULÁR, adj. (De corpusculo, 

com o suffixo «ar»). Que ó relativo aos 
corpúsculos ou átomos. 

— Phiiosophia corpuscular, systema do 
Physica, onde se explicam todos os pheno- 
menos pelo movimento, pelo repouso, 
pela posiçíio, pelo arranjo, etc., doa cor- 
pusculos. 

t CORPUSCULÍSTA, s. m. (De corpus- 
culo, com o suffixo «ista»). Termo Di- 
dactico. Partidario da physica c da phi- 
iosophia corpuscular. 

CORPUSCÜLO, s. m. (Do latim corpus- 
cidum, diminutivo de corpxís). Termo de 
Physica. Corpo d'uma extremidade. 

CÕRRA, s. f. Cinta de esparto com que 
se aperta o pó das uvas. 

— Acorda dos aleatruzes do uma nóra, 
que umas vezes ó de linho, outras de ca- 
bellos e outras de ramos de arvores, o 
esta é mais propriamente a corra; o o 
nome das outras calabre. 

CORRÁL. Vid. Curral. — aLeixassem 
nas ditas matas aos Lavradores cortar 
pera afeira de suas lavras, e repairamen- 
tode seus corraes, e puleigões.» Cortes de 
Santarém de 18d4. 

CORRÉ ou CO-RÉ, s. /. Ró cumplico 
com outra ré. Vid. Corréo. 

CORÍIÊA ou CORREIA, í. /. (Do latim 
corrigia). Tira de couro que serve para 
atar, prender ou cingir alguma cousa. 

Pois eu mia Seüor d'alfaya, 
Nunca de vós ouve, nem ey 
Valia d'ua correa. 

trovas e cantaues. 
Nem Messias não sam eu, 
Nem para lhe desatar 
A correa que levar 
No gancto sapato seu. 

aih VIC., AÜTO DA UIST. DE DEUS. 

— Ilontem antes que o Gigante, que ma- 
tastes me prendesse, sendo já á vista del- 
le, atravessou por meio da floresta donde 
eu io, uma donzella em cima de um pála- 
frem branco, e chegando a mim, lanqou 
mão das correias do escudo, dizendo: Sel- 
vião, deixa-mo levar antes que esse diabo, 
que ahi vem, o tome; que seria maior per- 
da do que cuidas: e eu o tornarei a teu 
senhor no tempo em que mais o ha de ha- 
ver mister.» Francisco de Moraes, Pal- 
meirim dlnglaterra, cap. 33.— aE cobrin- 
do-se do escudo e a espada na mão, che- 
gou á frente pola parte onde um dos ti- 
gres estava: elle o recebeu com uma es- 
pantosa braveza, tomando-o de salto: e 
ainda que seu acordo e ligeireza fosse 
grande, não pode tanto desviar-se que lhe 
n^ío levasse o escudo nas mãos, quebran- 
do-lhe as correias delle em muitos peda- 
ços; mas não tanto a seu salvo, que uma 
das jyernas não levasse arrojando, com 
tamanha ferida nella, que quasi a maior 
parte da corne e osso levava cortado: de 
sorte que o tigre se não pôde mais bolir á 
sua vontade.y> Idem, Ibidem, cap. 57.— 
«O infante Dom Henrique, Mestre de 
Christo, trazia as armas do Mestrado, e 
as antigas de Portugal e ao redor um cin- 
to largo de correia çtte abrochava no cabo 
debaixo, e uma fivela que fazia volta com 
a correia, etc.» Francisco Rodrigues Lobo, 
Corte na Aldêa,Dial. ii, p.26, ed.de 1722. 

— Loc.: Do couro lhe hão de sair as 
correias, diz-se a proposito d'uma cousa, 
que ha de custar caro á pessoa que a pra- 
tica. 

CORREÁDA, s. f. (De correa, com o 
suffixo «ada»). Grolpe dado com correia. 

CORREÁGEM, s. f. (De correa, com o 
suffixo «agem»). Conjunto de correias quo 
guarnecem alguma cousa.—A correagem 
d'um carro, 

CORREÁME, s. m. (Do correa, com o 
suffixo «ame»). Todas as correias perten- 
centes ao uniformo do soldado. 

CORREÃO, s. m. Augmentativo de Cor- 
rea. Tira larga de couro que sustenta a 
caixa das carruagens, etc. 

—Tira de couro quo se põe ao tiracollo, 
para levar frascos, polvarinhos, ctc. 

CORREARÍA, s. f. (De correa, com o 
suffixo «aria»). Logaronde se fazem obras 
de couro. 

CORRECÇÃO, s. f. (Do latim correctio- 
ne), Acção de corrigir ou do mudar para 
melhor. — A correcção dos defeitos, dos 
erros, dos abusos. 

— Termo d'Imprensa. — A correcção 
das provas, acçSo de indicar os erros do 
composiçDío, ou as mudanças a faz^r no 
texto antes da tiragem. — Este galeão tem 
poucas correcções. 

— Termo de Astronomia e de Physica. 
Quantidade quo ó neeessaria ajuntar a 
uma observação, a uma medida, etc., ou 
cortar para so obter o verdadeiro resul- 
tado. 



536 CORR CORR CORR 

— Termo de Ehetorica. Figura pela 
qual o orador parece retractar-se, mais 
ou menos no que disse. 

— Ileprehensão, admoestação, castigo. 
— Isso merece correcção. 

— Casa de correcção, logar destinado 
para encerrar por auctoridade publica as 
pessoas de comportamento desregrado, e 
tãmbera os rapazes por vadiagem, etc. 

— Auctoridade, poder de reprehender, 
de corrigir. — J?s<as creanças estão de- 
baixo da correcção de seu pae. 

— Fôrma exacta e pura. — correcção 
do estylo, do desenho, 

CORRECCIONÁL, adj. 2 gen. (Do latim 
correctioj com o suffixo «al»). Termo 
de Jurysprudencia Criminal. Que perten- 
ce aos actos qualificados de delitos pela 
lei, por opposiçao aos crimes e ás con- 
travenções. — Tribunal correccional. — 
Policia correccional. 

— Pena correccional, pena imposta por 
infracções dos regulamentos de policia ou 
por delito leve. 

— Tribunal correccional, tribunal que 
conhece d'estes delitos. 

CORRECTAMÈNTE, adj, (De correcta, 
com o suíBxo «mente»). Com correcção, 
emendadamente. 

— Sem erro de um modo correcto, exa- 
ctamente, segundo as regras.—Fallar, es- 
crever correctamente. 

CORRECTÍVO, adj. (De correcto, com 
o suífixo «ivo»). Que tem a virtude de 
corrigir, de temperar. 

— 8. m. O que corrige. 
—Figuradamente: Modificação. 
— Termo ou phrase que se accrescenta 

a um discurso para fazer passar uma pro- 
posição, uma expressão, um pensamento 
muito forte ou atrevido.—Publicar uma 
doutrina com o seu correctivo, isto é, ajun- 
tando a refutaçào d'e]la. 

— Termo de Pharmacia. Substancia que 
se ajunta a um medicamento para lhe 
abrandar ou modificar a acção. Por exem- 
plo, nos collyrios em que entra o sulphato 
de zinco, a mucilagem de marmelo ou da 
gomma adragantho, ó empregada como 
correctivo. 

GORRÉGTO, part. pass. irreg. do Cor- 
rigir. 

1.) CORRECTÔR, s. m. (Do latim corre- 
dor). O que corrige, reprehende; repre- 
hensor. 

— Termo de imprensa. O que corrige 
as provas typographicas. 

— Especie de palmatória oblonga usa- 
da em algumas escolas. 

— Titulo do prelado nos conventos «dos 
mínimos. 

2.) CORRECTÔR. Vid. Corretor. 
CORRECTORÍA, s.f. (De corrector, com 

o suffixo «ia»). Emprego de corrector. 
— Antigamente: Corregedoria. 
CORRÉCTÓRIO, s. m. (Do corrector, 

com o buíBxo «ío»). Livro penitencial. 
— Livro onde S. Francisco de Paula, 

fundador dos minimos, escreveu as peni-_ 
tencias e os castigos que seriam impostos 
na sua ordem. 

CORREDEIRA. Vid. Balcão (de assucar). 
CORREDÉLA, s.f. (De correr). Termo 

Popular. Corrida. 
CORREDEMPTÕR, s. m. (De co, prefixo, 

e redemptor). O que coopera para a re- 
dempçào. 

— O que é redemptor juntamente com 
outro. 

CORREDÍÇA, s.f. (Vid. Corrediço). Cou- 
sa que se corre; peça comprida de ma- 
deira ou de metal com sulcos ou entalhes 
sobre os quaes se faz correr uma porta, 
janella, ou vidraça que se quer fechar 
ou abrir; a mesma porta, janella, etc., 
que corre sobre estes sulcos. 

— Corrediças de theatro, bastidores. 
— Termo da Armaria. As que se acham 

nas portas dos castellos. 
CORREDÍCE. Vid. Corrediça. 
CORREDÍÇO, adj. (De corrido, com o 

suffixo «iço»). Que se move sobre corre- 
diças, para fechar ou abrir. — Caixilho 
corrediço. 

CORREDÍO, adj. (De corrido, com o 
suffixo «io»). Que corre ou se solta facil- 
mente.— Nó corredio. 

— Cabello corredio, que se corre bem 
com o pente; não torcido, nem crêspo, 
lizo, sem carapinha. — «A gente desta 
prouincia Jie baça, de cabelo preto, com- 
prido, & corredio, sem barba de mea es- 
tatura são tão barbaras que nenhuma cou- 
sa crem, nem adoram, nem sabem ler, nem 
screuer, nem tem egrejas, nem usam ima- 
jens, de nenhum genero, ante as quaes pos- 
sam idolatrar, nem tem lei, nem peso, nem 
medida, nem moeda, nem Rei, nem senhor, 
obedecem somente áquelles que nas guerras 
que tem huns com os outros, sam mais va- 
lentes, & destes fazem cabeça, em quanto 
não cometem couardia, andaõ nüs, & se 
alguns se cobrem sam os nobres, com ves- 
tidos que fazem de 2>enas de papagaios, 
& outras aues de diuersas cores, tecidos 
com fio dalgodam, os vestidos sam humas 
faldras que lhe chegam da cintura ate os 
geolhos, & barretes, & humas tiras, ou 
capellas que poem ao redor dos brados co- 
mo manilhas, tudo das mesmas pennas.» 
Damião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Liv. I, cap. 5G. 

— Caminho corredio, ladeira corre- 
dia, que escorrega. 

CORREDÍSSE. Má orthographia porCor- 
redice. 

1.) CORREDOR, adj. (Do thcma, corre, 
de correr, com o suffixo «dôr»). Que cor- 
ro bem, que corre muito. — Cavallo cor- 
redor. — Mó corredora ou andadeira, a 
mó que gira sobro a fixa chamada pé. 

— Cardo corredor; vid. Cardo. 
— Termo d'0).'nithologia. Aves corre- 

doras, aves cujas pernas suo semi-núas, 
e que são muito velozes na carreira, — 
O avestruz é uma ave corredora. 

— Termo d'Entomologia. Aranha cor- 
redora, aranha vagabunda que não W 
teia. 

— Pés corredores, pés que só servem 
para a marcha, como entre os carabos. 

— 8. m. O que está exercitado a cor- 
redor. — Um bom corredor. — E/ni J» " 
corredor. 

— Homem que corria em jogos de c®' 
reira. 

— iVo plur. Termo antigo de 
Cavalleiros destacados que, em terop® 
guerra, batem os campos e serveffl 
guia ao exercito. — a.Passado este wá"' 
com assaz trabalho, & perigo, viero^ 
corredores dizer a dom loam que 
briram muita gente de cauallo, qu&^^ 
hiam atreuessando diante, dos quaes o 
de duzentos lhe sairaõ ao caminho ha 
legoas Darzilla, com darem mais 
de os quererem deter, .que de pelejo-f^^' 
ho que vendo dom loam parecendoln^ f 
aquelles esperauam outros pera pel^'^ . , 
com elle sem trauarem escaramuça^ J, 
recolhendo ate a villa, com toda a , 
gada dando graças a Deos pelo 
de que o liurara, porque elle 
negocio tam perigoso, em comparaç<^ 
quam fácil ího fezeram os espias, 
mara por partido deixar esta aldeO' 
paz, não pela perda dos que nisso " 
rerão, que foram assaz poucos em . 
raçam dos mortos, & captirios dos 
senam por se achar aquelle dia ern p 
de se poder perder cnm todolos 
acompanharam naquellajornada.». j 
de Goes, Chronica de D. Manoel, 
cap. 41.—«.Chegado ao rio doce, 
do ha multidam da gente que el 
zia, & has muitas bandeiras, que 
uam espalhadas pelo campo, se veo 
lhendo seu passo a passo, pera ona& 
xara ha gente, defendendose o 
podia dos corredores dos mouros 
vinham nas costas, os quaes o 
tanto, que sendo já junto donde 
ha gente fez volta a elles, em que 
com sós quatro de cauallo, porquji^ 
tros que com elle foram, eram já 
dos. Mas vendo os de dentro que ^íi- 
voltaua, sairam obra de cinquoenta ^ 
uallo, dos que estauam mais pertO; 
ram todos nos mouros, com tanto 
que os levaram até junto de hurn^ 
queira, que estaua abaixo da 
paos, matando, & ferindo muitos 
Idem, Ibidem, cap. 50. 

— Tropa ligeira de cavallo. g,jp9j' 
— Corredores da terra, tropas jj,|, 

sanos que faziam correrias nas tei" ' 
migas, roubando, destruindo J a<!^' 
— «Que 8. Senhoria lhes mandas 
bar a Cerca da Cidade, que 
çada; ou que ao menos lhes 
zer hum Peitoril diante da aj 
pera amparo da Cidade, que 
tres vezes tinha sido queimada P 
redores de Castella, e agora se 
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^"'''0 similhante trabalho.Cortes da 
"Uarda de 1465, cm Viterbo, Elucidario. 

— ferino Poético. Os corredores do 
08 cavallos mythicos do sol. 

Bahiào pizaiido os corredores 
jJo Sol as pardas nuvens, ainda escuras, 
l^ermdo c'os primeiros respliindores 
•Uos empinados montes as alturas ; 
A Aurora já nos prados, e nas flores 
íjsperdiçando vay pérolas puras, 

001 que tão liberal do humor celeste 
■'-'oura o Ceo, orna o Campo, as flores veste. 

j- PEB. DE CASTKO, ULYSSÉA, C. III, Cft. 25. 
Corredores de Marte; vid. Mique- 

^ Termo antigo de Nautica. Embar- 
^yoes de guerra que iam adiante do cor- 
P° Ua esquadra. 

""" ^'guradamente : Corredores do ceo, 
ou ante-goso das glorias eter- 

""" -^''«.ver corredores suhre a vida, ter 
gueni que o persegue, que lhe busca cau- 

'' "®®gostos fataes. 
f de Zoologia. Os corredores, 

"la da 01 dem dos roedores a que per- 
'ebie; familia da classe das aves 

j ou voam pouco, e que cor- 
gi"iipo d'orthoptéros cujos pés 

, proprios para a carreira, como as 

crustilceos cujos pós 
^'tiicamente proprios para a carreira, 

sao notáveis pela sua agilidade, 
'giirndamente: Corredores da mor- 

x\L agudas que dão a morte em 
tempo. 

^ing. Cp vallo de sella proprio 
^ taça e carreira. 

lljj^^^^Ç^^^redor de folha, o que corro fo- 
*Hl. Correr. 

píissagcm mais ou menos 
OQ(jg' longo dos quartos, salas, para 
Íqj. portas d'estes. — O corre- 

"-enfo — O corredor d'um con- 

tr^ji antigo de Fortificarão. Es- 
caminho coberto. 

Sosa d'agua n'uma barra, peri- 
furta "a^vios. — N'eiita harra ha um 

PQ^^^^redor. 
Corj-g^^^^^^ZÍNHO, s. m. Diminutivo de 

casa tem um corredorzinho. 
Laixo j s.f. Peça que fica dc- 
Siia. ^ corredora e sobre que cila 

^id ^^"samente: Passagem, servidão. 
Co° ^guinte. 

Corrg (, s. m. Logar onde se 
^ jogos; liçada, estacada; 

/• Correria; cor- 

(^*2 corrêa, com o 
Ofiicial que trabalha em 

CQtp couro. 
adj. (De corrêa, com o 

^®1io ^>0 Duro como uma corrêa, 

^ Qq a' Carne correenta. ® ® similhante ao couro.—<iE a 

CORR 

causa he, porque enverdece (o cairo) com 
a agua salgada, e fasse tam correento 
nella que parece feito de coiro encolhen- 
do e estiudendo, á vontade do mar.í> Bar- 
ros, Década III, Liv. iii, § 7. 

— Que se estende sem quebra; dú- 
ctil, mallcável. 

— Ferro correento, opposto ao pedrez. 
CORREFÉRIR, v. n. (De com, mudando- 

se o m em r por assimilação, e referir). 
Ter correlação, correlatar.— nCurria a 
mão do Reloyio o circulo das horas, para 
todas se lhe referirem, e ella correferira 
todas.s! Ribeiro de Macedo, Vida do Prín- 
cipe Eleitor, p. 239, em Bluteau. 

CORRÊGA, ant. forma subj. de Corre- 
ger. Vid. esta palavra. 

CORREGEDÓIRO, A, adj. ant. Que ca- 
rece d'emenda^ correcçSo, reforma; que 
deve ser corrigido, reformado. — cE se o 
Suhre-Juiz achar que appcllüu hem o ap- 
pellante, assy como dito he, e o preito 
fica cm Cuza d'ElIiey, devemos a catar se 
a Sentença he Interlucutoria, se Dafeni- 
tiva. E se he Interlucutoria, quer seja o 
que appdluu demand lãor, quer demanda- 
do, corregua o Sulre-Juiz a Sentença, se 
corregedoira for, e fará hir as partces 
per seu preito em diante, e dará a cada 
huum seu direito.d Ordenações Aífonsi- 
nas, Liv. iii, Tit. 71, § 31. 

CORREGEDÔR, s. m. (De co, e regedor). 
Antigo magistrado que tinha jurisdicção 
sobre os juizes de fóra e ordinários de 
uma comniarcn, e decidia, em segunda 
instancia, das causas tanto eiveis, como 
crimes, e que, além das referidas attribui- 
ções, tinha jurisdicção economica sobre, o 
vereamento das villas da sua commarca, 
isto é, sobre a agricultura, povoação, le- 
vantamento de tropa, policia, ctc. — «Ao 
Officio do Porteiro d'ante o Corregedor 
da Corte perteence setr hem diligente, e 
em cada hum dia pela manhaã deve hir 
a casa do Corregedor, ante que se Me 
parta p^era a liullaçom; e vs feitos, que 
O dito Corregedor tever vistos, deve-os de 
levar aa Eollaçoni dentro em hum saco, 
que elle pcra esto deve ieer ordenado; e 
se hir com o dito Corregedor, e estar aa 
Porta da Eollaçom assy pcra guardar a 
porta da casa, honde estever o Correge- 
dor com os Ouvidores, e Desemharguado- 
res deseniharguando cs feitos crimes, co- 
mo pera se o ouverem mester, per a o man- 
dar a alguã parie, que o achem prestes ; 
e nom se deve partir pera nenhuã parte 
cm quanto atsy esteverem em líoUnçom, 
sem licença do Presidente naquella Mesa: 
e per senxlhante modo deve fazer depois 
de comer nos dias, que o Corregedor ha 
de fazer Audiência, e lhe levar os feitos, 
que hi deve publicar, e levará o pano pe- 
ra a seeda, e deve hy leer presente ptra 
citar os que lhe o Corregedor mandar íi- 
tar, e fazer outra qualquer cousa, que lhe 
o Corregedor mande por bem de Justiça, t 
Ob. cit,, Liv. I, Tit. ly. — a Citará aquel- 
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les, que o Corregedor mandar citar, e ou- 
tros nom, salvo se alguns esteverem pera 
se partir, que seria perigo requererem o 
Corregedor, possa citar per sy; e se al- 
guma parte qidzer citar per palha, e nom 
per Porteiro, deve requerer ao Correge- 
dor, e elle lhe dará palha pera citar. Ob. 
cit., § I.— JxSe o dito Porteiro citar na 
Audiência huma pessoa, levará hum sol- 
do; pero se citar no dito loguo marido 
com mulher, ou Priol e Convento, que 
som reputados por hum corpo, levará hum 
soldo; e se citar no dito loguo herdeiros, 
e testamenteiros, levará dons soldos; e se 
estes forem apregoados no dito loguo, o 
Porteiro leve do pregom hum soldo, como 
da citaço; e se edas pessoas forem cita- 
das na Villa fora da Audiência, leve o 
Porteiro de cada pessoa dous soldos, sal- 
vo se forem, herdeiros, e testamenteiros, 
que levará quatro, porque som duas pes- 
soas; e se o Porteiro for a algum lugar 
citar algumas pessoas aa petiçom dalguem, 
p^r mandado do que he Juiz, ou Corre- 
gedor, fura da Villa, e for no Termo, 
leve de cada legoa quatro reaes pola hi- 
da, e dous por a vinda. » Ob. cit., § 2. 
— íO Pregoviro da Corte per Direito, e 
per custun.e ha d'estar nas Audiências 
prestes pera apregoar qualquer, que man- 
darem degradar com jiregom, e fazer ou- 
tras coutas, que lhe forem mandadas pe- 
lo Corregedor sobre alguuã eixecuçom, 
que seja necessaria, ou compridoura per 
bem de Justiça; e elle ha d'estar sempre 
prestes pera chamar os outros Pregoei- 
ros cada vez que se ouver de fazer juS' 
tiça, estando aa porta da Rollaçum con- 
tinuadamente aa quarta, e aa sesta fei- 
ra, que som dias especialmente deputados 
pera se faz^r justiça, por tal que aa sua 
mingua a justiça nom seja retardada.* 
Ob. cit., Tit. 20. — (íH<ide fazer todalas 
remataçoões das eixecuçuões das sentenças 
do Corregedor da Corte, e dos Ouvido- 
res, e quaeesquer outras, que lhe sejam 
encomendadas per cada hum dos Desem- 
barquadures da Corte; e se nom^fezer seu 
Ofjlcio como deve, o Corregedor ha delle 
de fazer Dereito, e Justiça, ou o Ri-gedor 
da Casa por Nós.» Ob. cit., § 1. — <íllci 
de guardar mui hem suas prisoões, e os 
presos, e aprisoa-los, e requerer cada dia 
duas vezes os pj-csos das prisoões pera vear 
se som presos, e recadados, e se tem fei- 
ta. alguma n)alicia pera se haverem de 
soltar; e quando achar alguma cousa mal 
feita, nofifical-a loguo a gram pressa^ao 
Cori'egedor, e ao Meirinho das Cudêas, 
para hi tornarem, e proveerem com ^s- 
tiça; e levalos ham a verter augua o Car- 
cereiro, e o Meirinho com seus homens 
duas vezes no dia, e hã de fazer toda-laa 
cousas, que lhes ho Meirinho das Cadêas 
mandar fazer por Nosso Serviço. » Ob. 
cit., Tit. 22, § 1. — «Esto he o que deve 
faztr o Corregedor da Comarca em aquel- 
Ia terra, em que ha de correger, também 
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no feito da Justiça, como no usamento da 
terra.v Ob. cit., Tit. 23. — nE esse Cor- 
regedor vejaloguo essesStaduSj ese achar, 
que alguns merecem de seer presos, man- 
de loguo sua carta carrada ao Alcaide, 
ou aas Justiças desse lugar, de que lhe 
forom dados os Stados, e mande-lhes, que 
08 prendão de guisa, que os ache quando 
por hi for. » Ob. cit.— quando assy 
jurar, ponhau-lhe tempo a que venha di- 
zer os nomes dellas, e entom escrepvad, e 
digad, que leaõ huma vez na domaã aos 
Juizes as querellas, que teverem escrip- 
tas, e digaò-lhes se entendem, que som sem 
sospeita, e que as façam correger, e em- 
mendar, e as desembarguem com direito, 
e justiça ; e de como os Juizes o fezerem, 
screpvdô-no os Tuballiaães no stado, e 
dem no ao Corregedor; e se entmderem 
que os Juizes som sospeitos, emviem-no di- 
zer ao Corregedor, ou a Nós.» Ob. cit., §2. 
— d E se o Corregedor achar, que mm 
prendem alguum malfeitor, ou nom desem- 
bargam esses feitos per sua culpa, ou per 
sua negrigencia) ou por outra má ma- 
neira, de-lhes pena nos corpos, ou no aver, 
qual o feito demandar, e faça lhes cor- 
reger pelos Juizes, pois que nom som des- 
embarguados por sua culpa, e dampno, e 
perda, que se lhes seguir por a dita ra- 
zom; e se achar, que os Taballiaães forom 
em culpa, porque nom mostrarom as que- 
rellas aos Juizes, ou os Juizes, porque os 
nom prenderom, stranhe-lho como no fei- 
to couber; e ouça esses feitos desses pre- 
sos, como por Nós he mandado, e ordena- 
do no décimo artigo dos geraaes, que fe- 
zerom em Lixboa em aquello, que se aqui 
adiante segue.^ Ob. cit., §3. — aE nom 
deve o Corregedor tomar conhecimento per 
appellaçom, nem per simpres querella, dos 
feitos das injurias, nem dos mancebos das 
soldadas, em que dt fendemos, que nom re- 
cebam appellaçom, nem aggravo; nem re- 
cebam Estromento de Tabaíliam de aggra- 
vo dos ditos feitos, que lhes sobre esto se- 
ja mostrado, mas brite-o logo, e estranhe-o 
com pena ao Taballiaõ, que esse Estro- 
mento fezer; efaça de guisa, que se guar- 
de o que per ElRey Dom Pedro foi or- 
denado, e outorguado nos Artigos Geraes 
das merceês, que fez aos Concelhos de sua 
terra nas Cortes, que fez em Elvas, espi- 
cialmente nos vinte e dous, e vinte e tres 
artigos, que faliam em esta rasom.D Ob. 
cit., § 6. — Outro sy o Corregedor nom 
conhecerá de nenhuns feitos, que a elle, 
ou perante elle venhaõ per maneira d'ag- 
gravo de quaeesquer sentenças definitivas, 
que pelos Juizes das terras forem dadas, 
como he dito, que conhecem, nom avendo 
poder pera esto; nem de Sentenças, nem 
faça nenhum desembarguo sobre esses ag- 
gravos antre as partes; nem receba Es- 
tormentos, nem Scripturas, que lhe sobre 
esto sejam mostradas, mais envie-os logo, 
e digua aas partes, que as levem perante 
OS Desembargadores, ou Sobre-Juizes, a 

que he dado poder pera conhecer delles; 
e seja certo, que se esto passar, ou tras 
ello for, que Nós lho stranharemos como 
aaquelle, que despreza Nosso mandado.» 
Ob. cit., § 7.— nPero o Corregedor de- 
ve filhar em sy, e livrar com direito os 
feitos dos Fidalgos, e dos Abades, e Prio- 
res de sua Correiçom, que antre sy ouve- 
rem, ou elles demandarem a outras quaees- 
quer pessoas, ou essas pessoas a elles, posto 
que lhe os Juizes diguã, que farom direito 
delles; e esto nos cazos, que a Jurisdiçom 
pertence a Nós.» Ob. cit. — «ií aja cada 
hum Concelho huma Arca, em que sejam pos- 
tas essas Inquiriçoões, e aja duas chaves, e 
huma tenha hum dos Juizes, e a outra 
hum Taballiaõ, qual o Corregedor enten- 
der, que he mais convinhavel ptra ello ; e 
mandem logo os nomes destes, que achaõ 
que culpados som, ao Corregedor, pera o 
Corregedor saber quem som, ca pela ven- 
tura pola Comarca, por onde andar, po- 
derá achar, e poer em recado.tí Ob. cit., 
§ 11. — Deve mandar aos Juizes, que sai- 
bad, se os Taballiaães guardaõ os artigos, 
e tausaçom, que jurarad na Chancellaria, 
e se achar que os nom guardam, que lhes 
dem a pena, que lhes sobre esto he posta; 
e se os Juizes em sabendo desto parte fo 
rem negrigentes, o Corregedor o estranhe 
aos Juizes, e dê-lhes por esso pena qual 
vir, que compre. Outro sy dê aos Tabal- 
liaães a pena, em que cahirem. E por 
haverem razom os Juizes de saberem o que 
he contheudo em esses artigos, e tausaçom, 
que façam leer esses artigos, e tausaçom 
perante os Taballiaães, e ao Povo cada 
segunda feira primeira de cada mez no 
lugar, onde fazem o Concelho, pera sa- 
berem todo, o que em elles for contheudo. d 
Ob. cit., § 12. — d Os Taballiaães das 
Villas, e Luguares, e Escripvaães, que 
escrepvem perante as justiças, assy Jui- 
zes, como Almuxarifes, e Contadores da 
dita Comarca, e ainda Escripvaães dante 
o Corregedor, que nom querem dar em 
rool ao Chanceller da dita correiçom as 
penas e sentenças, que se dam e pooem 
pera a Chancellaria, nom embarguando 
que lhes he mandado o nosso Direito; o 
que se nom faria, se tal pena lhes for pos- 
ta, que elles a sentam bem, e dessemos pe- 
ra ello poder e mandado, per que se ei- 
xecutasse.n Ob. cit., Tit. 72, § I. — «A 
esto mandamos, que o Porteiro seja bem 
dilligente a servir seu officio, assy por 
serviço nosso, como de povoo, porque el- 
le deve recadar os dinheiros dos pregoões, 
e procuraçodes, e das testemunhas, que se 
filhem nos feitos, que pendem perante o 
Corregedor, por que todo esto se faz, e 
racada na Audiência: e o Escripvaò da 
Chancellaria faça desto Livro, em que po- 
nha os ditos dinheiros em recepta sobre o 
dito Porteiro; o qual seja theudo de dez 
em dez dias dar conta com entregua ao 
Chanceller do que assi recebeo pelo dito 
livro ; e se logo nom paguar, o dito Chan- 

celler lho desconte em seu mantimento ef 
guisa, que a dita recepta lhe fique logM 
em despesa; e per o dito Escripvain seja 
logo posta em recepta no livro das 
das Cartas ao dito Chanceller; e seo di- 
to Porteiro citar nom quiser aquellas 
soas, que o dito Chanceller os mande 
tar aa custa do dito Porteiro, e nol-o eu 
vie dizer pera darmos o dito ofjicio a 
tro, que com melhor dilligencia o sin'^i 
e se acontecesse, que per alguma gutsd 
le recebesse tanta conthia, a qual W? 
nom entregasse ao Chanceller, nem 
seu mantimento ha nom podesse logo 
gar, que a pague da cadêa.n Ob. í-''' 
Tit, 172, § 3.—A esto mandamos, 
Corregedor nom tome tal conhicii^t^'"' / 
salvo o Contador: e quanto he aos 
ros, que manda tomar, nom os de o t'» 
celler sem lhe mostrar nosso mandadO)" ^ 
dos Veedores da nossa Fazenda; 
trando-o, seja escripto no livro da , 
cellaria.» Obr. cit., §5. — ffa 
naçom, per que mandamos que o 
dor nom ponha penas, senom pera a 
cellaria, e o Corregedor jpooem dellf^f P ^ 
ra os presos pobres, e feitos da 
as faz levar, e nom veem á arca da ^ 
cellaria, nem se sabe pelo Escripvaò 
Chancellaria, nem pelo Chanceller 2 , 
se despendem, nem veem á recadaÇ 
que se fará sobre esto, pois a 
çom he em contrairo'^» Ob. cit., § 
— A esto mandamos que compra g 
gedor a Hi/rdenaçom sobre ello J^'' 
doutra guisa nom; a saber, que 
sejam pera a Chancellaria da sua eo 
çam, e nom pera outra cousa.T " gg- 
— «Que foi, e he custume de o Corj 
dor, e Chanceller darem palha a V-pis- 
que lha pedir, por render mais a ^ 
cellaria: se se dará, como stam dep 
porem que mais proveito seria 
tanto que a parte pedisse palha, 
gasse citaçom presente o EscripvO'''^^' " gg 
que se aveem a maior parte, tanto i 
veem citados, e nom avemos Nós 
sa; e que víssemos o que se poderK^J 
pera vir á recadaçom.» Ob. cit.i ^ , 
— tAs qnaees penas mandamos 
levadas a qualqther da justiça, .^^s, 
ou Corregedor, Ouvidores, ou ^^2" jj o 
que lhes tomarem, ou encontarem^ 
ajam pera sy; e se acontecer, 
da huma das Cidades e Villas dos^ ^ 
liegnos, e per elles fossem 
em taaes feitos nom ouvessem 
nem agravo, segundo mais compi"^ ^ 
te he contheudo nas Hordenaçoo^^^^ 
forom feitas pellos Reyx, ç'"' ^ 
forom; c ora, Senhor, os vossos ^ 
Juizes, e Corregedores se /^''' 
rem tremeter de conhecerem de ^ ^fi- 
tos, o que a nós he grande P"^' 
juizo: porem, Senhor, Vos ' 
mercee, que mandees aos ""f 
Juizes, e Corregedores, 
metam de taaes feitos, nem conh^^ 
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e nos guardem sobre ello as Hordena- 
poens, que som feitas e confirmadas pel- 

RnyXj-cjue ante Vós fórum, e nos nom 
^'o.au contra ello em nenhuma guisa; e os 

nos contra esto furem, seja Vossa mer- 
averem per Vus por ello escarmento .n 
cit., Liv. 2, Tit. 59, § 2b.-Dizem, 

^ os Corregedores devem d'andar pelas 
"'narcaSj e Lugares per vezes, e tempos 

'^^Hos do anno, e ora asseentan-se nas Co- 
"'"''cas em aquelles Lugares, que lhes mais 
praz, e estaõ em elles per espaqo de duus, 

1 niezes, e mais, pula qual razom os 
^gares, em que assy estaõ, som dapna- 
os pQ<r estada, e aos outros 
^gares da dita Comarca segue-xe-lhes 
o^pno, por nom andarem per elles como, 
guando compria por aazo da dita esta- 

Ob. cit., § 41. — aianda ElRey, 
os Corregedores entrem nas ditas Ter- 

porque assy se deve fazer pera es- 
pinhar, e correger os males, que se fize- 

''íw; e manda aos ditos Corregedores, 
2^e nos Lugares pequenos estem athe cin- 
9"o dias, e se lhes mais comprir por hem 
^0® ditos feitos, possau hi estar ataa oito 

! e em os Lugares grandes possam 
oito dias, e se muito necessário for 

í""' milhor a Ter- 
' V^^sao hi estar ataa quinze dias, e 
"Jis nam, salvo se hi estiverem porman- 

0 d ElRey por fazer algumas cousas 
^ mandado, ou per necessidade d'al- 

^oor, porque em taaes casos como 

out^ P"'^^ poe?* limitaçom; e por 
ina'^ nom estem hi mais em nenhu- p 9^ísa; e fazendo o contrairo, tomem 
n '''°^^ntos, e enviem-nos a ElRey pera 

Estranhar.D Ob. cit. — aE manda- 
a todolos Corregedores, Juizes, e Jus- 

^Sds qiig ^ julguem, e d'outra guisa 
> posto que esses contrautos, olriga- 

(íi'rendamentos se- 
minha 

Ig ® « nossos filhos, e Irmaãos, ou a 

^ ou a outros quaaes- 
(ju Pessoas: nom embargando que esses 

9Ue sejam desafforados, e se obri- 
'>'eit ^ ouro, ou prata, ou, seu di- 

■" ® ^ntrinsico valor, ou como vales- 
^iri ^'^mpos das pagas, ou que logo se a«eí)i a dar certo dinheiro por marco 

"ío/''OM moeda d'ouro; porque soo- 
T-jj-, que esto he mais que o seu di- 
^ Ob. cit., Liv. IV, Tit. 2, § 14. 
'os p P^^iue fomos enfurmado, que mui- 

^'"SQedores das Comarcas, e Ouvi- 
^J^ntes, e dos Prelados, e Mees- 

^l^ell Juizes temporaaes, e 
poemas em alguãs Cidades e 

/cj2 ®®"' limitaçom do tempo certo, se 
%,J^^'^<^rcadores.r, Ob. cit., Tit. Gl. § 
e 2""^ Ley vista per Nós, adendo 

em ella Dizemos, que tudo 
ou qualquer outro nos- 

ejn gue seja posto a tempo certo 
fiJíj Comarca, Cidade, ou Villa, ou 

*■0 algum lugar, durante o tempo 

de seu Officio, nom possa hi comprar, 
escaimbar, nem afforar, nem arrendar 
bens alguns de raiz.» Ob. cit., § 1. 
— «.E porque o dito Meirinho, e Alquai- 
des ajam razom de com maior diligencia 
esto enquererem, e desy honoteficar ao di- 
to Corregedor, e Juizes, como dito he; man- 
damos, que aquel, que lhes primeiramente 
esto noteficar, aja em gallardom de seu tra- 
balho e boa diligencia mil reaes, a saber, 
quinhentos reaes do dito refjiam, e outros 
quinhentos da dita manceba solteira; os 
qunes dinheiros mandamos que Ihus pa- 
guem da cadea, nom seendo soltos ataa que 
lhos realmente paguem: e por tanto nom 
se leixe de fazer em elles a dita eixecu- 
çom dos açoutes e degredo, como dito he.v 
Ob. cit., Liv. V, Tit. 22, § 3.— a Ao que 
dizem no nono artigo, que som agrava- 
dos dos nossos Corregedores, e das outras 
nossas Justiças, que alguns, que se d elles 
nom pagam, lhes dam delles inquiriçoues, 
dizendo que fazem alguuns maaos feitos; 
e dam-lhe algumas testemunhas, por que 
dizem que o provaróm, as quaes som sos- 
peitas; e entom os Corregedores, e as ou- 
tras nossas Justiças Jilham. hy inquiriçom 
devassa, e perguntam aquellas testemunhas 
sospeitas, que lhes assi nomeam; e des- 
pois que contra elles acham alguma pre- 
sunçom, mandam-nos prender, c fazerpoer 
feito contra elles; e pero lhes pedem parte, 
dizem que polia Justiça pooem feito con- 
tra elles, e fazen-lho contestar, e aas ve- 
zes dam sentença contra elles; e posto que 
os julguem por livres, appellam polia Jus- 
tiça, e jazem tres, e quatro mezes em pri- 
som; e despois que som soltos, posto que 
queiram demandar injuria, a aquelles, que 
delles deram as ditas informaçoues, di- 
zem-lhes que os nom podem demandar, 
porque elles de seu Ofjicio o fezei^om por 
bem de Justiça; e Jicam assy viltados, e 
dampnadus dos autores, e recebem dello 
aggravo; de mais, que erram contra a nossa 
Ley, que fui feita per nosso Padre, em 
que lhe manda, que nenhum nom seja preso 
sem querella jurada, e testemunhas no- 
meadas. E pedirum-nos por mercê, que 
mandassemos aos ditos Corregedores, e 
Justiças, qxie nom recebam taaes enforma- 
ções nem filhem hy taaes inquiriçoões de- 
vassas.y> Ibidem, iMt. 34, % li. — «Ao que 
dizem no vinte e cinco artigo, que os nos- 
sos Corregedores e Justiças das nossas 
Comarcas recebem denunciaçoes de alguuns 
homens honrados per pessoas, que lhes bem 
nom querem,; e elles mandão hy tirar in- 
quiriçoões devassas, nom seendo as outras 
partes presentes, ntm sabendo dello parte, 
ca se hy estivessem, poeriam por sy o seu 
direito, e contra as testemunhas outro sy; 
e os Meirinhos, e Corregedores polia en- 
formuçom, que ham das testemunhas, man- 
dam prender estes taaes, e recebem* desto 
vergonças: e pediam-nos por mercee, que 
mandassemos, que taaes inquiriçoões se 
nem tirassem, salvo se o querelloso jurasse 

a querella, e nomeasse as testemunhas, ç 
fazer-se per hordem de Juizo e de direito, d 
Ob. cit., § 8.— « Respondemos, que elles 
nom fazem bem nem n guisado ; e como quer 
que hum homem seja theudo fazer bem a 
outro homem, pero mais aguisado he de se- 
rem tirados aquelles, que som da terra, 
dhu tiram o aver, que us outros estranhos. 
Porem teemos por bem, que o nosso Corre- 
gedor do Algarve com concelho dos ho- 
mens dessa Comarca fará fazer hum Al- 
faqueque, que seja nosso natural, e jure, 
que em quanto hi houver cativos nossos na- 
turaes, que nom tire outros; edêfiadores 
esse Alfaqueque na conthia, que lhe for 
dada; e se tirar outros, que esses fiado- 
res sejam theudos por el em essa conthia, 
se el bens na dita conthia desembargados 
nom ouver; e estranhelho gravemente a el, 
se o assy nom fezer.» Ob. cit., Tit, 49, 
§ 1. — i Outro sy lha dê o Meirinho, ou 
o Corregedor, que pela terra andar, se 
lha enviar pedir, pera estar a todo con- 
primento de direito perante elle; eo outro 
Fidalgo, nem outro nenhum, que delle que- 
relar, nom o possa acooimar sob a dita 
pena.» Ob. cit., Tit. oi), § IG. — «Epor 
tanto Nós conformando nos aa teençom do 
dito Senhor Rey meu Avô, querendo se- 
guir seu juizo e mandado, por nos pare- 
cer muito justo, mandamos, que em todo 
caso, honde o malfeitor pedir Carta de 
segurança Judicial sobre alçfuum mallefi- 
cio, que aja cometido, confessando esse mal- 
leficio, e allegando tal defesa, per que aos 
Jidgadores pareça de seer rellevado de 
pena, nom lhe seja dada tal Carta, a me- 
nos que as inquiriçooens sobre tal caso 
feitas, e tiradas, sejam vistas em Rolla- 
çom pello Corregedor da nossa Corte, a 
que de taaes feitos perteence o conheci- 
mento, e perante os outros Desembarga- 
dores, que pera essa Itollaçom e Desem- 
hargo som deputados; aos quaes manda- 
mos, que vejam as ditas inquiriçoões; ese 
per ellas acharem esse, que a dita Carta 
pede, claramente culpado em o dito mal- 
leficio, em tal guisa que razoadamente en- 
tendam que nom pode seer rellevado de 
pena, nom lhe dem a dita Carta de segu- 
rança : porque bem parece e se mostra, 
que a pede malleciosamente, por tal que 
em quanto se as inquiriçooens fezerem Ju- 
diciaes, possa ad,erençar alguumas cousas 
de sua fazenda, e quando vir tempo pera 
se abrirem e publicarem, fogir pera outra 
parte, c assy escarnecer da Justiça; o 
que nom devemos consentir, pollo carrego 
que teemos de fazer manteer Justiça gee- 
ralmente em todo o caso.d Ob. cit., Tit 57, 
§ 3. — d Outro sy. Senhor, bem sahedea 
como os Reyx, que ante Vos foram, feze- 
rum suas llordenaçooens, que nenhuns nom 
fossem presos por querellas, nem denun- 
ciaçooens, nem enformaçooens, que delles 
fossem dadas, posto que em ellas disses- 
sem, que o fezerom sobre venditas, e re- 
venditas, e aceitamentos, e segurança hri- 
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tada, salvo se ouvesse hi ferida laida, ou 
nemhro tolheito: e porque. Senhor, se esto 
nom guardava, vos foi dito nas Cortas, 
que fizestes em Vtzeu, e mandastes que se 
guardasse, e demais- enadcstcs que por li- 
bdlos famasos nom fossem presus; e nom 
emhargandu. Senhor, tudo esto, assy os 
Corregedores, como as outras Justiças por 
feitos mui Itves, e outro sy da dita CMdi- 
çom, que per vos he defeso que se nom faça, 
prendem os homens, e os po jem em pri- 
sooens, e lhes fazcm em ellas gastar parte 
de seus bens. » Ob. cit., Tit. Õ8, § i3. — 
«E porem mandamos a vós, e a todollos 
Corregedores, Juizes, e Justiças de nos- 
sos liegnos, que façades esta Ley cumprir 
e guardar, e nom vaudes contra ella em 
nenhuma guisa que seja. E pera vós nom 
allegardes ignorancia, e os outros saberem 
se lhes fazees agravo, mandamos aos ditos 
Corregedores, que façam tralladar esta 
Ilordtn içom nos Livros dos Concelhos das 
Cidades, Villas, e Lugares das suas Cor- 
reiç.oens, e a façam leer, e poblic ir nas 
Audiências hua vez cada mez; e se al- 
guum contra ello for, tome a parte estro- 
mento d'aggravo p ra a nossa mercee, pera 
nos tornarmos a vós, e por vossos b.-.ens 
lhes fazermos pagar todo o mal, e perda, 
e dampno, que por ello receberem: e al 
nom façades. Dante em a Cidade de Évo- 
ra quinze dias de Janeiro. ElRcy o man- 
dou per Johanne Mendes Corregedor em 
a sua Corte. Pere Esteves a fez. Era 
de mil quatrocentos cincoenta e nove an- 
nos. » Ob. cit., Tit. 58, § 18. — i-E pera 
Nos sermos certo dos omiziados, qne ha 
em cada huuma Comarca, m m iamos ao 
nosso Meirinho, e aos Corregedores, qite 
cada huum em sua Correiçom faça haver 
huum Livro, em que p/onha todos os qwi 
omiziados som, em tal guisa que nom fi- 
que nenhuum, e este traga comsigo, e ou- 
tro envie logo a Nos,' e quando pellas 
Correiçooens andarem, enqueiram e sai- 
bam parte honda vivem esses; que assy 
som omiziados; e se acharem que nom 
vaad morar aos lugares cada huum anno, 
assy como lhes he mandado, que tomem 
logo seus bens honde qiter qm lhe furem 
achados, e os façam escrepver, e poer em 
enventairo em maad de homeens boüs, que 
os tenham, e guardem, e enviem logo di- 
zer a Nos, pera Nós em ello fazermos o 
que nossa mercee for. » Ob. cit., Tit. 61, 
§ 23. — d E porem mandamos a todollos 
Meirinhos, e Corregedores, Juizes, e Jus- 
tiças dos nossos liegnos, que façam Cum- 
prir e guardar este Privilegio e nosssa 
Ley, assy e polia guisa que em ella he 
contheudo, e lhes nom vaaom contra ella 
em nehuuma guisa que seja. » Ob. cit., 
§ 24. —E porem mandamc! a todollos 
Corregedores, Juizes, e Justiças dos nos- 
sos liegnos, e a outros quaeesquer, que 
estj ouverem de veer, que ajam o dito lu- 
gar de Pena Garcia por Couto aos omi- 
ziados, que em elle viverem, e mantiverem 

suas casas atua soma dos ditos doze omi- 
ziados: com tanto que estes omiziados se- 
jam naturaai s, e moradores de oito leg ias 
arrcdadas du dito Coutu,e d'hy pera cima, 
e d'uutra guisa Ihts num valha o dito 
Couto; e lhe cumpram e guardem outros 
taaes Privilégios e liberdades, como per 
Nós som outorgidos ao nosso Conto do 
Snbugal, sem poendo subre ello outro em- 
bargo: undii al nm façades. Ob. cit., 
§ 27.— d Outro sy Mindamos, que se al- 
guuns em os ditos mallejicios forem cul- 
pados, e Carta de segurança quiserem 
aver pera se delles livrar, que a nom pos- 
sam aver, salvo perante o Corregedor da 
nossa Corte, p ivque os avemos por resal- 
vadus a ella,, assy como som outros gra- 
ves m tllejicios. » Ob. cit., Tit. 63, § 4. 
— « Outro sy, Senhor, quando os vossos 
Corregedores chegam polas Comarcas, a 
fazer sua Cor reiçom, manlam aos Juizes 
das Villas, que lhes dem homeens do Con 
celho, pera lhes gardarem os presos, que 
elles trazem em suasprisooens ; p,la qwd 
razom leixão os homeens dadub ir suas her- 
dades, e been?, e os leixão perder por a 
dita razom, o que he contra seus foros, e 
custumes: p -dem-vos. Senhor, por mercee, 
que mandees que esto se nom faça, e que 
os guardem, e a^yrisoem seos Carcereiros, 
como de direito som theúdos de fazer. » 
Ob. cit., Tit. 78, § 1.— ((A este Artigo 
responde Ellicy, que já mandou que lhes 
nom dessem homeíns Mo dentro nas 
Villas, e iMgares, e que assy o manda 
agora, se nom quando ouverem d'andar 
c-iminho; e que ajam cartas pera os Cor- 
regedores, que o nom façam; e em caso 
que a/guuns contra ello vaào, filhem dello 
estromentus, e que lhos envie n, e elle lho 
estranhará. » Ob. Cit.—Não hajas mado 
que me venha nunca o Corregedor a casa.t 
Antonio ii'errcira, Bristo, act. II, sc. 1. 
— « Mas não me auerd por molher se não 
mando cruzar as queixadas a essa velha 
mougeira, e açoutar a filha com hum rabo 
de raya: & se isto não bastar, Fazelas 
degradar com pregão & baraço; que não 
ha mister mais que ac<n'ir eu ao Corre- 
gedor meu primo. » Jorge Ferreira do 
Vasconcellos, ülysipo, act. iii, sc. 3. 

Diabo. So ora voa i^arecessc 
Que nío sei mais que litiguagcm. 
Enti-ac, cntriie, Corregedor. 

aiL VIC., AUTO DA B.VIICA DO IKPERNO. 

E cuidíTo que Ursa maior, 
Ursa miiior e o Dragilo, 
E Lepus, que tem paixào, 
Porque luim corregedor 
Manda enforcar hum la'lrào? 

IDEM, AUTO DA FEIHA. 

CORREGEDORÍA, s. f. (De Corregedor, 
com o suffixo aia»). Cargo de corregedor; 
alçnda do corregedor. 

— Correiçilo, corarnarca. 
CORREGEDÔURO, adj. ant. Vid. Corre 

gedoiro. 

CORREGÊNCIA, s. /. (De com, e regên- 
cia.) Dignidado de corregonte. ' 

— O tempo era que hacorregentes. i*"' 
rante esta corregencia . . . 

CORREGÈríTS, s. 2 gen. (Do com, e re- 
gente.) Pessoa que exerce juntamente com 
outra as funcyões de regente. 

CORREGÉR, v. a. (Do latim corristi"^'^ 
de com, e regere, reger, fôrma parati' < 
de corrigir, seguindo a primeira a seg|W 
da conjugação). Eraendnr (vid. Correi'!")' 

Nam SC podem correger 
levemente 
tantos bocados e engalhos. 

CANC. DE RESENDE, t. I, p. 198. 

— Pagar indemnisação, fazer 
ção por um delito. — «Pubricou WW'' 
aggravamentos e maoos tragimentus, í^ 
corregeo.» Cortes de 1331, art. l-T'/ 
aquel qm al fezer seia peado en quin'^'^ 
tos soldos e correga o dano ao que oj" 
çebeo.D Doc. de 12H, em Portugal' M" ' 
Hist., Leges, Toiri. i, p. 172.—iiEstovi'^^^ 
damos que o Chanceller corregua o. ' 
e asseelU com ell-i, porque mais he seu J 
fido de Recebedor, que de Chancell^^'> 
a elle nom he grosar cartas, mm 
autos perteencentes ao nosso 
Muor, que pera seu ofjicio tem 
que asseelle cada dia, o qual Porteiro 
tem outro carregai, e deste n >m pode í _ 
escusado; mais o Porteiro dante o t'" 
gedor tem outras muitas occupaçooens f ^ 
rante o Corregedor, assy como 
eix eutar tudus seus mandados dtnti'0 
Cidades, e Villas, e fora deUas; ^ 
quanto em esto andasse, o Chancell^^ 
sasse d'asseellar, escusando-se com os . «7 çAl* 
balhos do Porteiro que nom vinna> ^ ^ 
grande deteença com perda dopovoo- 
outro Porteiro por sy posesse, mal 
deria elle manteer com tres reaes de f íy, *) 
timento.i) Ordenações Affonsinas, ^ g. 
Tit. 62, 1. — «E de como os derem, ^ 
trangerem, e das penas, que lhes 
derem, se nom servirem, como 
o façam escrepver por Taballiao 
livro st remado pera estu,pera quando 
ou Nosso Corregedor hi chegarmos, 
mos como comprirom o que dito fH 
em ello fezer m o que nom devi"''>h 
lhes seer estranhado, e correger ^ gjt.i 
o dapno, que por ello receberam.'" " ' jjJs 
Tit. 23, § 16. — aOutro sy 
fomos requeridos da parte dos i 
meus Irmaaõos, e Condes meu 
meus Sohrinhis, e outros Fidalgoh 
lados, e Moesteiros, e Igrejas, ^ 
pessoas de nossos Regnos, que 
foros de herdades, casas, e 
que algutis trazem emprazadas, 
afforadas per moeda antigi^C'' 
biao muiU) grande perda em lhes 
dar quinhentas libras por 
ácerca m nos a meetade, ou os 
tes do seu direito valor ; 
o corregessemos com direito.* 
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Liv. IV, Tit. 1, § 61. — «Deve de saher 
àa hi bundos em cada kuum daqudles 

^^'gares, em que h i de correger^ e quaaes 
os princijjaaes delles^ e se se seguem 

"íssês bandos pelejas, ou voltas, ou vwr- 
ou outro mal, ou dupno.-í Ob. cit., 

11, Tit. 23, § 13. — nA esto ma - 
^amos, que o Ch<incJler demande todo 
esto p::riinte o Corregedor; e se entendi r 
í^^jaz agravo, que o mande dizer ao Juiz 

nossos feitos, ou aos Veisdores da nos- 
Fazenda, pera o correger como for dí- 

'reito.r, Ob. cit., Liv. ii, Tit. 72, § 8.— 
este Artigo diz ElRty, que se os Mti- 

'''inhos, ou as outras Justiças fazem tron- 
9^os, ou algumas prisoõns em Lug ares, 
"■'^nde as nunca ouve, e esto fazem mali- 
'^íosamente pera fazirrem da/mj na terra, 
® pera espdtarem as gentes, que lhe di- 
go.m os Lugares, Jionde se esto faz; e se 
^^har quQ gg pg). ggg^i guisa, defende- 

que se nom faça daqui em diante, e 
JC'^á correger aos que esto fezerem. o mal 
® dapno, e espeitamento, que se p >r esta 
'''^^om fezer.rt Ob. cit., Liv. V, Tit. 73, 
8 —dDiznm, que vosso Padr.s defun- 

que os Prelados, n:m os Ilordeens, 
nem os Fidalgos nom fezessam coutos, 

honras novamente, nem acrecmtas- 
nas antiguns; e que ora contra es- 

" 'defesa fazem coutos, e honras novamen- 
e acrescentam nas antiguas, e colhem 

y degradados, e malfeitores, e nom lei- 
hy entrar as vossas Justiças, que os 

nem os querem elles prender, nem 
^''^tregar aas Justiças; e desto se segue a 

'6S muito mal e muito dampno, e os maaos 
'^^avi atrivimento de fazer mal: outro 

filham a sua jurdiçom, ca nom 
^^^am de vir os daqueíles lugares peran- 

® elles, 'ptro som da sua jurdiçom: po- 
''"OS pedem, qup. lhes corregades esto, 

^ nom leixedes Jazer.» Ob. cit., Tit. 
> § 1. — Respondem os davanditos Pro- 

^'ddüres, que esse Bey no fez ne miga- 
destas cougas, mais como elle mandas- 

<^orreger destas cousas as cousas, que 
seu Padre, elle começou de corre- 

^ ' e as cousas, que nom fossem corre- 
^ que elle as corregerá-; e que todo- 

"í* Jiegnj também Clérigos, como Lei- 

ell justiça, e guardará a 
Cl"} foros, e boos costumes, e espi- 
j "ícníe guardará, e manteerá a livri- 

"oem da Igreja.D Ob. cit., Liv. ii, Tit. 

em todo caso, hmde os 

Va 3^''lgarem que os ditos presos gou- 
coMÍüS, sem embargo das di- 

2"®''eZías e provas sobre ellas dadas, 

PHs /"S"'" correger aos ditos 
d^l pelos leens dos ditos quereloSQS to- 

^'^Us ^^^das dapnos e interesses, que por 
e,^ ^,de sua prisom ouverem recebidos, 
t-q 9^isa que os ditos coutos nom ajam 

seer violados, e corrompidos em 
tempo.» Ob. cit., Tit. 118, § IG. 

ej(j Artigo diz El-Rei, que daqui 
Alquaide, nem Moordomo, nem 

outro algum que corra a terra, nom vaa 
a casa d'homem b ^õ, ou de boa molher por 
tal razom, nem lhes britem suas casas, 
nem entrem e íí ellas; ca nom heperacrtr, 
que os boos, nem as bjas em suas cásas 
honde moram taaes cousas hoíivessem de 
consentir; e se algum contra esto for, c,r- 
rega o mal, e dapno, e d-famamento 
aaquelle, ou aaqutlla, a que ess<i dtshon- 
ra fezer; e senom tiver p< r hmde o cor- 
rega, prendam-no, e estranhem-lho as n ,s- 
sns Justiças, assy como o faito demandar, 
Ob. cit., Tit. 73, § 1. 

— Iiidireitar; pôr bem. 
— (íE posto que Floriano se desempe- 

çou do Seu, e j)ôz em pé muito mais pres- 
tes que Dramusiando, nào quiz feril-o, 
p'jdendo-0 fazer, tá que de todo se acabou 
de levantar e correger o elm) na cabeça, 
que algum tanto se lhe torcera nella; e 
inda que Dramusiando sentiu bem esta 
cortezia, Jieoti com tal juria de vêr o ou- 
tro cjin alguma melhoria de si, que lha 
quiz pagar com obras bem pouco de agra- 
decer, que eram firidas de suas mãos, 
dadas com tamanha força como lhe a na- 
tureza dera.yt Francisco do Moraes, Pal- 
mcirim dlnglaterra, cap. Gã. 

— Concertar, adornar. 
— Gorreger-se, v. rejl. Emendar-se 

(vid. Corrigir-se). 
E so liào de correger 
Quando í'or todo danado : 
Muito codo 30 lui dü ViT; 
Que ja elle uào pode ser 
Mais torto nem alejado. 

OIL VIC., AUTO DA FEIKA. 

— Endireitar-se, firmar-se. — «Vernao 
lhes pediu a j)rimeira justa, e elles o fi- 
zeram: e sem outra detença, depois de to- 
mar a lança e se correger na sella, arre- 
mtítií contra elle, que da própria surte o 
saiu a recebtr.yi Francisco de Moraes, 
Palmeirim dluglaterra, cap. lõ. 

— Provêr-se do necessário. 
— ÜBS. GUAMii.: O antigo verbo cor- 

reger conserva o sou «g» deantc de «a», 
e «o», ao contrario do que se dá com cor- 
regir: assim dizia-sc corrego onde hoje 
se diz corrijo, etc. Este vê-se pelos exem- 
plos citados e pelo seguinte: — uE se 
alguns disserem, que forom mal avalia- 
dos pelos Coudees, que ante forom, ou per 
aquelles, que novamente vierem, e mostra- 
rem taats razoõts, que sejam de receber, 
e ainda fezerem certo, que no tempo, que 
lhes foi feito o avaliumento, elles aggra- 
varom dello, e nom lhes foi conhecido do 
aggravo, a taaes, como estes, avaliem no- 
vamente seus bens; e se acharem, que o 
avaliamento foi feito mal, corregam-lho ; 
e se acharem que forom b,;m avaliados, 
pelo trabalho, que derom ao Coudel, e aos 
avaliadoras, paguem duas dobras d'ouro 
ao Coudel, e aos avaliadores senhas.d 
OrdenaçõesAfíoiisinas, Liv. i, Tit. 61, § 7. 

CORREGÍDO, part. pai>s. do Correger 
e Corrigido. — nE foi assi de feito, que 

lhe fez ainda per mar duas vezes, e duas 
per terra de boons cavaleiros e bem cor- 
regidos, durando per longos, tempos gram- 
de guerra e mujto crua antra tlRei Dom 
Pedro de CasteUa e e^Rei D. Pedro Dara- 
gom.n í^ernào Lopes, Chrouica de D. Pe- 
dro. — «Outro sy perguntaae pelos ditos 
aconthiados como atam encavaJguados,e ar- 
mados, e ainda se entendtrdes, que he bem, 
aalem da enjormaçom, que ouverdes, 
que se faça alardo perante vós, pera 
veerdes como som prestes, e corregidos 
do que devem de teer, fazeeo assy fazer, 
seendo a ello presente o dito Coudel.í> Ord. 
Affons., Liv. I, Tit. 71, § 19. — aPorem 
que vós avees de fizer allardo com elles 
todos, por mais verdadeiramente saberdes 
se he assy, como vos he dito pelo Anadal; 
e des y por saberdes como som prestes, e 
corregidos de suas beestas, e cintos, e pol- 
lees: ep r elles saberem se he assy como vos 
he dito mais verdadeiramente, lhe requeree 
da nossa 2)arte, que elles ditos OJJiciaes stem 
de presente aos allardos, oo qual allardo 
asnn.iai o dia razoado, a que se possam 
juntar os beesteiros.v üb. cit., Liv. i,Tit. 
69, § 34. 

CORREGÍMÊNTO, s. m. (De Correge, 
tliema de Corrigir, com o suffixo «men- 
to.» Acçào de correger. 

— Satisfação, reparação do damno; 
multa paga por causa d'um delito. 

— a iSe alguum querellar d'outro, que 
lhe fez furto, ou roubo, ou adultério, ou 
lhe fez força om armas, e a querella for 
jurada, e testemunhas nomeadas, ou fezer 
certa prova, ou estado, ou certa inquiri- 
çom, em todos estes casos suso ditos ou 
cada huum delles prendam logo, quando 
assy qutrdlarem,e 'se de que assy for que- 
rellndo; e preguntem ao que a querella 
der, se he Clérigo; e se Clérigo for, nom 
lhe recebam a querella, nem o prendam, 
atee que dê jiadores, que se obriguem a 
seguir a acusaçom, e a provar a querel- 
la; e nom a provando, que esses fiado- 
res dem logo e entreguem bens desembar- 
gados desse Clérigo, per que se faça a 
execuçom, e se pague ao acusado, se asol- 
to for, toda emmenda, e çorregimeuto, 
custas, e perdas, e dampnos, que por ello 
receber, e lhe julgado J or; e nom os mos- 
trando desembargados, que per essas /Sen- 
tenças se faça logo execuçom nos beens 
desses Jiadores em todo e por todo, sem 
seendo pera ello mais citados nem deman- 
dados: nos quaees caso^s suso ditos os Jui- 
zes recebam as querellas, como suso dito 
/ítí.» Oi'den. Affous., Liv. V, Tit, 58, § 14. 
— d Outro sy se o Alquaide soltar o pre- 
so sem mandado dos Juizes, e Algoziis, e 
se por esto perder Justiça, ou çorregi- 
meuto alguum; manda, que o Alquaxde, 
ou aquelle que o soltar, seja a esto theu- 
do; e os Alvaziis, ou ..uizes da terra o 
façaõ logo correger, se for Feito de Cor- 
regímento; e se for F\ito de crime, e nom 
for Alquaide de Casiello, prendam-no lo- 
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go, e façam delle Direito e Justiqa; e se 
for Alquaide de Castello, nom o prendam, 
mais façam-no logo saber a Elliey, e elle 
lhes mandará como sobre esto façam. 
Outro sy manda, que os Alquaides tragam 
os presos perante os Juizes, e os soltem 
cada que lho elles mandarem j e se o assy 
nomfezerem, os Juizes, ou Alvaziis lhes fa- 
çam correger o mal eperda, que se por esta 
razom aos presos seguir, se acharem que o 
fezerom malliciosamente.D Ob. cit., Tit. 62. 
— d Outra duvida aviam, purque nom sa- 
hian quaees feitos ouvessem de tomar pula 
Justiça, nem appellar por ella; e porem 
alguuns, por esto nom saberem, som en- 
hurilkados dos Corregedores; e se appel- 
lam, os Juizes d'appellaçom os condam- 
jmam nas custas, e coxT.egimento aas par- 
tes; e em outros feitos, posto que sejam 
em reixa nova, e a parte nom acusa, ou 
perdoa, se nom appellam polia Justiça, 
condampnam aquelle, de que he querella- 
doj ou lhe dam pena corporal. E que nos 
pediees por mercee, que declarássemos as 
ditas Leyx e Hordenaçooens, e mandasse- 
mos como vós e os outros Juizes usassem 
dos ditos Officios, sem seu dampno nem 
perda do nosso Povoo.d Ob. cit., Tit. 58, 
§ 9. — dE porque fomos certo, que nom 
leixam porem de husar dello, e andam com 
perlongadas demandas por taaes feitos, e 
recrecem antre elles mortes, e odios, e gran- 
des dampnos, e perda de seus averes, es- 
pecialmente porque muitos, que som con- 
dampnados aguisadamente pelos Juizes 
das terras apagar alguuns corregimentos 
aaqualles, a que as injurias fezerum ou 
disserom, perseverando em essas mallicias 
appellam das ditas Sentenças muy sem 
rasom, dizendo que os condampnam em 
grandes corregimentos, segundo os jeitos, 
e as pessoas, que elles som; outro sy esses, 
por que som dadas, appellam pela dita 
guisa, dizendo que lhes som julgados pe- 
quenos corregimentos per esses Juizes, 
que bem sabem a verdade desses feitos, e 
conhecem as pessoas, e sabem a honra, e 
comdiçom, e estado delles, e fazem o que 
entendem por aguisado; e elles fazem 
esto com teençom de dapnarem-sy, e aquel- 
les com que ham esses feitos, e os seus 
averes, mais que com teençom de fazerem 
sua prol.» Ob. cit., Tit. 59, § 2. — «Ao 
que dizem no vinte e dois artigo, que foi 
mandado per ElRey nosso Padre, que os 
Juizes das Comarcas conhecessem dos fei- 
tos das injurias, e com os Vereadores es- 
timassem o corregimento dellas, e que 
então mandassem fazer as eixecnçooens, e 
nom recebessem appellaçom sobre ellas; e 
que ora nom se guarda; e que se seguem 
por ello os dampnos contheudos na Ley, 
que nosso Padre, sobre esto pos, de que 
eram escusados: e pediam-nos por mercee, 
que mandassemos que se guardasse a dita 
Ley. Ob. cit., § 13,—nEporque se trouxe 
ateequi que ntnhuum Filho d'algo, por des- 
honra qu« fezesse a outro, de que lhe de- j 

mandasse corregimento, nom pagava mais 
que quinhentos soldos, Teemos por bem e 
mandamos, que o mal, que se huuns aos 
outros fezerem, se corregua segundo e como 
os Jeitos forem, e as pessoas que o mal 
fezerem, e as que o mal receberem, Ob, 
cit., Tit. 53. § 10. 

— Concerto, preparo, adorno, arreios. 
■—Enxoval ou dinheiro que o rei dava 

antigamente aos fidalgos quando casavam. 
CORREGER, ou CORRIGÍR, v. a. (Do la- 

tim corrigere, de com, e regere). Emen- 
dar, pôr bem' o que está mal. — Corrigir 
os defeitos d'alguem. — Corrigir alguém 
dos seus defeitos. 

Mas por ora deixemos estas cousas, 
Que o mundo corrigir a nós nào toca. 

DINIZ DA CKUZ, IIYSS., C. 5. 

— Tirar os erros, os defeitos. — Corri- 
gir um thema. — Corrigir um quadro. 

— Termo de Imprensa. Corrigir pro- 
vas, indicar por certos signaes os erros 
da composição e as mudanças que se de- 
vem fazer, e também fazer (o composi- 
tor) as emendas indicadas pelo revisor 
ou pelo auctor. Hoje, e geralmente, emen- 
dar provas. 

— Punir, castigar. Corregeram-no se- 
veramente, por causa do seu delicto. 

— Corrigir-se, v. refl. Emendar em si 
,0 que é mau ou o que está mal. — Este 
homem não se corrige dos seus defeitos. 

— Absolutamente: E' incapaz de se 
corrigir. 

— Kectificarem-se reciprocamente. As 
opiniões destes auctores corrigem-se uma 
á outra. 

—Ser corrigido, fallando das cousas, 
— Não se corrigem facilmente estes er- 
ros. 

— Obs. giíAMM. : 1, Antigamente o ver- 
bo derivado do latim corrigere seguia a 
segunda conjugação (vid. Correger). As 
accepçoes antigas da palavra sDlo tracta- 
das sob essa forma, 

2. Hoje escreve-se geralmente corrigir, 
mas no principio d'este século escreviam 
ainda muitos auctores corregir, mas no 
resto o verbo conjugava-se como hoje; 
isto é, dizia-se corrijo, não corrigo ou 
corrego, como antigamente (vid. Corre- 
ger), etc, 

— Syn. : Corrigir, reprehender. Quem 
corrige mostra a maneira de fazer dcs- 
appareccr o defeito ou fal-o mesmo des- 
apparecer; quem reprehende indica só o 
deleito, e admoesta para que clle seja 
corrigido. Muito poucos sabem corrigir, 
mas é immenso o numero dos que 7'epre- 
hendem. Increpar affasta-se muito d'estas 
significações para poder ser olhado como 
syn. (v. no seu logar). 

CORREGÍVEL ou CORRIGÍVEL, adj-2 
gen. (De corrigi, thema de corrigir, com 
o suffixo «ivel»). Que é susceptível de se 
corrigir. 

CÓRREGO, s. m. (Do latim corrugus)- 
Agua d'enxurrada que sae das minas e 
que arrasta partículas d'ouro. 

— Agua que sae d'um tanque ou poÇ® 
por um rêgo ou quelha, 

— Corrente d'agua derivada d'uin n® 
para as azenhas; levada. 

— Caminho estreito entro montes; o®®' 
fiiadeiro.— «Estando dom Pedro mascii' 
renhas em Arzilla determinou dom 
coutinho seu cunhado per lho elle 
de fazer huma entrada até aliem de serra 
de Benamares, pera ho que mandou esp^'^^ 
a terra pelo Almocadem Antonio couh 
nho, com parecer do qual, e dos 
dens Arthur Roiz, e Pero de Meneses de 
terminou de correr ate o campo de 
hamede, Fiquer, Mençara, & AlmaçOl^' 
ho que assentado sahio Darzilla leuai^ 
consigo seus cunhados dom Pedro mascd 
renhas, & dom Emanuel mascarenhas, 
a conqyanhia que lhe pareceo necessai^ 
pera o negocio a que hia, o qual caunviha^^ 
do em sua ordem acostumada foi avtani ^ 
cer ao pe da serra, em que nam ^ 
trar senam sol saido, atrauessandoh(í^ 
muita difp-culdade, pela asperezada 
& o oruoredo ser tam basto que cohriO' 
corregos, de maneira que lhe foi necessn 
rio j'azello cortar com as capadas, 
assi poderem passar adiante. y> DíUHIí'''' 
Goes, Chronica de D. Manuel, ^ ' 
cap. 49, 

CORREGÚDO, part.pass. ant. de Corre- 
ger. — (íliespondem os davanditos . 
radores, que esse Rey nõ fez ne 
destas cousas, mais como elle 
correger destas cousas as cousas, 
zera seu Padre, elle começou do correu ' 
e as cousas, que nom fossem corregu 
que elle as corregerá; e que 
Regno também Clérigos, como Leigos 
terá em su justiça, e guardará a eües 
foros, e boos costumes, especialmente g ^ 
dará, manteerá a livridooem da j 
Ordenações Affonsinas, Liv. H, ' 
art. 31. 

CORREIÇÃO, s.f. (Do latim correct^ J 
Correnda (vid, Correcção), 

— Visita-do corregedor pela ggs 
com o fim de exercer as suas 
jurídicas. — «Amava muyto de fn^^^ m 
tiça com direito; e assi como 2^'^'{50 
correiçom, andava pollo reino.^ ^ ^ 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, jg») 
«Outro sy devem os Corregedores ^ i 
dilligentes, e proveer como nas * ^ 
Lugares de sua Correiçaõ os 
readores, e Almotacees, e outros q^^'' 
Ofjiciaaes dos Concelhos compref^j 
dam, e dam á eixccuçom o que a jq 0 
pertence de fazer, segundo he contn'^ 
artigo de seus OJJicios; e se o 
fezerem, dem-lhes pena, segundo o 
querer; e pera esto bem proveer, ^ 
mos que quando o Corregedor J 
Correiçom, leve o trelado do 
fazer os Vereadores, Juizes, e A 
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Concelhos.y> Ordenações Affonsinas, 
I, Tit. 23, § 33. — d-E Mandamos, 

í"® sejam amoestados per tres amoesta- 
Çooes, e se despois ddlo furem achados 

ditos malejiciüs, que as Justiças Sa- 
9^o.ues façaò delles direito; e que sejam 
'^^Hos, que se o elles assij nom fizerem, 
í'<e Nos, e Nossas Justiças faremos sohre 
wo o qug entendermos, que he mais ser- 
yo de DE OS, e assesseguo da terra; e 
'^Jronta, que lhes fezerem, e da respos- 

jue elles hi derem, assy filhem estor- 
^entos; e sé esses Corregedores em essas 
OJTeiçoões acharem alguns Clérigos mal- 

leitores, e esses malleficios lhes nao forem 
'j^anhados, como o direito quer, feitas as 
^'^sfrontas a seus maiores, enviem-nos di- 

^'^da a verdade do feito, pera lhes man- 
^^'nos como façam. D Ob. cit.,Liv. i,Tit.23, 
^ —«Outro sy deve veer se a Hordena- 
£<"íiper Nos feita em rasom dos Lavradores, 

'"^^ncehos serviçaaes, e outras cousas pera 
^^iamento da terra, som guardadas na 

""iarca, honãe devem scer guardadas, e 
nom forem, faça-as guardar, e stra- 

^1" a, aquelles, que as nom guardaram, ou 
guardarem, como no feito couher de 

qiiQ gg cumpra, e guarde aquello, 
2"® per Nos he mandado; da qual Horde- 

Zfiyaí* o trelado quando for pe- 
^ 0' Correiçom, a qual he scripta no quarto 

^^i'o destas, que ora Mandamos compillar, 
Titulo.D Ob. cit., Liv. i, Tit. 23, § 
Q"e na correiçom foi sempre custu- 

j de levarem de cada citaçom tres reaes 
de cada legoa, que fossem cita- 

tres reaes; e des que veeo a Horde- 
Çom de sette centas por huma, levam 

y.J'' '"eacs por legoa; e ora diz o Cor- 

íei' nossa Corte, que pois se nom na Corte das leqoas, que o nom le- 
Ob. cit., LÍv. i, Tit. 72, § 6. 

rei' desque for em sua cor- ) ÇOQi, deve mandar aos Tahalliaães do 
per onde entender d'hir, que lhe Suar.' 

tal Stados, e qu\ lhos enviem per 
que per elles possa seer certo 

^eni maaos feitos, que se hi feze- 
cit ■" do vereamento da terra.d Ob. 

— <íE porem Mandamos aos 
irn som, e pelo tempo furem, que 
dell^.g J'' anno huma vez vaa huum 
'«ie?- ® os termos da Cidade, ou Villa 
çojjj ^nquerer, e fazer geeral Correi- 

1. cousas.D Ob. cit., Tit. 2G, 
Jiíe i^orem Mandamos aos Juizes, 

" hui ' ^ tempo forem, que em ca- 
huma vez vaa huum delles 08 ter 

" •''"OS da Cidade, ou Villa saber, 
^ e,/''®''-' e fazer geeral Correiçom so- 

P^- "t., Tit. 2G, § 1. 
jfr Affonso o quarto da Lou- 

tempo fez Ley, a 
^ Confirmada pelo virtuoso, 
^®íí fama ElRey Dom Joham 

foi' estabelecido, que 
naò fosse citado aa peti- 

Concelho, ou de qualquer ou- 

tra pessoa, sem seu mandado especial; e 
bem assy Corregedor, ou Juiz durante o 
tempo de sua Correiçaõ, ou Julguado; e 
quando algumn quisesse citar alguum Con- 
celho, Corregedor, ou Juiz, fizesse-o sa- 
hente a el, perOf veer e esguardar a qua- 
lidade dò feito, e bem assi do Autor, e 
lieo, e assy dar sohre ello determinaçaò.t 
Ob, cit., Liv. III, Tit. VII. 

— Districto sobre que se estende a ju- 
risdicção do corregedor.— a Outro sy Man- 
damos, que saibao nos Lugares, onde ha 
pessoas, que usem de hir a Moesteiros, ou 
som enfamados com algumas Donas del- 
les, e deffendaõ a elles, que num vaaõ mais 
a esses Moesteiros de noute, nem de dia; 
e os que acharem que a elles mais vaaõ 
depois da dita defesa, sejam logo degra- 
dados dessa Correição ataa Nossa mercee; 
e se forem outros de mais pequena cundi- 
çom, prendad-nos, e enviem nos a -defesa, 
que lhes fezerum, e as Inquiriçodes, que 
teverem contra elles, pera lhes dar-mos 
pena, qual Nossa merceêfor: e tal reca- 
do leixem aos Juizes dos lugares, que as- 
sy o façam.i> Ob. cit., Liv. i, Tit. 23, 
§ 64. — mOutro sy Mandamos, que re- 
queiraõ aos Bispos de sas Correições, 
que lhes enviem huum homem boõ de boa 
fama, e com esse homem tirem Inquiri- 
çom, e saibam em cada huum lugar, assi 
por testemunhas, como por escriptura, co- 
mo o melhor poderem saber, cujo he o Pa- 
droado das Igrejas desses lugares, e se os 
Bispos, ou outrem assy da Uurdem, como 
Fidalgos, e Leigos se chamarem Padroei- 
ros dessas Igrejas, ou de cada huma dei- 
las, requeirao-nos, que lhes deem as pro- 
vas, e os façam dello certos por escriptu- 
ras, ou per testemunhas, e tirem sobre todo 
Inquiriçodes, e acabem-nas sem delongua, e 
emviem-nas logo a Nós.y> Ob. cit., Liv. i, 
Tit' 23, § 65.—«Outro sy tanto que o Cor- 
regedor novamente chegar ásua Correiçom, 
tirará Inquiriçom sohre o Corregedor, que 
ante elle foi, em cada huum liigar, pergun- 
tando segundo modo,e fôrma contheuda no 
titulo seguinte, se per outra j^essoa nom 
for primeiramente tirada per Nosso spe- 
cial mandado. D Ob. Cit., § 66.— (/.Outro 
sy Mandamos, que andem per toda a 
Correiçom, e usem do Officio, como lhes 
he mandado, e façam em tal guisa, que 
nom stem nos lugares grandes, e cercados 
mais de quinze dias, e nos lugares chaãos 
ataa oito dias, salvo se pera ello ouverem 
Nosso especial mandado; e fazendo o 
contrario, sejam certos, que lho estranha- 
remos gravemente, e os penaremos, segun- 
do for Nossa Mercee, e virmos que o caso 
requere.^ Ob. Cit., § 71. — nPrimeira- 
mente começareis no primeiro Julgado 
da dita Correiçom, que passar de cem fo- 
gos pera riba, e tanto que hi fordes, 
chamarees os Juizes, e Officiaaes, que 
forom o anno passado, e os Taballiaaens, 
e quatro, ou cinquo dos mais principaaes 
homeens do dito lugar, e perguntalos-ees 

per estes Capitulos a juso escriptos, de- 
clarando a cada huum delles, que o dito 
Corregedor nom ha de tornar aa dita Cor- 
reiçom ; e d'hi vos hirees continuando 
vosso caminho per todollus Julgados da 
dita correiçom, que passarem dos ditos 
cem fogos pera riba, ataa onde steverem 
os OJjiciaaes da dita Correiçom, e des- 
pois que no dito lugar fordes, pergunta- 
rees aos ditos Officiaaes pulas cousas em 
estes Capitulos a juso escriptos contheu- 
das, e o que sobre ello disserem, assy do 
mal, como do bem, escrepvelo-ees pera de 
tudo avermos certidom.D Ob. Cit., Tit. 24, 
Prol.—«Primeiramente se enquererá se em 
cada huum anno fazia Correiçompor todol- 
los Lugares, que aa dita sua Correiçom 
perteence ■, e se em alguns, ou em alguum 
dos ditos Lugares leixava d'entrar pera 
usar cie seu Officio por rogo, ou temor 
dos Senhores dos Lugares, honde assi es- 
cusava d'hir ; e se esteve mais tempo em 
cada huum dos ditos Lugares do que lhe 
na Ilurdenaçom he mandado : e se teve 
maneira, que ajurdiçom Nossa fosse bem 
guardada, ou se per seu querer leixava 
aa Clerezia, ou a alguuns outros Senhores 
obrar em perjuizo da Nossa jurdiçom.D 
Ob. Cit., Tit. 24, § 1. —« Trabalhe por to- 
dos os lugares de sa Correiçom, que as 
herdades sejam lavradas, e as vinhas 
adubadas, como achar, que he prol da 
terra, fazendo teer boys aaquelles, que 
os deverem, e poderem teer, e que morem 
com amos aquelles, que som pera servir, 
e que nom teem tanto de seu, que devam 
seer dello escusados, E para os servido- 
res averem razom de servir, e os bens de 
cada huum lugar serem aproveitados, e 
os moradores desses lugares nom andarem 
com elles em demandas dapnando o que 
hão, mande aos Juizes que dem igual- 
mente os mancebos, como per Nós 
he mandado. » Ob. Cil., Tit. 23, §. 16, 
— a A saber, os omiziados da Comarca 
d'Antre Tejo e Odiana, e aalem d'Odia- 
na, e do Éegno do Algarve vaaõ morar 
e povoar em Noudal; e os omiziados da 
Comarca da Estremadura, como parte de 
Lisboa inclusive, e poUo Rio do Tejo ataa 
o mar, e ataa Coimbra inclusive, como 
ora anda a correiçom, que traz Martim 
de Santarém, Corregedor por Nós na dita 
Comarca, vaaõ povoar e morar aa nossa 
Villa de Marvom ; e os omiziados da Co- 
marca da Beira, como parte per essa Cor- 
reiçom, e Antre o Tejo e o mar atee o Rio 
do Doiro, e como parte com Gastella, vaaõ 
morar e povoar ao Sabugal; e os omizia- 
dos das Comarcas d'Antre Doiro e Mi- 
nho, e de Tra-los Montes vaaõ morar e 
povoar aa nossa Villa de Miranda.i> Ob, 
cit., Liv. V, Tit. LXi, § 2.— iOutro sy 
queremos e mandamos, que se alguuns dos 
que ataa ora andarei omiziados da Co- 
marca, e Correiçooens d'Antre Douro e 
Minho, e Tras-os-Montes, nom quiserem 
hir pera o dito lugar de Miranda, e 
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serem hir a Freixo d'Espada-cinta, que 
he Couto antiguo, possam-no fazer: com 
tanto que estando hy possam aver pri- 
vilegio, e serem hy coutados, polia guisa 
que o ham ataa ora os que hy estam, e 
nom ajam outro ptrdom; e se morar nom 
quizerem, sejam constrangidos, sob a pç- 
na^ suso dita, que vaaõ morar e povoar a 
dita Villa de Miranda, como susodito he.D 
Idein, § 2. 

— Corregedoría. 
— Devassa feita por o corregedor. 
CORRÉIO, s. m. (De correr). Homem 

que leva d'nni ponto a outro noticias, car- 
tas, despachos, etc.—(íEl imperador dis- 
se: Vóg vindes de parte, que por vos ou- 
vir ê bem que se faça tudo o que quizer- 
des. Logo se levantou em pé e acompa- 
nhado d'alguns, que com elle estavam, se 
foi á camara da Imperatriz, onde tam- 
bém achou Gridonia e Vasilia sua jilha; 
indo bem sem suspeita de s'(ber quem era 
o correio, que comsigo levava, disse con- 
tra todas: Senhoras, este cavalleiro vem 
da corte d'Inglaterra; as novas, que del- 
ia traz, não as quiz dar a mim só, por- 
que se fossem tão boas, como espero, as 
não lograsse sem vós. Queira Deus, disse 
a imperatriz, que seja assim, que a tar- 
dança de meu filho me faz receiar outra 
cousa.n Francisco do Moraes, Palmeirim 
de Inglaterra, cap. 52. 

Julgando já Neptuno que seria 
Estranho caso aquelle, logo manda 
Tritào, que chame os deoscs da agua fria, 
Que o mar habitam d'uma e d'outra banda : 
Tritâo, que de ser filho se gloria 
Do rei e da Salaeia veneranda, 
Era mancebo grande, negro e feio 
Trombeta de seu pae e sou correio. 

cAM., Lus., e. VI, est. 16. 

— Especialmente. Empregado do go- 
verno que leva cartas, despachos, etc. 

— Correio de ministro, etc., empregado 
que acompanha a cavallo os ministros, e 
algumas outras auctoridades, como gover- 
nador civil, etc. 

— Estabelecimento formado e dirigido 
pelo governo para transporte de cartas, 
impressos e outros pequenos objectos em 
toda a extensSo do reino, das colonias, e 
no interior dos estados estrangeiros. — 
A administração geral dos correios. — Em 
Inglaterra, o estabelecimento dos correios 
data do anno de 1483; na Allemanha de 
1616, e na Turquia de 1740. 

— Casa onde se deitam as cartas, e 
onde se distribuem. — Deitar uma carta 
no Correio. 

— Correio ordinário, empregado pago 
pela administração para levar as cartas, 
a differentes terras, onde nào vai o cor- 
reio. 

— Correio extraordinário, correio ex- 
pedido por particulares ricos, para dar 
parte d'uiE casamento, d'uma morte, de 
uma herança; pelo governo ou negocian- 

tes, para annunciarcm a conclusão d'um 
negocio, da chegada d'ura navio, etc. 

— Conductor do correio, ou simples- 
mente correio. — Empregado da admi- 
nistração dos correios, o que eslá encar- 
regado de levar a malla, onde vão as car- 
tas, d'uma cidade para outra, e que via- 
ja n'uma carruagem chamada malla-pos- 
ta, ou no caminho de ferro. — O correio 
do Porto a Braga.—O correio do Porto 
a Lisboa. 

— Por extensão, a própria carruagem 
que leva a malla. 

— Figuradamente. A totalidade das 
cartas que se escrevem ou que se rece- 
bem. — Já chegou o correio de hoje. 

— O carteiro que entrega as cartas 
n'uma cidade. 

— Correio-moV, o que tinha a direcção 
de todas as postas do reino, e conducção 
das cartas. — (í Porem aonde estava todo 
o meu trabalho, era aos Sablados em ca- 
sa do correyo-)?íoV.» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 101. 

— Loc. FAJi. : nMuitos annos viva o 
correyo mór que nos poz de cavallo.d 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 136. 

— Correio celeste, nome dado aos an- 
jos que vêem do céo á terra trazer-nos 
allivio, consolação, soccorro, etc. 

Mas quando o mortal golpe vera descendo 
Que duas vidas juntiis acabava, 
'J'anto mais a quem vive inda oíTendendo 
QuMnto n'alnia também se executava, 
Hum Celeste Correio soccorrendo 
O iimoeeute : Abrahão ! Abrahào ! gritava, 
Detém do duro corte o duro eÜeito 
Que basta a prova ja do sancto peito. 

KOLIM DE MOUBA, NOV. DO nOMEM, O. II, 53. 

— Termo de Historia ecclesiastica. 
Correio apostólica, pessoa encarregada, 
nos tempos da perseguição, de levarem 
as cartas aos bispos, e de indicarem aos 
fieis o logar, onde se deviam reunir para 
a celebraçãoo dos santos mysterios. 

— Actualmente. Officiai encarregado 
de advertir os cardiaes para se apresen- 
tarem nos c(msistórios, etc. 

— Procurador ou intendente d'um bis- 
po, d'um abbade, ou d'uma comrauni- 
dade. 

— Correio maritimo, navio destinado 
a levar a correspondência aos portos do 
ultramar. 

—■ Figuradamente: Correio de más no- 
vas, o individuo que se apressa a dal-as. 

— Correios de Job, os que dão noti- 
cias de trabalhos, ou desgraças a alguém. 

CORRÉIRO, s. m. (De corro, com o 
suffixo «eiro»). O homem que trata do 
corro. 

CORRÉITOR. Vid. Corredor. 
CORREJÓLA. Vid. Corrijola. 
CORRELAÇÃO, s. f. (De com, e rela- 

ção). Qualidade do que é correlativo. — 
Uma estreita correlação uniu estes dous 
príncipes. 

— Relação de amisade, de conimerciO) 
com alguém. . 

CORRELATÁR, v. a. (De com, e rela- 
tar). Pôr em mutua relação, estabelece 
mutua relação. 

— Correlatar-se, v. refl. Adquirn"; 
correlação. = Pouco usado. 

t CORRELATIVAMÈNTE, adv. (De cor- 
relativo, com o suffixo «mente»). De u® 
modo correlativo. 

CORRELATÍVO, adj. (Do latim^ corri- 
lativus). Que denota uma correlação coffl 
mum, e reciproca entre duas cousas o 
pessoas. — Termo correlativo. .. 

CORRELIGIÔSO, s. m. (De com, e rej^ 
gioso). Pessoa que é da mesma relig'^ 
que outra. 

— Que professa o mesmo instituto 
ligioso. 

CORREMÃO. Vid. Corrimão. 
CORRÊNÇA. Vid. Diarrhea, Dysenten®' 

. CORRENTÃO, ÔNA, adj. AugmentatiJ 
de Corrente. Termo Familiar. Qu^ 
tem pejo no apresentar-se o conveis i 
mas antes ó desembaraçado no trato c 
a boa sociedade. Vid. Correntôna- 

CORRENTE, adj. (Forma participai a 
Correr). Que corre. — Um cavalgo c 
rente. _ . • Oue 

— Termo de Pintura e Armaria. 
se figura correndo. — Um cavallo corr 
te no escudo. _ 

— Que se escoa, deslisa continuam® 
te. — Agua corrente. 

Nem lagrymas a Amor, nem a corrente 
Ribeira farta o prado, nem á Abelha 
O ulucrim, nem Sol, e agoa á semente. 

ANT. PERU., EOLÜGA 11. 

— Que se está dando, que está 
sando ; actual. — A quatorze do 
mez. — O anno corrente. — O 
corrente. _ 

— Que tem giró; que é acceite, 
nhecido no momento actual. — 
corrente. — Preços correntes. ç^ío- 
corrente, a moeda actualmente 
— «A qual Ley vista per nós, áec 
do acerqua delia dizemus, que ai»" ^ 
naõ possuo comprar ou vender tiW 00 
prata, se naõ em nosso caibo, .^s 
he, nom tolhemos porem, que se 
compras, ou vendas, ou quaesqutT " 
Contratos, que antre as partees fo'' 
tos per nossa moeda, como ' inf 
possa livremente cada huma deíi' 
em paguo a outra parte por o p 
que acordarem, ouro ou prata, ^ 
ptr nós he Ordenado de se pagu^^' 
ber. Marco de prata por setectntos ^ 
quos, e Dobra cruzada, por etnto 
coenta, e Coroa velha, e Dobra 
ou de banda por cento e vinte, » 
Araguaõ por setenta reis; com 
cs ditos contos sejad feitos 
per dita nossa moeda corrente, c ^ 
he: pero naõ tolhemos aas 

1 rem dar, e oferecer em paguarnen 
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ouro, ou prata em Marco, á va- 
aqiiello, que per nós he Ordenado, 

se acerqiia delia amòos acorda- 
«w.» Ordenações Affonsiaas, Liv. iv, 

§ 2. 

sa h corrente, figuradamentc, cou- 
c' 'tiial, freqüente.— «He moeda muy 

of fdzerevi-se aos prosperas muitas as de palavras confeiqoadas, pera 
<^1X0 d ellas se cobrirem vontades más, 

® o tempo e a experimcia descobrirem, v 

4f:" da Gama, Ditos da Freira, p. 
(ed. 1872). 

de Commercio. Conta cor- 
Vid. Conta. 

Oi'(iÍDan'o, habitual.—Negocias c"or- 

g Jurídico. Em que estão pre- 

Est ' as formalidades legaes.— 
./ prccesso está corrente. — Um neqo- 
•='0 corrente. 

de Imprensa. Titulo corren- 
■ itulo que se repete no alto de cada 

P^S'na. 

praticado, simples, fácil, fal- 
'^"do do estylo. 

minhas, pois creado 
„ em mi um í>no-Ariíin «vf]i em ini um novo engenho ardente ; 
p em verso humilde celebrado 
^ 1 ae mi vosso rio alegremente ; 

~ agora um som alto e sublimado, Dai-me 
grandiloquo e corrente ; u, 

''o vossas aguas Phebo ordeno 
® nao tenham inveja ás do Ilippocrene. 
®am., lus., c. I, est. 4. 

compreliende facilmente.— 
passos o ordinário he fa- 

^it'^ escztm a construiçam, e latim 
fgg ^ pai auras aos mesmos aqiie dan- 

nosT%^^^ e corrente; que se Deos 
ííí^íiíVíi misericórdia par- 

dout^' lho nam declara, nem 08 mais 
"Ia Tanto pode com a al- 
Uesta carne, que só se conhece 

" Lucena, Vida de S.Fran- ^ Xavier, Liv. iv, cap. 7. 
bjij "^^os correntes, versos sem sylla- 

^ que soam harmoniosamente, 
está em boa harmonia com ou- 

' Estamos todos correntes. 
iretn 

Yj , ct/U/t/o UUliCllLCD* 
tado ^"^'tuado, acostumado, experimen- 

jamais tristes, descontentes, 
e Ioq.^^ poderemos a nós buscar, 
Be '^'cançaremos a Deos acliar 

^ íiimos ua oraçào muy correntes. 
• JOanna da gama, ditos da FBKinA, p. 102 
(ed. 1872). 

<0 ^'6''sado, pratico. Sãojámui- 
n'este trabalho. 

toa gf "^''ivel; acostumado, educado na 
^jj®'edade.—Homem corrente. 

livre, desembaraçado. 
o que fazes, os 

muy correnLcs, e mais de 
'nJ-? <7"® aches uma bombarda íg -feiíc- - 
Cioso 
Voi, 

em entrando.)i> Antonio Ferre"i- 
act. IV, SC. 3. 

»•—69. 

•—Adverbialmente: correntemente. Es- 
crever, faliar corrente. 

— S. f. Corrente, o curso, a direcção 
d'uma agua viva, ou essa agua mesma. 

E esse he o siso, 
Despois que vos vôdes neste saueto abiso, 
Despois que estais fóra de giiavdardes gado, 
Despois que cobvaste tal vulle iibrigado, 
Despois do vizinho no nosso paraizo, 
Nos dais osso grado ? 
Sus, sus, á corrente. 

ÜIL VIO., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— aÃIas Vernao, que a taes horas dis- 
pendia sempre em contemplações de Basi- 
lia, foi-se pulo rio abaixo, e deituu-se ao 
pé de um loureiro que na borda d'agüa 
estava, onde se fazia um remanso tão que- 
do que o fraco roido da corrente não po- 
dia impedir o gosto d'uquillo em que o seu 
cuidado se occupava.n Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 15. 

Tejo de arcas d'ouro, onde ílorecem 
Palcs, Pomona, e Flora eteriiamonte ; 
Tu levas, onde eu fico, tua corrente. 

ANT. FEUK., SOSETOS, 1ÍV. I, n.° 43. 

D'hum alto que o mar longe descobria 
Té ondo o T(\jo perde sua corrente, 
Lidia c'os olhos, triste, cm víSo seguia. 

IDEM, EGL. VII. 

Injuriado Noto da porfia 
Eui que CO'o mar, parece, tanto estava. 
Os atsopros esforça iradamente, 
Com que nos fez vencer a gran corrente. 

CAM., 'i.us., c. V, est. G7. 

Já se viam chegados junto á terra, 
Que desejada já de tantos Í Ara, 
Que entro as correntes índiciis se encerra, 
E o Ganges, que no cóo terreno mora. 

OB. crr., c. VII, est. 1. 

JjA bem no grande monto, que cortando 
Tão larga terra, toda Asia discorre, 
Que nomes tão diversos vae tomando 
Segundo as regiões por onde corre; 
As fontes sabem, d'oiKle vêem manando 
Os rios, cuja gran correntemoiva 
No mar indido, e coreiim todo opôso 
Do terreno, fazendo-o Chersoncso. 

GB. ciT., c. VII, est. 18. 
— Abrindo (lhe responde) o mar profundo, 
Por onde nunca veio gente humana, 
Vimos buscar do ludo a gran corrente, 
Por ondo a lei divina se accrescente. — 

OB. CIT., c. VII, est. 2ú. 

— a:.,, como os que cortão madeira, e 
a lanção ao rio, para que sua corrente 
lha leve...y> Francisco Jlanoel de Melio, 
Carta de Guia de Casados.—aComo aqud- 
le Phylosopho selvagem deras comtigo 
no pégo, por não saberes averiguar as sete 
correntes cada dia do mar Eurippo.» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 113. 

Na corrente d'ngoa dómos, 
Mas de ferros a tomará, 
Porque cm lhe deitando o ferro 
Então mais seguro estará. 

JEIt. BAHIA, JOKNADA I. 

E d'aqui nascerá quo não errando 
Darão em Regiões tão dilTerentes 
As fontes deste Rio, que augmentando 

De varias aguas vai suas enchentes: 
E jrorque irão d',"lli logo lançando 
Nas cutranh;>B da Terra estas correntes, 
Onde dellas romper o movimento 
ChamRr-lhc-hào sua fonte, e nascimento. 

BOLIM DE MOUlíA, NOV. DO UOJI., C. II, eSt. 44. 

E como a causa posta he tal, quo atrae 
A todo coração, que gloria enleva, 
Logo d'eiitre elles hum sueurro sae, 
Que em pareceres seus se cria, c ceva. 
Qual brando murmurar d'agua, que eac, 
Que a corrente por entre pedras leva, 
E a cada qual, que encontre se retira, 
Como quo torna atrás donde caira. 

BARBOSA BACELI.All, SAUDADES A AOSIO. 

Deste ulcaçar eterno, anti-columnio 
De rios cem aborbolhôos sahia 

A periMuial corrente. 
FIIAKO. 51. 1)0 XASC., OBIIAS, t. I, p. 180. 

Verei do Tejo a jilacida corrente, 
Como enrolada sobre a areia espraia ; 
Ouvirei entre os ramos diísía Faia 
Queixar-se o rouxinol suavemente. 

XAVIEIl DE MATTOS, IIIJIAS, p. 43 (3." cd.). 

Comigo irá teu nome etoriiamento 
Do uogro esquecimento preservado. 
Sendo, se isto ser pôde, articulado 
Indo ao passar do Lethes a corrente. 

IDEM, IBIDEM, J). 71. 

Quant ;s vezes i)acifieo, e contente 
Debaixo daquella arvore sombria, 
Deitado sobre a relva adormecia, 
Ouvindo murmurar esta corrente ? 

IDEM, IllIDEM, p. 20. 

— Termo do ]\Iarinlia. Direcção par- 
ticular do movimento das aguas, que se 
dirigem como um rio para um ponto 
dádo. — As grandes correntes do Oceano. 

— Figuradamente : Corrente de lagri- 
mas, corrente de sangue. 

Quem do sangue infiel a gran corrente, 
De que se já alagando 
O largo campo está, quem dignamente 
Dirá o fogo, que alçando 
Se A^ay aos Ceos, daixando 
Em cinza, e pó deisfeitos 
Muros, Misquitas, armas, feros jieitos ? 

ANT. FEIÍIÍ., ODES, 1ÍV. II, 11. 1. 

Das lagrimas a fervida cocre/i^e 
Caminhos polo rosto vai fazendo ; 
Unindo as mãos afliicto as apertava 
Onde o tranzido rosto s'encostava. 

ROLISI DE MOUBA, NOV. DO HOMEM., C. G7, n. 2" 

As correntes de lagrimas, que oitornas, 
Os suspiros, que exhalas do contin'o, 
A singular paixão, de que te adornas, 
Nada revoga as ordens do Destino. 

BAUB. DU BOCAQE, E1'ISTÜI.A A OEttTRURIA. 

Aonio descontente 
Suspendeo a corrente 
Das lastimosas queixas, 
Com que a pena allivia, 
Que inda esto mal lhe fez o novo dia. 

haiiu. baceli.ah, saudades de aonio. 

— A corrente dos prazeres, 
— A corrente da opinião, ou simples- 

mente a corrente, a opinião, as opiniões 
que n'um momento dado arrastam todos 
os cspiritos. 
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— Corrente d'ar, vento. — Ha aqui 
uma grande corrente d'ar. 

— Corrente atmosphérica, diz-se, por 
analogia corii as correntes do mar, dos 
ventos que seguem uma direcção deter- 
minada.— O Cüvmiodóro Maury tem estu- 
dado profundamentn a direcqào das cor- 
rentes aimusplitricas. 

•— Termo de Physiea. Corrente electri- 
ca, progressão em sentido opposto das 
electricidades de nomes contrários, atra- 
vés d'um conductor que, por suas duas 
extremidades, está em contacto com um 
produetor d'electricidade. 

—Figuradamente: Copia suecessiva.— 
Corrente de desgraças. — Corrente d'ago- 
nias. 

— ímpeto com que se acommette, obra. 
— Na corrente do inimigo arrojava ao 
longe a nossa guarda avançada. 

— Facilidade copiosa.—Corrente d'elo- 
quencia. 

—Oadeia de ferro ou outro metal for- 
mada por diversos elos ou fuzis grossos. 
—A corrente do forçado. — A' porta do 
convento de Santa Clara em Coimbra ha 
uma corrente agarrando-se á qual um 
criminoso perseguido não era preso, se- 
gundo a tradição popular. — Uma cor- 
rente de relogio. 

— Pequeno tributo de entrada e saida 
nas terrras dos senhorios. 

— Antigamente: Cerrediça, cortinas do 
correr. 

— Termo de Imprensa. Nomo que se 
dá ás duas peças de ferro sobre que gira 
o carro da prensa. 

— Termo de Piirgador d'assucar. No- 
me que se dá a duas taboas longas um 
tanto em forma de telha, que se põem por 
baixo dos furos onde estào as fôrmas, das 
quaes corre o mel, purgando-se este pelo 
fundo para uma bica, por onde vae reco- 
lher-se n'um vaso grande ou tanque. 

—S. m. O corrente, o mez que corre, 
em que se está. — A 14 do corrente ha 
de haver grande romaria. Ila aqui evi- 
dentemente uma ellipse. 

— Loc.: Andar ao corrente, estar ao 
corrente d'uma cousa, conhecel-a bem em 
todas as suas phases.—Zísíe sujeito anda 
perfeitamente ao corrente das transacções 
commerciaes operadas na praça de Lis- 
boa. — Pôr alguém ao corrente d'uma 
cousa, fazel-o bem sciente d'ella. — Igno- 
rava completamente a importancia dos úl- 
timos descobrimentos geographicos feitos 
na África, mas um dos mnus amigos poz- 
me perfeitamente ao corrente d'eUes. 

CORRENTEMÊNTE, adv. (Do corrente, 
com o suífixo «mente»). Com facilidade, 
expeditamente, rapidamente, sem deter- 
Be.—Lêr correntemente.—Escrever,fal- 
iar correntemente. — Despachar corren- 
temente. 

CORRENTEZA, s. f. (De corrente, com 
o suífixo aeza»). Movimento rápido das 
aguas; corrente. — A correnteza do rio. 

— Serie, continuação^ lançamento. — 
Uma correnteza de casas. 

— Execução, expedição. Pôr um nego- 
cio em correnteza. 

— Antigamente: Facilidade de tracto, 
franqueza. 

CORRENTÍO, adj. (De corrente). Ter- 
mo Poético. Corrente, que corro. 

CORRENTÍSSIMO, adj. superl. de Cor- 
rente. Muito fluente, corrente. 

—Figuradamente: Copiosissimo. — Cor- 
rentissimo jiuxo de eloquencia, 

CORRENTÔNA. (Vid. Correntão.) Ter- 
mo familiar. Diz-se da mulher que se 
apresenta bem e conversa com o desem- 
baraço de pessoas acostumadas a freqüen- 
tar boas companhias. 

CORRÊO. Vid. Correio. 
CORRÉO ou antes CO-RÉO, s. m. (Do 

com, e réo). O que é róo juntamente com 
outro ou outros, cúmplice, participante do 
mesmo crime. 

CORRER, V. n. (Do latim currere). An- 
dar, dirigir-se apressadamente, com ra- 
pidez.— Para onde corres? — <i.E andan- 
do todo o dia a uma e outra parte sem 
achar nenhuma, a tempo que o sol se que- 
ria pôr, viu em uma matta jazer um vea- 
do grande, e fazendo-lhe tiro, lhe deu com 
tanta força, que o atravessou da outra 
banda; mas o cervo que se sentiu ferido, 
se levantoti com tamanha pressa, que os 
leões a que Deserto soltou a trela, o não 
poderam alcançar: antes correndo elles 
atraz o veado, e elle atraz elles, se des- 
viaram tanto da cova, que Floriano per- 
deu o tino delia, e aos ledes de vista.t> 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'lngla- 
terra, cap. 7.— <íE como nenhum não er- 
rasse o encontro, foram de tanta força, 
que os cavallos corriam com seus senhores.» 
Idem, Ibidem, cap. 39. 
Payo Essa zorra, essa malina, 

Se lhe corrêras trigosa, 
Nào fizera essa chacina. 

Olli VIC., AUTO DAMOFINA MENDES. 

Diz-lhe que resurgio seu doce, e charo 
Senhor, e co alma leda vay correndo 
Consolar do bom Pedro o desemparo. 

ANT. FEBB., ELEG. IX. 

— «Vou eu Maria de hons pés fuy mui- 
to correndo.» Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos^ act. 1, sc. 3. 

Ali se vêem encontros temerosos 
Para se desfazer uma alta serra ; 
E os animaes correndo furiosos, 
QueNeptuno amostrou ferindo aterra. 
Golpes se dão medonhos e forçosos ; 
Por toda a parte andava accesa a guerra: 
Mas o de Luso, arnez, couraça e malha 
Kompe, corta, desfaz, abala e talha. 

cAM., Lus., e. m, est. 51. 

Corre raivosa,e freme (aleôa),e com bramidoa 
Os montes Sete-Irmàos atrôa, e abala. 

GB. ciT., c. IV, est. 37. 

Vedes-me aqui Rei vosso, e companheiro 
Que entro as lanças, e settas e os arnezes, 
Dos inimigos corro, e vou primeiro, 

OB. CIT., c. iv, est. 38. 

Assi passando aquellas regiões, 
Por onde duas vezes passa Apollo,_ 
Dous invernos fazendo, e dous verões, 
Emquanto corre d'um ao outro pólo; _ 
Por calmas, por tormentas, e oppressões 
Que sempre iaz no mar o irado Eólo, 
Vimos as Ursas, a pezar de Juno, 
Banharem-se nas aguas de Neptuno. 

OB. CIT., c. V, est. 15. 

Como doudo corri de longe, abrindo 
Os braços, para aquella que era vida 
D'este corpo e começo os olhos bellos 
A lhe beijar as faces, e os cabellos. 

OB. CIT., e. v, est. 55. 

Isto dito, veloees mais que gamos, 
Se lançam a correr pelas ribeiras. 
Fugindo as Nymphas vào por entre os rafflO» i 
Mas, mais industriosas, que ligeiras, 
Pouco e pouco, sorrindo, e gritos dando, 
Se deixam ir dos galgos alcançando. 

OB. CIT., c. IX, est. 70. 

De uma os cabellos de ouro o vento leva 
Correndo, e de outra as fraldas delicadas' 
Accende-se o desejo, que se céva 
Nas alvas carnes súbito mostradas: 
Uma de industria cae, e já releva 
Com mostras mais macias, que indignadas, 
Que sobre ella empeeendo também caia 
Quem a seguiu pela arenosa praia. 

OB. CIT. c. XI, est. 71. 

Todas de correr cansam, Nyinpha pur») 
Eendendo-se A vontade do inimigo : 
Tu só de mi só foges na espessura ? _ 
Quem te disse, que eu era o que te sigo ■ 
Se t'o tem dito já aquella ventura, . 
Que em toda a parte sempre anda com®'» ' 
Oh nào na creias; porque eu quando a 
Mil vezes cada hora me mentia. 

OB. CIT. c. IX, est. 77. 

Emfim, que o summo Deus, que por segoD^^' 
Causas obra no mundo, tudo manda : 
E tornando a eontar-te das profundas 
Obras da Mào divina veneranda ; 
Debaixo d'este circulo, onde as mundas 
Almas divinas gozam, que não anda, 
Outro corre tão leve e tão ligeiro, _ . 
Que não se enxerga : 6 o Mobile primeiro- 

OB. CIT., c. X, est. 85. 

— «Mas chegando junto a hoca 
attonitos, e como alheos de si, 
a correr pela montanha abaixo, ^ 
huns aos outros. Fujamos da ira de 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavieíi^ 
IV, cap. 4. 

Não torna atraz, ainda que movido 
Seja em seu epicyelo, perdendo 
A ordem do caminho proseguido, 
Que tanto o levador passa correndo / 
Estes espaços onde vês perdido 
O lume de que está resplandecendo 
São da mesma matéria condensada, 
Mas não refleete a lua de que he tocaa 

BOL. DE MOÜBA, NOV. DO HOMEM, C. I*') 

Esfoutro medidor do pressuroso ,g\ 
Tempo (que a lento andar passa corrt 
Voltando o bello corpo luminoso 
Com moto tão igual, como estás vendo, 
Em raaão de seu centro duvidoso 
Será nelle salvar como movendo 
Em dois tempos iguaes sua belleza _ 
Mostre mais n hum que n'outro lig"' 

IDEM, IBIDEM, C. IV, 14. 
lhe — (tO requerente sem parar 

correndo, sim Senhor, isso agofO' 
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^e, que o passado era mentira, d Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
93es, p. 29. — «Füge ás vezes kum li- 
'■^0^ que estava prezo; quehra as cadeas, 

® corre sem ellas; mas lá junto á colhi- 
ainda tenindo hum fuzil das pri- 

Idem, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

Cerva fugaz de frechaa empliimada 
j^esiizando-se bruta dehuma penha, 
j^'iva veloz carreira; 
Ias a setta correra mais ligeira, 
u por fugir da frecha á ligeireza, 

'-'1 de mào sagittifera á destreza. 
BAnB. BACEIXAR, SAUDADES A AONIO. 

Correm, sem tino apoz o bom Gonçalves, 
vuc em seguro já posto, ao p6 da guarda, 

olha com desprezo, e com insulto. 
OINIZ DA CRUZ, HYSS., C. VI. 

Q o Rei eleito, 
mue almeja por dinheiro, vai correndo 
- tlle meumo, no intuito 

c que o nào logrem.— Ei-lo cáhe n'umlaço 
armara o Raposo ; e que alli diz-lhe 

Em nome do Congresso : 
' ens ainda a intenção do governar-nos, 

' a ti mesmo governar não sabes ?» 
í'8ANC. M. do NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. II, f. 49. 

toda a parte a obedecer contentes 
'^^rem ao mando de Cyprina bella. 

carrett, retrato de venus, c. I. 

Correr a. 

alguns logo correrão 
liando o mar ao mar, que livre entrava. 

de MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. I, OÍt. 37. 

Correm, logo os soldados animosos 

Os ' ^o®ba; e tanto que chegaram, 
De. que os mares temerosos 
Trc'"" bordo os derribaram; 
A '""■"nheiros duros, e forçosos, 
Tallf^T"^ o leme nào bastaram : 
Setn punham d'uma c d'outra parte, *iproveitar dos homens força e arte. 

r,us., c. VI, est. 73. 

te t ás armas, ir apressadamen- 
gij, armas para combater; diri- 

® iniiBediatamente ao combate. 

pois corramos, e á vingança; 
E dp 'í vista dos perigos ^nimo abatido indicio certo. 

®WJZ DA CRUZ, HTSS., C. II. 

èonj j^^^?^^"tivaraente: O correr é um 
sendo em pequena extensão, 

mil^o o® penadores, nem pena- 
feira í""* ^um correr.» Jorge Fer- 
8c. 2 ° ^'isconcellos, Eufrosina, act. i, 

fen^Q ^ correr, loc, antiga, cor- 
o 7" correr, correndo 

^ possivel. — «.Depois d'al- ^Irei se apartou polo monte 
wíuito gente, onde, 

polo qi 2^"® estava segura, foi salteada 

'■'«íííeiVo que com vinte ca- 
^"tara^ « ««« Jilha, e 

^'^dos os qtíe se pozeram em de- 
'''ini g novas dadas a Palmei- 

a quem esta injuria tan- 
f a rnór correr dos cavallos se- 

guiram a via do gigante, com o qual Pal- 
meirim houve latalha e no jim o matou.d 
Francisco de Moraes, Palmeirim de In- 
glaterra, cap. 2. 

— Correr a bom correr, correr muito. 
—■ Termo de Marinha. Navegar, ve- 

lejar.— a Com esta Armada começou a 
correr Francisco de Sá, e Lopo Vaz deo 
a capitania de Goa a Antonio da Silvei- 
ra, que depois teve aquelle espantoso cer- 
co de Dio, o qual antes de Lopo Vaz suc- 
ceder no governo, o tinha desposado com 
huma filha sua por palavras de futuro, n 
Diogo de Couto, Década IV, Liv. i, cap. 3. 

Para o frigido líoreas caminhando. 
Sem numerar esfoutras que estás vendo, 
Estamos neste Estreito, onde entrando 
Por outro novo Marimos correndo, 
Cujas Ilhas tão celebres deixando 
Chegamos onde em braços vem rompendo 
O Nilo, que se unido aqui entrára 
Perder o Mar seu nome receára. 

ROL. DE MOURA, NOV. DO HOM., C. I, Cst. 57. 

— «o qual entendendo a opiniam e des- 
consolaçam do piloto, com a boca chea de 
riso lhe disse muy seguro, Nam tomeis 
pena porque ainda estamos aquém do bo- 
queiram de Aniboino; passará em boa 
hora esta noite, e amanheceremos sobre 
elle. Corriam Leste Oeste, onde nem as 
maiores distancias sam fáceis de tomar 
aos mais práticos marinheiros.d Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 1. 

— Figuradamente: Diz-se das cousas 
immateriaes, abstractas. 

Perdi a vista no mar 
indo meus olhos traz ella, 
correu mais o desejar 
que a nau que vai á vella. 

cnnvsT. TALcÃo, oniiAs, p. 27 (ed. 1871). 
Assi que d'ella perdido 
íico tal que a nam vejo, 
agora tenho sabido 
que corre mais o desscjo. 

IDEM, IBIDEM. 

Mny tristes e agravados 
d'apoz minha dor correrem, 
porque viram em nain verem 
scnam seus gostos quebrados. 
De si mesmo magoados 
descobrem minha tençam 
pera mais minha paixam. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREYRA, p. 95, 
(ed. 1872). 

Vào OS annos fugindo, o vai a idade 
Correndo apôs dos meus : Vào as tardanças 
Entre consumidoras esperanças 
Gastando inutilmente a mocidade. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. G (3." cd.). 

— Diz-se da agua, líquidos, do movi- 
mento de todo o corpo ílúido. 

As agoas claras tam livres corriam, 
Quam livros caminhantes as bcbiam. 

ANT. FER., EOLOGA I. 
Que dor, que mal, que mágoa sintiria, 
Quem visse que tangia num psalterio 
Minerva, e c'um pandeiro concertava, 
Que hora Venus tocava, hora acodia 
Com sua voz ? Corria a fonte clara... 

IDEM, EaT.OOA I. 

Nào Tejo, Douro, Zezer, Minho, Odiana, 
Mondego, Tua, Avia, Vouga, Neiva, e Lima, 
Nem os que correm lá no Oriental clima 
Nilo, Indo, Gange, Eufrate, Ilydaspe, e Tana. 

IDEM, SON., liv. I, n.° 9. 

— (íAssim aconteceu que sahindo um 
dia D. JJuardos monfear á floresta do 
deserto, que contra a banda do mar dahi 
a quatro legoas estava, levando comsigo 
Flerida e suas damas, mandou assentar 
tendas em um verde prado ao longo d'um 
ribeiro, que por elle corria, que com suas 
correntes e claras agoas fazia os cora- 
ções alegres a quem os assim não tinha.d 
Francisco do Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 1. — «Outro dia se partiram 
pera a torre, e foram jantar ao meio ca- 
minho, e antes de horas de vesporas se 
acharam naquelle gracioso valle ao longo 
da ribeira, que polo meio corria, cousa 
tão alegre pera os olhos verem, que pare- 
cia mais jrintada que natural; posto que 
d'outra parte a natureza, que de tudo é 
tão excellcnte mestra, se esmerou alli de 
feição, que se não cria que o juízo de ne- 
nhuma pessoa, por subtil que fosse, al- 
cançasse tanto, que podesse imaginar as- 
sim uma floresta tão singular como ella 
alli fizera.D Idem, Ibidem, cap. 49. — 
<iNo fundo daquelle vão corria um rio de 
agua negra, tão femarosa e trinte, que jia- 
recia a própria, que dizem de Aquerom 
barqueiro do inferno: Pera se pjãssar 
desta varanda á outra varanda não havia 
outra passagem, senão uma trave tão es- 
treita como uma mão: e além de ser mui- 
to delgada; parecia já tão podre e gas- 
tada do tempo, que não poderia sojfrer 
em si qualquer pequeno peso. •!> Idem, Ibi- 
dem, cap. 58. 

E porque é de vassallos o oxereicio, 
Que os membros tem regidos ila cabeça; 
Nào quererás, pois tens de rei oilicio, 
Que niiigiioni a sou rei dcsobodeça : 
Jlas as mercês, e o grande beneiicio, 
Que ora acha em ti, promette que conheça 
Em tudo aquillo, que elle c os seus puderem, 
Em quanto os rios para o mar correram. 

CAM., Lus., c. II, est. 8-i. 
Da pnrte d'onde o dia vem nascendo, 
Com Asia se avisinha ; mas o rio 
Que dos montes Rliipheios vae correndo, 
Na alagôa Mcotis, curvo o frio. 
As divide ; e o niar, que fero c horrendo 
Viu dos Gregos o irado senhorio, 
Onde agora do Tróia triumphanto 
Nào vê mais que a memória o navegante. 

OB. ciT. c, III, est. 7. 
Gallia ali se verá, que nomeada 
Co'os cesareos triumphos foi no mundo, 
Que do Sequana, e Kliodano regada, 
E do Garumna frio, e Rlicno fundo : 
Logo os montes da Nympha sepultada 
Pyrene se alevantain (pie, segundo 
Antigüidades contam, quando arderam, 
Rios de ouro, o de ju iita então correram. 

oB. CIT., c. III, est. 10. 
Já perde o campo o e.'iercito nefaiido; 
Correm rios do sangue desparzido, 
Com que também do campo a còr se perde, 
Tornado carmeBi do branco, c verde. 

OB. CIT., c. iit, est. 52. 
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Dou signal a troinbeta castelhana 
Horrendo, fero, ingente, c temeroso: 
Ouviu-o o monte Artábro ; e Guadiana 
Atraz tornou as ondas do medroso : 
Ouviu-o o Douro, o a terra transtagana; 
Correu ao ni:ir o Tejo duvidoso : 
E as mães, que o som terrível escutaram, 
Aos peitos os íilhiuhos apertaram, 

on. ciT., c. IV, est. 28. 

Alguns, que cm espingardas, c nas bestas, 
Para ferir os cervos se fiavam, 
Pelos sombrios m ittos, e florestas, 
Det' r.ninadamente sc lançavam : 
Outros nas sombras, que das altas séstas 
Defendem a \'erdura, passeavam 
Ao longo d'agua que suave e quôda 
Por alvas pedras corre á praia lêda. 

OB. C[T., c. rx, est. 67. 

Os nacionaes, e estranhos o hão de ver; 
E huns, o outros vos darão louvor. 
Em quanto o Sado para o mar correr. 

J. X. DE MATOS, lilMAS, p. 23, (3.« Cdíç.). 

— lagrimas; o sangue correm. 

Depois de me visto ter 
e jaa que me conhecia, 
lagrimas lhe vi correr 
dos olhos que nam movia 
de mim sem nada dizer ; 
Eu lhe disse : meu dossejo 
vendo-a tal com assaz dor 
dessejo do meu ainor 
crerei eu ao que vejo 
ou crerei ao meu temor. 

CIIKYST. FALCÃO, OBIIAS, p. 10 (ed. 1871). 

— < o imperador esiimava em muito o 
esforço de cada um, havendo aquella ba- 
talha por uma das boas que vira: as fe- 
ridas que cada um trazia eram grandes, 
e o sangue que dellas corria, muito; as- 
sim que isto os poz em tamanha fraquez t, 
que quasi se não podiam ter: e tratando- 
se a braçoSj por se acabarem de vencer, 
vieram ao chão empeçados um no outro, e 
Tremorão com algum mais acordo ; porém 
não tanto, que a victoria fosse claramen- 
te sua.n Francisco de Moraes, Palmeirim 
dTnglaterra, cap. 30. — <sEl-rei levantou 
D. JJuardos, e tomando-o antre os braços, 
o apertou comsigo, correndo-lhe vmitas 
lagrimas: começou dizer: Filho D. Duar- 
dos, quem qiiereis vós que tanto tempo de- 
sejasse vêr-vos, e que no dia que isto al- 
cançasse vos negasse o que pedis'ÍD Idem, 
Ibidem, cap. 45. 

Lagrimas costumadas a correr-me 
Que vos pode deter ¥ sahi correndo 
Uoces, e tristes. 

ANT. FERR., SON., Hv. 1, n. 7. 

Poe tu, Nympha, em eífeito meu desejo, 
Como merece a Gente lusitana; 
Que veja, e saiba o mundo, que do Tejo 
O licor de Aganippe corre e mana. 

CAM. Lus. c. III, est. 2. 

Os altoa promontorios o choraram, 
E dos rios as aguas saudosas 
Os semeados campos alagaram 
Com lagrimas correndo piedosas : 
Mas tanto pelo mundo se alargaram 
Com fama suas obras valerosas, 
Que sempre no seu reino chamarão 
Atíbnso, AfFonso, os eceos ; mas em vào. 

OB. CIT., c. III, est. 84. 

Mais quiz dizer; e não passou d"aqui, 
Porque as lagvimiis já correndo a pares 
Lhe saltaram dos olhos, com que logo 
Se accendem as deidades d'agua cm fogo. 

oB. CIT., c. VI, est. 34. 

Do qualquer erva que mais perto achava 
Com cscaeeza extrema sc nutria, 
Na sêde que as entranhas l]i'abrazava 
Nenhüa agua buscar jamais se via, 
Parece que co'as folhas misturava 
A fonte que dos olhos lhe corria, 
Mas o fogo de que era distilada 
Deixava a sêde mais acrcscentada. 

ROL. DE MOUKA, NOV. DO IIOSiEM. C. III, CSt. 27. 

Abre a fatal ferida, o sangue corre 
A remir tanta injúria ; e antes que clame 
Do Esposo a otlens.i, honradamente morre. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 21 (3.° Cd.). 

— Estar em voga.— «Corria a adula- 
ção desenfreadamente repartida em des- 
iguais idolatrias.* Francisco Manoel de 
MeJlo, Epanaphoras, p. 8. 

— Extender-se no espaço, dirigir-se.— 
(file tão pequena que tem só legoa e meia 
de cumprido, e está doze hgoas ao Poente 
da Ilha da Palma, e corre de Sueste a 
Noreste com tres legoas e meia de circui- 
to.y> Antonio Cordeiro, Historia lüsulana, 
Liv. XI, cap. 5. 

O reino de Cambaia belllcoso: 
(Dizem que foi de Poro, rei potente) 
O reino de Narsinga, poderoso 
Mais de ouro e pedras, que de forte gente : 
Aqui se enxerga lá do mar undoso 
Um monte alto, que corre longamente. 
Servindo ao'Malabar de forte muro, 
Com que do Canará vive seguro. 

CAM., LUS., C. vil, est. 21. 

— Correr pela memória, recordar-se, 
fazer exíbrço para se lembrar. — «Correi 
pela memória, e dizey a causa deste mys- 
terio.iy Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 43. 

— Comportar-se, proceder. — «-Desta 
maneira corrião os christàos deste Bispa- 
do, e seus Sacerdotes nas cousas espiri- 
tuaes, e Ecclesiasticas, quando o arcebis- 
po veyo a elle, e celebrou o Synoão Dio- 
cesano, em que pdla bondade de Deos to- 
das ellas foram reformadas, e postas na 
ordem que se podia desejar.-» Antonio Gou- 
veia, Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. 
I, cap. 19. 

— Correr por conta de; ser da respon- 
sabilidade de.—«Corre/Jor conta do nosso 
ojficio, & dentro de nossa jurisdição o ser- 
mos executores da tayxa, que Deos poz á 
ventura, & á disgraça ; á vida & á m,ortt 
de cada qual. » Francisco Manoel de fllel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 38. 

Ainda que ceda a espada enfraquecida. 
Corra por conta da alma a fortaleza : 
Não está na tua mão ganhar a emprcza, 
No teu valor está perder a vida. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 22. 

— Correr com, dirigir. — <í Consenti- 
ram na entrada de Lopo Vaz, que logo 
desembarcou, e se aposentou, em terra, 
e começou a correr com as cousas do go- 

verno.-» Diogo .do Couto, Década IV, 
I, cap. 3. — sO Governador Nuno da Cu' 
nha, tanto que despedio Bastião Breif^) 
deo d véla pera Orfnuz, e com vento pi'OS' 
pero chegou a Mascate, onda deixou 
doentes que eram muitos, e com « w" 
Simão da Cunha, em que elle hia,6 0 
D. Fernando Deça passou a Ormuz, 
xando alli os mais navios; e em poucos^ 
dias chegou áquella fortaleza, onde /<'' 
mui bem recebido de Christovão de 
doça, Eey, e Guazil, e se aposentou nd 
fortaleza, onde começou a correr com 
cousas dantre o Rey, e Xarrafo, que es- 
tavam differentes, apaziguando-as, e wi"' 
dando tirar devassas em segredo, porqut 
determinava de castigar quem tivesse cuí- 
pa.» Idem, Ibidem, Liv. iil, cap. 3. 

—Divulgar-se, fallando da fama, de no- 
ticias, etc. — «As novas de sua perda cof^ 
rerara por todas as cortes de princip^^- 
assim de Arnedos rei de França seu cu- 
nhado, e de Recindos rei de ílespanhd} 
Belagriz soldão de Niquea, Mayortes^ 
gran-cam e de todos aqxielles, que curn 
tinham razão ou amizade; onde foi ci 
teza tão geral, que com igual vontade í""" 
tiam a buscai-o, pondo suas pessoas 
perigos de que já estavam apartados; 
que o amor, que a D. Duardos tinli(i''^> 
não consentia outro repouso.» Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra. 

E, entrando assi a fallar-lhe a tempo c hor»®' 
A sua falsidade accominodadas. 
Lhe diz, = como eram gentes roubadoras, 
Estas, que ora de novo são chegadas: 
Que das nações na costa moradoras. 
Correndo a fama veio, que roubadas 
Foram por estes homens, que passavafflj 
Que com pactos de paz sempre ancoravaW' 

CAM., LUS., c. I, est. 78. 

— «Correndo as novas por esse 
tão da morte de Modofar, chegaram 
Bador, que logo voltou pera vir requi 
o seu Reyno, e assi em trajos de ^ 
dar, dizem, que entrou na Corte do 
dabá, onde estava ainda sua mãi vtvO" ^ 
o Rey seu filho, que era ainda manc&" > 
e sem se dar a conhecer a pessoa alg^'"*'^^'^ 
entrou com a mãi, e se lhe ãescubriO; P 
dindo-lhe que quizesse ordenar com í 
houvesse o seu Reyno.» Diogo de Cou ' 
Década IV, Liv. i, cap. 7. — lEntarfi. 
pos, e deixoii aqui a sua declaraçaj^ , 
doutrina christã, que começa. Folgai cn 
tãos de ouuir, e saber como Deos 
fez todas as cousas pera seruiço do 
mem ác. a qual depois correo, « 
per todo Oriente com grande fruyt^ 
que nouamente se conuertem á nossO' 
grada religiam, como obra saida 
grande luz, que Deos lhe dera,»- 
Vida de S. Franci.qno Xavier. Li^' ' 

00 

Vida de S. Francisco Xavier, 
p. 12. 

— Passar-se. — «Corria o anno de 
indo o 

ô9 
l ta< 

antes da vinda de Christo, quando ^ 
Júlio César entrou, bem á sua 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana- 
I, cap. 15. 
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Haver, dar-se, existir.— «Romaria 
prometteu correndo torme.nta^ já 

se cumpria, n Francisco Mnnoel de 
^ Apologos Dialogaes, p. 32. 

Subir, orçar, faliando do tempo.— 
^orria jVi per cincoenta annos, que o go- 

de Purtugal entaua em maãos de 
^i^cipes estrangeiros.* Francisco Jla- 

de Mello, Epanaphoras, p. G. 
Perseguir. — «Os de 31ombaça esta- 
fortificados meia légua da Cidade, 

todos os dias vinham correr aos 
fossos, de dia, e de noite, com quem ti- 

algumas hrigas mui accezas; por- 
se vieram a dtsavergoifhar tanto, que 

^'nirnvam pela Cidade, e commettiam os 
fossos em suas estancias, tão contínuos, 

traziam disvelados, e quehrantados.» 
'ogo de Couto, Década IV, Liv. vi, 

cap. 2. 

"^Succeder. — «jE logo despedio hum 
ligeiro com cartas a Nuno da Cu- 

em que lhe dava conta do que era 
^^'^<^idido, pedindo lhe pol Vjora^ e muni- 

navio foi em poucos dias por 
Q ^^'>'vir o tempo, e dando as cartas ao 

Nuno da Cunha, que vendo 
'^°usascomo covvèv&xa, ficou muito apai- 
^ado dos Capitães, que foram causa 

dir desordem: e logo tornou a despe- 0 navio com tudo o que lhe pediram, 
a Simão da Cunha o erro que 

^ feito, e pelo vento ser contrario foi 
devagar.r, Idem, Ibidem, Liv. vi, 

Comedia hc mista, a mor 
. ^ ® delia motoria, fundada nos aconte- 

lios do Mundo, que commummente 
Antonio Ferreira, Bristo, Prol. 

Correr em cheio, receber-se por in- 

Qianto A Viuva, assenta-se em consulta, 
j,, Que cada Irmau se cncnrregue 

itn terço á Màc pagar, a arbítrio d'clla; 
Q constituir-lho em renda, 

® uo dia do morto corra cm cheio. 
'■Sano. m. donasc., pab. df.laf., liv. i, f. 42. 

vigor. — Esta lei já não 

py^^^^^cer-sG, faliando do tempo d'um 

por, faliando de rendas, tor- 
por de.—Estas rendas correm 
íei'e —®**- ® rendeiro for, nem 
Jue ^ '^ooima, em que cair aquelle, com 

mais leve-a El Rei ; e se 
''«Hc/eiVo, e correr a terra por 

cooj-j^^' P^gue outro tanto, como for a 
cot^ pena, que ha de pagar aquelle, 

^ ® C'Vee7iça for feita.» Ordenações 
Liv. V, Tit. 75, § 1. 

faliando da moeda. 
/ur<oj livrarom todollos feitos dos 
íe alguns fezerem ataa contida 

cí), ^ifjras de moeda antigua, ou 
que ora corre; salvo se 

'oJj-e ®asos exceptuados na ordenaçom 
^ej ® livrarom com os Jui- 

feitos da Almotaceria, que per 

apellaçom vierem, como chegarem a contida 
de dez mil lihras, e os outros, onde for 
mais pequena couthia, livrarom os Juizes 
per sy.D Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
Tit. 27, § li5.— «E ao que nos diztr 
enviastes, que os ditos heesteiros se agra- 
vam Contra os Concelhos, porque quando 
vão servir com presos, ou, com dlnheiros, 
lhes nom querem dar por seu mantimento 
por dia a cada huun mais de trinta sol- 
dos, que som contheudos em seos priville- 
gios, que lhes forom dados na era de mil 
e quatrocentos e trinta e cinco annos, da 
moeda, que entom corria. E que fosse 
nossa mercee, que declarássemos quanto 
agora aviam d'aver.n Ob. cit., Tit. G9, 
§ 20. — « Por qualquer cousa, que paga- 
vam correndo os reaes de tres libras e 
meia, ante que se começasse de lavrar a 
moeda de dez reaes huma lihra, paguem 
daqui em diante cinquo lilras, que vem ao 
que paga cincoenta lilras per a dita 
moeda de tres libras e meia no dito tem- 
po, duzentas e cincoenta libras; e assy 
do mais, e rrenos: e per esta guisa pa- 
guem qualquer cousa, que for devuda per 
as sobreditas moedas, ou ouro, ou prata 
dos tempos passados, ataa qtie a dita 
moeda de dez reaes foi feita, reservando 
aquelles casos, em que agora se mandam 
pagar aquellas cousas meesmas, em que 
as partes eram obrigadas. E esto parece 
que razoadamente se deve fazer, porqne a 
maior parte das cousas igualmente feze- 
rom esta mídtiplicaçom na valia. » Ob, 
cit., Liv. IV, Tit. 1, § 30. — « Posto 
que em alguus dentes contraídos suso di- 
tos, feitos e celebrados em cada huu destes 
tres tempos, fosse dito que o devedor pa- 
gasse das moedas, que corressem aos tem- 
pos das pagas, mandamos que o dito de- 
vedor seja theudo a jmgar da moeda, que 
corria no tempo, que se fez o dito contrau- 
to: e se foi Jeito no anno da Era de mil 
e quatrocentos e vinte e quatro annos, pa- 
gue da dita moeda, ou dez libras por 
hua desta de real de trei libras e meia: e 
se foi des Janeiro da Era de mil e qua- 
trocentos e vinte e cinco annos, ataa Ja- 
neiro Era de mil e quatrocentos e trinta 
annos, pague sttte libras por hua dos di- 
tos reaes de tres libras e meia: e se foi 
des Janeiro da dita Era, ataa Janeiro 
da Era de quatrocentos e trinta e seis 
annos, pague a dita moeda, ou qua- 
tro libras por hua de real de tres libras 
e meia, pela guisa que dito he, sem em- 
bargo da dita clausula.D Ob. cit., § 17. 
—« Que todalas terras, casaaes, herda- 
des, vinhas, olivaaes, pumares, e quaees- 
quer outras herdades, que logo no começo 
nos tempos passados forom dadas a cer- 
tas mediçoões, a saber a mêo, ou a terço, 
ou a quarto, ou a quinto, ou alugadas, e 
depois Jezerom aveenças e coidrautus, ou 
afforamentos de novo, em que se obrigua- 
rom por estas mediçoZes a pagar certos 
dinheiros, ou ouro, ou prata pelas moe- 

j das, que corriam nos tempos passados 
ataa jjrimeiro dia de Janeiro da Era de 
mil e quatrocentos cincoenta e tres annos, 
em que se começou a lavrar a moeda de 
dez reaes, mandamos, que aquello, por 
que se pagava, correndo a moeda de 
reaes de tres libras e meia, hua lihra, 
paguem per esta, que ora corre, cinquo 
libras por hua, que vem assy ao que pa- 
gava cincoenta lilras por hua de tres li- 
bras e meia, duzentas e cincoenta; ou 
paguem por ouro, ou prata, ou per ou- 
tras quaeesquer moedas, porque em os di- 
tos contraídos, que feitos teem, som obri- 
gados de pagar, quando lhes nom quize- 
rem pagar as duzentas e cincoenta libras 
por hua, como em cima he declarado, e 
contheudo; ou paguem a mediçom de 
fruitos, a que pelo primeiro foro, e con- 
traídos eram obrigados, qual ante quise- 
rem os lavradores, ou foreiros: e esta es' 
colha declarem do dia, que for pubrica- 
da, a doos meses.y> Ob. cit., § 34.— «Se 
algum recebeo da moeda de reaes de tres 
libras e meia, e cruzados por alguns 
contraídos, ou moordomados, ou empres- 
tidos, ou depositas, ou Tetores, ou Cura- 
dores, Minisiradores, e Almoxarifes, ou 
Recebedores, ou per outro qualquer con- 
traído, ou casi contraído, que depois seja 
onmãlado, pague pelas ditas moedas de 
reaes de tres libras e meia, e cruzados, 
que corrião des a Era de mil e quatrO' 
centos e trinta e cinco annas, ataa pri- 
meiro dia de Janeiro da Era de mil e 
quatrocentis cincoenta e tres annos, nom 
fazendo differença em essas moedas, ou 
per esta moeda quatro libras por huma; 
e per esta guisa mandamos que paguem 
quaeesquer nossos Rendeiros, e outras 
quaeesquer pessoas, que em as ditas moe- 
das sejão devedores, e obrigados a Cura- 
dores, e Admenistradores, e Almoxarifes, 
e Recebedores.■» Ob. cit., §45.— « Que 
por sua alma, logo quomo falecesse, man- 
dasse dizer tres mil Missas, pera que 
deixou tres mil reaes de prata de lei de 
onze dinheiros, de que ctnto, & dezasete 
fazem hum marca, hos quaes reaes sam 
hos vinténs de prata, que agora correm 
nestes Regnos, que vai cada hum, vinte 
reaes, de seis ctptís de cobre, sem liga, 
cada real, a que chamam reaes brancos.» 
Damiao de Goes, Cbronica de D.Manoel, 
Liv. I, cap. I. —«Esses Vereadores com 
os Juizes julguaram todollos feitos da» 
injurias verbaaes, que nom forem antre 
Vassallos, e Eidalgos, ou homens de con- 
thia de cavallo; e do livramento, que de- 
rem, nom darom pera Nós apellaçom, nem 
aggravo: e assy livrarom todollos feitos 
dos furtos, que alguuns fezerem ataa con- 
tida de cinquo libras de moeda antigua, ou 
de cinquo desta, que ora corre ; salvo 
se for nos casos exceptuados na ordena- 
çom sobre esto feita: e livrarom com os 
Juizes os jeitos da Almotaceria, que per 
apellaçom vierem, como chegarem a con- 
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ihia ãe dez mil libras, e os outros, onde 
for mais pequena contJiia, livraram os 
Juizes per sy.n Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. 5á7, § 3. 

—Caber, incumbir, fallando d'uma obri- 
gação. — Corre-lhe a obrigação de vigiar 
por elles. 

— Correr com, proseguir, continuar; 
levar até. 

— Correr com, ter relações, tracto com. 
— Valer, fallando d'uma razão. —Não 

corre esta razão. 
— Ter um movimento de progressão, 

fallando das cousas. — A penna corre 
sobre o papel. — Â tinta não corre.—Ao 
correr da penna, loc.: Espfinlaneamente, 
sem trabalho de reflexão lenta. — Isto 
tudo foi escripio ao correr da penna. 

— Correr a foguetes, apressar-se, mo- 
ver-se, agitai'-se, por cousas d'apparen- 
cia brilhante, por cousas de pouca impor- 
tância. 

— F. act. Percorrer.—«Ca el per dias 
e noites nunca perdia afam, levantandos- 
se duas e tres horas ante manhaã, apra- 
zando de noite per invernos e calmas, 
des i cavalgar, e correr fragas, e saltar 
regatos e carregos de grandes cajoòes, 
caindo em elles, e os cavallos sobrelle.D 
Fernão Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 98. — «A esto diz El-Rey, que Al- 
quaide, nem seus homens nom leixem da- 
qui en diante trazer armas defesas a ne- 
nhuum, e que as Jilhem aos que as acha- 
rem: salvo se forem homens, que vaam de 
caminho, ou que venham de ve>-.r suas her- 
dades, ou aquelles a que as ElRey manda 
trazer per sua Carta; e defende, que num 
levem algo de nenhuvm pollas trazer; e se 
o fezerem, que sejam theudos a todo dam- 
pno que desto vier: outro sy deftnde, que 
nom façam aveenqas sobre as cooimas, e 
penas, que som postas per razom das ar- 
mas tiradas, e das chagas, e dos outros 
malleficios, antes que essas cousas sejam 
feitas; e as aveenças, que assy feitas fo- 
rem, manda que nom valham; e o Alquai- 
de, ou Almuxarife, ou Moordomo, que 
as fezer, ou consentir, seja theudo a todo 
dampno, e a toda perda, que se dello se- 
seguir; e se rendeiro for, nem leve elle a 
cooima, em que cair aquelle, com que 
aveença fezer, mais leve-a EíRey; e se 
nom for rendeiro, e correr a terra por 
ElRey, pague outro tanto, como for a 
cooima ou pena, que ha de pagar aquelle, 
com que a aveença for feita.o Ordenações 
Affonsinas, Liv. v, Tit. 75, § 1. — «Di- 
zem, que os Meirinhos, Alquaides,e Moor- 
domos, e outros, que correm a terra, vaaõ 
aas casas dos homens buos, e boas molhe- 
res, 6 acontece algumas vezes, que nom 
seendo hy esses homens, ou molheres, bri- 
tam-lhe as portas, e entram-lhe dentro 
nas casas, per mal que lhes querem, ou 
a rogo d'alguuns, pera lhes fazerem mal e 
deshonra; e dam a entender, que buscam 
hy gar^oZes, e molheres, de que devem aver 

algo; e por esta razom recebem as gentes 
grandes deshonras, e grandes defamamen- 
tos: pedem-vos. Senhor, por mercee, que 
mandees que se nom faça tal cousa.n Ob. 
cit., Tit. 76, § 1. 

E, depois que ao rei apresentaram, 
Co'o recado, os presentes que traziam, 
A cidade correram, e notaram 
Muito menos d'aquillo que queriam ; 
Que os mouros cautelosos se guardaram 
De llies mostrarem tudo o que pediam : 
Que, onde reina a malicia, está o receio, 
Que a faz imaginar no peito alheio. 

cAM., Lus., c. ir, est. 9. 
Sentiu Joanne a aíFronta, que passava 
Nuno; que, como sábio capitão, 
Tudo corria, o via, e a todos dava, 
Com presença e palavras, coração. 
Qual parida leôa, fera e brava, 
Que 03 filhos, que no ninho sós estão. 
Sentiu que, em quanto pasto lhe buscara, 
O pastor de Masyllia lh'os furtara. 

OB. CIT., e. IV, est. 3G. 
Vês corre a costa, que Champá se chama. 
Cuja matta é do pau cheiroso ornada; 
Vês, Cauchichina está de escura fama ; 
E de Ainào vê a incógnita enseada. 
Aqui o soberbo império, que se aiíama 
Com terras, e riqueza nào cuidada, 
Da China corre, e occupa o senhorio 
Desd' o Tropico ardente ao Cinto frio. 

oB. CIT. c. X, est. 12d. 

— «Pondo em sua vontade correr to- 
das as parles do mundo e não tornar á 
vida deacançada, de que saia, sem saber 
algumas novas de D. Duardos: e assim ca- 
minhou tantos dias sem nenhuma aventura 
pera contar, que entrou no reino de Lace- 
dtmonia, onde um dia já quasi noite se 
achou em um valle gracioso, longe de po- 
voado, que por meio de umas serras ia.d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. G. — «Primalião o conheceu 
na falia, e Itixand.o a espada o levou nos 
braços, dizendo: Senhor irmão este encon- 
tro, inda que fosse tanto á minha custa, 
já me não pode parecer mal, pois me fez 
conhecer-vos, cousa que não es2)erava polo 
muito que tenho corrido, e novas mal cer- 
tas que sempre me deram.y> Idem, Ibidem, 
cap. 10. — «Logo cavalgaram, caminhan- 
do todos polo rio abaixo, praticando cou- 
sas de sua demanda, e as terras que cada 
um corrêra: Polendos contava as novas 
que da corte sabia, que havia poucos dias 
que delia partira, antre as quaes lhe dis- 
se do infante Palmeirim, como o achara, 
e a carta que a donzella trouxera, e quão 
perfeitamente a natureza partira com 
elle de suas graças.n Idem, Ibidem, cap. 
15. —; «Selvião, não sabendo que jizesse, 
determinou ir-se ao gigante Dramusian- 
do, que o recebeu mui bem, e rogando lhe 
que por nenhuma via se partisse do seu 
castello té saberem novas de Palmeirim, 
se armou de todas as armas, assentando 
em sua vontade correr todo o mundo em 
sua busca.D Idem, Ibidem, cap. 56.— 
«Além deste jicou também outro não me- 
nos, mas muito mais esforçado que elle, o 
qual vendo-se pobre e sem senhorio, deter- 

minou correr todalas cortes de princtp^h 
e n'ellas mostrar o preço de sua pessod-" 
Idem, Ibidem, cap. 71.— «Pregava 
cessar em publico, e pelas casas particu 
lares, correndo os lugares, e villcts da co 
marca.» Fr. Luiz de Sousa, Historia d® 
S. Domingos, Part. i, Liv. i, cap. 2. 
«A pobreza, a penitencia a preseueranç > 
o trabalho, o modo em fim de os visi (f 
correndo as ruas, e parando ás portas> 
onde auia, ou defuntos, ou bautisi^^ 
cantando as anta doutrina, foy em tu 
semelhante ao que guardou no cabo de " 
morij.íí Lucena, Vida de S. Francisco 
vier, cap. 1.—«Nam digo eu por qM^ ^ 
almas sei de certo que me ham de voar 
mãos ao céo, deuendo, e agradecendo 
sempre a bemauenturança, de que goza^^'"^' 
á graça, que receberam por meyo ãe^ 
ministro tam indigno', mas uma so 2 
Deos tevesse predestinado no meyo d<iq^ 
Ias brenhas me deuera a mim lettar p ^ 
ellas apos si mais contente por ceTto> 
ligeiro, do que vay correndo os cait^P^ > 
saltando pelos montes, trespondo as 
madas o veado, ou ceruo, em que o -ov 
rito santo representa aquelle immenso ajn j 
com que o diuino Esposo veyo do 
terra a buscar cada uma destas mes 
almas, nam com algum receo se o ^ 
riam com peçenha, mas determinO''^ 
morrer por todos na cruz.d Idefflj 
dem, Liv. iv, cap. 8. — «.á que 
deo agradecendo com muita cortez^^h ^ 
lembrança, e amor, que lhe mostraví<''>> 
que da empreza não desistiria até 
ntlla, e que só com o seu bordão 
correr todas as Igrejas dos Christaos 
Sam Thome, e pregar a verdade 
ca áquelles pouos tão enganados 
monio.T) Antonio Gouvêa, Jornada do 
cebispo de Gôa, Liv. i, cap. 
verdade na lingoa dos que a não y® 
he como agoa do Chafariz ãe EIR^V' 
por correr canos de enxofre 
mal ao figado.D Francisco llanoel d® 
Io, Apologos Dialogaes, p. 8. 

Meu heroico valor, trazer pendente 
Do bordado talim, mo vio na guerra 
Uma talhante espada; e sobre tudo, 
Erguer da Cama, n'uma fria noite, 
Por correr, sem temor, suas muralhas, 
Quando o foço nas altas atalaias, 
Brilhando tristemente, annuneiava 
Koubos, assolações, incêndios, mortes í 
Se hoje soubesse, que eu ficava em CaB ' 
Assombrado de quatro bagatellas ? 

DINIZ DA CRDZ, IIYS9., C. Ü. 
— Diz-se também do fogo: 
Mas elle emfim, com causa deshonracl"; 
Diante d'ella a ferro frio morre, 
De outros muitos na morte acompanha ^ ' 
Que tudo o fogo erguido queima e corf 
Quem, como Astyanax, precipitado, 
(Sem lhe valerem ordens) do alta ^"'^.'','1'. 
A quem ordens, nem aras, nem respot t 
Quem nú por ruas, e em pedaços feito- 

CAM., LUS., c. IV, est. 5. _ 
— Correr a carmVa, justar 

carreii'a. — «AÍ7ida a manháa nuo 
todo clara, quando já estava 
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Wío (^g Âlmourol, esperando polo guar- 

? *^0 vulto de Miraquarda: Dr' 
que o soube, saiu a gram jjressa 

'''nado de todas as peças, e passando 
elles algumas palavras de cortezias, 

exaram as lanças, e fazendo-as em pe- 
, passaram um polo outro airosos e 

postos. Logo tomaram outras, a cor- 
ram a segunda carreira, t Francisco de 

^or^s, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 71. 
'^nespondeo elle, pois assi he, façamos 

festa, pois somos amigos, mandou 
"O Jiíe se tangessem todos os seus es- 
^entos, e atabales pollas ruas, e se cor- 

_ Sem carreiras, com que foy muy fes- 

y j o nascimento da Infanta, que Deos 
e mandou dar a Domingos Fer- 

Q que nos seruia de lingoa huma 
- de hrocado.v Antonio Gouvêa, 

do Arcebispo de Gòa, Liv. iii, 

Figuradamente: 

^luolla griX carreira, que esperava, 
orreo com grà victoria o grào'Gigante. 

ANT. FEnR., ELEGIA IX. 
que o caminho tu bem mo mostraste, 

rque corrcste a gloriosa palma ? 
idem, son., liv. II, n.° 2. 

■^Perseguir. O cão corre a caça,— 
^^>^08 o correm. 

touros, combater os touros na 

Correr alguém, fazer-Ihe assuada, 
pgp^°rrer a toque de caixa, expulsar, 

rua; perseguir com insultos, 
l-orrer a argolinha, correr a cavallo 

Um lança com que se deve enfiar 
fçj ^•'golinha suspensa no meio da car- 

cavalhadas. 
Os "b Correr as eqrejas. — Correr 

da Paixão. 
(}„7~ '®1"®^tar. Este sujeito corre to- 

casas do Porto. 

do j- os rumos da agulha, mudar 
'■■ecção, fallando do vento. 

tar 
■ Correr perigo, risco, tormenta, es- 

^ P®i'igo> risco, tormenta; pas- 
ríjQ ' ^'^'^°''rel-os.— «Correm algum pe- 
aoj Muitas moças, pelo sobejo amor 
áe ® irmãos...n Francisco Manoel 

'Oj Carta de Guia de Casados. 
Ser efí parelhas, a par, emparelhar, 

^gual, equivalente. 

<asi(i P"'" « memória, por a phan- 
Poré^ '"®P'-'®®®ntar-se no espirito. — (íE 
perad' lhe lembrou que já o im- 
ouíí-j,"^ seu avô se vira em 

como aquella, e só na de- 
íag ç ^ " ^os homens está o commetter 
/anftjjj-'®"®-' depois de correr tudo pola 
^cindo ^^terminou passar além, dei- 

senão a espada somente, 
'eií ^ 2we o peso dellas fosse pera mais 
i^íSo 6 pondo o pé no páo, e o co- 

a es senhora, e ajirmando-se so- 
/ mas quando chegou ao meio 

^Ç<ju de dobrar-se pera baixo, e 

rachar-se por tantas partes, que Palmei- 
rim se teve de todo perdido.Francis- 
co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 58. 

— Correr o trocado, estar em eircum- 
stancias oppostas, estar em contradição. 
— «.Mas a nenhu7n de nós poude ser bom 
seu pensamento indo sempre ambos cor- 
rendo o trocado; em desmentido das mi- 
nhas verdades, elle aplaudido pelas suas 
mentiras.T> Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 27. 

— Loc. PROV. : Correr Sêca e Méca e 
logares {ou olivaes) de Santarém, ou sim- 
plesmente Correr Seca e Meca, correr lon- 
gas terras, andar muito, viajar muito.— 
«O Rey desses conhecimentos he a minha 
(mulher). E não ha nenhuma destas que 
com o rabinho entre as pernas, e huma 
bengala na mão coi'rem seca e meca, que 
não registe com ella.D Jorge Ferreira de 
Vasconcelios, Ulysipo, act. v, sc. 1. A 
supposiçfio de Moraes de que esta Seca 
seja Ceca em Ilespanha, o Meca a Meca 
asiatica, é inteiramente absurda pela im- 
possibilidade de uma origem popular. 
Melhor seria pensar em Âsseca,. que por 
aphérese daria Seca, pronunciada pri- 
meiramente Sêca, e depois Séca por in- 
fluencia de Méca, porque Asseca e Meca 
são nomes de povoações nas proximida- 
des de Santarém. A ultima é hoje NS. 
de Méca. 

— Passar.—Correr a vmo pelo cabello. 
— Correr a posta, viajar em posta, ir 

muito depressa. — Figuradamente : 

Devemos sempre euydar 
diante dos olhos tendo 
hora tam forte ; 
compre-nos de despertar 
que ymos a posta correndo 
pera a morte. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA l-REIBA, p. 89. 

— Correr aventuras, dizia-se dos anti- 
gos cavalleiros andantes que iam em bus- 
ca de façanhas d'armas, 

— Correr fortuna, expôr-se a certas 
eventualidades. 

— Termo B^orense. Correr folha, exa- 
minar se alguém tem crime em aberto 
nos cartorios dos escrivães, em virtude 
de um despaclio que se lhes apresenta 
para que digam se o ha ou níio. 

— Figuradamente: — n Logo dalli fui 
correndo a folha a comadres, discípulas, 
afilhadas, e devotas, mostrando a todas 
seu achadego.D Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 92. — Correr 
todas as instancias, passar successiva- 
mente por todos os gráos de jurisdicção, 
de recurso, appeliaçSo, etc. 

— Mover rapidamente cm linha recta, 
no mesmo lançamento, — Correr as cor- 
tinas. — Correr os bastidores do theatro. 

— Correr o fecho, fazel-a entrar no ori- 
fício respectivo para que elle feche.— <íE 
porque não tinham mais lanças pera po- 
der justar, e batalha das espadas D. 

Duardos não podia fazel-a com ninguém, 
segundo a ordenança do castello, foi logo 
aberta a porta da torre, da mão daquelle 
temido Fandaro. D. Duardos se reco- 
lheu maltratado do encontro. O da For- 
tuna, que já desejava experimentar a sua, 
entrou traz elle. Pandaro que não espe- 
rava outra cousa, tanto que o viu dentro, 
correndo o fecho da porta, cuberto do es- 
cudo e sua maça na mão, feita de novo, 
se veio a elle.t Francisco Manoel de Mel- 
lo, Palmeirim de Inglaterra, cap. 41. 

■— Correr banhos, publicar na egreja 
os banhos ou proclamas do casamento. 

— Correr-se, v. rejl. Ser corrido. 
— Envergonhar-se. 

E não te corras de mi : 
Mus com teu poder faeuudo 
Assüives a todo o mundo, 
E não to lembras de ti, 
Vem ves que te vas ao fundo. 

GIL VIC., AUTO DA FEIBA. 

Job. Bento e louvado seja o Deos dos ceos ! 
Satanaz. Se o tu renegasses, temer-t'hia Deós, 

E eori-er-se-hia muito de te fazer isso. 
Joh. Lil, ]ii aos inereos ! 
Saianaz. Assi! ora espera, farei que renegues, 

Quero fazer o que Deos me manda. 
IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— <iPor conhecer minha insufjiciencia, 
corro-me d'escrever cousas sotijs. E quan- 
do constrangida de me pedir o desejo as 
quero tocar, J'oge-me o atrevimento, acon- 
selha-me a razam que o nam faça.* D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 23 
(ed. 1872). 

A vaydade segui, 
de que tenho grande afronta ; 
de alguns gostos que fengi 
de mi mesma me corri 
quando me tomava conta. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA PBEIBA, p. 90 
(cd. 1872). 

Estas são as difíerenças, de que eu vejo 
Entre nós hoje tantas novidades, 
Que do vellas cuidar me corro, e pejo. 

AHT. I-EBB., CARTAS, 1ÍV. I, n." 5. 

— Adag. : Olhando para o norte se 
corre direito. 

CORRERÍA, s. f. (De correr, com o suf- 
fixo «ia»). Incursão hostil, entrada re- 
pentina de tropas em paiz inimigo.—Fa- 
zer correrias. Vid. Corredura. 

CORRESPONDÊNCIA, s. /. (Do thema 
corresponde, de corresponder, com o suf- 
fixo aencia»). Troca de cartas.— Ter 
uma correspondência com. alguém. 

— As mesmas cartas. 
— Relações com pessoas aíFastadas, 

ter correspondências suspeitas. 
— Em termos do jornalismo, diz-so : 

—Este jornal tem boas correspondências. 
— Termo de Commercio. Relações de 

negocios entro negociantes de diflerentes 
paizes.— <sE' o acto de se corresponder 
por mtio de cartas mandadeiras, ou me- 
morias com as pessoas, a quem se dá or- 
dens, avisos, commissões, ou de quem el- 
Ias se recebem. Chama-se egualmente cor- 
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respondencia, a collecqão das cartas ou 
escriptos, resultado do acto da correspon- 
dência. E' obvia a necessidade da corres- 
pondência entre negociantes. Jorio e Sa- 
vary aconselhão qua a correspondência 
seja precisa, e concisa. O juízo e o bom 
senso devem n'ella ter mais parte, do que 
a eloquencia e polidez do discurso. Em 
stmma a correspondência d'im negocian- 
te, deve dizer tudo o que é a proposito 
dizer-se, e nada mais; porque as palavras 
que importão obrigação convém limitar- 
se a expressões que não sejão capazes d'in- 
duzir obrigação, ou levar a equivoco, 
quando quem escreve não quer ohrigar-se. 
Se os negociantes observassem bem este 
preceito, evitarião muitas questões, que 
nascem de haver-se querido espraiar mui- 
to na sua correspondência.» José Ferrei- 
ra Borges, Diccionario Juridico-Commer- 
cial, s. V. 

— Meio de communicação entro dous 
logares. — correspondência entre es- 
tas duas cidades é feita por mar. 

— Conformidade de uma cousa com ou- 
tra. Tem também algumas vezes o senti- 
do de correlação. 

— Failando das pessoas, reciprocida- 
de de sentimentos. 

— Correspondência amorosa, corres- 
pondência entre amantes. 

— Correspondência epistolar, corres- 
pondência por cartas. 

— Correspondência mercantil, corres- 
pondência de commercio, negocio. 

— Correspondência de sentimentos, af- 
fectos, conformidade, sympathia. 

CORRESPONDÊNTE, adj. (De com, e 
do latim respondens, respondentis, part. 
act. de respondere). Que se corresponde. 
— Angidos correspondentes. 

— Quo está em relaçào. — Uma civi- 
lisação correspondente ás condições do 
tempo e do paiz. 

— Termo de Astronomia. Alturas cor- 
respondentes. Alturas de um astro, an- 
tes e depois da sua passagem pelo meri- 
diáno, tomadas em momentos igualmente 
distantes do da sua passagem. 

— 8. m. Negociante que se correspon- 
de com outro para objectos de commer- 
cio. 

— Pessoa com quem temos uma cor- 
respondência ou communicaçao por es- 
crlpto sobro negocies, noticias, ou maté- 
rias scientificas, litterarias, políticas. 

— O que serve como de tutor ao filho 
de um sujeito residente em outra terra, 
fornecendo-lhe dinheiro, eto. 

CORRESPONDENTEMÊNTE, ádv. (De 
correspondente, com o suffixo «mente»). 
Com correspondência, symetricamente, 
com congruência, convenientemente. 

CORRESPONDER, v. n. (De com, e res- 
ponder). Responder da sua parte por 
meio de sentimentos, do aeções, de car- 
tas, etc. — i Tenho feyto minha obriga- 
rão nomeando-me; fazey vossa cortezia 

correspondendo-me, quem quereis serff 
Francisco Manoel de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 3. 

—^Tor siuiilhança, egualdade, propor- 
ção, ser conforme.—Fazer uma galeria 
que corresponda ao palacio. 

Ho tilo brevo em si a vida, 
que tudo llie corresponde, 
o prazer se nos csoonde 
ou tem breve despedida. 

OHRYST. FALCÃO, OBKAS, p. 23 (cd. 1871). 
— Responder por symetria, referir-se, 

convir symetricamente. — A esta porta 
corresponde outra, 

— Pagar, satisfazer, retribuir. — Cor- 
responder ao beneficio com gratidão. 

— Ser proporfãonado, conforme, egiial. 
— «j4 qual Ley vista per nós, achámos 
que era muito odiosa na parte da pena, 
porque segundo direito, e cumunal ra- 
zom, a pena deve sempre corresponder ao 
maleficio, e nom parece seer cousa razoa- 
da, que por tão leve crime alguum homem 
aja de morrer.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. n, Tit. 93, § 2. 

CORRETÁGEM, s.f. (De corretor). O 
ofBcio de corretor. 

— O salario que se lhe dá pela"sua di- 
ligencia e intervenção. 

— A mesma diligencia. — v Outro sy 
queremos, e outorgamos, e mandamos que 
qualquer Tabdliam, que fezer tal contrau- 
to d'arrendamento, afforamento, ou empra- 
zamento, como suso dito he, ou o Corre- 
tor, que fezer a corretagem de tal con- 
trauto como este a ouro sabudo, ou a pra- 
ta, que sejaõ presos ataa nossa mercee, e 
piercaõ seus ojjficios, e os nom possam mais 
aver.» Ordenações Affonsinas, Liv. iv, 
Tit. 2, § 8. 

CORRETÓR, s. m. Termo de Commer- 
cio. Agente que se incumbe da compra e 
venda de mercadorias. — a Outro sy que- 
remos, e outorgamos, e mandamos que 
qualquer Tabelliam, que fezer tal contrau- 
to d'urrendamento, afforamento, ou empra- 
zamento, como suso dito he, ou o Corretor, 
que fezer a corretagem de tal contrauto 
como este a ouro sabudo, ou a prata, que 
sejaõ presos ataa nossa mercee, e percaõ 
seus officios, e os nom possam mais aver.í 
Ordenações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 2, 
§ 8. 

— Corretor de cambio, o que procura 
lettras de cambio, empréstimos a juro, e 
similhantes transacções, 

— Figuradamente: — «E era o própria 
corrector de sua filha, d Francisco Manoel 
de Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Corretor d'amisades, o que as ne- 
goceia. 

— Corretor d'amores, alcoviteiro. 
— Corretora de honra, alcoviteira. 
— Corretor de casamento, o que os ajus- 

ta, e trata. 
— Inculcador. Corretor de criadas e 

moços de servir. Vid. Corrector que dif- 
fere. 

CORRETORA. Vid. Corretor. 
CORRETÓRIO. Vid. Correctorio. _ 
CORRICÃO, loc. adv. (De corre, e cao]. 

Caçar perdizes a corricRo, isto é,àC0ssaü 
do com cães perdigueiros. 

CORRICCÒHE. Vid. Sege. ^ , 
CORRÍDA, s. /. (De corrido). Acçao ae 

correr; genero de locomoção queconsis 
em andar rapidamente, inclinando o cor^ 
po para diante. —Apanhar uma lebi^ ^ 
corrida. 

Que tigre, que leoa embravecida 
Lhe estorvou, que seus filhos lhe levasse 
Das tetas, e apos isso a mesma vida, 
Seresistio, nas mãos me não deixasse r 
E qual na velocíssima corrida 
Houve ligeiro eervo, que escapasse 
De dar a dura tosta, carregada „ 
Das armas, de que íby vãme'nte armada 

OAB. PUll. DE CASTBO, ULYSSÉA, C. W» 

— o espaço percorrido. . .j j 
— Antigamente: Correria, hostilida 

roubo, saque, piratagem. — Em 
rida que se fez contra os mouros. 

Figuradamente: Corrimento. CorH 
do temor. 

— Termo de Musica. Fazer corri"^! 
passar rapidamente as notas em um co 
passo com modulação agradavel. 

Loc. ADV.: De corrida, depressa, 
rendo, sem demora, de passagem. 
jei a Europa de corrida. — Tracto a ' ^ 
teria de corrida. — Passo de corn'* 
outro assumpjto. 

CORRIDÉLA Vid. Corredela. u. 
CORRIDÍO. Vid. Corredio. — 

rãose os desejos de meus pensamentos . 
tiços ao passar dos Alpes, eu pera 
zer corridios fi,zlhe hum emplastro 
dalos, e oleo de Pregonadas son lo-S S ^ 
ras de Frauda contra Aragone, ç"*® 
que tomarão f jgo, e todauia sempre 
tem em toda mudança de tempo, í®"' 
hum perjudicial cometa, lancei tr^s 
vim a entabolar com senas, e dizia ^' jg 
te no sino de libra, n Jorge ^ 
Vasconcellos, Ulysipo, act. il, sc. 
(íLeixaime com o negocio, que eu voi' 
rei corridio : <&feremos com nossas ^ 
res. A hum tredoro dous aleiuosos, _? 
quietação da vida n~io está em 
sabela ordenar com prouidencia.f 
Ibidem, act. v, sc. 1. 

CORRÍDO, p. p. de Correr. 

Tu sabes que mo abrigara, 
A esta vida de pastor. 
Vinha muy corrido lí vara, 
Cuidei que ella era melhor. „ 

SÁ DE MIKANDA, EGL. VIII, n. 35, P- ^ 
icO^ 

— aVernao depois de o conhece^/J 
algum tanto corrido das palavras 
tára, que não sabia se o amor e " 
onde as dissera, causára nellas alg 
concerto; porém dissimulando esta 
nhr com mostras de amizade tao^ 
deiras como um ao outro se ,.g di' 
ram vir Belcar com os braços 
ezndo contra Polendos,y> ídeni, 
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»p. 15. •— encontraram-se com tanta 
no meio dos peitos, que D. Duar- 

w?na estribeira ; mas Vernao 
o ao chão; e arrancando da espada se 

^10 contra D. Diiardos^ corrido de sexi 

ücuntecer ante Polendos, 

teri ' 2^^'" (s combater commigo, eu vos mostra- 

necessidade tendes de ser tão 
^^^püda como tivestes dita no en- 
-^«"a Idem, Ibidem, cap. 15. s damas motejavam sobre o desastre 

^eiis servidores, de que muitos estavam de 

® descontentas, que haviam aquel- 
í'0'' maior afronta, que o ven- 

P<mado.y> Idcm, Ibidem, cap. 24. 
4' cavalleiros mancehos e namorados 

ai d ^ homens e custosos; porque 
i'e muitos, ou quasi todos, foram os naquellas justas e a lembrança 

ío ^^ncimento os trouxesse aJyum tan- 
6 descontentes, quizeram dissi- 

f pena com mostras alegres em 

dein'' ^ geral.y> Idem, Ibi- g ■ "■El-rei os quizera mandar levar 
' ^Pousentamento ; mas o da Fortuna, 

Ta comsigo o hospede que tive- 
iclh passada, que viera ver a ba- 
'^a.sa' " levasse pcra sua 
Ia ' luermdo acceitar d'el-rei aquel- ^^^mercg^ qnQ esíaia corrido de lhe jJer- 

Ihifi'' ^''"^'S^^nha no.que lhe 2)edia.i> Idem, "IStlj f.,,,-, 9/? /-I - j. o_7 

vencer um homem tan- 

(nl ® elle não ser dos primeiros, 
corrido de ver as damas 

^oítuar tanto o cavaUeiro'da 

cap. 36. — «O cavalleiro do Sal- 

onte. 
yue ■* " '''^''nettKndo a elle á maior força 
"ííiò o pode levar, se encontraram 

tanta, que as lanças voaram 

^ passaram um polo outro sem 
log^ ( de sentirem os encontros : 

Cíttiíras^ correndo segunda e 
Ijg sem se poder derribur. » 

cap. 49.— »Passados al- 
ri^o depois deste feito. Flori lano cor- 

<í(i « 7   — —   
"•anrf 7 • tanto tempo na corte, to- 
í7g^.^ ^'^''nça d'el-rei, de D. Duardos e 
tvd ^''"niado de suas armas com ou- 
ge, novo, deixando a do Salva- 
partiu tamanhas façanhas fizera, se 
^ar-sg' em seu pruposito ir pro- 
jue g, aventura de Miraguarda, de 
deju t<into se faliava.n Idem, Ibi- 

— «Feço-vos, senhor, disse 
'"irõlgji ' 2^® desculpeis quando o 
íassgj', corrida estou do que com elle 
Juíjgj.^ ® wirtis^ que de mim vos 
'ío Ce»-/* disse Floriano, estou, eu 

cígg J^omo esse parecer merece. Então 
Jtíe Florenda, tomando a via 
Sum levára, tão receioso d'al- 

" quem via o mundo e 
'^sp. liberal delles.y> Idem, Ibidem, 

A.f 
^ corrido, determina 

^ atíilhar tal matrimonio, 
Vüi.u—70. 

O qual estaua cm termos, que co a morte 
Do Faleào só podia remedearse. 

COUTE EEAL, NAUFB. DE SErüLV., C. II. 

Corrido, e aconselhado ao mesmo tempo, 
Do Doutor o Doào se despedia; 
Quando o Consulto dando uma palmada 
N'um livro, que na banca estava aberto : 
«Espere (lhe gritou) que neste instante 
Uma cousame lembra de substancia.» 

DINIZ DA CRUZ, IIYSS., C. IV. 

CORRIGÍR. Vid. Corregir. 
CORRIJÓLA, s. f. (Do latim corrigio- 

la, diminutivo de corrigia). Termo do 
Botanica. Planta annual, também chama- 
da sanguinaria ou sanguinha, classificada 
por Liimeo na pentándria trigynia com 
o nome de corrigiola Uttoralis {corrijo- 
la de areia), e pertencente á famiiia das 
portuláceas de Jussicu. Lança pequenos 
troncos roptantes, articulados; tom as fo- 
lhas verticilladas, de cor garça ou verde 
mar ; as flores pequenas, dispostas em ca- 
beças terminaes; o calis com cinco folio- 
los ; a corólla com cinco pétalas inseridas 
no recéptáciilo; as cápsulas- uniceliulares 
com tres valvas. Dá-se nos terrenos are- 
nosos, e floresce em junho. As sementes 
do polygonum aviculare sào emeticas, e 
as folhas da corrijola acre {polygonum 
hydropiper) excitantes e detersivas. 

— Corrijola bastarda, Vid. Sempre- 
noiva. 

CORRILHÉIRO, s. m. (De corrilho, com 
o suffixo «eiro») Freqüentador de corri- 
lhos, conventiculos ou círculos de conver- 
sadores: diz-se á má parte. 

CORRILHO, s. m. Diminutivo de Corro. 
Circulo, pequeno ajuntamento de pessoas, 
que se separam do maior numero para fal- 
larem entre si a respeito de negocios, de 
novidades politicas, etc. 

— Mo, roda, pequeno circulo ; conven- 
ticulo. 

GORRIMÁÇA, s, f. ant. (Derivado irre- 
gular de correr). Ãpupada, vaia dada a 
alguém. — nQuando vi o feito mal para- 
do, por quitar questões, & a occasião de 
em meyo, fiz ao meu Senhor voar pelos 
telhados a seu risco, & a uentura de lhe 
darem huma corrimaça, & lhe aquecerem 
mais desastres que ao lobo de Esopete, & 
eu fiquei a pé enxuto rindome dos mal 
vestidos. f> Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Ulysipo, act. v, sc. 6. 

CORRIMÃO ou CORREMÃO, s. m. (Do 
thema corre, de correr, e mão). Peça de 
madeira, ferro, ou pedra, posta ao longo 
e nos lados das escadas, para que as pes- 
soas que sobem ou descem o possam fazer 
com maior segurança e commodidade, 
encostando-se ou correndo a mão por 
ella. 

— Fructa de corrimão, fructa do ar- 
bustos rasteiros que so podem colher á 
mào. 

— Loc. ADV. De corrimão, de corrida. 
— PI. Corrimões. Termo de Marinha. 

Barrotes boleados e bem lisos por cima, 

assentados sobre columnas, para servirem 
de parapeito da borda e de segurança nas 
escadas; tolda, tombadilho e castello tam- 
bém têm corrimões. 

CORRIMÊNTO, s. m. (Do thema corre, 
de correr, com o suffixo «mente»). FIu- 
xào de humores por alguma parte do 
corpo. 

— O acto de se correr, envergonhar; 
ou a mesma vergonha. — nE inda que 
todos estes o dia passado tiveram o outro 
da sua banda, o corrimento de se verem 
vencidos, e a inveja de sua fama os mo- 
veu a se provarem com elle. O do salva- 
gem mandou pendurar o escudo no mais 
alto de uma arvore, que sobre a fonte es- 
tava com tenção de o defender aos que 
viessem.i Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 13. 

—■ Corrida. 
CORRIÔLA, s. m. Termo de Botanica, 

Especie de trepadeira. Vid. Corrijola. 
— Jogo que consisto em enrolar uma 

fita larga, cm cujas voltas so mettem vá- 
rios ponteiros, dizendo-se que ganhou o 
jogo aquelle, que, ao desenrolar-se a fita, 
ficou preso. 

— Figurada e familiarmente: Engâno, 
lograçào, esparrélla.— Gahirna corriola, 
ficar apanhado como o ponteiro na fita. 

CORRIQUEIRO, adj. (D'um thema hy- 
pothetico corrico, de correr, com o suf- 
fixo «eiro»). Termo Popular. Vulgar, tri- 
vial, commum, de que usa o povo. — 
Termos corriqueiros, phrases corriquei- 
ras. — Cousas corriqueiras. — aE como 
me tem por ladino sou a manilha delles, 
e o que gouerna, e ministra seus folge- 
dos de que também tenho meus percalços, 
que as mais das vezes lhe vendo gato por 
lebre, <& cousas corriqueiras lhe passo no 
alardo por nouissimas, por bem e prol de 
meu trato. y> Jorge Ferreira de Vasconcel- 
los, Ulysipo, act. v, sc. 8. 

— Homem corriqueiro, andejo, passea- 
dor, que não pôde estar em um logar. — 
«.Sou momo: ou Mercúrio: ainda que este 
rapaz anda já muy corriqueiro, á cala- 
breado, A tem f eito dos nobres cambiado- 
res, & cedo os fará rendeiros: & eu não 
sou de tantamoginifada imprópria.* Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Ulysipo, act. 
v, sc. 6 

CÕRRO, s. rn. Circulo, mó, corrilho, 
ajuntamento de pessoas, que formam ro- 
da. —«Vi hum dia a hum grande Gene- 
ral rodeado de muitos homens grandes, 
que o seguião, abrir o corro de todos, e 
lançar a correr,v Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

— Circo, arena, praça onde so correm 
touros ou se dá algum espectaculo. — 
dPZe-se nas lanças de muytos os que tem 
ofícios, estam pendurados do que dirão, e 
como andam no corro nam podem escapar 
ás garrochas das murmuraçZes.n D. Joan- 
na da Gama, Ditos da Freira, p. 3õ (ed. 
1872). — íCá nem mais nem menos isto S6 
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ve nos humanos representado res (ía feira 
da vida ; em cujo corro entrados, & per seu 
curso monidus (segundo o Cômico) de dif- 
ferentes & varias inclinações; liuns se in- 
clinão a domar cavalos, outros a muntear, 
alguns a Jilo.iofar.y) Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Úlysipo, Prol. 

• Qu^l no corro se vio touro furioso 
Bramar de pura raiva, e de braueza, 
Com tésta carnincuda, e coílo alçado, 
Do sanguinoso humor todo manchado. 

COKTE BEAL, NAUF. DE SKPULV., C. XIU. 

Qual no corro sanguino o ledo amante, 
Vendo a formosa dama desejada, 
O touro busca, e pondo-se diante. 
Salta, corre, sibila, acena e brada. 

CAM., Lus., c. I, est. 88. 

— a Pois que farão os pohres se lhes fa- 
zem sem razoens ; & se no próprio porto, 
foráõ achar a tempestade, no Palanque o 
corro 7» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 174. 

Tal, no corro, se vô, quando coberto 
Cum gafo borboriuho de garotos. 
Vem mui sizuda a guarda, em duaa filas. 

FKANC. M. DO NASC., OBBAS, tOm. I, p. 89. 

— Dar côrro, deixar passar, não em- 
baraçar.— Dar côrro ao touro. 

— Figiiradaraente: Sair do côrro, des- 
vairar do proposito, divagar. 

—Adag. : a Ao doudo e ao touro dar- 
lhe corro.» — <iNão posso ouuir tuas in- 
gratidões: mas a palauras Loucas, orelhas 
moucas f á- ao doudo, & ao touro darlhe 
corro.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Ulysipo, act. I, sc. 3.— «Tudo eide so- 
frer, porque ao doudo, & ao touro darlhe 
o corro.» Idem, Eufrosina, act. i, sc. 3. 

CORROBORAÇÀO, s.f. (Do latim corro- 
horatione). AcçSo e efFeito de corroborar. 

— Figuradamente: Nova prova, com- 
provação, confirmação. 

CORROBORÁDO, part. pass. de corro- 
borar. 

CORROBORÁNTE, adj. 2 gen. (Do la- 
tim corruborans, corrohorantis, part. act. 
de corrohorare). Que corrobora, que for- 
talece. 

— Termo de Medicina. Eemedios cor- 
roborantes, tônicos, que fortificara, vigo- 
ram, restituem o vigDr natural; os toni- 
cos, os excitantes, e os analépticos são 
corroborantes: n'esta accepção empre- 
ga-se este termo como substantivo. 

— Que confirma, que dá mais força, 
cláusulas", provas, argumentos corrobo- 
rantes. 

CORROBORÁR, v. act. (Do latim corro- 
horare). Fortificar, fortalecer, enrijar, dar 
forças, vigorar. 

— Figuradamente: Comprovar. — «O 
que outro tal como elle corroborava ao 
instante com falsos contos de Dario, de 
Alexandre, e Júlio César.n Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
103. 

— Termo Juridico. Confirmar, vali- 
dar. — Corroborar o contracto. 

— Reforçar, dar nova força. — Corro- 
borar um argumento. 

f CORROBÓRATÍVO. Vid. Corroborante. 
CORROER, V. a. (Do latim corrodere). 

Roer, consumir, gastar pouco a pouco. 
— O ácido nitrico corróe o ferro, a pra- 
ta, o ouro. 

CORROMPEDÒa. Vid. Corruptor. 
CORROMPER, V. a. (Do latim cor- 

rumpere). D;imnificar, deitar a perder, 
fazer apodrecer, alterar o estado ou na- 
tureza de uma substancia, que estava 
boa e perfeita. 

Seril o bem commurn, será igual 
No gyro da fiel distribuição ; 
Que o mesmo sal. que impede a corrupção. 
Também corrompe, se se applica mal. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 23 (3." cdic.). 

— Figuradamente: Viciar, depravar, 
perverter, estragar. — «Depois que a vaã 
gloria he apremada, e corrompe logo a 
vüotade.D Cathecismo, em Inéditos d'Al- 
cobaça, Tom. i, p. 145. 

Meus olhos e eu passílmos 
ali) a uoute em clamores 
atee que ao tempo chegámos 
a que nós outros pastores 
o dilúculo chaiiiaiiios: 
Naqueste tempo corrompe 
a ave que chainam leal 
o silencio do seu mal, 
que he quando a lua rompe, 
e o dia faz íinal. 

CUBIST. FALCÃO, OBBAS, p. 8 (cd. 1871). 

Cansamos os spritos, pés, e mãos 
Tras cousas, cujo fim sempre he mais certo 
As almas corromper, e peitos sàoa. 

ANT. FEBB., CAKTAS, 1ÍV. I, H." 7. 

— Seduzir, lançar na devassidão, vio- 
lar. 

Este rende munidas fortalezas, 
Faz traidores e falsos os amigos •, 
Este aoa mais nobres faz fazer vilezas, 
E entrega capitães aos inimigos; 
Esse-corrompe virginaes purezas, 
Sem temer de honra ou fama alguns perigos : 
Este deprava ás vezes as seiencias, 
Osjuizos cegando e as consciências. 

CAM., LUS., c. VIII, est. 98. 

Quem pai ou mãi conhece com incesto, 
Ou quem corrompe a irmã, padece a morte: 
Nos oflicios dos pais é manifesto 
Que confusão iiascêra d'esta sorte ; 
Ser a filha mulher, não fora honesto. 
Dominando em seu pai como consorte : 
Se o irmào no matriinonio á irmã seguira, 
Sempre o genero humano mal se unira. 

FB. J. SANTA BITA DUBAO, CABAMUBÚ, C. III, 
est. 74. 

— Peitar, subornar. Corromper o juiz, 
as testimunhas, os guardas, a sentinella. 

— Perturbar, aguar, diminuir. O te- 
mor corrompe os prazeres. 

— Corromper-se, v. refl. Damnificar- 
se, alterar-se, apodrecer. — lE pera que 
a mataiçam abrangesse ainda aosfruytoa 

dos annos passados, de que tinham 
letrada boa prouisam, abertos pera se 
lerem delia os celeiros, tudo se achauap 
dre e comido da praga, que também se 6^^ 
tendeo, como antigamente no 
agoas, porque sendo d'antes de 
dias, e saborosas, subitaviente se tornai < 
carregadas, salobras, doentias: 
os saaures donde tinham o vinho, e /iTêSl 
mais liquores, corromperamse os ^ 
morriam muytos A pura fume, aT(i> 
todos a peste.Lucena, Vida de S. 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 2.-- " 
mores mais sutis, e delgados são, " 
primeiro se revolvem,, e corrompG^-^ , 
cisco Manoel de Mello, Carta de 
Casados. — «O nosso entendimento 
mo a teta da mulher, que cria; a (fl 
a miúdo a não dcspejão daquelle ' 
que está produzindo, em vez de se 
se corrompe.» Idem, Apologos Dial^S® ' 
p. 55. f, 

— Figuradamente; Viciar-se, depi® ' 
se, perverter-se, estragar-se. —• ^ 
outra tomando novas forças a hereg 
de novo se corrompião mais 
Luiz de Souza, Hist. de S. Donuugjj 
Liv. I, cap. 2. — a Assim se peni-tf"^ 
payxoes pnfanas, assim se corrofflp®®,^^^ 
tosico do segredo, que ha muytos 
que anda ao segredo, como lá 
Francisco Manoel de Mello, Apoloj"® 
logaes, p. 173. q, 

—Corromper-se a/ama, romper-»® jj, 
ticia que devera conservar-se secret®) 
vu!gar-se pervertida, alterada. _ 

— Syn. : Corromper, seduzir, 
nar. Subornar e seduzir somente s® 
plicam ás couaas, em quanto que cOf ^ 
per se applica ás cousas e ás ',,50 
Corrompem-se os costumes e as leis, ^ 
se seduzem, nem se subornam. Obng 
guem a praticar cousas contrarias 
ver, á honra, á justiça, á 
pureza, e á virtude, é a idêa coW 
d'estes termos. Induzir alguern 
impondo-lh'o por meios especiaes, ® 
zil-o. Obrigar alguém a praticar u ' ^ 
acção, attrahindo-o por meios secre 
subornal-o. Inspirar o vicio a 
vertendo-o com maus setitimentoS) ^ 
princípios, de,qualquer modo qu® iJeo'" 
corrompel-0. E' a mulher 
quem possue a arte de seduzir. " Ja 
poderoso é quem emprega os m 0 
subornar. E sobretudo é o sophist® 1 
espalha ao longe a corrupção. 

CORROMPIDAMÊNTE, adv. (De 
pido, com o suíRxo «mente»)- 
rupção ; corruptamente. rnrr"®'' 

CORROMPIDO, part. pass. do 
per. — «.E segundo disserom os ggfi 
soomente f aliando os homeens em ^ gga 
outro algum auto, tam grande ' i^soj' 
avorrecirneiito, que o aar ho now 
frer, mais naturalmente he 
e perde sua natural virtude.d O* 
Affonsiuas, Liv. v, Tit. 17- 
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Virffemfoste escolhida 
^ abmicio creada, 

irgein depois de parida 
onneatido corrompida, etc. 

Wvgcaçao da ave maiua stella, traduzida 
no século XIV. 

Naus estar se deixa vagaroso, 
o ver o que o tempo lhe descobre; 

Pp® fia jíl do cobiçoso 
Sfidor corrompido e pouco nobre ; 

eja agora o juizo curioso 
Vnauto no rico, assi como no pobre, 
Tx ^''1 interesse e sfide imiga 

o Qmheiro, que a tudo nos obriga. 
LDs., c. VIU, est. 9G. 

^^CORROMPIMÊNTO, s. m. (Do thema cor- 
corromper, com o suffixo «men- 

rotn' ^ corromper; de se cor- 
O estado da pessoa corrompida. 

Corrompimento de virgem, estupro. 
"~~Corroinpimento de mulher, seducçiio. 

pç^^°rrompiinento de costumes, corru- 

peite juiz, suborno, 

s. f. (Do thema corroe, de 
eom o suffixo «ação»). Acçao e 

do que corroe. 
p Estado das cousas corroídas, 

çgj ^^OSIBILIDÀDE, s. f. (De corrosi- 
1 cotn o suffixo «idade»). A qualidade 
ser corrosivel. 

siv 2 gen. (De corro- 0)' Quo se pode corroer, sujeito á cor- 

rn'~~ corrosiveis. 
'-ORROSIVIDADE, s. /. (De corrosivo, 
"1 o suífixo «idade»). Qualidade do 

corrosivo. 
^"sceptibilidade de ser corroído por 

cor""'''" 
Que corrosivus). ç Cürióe, que gasta pouco a pouco os 

pela sua superíicie. 
®''mo de Medicina. Diz-se das sub- 

no 
part ' 'l"®) postas em contacto com as 
(jg do corpo animado, as alteram e 
^çi^^Sfi^^ísam pouco a pouco; taes sào os 

Hu '^''■neraes, os áicalis cáusticos, o 
'íiad niercário supraoxydádo, cha- Yg ° por esta razão sublimado Gorrosi- 
te' As substancias corrosivas per- 

lias 'SUflmente á classe dos cáusticos, 
ultimo termo parece indicar um 

r^pj\ gráo d'energia e acção mais 
qjjQ ® significação mais extensa 

tend'"^ P''']''''Vra corrosivo, a qual se en- 
qyg /unicamente d'aquellas substancias 

Cnu sobre os orgãos internos. 
^ s. /. (Do latim corruda), do Botanica. Espargo bravo. 

9ar ^^ÃR, e derivados. Vid. Enru- 
Q'opjl^'J'ivados, 

de Q s. m. ant. (Do thema corre, 
abgft o suffixo «ume»). Furo, 
Corp alguma peça para 

por ella. 
qq^ 'f?"''adamente: Curso regular. 

^UPÇÃO, s. f. (Do latim corru- 

ptione). Acção pela qual uma cousa se 
corrompe. 

— Estado da cousa corrompida, fal- 
lando das cousas materiaes.— « Verdadei- 
ra presunçam não na pude ter ninguém 
se não falsa: cada vez que nos lembrar 
que somos sohjeitos á corrupção, desfare- 
mos a roda: olhando jjera os j)és veremos 
terra em que nos havemos de tornar.yi D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 
55 (ed. 1872). 

Anjo. Alma humana formada 
De nenhuma couaa, feita 
Mui preciosa. 
De corrupção separada, 
E esmaltada 
Naquella frágoa perfeita 
Gloriosa. 

GIL VIC., AÜTO DA ALMA. 

Ali de sal os montes não defendem 
De corrv2>çào os corpos no combate, 
Que mortos pela praia c mar se estendem 
De Gcrum, de Mascate e Caliiyate : 
Até que á força só de braço apreudem 
A abaixar a cerviz, onde se lhe ate 
Obrigação de dar o reliio inico 
Das perliis de Barcm tributo rico. 

OAM., Lus., c. X, est. 41. 

Para vêr estas cousas aguardavSo 
Que as azuladas chaiiim is sciii(illnssem, 
Do quem os tristes luzes nàoobravào 
Tanto que as trevas delliis se apartassem. 
Cujos grossos vapores occupavão 
Q ar espesso e negro, d onde nascem 
Tíies corrupções corruptas de tal sorte 
Que assemelhavào ser morte da morte. 

ROLIM DK MOUIIA, NOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 51 

■— Fallando das cousas immateriaes. 
—«^ justiça posta em muitas manos traz 
snyoriu, e corrupçom.» Cortes de Santa- 
rém, anuo de 143o. 

Sustentava contra elle Venus bclla, 
Alleiçoada á gente Lusitaiia 
Por quantas ((u didadcs via nVlla 
Da antigua tào amada suii Konuina : 
Nos fortes corações, nagranile estrella, 
Que mostraram na terra Tingifana, 
E na lingua, na qual quando imagina, 
Com pouca corrupção críi que é a Latina. 

CAM., LUS., c. I, est. 33. 

— d Em fim com milhares de vozes es- 
trangeiras, que nossos peccados {além dos 
costumes estrangeiros) nus trouxerao à 
terra, para sua mayor corrupção, que de- 
yénsa.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 169. 

— Depravação, erro. 
— Prevaricação, Corrupção ão juiz. 
— Syn. : Corrupção, depravação. De- 

pravatio, depravare, palavras latinas, for- 
madas de pravus, torto, contrafeito, mal- 
feito no physico e no moral. A deprava- 
ção, desfigura, deforma ; a corrupção al- 
tera, decompõe. Corruptio, corrumpere, 
outras palavras latinas, formadas de rum- 
pere, romper, dividir, quebrar. O com- 
posto corromper exprime a alteração, a 
desunião, a decomposição das partes. 

CORRUPÍO, s. m. (Evidentemente con- 
nexo com correr, mas d'uma formação 

irregular). Brinco de rapazes, feito de 
uma rodinha de páo ou de sola com dous 
furos no meio, por onde passa um cor- 
del atado nas pontas, por meio do qual 
a fazem gyrar alternada e velozmente 
para uma e outra parte. 

— Loc.: Andar ntim corrupio, andar 
lidando sempre e apressadamente, andar 
n'um moto contínuo, em roda viva. 

CORRUPTAMENTE, adv. (De corrupto; 
com o suffixo «mênte»). Com corrupção; 
vicíadamente, com prevaricação. 

CORRUPTELA, /. (Do latim corru- 
ptela). Vicio, corrupção, prevaricação, abu- 
so introduzido contra a lei, contra as re- 
gras ou ordem estabelecida em alguma 
cousa. 

— Acção de peitar, seduzir. 
CORRUPTIBILIDÂDE, s. /. (Do latim 

corrupfibilis, com o suffixo «idade»). Ter- 
mo Didactico. Qualidade do que ó cor- 
ruptível. 

— Susceptibilidade de se corromper. 
CORRUPTÍCOLAS, «. m. pl. (Do latim 

corruptus). Seita eutychianade herejesque 
affirmaviiin que o corpo de Jesus Christo 
era corruptível, e que negal-o era duvi- 
dar da Paixão. 

CORRUPTÍSSIMO, adj. super, de cor- 
rupto. 

CORRUPTÍVEL, adj. 2 gen. (Do latira 
corruptibilis). Que pode ser corrompido, 
alterado, arrtiitiado. 

— Sujeito á corrupção, mai-cessivel. 
Corpo corruptível. — tíubdancia corru- 
ptível. 

— Figuradamente: Que so deixa cor- 
romper; subornavel. — Homem, juiz cor- 
ruptível. 

CORRUPTÍVO, adj. (Do latim cornípíi- 
vus). Que corrompe, capaz de depravar, 
de viciar. 

CORRÜPTO, pari. pass. irregular de 
Corromper. — aA este artigo responde 
Ellity, que quanto he aos Clérigos d'Oor- 
dens meorcs solteiros, e casados, em esta 
terra ha tantus, que se chamam Clérigos 
d'Oúrdms meores, e mostram tantas Car- 
tas falsas; e outros, que posto que em al- 
guum tempo fossem taaes Clérigos, som 
casados, e ao tempo dos malejicios, e da 
prisum nom andam em avito, e tonsura; 
ou som casados com molheres corruptas 
em tal guisa, que nom som Clérigos cer- 
tos; pula qual razom quando asfy som 
presos, e os a parte acusa, ou a sua Jus- 
tiça, elle lhes manda primeiramente co- 
nhecer de seu titulo, se o allegam / e se as 
partes contrairas querem provar as Car- 
tas seerem falsas, ou, que elles som higa- 
mos, ou que andam fora do avito, ou tonsu- 
ra, seendo casados com moUier nom vir- 
gem, elle manda oas suas Justiças, que co- 
nheçam desto; e .«e acham, que he Cléri- 
go, mandam-no logo entregar, e remeter a 
seu Juiz Eclesiástico ; e se as outras par- 
tes o contrairo provam, fazem dtlles di- 
reito, e doutra guisa nom procedem no 



556 CORR CORT CORT 

principal, nem a tormento, nem a pena: 
e per esta guisa se guardou sempre em 
tempo dus lieix, que ante ellefurom, e no 
seu, e esto ha conforme ao Direito Co 
muum.D Ordenações Affousinas, Liv. ii, 
Tit. 7, art. 9. — «.Com que entom vivia, 
ser a porem penado segundo alvidro do 
Juiz polia maa e corrupta tençom, que 
ouve de peccar com molker casada, ainda 
que o direitamente nom fosse, pois que 
soomente era casada de feito, e num de 
direito, como dito he.» Ob. cit. Liv. v, 
Tit. 23, § 1. — v-Pero deverãm ambos seer 
punidos per alvidro do Julgador polia 
teençom corrupta, que taverom de peccar 
e fazer adultério, nom embargante que 
nom fost^e perfeito, por o dito casamento 
nom valer per direito, como dito ke.v Ob. 
cit., § 2. — «jK esta pena deve aver jwlla 
teençom maa e corrupta, que ouve de 
peccar com mollier casada, pensando que 
o era, pois sabia que por tal era avuda 
e trautada, assy do marido, como de toda 
a outra gente getralmente; pero porque 
aquel, que a trautava, e tinha em fama 
de molher, sabia certamente que nom era 
sua molher, pois que a nunca recebera 
por molher, nom lhe he feita tam grande 
injuria, como no caso honde a recebera 
por molher, ainda que o casamento antre 
elles nom valesse segundo direito, assy 
como avemos faliado no outro Capitulo 
8US0 escriptOf honde dissemos que deve 
morrer.j> Ob. cit., § 3. 

Hum rosto alegre vio, cujas entranhas 
Corruptas, & danadas se mostrauão. 

CORTE BEAL, NAUFR. DE SEPULV., 0. 11. 

Mas com buscar co'o seu forçoso braço 
As honras, que elle chame próprias suas, 
Vigiando e vestindo o forjado aço, 
Soilrendo tempestíides e ondas cruas; 
Vencendo os torpes frios iio regaço 
Do Sul o regiões de abrigo nuas ; 
Engolindo o corrupto mantimento, 
Temperado c'um árduo softrimento. 

CAM., Lus., 0. VI, est. 97. 

Pouco obedece o Catual corrnio 
A taes palavras, antca revolvendo 
Na phantasia algum subtil e astuto 
Engano diabolico e estupendo : 
Ou eomo banhar possa o ferro bruto 
No sangue aborrecido estava vendo. 
Ou como as Naus em fogo lhe abrazasse, 
Porque nenhuma á patria mais tornasse. 

oB. CIT., c. VIII, est. 83. 

— a Ou foste distoj ou do saiho da va- 
zilha, ou do ar corrupto, que me deu no 
alto da vaidade, brevemente comecty afa- 
zer taes cousas, que o mundo se tornuu 
em hum novello.D Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 18. 

CORRUPTÔR, ad). (Do latim corruptor). 
Que corrompe. 

Ac^uelles paes illustres que já deram 
Prmcijiio á geração que d'eiles pende, 
Pola virtude muito então fizeram, 
E por deixar a casa que descende. 

Cegos ! que dos trabalhos que tiveram, 
Se alta fama e rumor d'elles se estende, 
Escuros deixam sempre seus menores, 
Com lhe deixar descansos corruptores. 

* CAM., Lus., c. VIII, est. 40. 

— S. m. O que corrompe, estraga, vi- 
cia, perverte os costumes, o espirito, a 
mocidade, o gostu, etc. 

CORRÚTO. Vid. Corrupto. 
CORSA. Vid. Corça. 
t CORSÀGO, s. m. Termo de Zoologia. 

Quadrúpede congênere do cào, denomi- 
nado por Gmelin canis corsac, e algum 
tanto parecido com a raposa, porém de 
menor estatura. Tem o pello de uma 
côr parda amareilada, a masiila branca, 
e a ponta da cauda negra; vivo em ma- 
gotes nos sertões da Asia, desde o Vol- 
ga até á índia: nutre-se de aves, e nao 
bebe nunca. 

CORSÁRIO, s. m. (De corso). Navio ar- 
mado em corso por particulares, mas com 
auctoridade do governo. Vid. Pirata. 

— Commandanto de um navio armado 
em corso. Vid. Pirata. 

— Figuradamente : Homem duro, ini- 
quo, cruel despiedado por ambiçíio. — 
«.Vindo segundo vez a Lisboa (certo juiz 
dos orphàos) provido no ojjicio, que por 
corsário lhe haviam tirado a primeyra 
vez, o foy vizitar o nosso Cura.)> Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 181. 

— Corsário de toda a rouj)a, o que 
rouba a amigos e a inimigos. 

CORSEÁR, V. n. (De corso). Andar a 
corso. 

CORSÉIRO, adj. (De corso, com o suf- 
fixo «eiro»). Vagante, errante, vaga- 
bundo. 

CORSÍNHA, s. f. Diminutivo de Corsa. 
1.) CÔRSO, s. m. (Do latim cursus). 

Logí".r onde se fazem corridas de caval- 
los, de carros. 

— Acto de hostilidade que se faz cor- 
rendo os mares. 

— Viagem maritima para tomar ou 
destruir as embarcações inimigas. 

— Andar a corso, cruzar contra o ini- 
migo, andar ás prezas. 

— Vida errante de barbaros ou de ca- 
çadores. 

— índios de corso, indios errantes. 
— Antigamente. Curso, carreira. 
2.) CÓRSO ou CÕRSICO, adj. 0 natural 

de Córsega. 
3.) CÕRSO. Vid. Corço. 
CORSOLÊTE, s. m. (Do francez corse- 

let). Vid. Cossulête. 
CORTABÔLSAS, s. m. (De corta, e bol- 

sas). Ladrão que furta bolsas com subti- 
leza. 

t CORTAÇÃO, s. f. ant. (Do thema 
corta, de cortar, com o suffixo «ação»). 
AcçSo de cortar. 

— LüC.: E uma cortação d'alma, é 
uma dor de coração. 

CORTADÉIRA, s. f. (Do thema corta, 

de cortar, com o suffixo «deira»). F®''''" 
de abrir casas nos vestidos; talhadeif'»- 

— Folha larga da espada que tem 
grande tailio. 

CORTADÍSSIMO, adj. sup. de Cortado. 
CORTÁDO, part. j^ass. de Cortar. 

Recebida do tal geito. 
E segundo o demo he feito. 
Vejo a osadas 
Estas barbas depennadas, 
E os cabellos a cito, • 
E as orelhas cortadas. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

— chegou-se tão perto, que « 
Salvage, iiào tendo outro remedio se 
jjarou com a espada, e não 'podewlo suS' 
ter a força do golpe, foi feita ern doií^ 
pedaços, e a maça cortada 2)or meio ® 
aste, ém que andava mettida: e o diant^^ 
ro alcançou ainda por cima da cnheÇ'^ 
com tamanha pancada, que lhe aballoí^ 
elmo por nlyunias partes e esteve 
cair: porem a necessidade, em qus 
va, o tornou em seu acordo, e tomando^ 
escudo de Caifurnio que jazia no 

tao 
cof 

se quizera cobrir com elle, mas era 
pesado que o não podia fazer senuo 
ambas as niãos.v Francisco do 
Palmeirim de Inglaterra, cap. 27.—"4"^^ 
badas estas bata.has, Palmeirim se 
castello, e entrando sem nenhum 
pateo debaixo, viu a mana ir a delU> 2 
era tão maravilhosa quanto os seus pn^'' 
gos foram pera espantar. Todas as 
e torres estavam assentadas sobre es'^^ 
de jaspe de altura de dez braças, ^ Pf ^ 
coberto de umas pedras de preço 
brancas, cortadas a igual compasso 
dida; assentadas a modo de xadf^^' 
Idem, Ibidem, cap. 58. 

AquellaReal planta, que crescer 
Com tiinta formosura começava, 
Promettendo da terra aos Ceos s'crgu i 

Aquella flor fermosa, qu'alogrrtva 
Tantos olhos, e almas, que tua mão 
Com tanta diligencia nos criava, 

Colheram-ta ante tempo: já no chão ^ 
Cortada, e seca jaz ; vá-la seguindo 
Co alma, e co desejo, triste, em vào. 

ANT. FKIiK., ELEGIA I. 

Seja em mortal image conncrtida 
A graça que lhe deu a natureza . 
Em terra estranha, & montes leuantaoos ■ 
Seus armos juuenis sejam cortados. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. !• 

— uNaõ pareceo a D. João de 
que estava o Hidalcaõ ainda bem 
de nossas armas..Jacintho Freire d ^ 
drade, Vida de D. João de Castro, 
IV. — (íMas porque ainda depois " 
COS, ou cortados como a rama, 
tende, e ve per fora, ha muyto í" 
zer em a arrancar a ella, como íí 
profunda, e escondida per 
cena. Vida de S. Francisco Xavier. ^ 
V, cap. III. — <íEra este dia do sa 
Santo vespera de Pascoa, em q^ 
estavam mui alvoroçados pera 
a liesurreição do Senhor, e em 



CORT CORT CORT 557 

novas assi ficârnm cortados, que como 
numens pasmados nào sahiiivi o que Jizes- 
se»i; mas como já não havia outro rume- 
«ío, fizeram seus discursos, assentando de 

twnarem -pura a Corte do Prente João, 
e alli acabarem siias vidas, e buscarem 
'''^colhimmto, e quietaçãu covfvrme ao que 
^es o tempo oj/urcxesse ; mas como Dtos 

^''ai de misericórdia, c con- 
oíaçao via que seus servos andavam em 

seií serviqo naquella Christandade tão es- 
J>ndi(l(x ao Mundo, não quiz que siia tris- 

®2a durasse muito, e ordtnAi que o dia 
® Páscoa d noite, dia todo de mercês 

^uas, lhes viessem dijjerentus novas, s Dio- 
go do Couto, Década IV, Liv. i, cap. iv. 

•^ssi como aboniiia, que cortada 
Antes do tempo foi eanclitla e bella, 
oendo das niiíos lascivan iiialtr itada 

menina, que a ti-ouxe na caijclla, 
JJ cheiro traz perdido, e a eòr murchada: 

está morta a pallida doiissolla, 
oeccns do rosto as roaas, e perdida 
A branca o viva côr, co'adoce vida. 

CAM., Lus., c. III, est. liJi. 

Quanto dentro se encen-a tudo estava 
^om Divino Arteficio retratado, 
Aqui passava a fera, alli deixava 
A ave voadora o Ar cortado; 
^utro animal perfeito se mostrava 
Wue o rosto sempre ao Ceo traz levantado, 

or que 03 outros domasse, c caminh uido 
osse para onde a vista o vai guiando. 

eolim i>k moura, nov. no nosi, c. i, est. 24. 

- I Termo de Brasão. Dividido horison- 
em duas partes iguaes; diz-se, 

de cabeça, perna ou braço ^ notnem, ou do qualquer animal, que 
Separado do corpo rcctamente; se ap- 

®mgue da ferida, se diz cortado 
apparecom filamentos do 

ou tibras penduradas, como que foi 

riadilacerada. As arma- 
nespanhola e franeeza dão o nome 

i- ?°'"^3do ao que nós dizemos, com os 
faxa. 

cort (^o thema corta, de 
o suffixo «dôr»). Que corta, 

'"an espada. — «O gigante ar- 
''•az*'"* cutilSo grande e cortador, que 
^aq '^inta, e remettendo ao do Sal- 
ta f ^ ^'^^oupor cima do escudo com tan- 
ti^„j entrou por elle grau quan- 

® encaixou tão fortemente, que ao 
rtid^ ^ ^i^cudo, sendo tão 
dggjg J^^'''oncar, que primeiro que o po- 
0 peda ° '^'^valleiro do Salvage com 
tantdg Jicára, lhe deu 
^Ueza que o poz em muita fra- 
í"oy pondo os pés sobre o escudo, ti- 
"laa cutello, que o arrancou; 

a seu salvo, que primeiro 
pold ^^g& não lhe desse uma ferida 
ej-a ^ ''■squerda, onde a armadura 

que o fez andar manque- 
polo pateo.v Faneisco de 

^^Iweirim d'Inglaterra, cap. 27. 
cr/a que nenhum poderia 

Wu ^ <^a.valleiro do Salvage, que se 
"'■«Ias e sem escudo, e a espada 

mui bota e pouco cortadora, as forças tão 
desfallecidas e fracas, que qunsi não p)- 
dia menear os braços, e lhe lembrava com 
quão forte imigo se comba'ia, cimeç'iu de 
tem«r a morte; mas não pera d^ixir de 
perder a vida como devia, que ajs esfor- 
çados não é ella a que os tira do seu na- 
tural, dizendo entre si: Eu morro no me- 
lhor de minha idade e não me pesa por 
ser tão cedo, senão porque me leva em 
ÍKwp I que não me deixiu servir el-r^i nem 
a Flerida as mercês que me tem feitas, 
nem provar-me na aventura dos outros, 
pera onde eu guardava o fim de meus dias, 
ou de minha victoria.D Idcm, Ibidem, 
cap. 3G. — (íMas como o de cada um fosse 
mui grande, e em tal tevipo se mostrasse, 
logo se levantaram, e o melhor que p/de- 
ram lançaram mão ás espadas grandes e 
cortadoras, e começaram antre si uma ba- 
talha tão brava e temerosa e tanto pera 
ver, que Fahneirim, muito mais espanta- 
do que antes, começou louvar a alta proe- 
za e vahntia d'Ãlbayzar, desejando muito 
saber quem fosse.» Idein, Ibidem, cap. 7õ. 

— S. m. O que corta e vende carne no 
açougue. 

— Termo do Artes e Officios. Instru- 
mento para gravar os punções. 

CORTÁDOS, s. m. pl. de Cortado. Cer- 
tos cortes dados nos vestidos para adorno. 

CORTADÚRA., s.f. (De cortado, cora o 
suffixo «ura»). Corte, golpe, eíFeito ou si- 
gnal de instrumento cortante. 

— Termo de Fortificaçào. Sanja, fos- 
so, trincheira ou paliçada que se faz por 
detraz do uma brecha, etc. — Cortadura 
de ponte, de estrada. 

— Fosso para atalhar o passo ao ini- 
migo. 

— Fosso com que se intrincheira o 
campo. 

— Abertura, boqueiroes feitos no muro 
pela artilheria. 

— Linha de quatro a cinco toêsas, ac- 
crescentado á cortina e ao orelhão para 
se formar a torre côncava. 

— Obra que os sitiados fazem quando 
está feita brech<a na muralha, e o inimi- 
go alojado n'ella. 

— Cortes em lingua de terra por onde 
o inimigo pôde atacar a praça. 

CORTÁGE, s. /. (Do thema corta, de 
cortar, com o suffixo «age»). Talho de 
carnes, corte no açougue. 

GORTAMÃO, s. m. (De corta, e mão). 
Instrumento do carpinteiro, taboa trian- 
gular que serve do passar a esquadria. 

CORTAMÊNTO, s. m. (Do thema corta, 
de cortar, com o suffixo «mente»). Mu- 
tilação do uma parte do corpo humano, 
ordenada pelo poder executivo, em cas- 
tigo do algum delito. — Cortamento de 
mão, de orelhas.— <íE achamos,- que J'oi 
antiguamente ordenado per os Reys, que 
ante Nós joraõ, que os feitos das Almo- 
taçarias assi sobre o principal, como so- 
bre as penas, e coimas, que são postas pe- | 

' los Âlmotaces, ainda que sejam corporaes, 
i devem ser desembarguados por esses Âl- 

motaces; e as apellaçoes, que dante ellea 
sairem, . devem ser dadas pera os .Juizes 
Ordinários, os quaes as devem dezembar- 
guar em vereaçào com Acordo dos Verea- 
dores desses Concelhos, sem dando mais 
appMaçao, nem aggravo pera Nós, nem 
pera outro nenhuum Senhor da terra: 
salvo no caso, honde ouner pena de morte, 
ou cortamento de nembro, ou daçoutes, 
ou perdimento de todolos beens.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. in, Tit. 4, § 6. 

— Antigamente: Corte, incisão, ampu- 
trção. 

— Cortamento de forças. Vid.Quebran- 
tamento. 

CORTANTE, adj. 2 gen. (Part. act. de 
Cortar). Que corta, talhante. — Instru- 
mento cortante. 

CORTAPAO, s. m. (De corta, e pào). 
Ave do Brazil, que á imaginação do povo 
so afigura dizer no seu canto, Córta o 
pão; é negra e canta de noute. 

CORTAPiZA. Vid. Quartapiza. 
CORTAR, V. a. (Do latim cortare, pro- 

priamente : fazer mais curto). Dividir ura 
corpo com instrumento afiado de metal, 
pedra, etc. — Cortar pão á/aca.—Cor- 
tar uma correia ao meio. — «.Porque cor- 
tou os arcos dhuma cuba de vinho a huum 
pobre lavrador que lhe logo elRei nom 
mandou cortar a cabeça tanto que o sou- 
be.v Fernão Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. 9. —tíe alguum querellar d'ou- 
tro, que se negou de Deos, e de Santa Ma- 
ria, ou que he treedor, ou erege, ou rou- 
bou em estradas, ou matou, ou jouve com 
molher d'ordem, ou que cometeo peccado 
de incesto, ou forçou virgem, ou outra mo- 
lher que nom for virgem, ou he sudomiti- 
go, ou alcouéta, ou que ferir ou doestar 
aquel, que tem ojjicio de Justiça, ou no 
Ojficio ou pjllo ÜlJicio, ou que fez falsi- 
dade, ou que he sorteiro, ou feiticeiro, ou 
adivinhador,ou que queimar ou poser fogo 
em paaes, ou em vinhas,ou em outras cousaa 
á cinte pera fazer ãampno, ou furtar, ou 
curtar arvores alheas, que ãem fruito; nos 
quaees casos mandamos, que se lhes for que- 
rellado, e jurada a querela, e nomeadas tes- 
temunhas per qualquer do Povoo, seja-lhe 
recebuda a querella, e preso aquel, de que 
assy for querellado, salvo se for seu inmi- 
go: pero se o inmigo querellar que he 
treedor, ou erege, ou que he culpado em 
moeda falsa, recebam-no á querella, nom 
enbargante que seu inmigo seja. d Ordena" 
ções Affonsinas, Liv. w, Tit. 58, § 13.— 
«O gigante, inda que andasse maltratado, 
lhe deu outro golpe por cima do hombro 
direito, tal, que cortando-lhe as armas, 
entrou de maneira pola carne, que lhe pa- 
receu que todo o quarto lhe derrubara: e 
n^o podendo já ter-se em pé pola fraque- 
za, em que a falta do sangue o posera, 
caiu no chão dando a alma a todolos dia- 
bos, de cujo poder suas obras eram minií* 
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iradas.-» Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 27. — (i.N'isto saiu de 
dentro um cavalheiro de grandes mevihros, 
armado d'armas de branco e pardo, e tra- 
zia em as mãos uma facha d'armas, de 
que se muito frezava, e era nella destro ; 
e remettendo ao outro, começou de o ferir 
com'todas suas forças: mas elle, que mais 
destro e melhor cavalleiro era, se defen- 
deu tão valentemente, cortando-lhe suas 
armas, que a poder de muitas feridas o 
fet em pequeno espaço vir a seus pés, tão 
morto que nunca mais tolheu aquelle pas- 
so a outrem.r> Idem, Ibidem, cap. 73. 
— tE cortando-lhe as armas por todas 
as partes, depois de pelejarem muito es- 
paço, d£u com elle morto no chão sem 
nenhum acordo, ficando Albayzar com al- 
gumas feridas; e recolhendo-se á fortale- 
za, que não houve quem lha impedisse, 
esteve nella alguns dias, té que se achou 
bem disposto, Floramão, vendo-o em tal 
disposição, jjosto que a sua tenção era fa- 
zer batalha com elle por o escudo do vulto 
de Miraguarda, não quiz pola pouca 
honra, que com homem tão maltratado 
ae podia ganhar,i> Idem, Ibidem. 

Cortae dessa rama, fazei a pousada, 
E va Adam cavar : 
Semeae das favas, que havcis de suar : 
Comei dessa fructH amargoda, moiiteza, 
Eíie daliin a primeira priueeza, 
Até qu'es8a Morte vos venha chamar, 
E muito depressa. 

GIL VICENTE, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 
N'este tempo, que as ancoras levavam, 
Na sombra escura os Mouros escondidos 
Mansamente as amarras lliu cortavam, 
Por serem, dando á costa, destruídos ; 
Mas coin vista de linccs vigiavam 
Os Portuguezes, sempre apercebidos : 
Elles, como acordados os sentiram, 
Voando, e não remando, lhes fugiram. 

CAM. LUZ., eant. n, est. GG. 
Mas o de Luso, arnez, couraça e malha 
Eompe, corta, desfaz, abala e talha. 

OB ciT., cant. in, est. 51. 

—tSobresta villa foi dom Aluaro de 
noronha aos dez dias Dahril deste anno 
de mil quinhentos, (& dezanoue, á a com- 
bateo por bom espaço sem ha poder en- 
trar, posto que teuesse postas soadas ao 
muro, pelo qxie mandou chegar as portas 
alguns dos em que mais conjíaua, pera 
com. machados lhe cortarem as coucei- 
ras, o que se logo fez, de maneira que 
as portas cairaõ inteiras pera a banda 
de dentro, ao que acodindo os mouros de- 
fenderam a entrada per hum bom espaço, 
mas em fim os nossos ganharam a villa, 
& matarão muitos delles, & outros se 
lançaram pela barroca abaixo contra o 
rio, de que morreram alguns, & os que 
isto nam fezeram que foram em numero 
duzentos cincoenta, & seis trouxe dom 
Aluaro captiuos em Azamor, sem perder 
nenhum dos seus posto que dez ou doze 
delles viessem feridos. T) Damiào de üoes, 
Chronica de D. Manoel, Part. iv, cap. 
40t — tÇç9iumayão o$ soldados daquelle 

tempo trazer nos cintos hiimas machadi- 
nhas mui polidas, que serviam de cortar 
as dricas.D Jacintho Freire, Vida de D. 
João de Castro, Liv. 11. 

Tudo era confusão, tudo turbava 
O frio medo da visinha morte, 
Da cadeira o Piloto em vão gritava 
A" gente, quedos pendentes mastros corte ; 
O temeroso tempo se esforçava. 
Trazendo em serras (Uagua a fatal sorte ; 
Cos balanços a Náo tanto pendia 
Que mil vezes na quilha o Mar rompia. 

KOLIM DE MOURA, NOV. DO UOMEM, C. II, eSt. 59. 

— Golpear. Cortar um dedo.—Cortar 
a carne. 

— Separar d'um corpo vivo um mem- 
bro, uma parte.—Cortar a cabeça.— Cor- 
tar uma perna.— «Por ende estabeleçe- 
mos que sse per uentuyra no moiàmento 
do nosso cora^om a alguém iulgarmos 
morte ou que Ihi cortem alguum nembro 
tal sentença sseia perlongada ata XX dias. 
E des hi adeunttí seerá a sentença e a 
eyzucuçom se a nós en este comtnos nom 
rreuogarmos.» Doe. de 1211, em Portu- 
gal. Mon. Hist., Leges I, p. 17õ.—«E 
mandou-lhe cortar aqutlles menhrus, que 
os homeens em moor prtço tem; de guisa 
que nom ficou carne atua os ossos que to- 
do nomJt..sse corto.» Ferriào Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro I, cap. 8.— «Cada 
huum faça bem, e covpridamente stia vela 
na hoste, com ho numero das gentes d^ar- 
mas, e beesteiros, e outra gente, que lhe 
for assiviada, e hi estar a termo horde- 
nado, sem se mover ptra nenhuma parte 
senuii per mandado, e licença daquel, cujo 
for o 2'rincij/al carreguo de vela, sob pe- 
na de lhe cortarem a cabeça.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. i, Tit. ôl, § 58. 
— lí E por esta pç.na nom sejam rele- 
vados das penas da JuUiça, que merece- 
rem pe^ os mtiiejicios, que fezerem, segundo 
polas llordenaçooes, e Leyx do lit-gno, e 
Direito commum lhe forem postas: salvo 
a Lty que manda çortar a muuõ, e o dedo, 
a qual rnandamos, que naqueste caso se 
nom guarae, por quanto per ebta he re- 
vogada. Nem outro sy sejam relevados 
das penas contheudas nos Foraaes. e Cus- 
tumes antigos nos lugares, honde forem 
feitos os maleficiosf). Ofa, cit., Liv. v. Tit. 
33, § 5. — «Que se alguum Filho d'algo 
matar a outro Filho d'algo Padre, ou 
Madre, ou irmaaõ, ou outra pessoa, por 
que elle segundo custiime antigo per sy po- 
dia acooimarj ou se alguum Fidalgo de- 
laidar outro Fidalgo, ou lhe cortar braço, 
ou perna, ou lhe tolher outro neubro, ou 
lhe fezer outra muy grande deshonra, ou 
gram vilta, que seja mais receada e de 
maior vergonça que cada huã destas cou- 
sas.» Ob. cit., Tit. 53, § 15.— «Forque 
a sanha sooe enbaraçar o coraçom, em tan- 
to que nom pode homem veer direitamente 
as cousas; porem estabellecemos, que se 
coraçom, alguém julgarmos aa morte, ou 
per ventura Nós per movimento de nosso 

que lhe cortem alguum nembro tal Sen- 
tença seja perlongada ataa vinte dias I ^ 
des i adiante seja a dita Sentença dada 
aa eixecicçon, se a Nós em estes comeos 
nom revogarmos.y> Ob. cit., Tit. 70, § }• 
—Mas Pandaro, que também não queTio^ 
gastar o tempo em razoes, descia já cow 
um golpe tal, que o escudo de Primai^"''' 
em que deu foi feito pedaços, de que 
pouco contente, jjor não ter com que se cu- 
brir em parte de tanta necessidade, e 
nando com outro tomou ao gigante em des- 
cuberto por uma perna com tanta forçd/ 
que não lhe valendo as armas cortou 
te delia, de que Pandaro jicou tão p^J^''' 
do, que quasi se não podia bollir : 
este lhe deu outro e outro tanto a miuds, 
que o fazia desatinar e com tamanha di- 
senvoltura, que nenhum que o gig^^^i^ 
desse prestava, que todos lhe fazia per- 
der. E deixando cair o seu polo podeff 
melhor ferir, tomou a maça com ambas 
mãos; porque inda que Primaliao 
cortára quatro dedos da mão esquerda'"•'i 
batalha que com elle houve, depois 
foi são, a necessidade o ensino a servi^' 
se delia com engenhos, que pera isso bii^' 
cou. Vernao, que viu sobre si o golfai 
junto-se tanto com elle, que lho fez 
en vão. r> Palmeirim dluglaterra.— 
valleiro da Fortunnse pôz a pé, e tir<i^ 
do o elmo a Floramão, que de descon 
tente ou desacordado não bollia, qut^ 
ra-lhe cortar a cabeça: os juizes o 
consentiram, outorgando-Uie a victoriO" 
Idem, Ibidem. — « O cavalleiro da 
na, que conheceu que aquelle era o pfop^^''^ 
pai, que o criara, não sabia quefizess^' 
porque feril-o, acabara-o mal comsid^' 
meftel-o na razão pera que o conheceSS^' 
era necessário mais vagar, segundo o 
tro em tudo costumava ter pouco : e, ven 
que o Hão perdido já o medo, que te^'^^ 
tão mostrara, com o esforço, que o 
ge lhe dera, remetia a elle, deu-lh^ 
golpe de espiada tal, que tomandu-lh^ 
mãos ambas, que no escudo lhe lançO- > 
lhas cortou, e o Hão caiu em 
Ibidem, cap. 3L—«O cavalleiro da 
tuna, que aquelle era o primeiro que e"® 
da sua vida vira, temeu algum tanto, 
não pera que deixasse de fazer o 2"® 
via. O gigante vendo o gran destroço 
seus houve tamanha menencoria, 
rançando da espada, que trazia nd 
ta, fóra da ordem e medida das , q. 
remetteu de stipito, cuidando de o 
jjelar: mas elle se desviou, e alc(i'^> 
do o com a sua por uma perna 
joelho, lhe fez tão grande 
cortou muita parte delia. y> 
— «E porque sentiu muito aqu*'"'^ -gg 
antes de muitos dias trouxe 
outro cavalleiro, que traz as arvut>> 
des e no escudo em camjM Jla. 
tíalvage com dous liões por ■ " ^ Ml 0^"' E fazendo-o pôr em campo com mí 
não lhe valeu querer-se render, de^^ 
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^10 porfe pelejar, antes sem nenhuma pie- 
lhe cortou a cabeça e o entregou a 

contrario.ü) Idem, Ibidem, cap. 35.—• 
'^■Logo Ihfj desenlaqou o elvio pera lhe cortar 
® cabeça^ mas não o fez assim, não 

necessário, como porque Daliagão lhe 
^0 tamanho vagar; e posto que 
^udla h)ra tivesse necessidade de des- 
^^nsar algum pouco, começou de se de- 
j^nUer, vendo que a tenção do gigante 
^^0 era essa. Mus em menos de uma hora 
^ o poz em tal estado, que o fez dese- 

'''^pousar também outro pouco.» Idem, 
|"dein, cap. 41.— «/í desmlaçando-lhe o 
'"Oj lhe cortou a cabeca, sem lhe valerem 
''(idados nem rogos de Dramusiando, de 

pe Jicou tão descontente e agnstado, que 
pediu as armas.i> Francisco de 

oraes, Idem, Ibidem, cap. 41. — «O 
® l^ortuna disse: Ainda que minha 
(nçao era outra, deixarei de lhe cortar 

? ^^eça, piirque vós o mandais, e tam- 
l*" PfJTque cuido que será excusado, pois 

® ® eu mais per mortos que vivos 7ios 
podemos contar.» Francisco de Moraes, 

Ibidem, cap. 43. — «E inda que 
° iigre se não podia bem soster em pé, 

^<intou-se polo receber, e travando-Uie 
Uma mão polo escudo, lançou a ou- 

''® na espada, vendo que dalli lhe vi- 
o mal, e levando o escudo com 

"J®, cortou a outra nos fios delia, de 
içao, qi(g ,jg^ jlcQn pera poder fa- 

j®*" damno, e com outro golpe lhe derri- 
a perna que ficara sá, e estirou-se 
a dor da morte, fazendo tamanho es- 

ondo e dando tão grandes urros, que por 
^ ® aquella ilha soavam.d Francisco de 

Ibidem, cap. 57.—«To- 
"ia como nos esforçados o temor cos- 
''la dobrar o esforço, achou-se então com 

0'nho, que lhe não lembrou a qualida- 

teg perigo em que estava ; an- 
^^psrando um dos liões, que se mais 

gou por estar mais perto, o que os ou- 
nTin -a ^ i ^ 

ai ? que as prisões nao 
tanto, lhe deu tamanha feri- 

^ nas m.ãos, que o Hão trazia levanta- 

toü antr'ellas, que lhas cor- 
1)0? caindo no chão sem se mais 

o Idem, Ibidem, cap. 57.— 
ifiío a chegada da fonte in- 

t'al^'^- segura, que o tigre, a que i^rim cortára a perna, estava tão 

fíhu^ ® Pegado com o mármore que por ne- 
fon^'^ Palmeirim podia chegar á 

lho não defendesse: porem vendo 
(Iq " fnais era passado, cuherto do escu- 

elle.»Idem, Ibidem.—« E, 
jiQ fugindo a uma e outra parte, caiu 

Çüe Q'*o,si morto, assim das feridas 
^^^ara, como do cansaço do traba- 

lhe' ^"■''^'^siando foi logo sobre elle por 
2qç a cabeça; e estando-lhe desen- 
de c ° elmo, sentiu que o chamavam 
^Ül ® virando os olhos contra a ja- 
^dll '' donzella lhe disse: tíenhor ca- 

a senhora Miraguarda vos pede 

que vos contenteis da victoria da batalha 
e não da morte do gigante) porque, além 
de nisso fazardes o que devais ás armas, 
ella obrigues, por esse ser o principal 
guardador, que n'esta casa tem.yi Idem, 
Ibidem, c.-ip. 02.» — «Albayzar, que bem 
conheceu sua fraqueza, o apartou de sor- 
te, que cortando lhe o br-iço direito, deu 
co'elle morto no chão, ficando tão cansa- 
do, que, sem se poder ter, cahiu tavibem 
qnnto delle.D Idem, Ibidem, cap. 75.— 
a Pois desta luta foi tamanha a queda que 
meu jem deu nntre umas pedras, que que- 
brou os focinhiis; e por ficarem tão esfar- 
rapados, que lhe não podião botar pedaço; 
por conselho dos Physicos lhos cortarão 
por lhe nelles não saltarem erp::s.» Ca- 
mões, El-Rei Seleuco, Prol.-» — «Que logo 
mandasse cortar as pernas áquelle caval- 
lo.n Francisco Manuel de Mello, Carta de 
Guia de Casados. 

— Absolutamente : Esta faca não cor- 
ta.— «Cada hum houve tamanha vergonha 
de ver que sua pnfia durava tanto, que 
deixando as espadas, que de botas não 
cortavam se travaram os braços provan- 
do ambos tudo o que podiam, com que as 
feridas se lhe abriram de tal sorte, que 
não havia nellas sangue, que podesse sus- 
ter os membros.» Fi-ancisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 23. 

. .. por mais depressa, que o aço corte 
Remisso lhes parece, e vagaroso. 

ANT. FERB., SON., 1ÍV. II, U." 43. 

— Cortar o mar, as ondas, etc,, na- 
vegar. 

Mas emquanto este tempo passa lento 
De rcgerclcs os povos, quo o desejam, 
Dae vós fuvor ao novo atrevimento, 
Para qne estes meus versos vossos sejam : 
E voreis ir cortando o salso argento 
Os vossos Argonautas, porque vejam 
Que são vistos de vós no mar irado : 
E costumae-vos já a ser invocado. 

CAM., LUS., c. I, cst. 18. 
Eis apparecem logo em companhia 
Uns petjuenos bateis, que vêm d'aquella 
Que mais chegada á terra parecia, 
Cortando o longo mar com larga vela : 
A Gente se alvoroça, o de alegria, 
Nào sabe mais que olhar a causa d'ella : 
Que gente será esta ? (em si diziam), 
Que costumes, que Ley, que Eci teriam ? 

ou. ciT., c. I, est. 45. 
Cortarão os bateis a curta via 
Das aguas deNeptuno, e recebido 
Na terra, do obsequente ajuntamento, 
Se foi o Mouro ao cognito aposento. 

01!. OIT., c.i, est. 72. 

Passa e corta do mar o estreito braço, 
Que a ilha em torno cérca em pouco espaço. 

OB. CIT., c. I, est. 91. 

Uns vào nas abnadias carregadas, 
Um corta o mar a nado diligente 
Quem se afoga nas ondas encurvadas ; 
Quem bebe o mar e o deita juntamente. 

oB. CIT., c. I, est. 92. 

Já na agiia erguendo vilo, com grande pressa, 
Com as iirgontcas caudas branca escurna ; 
Doto co'o peito corta e atravessa 
Com mais furor o mar do que costuma; 

Salta Nise, Nerine se arremessa 
Por cima da agua crespa, era força summa: 
Abrem eaminlio as ondas encurvadas 
De temor das Nereidas apressadas. 

OB. CIT., c. II, est. 20. 

D'entre elles um, que traz encommendado 
O mortífero engiiuo, assim dizia : 
• Capitào valeroso, que cortado 
Tens de Neptuno o reino e salsa via ! 

OB. ciT., c. n, est. 2. 

Determinam o náutico apparelho, 
Para que com sublime coração 
Vá a Uenteque mandar, cortando os mares, 
A buscar novos climas, novos ares. 

OB. CIT., c. IV, cst. 76. 

D'aqui, tanto que Boreas nos ventou. 
Tornámos a cortar o immenso lago 
Do salgado Oceano; e assi deixamos 
A terra, onde o refresco doce achámos. 

OB. CIT., c. V, est. 19. 

Porém já cinco soes eram passados 
Que d'ali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca d'outrem navegados, 
Prosjjeramcnte os ventos assoprando : 
Quando unia noite, estando descuidados 
Ka cort:idora proa vigiando, 
Uma nuvem, que os mares escurece, 
Sobre nossas cabeças apparece. 

OB. CIT., c. V, est. 37. 

Deixando o porto einfim do doce rio, 
E tornando a cortar a agua salgada, 
Fizemos d'esta costa algum desvio 
Deitando para o pego toda a Armada, 
Porque, ventando Noto manso e frio, 
Não nos apanhasse a agua da enseada, 
Que a costa faz ali daquella banda, 
D'onde a rica Sophala o ouro manda. 

OB. CIT., c. v, est. 73. 

Ao longo d'rsta costa, começando 
Já de cortar as ondas do Levante, 
Por ella abaixo um pouco navegámos, 
Onde segunda vez terra tomamos. 

oB., CIT., c. V, est. 61. 

Vedes, o vosso mar cortando vilo. 
Mais do que fez a gente alta de liomn ; 
Vêdes, o vosso reino devassando. 
Os vossos estatutos vilo quebrando. 

oB. CIT., c. VI, est. 30. 

Ali chegado, ou fosse caso ou manha. 
Sem passar se deteve muitos dias ; 
Mas dos onze a illustrissima companha 
Cortam do mar do Norte as ondas frias. 

oB. CIT., c. V, est. 57. 

Mas vendo o capitào que se detinha 
Já mais do que devia, e o fresco vento 
O convida que parta, e tome asinha 
Os pilotos da terra e mantimento ; 
Nào se quer mais deter, que ainda tinha 
Muito para cortar do salso argento : 
Já do Pagão benigno se despede, 
Que a todos amizade longa pede. 

OB. CIT., e. III, est. 3. 
Cortando vào as Naus a larga via 
Do mar ingente para a patria amada, 
Desejando prover-se de agua fria 
Para a grande viagem prolongada ; 
Quando juntas com snbita alegria, 
Houveram vista da Ilha namorada ; 
Eomi)endo pelo céo a mãe formosa, 
De Memnonio, suave e deleitosa. 

oB. CIT., c. IX, est. 51. , 

Eis vem despois o pae, que as ondas cortoi 
Co'o rotítant • da gente l-íusitaua ^ 
E com força, e saber, qne mais importa, 
Uatalha dá felice o soberana, 

OB. WT., c, X, est. 71, 
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Estes eoutrosbaròes, por varias partes 
Dignos todos de fama e maravilha, 
Fazendo-se na terra bravos Martes, 
Virào lograr os gostos d'esta Ilha, 
Varrendo triumphantes estandartes, 
Pelas ondas, que corta a aguda quilha ; 
E acharão estas Nymphas e estas mesas, 
Que glorias e honras são de arduas empresas. 

OB. ciT., c. X, est. 73. 
Assi foram cortando o mar sereno 
Com vento sempre manso e nunca irado, 
Até que houveram vista do terreno 
Em que nasceram, sempre desejado. 

OB. CIT., c. X, 144. 

Deixando pelo meio dividido 
O Globo, e cortando esta Enseada, 
Tendo da arvore o cabo já vencido 
Que está c'o peso mais alevantada, 
Fica da Serra aquelle cume erguido 
Que das outras a mostra separada, 
O nome tem do animal tomado 
Que está no quinto Signo collocado. 

ROLIM DE MOURA, NOV. DO UOMEM, C. I, CSt. 56. 

Outro que a todos juntos parecia. 
Sendo de qualquer delles diflerente, 
Tem de marinho monstro a forma brava, 
Mas são de fogo as ondas que cortava. 

IDBM, IBIDEM, Caut. I, CSt. 10. 

— Absolutamente: 

Daqui fomos cortando muitos dias, 
Entre tormentas tristes e bonanças. 

CAM., Lus., cant. v, est. 66. 

— Cortar os ares, voar, ou elevar-se 
por qualquer meio na atmosphera. 

Deixay de cortar os ares. 
Doces aves, passarinhos, 
Que he tempo de tocar armas, 
E deixar esses touilhos. 

JEB. BAHIA, L MORTE d'uM riNTASILGO. 

— Cortar os ares, diz-se também dos 
gritos agudos, dos sons fortes. — A rude 
celeuma corta os ares. 

— Cortar o campo, a terra, arál-a.—O 
duro arado corta a terra. 

Não estimam das armas o perigo 
Os que cortamlo vão e'o o duro arado 
Os campos leonezes, cuja gente 
Co os Mouros foi nas armas excellente. 

CAM. Lüs., c. IV, est. 8. 

— Abrir, gravar. 

Isto cortava Alcippo níia alta Faya, 
ANT. FEKR., 1ÍV. 1, n. 50. 

— Passar atravez de, atravessar, diz- 
se d'um rio. — O Mondego corta formo- 
sos campos.—A ria d'Aveiro corta a ci- 
dade. — O Sena corta Paris. 

Havendo ja espaço que seguião 
Este caminho triste e trabalhoso, 
N'hum plano secco e árido se vião 
Que córta hum Rio escuro, e caudaloso. 

BOL. de moura, NÜV. DO UOMEM, C. III, eSt. 23. 

— Separar. — «^A Ilha de Serdenha com 
Corsega, a de Sicilia com Itália, Negro- 
ponte com a Grécia; e conforme a Plinio 
Uv. 2 cap. 87 e 100, antigamente se for- 
marão de novo as Ilhas de Delos, e liho- 
des; e a huma o mar cortou da terra, 
como a Sicilia da Italia, a Chipre da 
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Siria.s Anlonio Cordeiro, Historia Insu- 
lana, Liv. i, cap. 1. 

— Figuradamente : Extinguir, fallando 
da vida. 

Detem a mSo infamemente armada, 
Que essa vida que cortas, homicida, 
Foy já de Hespanhii tantas vezes vida. 
Quantasfoy mortíi a Mauritana espada. 

BARB. BACEIiLAK, Á MORTE DE DIOGO LOPES. 
— <íHuina vencedora universal que dá 

fim ás fadigas todas, he a murte: está 'pe- 
gada na vida, e cada dia nos corta hum 
d'ella e nos desafia. Esta consideraçam 
nos he necessaria para matar o fogo dos 
mãos desejos.» D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. 33 (ed. 1872). 

— Aparar. 
— Talhar. Cortar um vestido. 
— Figuradamente: Cortar casacas, fa- 

zer censuras. 
Interceptar, atalhar. Cortar o caminho. 

— Cortaram a marcha do inimigo. 
— Cortar as communica<pes, impedir 

que uma praça sitiada communique com o 
exterior, etc. 

— Termo de Jogo de Cartas. Cortar, 
tomar com trunfo a carta ou cartas que 
foram lançadas por os outros jogadores. 

— Ferir, abater. Cortar alguém de me- 
do, de compaixão. 

— Cortar a teia, o contrario do urdir. 
— Circiiracidar. 
— Cansar dor, grande pena. Esta des- 

graça corta q coração. 

Mas tu, sospiras, que cortas 
alma, bofes, antredanlias. 

CANO. DE RESENDE, t. I, p. 14. 

— «Nano da Cunha soube do desastra- 
do fim daqubUa jornada, e morte do ir- 
mão, causa que muito o cortou, e reco- 
Ihendo-se muito anojado, e triste, mandou 
desembarcar seu corpo que hia na náo, 
pera lhe darem sepultura; e foi acompa- 
nhado d'ElRejj com dó, conforme a seu 
costume, e assi de todo o mais puvo da- 
quella fortaleza : e juntamente foi levado 
Com elle em outra tumba o corpo de Fran- 
cisco Gomes, filho do Bispo do Funchal, 
que era falecido do dia dantes.» Diogo 
do Couto, Década IV, 6, 4. 

— Assombrar, assustar, atemorisar. 

A moça com grandes gritos 
Ajuntou toda a cidade ; 
E veio hüa claridade, 
Que nos cortou os espritos. 

QIL VIO., AUTO DA CANANÊA. 

— Talhar o valor, taxar o preço. Os 
captivos foram cortados a 100 dobras. 

— Pronunciar. Cortar hem uma língua, 
— Cortar-se, v. refl. Ferir-se, golpear- 

se com um instrumento afiado, etc.—Cor- 
tei-me n'um detZo.—«Cortavam-se uns aos 
outros com estranha crueza.» Jacintho Frei- 
re, Vida de D. João de Castro, Liv. ii. 

— Cortar a si, cortar parte de si mes- 
mo, 

CORT 

Oh grão fidelidade portugueza, ^ 
De vassallo que a tanto se obrigava. 
Que mais o Persa fez n'aquella empfcs'^' 
Gude rosto e narizes se cortava f 
Do que ao grande Dario tanto poza, 
Que, mil vezes dizendo, suspirava, 
Que mais o seu Zopyro são prezara, 
Que vinte Babvlonias que tomara. 

CAM., Lus., c. m, est. 41. 

— Str cortado. — Esta madeira cor 
ta-se facilmente. 

— Contradizer-sc nas suas j 
— Popularmcnte: deixar-se cair n u 

acção pouíío airosa. . 
— V. n. Navegar. — ^E 

soma de gmte espalhada, havendo ja 
dias, que Artinarn andava cortaudo P 
mar sem algumas novas de sua l'>'^ 
aconteceo que huma manhãa em 
a I,ua viraõ seis vélas postas a j 
de guerra.» Barros, Clarimundo, Liv- ' 
cap. 3. , . 

— Termo de Nautica. Cortar W y ' 
ir á vontade dos ventos. 

— Figuradamente: Ser liberal, fr^" ' 
pródigo. , g 

— Termo do Esgrima. Desprende 
ferro do adversario para atacar. 

Diabo. Oh que valentes levadas ! 
Frad. Indaisto nà^henada: 

Dêmos outra vez caçada. 
Contra sus. ora Imm tendente ; 
E cortai'do largamente, 
Eis aqui a sexta guarda. 

QIL VIC., AUTO DA BARCA DO INFEBSO. 

— Antigamente: Esgrimir.— 
valgante, e torneador, e grande 
e lamçador atavoUado. Era muito 
çeiro, que nom achava homem que ov ^ 
fosse; cortava muyto com uma esp^ 
re.mussava bem a cavnllo.» Fernao ^ r 
Chronica de D. Fernando, Prol. 

— Tormo de Jogo. Dividir ao 
as cartas depois de baralhadas^ 

— Loc.: Cortar casacas, censura'''^^^ 
Cortar de vestir alguém, censurar, 1 
par. 

Cortay, aves, de vestir 
A hum gato tào atrevido, 
Que do gatinhas matou 
O Pintasilgo mais lindo. 

JEK. BAHIA, Á MORTE D'UM PINTASILOO- 

— Cortar o fio, interromper, 
terminar, finalisar. — a O da Fortun'^ 
pautado do que Selvião lhe disse 
rem cousas a que não entendia o P 
deixou ir cuidando n'isto e em outras _ , 
sas, que lhe então occorriam á mem _ 
mas Selvião lhe cortou o fio deste f ^ 
samento, dizendo: Senhor, vós ouv 
que eu ozcço? Que é o que tu ouve!) 
se o da Fortuna, que eu não 
alguma cousa sinta ? Grande roido 
mas, disse Selvião, contra aquelM 
das arvores altas, e não pôde sei" 
que alguma batalha se faz 
Ias.» Francisco de Moraes, 
de Inglaterra, cap. 33. — <íPor ^ 
queza ãaa molheres sam, pouco 
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pera sofrer as aãversidaães; e se lhe 
""""í nodea de má fama, ha mister 

TOíiía decüada de boas obras para a ti- 

à V oòrir a porta á seguri- 
das^' andar tímidas e adarga- ' vidrentas e perigosas; aos 

''0'^tar o fio, e nam ham de 
se nam na sua roca, que o siso nam 

pera eUa, se nam pera ellas.r> D. 
da Grama, Ditos da Freira, p. 40. 

ell" he possuyda das molheres ; 
^ 9'''0'ngeam tanto que por mais ne- 
ade que tenham nam querem acudir 

desejos, cortam-lhe o fio; amam 
cousas boas em Deos, e das más fo- 

^ w amor de Deos. d Iclem, Ibidem, 

de novo edificou, 
iialozas, castellos mui seguros: 

quasi o reino todo reformou 
om edifícios grandes o altos muros; 

3 depois que a dura Atropos cortou 
^ ho de seus dins já maduros,- 

A ^ pouco obediente, ^^ 0 Ailbnso, mas forte e cxcellentc. 
lvs., e. III, est. 98. 

Oni" ° cm sua historia, nclo o esperto Deão, á porta vendo 

° (Guardião, que a ve-lo vinha ; 
O 11 os olhos esfregando, 
An n cortou, em altas vozes 

gritando : «Apollo, apello 
Y vossa sabia Reverencia, 
T\ constituído em Dignidade, 
p' ^ '""nta que me ftiz o meu Cabido, 

endendo com multas constranger-me 
ir apresentar ao gordo Bispo, 

porta da latrina, o santo líyssope. 
flNIZ DA CBUZ, IIYSS., C. V. 

Cortar as azas, tirar os meios, obs- 

lüesm pernas a alguém, a 
tar ^ ®'f?n'ficaçco da precedente.—Cor- 
te ^ a alguém, impedir que rou- 
Q?m,„ pela honra de alguém, pí,r 
Qostíi^' d'elle.—Cortar pelos pelos apetites, nào os satisfazer. 

clestru'^''^^'' " pescoço (figuradamente), 
SQg acabar. — «As religio- 

vontade se nam em 
(l(x ) acolhbram-se ao palanque 

as Deos pôs, tem se- 

desejo do mundo, a todo 
da Qa ® cortam o pescoço.v D. Joanna 
1872)'^^' Freyra, p. 57 (ed. 

® não corta a tesoura, 
tl4 j, Pi"oposito d'tima cousa que não 
^ tado, que não ó fácil de se fazer, 

ao somno, furtar o tempo 

ced ey^ortar por si, refrear-se, contêr-se, 

Ho P<i^a magestade, pelo impe- 
J^^der, não usar d'ellc. 

-Dêms e pela sua lei por 
(Ig ° ''^undo, não cumprir bem o que 

a Deus. 
"" i<( 

, "iOg 1 "" ,J Olll- 
lea . ' "Cspresal-üs, não fazer caso d'el- 

por todos os embaraços e em- 

""oniper! 

voi,.n._7l 

I — Cortar por obrigações particulares 
\ para satisfazer á publica, sacrifical-as ao 

bem publico, aos deyeres para com a pa- 
: tria. 
[ — Cortar pela carne e pelo sangue, nào 
j respeitar o parentesco. 

— Cortar pela honra de alguém, infa- 
mal-o. 

— Cortar pela raiz, cortar rente ou 
córceo. 

— Figuradamcnte : Cortar abusos pela 
raiz, não deixar d'elles os mais ligeiros 
vestígios. 

CÕRTE, s. m. (De cortar). O acto e ef- 
feito de cortar. — O córte das madeiras. 

— Golpe dado com instrumento de fio. 
— Deram um grande córte no tronco da 
arvore. — «De que nace ficarem claroens 
entre o corte da cajm, e a ferragem.» Án- 
tonio Galvão, Tratado de Alveitaria, p. 
532. 

—Figuradamente: Diminuição feita n'u- 
ma cousa. — O abuso levou um grande 
córte. 

Deram um grande córte em suas rendas. 
DINIZ DA CRUZ, IIYSS., C. V. 

— o apáro (na ponna). 
— Talho que se dá ao fazer uma obra 

de vestuário; desbaste n'uma pedra para 
fazer uma estatua ; e figuradamente : — 
(ílsto tudo he meu, e tam de arte, que nam 
ha mais corte.» Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act, i, sc. 1. 

Divina Image, quern sem vos procura 
Fazer por vos algum súbito feito, 
Errado vai, vos sois'caminho, e sorte. 
Vos as obras traçais, vosso he o córte. 

QUETEDO, AFrONSO AFIIICANO, C. I. 

— Talho no açougue. 
— A parte cortante, o fio do instru- 

mento opposto á cota ou costa. 
— Corte da cunha, a parte fina e del- 

gada que se vae alargando a partir da 
cabeça. 

— Porção d'estôfo sufficiente para fa- 
zer uma peça do vestuáiio. — Um córte 
de calças. — O córte d'um vestido de lã. 
— (íDe ordinário o córte não he do mes- 
mo panno, que a amostra.Francisco Ma- 
noel do Mello, Apologos Dialògaes, p. 2. 

— Risco em espiral feito n'uma peça 
de ourivesaria. 

CÔRTE, s. f. (Do baixo latim curtis, 
cortis, derivado do latim cohors, ou cors, 
córte) Rcsidencia habitual do um soberano 
ou de um principe soberano com a sua 
comitiva. 

Vou-m'cu il Ia corte morar 
Por vüs : ú for, ey a penar 
D'amor, d'amor, d'amor. 
Por vós Senor d'amor. 

TROVAS E CANTAHES, n,° 12Õ. 

— i( A taaes como estes avernm custas 
ide sua pessoa, a saber, oyto reaes por dia, 
e esto daquelles dias, que parecerem, per 
suas pessoas em Juizo, ou derem inquiri- 

çom per sua parte, ou forem veeh túmo ju- 
ram as testemunhas, que contra èlles de- 
item : e esto com tanto, que estes Vassallos, 
e aconthiados, e pessoas suso ditas tenham 
em durando esse preito, bestas suas de sei' 
Ia, e venham em ellas aa Coí'té, e as te- 
nham hi continuadamente cm quanto o feito 
durar; e se as hi nom teverem, nom ave- 
rã custas, senon de piam, » Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. i, Tit. 44. — i Be a parte 
vencedor em custas for mercador, è fezer 
certo, que dizimou esse anno, que o preito 
veenceu, pano em algua das Alfandegas; 
ou se for Moedéiro, conten-lhe custas de 
Vassallo; a saber, oyto reaes por dia: e 
essas mesmas custas contaram aas inolhe- 
res de cada huum dos sobre ditos, se per sy 
trautarem os feitos em vida do» maridos, 
com tanto que estas pessoas em esse capi- 
tulo contheiidas tenham, en durando os 
preitos, bestas suas de sella, ou d'alharda, 
e venham em ellas aa Corte, e as tenham 
hi continuadamente, em quanto os feitos du- 
rarem ; e se as hi nora teverem, nom ave- 
ram custas, senom de piam.» Ibidem, Liv. 
I, Tit. 44^ § 4. —<s Se alguum, posto que «5 
seja Vassallo, for Escudeiro bem criado} oU 
Cidadão honrado, ou semelhante pessoá, « 
vier aa Corte em besta de sella sua, e fezer 
certo como a trouve aa Corte, e a tever hi 
continuadamente, em quanto o preito du- 
rar, a taes como esteà contar-lhe-am cus- 
tas de Vassallo. » Ibidem, § 5. — Manda 
e deffende ElRey, que d'dqui em diante 
nenhum seu morador, e da liaytiha, netri 
Officiaes, que continuadamente andarem 
com elles em sua Cortè, è esso mcesmo 
aquelles, que com os ditos seus OfficiaeS) 
e moradores andarem, não àndem em muas, 
nem em roeins pequenos; mais manda, 
que todolos sobreditos andem de cavallo, 
em quanto assy andarem com os ditoi Se- 
nhores na sua Corte, n Ibidem, Liv. V, 
Tit 119, § 14. — «Acorda ElRey e poem 
por Ley, entendendo por seii serviço, é 
por melhor guarda e dfíjftnson da sua ter- 
ra, por quanto elle já pôs Ilordenaçom, 
que todolos seus mor adorei, qUe ham seu 
mantimento, e andam com elle continua- 
damente, e os que com èlle vivesàem^ an- 
dassem todos de cavallòg, e tiao de mttcuff 
que todolos Cavalleiros, que tom seus vas- 
sallos, e outro sy quaesqiier qxlb forem Fi- 
dalgos de linhagem, posto que seus vassal- 
los nom sejam, nem íeué escudeiros que 
comsigo houverem, nom andem em cima 
de muas em sua Cortè honde elle estÈver, 
nem arredor delia a tres lênoas; é andais 
quiserem de bestas, andem de cavallus, sob 
pena da sua mercée, eperderein as bestas, 
em que assy andarem. E ésto se nom en- 
tenda em Clérigos^ e Físicos, e JudèoB oa 
quaes mandamos que possam andar dé 
muas, ou em outras encavalgaduras; e 
que esta liordenaçom se guarde dei pri- 
meiro dia de Setembro que vim d'esta Era 
de mil e quatrocentos e trinta e tres anno» 
em diante. » Ibidem, § 18. 
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Eu sou dos primeiros 
E o vosso leal eatre os caviilleiros, 
E mais sou Jleirinho desta vossa corte. 

GIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

Moisés. Senhor Kei David nào tendes na corte 
Cirurgiães e Fisicos inoies, 
Astrologos grandes e muitos doctores, 
Que vos íleiii saúde o livrem da morte ? 

IDEM, IBIDEM. 

E porquanto nunca vi 
Na corte de Portugal 
Feira em diii do Natal, 
Ordeno liíia feira aqui 
Pera todos em geral. 

IDEM, AUTO DA FEIKA. 

Ainda he cedo pera a morte ; 
Tempo ha de arrepender, 
E ir ao céo. 
Ponde-vos á fór da côrte, 
Desta sorte 
Viva vosso parecer, 
Que tal nasceo. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

—«Aos annos que gastara na côrte, 
não chamatta annos, mas perdiçam delles, 
nem o tal modo de viuer lhe parecia que 
merecia o nome de vida, mas de morte, 
pois dos trabalhos que em tam inquieta 
& perigosa vida padecia, não esptraua 
menos qiie perdela. » Heitor Pinto, Dialo- 
go da Vida Solitarla. cap. 1. — « Que as- 
sim por serem os melhores e mais hem in- 
ventados do mundo, como polo lugar, e as- 
sento, em que estavam ser mui aparelhado 
a todo prazer e desenfadamento. Florida 
gostava tanto deites, que pediu a D, Duar- 
dos que a não levasse dalli té seu parto 
ser passado: e porque elle ainda então, 
por elrei Fradique seu pai estar bem des- 
posto, não entendia nas cousas do reino; 
e queria antes passar a vida em liiga-es 
solitários que na côrte, quiz-lhe fazer a 
vontade assim nisto como no al.v Fran- 
cisco de Moraes, Palraeirim d'Inglaterra, 
cap. I. — «Desconjluiido que em nenhum 
tempo podtria ella tornar ao goso do que 
já perdera; que esta qualidade tem as 
cousas, que se muito desejam, parecer 
que sempre tardam: e só neste exarci- 
cio passava os dias e noites, sendo nella 
sempre o amor de D. Duardos tão firme 
como se o tivera presente; e não era mui- 
to ser assim porque quando antre as 
pessoas é grande, a distancia do lugar 
não o tira.D Idem, Ibidem, cap. 4. — 
d Aos quaes também veio el rei Tarnaes 
de Lacedemonia e Polendos, que já então 
era rei de Thesalia; e Btlcar, que tam- 
bém era duque de Ponto e de Durago, 
com quem a côrte estava tão nobrecida e 
grande, que em nenhum tempo o foi 
mais,D Idem^ Ibidem, cap. 5. — «O im- 
perador ficou tal que, não podendo-o sof- 
frer, se levantou, e recolheu a seu apo- 
sentamento, cessando todalas festas, que 
TM côrte se faziam.i- Idcni, Ibidem. — 
^Aconteceu assim, que caminhando Ver- 
nao por muitas terras, aportou naquella 
gram Bretanha, por saber se ndla havia 

algumas novas de D. Duardos, e ouvin- 
do as más, que lhe todos davam., não quiz 
ir á côrte visitar elrei nem Flerida, por 
não ver j)essoas magoadas, a que não po- 
dia dar remedio.y> Idem, Ibidem, cap. 9. 
— 1.E por desfazer a tristeza, que no 
animo dos seus por tantos dias estava ar- 
reigada; qiCcsta perda era tão geral, 
que a todos abrangia; ordenm de mesu- 
ra co'elle dar a mesma ordem a todolos 
donzeis, qiiem sua côrte andavam, que 
eram muitos, e alguns delles príncipes, 
e infayites, e que no dia de^ta ceremonia 
torneassem contra os outros cavalleiros, 
que se achassem na corte, porque este 
queria pera espiriencia das cousas, que 
se de Palmeirim esperavam.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 11. — nPorque todos estes prín- 
cipes, e infantes, se criaram naquella no- 
bre corte do imjierador, assim porque 
era a melhor do mundo, e o junto paren- 
tesco que nella tinham, como por ser a 
fonte de todolos singulares exercidos em 
que se eUes deviam criar. Logo elrei 
Frisol, por rogo do imperador, armou 
cavalleiros ao principe Florendos, e a 
Platir seu irmão, filhos de Primalião, e 
ao que nasceu primeiro fez o imperador 
pôr nome de Florendos, como elrei de Ma- 
cedonia seu pai.n Idem, Ibidem, cap. 
11. — «O outro dia depois do torneio 
passado, o imperador e elrei Frisol com 
todos os outros principes, acabando de 
ouvirem missa com tanta solemnidade 
como o dia dantes, comeu na gram sala 
de seu aposentamento acompanhado da- 
quella tão nobre cavalleria, de que sua 
corte então estava cheia, praticando toda 
a mesa nas pessoas, que foram no tor- 
neio, dando a cada um o louvor do qiie 
nelle fizera, segundo o merecimento de 
seus feitos, que esta é alguma satisfação 
pera o gosto de quem os faz taes que de- 
vam faliar nelles, gastando o maior es- 
paço da pratica no cavalleiro do salvage, 
e em quem podia ser, e no pesar que o 
imperador recebia de se lhe assim ir.» 
Idem, Ibidem, cap. 13.—a Por esta cau- 
sa estiveram na côrte menos dias do que 
desejavam. Saidos delia andaram alguns 
por aquelle reino, fazendo cousas tão assi- 
nadas, que foram bem verdadeira prova 
do esforço de quem as obrava, desfazendo 
aggravos a donzellas e pessoas, que de 
seu soccorro tinham necessidade, passan- 
do batalhas de muito perigo, como em as 
chronicas de seus feitos se mostra, de 
que aqui não se diz nada pola historia 
não, ser sua, sendo a todas estas cousas, 
ou mais dellas, ambos presentes, e em 
cada uma iguaes no trabalho e gloria 
que se d'ahi tirava.» Idem, Ibidem, cap. 
15. — « Partidos da corte, que naquelle 
tempo de mui desbaratada não era pera 
ver, caminharam por aquelle reino té vi- 
rem ter onde a fortuna de todos os tra- 
zia, e acertaram d'entrar no valle pola 
banda de baixo, a horas de meio dia, e 

vieram polo rio acima, até chegarem ao 
castdlo a temj)o, que da outra parte cM 
garam outros dous cavalleiros.» IÍbiU; 
ibidem, cap. 16. — «Pois os ires cumpH" 
nheiros também seguiram sua rota espan- 
tados da valentia do da fortuna, 
sejosos de o conhecer, os quaes sairei^ 
da corte do imperador em busca de -i 
ineirim, tanto que o acharam menos, 
eram grandes seus amigos.» Idem, i", 
dem, cap. 20. — «passando o wais 
delle em jpuZayms de contentamento,^^ 
rou grande quantidade da noite, sendo o 
gosto daquelle espaço de muito preço 
cada um, se não pera o imperador, 2"^ 
havia por mór a perda de se lhe ir O c® 
valleiro da Fortuna sem o conhecer, 
o prazer de ver vencido Fhramão 
tanta honra de sua corte.» Idem, 
dem, cap. 24.— «O principe Florait^^" 
esteve tantos dias na corte do imps'>'<^"''J 
fazendo maravilhas em armas, quem to 
parte era louvado tanto por estremo, í 
muitos cavalleiros deixavam a aventa 
de D. Duardos pão vir buscar: em 
ciai os namorados, que cada 
servir sua senhora acodia a se como^ 
co'elle, com tenção de ganhar o P"''^'^„ _ 
tamanha empresa.» Idem, Ibidem.—' 
teve o cavalleiro da fortuna no ^ 
d'aquélla dona, onde fôra ter o dt<i 
batalha, a que chamavam Rianda, 
tos dias, que se sentiu pera poder ca ^ 
nhar, e uma noite de ceia, estando c'"" ^ 
dona praticando em sua partida, bate^ 
porta do castello uma donzella sua ^ 
nha, que vivia com a imperatriz de 
tantinopla, e saira da corte outro 
depois da batalha de Floramão 6 
do principe de Ilespanha, a vir a ver _ 
sua tia que era muito rica, e não 
outra herdeira.» Idem, Ibidem, 
— a Po7-em, vendo que seu desejo 
aquella paixão não se curava, dete^ ^ 
nou esquecel-o té seu tempo: e vindo-i-^' 
memória o principe Floramão, ^ 
vel-o acompanhado d^algans 
senhores, de que aquelles dias sua c 
era, cheia. » Idem, Ibidem, cap- 

t. Ainda que polo presente será beT^ 
d'acabar comigo e ao diante não sei o iZ 
será: porem pois n'isto me q^^^ •> 
mercê, faça-ma de todo em metter-^^^^^^, 
conta dos seus, pera que com este co 
tamento e honra satisfaça algunid p 
da quebra que em sua côrte receou- 
sou o que ganho tanto, respondeu o 
perador, que de muito não o gj- 
pedir: e pois vós de vossa vontade 
fereceis o que tanto desejava, vêds 
derei negar. » Idem, Ibidem. 
contou como o achára em casa . pc 
Rianda sua tia, e d'ahi viera á 
Io que lhe ella contara das victoi 
Floramão : e como o dia d'antes o f j,, 
indo-se já, e lhe dissera que de íi 
te lhe pedisse perdão, por não 
conhecer; que sua determinação 
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parecer ante elle te passar o perigo da 
d-vaitufa qxie da Gram-Bretanha se soa- 

D Iclem, Ibideni.— a Certo, Lucenda 
«ií vos mostrarei quanto vos agradeço o 
si^rviço, qiig jjjg fizestes: e posto que Pai- 
weinwj se encolriu de mim e da impera- 

e de tidas as pessoas de minha casa 
corte, d onde se criara, sempre minha 

^^speita, que em meu coração tinha, me 
ísse quem elle era; va-se elle por onde for 
a sua ventura o encaminhar, que, por 
uito secretamente que ande, suas couzas 

3 podem deixar de andar acompa- 
" as da fortuna prospera; pois em tu- 

" pera elle se gtiardou. » Ibidem.—« Diz 
3We seu proposito foi sempre não vir á 

corte senão pera vos servir, e que 
^gora por desfazer um aggravo a uma 

sa^ í"® elle vem, lhe é forçado de- Jícti' um cavalleiro que nesta está, a que 
^^^namodo Salmge.n Idcin, Ibidem, cap. 

■«El-rei, Vendo que se não podia 

^ Selvião: Amigo, dizei a ^^so Senhor que me peza muito vir á mi- 

des cousa que nella possa dar ^ S^sto; porem pois assim quer, que eu 
^odos, senão desse a quem hus- 

' ® í"® não sei que tão seguro poderá 
ar. Selvião se despediu, e tornando a 

se foi com recado a seu senhor, 
^^6 ogo entrou armado de todas armas.» 

leslr' ® Deixando agora a el- 
j ® tempo, torna aos cavalleiros an- 

es que na côrte delrei Fradique es- 

2^'®) passado o dia daquella teme- 
"^^(^Iha, logo ao outro se despediram 

'^^^f^guir suas avtnfuras, apar- 
o-aa cada um por onde rntlhor lhe pa- 

d{ • ' ^ ^''S^t.indo todavia a rota onde lhe 
Id " torre do gigante estava.» 
pn^' " Chegando ao 
dos ' el-rei tão desacompanhado 
Pa de que sua côrte os dias 
I estava cheia, que lhe vieram as 

«t/s olhos, crendo que todos se- 

^ntr i ® co'este descontentamento 
\ por antre alguns poucos, que ahi 

parecer delles triste e descon- 

tai ' ja^cr detença té onde elrei es- 
9ola'f' Ibidem, cap. 40.— a. Ar- 
jMe h' viu juntas as pessoas 
'tio disse contra o imperador, 
''"ar * todos o ouviram : Bem se lem- 
0 ? Voísd magestade que ao tempo, que 

"cipe D. Duardos meu senhor des- 

*Ua eu fui o que a triste nova de 
8e trouxe a esta côrte, por onde 
cqj^ ^^''-ram todolos cavalleiros de vossa 
Pfi' ^primeiro que nenhum, vosso filho 
íülog^ espelho de to- 
Cap vestiam armas. » Idem, Ibidem, 

Pois mal tempo era ousar 
fuz ^ em parte onde minha vinda 
JUe 'nial, sem. trazer outras novas com 

tornasse a cobrar. Não sei se 
'neQy "'^ffcsíticZe alguma hora ouviu no- 
íf íeu'^ '^^o.lleiro da Fortuna, posto que 

® feitos eram taes, que em todo lu- 

gar pullicam; inda que de outra parte 
cuido que hem conhecido será nesta côrte 
e casa, que me lembra que já ouvi dizer, 
que neUa venceu o principe Floramão 
quando se combatia sobre a imagem de Al- 
tea. » Idem, Ibidem. — « Da parte dos 
Inglezes quantos receberam encontros fo- 
ram Cl terra, e da outra nenhum notacel, 
senão Ouarim, que caiu o cavalio com 
elle. Passado o Ímpeto do primeiro rom- 
pimento das lanças, arrancaram das es- 
padas, e começou-se o torneio tão bravo 
e áspero quanto nunca naquella corte se 
vira outro de tantos por tantos, posto que 
já em outro tempo se viram nella os mais 
notáveis do mundo. De uma parte e outra 
havia homens singulares e muito pera ver.» 
Idem, Ibidem, cap. 4G. — « Todos lhe de- 
ram lugar pera melhor poder chegar on- 
de o imperador estava, e sem tirar o el- 
mo, depois de fazer o acatamento que de- 
via, lhe pediu que o quizesse ouvir ante 
a imperatriz e sua nora, pera lhe dar no- 
vas da côrte d'Inglaterra.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 52.— « E porque já então pa- 
recia mal tamanho descuido de sua jjar- 
tida, não pode al fazer senão dar-lhe li- 
cença e também a Flori ano que também 
se despediu. Palmeirim depois que se des- 
pediu de D. Duardos e F^lerida, se foi 
alrei que por nenhuma via o quizera dei- 
xar, crendo que segundo sua idade o não 
podia mais ver: 7»as promettendo-lhe que 
o mais cedo que podesse tornaria, se par- 
tiu, deixando tamanha saudade naquella 
côrte como se nunca a tivera de outra 
pessoa.» Idem, Ibidem, cap. 54.— o To- 
dos tres se guarneceram, primeiro que se 
partissem, de mui boas armas, das mui- 
tas que Dariuaco costumava ter, escolhen- 
do cada um as que lhe melhor armaram, 
e assim o Jizeram de cavallos, que Dar- 
maco de tudo estava jjrovido, e mettendo- 
se ao caminho, seguiram a via de Cons- 
tantinopla, crendo que então aquella côr- 
te antes que a nenhuma do mundo os ca- 
valleiros sinalados acudiram, antre os 
quaes elles queriam que vissem suas obras: 
porque semj)re são de maior fama, onde 
com mais perigo se mostram, d Idem, Ibi- 
dem, cap. 55. — «O qual depois que se 
apartou de Primalião seu pai, andou tan- 
to por suas jornadas que chegou a Iles- 
panha ao tempo que faziam festas pola 
vinda d'elrei liecindos de justas e torneios, 
onde s'elle achou efez tanto em armas que 
desbaratando a mór parte dos cavalleiros 
sinalados, que se ahi juntaram, se par- 
tiu da côrte com tão crescida fama co- 
mo suas obras mereciam. Chegando ao 
Castello d'Almourol, apousentou-se ao lon- 
go das aguas do Tejo onde já oídras ve- 
zes se actiára, cercado de cuidados tris- 
tes e desacompanhado de todo o remedio 
delles.» Idem, Ibidem, cap. 59 — «O 
mui esforçado Floriano do Deserto, de 
que ha muito que se não faz menção, de- 
pois de Palmeirim d'Inglaterra ser saido 

da côrte ã'el-rei seu avô, deteve-se mais 
alguns dias nella pera negociar os feitos 
de Orianda e suas irmãas, filhas do mar- 
quez Beltamor, lembrandu-lhe o beneficio, 
que dellas recebera na cura das feridas, 
que houve na batalha do gigante Calfur- 
nio, tendo na memória o promettimento 
que lhe fizera, e a esperança que ellas nel- 
le tinham.» Idem, Ibidem, cap. G5. — 
« E tomando a via de llespanha, como 
não achasse aventuras, que lhe embaraças- 
sem o caminho, em pouco tempo arribou 
nella, desviando-se semjire da côrte d'el- 
rei liecindos, porque se temia que o deti- 
vesse alguns dias; antes seguindo sua 
vota contra aquella parte, que lhe diziam 
que estava o castello d'Almourol, chegou 
a elle um dia a tempo que Dramusiando 
acabava de vencer tres cavalleiros, um era 
Pompides, de que se muito espantou, não 
conhecendo inda Dramusiando; mas de- 
pois que soube quem era não teve a victo- 
ria em tanto, e vendo tantos escudos de 
homens sinalados ganhados por elle só, de 
uma parte desejava venturar o seu de mis- 
tura com elles, e d'outra a amizade do gi- 
gante não consentia batalha, i Idem, Ibi- 
dem.— « Naõ creaes Filena que digo isto 
por mais que por piedade de vós. Quan- 
to he dar licença a Clarimundo que fique 
n'esia Côrte, póde-o fazer se disso for con- 
tente como aquelle que tem a vontade mais 
livre do que vós ctiidais: verdade he que 
folgarei com isso, porque o .deseja meu 
pai, que por estoutra via não me hajaes 
por taõ necia que o consinta.» Barres, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 5. — «Clari- 
mundo, Dom Dinarte, Artinaõ, Floram- 
hei, Panjiores, Dom Lianjo Cantim de 
Lorbem, Tobem de Viapa, Dom liidalei, 
Comantino Hiroso, Firmalte o Casto, 
Pantaleam o Desesperado, Libel Danfi- 
nar. Iscar de Castim; e todolos mais que 
na côrte estavad, que em numero seriaü 
quarenta.» Idem, Ibidem, cap. 9. — «Po- 
rem pois mandava, que désse sua tençaõ, 
a elle lhe parecia por evitar algum dan- 
no, que a tardança podia, dar, deviaõ lo- 
go partir da Côrte esses Cavalleiros que 
prestes estavaõ, e deshi se ordenaria o 
exercido que diziaõ, que por ventura se- 
ria escusado, segundo a bondade, e esfor- 
ço delles vencia o numero dos inimigos, e 
se depois fosse necessário alguma ajuda 
proveriaò nella a tempo proveitoso, e que 
todo outro abalo, e alvoroço de súbito era 
escusado pera tadpequenas cousas.» Idem, 
Ibidem. 

Do Olympo clesco emfim desesperado, 
Novo remédio cm terra busca o toma : 
Entra no liuniido reino, e vae-se á corte 
D aqucllc a quem o mar caiu cm sorte. 

CAM., i,us., c. VI, est. 7. 

Na Côrte que ficou? Saudado braVã. 
IDEM, SOKETO 85. 

— « Que mais claro se pôde ver, que na 
historia, que me contaste daquellea ãous 
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Rtlogios tão ]principaes do Cahhido, & da 
Corte. » Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 49. — « Nunca vereijs 
menos cortezia que na Côrte. » Idcra, Ibi- 
dem, p. 4.— «Ungoagens da Arte das 
Cortes, nunca as entendeo bem, aquelle que 
tarde xteyo a estudallas. » Idern, Epana- 
phoras, Part. i, p. 2. — «A hum mesmo 
se recebião na Corte Castelhana as car- 
tas de Margarida^ vindas de Italia, & 
as queixas dos Ministros confidentes. 
Idem, I]DÍdem, p. \1.— uCriei-me em 
cortes.» Idem, Carta de Guia de Casa- 
dos^ 

Cem línguas tomn, e muda broTcmcnte 
De palavras, e tom, segundo o gosto 
Dos que o goveruo tem, e assim lhe falle : 

t Magnate principal da minha Corte, 
Eu, para executar este projocto, 
Entre todas to escolho : diligente 
Parte cumpri-lo; pois de tuaa artes, 
E de ti só confio a grande emprcza.» 

DINIZ DA CBÜZ, HYSSOPE, C. 1. 

— Figuradaraente: — v-Era ainda de 
muyta esmolla e muito caridosa a todos, 
mas quanto fazia todo danava, depois que 
conheqorom nella que era lavrador de Ve- 
nus, e criada ein sua Corte.» Fernão Lo- 
pes, Çhroaica de D. Fernando, cap. 65. 

■— O soberano, a sua fainilia, e os mi- 
nistros, officiaes, etc., que o servem e 
acompanham. —Côrte brilhante. —-.Côrte 
venal. — «O gram sábio Daliarte do val- 
le escuro, vosso servidor, e a quem vós não 
conheceis, beija vossas reaes mãos, pede- 
vos que vos alegreis continuando estas 
festas, que agora começastes, de que vos- 
sa corte por tantos dias estava esquecida, 
porque já o tempo da restituição de vosso 
contentamento se chega.v Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 13. 
— <íMas Graciano foi ao chão, de que 
ficou tão descontente, que se então poderá 
comprar aquelle desgosto com todo senho- 
rio de seu pai, ainda crera que lhe cus- 
tava pouco. O imperador, posto que sen- 
tiu o vencimento de Graciano seu neto, 
teve em muito a valentia do cavalleiro 
estranho, e temeu ver sua côrte em algu- 
ma falta. Floramão pediu a Graciano 
que lhe mandasse dar as armas segundo 
a postura com que alli entrára.r> Idem, 
Ibidem, cap. 22. 

Já n'um sublime e publico theatro 
Se assenta o Eei Inglez, com toda a côrte : 
Estavam tres ç ires, e quatro e quatro, 
Uóm como a cada quiil coubera em sorte. 

CAM., Lua., c. vi,est. 60. 

— lAchey huma caravella d'Alfama, 
que hia comcavallos efato de hum fidalgo 
para Setuval, onde naquelle tempo estava 
el Rey dd João o terceiro que santa glo- 
ria aja cõ toda a corte.» FernSo Men- 
des Pinto, Peregrinações, Liv. i, cap. 1. 

— Negocios da côrte, negocies de Es- 
tado ou Reaes. — *E trazendo estas cau- 
sas impressas na memória, & a conside- 
raram dellas viua no entendimento, aca- 

bou de se resoluer & determinar, & dey- 
xou de sua livre vutade a prefetura e go- 
uernanqa, á negocios da corte, sendo ja 
homem de muita idade, d- foyse viuer a 
hum seu casal Iwnge de Roma,- perto de 
amigos, conhecimento de muitos, & con- 
uersnção de poucos.n Heitor Pinto, Dial. 
da Vida Solitaria, cap. 1. 

— 0 logar ou casa onde habita'o so- 
berano. 

— O Rei e o seu conselho. — or- 
dens da côrte. — A côrte de Londres. 

— A capital do um império, reino, 
etc. — Viver na côrte. — tíAlguns som 
postos nas vintenas do mar, e allegam, que 
ser vir om na guerra em companha de Jo- 
had Guallego, e forom regataães da Corte, 
e porque iisarom do mar, e rio a pescar, 
forom postos pelos vintantiros nas vinte- 
nas, e elles mostram vossas cartas, per 
que os avedes por escusados dos encarre- 
guos dos Concelhos, e agravam-se de se- 
rem postos por gualliotes. Mandade como 
sobre ello façamos,n Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. I, Tit. G9, § 8. 

— Acompanhamento, comitiva, cortéjo, 
pompa. 

— Homem de côrte, cortezão, palaciá- 
no, que sabe os estylos e o modo de vi- 
ver na corte. 

— Figuradamente: Homem dócil e sa- 
gaz, que se amolda ás circumstancias, e 
ao caracter das pessoas, porém falso, e rc- 
folhado. 

— Fazer côrte, acompanhar alguém 
por honra e respeito. 

— Fazer a côrte a atguerx, tratar com 
obséquio alguém, ser assíduo em obse- 
quiar, mostrar attençõcs. 

— Fazer a côrte a uma senhora, re- 
questal-a. 

— Ter côrte, ter modos, maneiras de 
cortezào, ser palaciáno. 

— Dia de côrte, dia de gala no pala- 
cio. 

— Côrte celestial; a etherea côrte; a 
côrte do céo; o céo. 

E se para seu nascer 
Tào pobre casa escolheo, 
Nào vos deveis do doer, 
Porque onde clle estiver 
Está sx, côrte do Ceo. 

aiL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

«Ó fonte dos anjos, ó horto cerrado, 
«Estrada do mundo para a divindade, 
«Quando os anjos cantào a glória de Deos, 
«Nào sào esquecidos da glória tua; 
«Que as glórias do filho sào da madre sua, 
«Pois reinas com elle na côrte dos Ceos. 

IDEM, AÜTO PASTORIL PORTUOUEZ. 

Para o summo Poder, que a etherea côrte 
Sustenta só coa vista vcneranda, 
Implorámos favor que nos guiasse, 
E que nossos começos aspirasse. 

cAM., Lus., c. IV, cst. 8G. 

— Casa de supplicação, composta do 
desembargadores do paço, etc. Supremo ! 
tribunal. — «/Se nosso porteyro quer com I 

fliste quer com letras ou per syforfa^^^ 
eyxacuçom contra alguém se aquel sobre 
que faz a eyxacuçom for ia julgado 
nossa corte sobre esto nom rreçeba nenhu- 
ma caiiçom.n Documento de 12H, 
PortugaL Mon. Hist., Leges, Tora. ij p- 
168. — «E se per uantuyra aqueles 
de taes maldades forem acusados e se 
nom quiserem en na nossa corte a ssalva^ 
ata XXX dias sol que o fez per sa ma ■ 
dade perderá quanto ouuer e seia certo 
nunca o cobrará, y> Idem, Ibidem, p- 
— «.K diga aos Juizes, que quando osp^' 
tos forem graves, que ainda que 
das partes nom appelle, que elles appe 
lem pola Justiça pera a Nossa Corte 
quelles feitos, e casos, em que lhes per ^ 
he mandado, que appellem pola JustiÇfl) 
e amostrem-lhes a Nossa Ilordenaçom 
he feita em esta razom.D Ordenações A 
fonsinas, Liv. i, Tit. 23, § 21.— 
se mostrarem, que parecerom em Juizo, 
derem inquiriçom, ou virem jurar 
temunhas, e os dias do costume, como ^ 
he: e esta medes Regra tenham nas 
tes, que aa Corte vierem d'outroJulg"^ 
e ém durando o preito viverem por ® ^ 
dadas, ou andarem a jornaes continuO' 
mente,r> Ob. cit., Tit. 44, § lO. 
veendo que algumas causas, que usaar 
em nosso Senhorio em tempo de nos 
predecessores, que eram em desserviço 
DEOS, e em dapno dos beens temporcio-^^'^ 
e das almas dos nossos sobgeitos: 
do a esto aver remedio, de conselho 
da nossa Corte estabelecemos, e gj, 
mos as Leys, que se adiante sequem-» 
cit., Liv. n, TU. 
seja guardada em todolos Juizes / 
rios da Corte, e da nossa Casa do 
quando alguns houverem de citar pei'<^ ^ 
vãmente começarem o feito, mandana 
Carta, segundo as causas forem, ^ . 
do de demandar; e se o feito for 
do, e per alginm tempo for retardaaO) 
os termos circumdutos, ou o 
ou a parte morreo, e hade ser ^ P ^ 
ou seus herdeiros citados pera 
seu feito em diante, a Carta sq: 
na forma suso dita com esta 
Ãlandamos-vos, que cites Foaõ, J' 
pera hirem adiante j>er hum 
he ordenado perante Foaõ, antre 
e Fauõ, por razao de tal cousa íÊ"- 
rando todo o modo, porque lha defn 
e que pera esse dia venha, ou emv 
Procurador soficiente com boa, & 
da emformação, pera se defender, ^ 
trar seu direito.v Ob. cit., Liv. 
10, § 2. — «7íem. Se os Clérigos, 
dam em a nossa Corte, quiserem c' . 
guum oídro Cleriguo, que ande o- 
nossa Corte, de mais se for sobre e 
to, que for feito na dita Corte, 
citado perante Nós, porque avemos 
diçaõ sohre todos os da nossa 
como ha o Pay sobre os filhos ■ ^ jjíí 
Artiguo escripto no Livro das Liv > 
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"5'' do Civel.r, Ob. cit., Tit. 

Vòs ~ —«ftr que taaes demandas se 
ham°,i ® <3!® partes saibam o que 
. 7 ® '^^''nandar, e defender, e os Jid- 
p como em tal caso ham de jidgar: 

l)Pr!li ^^om Juham pela graça de 
don Portugal, ác. com acordo 
mos e da nossa Corte faze- 
oetis^^^r^ com suas distinqo- 
Oh ^ 6scr?j:ita6', que taaes som.» 
u '■' 4, Tit. 1,— (.(.Dom Eãuar- 
anf^ S'''oça de DEOS Rei de Portu- 
Quá l e Senhor de Cepta. A 
avfi^ Carta virem fazemos saber, 
do nós como o liey he thtú- 
Çiíe ^ direito a todos, e aas cousas, 
to • 'P^'^ie,encem, manteer em direi- 
Çuard^!}^^'' guisa que seu estado seja 
iqul^ ® todos àjam direitamente 
Qoj,j porem veendo nós em nossa 
^ 6 muitos feitos, que se demandavam 

foros d'ouro, e prata, e 
injeníos^ e obrígaçooens, que som feitos 

QUe pí'ato^ e eram julgados 
da P'^9'^sse por ello desta nossa moe- 

^'"-trinsico e direito 
^^9^''''^do a bondade e riqueza da 

iodo moeda, a qual lie conhecida a 
9'^^ ihes praz de a conlie- 

(Ig^tg / " ^^9U'^'>'dando em como huun real 
áe e ^ he acerca tam Loo em bonda- 
hr-Qg como huun real de tres li- 
d'^ ^ weía, que nom ha hy huun preto 

marco >' ® ^omo em aquelle tempo o 
^tda" • chaã valia seiscentos, 
^ra ® quarenta reaes; e a do- 

t^a^ía de cento e trinta, ataa 

^orõd'^® dobra valedia, e 
dez • valia de cento ataa cento e 
°''^dam como a dita prata, e ouro 
feito muito mais altos de seu di- 
ioada ^S^dando esto em cuusa, ra- 
de trp^^\'^-T como era nos reaaes 
Tit. II g 1? ® OlJ- Cit., Liv. IV, 
dita i' ; —'■^Quanto he ao que em a 

'^^^ado'^^1 '^ontheudo, que o que for ac- 
tKx Corte cttctcL 

em esta par- 

tf ei nquelle, que for accusado 
'''^iheúT^ /íwum dos Capitidos 
^^^údo ' declaraqom, nom seja 

per'^- do dito maleJicio,sal- 
®ej g direito e Justiça; teendo- 

acerca da dita accusa- 
^o''íZewic?e juizo, que em seme^ 

cimente foi usada, e acus- 
meu Avo, e 

n' § 36. 
Iq^ Affonso o Quarto, da 

'ew!» ® ^s<^larecida memória, em 
. -^'«òoa fortes geraaes na Cidade 

Cfi}-/ quaaes lhe forom reque- 
n^j a. ^'''^^gos, antre os quaaes foi 

j ° Senhor respondeo per 
í""' a jvt ^ Corte; do qual artigo 

Jue ® dada o theor he es- 
cit-, cap, 49.— 

Dom Affonso doendo-nos em 

nosso coraçom daquellcs, que per esta 
guisa dapno recebiam ou recebem, e que- 
rendo esquivar tavianho mal como se des- 
to recreceo, e poderia recrecer; e estes 
malles vinham e recreciam muito mais, 
quando os omizios aconteciam antre os 
milhores das terras, porque porem vinha 
mayor desasseguo e mayor dapno, estrema- 
ãamente se esto acontecia antre o ■ Filhos 
d'algo: Estabellecemos, e poemos por Ley 
pera sempre com conselho de nossa Corte, 
que nenhuun Fidalgo nom deva, nem 
possa acoimar no nosso Senhorio morte, 
ou deshonra, que daqui em diante façam 
a elle, ou a seu Padre, ou Irmaaõ, ou 
a qualquer outro parente, ou pessoa, por 
que ante per custume podia acoimar, tam- 
bém homem, como molher; mais manda- 
mos e queremos que perante Nós, e a nos- 
sa Corte, ou perante as nossas Justiças 
das terras, acusem e demandem, pera 
averem comprimento de direito, n Ob. cit., 
Tit. 53, § 5.—(.íE des y muy dapnoso 
aos que a nossa terra viviam, também a 
elles meesmos, como aos outros; e por 
esso e por outras muitas boas razooens, 
que em esta Ley som contheudas, nos mo- 
vêramos com conselho da nossa Corte a 
fazer a dita Ley: e que por isto tinha- 
mos, que era igiud, e direita, e proveito- 
sa, e que devia seer guardada em seu di- 
reito.y Ob. cit., § 14.— nE Nós veendo 
o que nos dizer e pedir enviastes, e por- 
que somos certo, que todas estas cousas 
se fazem per todallas Cidades, Villas, e 
Lugares dos nossos Eegnos; e vista, e 
examinada a Ley suso dita, e outra L^ei 
d' El liei Dom Affonso, em que hordenou 
quaees feitos tomassem os Juizes pera si 
polia Justiça, ou appellassem, quando as 
partes nom accusassem, ou nom appel- 
lassem ; e com acordo e conselho da nos- 
sa Corte fezemos esta declaraçom, a qual 
estabellecemos, e hordenamos, e poemos 
por Ley geeral em nossos Regnos, que se 
guarde per esta guisa que se segue. Ob. 
cit., Tit. LViii, § 10,—«ElRei Dom Af- 
fonso o Quarto, da muito esclarecida 
e louvada memória, em seu tempo fez 
Cortes Geraaes em a Villa de Santarém, 
em que lhe forom requeridos certos Capí- 
tulos por parte do Povoo, antre os quaees 
foi huum, a que elle respondeo per Con- 
selho de sua Corte, do qual com a res- 
posta a elle dada o theor he este, 
que se adiante segue.ti Ob. cit., Tit. 02. 
— d Dom Donis pella graça de Deos 
Rey de Portugal, e do Algarve. A quan- 
tos esta Carta virem faço saber, que Eu 
entendendo que se faziam muitos malles e 
dampnos, e muitas perdas na minha terra 
per razom dos homizios, estabeleci per 
conselho dos homens boõs da minha Corte, 
que todos aquelles, que forem a casa d'al- 
guum, ou pousada, ou a seu herdamenfo, 
ou a terra que tenha de Senhor, ouapres- 
temo que tenha d'alguem, ou emprazamen- 
to, que tenha de quem quer, ou a caminho. 

perque vaaõ pera o matar, ou deshonrar, 
ou pera lhe fazer mal, e hi morrer el, ou 
aquelles que com elle forem, ou cada hum 
delles, ou hy forem chagados, ou deshon- 
radoSj nom seja aquelle que se defender, 
nem aquelles que com elle esteverem.v Ob. 
cit., Tit. 63, § 1. 

— Corte de Roma, Cúria Romana. — 
«■A qual resposta assy dada, e leuda, e 
pobricada per ante os sobreditos Arcebis- 
po, e Bispos, e pessoas Eclesiásticas, o 
dito Domingos Martins Procurador d El- 
Rey nosso Senhor, e em nome d'ElRey 
pedio aos sobreditos Arcebispo, e Bispos, 
e pessoas Ecclesiasticas que vissem a dita 
resposta, que o dito tíenhor Rey dava; e 
se respondia certo, e convinhavel, e com 
direito aos artigos, que forom dados pelo 
dito Bispo, e Cabidoo; e do que lhes seme- 
Ihasse, que lhe fezessem ende dar per mim 
Tabelliam huum estormento das ditas cou- 
sas, em como ElReij respondia aas ditas 
querellas, que lhe forom dadas, que cada 
huum soescrepvesse com suas maãos, e fe- 
zesse poer em esse estormento da resposta, 
por seer mais certo, seu seelo: e entõ os 
ditos Arcebispo, e Bispos, e pessoas Ec- 
clesiasticas responderom, e disserom, que 
tinhao, que o dito Senhor Rey respondera 
bem segundo direito, e segundo os avtigoos, 
que forom dados antre elle, e os I^rela- 
dos na Corte de Roma, e aveença, que foi 
feita no Porto antre elle, e os Prelados: 
e mandaarom a mim sobredito Tabelliào, 
que das cousas sobreditas desse ende huum 
estormento a nosso Senhor El Rey; e aa 
maior firmidoõe asseellarom o dito estor^ 
mento de seus seellos pendentes, e sobes- 
crepverom cada huum seu nome com lete- 
ra de sas maãos.y> Ordenações Affonsinas, 
Liv. II, Tit. 4. — (/.Arcebispos, Bispos, 
Abbades, e Priores, e outras pessoas Re- 
ligiosas, e Cleriguos, que não ham em nos- 
sos Regnos Suprior, per todo feito eivei, 
que pertença a heens ^yatrimoniaes, que 
elles hajaõ, ou devaõ d'aver, ou elles te- 
nhaò, e Ikos outrem quiser demandar, ou 
por dividas, que devaõ per razaò de suas 
pessoas, e heens patrimoniaes, ou que per 
alguuma guisa tenhaò, e lhe pertençam, 
que naõ sejam das Igrejas, nem perten- 
çam a ellas, podem ser citados perante as 
nossas Justiças, e Juizes leigos; eassipor 
alguumas malfeitorias, se as em nossa 
Terra fezerem; e assy se usou sempre, 
jwrque sem rezam seria nom aver no Re- 
gno quem delles Jizesse Justiça, e direito, 
e por taes feitos os hirem demandar á 
Corte de Roma.i Ob. cit., Liv. lil, Tit. 
lõ, § 2. 

— PI. Côrtes, assemblca dos tres es- 
tados em Ilcspanha e Portugal, ajunta- 
mento dos tres estados ou braços da na- 
çSo; procuradores das villas o cidades, 
nobres e clero, para deliberarem e propo- 
rem aos soberanos as leis e providencias 
necessarias ao bom governo, para conce- 
derem tributos e pedidos de dinheiro, e 
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para dispensarem nas leis fundamcntaes, \ 
ou interpretal-as, segundo o antiquissimo 
costume d'estes reinos. As Cortes eram 
de ordinário convocadas pelo rei; mas 
houve casos em que se reuniram espon- 
taneamente para o eleger e fazer leis íun- 
damentjies : taes 1'oram as de Lamego, que 
conferiram a coroa a D. AÍIonso Ilenri- 
ques, e as de Coimbra a D. João I. — 
Convocar cortes ou as cortes. — Chamar 
côrtes ou a cortes. — «Item. O Correge- 
dor nas Villas, e Lugares, honde cheguar, 
deve saher dos Frades, e Comendadores 
como som guisados, e que vivenda fazem, 
e como ieem as suas cazas, vinhas, e her- 
dades, e moinhos, e asenhas, e oídras cou- 
tas apostadas; e faça de guisa, que se 
compra, e guarde aquello, que per Nos he 
ordenado no primeiro, e segundo artigo 
dos artigos geraaes, que foram feitos nas 
Cortes, que se fezerom em Elvas.v Orde- 
nações Affonsinas, Liv. i, Tit. 23, § 29. 
— tEm nome de DEOS amen. Era de 
mil e trezentos e noventa e nove annos em 
Elvas. Nos Dom Pedro o Primeiro pela 
graça de DEOS Itey de Portugal, e do 
Algarve, filho do mui nobre Éey Dom 
Âfjonso o Quarto, consirando o serviço de 
DEOS, e a prol, e melhoramento das gen- 
tes dos nossos liegnos, fezemos Cortes no 
dito logo, nas quaaesforom juntos os Ifan- 
tes nossos filhos, e o Arcebispo de Bragaa, 
e os Bispos, e outros Prelados, Priores, 
e Abades, e Picos-homeens, e muitos ou- 
tros Filhos dalgo do nosso Senhorio ': ou- 
tro ty muitos boons Cidadaãos das Cida- 
des, e Villas da dita no%sa terra, os qunaes 
Nós mandámos vir a Nós para nos dize- 
rem agravamentos alguuns, que nos era 
dito, que elles, e os nossos povous recebiam 
doa nossos OJjiciaaes, e pera lhas fazer- 
mos mercee em aquello, que com razum 
lha devessemos fàzer, e correger-lhes esses 
agravamentos com direito, e aguiiadu: os 
quaaes forom juntos no dito logo a vinte 
e tres dias de Maio, e disserom-tios, e de- 
rom-nos em escripto os ditos Arcebispo, e 
Bispos, e Prelados, e Priores, e /ibades 
os agravamentos, segundo se adiante se- 
gue.d Ob. cit., Liv. II, Tit. 5. — esto 
responde ElRey, que em suas Cortes foi 
hordenado, vista a necessidade do Regno, 
que taaes Terras fossem contadas nas con- 
thias d'aquelles, a que forem dadas: ou- 
tro sy por se guardar igualdança entre 
aquelles, a que taaes mercees foram fei- 
tas, 6 outros, que taaes Terras nom teem, 
e que porem lhes contam em suas conihias, 
mayormente porque ElRey não os costran- 
ge, que servam pela Terra com gentes, 
mais dá-lhas que se mantenhaò per ellas; 
e aquelles, a que se nom acertou de lhes 
dar algumas Terras, que lhes faz mercee 
em dinheiro, por se jJoderem manteer com 
elle; e aos outros, a que tanta Terra nom 
deu, acrecentou-lhes mais dinheiro por se 
manteeremperellehonradamente.D Ob. cit., 
Tit. 59, § 32.—iPorque por as Ordena- 

çoens ate ora feitas, e ainda per Direito 
Canonico, e Civel, e Artiguos feitos em Cor- 
tes, he dejezo, que os CLriguos, e Rdi- 
giosos nao vad avoguar, nem precurar pe- 
rante Juizes Leiguos por outras pessoas, e 
elles covio 2^^'^S(ius poderosas vaõ hi, e nao 
leixam com suas Voguarias, e podi rio ou- 
vir as jjartes, e torvaõ as audiências, 
dando lhe esses, porque assi voguam, e 
procurad, alguo, e fazendo-lhes serviço do 
seu, a saber, de pam, carnes, dinheiros, 
fazendo isto contra direito, e bod custame 
da nossa terra, e em dajmo, e escandalo 
da nossa terra, e nosso Povo.d Ob. cit., 
Liv. III, Tit. 15, § ü6. — «-ElRey Dom 
Pedro da Grande e Famoza Memória em 
seu tempo fez Cortees geeraes em a Villa 
de Elvas, em que lhe foram por parte de 
seus Povos requeridos certos Artiguüs,aos 
quaes o dito Senhor respondeo per acordo 
do seu Conselho, segundo o entendeo j)or 
serviço de Deos, e bem do seu Reyno.y 
Ob. cit., Tit. 125. — lAo que dizem no 
nono Artigo, que foi mandado per ElRey 
nosso Padre em Cortes, e feita mercê aos 
Povos de sua terra, que enlegessem seus 
Juizes e Algazis segundo seus foros, e que 
esto lhe nao era guardado, porque erao 
postos em alguumas Villas, e Luguares 
dos nossos Senhorios Juizes por Nós com 
grandes contias, avendo mester esses Con- 
celhos esso, que lhes davao, pera outros 
neguocios, é avendo em esses Luguares 
tani comvinhavees pera esso, como esses, 
que lhe hij herao postos.h Ob. cit., § 1.— 
a. Ao que dizem nos trinta e huum Artigos, 
que per nosso padre, a que Deos 
foi m(indado em Cortees, que o que fosse 
Ojficial do Concelho huum anno, que dahy 
a tres annos naõ ouvesse Ofjicio, e queha 
em nosso Senhorio alguuns Luguares tao 
minguoados de je.nte, que escassamente po- 
dem aver Ojjiciaes quantos compre por 
huum anno ; e que o dito mandado lhes he 
muito danoso: e pediram-nos rnerce, 
que lho quiséssemos correger, e mandásse- 
mos, que o que fosse Official huum anno, 
que dehy a outro o possa ser, se ptra ello 
escolheito for, e esto seja pera Cidade, 
ou Villa Real.í Ob. cit., § 3. — «E des- 
pois desto o dito Senhor Rey Dom Joham 
meu Avoo fez oídras Cortes na Cidade 
d'Évora, em que lhe forom requeridos ou- 
tros artigos por parte do Povoo, antre os 
quaees foi huum, o qual com a repos- 
ta a elle dada pelo dito Senhor he em 
esta forma, que se segue.n Ob. cit., Liv. 
V, Tit. 5B, § 4. — «ElRey Dom Af- 
fonso o Quarto da muito esclarecida me- 
mória em seu tempo fez Cortes geraaes na 
Villa de Santarém, em que lhe forom re- 
queridos por parte do Povoo certos Arti- 
gos, antre" os quaaes foi huum, do qual com 
a reposta a elle dada o theor he em esta 
forma, que se segue.» Ob. cit., Tit. 77.— 

< O Virtuoso, e de grande J'am.a e muito 
louvada memória, ElRey Dom Joham meu 
Avoo em seu tempo fez Cdrtes geraaes na 

se ««• 
Dom 

Cidade de Coimbra, <-m que 
queridos por parte do Pouoo certos 
gos, antre os quaaes foi Innim cüW ^ 
posta a elle dada em títafurma, que 
gue.D Ob. cit., Tit. 78.— nElR^y^ 
Pedro, de grande e louvada 
seu tempo fez Cortes geraaes na 
d'Elvas, em que lhe forom requeridos f 
parte do Povoo certos Artigos, antre 
quaees foi huum-, do qual com a 
a elle dada o theor tal he.» Ob. cit.i 
80.— «Depois dei Rei ser jurado p'^ 
Rainha, & pellos Prelados, 
Jidalgos, que se naquelle tempo j 
em Alcacer do sal, á- ter ordenado o. 
mas cousas, quecompriam ao regirnai^ 
Regno, á- de sua casa, logo se da t 
pera Monte mor ho nouo, onde 
cartas tinha notificado aos estados do 
gno, que se ajuiitassem pera fazer co ' 
á- tomar ha menagem áquelles qu^ 
obrigaçam de lha fazer.» Damião de W j 
Chronica de D. Manuel, Liv. i, cap- 
«E havendo já alguns dias, que estas 
tes duravad, estando o Emperador 
Ia da Victoria, que era a mais 
de seus Paços.» liarros, Clarimundo, 
I, cap. 9. — «Donde procedeo 
ocultamente que de Castella viessem 
tas assinadas da mão real, a algu'"^"'^. 
principaes pessoas que em Cortes ^ 
voto.» Francisco Manoel de MellO; 
naphoras, p. 11. 

— Ter assento em cortes; dizia- 
cidades o villas que mandavam seus p 
curadores ás Côrtes, e dos (Je 
nobreza e do clero que tinham dii'C' 
votar. ^ lei 

— Hoje em Portugal, segundo 
fundamental, compõem-se de 
ras leííislativas (do pares e de dep"'® jg 

posta A camara dos pares c coinpo 
membros vitalícios e hereditários, 
dos pelo rei, o sem numero iixo. 
Constitucional dá-lhes o tratamento 
gnos pares do reino. A camara dos 
tados ó electiva e temporária. A 
mente cada circulo eleitoral elegG 
putado. O direito do eleger ® ° , 0^ 
elegivel ó determinado pela ren 
membros desta camara têm o 
de senhores deputados da naçO-O t 
gueza. ü rei tem o direito do jjj 
é, pode negar a sancção ás deciso 
côrtes. fofi"® 

— Côrtes ordinarias, as que,yjjeiH 
o prescripto na constituição, se 
em épocas fixas. g gü" 

— Côrtes extraordinarias,^ fs q 
convocudas logo que de 
dida depende essencialmente o 
estado. _ i 

— Correged-or do crime, "f" j 
casa, o magistrado maior crimin 
foi ainda dantignamente 
citar ■per palha o Corregedor « «iií 
Corte, por os muitos requertW' 
lhe saõ feitos em cada huum dtC'/ e 

tefii' 
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í"® esvairados, e por cousas perigriosas, 

desejaõ trigiiãça; 
® M as partas ouvessem daguardar 

qun muitas vezes nau po- 
'<^'0 azinha achado, ligairamen- 

escorreria em íam grandes dapnos, e 
Çíífi «o depois não poderiam ser 

sem grande dificuldade.^^ Orde- 
^Çoes Affousinas, Liv. iii,Tit. 1, 1, § 1. 
. porem Mandamos, que os ditos nos- 

fL^d ® Chancdler Moor, e Cor- 9 ores da Còrte mandem somente cit'ir 
„ ® outros alguns naZ; e qual- 

'^'■^o.Çào, que j^or feita em contrario 

•mn Ordenação, que seja n/mlm- 
eo C ^ Chanceller Moor, 
tio °^^'''3'''^or da Corte acostumarom an- 

WiaHíar citar em tudo caso, 
I ® sezis Officins pertence, ate cinquo 

iVoA'^ ou nossa Corte estever- 

ta ' ® citação haja de ser fei- 
gue^ cada hum dos Jfantes, por- 

peí' vezes mandado per ElRey 
Ha *1°. Avoo da famoza memo- 

j § 16-— o-E se cada huum 
Outro ^ ojífér contenda com algum 
tia ~ ^ semelhante condição, sempre li- 

perante o Corrcge- 

dei-e ^ porque de taea pessoas elle g ^ sempre Juiz. d Ibidem, Tit. 4, 
E achamos per as ditas Ilorde- 

o Orfaão, e Veuva, ou pés- 
íeni Privilegio, ainda que 

o Q ^^''^ores, de escolherem por seu Juiz 
^^Ji^^-egedor da Corte, ou Juizes Ordi- 

9uaí°^n ®oS''e-JMtzes da Casa do Civel, 
quiserem. » Ibidem, § 2. 

outrc^^'^ ttlguum Orfaão, ou Veuva, ou 
oijfj. Pessoa miserável ouver contenda com 

semelhante calidade, em tal caso 

■fteo • í"® o Autor sigua o foro do 
Or^i^ Reo poderá escolher o Juiz 
Hq c os sobre-Juizes da Casa 
e /to,j° Corregedor da nossa Corte, 
iiíj- ® mais prouver de litiguar, alU 

S"lvo se essa contenda for so- 
® condisilho, ou sohre 

^her casos poderá esco- 
sejct y^or, ainda que privilegiado não 
lhe ^ Juizes, qual 
^irio P^o^tver, a saber, o Juiz Ordi- 
da sobre-Juizes, ou o Corregedor 
lher, i ® aquelle, que huma vez esco- 

e não poderá mais 

'"'''íáa?) " t'^inar outro. í> Ibidem.—E 

° citado, e de- 
o" o Almotacel de seu foro, 

,"'Contecer, sem embargo de 
^eo "^'it>ilegio, que o Autor, ou o 

^^9^tndo "■* P^^sto que seja de foro ; porque 
Os 4^f ^^'^'^'denaçoens antigas, achamos 

Álmotaçarias são pri- 
■* ® Sempre devem ser tratados 

° C{(j.Q Almotaces dos lugares, honde 
sem embarguo de ne- 

''dtqu que em contrario possa 
•' salvo senão Nós em esse lu- 

gar, porque amtão poderá dello tomar co- 
nhecimento o Corregedor da nossa Corte : 
e assy fui hordmado per ElR^y meu Pa- 
dre da escliirccida memória, e detrimina- 
do em Cortes Geraes, e por acordo do seu 
Conselho.» Ibidem, § 5. —« E esto senão 
deve entender no Órfão, Viuva, e pessoa 
miserável, porque a estes he polas Orde- 
naçoens antiguas outorguado Privilegio, 
que quando forem citados, em todo caso 
poderã escolher os sobre-Juizes, ou .seus 
Juizes Ordinários, ou Corregedor da 
Corte, salvo em caso d'Almotaçaria, rou- 
bo, e so'dadas, guarda, e condecilho, como 
he di.cla ado no Titulo suso escripto. » 
Ibidem, Tit. 5, § 1.— nE bem assi di- 
zemos geralmente, que se alguum privile- 
giado se obrigasse per Escripiurapubrica 
a paguar alguuma divida, ou responder 
por alguuma rezo em alguuma certa Villa, 
ou Luguar, ou perante alguum certo, 
e declarado Juiz, em tal caso poderá 
hy perante elle ser citado, e demandado, 
nom emhargante qualquer privilegio, que 
em contrario tenha. E esto entendemos, 
e declaramos, que aja luguar geralmente, 
assi em aqiidles, que stndo demandados 
podem escolher por seu Juiz o Corregedor 
da Corte, ou os Sohre Juizes da nossa 
Caza do Civel, ou os Juizes Ordinários 
de seu foro, como nos outros, que direi- 
tamente devem ser demandados na Corte; 
q^ie pois que de seu prazimento se obriguá- 
raõ pagar, ou responder em certo lugar 
fora da Corte, jusía^ e rezoada cousa pa- 
rece ser, que ali possão ser demandados. » 
Ibidem, § 4.— n E dizemos, que cada 
huuã destas pessoas contheudas na dita 
Ley d'ElRey Dom Joham meu Avoo, como 
na nossa declaraçaõ, possam ser citadas 
perante o Corregedor da nossa Corte em 
todo o caso, que, segundo a dita Ley, po- 
derião ser citadas perante os Sohre-Juizes; 
porque a rezão, que os costrange a res- 
ponder perante elles, os deve mais gran- 
demente costranger a responderem em 
nossa Corte.» Ibidem, Tit. C, § 4. —Por- 
que os Escrivans, a que pertence fazer as 
Cartas Citatorias, possaõ ser bem emfor- 
mados como as ajam de fazer. Acordamos 
de poer aqui a forma dellas, que nam 
possam cahir em algum erro. E primeira- 
mente j)oeremos aqui a forma das Cartas 
Citatorias, que pussaõ per o Corregedor 
da Corte, de que o theor tal he, » Ibidem, 
Tit. 10. — « Dom Affonço c&. A qualquer 
Juiz, ou Taballiaõ de nossos liegnos, a 
que esta nossa Carta for mostrada, saúde. 
Mandamos-vos, que citees Gonçnllo, mora- 
dor em Lisboa, aa petiçaÀj de Joanne, mo- 
rador em Santarém, que do dia, que for 
emprazado a nove dias pareça per sy, ou 
per seu Procurador soficiente, perante o 
Corregedor da nossa Corte, a fazer de si 
comprimento de direito, por razaõ de tal 
herdade, que he em tal lugar, ou tal vi- 
nha, que he em Vnllada, ou tal Casa, 
que he na Villa de Santarém em tal rua. 

que lhe emtende de demandar, porque diz, 
que elle lhe vendeo a dita herdade, ou vi- 
nha, ou casa por quatro livras, valendo 
ao tempo da venda dez; e que foi assy 
enguanado na dita venda alem d'ametade 
do justo preço, y Ibidem, § 1. 

— Corte do Vice-rei da índia, os do 
seu conselho, fidalgos, officiíics. 

2) CÓRTE, s. /. (Palavra idêntica na 
ctymologia á primeira, que só diverge na 
pronuncia), Pateo, côrca, quintal, jardim. 
— Córte de aves. 

— Corte de gado, curral. 

Tih. O fato trago eu aqui, 
E a buriM eu a tnctti 
Na córte do Kabileiro, 
Nós cleitemo-nos por lii. 

OIL VIO., AUTO DA MOFINA MENbES. 

CORTEJADÕR, s. m. (Do thema corte- 
ja, de cortejar, com o suffixo sdor»). O 
que corteja a todos. 

— O que faz côrto o rendo attenções 
a uma senhora. 

CORTEJÀR, V. a. (De cortejo). Saudar, 
fazer uma cortezia. 

— Fazer côrto, obsequiar. 
— Render attenções a uma senhora, 

para merecer o sou amor, ou a persona- 
gem elevada em dignidade. 

— Acompanhar por obséquio, seguir 
na comitiva como cortezào. 

— V. n. Fazer oíficio de cortezSo. 
— Figurada, e poeticamente. — Cor- 

tejar as musas, as nove Irmãs, applicar- 
se ás bellas letras, especialmente á poo- 
sia. 

— Cortejar-se, v. rejl. Saudar-se reci- 
procamente. 

CORTEJO, s. m. (De côrte, com o suf- 
fixo «ejo»)- Acompanhamento, compa- 
nhia que se faz por honra ou respeito a 
alguma pessoa de consideração. 

— Séquito, comitiva a pe, a cavallo 
ou em cüche; ordem^de pessoas que fa- 
zem cortejo. 

For mais que faça hum atrevido estudo 
De expor á oxcelsa Tirco o meu desejo, 
Buscando veUa só, só porque a vejo, 
Em lugar de dizcr-lbo, fico mudo : 
Animo-me outra vez, fallo, e com tudo 
Não sei se por temor, se por cortejo, 
Abaixo os olhos, enclio-me do pejo, 
E fico entào mais triste, que sisudo. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 38 (3." Od.). 

CORTÉLHO , s. m. Vid. Possilga. 
CÔRTES. Vid. Côrte. 
CORTÈZ, adj. 2 gen. (Do baixo latim 

curtis). Attencioso nos seus discursos, ma- 
neiras, e acç3es. 
Man. Pola vossa negra vida ! 

Olhado como he caries ! 
üh ! que lhe saia na sabida. 

OIL VIO'., AUTO DA PEIRA. 

116 nobre, í da fortuna tem t il parte 
Cõ quo ambos viuoreis niiiy descançados, 
116 discreto, cortes, acsudo, e brando : 
E em toda a perfeição auentejado, 
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Estando este negocio já no cabo 
Com tanto gosto meu, Manoel de Sousa 
Agora neste ponto, agora, agora 
Dizer-me manda o que eu de ti nào creo. 

COUTE KEAL, NAUFR. DE SEPULV. Cap. 1. 

Pedio-llie de beber o bom Komeyro, 
A Moura de corttz nào lho negava. 

JOÃO VAZ, GAIA, c. 20. 

— «íSe elles fossem tão cortezes com 
nossa sahida como á entrada, ninguém se 
queyxaria.^ Francisco M.anoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 82. 

— Fallando das cousas, que têm o ca- 
racter da cortezia. — Modos pouco corte- 
zes. 

E, como avisado. 
Lhe fsilla cortez e mui repousado, 
Mostrando-te alegre com todo seu bem, 
E seu muito amigo maior que ninguém : 
Minte-llie largo, e da-lhe o cuidado 
Que agora não tem. 

GIL VIC., AUTO DA HISTORIA DE DEUS. 

Querendo o capitão saber a causa 
Da tristeza que mostra lhe pergunta 
Com palauras corteses de que parte 
Vinha, & onde leuaua tal caminho. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. XII. 

CORTÊZA. Vid. Cortiça. 
CORTEZÃ ou CORTEZÃA, s. /. (Vid. 

Cortezão). Nome dado ás mulheres de 
costumes desregrados, mas elegantes, e 
que so encontram nas grandes cidades 
de Italia. — As cortezãs de Veneza. — 
nHa de trazer todolos Regataães, e as 
mancebas do mundo cortezaãs em huum 
livro, e aos Regataans ha de fazer seus 
privilégios, assi como sempre foi. Orde- 
nações Affonsinas, Liv. i, Tit. 15, § 4. 

— Por extensão, nome dado ás mu- 
lheres d'este genero na antigüidade. 

— Por uma outra extensão, no estylo 
oratorio, toda a mulher de má vida, que 
está um pouco acima de simples prosti- 
tuta. — Uma vil cortezã. 

— Mulher da corte, que serve e anda 
na corte. Vid. Cortezão. 

Eterna vive nessa gruta, aonde 
Cruel fado te esconde. 
Aura sempre toante, 
Suspiro sempre vivo. 
Oráculo dos montes, 
Alma da penha, cortezaã dos bosques. 

BARB. BACELLAK, SAUDADES DE AONIO. 

CORTEZÃMÊNTE, adv, (De Cortzã, 
com o suffixo «mênte»). De um modo 
proprio de cortezão, cortezmente. — «.E 
tratando muytas vezes a matéria de ver- 
dade, o Barharo, como se o nam fora, 
respondia algumas cortesammente, que ja 
o auia de tomar, e amar com aquella ta- 
cha de Mouro: outras que nam era bem 
se desauiessem por tam pouco pois em fim 
08 Christãos, e os Moxiros o mesmo Deos 
adorauam, e quasi a mesma coiisa eram, 
e que n'algum tempo o auiam de ser sem 
nenhuma differença.^ Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. 4. 

CORTEZANÍA, s. f. (De cortezan, com 

o suffixo aja»). Acção, modo, estylo, pro- 
cedimento de cortezão. 

— Cortezia., civilidade, obséquio — 
(íNelle acharão a cortezania, d política, 
a discrição, o luzimento, a arte, o juízo, 
& o zelo.D Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 129. — a He a cor- 
tezania, a Grammatica das pessoas illus- 
tres.í) Idem, Epanaphoras, p. 2. 

CORTEZANÍGE, s. f. (De cortezan, com 
o suffixo «ice»). Proceder, maximas de 
cortezãos. 

— Artes, manhas, disfarces, enredos 
de cortezãos, dos palacianos. 

— Civilidade affectada. 
CORTEZÃO, adj. (De cortez, com o suf- 

fixo «ão»). Urbano, civil, polido, elegan- 
te, discreto. —Esty'o, palavras cortezãs. 
— Saber cortezão, ameno, sem austeri- 
dade. 

— S. m. Homem de corte, que serve 
e anda na curte; que sabe o usa dos mo- 
dos, termos, trajos, graças, artes e intri- 
gas da corte. 
Diabo. Que he isso. Padre ? que vai lá ? 
Frad. Deo gratias! Sam cortezão. 

GIL VIC., AUTO DA BARCA DO INFERNO. 
Os cortezãos, a quem tão pouco pesa 
Soltar palavras graves de ousadia, 
Dizem que provarão, que honras e famas 
Em taes damas não ha, 2)ara ser damas. 

CAM., LDS., c. VI, est. 41. 

Qualquer dos cortezãos aventureiro 
Deseja ser com férvida vontade; 
E só íica por bem aventurado 
Quem já vem pelo Duque nomeado. 

OB. ciT. c. VI, est. 51. 

— «Viueis como cortesão, mas entre 
as galantarias deste trato, não se vos en- 
torpece o espirito, t Francisco Manoel de 
Mello, Epanaphoras, p. 3. — dDizia hum 
nosso grande Cortesão.» Idem, Carta de 
Guia de Casados. — i Assim, como deyxa- 
rão dito, que de Castella, nem vento, nem 
cazamento; também puderão dizer, nem 
costumes, nem ciúmes; como modernamen- 
te lhe cerzia hum Cortezão por caymba a 
este Adagio.D Idem, Apologos Dialogaes, 
p. 191. 

— Homem que faz a corte aos prínci- 
pes, a quem quer agradar, e de quem es- 
pera receber favores. 

— Homem collocado entre os reis e a 
verdade para lh'a occultar. 

CORTEZÍA, s. f. (De cortez, com o 
suffixo «ia»). O proceder, as maneiras 
da corte; reverencia, acatamento, acção 
que se faz para saudar alguém tirando o 
chapéo, abaixando a cabeça, curvando o 
corpo, ou fazendo qualquer outro gesto 
em signal de respeito e veneração. 

i'or cortesia 
Solas que avia. 
Freinoso poder. 

CANC. DE TROVAS ANTIGAS, n.° S7. 
Pude eu melhor pelejar ? 
I'ude eu melhor resistir V 
Pude eu mais negociar ? 
QüO mais se pôde arguir ? 

Na matéria d'enganar 
Comecei-lhe de armar. 
Per cortezia, 
Com piedosa hypocrisia : 
Cuidei de o derribar 
Per esto erro que sabia. 

GIL VIO., AUTO DA CANANÊA. 

Moça. ü anjos, minha alegria. 
Vista de consolação ! 
Por virtude e cortezia, 
Ensinae-me por que via 
Passarei á salvação. 

IDEM, AUTO DA BARCA DO PUROATOBIO. 

— «0 bem falar e cortezia 
laí^o em que se prendem vontades.^ 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p- 
(ed. 1872).— tAs molhures vivem de 
dito; ham de ter os olhos nelle> ^ ^ 
das obrigações ,das virtudes que es 
sempre tirando por ellas, ham de j 
vidade, que se sam leves dam espera'> ^ 
de si, e atrevimentos que lhe -(j 
cortezia.» Idem, Ibidem, p. 39. 
saber quem fosse este gigante, em 
der U. Duardos estava, diz a 
que ao tempo que Palmeirim de 
sendo cavalleiro andante, veio a casa 
rei d'Inglaterra, avô de D. Duardos> c 
Trineo filho do imperador 
por servir Agriola sua filha, 
corte desconhecidos, por seu esforço J 
sempre tratados d'elrei com tanta cor 
e amor, como parecia ser necessario> 
lhe pagar os serviços que Xhe 
Francisco de Moraes, Palmeirim d 
terra, cap. 2. — « Alguns 
duvidosa sua demanda, e ao g 
também lhe pareceu aspera de acn 
perguntando se havia ahi quem o í" . 
cesse, houve muitos que disseram , 
delle ouviram, de que o imperadoi" 7*^.^ 
agastado, polo não tratar com a CO? 
que tal príncipe merecia, estranha''^ 
vida.-s) idem, Ibidem, cap. 22. —®^^^ e 
do-a aos juizes com gran d 
cortezia, com a lança baixa ^ 
Florarnão, que o recebeu descontente 
nencorio dos extremos que lhe 
Idem, Ibidem, cap. 23.—^Senhor 
leiro, nem por estimar tanto minh^ ^ 
que engeitasse vossa pnedade e co^ 
bem que me mateis; pois de mi'H'^^ 
ja tendes ganhado o maior preçoj ^ 
tro é obra de crueza, com qu^ 
zes a victoria se escurece, ou 
d'estimar.y> Idem, Ibidem, 
passando por baixo donde o 
estava, abaixou a cabeça ein 
cortesia. Nelle e em todos hou^e 
alvoroço, crendo que seria ^9}^ 
leiro da fortuna, de qxiem 
se fallava.í) Idem, Ibidem^ peT<^ 
Duardos que estava concertado 
justa, quando os assim viu, ' iQgOi ^ 
res, vede qual de vós ha de 
venha, que pera tantos ha hi f- 
po. Recindos abaixou a lança, 
cumprir-lhe a vontade; mas, í" 
deteve, dizendo: Ainda cava 
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asseis mais cortezia a quem nunca 

cAe P^^'derieis nisso nada. Eu aqui primeiro, e primeiro hei 
justar;^ por tomeis o lugar a 

Idem, Ibidem, cap. 10. 
^ se fui contra as tendas de haixo 

fava e chegando onde es- 
cni. Com os outros principes e 

^ recebida delles com a cortezia 

tado^^" pareceu merecedora, e assen- 
anf ^ " debaixo de uma arvore, que 
cap" 3^7* estava.» Idein, Ibidem, 
vés ti —no fim o Gigante caiu aos 

^ ^'^^alleiro do Salvage sem nenhum 

nalt " cavalleiro do Salvage tão 
mãos, que quasi se não 

assim chegou a elle 
ães ^^^allo como estava com o rosto 

1'ae o matasse, di- 

^ictür' cavalleiro, é tamunha a 
ria recebida, que se- 
cur V<iTa ficardes de todo com ella, 
'^1'^tr dessas feridas, que tão mal 
^hos ® escusardes os outros traha- 
fend '^^fída tendes pur passar, com 
eg « mim, que saberei usar 
cei* "'t? cortezia e honra, que mere- 
los c 7?"?' cap. 39. — « Todo- 
(^g ^^'^l''^ÍTos se ataviaram pera o dia 

hau ^ ^^''''^da, e o sairam a receber tres jroVa da cidade e elrei co'eUes, in- 
Vernao e PoUnardo, E 

'e»i» ^ as cortezias que uzaram ao 
Pois viram, seria desnecessário, 
'^ada sentir basta o juizo de 
prazer^' pouco o 
TiQjy. Trineu e a imperatriz pode- 

vista de seus filhos, de 

pois esperança té então tiveram; 
perd ° P^de ver quem os alguma hora 

® wiMiío desejou, achar.r, Idcin, 
— «-Logo uma donzella, 

ihe outra da sua parte, rogando- 
tÜQ j ^ luizesse deixar de justar, pois 
Qcatu^ "Elle a tomou; fazendo 
que ^ cortezia a qutim lh'a dava, 

<^ama moça e fermosa, pro- 
8U(í empregar como peça de 
pr^ g ^ 'P'^ndo-se no posto donde sem- 

"'''"dío 'noveno cavalleiro 
"^ "Uro de pardo, com vieiras 
Io, ^ ellas, em um cavallo murzel- 
<oeioj o parecer melhor posto que 

Idem, Ibidem, cap. 66. 

C'aü'"/; • " Emperador e todos aquel- 
r®* acabara^ de ouvir a Cla- 

diziaò que nelle, e em Dom Di- 
« Cortg toda a bondade das armas, 

passando antre si cousas 
tstf. 'mortaes usaraõ de amizade 

^ííp. 8 Barres, Clarimuiido, Liv. ii, 
''ias sè~^ porque todas estas ceremo- 
^^Pes ^^^^^^aram has cortes dos Prin- 

r aver tanta precedencia 
'^^pe; e estas subditas a hum j>rin- 

^ <oá«s estas ceremonias 
'®U ; ^^rioado de corte onde teveram 

Idera, Década II, 5, 5. 

— «Neste tempo Pulatecão desejoso de ou 
per combate, ou per concerto, hauer Goa 
as maõs, antes que o çahaim dalcão vies- 
se, mandou dizer a Afonso dalbuquerque 
per loam machado, que elle speraua cada 
dia o çahaim, contra o qual lhe era im- 
possível se defender, que pois por força 
auia de deixar a cidade, & com perda de 
sua gente, que o bom conselho seria entre- 
garlha pacificamente o que fazendo, elle 
o deixaria com tudo o que da cidade qui- 
sesse leuar, ao que Afonso dalbuquerque 
respondeo, que lhe agardecia muito a cor- 
tesia que com elle usaua mas que sua ten- 
çam era, de nem a elle nem ao Çahaim 
dalcam a entregar, & que pera a defender 
o achariam sempre prestes.v Damiao de 
Goes, Chrouica de D. Manuel, Part. iii, 
cap. 5. 

A mezenn, & trinqiiete o mesmo fazem, 
Ocíinliarno torcido o inasto ajuda. 
Já fiuiorece o leme a vella, & voa 
Pello cncrespado iníir a niio triurnphante. 
Onde Amphitrite está, cliegiiiido Eolo 
A cortezia fnz que se llie dcue 
Por ser molher de hum Rey tão poderoso, 
A quem lupiter tinha tal respeito. 

COllTIi KEAL, NAUFIl. DE SUPULV., C. VII. 

Komeiro a Kaynha Gâya manda. 
Te peça com amor, e cortesia, 
A vejas, que te espera ua varanda. 

JOÃO VAZ, GATA, C. 24. 

Isto dizendo, o Mouro se tornou 
A seus bateis com toda a companhia, 
Do Capitào e gente se apartou 
Com mostras de devida cortezia. 

CAM., Lus., c. I, est. 56. 

Já no batei entrou do Ciipitào 
O Rei, que nos seus braços o levava ; 
Elle oo'a cortezia, que a razão 
(Por ser liei) requeria, lhe fiillava; 
C'iima8 mostras de espanto e admiração, 
O Mouro o gesto, e o modo lhe notava, 
Como quem em mui grande estima tinha 
Gente que de tào longo á índia viuha. 

IDEM, IBIDEM. C. II, CSt, 101. 

— «No tempo dos lãtimos Reys de Por- 
tugal, houve cá hum valido muyto discre- 
to (como era bem que todos o fossem); 
recebia este notáveis cortesias de outro tal 
pertendente.» Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 29. — «Dêse lhe 
confiança bastante á mulher para crer, 
que pôde ir a todas as festas; mas com 
amor, e cortesia se lhe mereça, que não 
vã a todas.D Idem, Carta de Guia de Ca- 
sados. 

Segue-se a Senhoria, e abaixo delia 
O Dom surrndo, as grandes corlc.zias, 
O Wisth, o Trinta e um, os comprimentos •, 
E logo o Vampirismo, os Sortilegios, 
Os Sylphos, Salamandr;is,Nymplias, Gnomoa, 
E os outros Génioa da subtil Cabala. 

DINIZ DA CIIUZ, IIYSS., C. I. 

o Deào a recebe civilmente, 
E com mil importunos comprimentos, 
E outras tantas profundas cortezia^, 
Dos dons Padres, cortez se despediu ! 

IBIDEM, c. v. 

— Fazer cortezias, cortejar, saudar. 

— Ir preso á cortezia, sem constran- 
gimento, liando-se na palavra de quem 
se dá por preso. 

— Rasgar cortezia, perder o respeito. 
— Cortezia militar, modo de cortejar, 

abaixando a espada, ou a bandeira, ou 
salvando com tiros. 

— Cortezia nautica, o abaixar a ban- 
deira; salva de artilheria. 

— Cortezia rasgada, a que se faz com 
grandes mostras de reverencia. 

— Rasgar cortezia, faltar aos termos 
d'ella, desprezal-a. 

— Figuradamente: Navegar á cortezia 
das ondas, á mercê d'ellas. 

— Depender da cortezia d'alguém, de- 
pender do capricho d'a]guem. 

— Loc.: Cortezia e meia, tractar al- 
guém ora por tu, ora por senhor. 

— Loc. Adv: De cortezia, sem orbiga- 
ção. 

—Mandar um presente de cortezia, man- 
dar um presente sem obrigação, por mimo. 

— Termo de Commercio. Dias de cor- 
tezia, dias de espera que se dão por fa- 
vor ao acceitante de letra commercial, ao 
inquilino pela renda de casas, etc., quan- 
do o termo do pagamento tenha já passado. 

CORTEZMENTE, adv. (De cortez, com 
o suffixo «mente»). Com cortezia, com ci- 
vilidade, urbanidade, de um modo aíFa- 
vel e attencioso.— Tractar cortezmente. 
— Receber cortezmente. — « B chegando 
mais ao perto o salvou cortezmente: o 
outro teve as redeas ao cavallo, e depois 
de lhe responder com outras palavras não 
menos cortezes, disse: Senhor cavalleiro, 
por ventura acharia em vós novas d'uma 
cousa, que muito desejo saber; Sou tão mo- 
fino, disse o da fortuna, que não sei se 
d'alguma vol-as poderei dar boas. » Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
c. 24. 

— CORTICÁL, adj. 2 gen. (Do latim 
cortex,corticis,csiaca.). Termo de Botanica. 
Que pertence á casca. — Camadas corti- 
caes. — Poros corticaes. 

— Plantas corticaes, plantas que nas- 
cera e vegetam sobre á casea. 

— Termo d'Anatomia. Substancia cor- 
tical do cérebro, substancia externa o par- 
dacenta, que envolve a substancia branca, 
chamada medullar. 

— Substancia cortical dos rins, sub- 
stancia cinzenta, formando uma casca na 
glândula urinária. 

— Substancia cortical dos dentes, uma 
das substancias que formam os dentes 
compostos dos mamíferos. 

CORTIÇA, s. f. (Do latim cortex). Cas- 
ca das arvores, principalmente do sovo- 
reiro, do que se f.izem rolhas. — « Vay- 
te em boa hora com as tuas horas, e leva 
crido, qxíe não ha Relogio, por mais alto 
que elle vim, que jmr se forrar de so- 
bre saltos, e engratidoens, se não fora 
antes ser badallo nas choupanas de Porto 
de Mugem, ou sino de cortiça^na charneca 
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de Monte Argil. » Francisco Manoel de 
Mello, Apol. Dial., p. 50.— a Eu tinha 
no meu tempo, quando era espadachim, 
huma rodella de cortiça miíyto molle. » 
Idem, Ibidem, p. IGO. 
^ —Cortiça cheirosa, a cnnélla. 

Anobi*e ilha também de T:iprob;iiia, 
Já pelo nome antiguo tão famosa, 
Quanto agora soberba e soberana 
Pela cortiça calida, cheirosa ; 
D'clla dará tributo á Lusitana 
Bandeira, quando excelsa, e gloriosa, 
Vencendo, se erguerá na torro erguida 
Em Columbo, dos proprioâ tào temida. 

CAM., LDS., c. X, est. 51. 

— Sem cortiça, sem auxilio. 
— A cortiça da letra, segundo o sen- 

tido inaterialj obvio das palavras, super- 
ficialmente. 

—Antigamente: Casca, exterior, super- 
fície do alguma cousa. 

— Adag. : — Nadar sem cortiças; fa- 
zer alguma cousa sem auxilio ou soecorro 
de outrem; reger-se, governar-se por si 
mesmo. 

CORTIÇÁDA, s. f. (De cortiço, com o 
suffixo «ada»). Quantidade de cortiços de 
abélhas. 

CORTIÇÁDO, adj. (De cortiça, com o 
suffixo «ado»). Coberto, guainecido de cor- 
tiça. — Choupana cortiçada por cima. 

— Figuradamente; O 2>6Íto cortiçado, 
transformado em cortiça, tornado como 
cortiça. 

CORTÍCÊNTO, adj. (De cortiça, com o 
suffixo «ento»). Similhante a cortiça. 

CORTÍCEO, adj. (De cortiça). Feito de 
cortiça. 

Quando o Dono, 
No, sem rodas, sem eixo, aroáz círriiceo, 
Tirava, em rijo hynverno, á Égua nunca, 
Na alta geada, os pés se lhe atolaviio : 
Que, mais leve, que a folha da laméda, 
No veloz curso i-.penas punha rasto, 
Pela das novas néves crespa face. 

FRANC. M. DO NASC., OBIIAS, t. I, p. 20G. 

CORTICÍNHA. Diminutivo de Cortiça. 
CORTICÍNHO. Diminutivo de Cortiço. 
CORTÍÇO, s. m. (De cortiça) Cylindro 

de cortiça onde se rnettem as abélhas 
para criarem e ajuntarem o mel, e a cera. 

Porque lá virá quem leve 
Mel, abelhas, e cortiço. 

SOROPITA, p. 14G. 

— Colmêa, cortiço com as abelhas, 
— Qualquer cavidade onde ellas se esta- 
belecem e fabricam os seus favos. 

— Vaso cylíndrico e alto de cortiça 
onde se transporta azeitona, fruta, etc. 

— Termo d'Armaria. Movei da armaria 
que representa uma colmêa. 

— Figuradamentc: Diz-se da mulher 
mal feita de corpo, por ser muito grossa 
e sem cintura. 

t CORTIÇOLÀ, s. /. Vid. Cortissola. 
CORTIÇÔSO, adj. (De cortiça, como suf- 

fixo aôso»). Termo de Botanica. Da natu- 
reza da cortiça, que tem ou cria cortiça. 

^ —Arvore cortiçosa.—Frueto cortiçoso. 
Fructo duro ou coriáceo por fóra, e car- 
nufio ou polpudo por dentro, 

i CORTÍDO, part. pass. de Cortir. 
I — Cortido de trabalhos, que tem pas- 

sado muitos trabalhos. 
— Cortido nas armas, endurecido, ca- 

lejado. 
CORTIDÔR, s. m. (Do thema curte, de 

cortir, com o suffixo «dôr»). O que cur- 
te couros. 

CORTIDÚRA, s. f. (Do thema curte, de 
cortir, com o suffixo «dura»). Vid. Cor- 
timento. 

CÚRTILHÁR. Vid. Cortar. 
CORTÍM, s. m. (De cortir). Substancia 

extrahida das cascas das arvores, que 
serve para cortir o couro. 

CORTIMÊNTO, s. m. (Do thema curte, 
de cortir, com o suffixo «mento»). Ac- 
ção e eíFeito de cortir. 

— Preparo, forma, apparencia que se 
dá á cousa cortida. 

— Habito de levar golpes, em brigas. 
— Azorragadas nas pendencias. 
CORTINA, s. f. (Do latim cortina). 

Panno ou estofo suspenso, que serve de 
tapar um leito, um. armario, uma janel- 
la, etc., correndo, por meio de argolas, 
sobre um varão de metal, para se poder 
fechar e abrir. 

lium tronco de frondosos braços era 
Pavilhão de huina verde, e doce cama, 
E cortina tres vides, cujos laços 
Grilhões na pla)ita, algemas são nos bi-aços. 

JEK. BAHIA, FAB. I>E POUPIIK. A GALAT., C. 35. 

Aqui romperão cabras petulantes 
Seu duro canto, nào sem brando effeito, 
Dcsenlaçando as vides, que erão d'aiite3 
Cortinas frescas do pomposo leito. 

IDEM, IBIDEM, C. 54. 

— líComo menos vay essa carroça desa- 
tacada, com tanta ataca pendente, tV sol- 
tos ao ar as riiyvas melenas das cortinas 
de damasco carmezim, de que faz seu de- 
licioso adorno.yi Francisco ílanoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 190. 

— Docél por cima da cadeira do rei 
na sua capella. 

— Termo de Fortificação. Lanço da 
muralha entre os ílancos de dous baluar- 
tes, 

— Correr a cortina, puxál-a para um 
ou outro lado, para a fechar ou abrir, 
segundo queremos occultar ou descobrir 
o que está por detrás. 

— Figuradamcnte: Manifestar, reve- 
lar, patentear, expor aos olhos. 
. — Lançar um véo, occultar, passar cm 
silencio. 

— Termo do Mythologia. Bacia rasa 
de ouro e prata que sc punha sobre a trí- 
pode, e sobre a qual se assentava a Py- 
thoniza para dar os oráculos de Apollo; 
o mesmo oráculo. Alguns crêm que a 
cortina era a pelle da serpente Python 
que cobria a trípode; outros em fim dão 
este nome á mesma trípode. 

— Cortinas, pl. Termo de Brasão. Sa» 
assim chamadas, no pavilhão real, 
partes do manto que apparecem pelo a 
do escudo. 

cortinado, s. m. (De cortina, com o 
suffixo «ado»). Armação de cortinas pa' 
um leito, para as portas de uma casa, 
docél, etc. . 

fCORTINÁRIO, s. m. (Do latim cor»] 
narius). Termo da Antigüidade. 
Ihér da cortina, official que estava á 
ta da camara dos imperadores gregos 
Constantinopla. , 

L) CORTÍNHA, s. /. Antiga íó""»® , 
Cortina.—«O Altar tinha hum reta 
cora suas cortinhas.» Documento do 
culoXIV, em Viterbo, Elucidario. 

2.) CORTÍNHA, s. f. Leira da 
parte do campo, repartido em cou'® ^ 
ou leiras mais compridas do que 
mas divididas sobre si, com paredes, s 
bes, ou tapumes. g 

— Na província de Traz-os-Montes,^^ 
algumas partes da Beira, ainda 
dá o nome de cortinhas aos quintaes 
casas em que se habita. 

CORTINHÂL, s. m. ant. (De cortiD 
2.) Pedaço de terra cultivada, e 
de paredes altas, a modo de 
dim, ou pomar.— «.Duas herdades, 
cortinhal, e huma chousa'.D Docunien 
1407, era Viterbo, Elucidario. „ 

CORTIR, V. a. (Do latim cunterere). ^ 
parar os couros com cascas de 
m oi d a, para ficarem macios e acoin 
dados aos diversos usos. ]], 

— Por a macerar em agua ou ^ 
quido algum corpo, a fim de lhe . 
máo gosto, a aspereza, etc. — Cortií" 
tonas. ^ tôl"^ 

— Cortir Unho, canhamo, cairo> 
de molho para o abrandar a fim 
separar as fibras com facilidade. 

— Figuradamcnte: Endurecer, 
cm algum trabalho ou exercício. 
tir nas armas. 

— Passar, soffrer. Cortir dores, '' 
lhos. _ _ jjjjl 

— Cortir a pelle d'alguém, dizei 
d'elle, maltractar. ■o, 

— Obs. : Este verbo 
nas vozes, em que se poderia con 
com as de cortar. 

t CORTISSÓLA, s. /. (De cortiç». 
o suffixo « ola»; o mesmo 1»- 
os francezes chamam corticicole, j^j,, 
tim cortex, corticis, cortiça, e cot'^^ ' 
bitar). Termo de Historia naturí» • jg 
que vem na primavera á d® 
Alemtejo : é maior que a perdiz, t'' 
côr parda, com um collar negro e 
no do pescoço, e tem os pés curtos- 

-Obs. gÚasim.: Devia-se esO^ 
Cortiçola. 

f CORTO, part, ant. de Cortar* 
mandoulhe cortar aquelles 
os homeens em moor preço tem; 
que nom ficou carne ataa os ossos <í 
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fosse corto.» Fernão Lopes, Chroni- 
^3 de D. Pedro, cap. 8. — a Os alaãos 

treellas cortas, furom pilhar o por- 
gg' Wem, Chronica de D. Fernando, cap. 

s. m. (Do tliema curte, de 
o suffixo «ume»). Fabrica, 

ciitó do cortir couros. 
Processo, modo de cortir. 

^•luateria com que sc curte o couro, 
rp ' '^ORTÜSA, s. f. (Do latim cortusa). 

Botanica. Planta odorifera, 
p''"Sente, vulneraria. 

çj ORUCHÉO, s. VI. Termo de Archite- 
Kemate pyramidal de um editicio : 

P'náculo. 

do talhado, logar onde se 
P"«apimpa. 

■^leinio de Armaria, Diz-se, na ar- 
do telliado da torre, demasiada- 

Jínte alto, em forma pyramidal, que al- 

II vezes sobresahe á sua cimálha, e 
® tapa as ameias. 

■^^■[''ête cónico de papelão que leva- 
antigamente os disciplinantes. 

JORUGEM. Vid. Coruja. 

-tlistoria tiatural. Genero de aves no- 

di P"!" Linneo, e 'ibuido por Cuvier na ordem das aves 
principaes caracteres 

.• cabeça volumosa, achatada; olhos 
^Uito grandes^ abertos, dirigidos para 

® rodeados de um círculo de plu- 
f; uma enorme pupilla, a 

1 deixa entrar tantos raios de luz, que 
do dia as deslumbra; bico 

revô tn. • , 
' pennas muito macias: garras 

g ® lacerantes; costumara voar á 
da noute ou ao luar; de dia, se 

^'^cadas ou surprehendidas por algum 
estranho, erguem-se muito direi- 

Zetri posturas extravagantes, e fa- gestos ridiculos; os passarinhos têm 
j, ®"íis uma natural antipathía, e se 

gue ^ P'*''''''' fazer (g ■— « Coruja se chirriar hrandamen- 
tempo de tempestade, denota sereni- 

m queixar em tempo sereno 
tempestade. D Avellar, Chrono- 

p. 2&. 
(.^^''^'■uja ordinaria ou coruja das tor- 

^ammea de Linneo), a que díío no 
o nome de tuidora. 

'Coruja parda huivante (strix aluco 
ave que tem as plumasver- 

Vof o seu ninho nas tocas das ar- 
e vive de ratos. 

tíZi,7 P^^uja fuscalva das rochas (strix 
^ de Gmelin). 

{^ri pequena ou môcho pequeno 
"PeiT ^^^serina de Gmelin), ave que é 
^otji "^^ior que o merlo, de côr escura, 
^ S^rganta branca, e quatro riscas 
^^siflacôr sobre a cauda. 

dZQvaidí de serão,agoa na mão, 
(lo^^^SCAÇÃO, s. f. (Do latim corusca- 

/' Termo do Physica. Esplendor for- 
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te de luz. —A coruscação d'um meteóro. 
— O ultimo phcnómeno que apresen- 

ta a copellaçào da prata, e que consiste 
em o metal, no momonio de passar do 
estrdo liquido ao estado solido, lançar 
um forte clarão, que apenas dura um ins- 
tante. 

CORUSCÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
coruscans, coruscantis, part. act. de co- 
ruscare). Rutilante, scintillante, chamme- 
jante. 

Vindo (Io potente, e furioso braço 
Hum coriiscante rnyo, em fogo ardendo. 

CAM., Lus., o. V, est. 5. 
CORUSCAR, V. n. (Do latim coruscare). 

Relampear, scintillar^ reluzir, brilhar co- 
mo o corisco. — O céo coruscava. 

— V. a, Dardejar.— Furores corus- 
cando. 

CORUTÍLHO, s. m. Termo de Botanica. 
Papilho, pragana, especie de ornato, que 
guarnece o tôpo de varias sementes. — 
o Alguns dão tãobem o nuas, ou de topo 
nu (nuda, s. ápice nudo), ás sementes que 
não tem corutilho algum.yi Avellar Bro- 
tero. Compêndio de Botanica, Liv. i, p. 
199. 

CORÚTO, s. m. A parte mais elevada 
d'um monte, etc. 

— O coruto da càbeqa, a parte mais 
alta da cabeça. 

— Termo de Botanica. Pendão ou ban- 
deira do milho, da cannafrecha o d'outras 
gramíneas. 

CÔRVA, s.f. A fêmea do corvo. 
— Figuradamente : Mulher má, sem mo- 

ralidade.—« Vós sois inda bisonho, e mais 
essa tem a corua da maija, que vos a 
guerra, e sobre mim que não ha dia que 
a não ponha em almoeda. yi Jorge Ferrei- 
ra de Vasconcellos, Ulyslpo, act. IV, sc. 7. 

CORVÉIRO, s. m. Corte, curral de ca- 
bras, bodes. = Colligido por Bento Pe- 
reira que o traduz em latim por hadile. 

CORVEJÃO, s. m. Termo de Veteriná- 
ria. A parte da perna do cavallo que liga 
immediatamente ao pé do animal. 

CORVEJÁR, V. a. (De corvo). Reraor- 
der, roer de contínuo como o corvo. 

— Figuradamente: O remorso corveja- 
Ihe o coração. 

— Kepisar um negocio, ruminal-o. 
— Absolutamente; Aquelle homem pas- 

sa a vida a corvejar. 
— Gritar o corvo. Aquelle corvo está 

corvejando. 
— Imitar a voz do corvo. Segundo Cé- 

sar, os antigos gaulezes ao foliarem a sua 
língua pareciam corvejar. 

CORVÈTA, s. f. (Do francez corvette, 
que vem do latim corhita, navio de trans- 
porte). Termo de Marinha. Navio de tres 
mastros entre o brigue e a fragata. 

CORViNA, s.f. (De corvo, com o suffi- 
xo «ina»). Muitas vezes nomes d'aves são 
dados a nomes de peixes; assim peixe 
gatlo, etc.) Nome de um peixe. 

— Corvina de linha, nome que so dá 
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a esse peixe quando tem uma linha pre- 
ta das guelras ao rabo. 

CORVINÁÇO, s. m. (De corvina, com o 
suffixo «aço»). Nome de uma variedade 
grande de corvina. 

CORVlNO, A, adj. De corvo, ou que per- 
tence ao corvo. 

CÔRVO, s. m. (Do latim corvus). Gran- 
de ave carnívora da familia dos passaros ; 
tem bico agudo, e uma plumagem muito 
negra. — Negro como um corvo. — O cor- 
vo é olhado como uma ave agoureira. 

Ia por sna missa oyr (uma dama) 
E viu corvo Uarnaçal, 
E non quiz da casa siiyr. 

CANO. DK TllOVAS ANT., n." 8. 

Ouve signa corvo Caron, 
E non quiz da casa sayr. 

IBIDKM. 

— Sabeis vós,porqtieo corvo énegro?.,.-» 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados. — «Corvos boquiabertos con- 
tra o sol, denotão serenidade.-» Avellar, 
Chronographia, foi. 23õ, v. 

Tào rapida, calar das altas nuvens 
Não vô o Passageiro, em largo campo. 
Agrasnadora gralha, o negro Corvo, 
Sobre o triste animal, que de cansado. 
Em comprido caminho, deo a ossada, 
Çomo correr se vê o bom Fidalgo 
A voz, e cheiro do mais vil banquete. 

DINIZ DA CRDZ, UYSSOPE, C. VII. 

A Ambrosio Cdrvo, empoleirado na arvore 
Com um queijo no bico, 

Gil Raposo, que mui lampeiro acóde 
Ao fáro, quasi, quasi que assim falia : 

«Bons dias, senhor Corvo. 
FUANC. M. DO NASO., OBKAS, 1ÍV. I, fab. 2. 

Nào cabo em ai do gáudio, ao lôgro, o Corvo, 
Abre de par em par o bico,—e cabe o queijo. 

IDEM, IBIDEM. 

Triste e torvado o Corvo 
Jurou (mas tarde!) não cahir máis n'outra. 

IDEM, IBIDEM. 

Um Côrvo preseiiceou, que a Ave de Jove 
Arrebatara aos ares um Capado; 
Glotão como ella (mas de rins mais froxos) 

Quiz logo arrcincdál-a. 
IDEM, FAB. 38. 
 Por mais cresceuça, 

Co'a espessa grenlia, os véllos 
Sc emmaranhavào, quasi como as barbas 
De Polyphemo ; c tanto so enredarão 
Do Côrvo as unhas, quedas lans (coitado!) 

Deslindá-las nào poude. 
IDEM, IBIDEM. 

Em todo esse contôrno. 
Lago, nem tanque havia 
Que piireas nào pagasse 
A um Fuào, Côrvo marinho. 

IDEM, liv. IV, fab. 7. 

Mas quando a idade longa 
Gelou do Çôrvo o sangue, 
],jazarava a panella. 
Ora 08 Marinhos Côrvos 
Do Comprador nào usào ; 
Vão á tenda elles mesmos. 

IDEM, IBIDEM. 

Vio, na borda d'umLago 
O Côrvo, um Caranguejo, 

IDEM, IBIDKM, 



572 CORV CORY CORY 

Grào reboliço se érgiie, 
Já correm, já se ajuntão, 
Já Deputados maiiduo 
A Dom Côrvo marinho, 
Que — (i'oiiUe vem — (perguntem) 
— Tào iiziago aviso. — 

IDEU, IDIDEM. 

Creo nisso o Povo aquático 
Foi le^^ando, um traz outro 
A rocha inírequentada ; 
K os poz em cérto sitio 
Claro, estreito, e não fundo, 
Onde, sem custo, os pesca 
Ü Côrvo bom-meliaute, 
Hoje um, amanhan outro. 

IDEM, lUIDEM. 

Gazélla, Eato, Côrvo, e Tartaruga 
Viviào junto, em branda sociedade. 

IDEM, fab. 43. 

Parte o Corvo a vôo solto, e ao longe avista 
A imprudente Gazella, presa em laços, 
K a debater-se nelles. 

IDEU, IBIDEU. 

 N'uma toca 
Trinca-malbas se esconde; o Corvo na árvore; 
Was selvas a Uazella. 

IDEM, IBIDEM. 

A Infanta Técto-ás-costas dá taes fallas, 
Que Milord Corvo é esuiéro, em quanto a Es- 
(jlazelia, ao caçador tazendo foscas, (pia 
Dá tempo a Trinca-malha. 

IDEM, IBIDEM. 

— Corvo marinho, ave palinípede, de- 
noiiiinada por Lirineo pdecanus carbo, e 
distribuída por Cuvier na tamilia dos to- 
tipalmas, do tamanho de um ganso, de 
bico forte, luzidío, comprimido, com a 
parte da maudíbula superior revolta, e a 
da inferior truncáda; a cabeça chata, com 
poupa; a garganta o a pane superior do 
peito brancas; o dórso negro tirante a 
verde; as pennas das azas e da cauda 
da mesma cor, com algumas malhas bran- 
cas ; nutre-se de peixes; faz o seu ninho 
nos buracos dos rochedos ou nas tocas 
das arvore.s, e põe tres ou quatro ovos. 

— Corvo nocturno, ave um tanto maior 
que o merlo; de cabeça comprida e cha- 
ta por cima, olhos grandes, bico peque- 
no e revolto por baixo, e pernas curtas; 
vive nos montes, e de noute entra nos 
curraes das cabras para lhes chupar o 
leite. 

— Termo de Astronomia. Uma das 15 
constellaçôes meridionaes. 

— Termo de Mechanica. Corvo de Ar- 
chimedes, vid. Polyspasto. 

— ^ome que os antigos deram a va- 
rias machinas de guerra com que agar- 
ravam as náos, etc. 

— Termo de Brasão. Movei de arma- 
ria que representa esta ave. 
 Adag. : «Corvos a corvos não se ti- 

ram os olhos.t — «-De mão corvo máo 
ovo.»— aDo mal, que fuz o loho, apraz 
o corvo.» — d.Grande carga, fraca besta, 
dizem os corvos, nossa é esta.d — <lNuo 
pôde 0 corvo ser mais negro, que as azas, 
0U já o corvo não ha de ter as azas mais 

negras.D — (í Criai o corvo, tirar-vos-ha 
o olhou; diz-se dos ingratos. 

t CORVIDÉO, s. m. (Do latim corvus, 
côrvo). Termo de Ornithologia. Os corvi- 
deos, grupo que coinprehende ossubgene- 
ros côrvo, pêga, gaio, quebra-nozes, etc. 

CORYBANTE, s. m. (Do grego korihas), 
Teniio d'Antiguidade grega. Nome dos 
sacerdotes da deusa Cybeles, muito fa- 
mosos no paganismo por certas devoções 
violentas. 

— Figuradamente : Pessoa que se en- 
trega a devoções violentas e extravagan- 
tes. 

t CORYBÁNTICO, adj. (De corybante). 
Termo de Antigüidade grega, yue per- 
tence aos corybantes. 

— S. f. pl. Corybanticas, festas de 
Cybeles, celebradas pelus corybantes. 

t CORYBANTÍSMO, s. m. (Do cory- 
bante). Termo de Medicina. ÍJome dado 
antigamente a uma especie de frenesi em 
que os doentes eram atormentados por 
uma insómnia contínua e por visões lan- 
^âiStlC^S 

fCORYCOBÓLIA ou CORYCOMACHÍA, 
s. f. (Do gi ego kôrykus, saco, e bolos, 
jacto, ou makhê, combate). Exercicio do 
coryeo. 

t CÔRYCO, s. m. (Do grego kôrykos, 
saco). Termo de Gymnástica antiga. Sa- 
co cheio do grainha de ligo ou farinha 
para as pessoas fracas, e de areia para 
as pessoas fortes, e apropriado ás forças 
e á edade em quanto ao tamanho, bus- 
pendia-se, por uma corda, no tecto dos 
gymnásios, de modo que ficasse á altura 
do umbigo do que se exercitava. Impel- 
lia-se com as mãos e recebia-se, quando 
voltava, com as màos ou com o corpo. 

CORYFÊO, s. m. Vid. Corypheo. 
CORYMBIFERO, adj. (Do latim corym- 

hus, e jerus, que leva). Termo de Bota- 
nica. Que tem ílôr em corymbo. 

CORYMBO, s. m. (Do latim corymhus, 
do grego kórymhos, extremidade termi- 
nal). Termo de Botanica. lieunião de 
flôres ou de fructos, que, com quanto seus 
ramos ou pedúnculos nasçam de difle- 
rentes partes, se elevam ao mesmo nível. 
•—A Jiôr da hera, a Jíôr do sabugueiro 
sãa em corymbo. — «O corymbo (corym- 
bus), he huma disposição de Jlores ani- 
veladas, os seus pedunculos tem differen- 
tes jiontos de apego, elevão-se gradual- 
mente quasi todos á mesma altura, for- 
mando ângulos agudos entre si {a milfo- 
Iha, achillea aggeratum, e chrysunthe- 
muns corymhorum). O corymbo he sim- 
ples (simpltx), se os pedunculos não se 
dividem; composto (compositus), se elles 
se dividem em muitos outros menores.d 
Avellar Brotero, Compêndio de Botani- 
ca, Tom. I, p. 107. 

No cavo tronco d'uma annosa Faia, 
Onde Secóvia, dos Germanos Tythia, 
Já oráculos rompeo, bróve transumpto 
Vi da Mãe de Jesus.—Cum ramo de Hera 

Derào á Màe, e ao sacro Infante adorno, 
Oá maduros corymhos tremolantes, , 
Que o insulto inda não sentem das gea 

FKAKC. M. DO NASC., 0HBAS, t. VII, p- 249- 

— 8. f. pl. As corymbiferas, famili® 
de plantas de flôres compostas. 

t CORYMBIFLÓRO, adj. (Do 
rymhus, corymbo, e fios, floris, flor), l-® 
mo de Botanica. Que dá flores dispôs a 
em corymbo. 

CORYMBÔSO, adj. (De corymbo, com 
suííixo oóso»). Termo de Botanica. 
é disposto em corymbo. — «.Flor 
bosa (flos corymbosus), he disposta « 
corymbo.n Avellar Brotero, CompSlldio 
Botanica, Tom. i, p. 107. — 
los) corymbosos, se são dispostos ew 
rymhit.» Idcm, Ibidem, p. 98. 

CORYPHÈNAS, s. /. pl. Termo de W'»" 
toria Natural. Genero de peixes thoracico^ 
de corpo alongado, coberto de pequeDj^^ 
escamas, foeinho superiormente agudo, o 
tuso na ponta, cora uma só barbata 
dorsal. 

t CORYPHENÓIDES, s. m. pl. Te""", 
de Historia Natural. Subdivisão das c 
ryphenas. ^ ^ 

CORYPHEO ou CORYPHEU, «■ 
latim coiyphaeus, do grego koryP"'^^ 
de koryphê, cabêça). Termo de Antig 
dade. U que dirigia os córos nas pcy 
do theatro grego. 

— Chefe dos córos na opera 
— Chefe dos córos de dansarinos 

dansarinas nos bailados. _ . g 
— Figuradamente: O que se 

mais, que está na primeira ordem 
pessoas da mesma profissão, das 
crenças, de aptidões ou talentos 
tes. — Camões é o corypheo' dos 
épicos portuguezes.— Luthero foi o C j 
pbeo dos protestantes. i., 

— S.f. Coryphea. Termo de Zjo 
gia. Nome vulgar da tutinegra da A 
{sylvia coryphaea). . jj, 

fCÓRYTHO, s. m. Termo 
Natural.Ave denominada por Linneo '" 
enucleator, e distribuída por Cuvicr 
classe^ dos passeros, familia dos """' o 
tros. E do tamanho de um merlo; t® 
bico convéxo, com a ponta '■ecurvaua^^_ 
bre a mandíbula inferior; o dórso e 
tre de côr vermelha, com as azas e ^ 
da pretas, orladas de branco. 
norte dos dous continentes, e vi^e 
mesmo modo que o cruzabico. 

CÔRYZA, s. /. (Do grego kóryza)- ^ 
mo de Medicina. Especie de inflam^' jg 
das membranas mucosas, com P®®" 
cabeça, espirros, e defluxão de 
tarrho que tem o seu assento na® .jg. 
e seios nasaes, e nas difTerentes ca 
des que d'ellas fazem parte. j^enÇ® 

— Termo de Veterinaria. Essa ig 
na especie cavallar. — Coryza do y 
bovino: é mais intensa n'este qu® 
vallar. — Coryza do gado ovino, 
dos carneiros. 
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Coryza dos jjorcus, doença pernicio- 
que produz muitas vezes o marasmo, 

® durante a qual as ventas e o íbcinho se 
"Síoniiara. 

CORZÍNHA, s. f. Diminutivo de Côr. 
(Jontracyào muito usada da pre- 

posiçào «com« com o art. masculino plu- 
■■al «os». 
, s. m. (Derivado ordinariamente 

mas a palavra arabe é forja- 
7' Tira nas cerouias, calyòes, calças, 

®aias, que as termina na parte superior, e 
®®rve, com o auxilio de botões ou litas, 
le as cingir na cintura. 

t COSACA, s. f, (Vid. o seguinte). Es- 
P®cie de dansa imitada do modo de dan- 

dos cosácos. 
COSACO, s, m. (Do grego kirghis, ka- 

> cavalleiro ou guerreiro j.'Homem per- 
^'icente a um povo da Ukrania que í'or- 

^rin^ í^ussia uma cavallaria irregular, 
^^COSCINOMANCIA, s. f. (Do grego kós- 

crivo, e suffixo «maneia» (vid. 
seu iogar). Adivinhação por meio de 
crivo que se fazia andar á roda. — 

jj. /'"scinomancia, que he a arte de ad- 
iar por hum crioo, joeira, ou peneira 

g a qual atavão a hunia tenaz, 
^vajitavão ao ar com dous dedos, em 

t anta proferião os nomes d'algumas pes- 

jj,?* SMs^eiías em algum delicio; e se o 
- °^^<inava em quanto se pioferia al- 
^ dos nomes, esse tinhâo por culpado, 

Bf," Bulengero, e Covas-rubias.y> 
d'Abreu, Portugal Medico, p. 

j^^OSCÔJAS, s.f.pl. Termo de Equitação. 
(jg anneis longos de ferro, na sella 

ao redor da ilharga move- 
da fivella, para facilitarem o correr 

por ser o áro da tívella qua- 
g <iSerão bem cravadas, e fortes, 

''"scojas.» Antonio Galvào, Trata- 
qA ^®^3fdiota, p. 45Õ, em Bluteau. 

o^Og s.m. Massa de farinha com 
até extendeu sobre uma mesa 
tou '^^'gada como uma folha e se fri- 

®2eite e foi passada por calda de 
QQg"" ou mel. 

"í- Estado de encoscora- 
cood ^^°scoro do panno, porque se 

^rp ' ou sujo cora gordura, e pó. 
argQi- de Equitação. Nome de umas 
freiog 1'^® ® bocado de alguns 

Pancada no corpo 
^ ® e não faz sangue. 

— aPara estes taes he 
hticQ ^apaz travesso com móllio de 
''5o, ««o andem mais ao coscor- 
^^híq '?® moucos que huma cigarra, tra- 
Wco r enfadamento.T) Camões, Se- 

qq' ^rol, 
% p^RRínho, s. m. Pecúlio, dinheiro 

e pouco se foi juntando. 
Gíria. 

íta j, ' pinheiro.—«Tmesse eu a aci- 
°fitda sempre de bons grãos, ou 

coscos pera poder roçar, e piar de godo: 
eelles suspirtm embora covio Valdotiinos.m 
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysipo, 
act. IV, SC. 7. 

— Termo de Equitação. Argolinhas 
movediças ou anneis, que se entiam, e 
cobrem as cadeiasinhas que fazem parte 
do assento do freio. 

COSCUZÉIRO, adj. De forma cónica.— 
Chapéu coscuzeiro. 

CU-SECÁNTE, s./. (De co, e secante). 
Termo de Geometria, láecante do comple- 
mento d'um ângulo. 

COSEDÒR, s. m. (Do thema cose, do 
verbo coser, com o suffixo «dor»). Bas- 
tidor em que os encadernadores cosem os 
livros. 

COSEDÚRA, s. /. (Do thema cose, do 
verbo eoser, com o suffixo «dura»). Ac- 
ção de coser com agulha. 

COSÉITO, part. pass. aní. ,de Coser.— 
Usado por Barros. 

COSÉL, s. m. Antiga fôrma de Corcel. 
COSENO, s. m. (De co, e seno). Termo 

de Geometria. Seno do complemento d'um 
ângulo. 

— Coseno verso, o raio menos o seno. 
COSÉR, V, a. (Do latim consuere, de 

com, e suere, coser; vid. Sutura, Incon- 
sutil). Ligar, juntar por meio d'um lio 
passado n'uma agulha. — Coser dous bo- 
cados de panno. —Coser uma Jita d saia. 
— Coser uma gola. —Coser um vestido. — 
Na África cosem tabuas com cairo para 
fazer embarcações. 

— Absolutamente:—<iHe piedade ver 
a pobreza, com que vivem, todo dia, e 
toda a noite lavrar, e coser.» Antonio 
Ferreira, Bristo, act. II, sc. 2. 

— Termo de Cirurgia. Lançar pontos 
sobre a ferida para ella cicatrizar. 

— Figuradamente : Coser a facadas, a 
punhaludas, dar muitas facadas, muitas 
pimhaladas.—César foi cosido a punha- 
ladas. 

— Unir, aproximar muito. — Coser o 
corpo á parede.— «/I Serpente, sentindo 
o Encantador, com a cauda tapa um ou- 
vido, e cose o outro com a terra.y> Padre 
Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom. 
II, p. 186, era Bluteau. 

— Juntar sem arte. — Coseu meia dú- 
zia de phrases estramboticas e julgou ser 
eloqüente. 

— Coser-se, v. reji. Ser cosido. 
— Figuradamente: Unir-se, aproxi- 

mar-se muito. — «<Sti cozendo-se com a 
terra não bolle, não se defende, passa por 
elle, e o deyxa as mais das vezes são, e 
salvo.V Francisco Manoel do Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 31. 

COSÍDO, part. pass. de Coser. Ligado 
por meio d'am fio passado com uma agu- 
lha. — Um livro bem cosido. — Um ves- 
tido cosido a ponto miúdo. 

— Figuradamente : Unido, muito apro- 
ximado.— Cosido com a terra.— Com a 
camisa cosida ao corpo. 

— Que está em boa harmonia. Ândào 
muito cosidos um com o outro. 

COSIMÊNTO, s. m. Vid. Cozimento. 
COSINH... As palavras que algumas 

vezes se escrevem com cosinh... busquem- 
se escriptas com cozinh... 

COSMÉTICA, s. f. (Vid. Cosmético). A 
pane da hygiéne que ensina a fazer uso 
dos cosméticos, 

COSMÉTICO, adj. (Do grego kosmêtí- 
kôs, de kosmein, adornar). Proprio para 
adornar a pelle, alimpar os dentes, tra- 
zer os cabellos bem dispostos e brilhantes, 
as màos. — Preparações cosméticas. 

— Substantivamente: Um cosmético 
venenoso. 

— Cosméticos, nome dado ás pomma- 
das, aguas de cheiro, sabonetes, e tam- 
bém a diíferentes preparados em que en- 
trara os oxydos de chumbo, de bisrautho, 
de mercúrio e de arsênico. — Uma mu- 
lher coberta de cosméticos. 

CÓSMICO, adj. (Do grego hósmos, mun- 
do, propriamente ordem, adorno, harmo- 
nia e concerto das partes). Termo Didá- 
ctico. Que pertence ao conjuncto do uni- 
verso. — Os espaços cosmicos. 

— Corpo cosmico, corpo que gira no 
espaço á maneira dos planetas ou doa 
cometas. 

— Matéria cósmica, matéria de que se 
formam os mundos. 

— Ordem cósmica, a ordem do uni- 
verso. 

— Termo de Astronomia. Nascimento, 
occaso cosmico d'uma estrella, diz-se quan- 
do uma estrella nasce e se pí5e com o sol 
nascente, por opj)osiçào ao nascimento e 
occaso aoronyco que ó quando uma estrel- 
la nasce ou se põe com o sol poente. O 
nascimento ou o occaso cosmico calcula- 
se mas não se observa, porque a estrella 
desapparece nos raios do sol, emquanto o 
nascer heliaco ae observa, a estrella achan- 
do-se no horisonte um pouco antes do 
nascer do sol. 

— Substantivamente: O cosmico, glo- 
bo em que se acha representado o mun- 
do, = Pouco usado. 

•j" CÓSMICAMÊNTE, adv. (De cosmico, 
com o suffixo amênte»). Termo de Astro- 
nomia. D'um modo cosmico. —Diz-se que 
uma estrella nasce ou se põe cosmicamen- 
te, quando nasce ou se põe ao sol nas- 
cente. 

f CÓSMO, s. m. (Do grego kôsmos, or- 
dem, arranjül. Termo de Antigüidade. 
Nome dado em Creta aos magistrados quo 
em numero de dez eram encar egados do 
contrabalançar a auctoridade dos reis. 

COSMOCRACÍA, s.f. (Do gvego kosmos, 
mundo, o kratein, ser o senhor), Systema 
de nioíiarcliia universal. — Napoleão I 
aspirava a ser chefe da cosmocracia. 

COSMOCRATA, s. 2 gen. Pessoa parti- 
dária da cosmocracia. 

C0SM0G0NÍA, s. f. (Do grego kosmo 
gonia, do kosmos, mundo, e gónos^ eij- 
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gendramento). Descripçào bypothetica do 
inodo porque o universo ou um inundo 
particular se regula.—A sciencia tem de- 
monstrado tudo quanto ha de falso na 
cosmogonia judaica. 

— Idêa que tizeram da origem do mun- 
do os antigos poetas e os antigos sábios 
da Grécia. — A cosmogonia de Hesiodo 

— Cosmogonia de Laplace, hypoíhese 
pela qual o celebre astronomo explica a 
formação dos planetas e dos satéilites do 
nosso sol, suppondo que são parcellas, 
que, por effeito d'um resfriamento pro- 
gressivo, se destacaram do sol estenden- 
do-se n'um estado primitivo até ao limite 
dos últimos planetas. 

COSMOGÓNICO, adj. (De cosmogonia, 
com o suffixo «ico»). Que se refere á cos- 
mogonia. — O systema cosmogonico de 
Laplace. 

t COSMOGONIGAMÈNTE, ado. (De cos- 
mogonica, com o suffixo «mente»). D"u- 
ma maneira cosmogonica. 

COSMOGONÍSTA, adj. (De cosmogoni- 
co, com o suffixo «ista»). Auetor, escri- 
ptor d'uma cosmogonia. 

COSMOGRAPHÍA, s. /. (Do grego kos- 
mos, mundo^ e graphein, descrever). Des- 
cripçào astronômica do mundo, ou astro- 
nomia descriptíva. 

COSMÓGRAPHO, s. m. (Vid. Cosmogra- 
phia). O que trata da cosmographia. — 
aJaz ao Noroeste desta grande terra Le- 
quia hum grande arcipelago de ilhas pe- 
quenas, donde se traz muyto grande quan- 
tidade de prata, as quais, segundo pare- 
ce, e eu sempre sospeitey pelo que vy em 
Maluco nos requerimentos qun liay Lopez 
de Vilhalohos general dos Castelhanos j'e^ 
a do Jorge de Castro capitão que então 
era da nossa fortaleza Ternate, deve de 
ser as de que esta gente tem alguma noti- 
cia, as quais nomeavão por islãs plato- 
rias ; ainda que não sey com quãta razão, 
porque, segundo o que temos visto e lido, 
assi em Ptolomeu como nos mais que es- 
creverão da geografia, nenhum destes 
ouve que passasse do reyno de Sião e da 
ilha Çamatra, senão sós os nossos Cosmo- 
graphos, os quais do tempo de Afonso 
jDalhuquerque para cá passarão hum pou- 
co mais adiante, e tratarão já dos Sele- 
hres, Papuaas, Mindanos, Champaas, 
China, e Japão, mas não ainda dos Le- 
quios, nem dos mais arcipelagos que na 
grandeza deste mar estão ainda por des- 
cobrir. * Fernão Mendes Pinto, Peregri- 
nações, cap. 143. — tíEsta terra de tían- 
ta Cruz que jaz na demarcação, & con- 
quista destes regnos, com a que descobri- 
ram, conquistai os Reis de Castella, a 
que chamaõ Antilhas, & Perú são ta- 
manhas, com outras prouincias juntas a 
ellas, correndo de Norte a 8ul, que por 
sua grandeza lhe poseram os Cosmogra- 
phos deste tempo nome, mundo nouo, as 
discripçoens do sitio, & clima das quaes 
doarei ao? me$mos Cosmographos, cujo 

o tal oficio he & eu seguindo o que toca 
ao meu direi algumas particularidades 
desta prouincia de tíanta Cruz, & dos cos- 
tumes da gente de que he habitada.d Da- 
miào de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. I, cap. 5G. — «Sahio hum imigne 
mathematico, e singular Cosmographo.» 
Antonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. 
II, cap. 1. 

COSMOGRÁPHIGO, adj. (Do cosmogra- 
pho, com o suffixo «ico»). Que diz res- 
peito á cosmographia. 

CGSMOLÁBIÜ, s. m. (Do grego kósmos, 
mundo, lahein, tomar). Termo de Astro- 
nomia. Antigo instrumento para tomar as 
alturas dos astros. 

COSMOLOGÍA, s. /. (Do grego kosmos, 
mundo, e logos, theoria). Sciencia das 
leis geraes que governam o mundo phy- 
sico. 

COSMOLÓGICO, adj. (Do cosmologo, 
com o suffixo «ico»). Que diz respeito á 
cosmologia. 

COSMOLÓGO, s. m. (Vid. Cosmologia). 
O que se applica á cosmologia, o que es- 
creve sobre esta sciencia, ou a professa e 
ensina. 

t COSMOLOGICAMÈNTE, adv, (De cos- 
mologico, com o suffixo «mente»j. D'uma 
maneira cosníologica. 

t COSMOLOGÍSTA. Vid. Cosmologo. 
COSMOMETRÍA, s. /. (Do grego kós- 

mos, mundo, e metron, medida). Sciencia 
que trata da medida das distancias cós- 
micas. 

COSMONOMÍA, s. f. (Do grego kosmos, 
mundo, nómos, lei). O todo das leis cós- 
micas. 

t COSMONÓMICO, adj. (De Cosmonomia, 
com o suffixo «ico»). Que diz respeito á 
cosmonomia. 

COSMOPÉIA, s. f. (Do grego kosmos, 
mundo, e poein fazer). Fabrica do uni- 
verso. 

COSMOPOLÍTA, s. m. (Do grego kosmos, 
mundo, e politês, cidadão). O que se con- 
sidera como cidadão do universo. 

— Por extensão. O que vive ora n'ura 
paiz, ora n'um outro; que adopta facil- 
mente os usos dos diversos paizes. 

— Adjectivamentc: Um phylosupho cos- 
mopolita. 

COSMOPOLÍTICO, adj. (De cosmopolita, 
com o suffixo «ico»). Que gyra, trata, 
commerceia por todo o mundo. 

t COSMOPOLITÍSMO, s. m. (De cosmopo- 
lita, com o suffixo «ismo»). Disposição de 
espirito que faz com que se ache um paiz 
qualquer tão bom para patria, como 
aquelle em que se nasceo. 

COSMORÃMA, s. m. (De kosmos, mundo, 
e horama, vista). Espectácuio de curiosi- 
dade estabelecido em Paris em 18ü8, na 
antiga galeria envidraçada do Palacio 
Real, por um abbade piomontez, Gazzera, 
cujo fim era do formar uma collecção de 
quadros pintados a colla ou a aquarella, 
representando os sitios e os monumentos 

mais notáveis de todo o mundo. Víam-so 
estes quadros, atravez de vidros d óptic®) 
estavam dispostos- horisontalmente á y® 
ta d'uraa meza seini-circular, reflectiQ 
por espelhos collocados em frente, nias 
diagonalmente, e illuminados por láfflp''' 
díis collocadas de forma a poderem reBfi 
ctir sobre os espelhos ; as lentes covexas 
por onde o espectador olhava correspon 
diam a estes espelhos. 

t CÓSMOS, s. m. (Do grego kosmoS' 
mundo). Titulo dado por A. de 
ao livro em que ello descreve o uiiiver®"' 

t COSMOSOPHÍA, s. f. (Do grego 
mos, mundo, e sophia, sabedoria). Estu 
mystico do universo. 

t COSMOSÓPHICO, adj. (De cositiOSO" 
phia, com o suffixo «ico»). Que tem 
lação com a cosmosophia. , „ 

COSPÍR, Vid. Cuspir. — « 
humas adargas de vaca crua, qu^ 
o ferro de sy. i> Burros Década H, 

 Easgi 
As densas negras imuos, raios cospcm- 

COBTE KEAL, KAUF. DE SEPULV., C. VJl- 

COSSAIRA, OU COÇÁIRA, OU COSSARJA^ 
Vid. corsário—«A mim que a sosl^^ ^ 
prospera, faz-me cem mil '^q 
então naõ se pode dizer nem fngi''' 
má pessa como a velha cossaria da 
nau ty de sojrer não me vingar dellO'/ 
tenw, o que me custar.» Jorge Ferr ^ 
de Vasconcellos, Ulysipo act. i, 

casa donas c • « Tende lá em vossa 
sairas se quereis dar conselheira, « 
brideira á vossa mulher pera toda c'' J 
ração que contra vós quizer aT^^^'''' 
Idcm, Ibidem, act. iii, sc. 1. 

GOSSÁRIO, Vid. Corsário. 

Abonda que nem areata 
Terá comigo o cossairo. 

GIL VIC., AÜTO DA BARCA DO PÜRG- 

— «Ao outro dia polia manhã sond^ 
tãto avante como Cezimhra nos 
hum Francês cossairo.» Fernão 

no> 

Metid®' 

Pinto, Peregrinações, Liv. i, caP^ 
« Tanto que estes cossayros se ^ 
presa tão rica, mudando o 
antes traziào, se Jizerão na volta de 
ça.D Idem, Ibidem. — «^ ti, porque 
bas o mundo cercado de exetcitos, 
dão as gentes por Monarca; (è ^ 
que com poucos companheyros faÇ^ fio-* 
nos damnos, me infamão de pjg, 
Francisco Manoel de Mello, Apolofl" 
logaes, p. 63. .qoO 

CÓSSE, s. m. (Do sanskrito 
côvados, segundo outros, 8000.) 
de uma medida do extensão usadí' 
os índios e que varia segundo os P' .j-oS; 
acha-so com os valores de 5120 
3800 e 2800. ^.ciO' 

t CÓSSAS, s. /. Termo de Coiu'»® 
Estofo d^algodão crú fabricado ^ 
dia. ^ çfl 

t CÓSSICO, adj. (Do italiano coi» 

» 
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cousa, nome que os antigos mathe- 
'Ws italianos davam á raiz d'iima 

1"''>Çào). Antigo termo d'Aigebra. liai- 
®«cossicas, raizes d'uma equiiçíio do se- 

gundográo. ^ 
—% '■a cossica, nome com que foi de- 

«'gnada a Álgebra. 
SSEIRA, s. /. Termo de Nautiea. 

me das taboas grossas pregadas ao 
fpnraento do navio para o fortiticarcra, 

^ ® assentam sobre os trineanizes, e for- 
w o batente inferior das portas das 

peças. ^ 

s. m. Outra forma de Cor- 
Vid. Cossolete. 

CO wí. Outra forma antiga de so, resultante da assimilação de «rs» 

urso, etc. 

ht s. m. (Do francez corse- 
^ duplo diminutivo de corps. 

Peito leve de armas ou coura- 
«A tanto que o vio n'aqudla pressa 

guu esporas ao cavallo, e che- 
p5í 

tempo que lhe aproveitou muito: 
os moradores do Gastello 

á ° da Graça tinha já mor- 
"lá conír«nos dous e os outros 

'"'^'^Itratados; sahirão com ala- 

^ir cossoletes mais de vinte peaens 
^orr dizendo em altas vozes, J] ^''■orra, este forçador de donzellas.» 

Liv. II, c. 7.—«Bar. 
viwer em paz. Para. Se- 

P^ou ^ segura qua cossolete de 
Vej(i{g ^ 2""^ ''"'® prometo que nunca me 
ttg estiuer em meu sizo. Jor- 

8ct tle Vasconcellos, Ulisypo, 
"Utr ' ^ detrás de todos vinha 
^os de gente de pé, cô espa- 
lejçJ'"®* ® rodellas, e alguns com cosso- 

^nh ^ malha, no meyo do qual 
•'ní i^^c^eceníe escanchado num magro 
o osso, e nas ancas o algoz que 

por cima dos ombros.» 

198 ^^'''^des Pinto, Peregrinações, c. 

Íq Historia Natural. A parte 
"ios insectos que corresponde ao 

djg.gg* ''f vertebrados. — N^este sentido 
facetg geralmente corsolete ou tho- 

m. Termo de Nautiea. 
''leio ^"fas bolas de ferro furadas no 
ícrvgj^® 1"e se mette o mastro e que 

-^ij, os enxertarios. 
**íora equitação. Cossouro da 
írataj que está na púa. Galvão, 
. CÓStV^ p. 37. tell^ ' ®- f. (Do latim costa.) Cos- 

e curvo, situado obliqua- 

^'^''^Uln 1 ^ íis partes lateraes do peito e 
^fas, ç ° posteriormente com as vérte- 
^'este ^'^''p'''0'''nente com o estórno. => 

diz-se hoje usualmente só 

fone, Q .P^- Costas, a parte posterior do 
peifo "^^ano e dos animaes opposta 

> desde o pescoço ató^ aos rins. 

— a O da Fortuna, parecendo-lhe que al- 
guma dor grande a faria cansada e tris- 
te, lhe perguntou se trazia algum descon- 
tentamento, que muito sentisse; porque seu 
rosto dava mostras disso. A dona poz 
os olhos n'elle, e vendo traz suas costas 
pendurado seu escudo com a deviza da 
fortuna tão temida em todo mundo, se lan- 
çou a seus pés com muitas lagrimas, di- 
zendo: Senhor, agora cuido qua minha ven- 
tura, enfadada de quantos males me tem 
feito, me quer favorecer em tamanha ne- 
cessidade, pois aqui fui achar o maior 
remedio, que nella podia ter.n Francisco 
de Moraes, Palmeírim d'Inglaterra, c. 35 

Pintaste-lhe o Furor impio, sentado 
Sobre as armas cruéis, c atraz das costas 

Ketorcidos os pulsos 
Com cem laços de bronze, 

No templo, aferrolliado, de Mavorte, 
Bríimimdo horrendo co'a sangüínea bôcca. 

FBANC. M. DONASC., OBllAS, tOm. I, p. 126. 

— «Era uma velha muito velha, mais 
velha que o recozido manteo, inuolvida 
n'um capuz enorme cuja extremidade lhe 
caía pelas costas cumo capuz de dó; e ella 
ahjrdoada n'um cajado retorcido e inrti- 
gado com ella. D Garrett^ Arco de SanfAn- 
na, Tom. ii, p. 111. 

— Medir as costas a alguém, dar-lhe 
pancáda. 

— Guardar as costas, fazer costas a 
alguém, defendel-o. 

Faz costas ao cardume de inimigos 
Um brejo, arraial seu.... 

FBANC. M. DO NASO., OB., tOm. VI, p. 202. 

— Dar costas, mostrar as costas, reti- 
rar-se, fugir.—Mostrar as costas ao ini- 
migo. 

Com torva vista os vô; mas a natura 
Ferina e a ira não lhe compadecem 
Que as costas dê ; mas antes na espessura 
Das lanças se arremessa, que recrecem. 

CAM., Lüs., c. IV, est. 35. 

— Virar costas, retirar-se por desat- 
tenção. 

— Virar costas, ir-se embora, desap- 
parecer da presença. —Mal virou costas, 
começaram todos a fallar contra elle. 

— Dizer alguma cousa nas costas d'al- 
guem, dizel-o quando elle não está pre- 
sente, ou, estando-o, por detraz d'el!a.— 
aOs praguentos nam estranham o mal po- 
lo emendar, se nam só por satisfazerem a 
seu vicio, que se com zelo de charidade 
fosse, nam no diriam nas costas se nam 
no rosto, com o resguardo e segredo ne- 
cessário.t D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freyra, p. 33. 

—As costas, sobre as costas. 

O corpo nú e os membros genitais. 
Por niio ter ao nadar impedimento; 
Mas porém do pequenos animaes 
Do mar todos cobertos, cento e cento; 
Camarões e cangrejos, e outros mais 
Que recebem de Phebo crescimento; 
Outras e mexiliiões do musgo sujos, 
A's costas com a casca os caramujos. 

CAM, LUZ., cant. yi, est. 18, 

—iDiogo de Mello quizera lançar o Mou- 
ro ás costas, mas era tamanho, e tão gor- 
do, que quasi o não podia suspender, nem 
com os out7'os o ajudarem.» Diogo do Cou- 
to, Década IV, liv. vi, c. 2.— lE posto 
que donde elles vinham sempre as trariam 
ás costas, que as trariam mais çafadas 
que QS pelotes....'» Barros, Década II, liv. 
V, c. 7.— tíE assim acontece vir hum des- 
tes pobres de casta baixa com algua cousa 
de seniiço ás costas por um caminho es- 
treito, e por viuyto que tenha andado vol- 
tar, e tornalo a desandar por se nam en- 
contrar com o Naire, que de muito longe 
dá um brado dizendo, Poo, que he afastai- 
uos longe.D Antonio Gouvêa, Jornada do 
Arcebispo de Gôa, liv. i,,cap. 20. 

— Piguradamente: .4,9 costas, a seu 
cargo. — Digo-vos que quero antes servir, 
e morrer de fome, que tomar tamanhas 
obrigações ás costas, porque por derra- 
deira tão farto hey de ir á cova como el- 
les.» Antonio Ferreira, Bristo, act. ii, 
SC. 1. — nHy verás tu, quanta mercê te 
Deos fez, que queres que faça o coitado, 
com a mulher, e sogra ás costas, escoma- 
do do poy, e dos parentes, de que as ha de 
manterá Idem, Ibidem, ate. v, sc. 4. 

— Trazer o mundo ás costas, ter gran- 
des encargos.» — Quem he aquelle roupa 
longa tão melancólica e mysterioso, que 
por aqui me ronda a porta tantas vezes; 
agora em mula, como Preshytero; agora 
em liteyra, como Abhade ; sempre com ges- 
to mal satisfeito, como pessoa, que trás o 
mundo ás costas?» Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 197. 

— Deixar em costas, deixar atraz, fal- 
lando de cousas que veeni umas após 
outras. 

— Dar costas a alguém, favorecel-o, 
protegel-o. 

— Ter-se ás costas d'alguem, fiar-se, 
confiar-se em alguém. 

— Ter as costas quentes, ter quem o 
defenda. 

— Ter as costas n'alguma cousa, ter 
n'uma cousa defesa, confiança. — *De- 
pois de dom Pedro ter feita esta entrada, 
vierão nouas per via dos mouros de pa- 
zes, que el Rei de Fez determinaua vir 
em pessoa sobre çafim, do que dom Nuno 
avisou el Rei dom Emanuel pedindolhe 
soccorro, o qual lhe mandou, de muita, á 
boa gente, entre os quaesfoi Gonçalo men- 
dez çacoto, hum dos bms, & esforçados 
caualeiros que de seu tempo ouue nestes 
regnos, & porque estas nouas nam sairáõ 
certas, Gonçcdo mendez çacoto depois des- 
tar alguns dias em çafim, pedio licença 
a dom Nuno pera se tornar ao regno, a 
qual lhe deu com muito pejo, & sobrisso 
no fim de huma carta gue escreueo a el 
Rei lhe diz as palauras seguintes, Senhor 
Gonçalo mendez çacoto me dixe que tra- 
zia licença de vossa Alteza, tanto que el 
Rei de Fez nos desapresasse pera tomar 
a negociar suas cousas, eu o deixei embar- 
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car tanto contra minha vontade, como sei 
que Tie desseruiqo de Vossa Âlteza neste 
tempo acharse hum so dia Jura desta ci- 
dade, porque já com ter costas nas suas 
cãs, & no seu saber, d- cawdli.ria tenho 
melhor esforço pera acertar iwlo o que 
sobrevier de seu serviço, principalmente 
agora tendo esperança de muitas novida- 
des, beijarei as mãos a vossa Altezn pelo 
mandar vir o mais prestes que puder ser, 
porque nisso fará muito seu serviço, et à 
mim muita merce, oje seis dias de Octu- 
bro de Mil, & quinhentos, d desasete, ao 
qual Gonçalo mendez çacoto per seu es- 
forço, cè valentia encarregou el Rei dom 
loam terceiro de capitam desta cidade de 
çajim <& depois de Azamor, A- se achou 
nos mais dos feitos da guerra Dafrica, em 
tempo de tres Reis, que seruio dom loaõ 
o segundo, dom Emanuel, & dom loam 
terceiro seu filho, mas tudo isto lhe nam 
aproueitou pera mais que pera podermos 
dizer, que se lhe Duarte pacheco pereira 
nam fez emieja na caziallaria, que nem 
menos lha pode elle fazer na mederança, 
porque tam proue éc com tam pouca fa- 
zenda morreo hum como o outro.» DamiSo 
de Goes, Chronica de D. Manuel, Part. iv, 
c. 23. 

— Deixar para traz das costas, des- 
prezar, esquecer. 

— Tomar as pernas ás costas, diz-se 
de quem se deita a correr. 

—Por extensão, costas, significa a parte 
posterior d'uma cousa. As costas da cara. 

— Costas dú. cadeira, a parte da ca- 
deira a que se encosta a pessoa que está 
sentada, em que se apoiam as costas. 

— Costas do papel, o verso.— « Pare- 
ceo João Sanches Procurador do Iffante 
Dom Fernando de Aragam e mostrou huma 
costa do nosso Senhor ElRey escrita em 
papel aberta e seellada do seu verdadeiro 
seello redondo nas costas segundo em ella 
parecia.* Doe. de 1355, no Corpo Diplo- 
mático, Tom. I, (publicado pelo visconde 
de.Santarém), p. 304. 

— Costas da mão, a parte opposta á 
palma. 

— Costas da chaminé, a parede do fun- 
do, onde se encosta o fogo. 

—Antigamente: a retaguarda.—nDul- 
tarom que se mais durasem na lide que os 
portuguezes lhe dariam nas costas. » Li- 
vros de Linhagens, Tom. iii, p. 187, em 
Portugal, Mon. His. Scriptores, Tora. i. 

— No aing. A parte grossa não cor- 
tante oppoSta ao gume, n'tun instrumento 
de fio.—A costa do canivete, — A costa 
da navalha. 

— Subida, ladeira, encosta. — t Esta 
subida lhe pareceu tamanha, que primeiro 
qtie á meia costa chegasse, descançou tres 
ou quatro vezes : a derradeira se achou 
em um campo, no meio do qual estava um 
padrão de mármore da altura de hum ho- 
mem com letras no alto d elle, que diziam.: 
Não pastes mais avante,n Francisco de 

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, c. 56. 
— (n E chagando ao porto, em que Pal- 
meirim sahira, deixaram a barca em 
guarda dos seus escudeiros, temendo-se que 
os marinheiros fugissem, e subindo pola 
gram costa acima, foram ter ao escam- 
pado do padrão e inda que as letras delle 
lhes fazia temer o passar por diante, es- 
quecendo seus medos polo que deviam fa- 
zer, foram mais alem, maravilhando-se 
muito da grande altura da rocha. E sen- 
do já no mais alto delia, viram Palmei- 
rim com os outros seus amigos andar pas- 
seando por baixo dos arvoredos como se 
já disse. y> Idem, Ibidem, c. 59. 

rimita neste vnlle posta 
Pera dar celestes flores 
Olorosas, 
E peru scrdes treposta 
Em a alta costa 
Onde SC criam primores 
Mais que rosas ; 
Planta sois e caminheira, 
Que ainda que estais, vos ia 
Donde viestes. 

QIL VIC., AUTO DA ALMA. 

— (L Os poderosos são os mancebos, os 
pobres são os velhos, mas todos mais ou 
menos cançados chegão ao fim do anno, ao 
termo e cume, desta costa. » Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 31. 

— A praia do mar; a borda do mar. 
— « Aparelhou logo Pallerco sua fusta 
para sayr a terra, e como querque a cal- 
ma fosse mmj grande, todavya eram muy 
grandes vagas na costa, as quaaes nunca 
deram lugar que a justa podasse prooar 
em terra,» Azurara, Chronica de Guiné, 
p. 337. 

Verás defronte estar do Roxo estreito 
Socotorá, co'oamaro Aloo famosa; 
Outras illias no mar também sujeito 
A vós na costa de África arenosa ; 
Onde sahe do cheiro mais ijerfeito 
A massa, ao mundo occulta e preciosa ; 
De Sào-Lourenço vê a ilha afamada, 
Que Madagascar é d'alguns chamada. 

CAM., LDS., c. X, est. 137. 

E porque, como vistes, têm passados 
Na viagem tào ásperos perigos ; 
Tantos climas, e ceos experimentados, 
Tanto íurov de ventos inimigos ; 
Que sejam determino, agasalhados 
Í>l'e8ta costa Africana como amigos ; 
E, tendo guarn.ecida a lassa frota. 
Tornarão a seguir sua longa rota. 

CAM., Lus., c. I, est. 29 

O Promontorio Prasso já passavam 
Na costa de Ethiopia, nome antigo ; 
Quando o mar descobrindo-lhe mostrava 
Novas Ilhas, que em torno cérca, e lava. 

GB. CIT., I, 43. 

Do mar temos corrido c navegado 
Toda a parte do Antarctico e Callisto, 
Toda a Costa africana rodeado, 
Divergos céoa e terras temos visto : 

De um Rei potente somos, tào amado, 
Tão querido de todos e bemquisto, 
Que não no largo mar, com leda fronte, 
Mas no lago entraremos de Acheronte. 

OB. ciT., c. I, est. 51. 

Diz-lhe que, acompanhando o Lusitano, 
Por taes costas e mares com elle ande, 
Que, se d'aqui 'scapar, que lá diante 
Vá cair d'onde nunca se levante. 

OB. CIT., c. I, est. 83. 

O Capitão, que não caía em nada 
Do enganoso ardil, que o Mouro urdia, 
D'elle mui largamente se informava 
Da índia toda a costa, que passava. 

OB. cxr., c. I, est. 96. 

Toda esta costa em fim, que agora urdia 
O mortífero engano, obediente 
Lhe piigará tributos, conhecendo 
Não poder resistir ao Luso horrendo. 

oB. CIT., c. II, est. 48. 

Vae-te ao longo da Costa discorrendo, 
E outra terra acharás de mais vcrdadOi 
Lá quasi junto d'onde o sol ardendo 
Iguala o dia e noite cm quantidade; 
Ali tua frota alegro recebendo 
Um Rei, com muitas obras de amisauC) 
Gasalhado seguro te daria, 
E para a índia certa e sábia guia. 

oB. CIT., c. II. est. G3. 

Deixámos de Massylia a esteril cosict, 
Onde seu gado os Azenegues pastam i 
Gente que as frescas aguas nunca S®® 
Nem as hervas do campo bem 1'^® i 
A terra a nenhum frueto em fim disp 
Onde as aves no ventre o ferro gastaffl) 
Padecendo de tudo extrema inopiai 
Que aparta a Barbaria de Ethiopia- 

OB. CIT. c. V, est. G. 

Chegados dTnglaterra á costa extranha» 
Para Londres já fazem todos vias : 
Do Duque são com festa agasalhadoSj 
E das damas servidos e animados. 

oB. CIT., c. VI, est. 57. 

Já aqui tinhamos dado um grão rodeio 
A' costa negra de África, e tornava 
A proa a demandar o ardente meio 
Do cco, e o polo Antarctico ficava. 

oB. CIT., c. v, est. 65. 

Esta passada, logo o leve leme 
Encommendado ao sacro Nicolao, 
Para onde o mar na costa brada 
A proa inclina d'uina e d'outra ' j(,0Oi 
Quando, indo o coração que esper® 6 
E que tanto fiou d'um fraco pao, 
Do que esperava já desesperado, 
Foi d'uma novidade alvoroçado. 

OB. CIT. c. V, est. 74. 

Assi que d'este porto nos partimos 
Com maior esperança e mor tristeza) 
Epela costa abaixo o mar 
Buscando algum signal de mais 

OB. ciT. c. V, est. 84. 

As Ilalcyóneas aves triste canto 
Junto da costa brava levantaram» 
Lembrando-se do seu passado P'" jj,. 
Que as furiosas aguas lhe causar' 

OB. OIT., c. VI, est. 77. 

Parte-se costa abaixo, porque 
Que em vão co'o Rei gentio igjide 
Em querer d'elle paz j a qual yjj. 
Por firmar o eommercio que trat 

OB. CIT., c. IX, est. 13. 

Por areai diíBcil costas acima, 
O sol que arde, tiravào 
Um churrião Cavallos seis possantes. 

F*ANC. U. DO NASC. FAB. DE LAF. 1ÍV. III, f. 8 
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partadas assi da ardente costa 
s venturosas Naus, lerando a prôa 
ra Onde a natureza tinha posta 

Lj '^iistrina da esperança boa ; 
vandoalegres novas e resposta 
parte Oriental para Lisboa. 
OB- ciT., c. IX, est. 16. 

Ouff portuguez, de quem se nota, c Cambaiea sempre armada 
Q Guzarates tanto dano, 

"tojá foi aos Gregas o Troiano. 
ob-oit., c. X, eEt.40. 

terras mal sustenta 
Qi ^'^'"pao do braço triumphante, 

' Dabul na costa ; 
® escapou Pondá, no sertão posta. 
OIT., c. X, est. 72. 

cosia celebre Indiana 
Ji /.i," ' ® cabo Comori, 
fOiio Cori, que Taprobana Ta 6 Ceilào) defronte tem de si. 

OB- CIT., c. X, est. 107. 

De melliores 
De !iK ' província que se preza 
Pa- JJiJiiante ; mas olha que está posta 

o Austro, d'aqui virada a costa. 
CIT., c. X, est. 121. 

íVte a'i tereis 
De Sa W rí" ° 1''^" vermellio nota; 
De8eoI?.'^í''^'^"^ ° nome lhe poreis : 
AolonJ'primeira vossa Frota : 
^fábusMn r 
O Mao.í^n - parte mais remota 
Port,,^ 'CO*" verdade Suez, porém não na lealdade. 

CIT., c. X, est. 140. 

P'>'incipe dom loão 

^ »<udj extenso quam vigilante 
Hei^d dom Henrique filho 

^^iro ^ !oào da boa memória, pri- 
COsta de descobrimento da 

f quantas despesas so- 
^^ita qi' neste negocio com 
■Oeos exalçamento do nome de 

'"^"üçào anno de nossa 
\ e?n ej>nl, & quatrocentos, & sesen- 

^ iVc/uemòro^ 
^ a ^ ^o,gres, em idade de sesenta, 

friicto 
"'^Us ^nra, & proueito de todos estes 

&7^''''seS'wi«o!o eu nesta ma- 

"'''"'S'' d compêndio, escreui no 
'^aís"Ghronica, ho que achei 

"í^ ^0 ^'''/'oríaníe a estas nauegaçdes, 
áícío Principe dom 

anno do Senhor de M. 
j.®''üel n de Goes, Ghronica de D. 

dahi por 

^Urna' ^'''dem dos annos em que 
-^eoa" coMsas aconteceo, ate 

v""® si seruido chamar 

i í^^eceo Afomo V. sen pai, 
(t'^1 anno de mil quatrocentos, 

D* "o li quem ho Principe soc- 
depois de Regnar 

^"i^e a (,;/ descobrimentos de calida- 
V ^*«0(1 ® tirar gloria, nem louuor 

P'^de disso dar boa 

Voi '* ^ triumpho, nos qua&a 

ho mór trabalho & difficuldade esteue no 
achar do cabo de boa Speranqa, & passalo, 
ho que se fez em seu tempo, correndo hos 
nossos muito mais alem delle pela costa de 
Quine ate chegarem qiinsi aos limites, & 
termos de Çofala, <& Moçambique, terras 
habitadas de gente, com quem tinhão trato 
pelo mar, & negocio hos da costa de Me- 
linde & Mombu^a, c6 da Ilha de S. Lou- 
renço.D Idem, Ibidem. — «O Mouro lhe 
mandou, dizer, que sua dita fora muito 
grande em o tomarem, porque elle só em 
toda aquella costa lhe podia ser bom na- 
quelle trabalho, porque era o Piloto me- 
lhor, e mais antigo, que todos delia. Nuno 
da Cunha recebeo aquillo como mercê da 
mão de Deus; e sabendo como Diugo de 
Mello o tomára, o abraçou muitas vezes, 
dizendo-lhe tantas palavras, e de tantos 
louvores, que causaram inveja a todos os 
da neto,promettendo-lhe satisfaçãodaquelle 
serviço que fizera a Elliey, que fora mui 
grande. í> Diogo do Couto, Década IV, Liv. 
VI, cap. 1.— i O Governador despedia mais 
Eitor da Silveira com quatro Galeões, 
duas Caravelas, e quatro Fustas pera ir 
ao estreito do Mar Roxo, e nisto gastou 
oito dias, e no cabo delles se embarcou, 
levando comsigo os navios que lhe parece- 
ram necessários; e na costa do Malavar 
deixou Diogo da Silveira por Capitão 
mór com duas Galeotas, huma Caravela, 
e seis Fustas, e de todos os Capitães des- 
tas tres Armadas não achámos os nomes, 
buscando-os nós nos livros dos provimen- 
tos dellas.n Idem, Ibidem, cap. 1.—«Eem 
tres meses finalmente que andou naquellas 
ilhas, deixou num bom numero de lugares 
a sete, a oito, a dez, e a vinte legoas huns 
dos outros, de vinte, pera vinte e cinco mil 
almas todas Christãs: que ja nam ^jaí*tí- 
cia7n feras, nem saluagens, antes eram 
pacificos, conuersaueis, deuotos, affeiçoa- 
dos aos nossos custumes, bem doutrinados, 
e muytos tanto auante que os pôs o padre 
nas igrejas por Canacápoles, como aos da 
costa da Pescaria. » Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv, n. 9.»—nLau- 
raua com tanta fúria o mal per toda a 
armada, e especialmente na gente caste- 
lhana, que gram parte d'ella com o seu 
General {cuja morte também se affirma, 
que profetizou estando ausente o padre M. 
Francisco) ficou naquella costa, e prayas 
de Amboino pera sempre, deixando a os- 
sada nas terras estranhas, donde preten- 
diam leuar a fazenda para viuer nas na- 
turais, t Idem, Ibidem, cap. 3. — «.Deitam 
as náos jjara as costas do Brazil, com 
grande perigo de se perderem em muitos 
baixos que ali ha, a que chamam abrolhos. 
HistoriaTragico Maritima, Tom. ii, p. G9. 

—Dar á costa, naufragar, encalhar na 
praia. 

N'este tempo, (jue as ancoras levavam, 
Na somlira CBcuraos Mouros escondidos 
Mansamente as amarras lhe cortavam. 
Por serem, dando á costa, destruidoB ; 

Mas com vista de linces vigiavam 
Os Portuguezes, sempre apercebidos : 
í-lles, como acordados os sentiram. 
Voando, e nào remando, lhes fugiram. 

CAM., Lus., c. II, est. 66. 

Tinha uma volta dado o Sol ardente 
E n'ontra começava quando viram 
Ao longe deus navios, brandamente 
Co'os ventos navegando, que respiram ; 
Porque haviam de ser da maura Gente, 
Para elles arribando as vélas viram: 
Um, de temor do mal quo arreeeava. 
Por se salvar a gente, a costa dava. 

CAM., LUS., c. II, est. 68. 

— Costa de biscouto, peça redonda do 
biscouto. 

— Termo de Sapateiro. Costa, instru- 
mento de páo liso, ou do marfim, quo 
serve de ajudar a correr o talho do sa- 
pato e desenrugar o couro. 

—Adão. : aEl-rei tem costas» ; na au- 
sência pode-se fallar sem rebuço de qual- 
quer, ainda que seja o rei. 

CÓSTA-ACIMA. Moraes dá ineptamente 
as duas palavras costa-acima (acima adv.) 
como um substantivo feminino. E inelas- 
sitícavel a estulticia d'este lexicologo, e 
pareceria impossível que um disparato 
d'esta ordem escapasse a Mendonça Fal- 
cão o a outros acadêmicos que reviram o 
Diccionario d'aquelle auctor, se nSo sou- 
béssemos o quo sào os acadêmicos portu- 
gueaes. 

1.) COSTÃA, adj. f. ant. Costal. 
2.) COSTÃA, s. f. ant. Costa, encósta. 
COSTÁDA, s. f. (De costa, com o suf- 

fixo «adai). Volta, sinuosidade, meandro 
d'um rio. 

COSTÁDO, s, m. (De costa, com o suf- 
fixo «ado»). NojpZ. As costas. 

Gosta-la-beis com salsa e sal 
De choros de muita dor; 
Porque os costados 
Do Messias divinal 
Saneto, sem mal. 
Fora o polo vosso amor 
Açoutados. 

OIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Louanta-se hum clamor geral em todos 
Vendo o íilho de Deos com duros crauos 
Pregado num madeiro, & do sagrado 
Costado derramar, de sangue hum rio. 

COUTE IIKAL, NAUFB. DE SEPULV., C. VIII. 

— Termo de Genealogia. Os costa- 
dos, nas gerações, os quatro avós, os 
paes dos paes, que concorrem para a 
existeneia de um. —Fidalgo dos quatro 
costados, fidalgo cujos quatro avós eram 
também fidalgos. 

— Figuradamcnte: Dos quatro costa- 
dos, eqüivale a grande; as&m patife do» 
quatro costados, grande patife; asno doa 
quatro costados, grande asno.— tNão 
ha desunião que não seja vil de nasci- 
mento, ou de um, ou de dous, ou de tres 
ou de todos os quatro costados.» Antonio 
Vieira, Sermões, Tom. ix, p. 112. 

— Termo de Nautica. As pranchas ex- 
teriores que cobrem as costas do navio. 
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A arvore rnayor do irado vento 
Impellida se rompe, onde cahindo 
Diis oiidíia arrojada, com violento 
Golpe, o débil costado vae ferindo. 

GAl). TER. DE CASTBO, ULYSSJÍA, C. II, CSt. 36. 

— No sing. Termo Jlilitar antigo. A 
retaguarda. — nE posto que fosse contra 
parecer dalgiins assentou de ir buscar 
esta companhia com cento e cincoenta lan- 
ças suas, e com hns cinqüenta de 'Tanger, 
com que logo ahalou contrelles, e tanto 
que hos descobria fez tres azes, ha huma 
foi ha Fero Leitão aduil de Tanger com 
suas cincoenta lanças, e outra de trinta 
de cauallo, que deu <i seu sobrinho dom 
João de Meufzes, filho de dom Pedro de 
Menezes Conde de Cantanhede, e eVe fi- 
cou com houtra gente, na qual ordem foi 
cometer hos Alcaides, que confiados da 
muita gente que iinhilo em comparação 
da nossa e lembrados da victoria, que 
hou verão pouco antes de dom Rodriqo 
Coutinho, sem medo, e com pouca ordem 
se vierão chegando em. tres batalhas per a 
hoB, nossos, e feitos depois em huma só, 
hos primeiros que encontrarão forão hos 
de Tanger, que com ho peso da muita 
gente de cauallo, que sobrelles deu, come- 
çarão a fiexar, em cuja ajuda logo veo 
dom João de Menezes ho moço, dando pe- 
lo costado dos mouros, m Daiiiiào de Goes, 
Chronica de D. Manoel, Part. i, cap. 
12. 

— Flanco do exercito. 
— Adag. : «.Para mal de costado, é 

hom o abrolho,r> — <íEu nam viuo de be- 
nesses, e para mal de costado he hom o 
abrolho.D 3ovgQ Ferreira de V^asconcel- 
los, Eufrosiua, act. i, sc. 3. 

1.) COSTÁL, s. /. (üe costa, com o 
suffixo «al»). A porção d'uma cousa que 
se pôde levar d'nma vez ás costas.—Um 
costal de bacalhau.— Gostai de carne.— 
Gostai de presunto. 

— Saceo que se carrega ás costas de 
homem ou besta. 

— Figuradamente: ~ <tSois huma cria- 
tura miserável, hum sacco d'esterco, e hum 
costal de bichas.y> Frei Antonio das Cha- 
gas, Cartas, Part. ii, p. 13. 

— Costal de terra, o corpo humano. 
■— Costal da meada, os fios com que 

so ata para nao se eniniaranhar. 
2.) COSTÁL, adj. Que se leva ás cos- 

tas. — Carga costal. 
— Termo de Anatomia. Que pertence 

ás costas,—Musculos costaes. 
GOSTALÊIRA, s. f. Taboa que mais or- 

dinariamente se diz costaneira. 
GOSTANÈIRA, s. /. (De costa, com o 

suffixo composto «aneira»). Nome da pri- 
meira o ultima taboa de um tronco ser- 
rado, que é menos larga que as ou- 
tras. 

— Termo Antigo de milicia. Ala do 
exercito. — (íMandou alcarac Reis e In- 
fantes e outros altos homees acometer os 
cnstaãos com ametade dos XXXII dos ge- 

netes e arqueiros mui rigamente, os huuns 
na deanteira e os outros pelas cüstanei- 
ras.» Livros de Linhagens, Liv. iii, p. 
186, em Portugal Mon. Hist., Scriptores, 
Tom. I. — * Depois disto se dividia o 
Exercito, para poder marchar, em van- 
guarda, retaguarda e alas; os quues no- 
mes se introduzirão neste lieyno em tem- 
go d'ElRey D. Fernando e se tomarão 
dos Ingrezes, que cá vierão com o Conde 
de Cantbris; porque antes se chamavão 
Dianteira, Soga, e Costaneiras.» Manoel 
Severim de Faria, Noticias de Portugal, 
Discurso II, § 8. 

— Caderno de papel costaneiro.— Uma 
costaneira de papel almasso. 

— Antigamente: Parte do cortinado 
ou armação de uma cama que fica da par- 
te da cabeccii'» e dos péa. 

COSTANEIRO, adj. (Vid. Costaneira). 
Papiel costaneiro, papel do refugo, que 
«ae imperfeito e de que se fazem cader- 
nos de preço inferior. As rêsmas de pa- 
pel costumam ter de cada lado um cader- 
no de papel costaneiro. 

1.) COSTÃO, s. m. (Augmentativo de 
costa). Termo da Beira. Lombo. — Um 
costão de porco. 

2.) COSTÃO, adj. ant. (De costa, com 
o suffixo «ão», latim ânus). Que se leva 
ás costas. — Carga costã. 

— Que pertence á costa; que vigia a 
costa maritima. — Soldado costão. 

— Que está sobre uma encosta. 
1.) COSTEÁDO, part. pass. de Costear. 

Navegado, seguindo a costa. — Tinham 
aquellas paragens costeadas, quando sur- 
giram em Moçambique. 

— Que se commerceia pela costa. 
— Negro costeado, negro ladino ou 

meio ladino. 
2.) COSTEÁDO. Vid. Custeado. 
COSTEAMÊiNTO, s. m. Vid. Gustea- 

mento. 
1.) COSTEÁR, V. a. (Do costa, como 

esfaquear de faca, etc). Navegar pelas 
proximidades da costa, ou costa a costa. 
— «Costcaudo a praya, foi dar comsigo 
ern o grande Rio.y> íSimào de Vasconcel- 
los, Noticias do Brazil, p. 83 (1." ed.)— 
(I Gosteou com prospero vento as ribeyras 
do Algarve.» Monarchia Lusitana, Tom. 
I, foi. 149, em Bluteau.— «Voltou sobre 
a mão direita, costeando por mar sem- 
pre a terra.n Antonio Cordeiro, Historia 
Insulana, Liv. i, cap, 3. 

— Figuradamente: Rodear, percorrer 
em torno, — Costear um monte. — Cos- 
tearam o muro. 

— Termo do Jogo da bola. Costear a 
bola, despedil-a de modo que ella vá gi- 
rando. 

— Costear-se, i>. rejl. Chegar-se,— Cos- 
teou-se á terra. 

— V. n. Aproximar-se, chegar-se. 
— Figuradamente: Seguir, cingir-se. 

— Costear com os desejos d'alguém, 
2.) COSTEÁR, Vid. Custear. 

COSTÊIO, s. m. Vid. Custeio. . 
COSTEIRA, s.f. (De costa, coro o »ut- 

fixo «eira»). Antigamente, costa nian''®®' 
— n Forque nom ousam de comprar 
cado em essa costeira, por rnzom da 
sa defeza.v Carta de D. Fernando ® 
1374, em Viterbo, Eluc. 

— Costeira de monte, encosta. ^ 
— Armação para pescar na 

<íE mandamos aos Juizes, e Justiçou 
nossos Regnos, que os Idxem o dito tei^ 
po andar seguros, e os nom prendam," 
lhes façam outra nenhuma 
com tanto que durando esse tempo 
nom entrem nos lugares, nem em seu^ ^ ^ 
7i)os, honde forom feitos os mallejicioh 
que a Castella, ou a outros Regnos P 
sam hir licitamente cada que çiw®'' 
per mar ou per terra: com tanto 
nham hy suas casas de morada, & 
aldemenos seis mezes per todo o ann"^ ^ 
lugar, honde asai ouverem de 
que os pescadores possam hir pescai' P 
costa do mar nos nossos Regnos, 
com os ditos pescados aa dita 
Caminha, em tal guisa que nom "í"!' 
em outra terra, nem ponham cos 
emoutro lugar dos nossos Regnos-' 
denações Aífonsinas, Liv. V, Ti'- ' 

^ /In — No 2)1.: Costeiras, peças o" 
tro, que o iadeam, reforçando-o. . 

— Taboas costeiras. Vid. Costan 
COSTEIRO, adj. (De costa, com 

fixo «eiro»). Que navega pdí* 
Embarcação costeira. ^ » 

— Que se faz pela costa, 
costa.—Navegação costeira. — 
cio costeiro. Q^ir 

— Que está ou fica de costas, 
costeiro. N'este sentido occorre a p® g, 
n'um escripto falso do Alcobaç») ® 
vavehnento invenção d'aigum ^os 
ges impostores d'aquelle convento- 
Viterbo, Eluc. s. v. . )»• 

—tí. m. Costa de monte; encos > 
deira, juf" 

COSTÉLLA, s.f. (De costa, aV 
fixo aella»). Osso curvado em 
co, que concorre para formar àB P 
lateraes do peito. Ha vinte e 
tellas (doze do cada lado). po' 
umas por cima das outras o 
espaços que se chamam espaÇ'^^ ' ef 
taes, as costas distinguem-se po*" jg <]0 
thetos Ag primeira, segunda, 
cima para baixo. Os antigos 
distinguiam-nas em ver-dadira^ ladfi''"' 
e falsas costellas; chamavam 
ás sete costas superiores, qu®' yef'® 
das posteriormente cora a colu"| 
bral vinham anteriormente lig'''^ 
térno por meio de cartilagens/J^ 
cinco seguintes, que se articu ■ p» 
mente com a columna vertebrf 
vão dar ao estórno. D'essas 
costellas, tres unem-.se 
gem á precedente; as duas 
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gg liíTés ria sua extremidade; d'ahi o 
costellas Jluctuanfes que 

es deu por causa da sua inobilida- 

stit • esternaes, denominação sub- 
ji P®'os anatomistas modernos á an- 
6^ de Verdadeiras costellas. 

g 1 abdominaes, denominação 
„ pelos anatomistas modernos á 

costellas fahas. 

itie f Costella, pequeno inflam- 
tella ° ^®''tebra onde artioúla a cos- 

a ^ costella d'Adão, 
Do u**' origem 
toii"'^ creaçào da mulher da cos- 

do homem. 
j,/~''^'''^'^dilha para passaros, feita de 

de cavalio com uma corda 

^ p "ura tabua estreita. 
^har a costella, escapar do laço. 
^ 'guradamente: 

('^°'izellas), que andào sempre á vela» 
p„ ' '"S"1"° i 
n. y® firmes iia sella, 
Efl 11"*® fwlsíto a cosíeWa, 

pelo ppgcoço. 
®am., ampiiytriões, act. i, sc. 4. 

s. f. Antiga fôrma de 
— "■E sse por iientuyra al- 

hir e«to nossa costetiçom quizer 
ÇwaKío der pula poaissoin por 

Hist ^T de 1211, em Portugal. Mon. 
•.Legesi, 161. 

tiga ^"STITUIÇÃO, s.f. Outra forma an- 
Qartc^ .^c^stituição. — «A quantos esta 

''^'"^"'y^íZBTOossaòer, quii nós üolhan- 
^"do e consirando em como 
dor J^nncipyj e Senhor, liege- 
3"iW) que ha de reger al- 

governar em hoa e direita 
g' foomente ha de traha- 

Hordenações e 
^Os pistas, e santas, e boas, pe- 
cujo ,, '^'í ° povoo, que ha de reger, e 
rfo, lhe per DKOS he cometti- 

® cíí''ejfarneníe regido e man- 
direito e justiça, mais ainda 

«» seu dezejo ha de seer, que 
JUe g ' ® Costituições, e Hordenaçoões, 
^<is^ e sejam feitas, e hordena- 
^ pem boa hordenança 
^"^oo doverwinça sua, e pera o dito 

e direita policia, das 
de „ fundamento e entent^om 

^i.Tí q^T proveito, e em hem cõmu- 
I §> j, ^'i^Ções Aflbnsinas, Liv. v, Tit. 

Senhorio, sejam hem e direitammfe regi- 
dos ewí boa e verdadeira justiça.» Orde- 
nações Affonsinas. 

t COSTRANGÊR, antiga forma de Con- 
stranger. — «Cnidnndo us cardeaes que 
vijnham pera os constramger que fezussem 
Papa covitra sa voomtade, apurtarom-se 
na capeUa do conclavj.» Fernào Lopes, 
ChroniCa de D. Fernando, cap. 107. — 
«Costrangerom o Alquaide, e seus ho- 
metns, qua os tragam a Aiidiencin, e 
prendaõ os que lhes elles mandarem, e sol- 
tarem pèr seu mandado, n Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. I, Tit. 26, § 3L—«Costran- 
gerom o Alquaide, que Serva, e guarde a 
Cidade, ou Villa de noite, e de dia com 
os homeens jurados, que lhe forem, dados 
na Gamara, segundo que lhe he hurdenado 
em cada hurna Cidade; e façam-lhe pa- 
gar o que ham d'aver por o Alquaide, e 
nom os pagando, tomem-lhe tanto das 
suas rendas, po)-que os paguem do que 
assy ham d'avar.» Idem, Ibidem, § H2. 
— íiFarom logo tomar, e tomem conta, e 
assi cada huun anuo aos Tetores, e Cu- 
radores, e aqitello, porqw, Jicarem em 
co7ita, costrangã-nos, que o entreguem lo- 
go; e os que acharem suspeitos, removao- 
nos de tal cura, e lhe dem loguo outros; 
e a esto nom ponhaT) delongua, nem sejao 
negrigentes, em tal guisa, que seos cor- 
pos, e seos bems sejaõ hem requeridos, e 
aproveitados, e venha todo a boa recada- 
çom, como compre, sob pena de pagarem 
esses Juizes todo per stos beens.v Idem, 
Ibidem, cap. 36.—nllam de dar Carni- 
ceiros, e paateiras, e Almocreves, que 
dem os mantímtntos, e mandar talhar 
aos Carniceiros, e amassar aas paatei- 
ras, e lhes dar e talhar guaanhos aguisa- 
dos, e costranijer que seruad, e usem de 
seus mesteres, e assy os outros mestei- 
raaes.» Idem, Ibidem, Tit. 21, § 22.— 
« Vos mandamos, que aquelles, que achar- 
des, que foram postos por nossos beestd- 
ros do conto, e ora achardes, que som 
escusados per nossas cartas, e do nosso 
Anadal Moor, que pera ello tem nosso 
poder, que os ponhaaes em titulo aparta- 
do, e os lugares, honde som moradorese 
a razom, porque os escusam, registando 
as forças das cartas em vosso livro, guar- 
dando-lhes porem, as ditas cartas para 
Nós veermos, e sabermos a razom, porque 
foram escusados; e nam os costrangua- 
des, que sejam beesfeiros do conto, jican- 
do aos Concelhos. Dante em Aldêa Gual- 
legua primeiro dia de Novembro. El-liey 
o mandou. Era de mil e quatrocentos e 
quarenta e oito annos.D Idem, Ibidem, 
Tit. (38, § 38. — (íSe ouverdes enformaçom 
que o diü) Anadal sabia que alguuns dos 
ditos beesteiros nom tinhaõ as ditas bees- 
tas, e cintos, e polees, e os nom costran- 
giam, nem requeriam que as buscassem, e 
tevessem, e por rogos, ou peitas, ou ami- 
zades lhe eram favoravees, e os leixavam 
assy estar, mandamo-vos, que tal Anadal 

j como' este tirees logo, e o privees do dito 
\ Officio, e que per seus beens se comprem- 
j beesfas, que sejam boas, e recebondas, e 
: se dem aaquelles beesfcirus, que as per 

suas favorezas nom tinhum, e leixavam de 
teer aos tempos, que deviam.k Idem, Ibi- 
dem, Tit. 69, § 37. — (üE se o Coudel 
vir, que o aconihiado pooem boa diligen- 
cia em demandar o dito cavalio, ou ar- 
mas, que lhe assy forem filhadas, em' 
quanto andar tm demanda, e nom ouver 
comprimento de justiça, nom o costran- 
gerà, qua tenha cacaíló, oxi armas, que 
lhe jorom tomadas, ataa a ver livramen- 
to ; e se vir, que se leixa dar a vagar,- 
por nom teer evcnrreguo de cavalio. Ou 
armas, costrai gua-o, que toda via o te- 
nha, e em este caso soomente tenham os 
(joadees autoridade de julgar.yt Idem, 
Ibidem, Tit. 71, § 7.—«E se o aconthia- 
do tever mal pensado seu cavalio, ou lha 
adoecer de alguma door, delhe o Coudel 
tempo razoado a que o possa pensar doe 
door que tever; e se aaquelle tempo nom 
J'or pensado como deve, ou guarido, d'hi 
endiante lho nom recebam, e costran- 
gam-no, que tenha outro, dando-lhe espa- 
ço, segundo atras he declarado.y> Idem, 
Ibidem, Tit. 71, cap. 8, § 5.—<íManda- 
mos aos Coudees, que novamente vierem a 
seu ofjicio, que saibam parte dos que as- 
sy forem escusados; e aquelle.v, que acha- 
rem, que direitamente guaançarom. sua 
Carta por serem de hidade, e nom ave- 
rem a conthia dobrada, segundo he con- 
theudo em nossa Ilordenaçom, por nom 
teerem beens, som escusados; taees como 
estes nom costranguam, e os ajam por 
escusados; e os que acharem, que forom 
escusados, como nom deviam, costran- 
gam-nos, que tanham aquello, em que 
eram aconthiados ante da execusaçom: e 
sejam os ditos Coudees bem avisados, 
que nom façam miídança com estes, que 
assy forom escusados ante de suas vindag 
aos ojjícios, salvo avendo primeiro muito 
clara razom, perque o devam fazer.t 
Idem, Ibidem, § 2. — <íF. tem cavalio, e 
he manco, e foi-lhe dado espaço tanto 
que guarecesse, e .se nom gunrecesse, cqs- 
trangello-ham por outro. » Idem, Ibi- 
dem, cap. 15, § 4.— «F. soya de seer 
acontiado em cavalio, e ha tanto tempo 
que o nom tem, porque fez doaçom de 
seus beens a F., que ha o uso fruito, e 
este F. he vassallo, que o nom posso cos- 
tranger polos beens, que ouve.» Idem,< 
Ibidem, § 6.— «Se a alguuns aconthia- 
dos de conthias singellas morreram suas 
molheres, e lhe partirem seus beens, se- 
jam-lhe avaliados aquelles, que lhe fica- 
rem, e costranguam-nos que per elles te- 
nham o que merecerem: e es/a. mesma ma- 
neira terarn com vs que casarem JilhoSy 
ou jilhas, e lhes derem parte de seua 
beens, de que os filhos, ou Jilhas ajam 
uso fruito; ou se perderem em rendas: 
ou carregarem, e perderem na carrega. 
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çowj; ou os que teverem suas riquesas em 
guaadus, ou em beestas, e lha morrurem 
a maior parte deilus; quaesqner destes, 
que requererem aos Cuudees, que por ca- 
da huma destas razooes Lhe tornem a ava- 
liar seus heens.D Idem, Ibidem, cap. lü, 
§ 4. — hU primeirv artigo he tal. Quei- 
xão-se os Prelados, que jjur ELliei com- 
prir tua vontade, costrange os Priores, e 
os Abades, e Redores das Igrejas, que 
renunciem os Priorados, e as Abadias, e 
as Igrejas suas, maiormente naquelles 
Moesteiros, e Igrejas, das quaees diz que 
elle he Padroeiro.n Idem, Ibidem, Liv. 
II, Tit. 1. art. 1. — a. O vigésimo segundo 
artigo he tal. Q,ue daquellas Igrejas, hun- 
de he Padroeiro, demanda procwaçoões 
descumunaaes de servidos grandes nova- 
mente, e costrange us Reictores dessas 
Igrejas pe)a lhe darem cuvalgaduras, se 
as ham, ou se as nom ham, pera conpral- 
las pera elle, quaees a elle apruuver.s 
Idem, Ibidem,art. 22.—«O vigésimo quin- 
to artigo he tal. Item. Que esse liey aduz 
servidoens aos Bispos, Abades, Priores, e 
aos outros, costrangendo elles, que te- 
nham seus Porteiros; e polos teer dam 
certa soma de dinheiro uo seu Porteiro 
Mour.n Idem^ Ibidem, art. 2õ.—«O vi- 
gésimo sétimo artigo he tal. Item. Contra o 
estabelecimento do Concelho geeral, e contra 
a Ley de seu Padre prepoem os Judeus, 
e da-lhes poder sobre os Chrisptaãos em 
nas suas Üvenças pruvicas, os quaaes Ju- 
deus devia costrauger a trazer signal.D 
Idem, Ibidem, art. 27. — «O trigesivio 
quarto artigo he tal. De mais quando 
dos Prelados, e dos Cabidoos, e dos Con- 
ventos do davandito Regno alguun direi- 
to queres levar, ou estorcer nus Igrejas, 
e Aldeas, e possissdòes desses Moesteiros, 
os quaaes esses Prelados, Cabidoos, e 
Conventos possuirom per longos tempos 
pacijicamente, e Jolgadamente, costranges 
a elles que comprometam com tigo em al- 
vidros de teu Regno solamente sobre as 
Aldeas, Igrejas, e possissZes; e se os 
Conventos, Prelados, e Cabidoos recusam 
entrar em Juizo de taaes alvidros, ou 
nom querendo obedeecer aa /Sentença dei- 
les, tu per huun, que he chamado tíobre- 
Juiz da Corte, fazes per tíentença este 
aduzer em possissom destas Igrejas, Al- 
deas, e possissoões per razom da rever ia.» 
Idem, Ibidem, art. 3-i.—^Respondem os 
davanditos Procuradores, que este Rey 
nom . costrangeo nenhuun pera compro- 
meter em alvidros, e que se algumas cou- 
sas seu Padre filhou per esse caminho, 
elle das causas assi tomadas fará satis- 
façom qual dever.d Idem, Ibidem.— « O 
quinto artigo he tal. Item. Que assaca 
a algumas pessoas Eclesiásticas, e aas 
molheres Religiosas, e Abadessas, que 
acharom thesouro, e per este cajom juze- 
as prender, e aduzer presas em tal ma- 
neira, que nom perdoa aa Religiom, nem 
a dignidade, costrangeado contra direi- 

to que todo o thesouro a el dem, ainda 
que seja achado em sua própria casa, 
possisso7ii, Villa, couto, ou ein seu celei- 
ro.» Ibidem, Tit. n, art. õ. — n O déci- 
mo segando artigo he tal. l)iz, que Kl- 
Rey vai contra a livridooB da igreja, 
tomundo-lhes as suas posaissoões contra 
voontade dos Cabidoos, e dos Priores, e 
dos Abades, e dos Clérigos; e de mais 
toma, e usurpa a jurdiçom da Igreja, 
costrangendo os Clérigos, e as pessoas 
Eclesiásticas que respondam perante elle; 
as quaaes cousas pvometeo aguardar em 
sua livridooem; e de mais prumeteo, que 
nom tomasse a jurdiçom da Igreja, nem 
uzasse delia j e Uesto Jaz 0 coutrairo con- 
tra os seus artigos tercesimo oitavo, e ter- 
cesimo nono, e quadrag^nimo.» Ibiüem, 
Tit. IV, art. 12. — aOutro sy ao que di- 
zem nu segundo artigo, que os costi'au- 
giam, que fossem guardar os portos do 
mar, e as Villas; e de mais costrangiam 
os Clérigos casados, que jossem em üstes, 
e em Gallees, como quer que em tempo 
d' El Rey Dom Affouso nosso Padre Josué 
defeso per sua Carta.» Ibidem, Tit. V, 
art. 2. — iAo que dizem no terceiro arti- 
go, que os costraugem que paguem aovi 
os Leigos nas sobrcditas cousas per ra- 
zom dos beens, que as pessoas Eclesiás- 
ticas aviam dos beens patrimoniaaes, nom 
seendo essas heranças tributarias, nem re- 
gueengas, o que era contra direito, e li- 
òeraade da Ibidem, art. i5.— 
«.Item. O quinto artigo he, que os nossos 
(Jjjiciaaes nom querem dar mancebos,eser- 
vidores aos Clérigos nas terras, onde os 
JSlós mandamos dar aos outros, e tomam- 
lhes os que teem, que com elles vivem per 
sua vontade, e costrangem-nos que vivam 
cum outrem, (jèc.a Ibiüem, Tit. vx, art. ô. 
— d&Ianda Ellity, que se aquetles, que 
taaes Cartas gaàçaroni, fezerom o que po- 
derom pera seerem compridas no tempo, 
que as Cartas gaàçarom, e jezerem desto 
certos os tíacadores, e que em aquelle tem- 
po aos devedores, ou condapnados nom 
acharom beens, ou a seus hereeos, e os 
devedores já desfallecem, nem a seus jia- 
dores, em qne se comprir podessem em 
parte, nem em todo, que os tiacadores se 
sofram de os costrauger polia dizima da 
conthia, em que os ]ezerom certos, que a 
divida nò pode seer pagada per razom 
dos beens, que no teihpo das Curtas, que 
gaàçarom, nem despoid nom acharom aos 
devedores, ou coiidapnados ; e se acharem, 
que Jorom em culpa, porque os condapna- 
dos, ou seus Jiadores aviaò beens, ou ouve- 
rom despois, em que se poderam comprir, 
costranga-nos polia dizima, pois que fo- 
ram neyrigentes; e esso meesmo se acha- 
rem que a quitaarom, ou forom em culpa, 
ou negrigencia, ou deram espaços, per 
que se leixaarom de comprir.d Ibidem, 
Tit. Õ4. — «E porem estabelecemos, e 
mandamos, que nenhum ChrisptaaÔ nom 
costranga os ditos Judeos per força, ou 

contra sua vontade, ou tallante a rece í 
o tíacramento do tíanto Eautisrno; » 
alguum Judeu per sua vontade fogii" P'f'\ 
üs Chrisptaaòs com jjroposito de rec 
sua jé, despois que a sua vontade Jof ^ 
ra, e puvrica, entom seja Jeito Chrispt 
sem outra malleza, ou caliupnia; c'' 
he de presujnir, que aquelle Judeu ■ 
verdadeira Jé de Chrisptaaõ, qtu> 
dos Chriuptaaos contra sua vontade."^ 
dem, Tit. 94, § lU. — altem. iSe o 
guo acusa alguum Leiguo maliciusum» > 
ou dá testemunhas Jatsas, ou dá teste 
nho Jalso por outrem perante o Juit 
guo, o Juiz leiguo o pode loguo cost 
ger, e de seu Üj/icio o pode punir em p 
na pecuniaria sem outra acusação, ei> 
dar dar sua üentença á execução nuS oe 
deste Cteriguo, que naõ sejaõ 
rituaes.» luem, Liv. iil, 'Ht. » ' 
— «Item. iSe o Papa daa poder o, 
R»y, ou Conde, pera ouvir, e desetn 
guar alguuns preitos Ecclesiaiticus, 
como se the da poder, que se alguuns 
rigos de sua terra suo xcismaticos, " 
blicos concubinarios, que ElRey ^ 
trangua, que naõ cantem Missos) 
usem do Ojjicio da Igreja ; ou lhe í 
der que pousa conjirmar os emle^to^ 
Bispos com os Cleriguos ; ou que se aty 
Gleriguo for acurado perante seit 
d'ulguum Crime, e não lhe for í"'"" 
se deste crime jicar emfamado, 
ve com outros purguar perante 7..Lq 
ou se lhe dá poder que se alguum^ ^ 
consagrar em sua terra alguuma 3^ 
ou erguer alguum Altar, que ElR'^y " 
trangua, que nao Jilhe maior 
colheita, que o que Jor direito, e '* 
ja possa sofrer: em estes casos ha ^ 
jjouer de usar do privilegio, í"" , 
Papa der, assy como he conth,eU(* 
huum Degredo, que se começa 
Ibidem, § 45. — este Artiguo^ c^' 
demos, e Mandamos, qua os Clerig^"^ ^ 
sados sejaõ constrangidos pera ^i/ _ ^ gí 
estas cousas como os outros 
o Jazer naò quiserem, as nossas d"' 
os costraugam peru ello: e quanto ' 
outros Cleriguos, guarde-se o que 
reito, e acuisado.T) Ibidem. § •eito, e aguisado.» Ibidem, § ^ 
seendo d'outra guisa venda feit<^t p 
caimba, ou qualquer outro enalh^'^ tdO) 
sem auctoridade do tíenhoHo, essci - 
escaimbo, ou doaçom, ou enalheaW^ ^ 
^y feito será per direito nenhuun*' 
nenhuma força, e vigor: e " 
esse J oreira per esse meesmo f^i^^ ^0' 
direito, que tever na covsa 
rá todo apricado e devolupto ao pO' 
se o elle quizer; e nom ho f'^' 
derá demandar, e costrang^r " ^ 
reiro, que cobre, aja, e tenha 
cousa ajorada, e lhe pague o íll" 
segundo a forma do contrauto 19/ 
Jeito.i Idem, Ibidem, Liv. 
§ 1.— «O Juiz, perante quem 
da for, receba dslle hoZs Jiador^^' * 
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® ^guem, que se per ventura nom provar 
Pf iüstenunhas que lhe fez a dita inju- 

í"® põem em sua petiçom, que pague 
owíro tanto ao demandado, em quanto 

f for condepnado, se per ventur-a a 
^^fnanda per elle for provada: e o 
de seu Ojjicio, sem outra petiçom e 

^nanda, assy o condapne; e se nom 
ouver per que págue o dtmandador, cos- 
ranga os ditos fiadores.n Idein, Ibidem, 
'V. V, Tit. 52, § 1.— iíOutro sy se al- 

9^uns tomarom bestas pera carregas, ou 
* pera carros, e costrangerem seus do- 

os que fossem com ellas, se as bestas ou bois 
^°rrerom, ou se perdtrom andando em nos- 

® Serviço, mandamos, que taaes como estes 
Peguem aos senhores das bastas os aílugun- 
^ cguisados dos tempos que servirom, 
^ sejam theudos de pagar esses bois, 

», gue se assy perderom,» Idem, 

der ^ pinhores, que vallessem a estima- 
singella das vendas, e cuusas, que 

de* nosso serviço fossem dadas, e 
pinhores de pcqutno val- 

■> e forom requeridos per nossas Justi- 
) <JU posto que nom f ossem per JSIós re- 

j Jjdos, que dessem milhares pinhores, e 

Dos quisessem fazer, Mundamo- 
iit '^'^riUaaes os ditus pinhores, como 
co»i outros, requertruio seus donos, «uso he escripto; e se nom pagarem 
^^preços, por que jazem, vos costrange- 

uos senhores desses p>inhores, que pa- 
f alecer do cabedal dos penho- 

^ custas singellas, sem pena de 
«'/mona.» Idem, Ibidem, § li. 

QoJ" ^^STRANGÍDO. Antiga fórina de 
«e — « Quando acontecer, que 
^Oi beesteiros do conto mudaram 

^g"'res, donde moram, e eram já 
e se forem morar a outras 

2"® ''OS Lugares, que 
""üti wiorar^ sejam costrangidos, e 
lal ^'^'^^t^iros, e postos em o numero 

conto, e numero dos que hi ha 
Ofj 'posto que o numero seja comprido, n 
§ Affonsinas, Liv. i, Tit. G8, 
do alguuns lugares da costa 
tra e dos rios, gualliotes som cos- 
08 pelos Concelhos pera correrem 
«Oji,, * ^'^da sábado, nom embargando, que 

rfos encarreguos do (Jonctlho. 
Ibi • ® 

que alguns eram beesteiros 
«otíi o ^ ^ravi peru ello ptrteenctntes, e 
*^hu, ^ ^^'^''^thiados em beestas de gar- 

t em a nossa Hurdenaçum he 
2"® posto alguns beesteiros do 

beesteiros de guarrucha, e 
®Wo conthia, que sejam todavia 

^0 conto, e nem sejam costran- 
'ÍUfis<irem beesteiros de garrucha; 

ííeòíes taaes allegam, que Ihesse- 
'"'»»» Q a dita Hordenaçom ca tlles que- 

beesteiros do conto, que da 
®> e que vós teendes esta maneira 

Ibiij. serom dello escusados. Idem, 
Tit. 69, § 4.—« ü ao que nos en- 

■ dizet 

quando achades ho conto e numero antiguo 
per outros,que nom sejam de conthia da bues- 
ta de guarrucha, qua dtstes taaes comprides 
o numero. H que jjor quanto se tlles agra- 
vam dtísto, qua Aos rnandassernos como Ja- 
riades.» Ibidem, Tit. G'J, § lò. — «.A 
esto mandamos, que se despois que estes 
forem postos por buesteiros do conto, ser- 
viram como beesteiros, e lhes despois foi 
achada conthia pera teerem beustas de 
guarrucha, nom sejam costrangidos jJdí-a 
serem beesteiros de guarrucha 2>osto que 
para ello ajam contida, e Jiqaem por bees- 
teiros do conto, e servam como beesteiros 
do conto / e posto que vos jdteçam alguns 
beesteiros do conto pera encher o numero 
antiguo; vós nom tomedes em nenhuma 
guisa dos beesteiros de guarrucha, mas 
avede-os doutros, que ficarem em cada hum 
lugar, e seu termo. » Ibidem. — « E na 
Comarca d'Antre Doiro, e lUinho teram 
a maneira, que se tem na IStremadura; 
salvo no Porto, que nam seram costran- 
gidos pura teerem cavallos, mais teram 
cada huum em seu logar doas arneses 
compridos.í> Ibidem, Tit. 71, cap. 1., § 8. 
— <L E aalem desto, os pescadores, e ma- 
reantes, que nom tevtrem contidas pera 
teerem beestas de garrucha, nom sejam 
costrangidos pera teerem outras armas, 
nem pareçam em alardo; e os que teve- 
rem conthias pera teerem as ditas beestas, 
ou cavallos singellos, costrangellos-ham 
que tenham beestas de garrucha com suas 
armas / e os que íeverem conthias pera tee- 
rem cavallos, e armas, costrangam-nos, 
que tenham dous arnezes compridos: pero 
se estes jjescadores, ou mareantes tevtrem 
beens de raiz, que sejam de tam gi^m 
conthia, que mereçam de terem cavallos, 
costrangam-nos que os tenham.» Ibidem, 
cap. 2, § 3. — li Alais despois que o ca- 
vado novamente for recebido em aquella 
hidade, que dita avemus, d'hi endiante, 
posto que venha a seer muito velho, e em 
disposiçom pera poder servir, sempre o 
receba em alardo: e posto que alguuns te- 
nham a conthia dobrada, ou muito mais, 
nom sejão costrangidos, que tenham maior 
cavallo daquelle, que he hordenado, qut 
geeralmente tenham.» Ibidem, cap. tí, § 1. 
— n. E se alguuns forem cegos, ou aleja- 
dos, ou doentes de taaes doores, que nom 
possam per sy ministrar seus beens, ou fo- 
rem guafosde guafem, que sejam lançados 
fora da cunversaçom aos homeens saãos, 
taaes como estes nom sejam costrangidos 
pera teerem cavallos, nem armas, posto 
que pera ello tenham conthia, singella, ou 
dobrada; e posto que as ante tevessem, se 
vierem a aver estes cajooens, sejam dellas 
decidos: e o que aqui dizemos de doores, 
ou aleijooens, se entenda, que sejam taaes, 
de que nom possam guarecer aqutlles, que 
as teverem, ca j)osto que fossem decidos 
dos cavallos, ou armas por aazo das di- 
tas cousas, se despois tornarem a guare- 
cer, mandamos que as tenham, assy como 

ante, se lhe ficarem beens pera as teer. » 
Ibidem, Tit 71, cap. x, § 3. — t. E diz 
Elliey, que pera aquellas cousas, que som 
jjtra uefeudimtido da terra, e proL do /Se- 
nhorio, podem seer costrangidos per El- 
liey, e pagai óm como os outros; e pera as 
cousas, que som honestas, ao cdmuum pro- 
veitosas, e piadosas, assy cumo pera jazi- 
mento de pontes, e de jontes, carreiras, e 
ressius,e outras cousas semelhantes a estas, 
som theudos a pagar de direito; mais em 
esto caso pera pagarem esto, devem ser cos- 
trangidos per seus Bispus, e os Bispos 
nom devem em esto negar justiça,yt Ibi- 
dem, Liv. II, Tit. 4. Art. (5. —.<iE se no 
compromisso feito a dous Juizes Alvidros 
for dito, que dtscordando ambos em seu 
Juízo possão elles escolher huum terceiro 
Juiz, em que se as partes depois louvem, 
pera acordar com cada huum delles, nom 
valltrá tal compronússo, salvo se elles 
Juizes ambos acordarem em seu, Juizo, ou 
o terceiro for certo, e declarado, no com- 
promisso: e se os ditos Alvidros desacor- 
darem em seu Juizo, e o terceiro for incer- 
to, nom valera o compromisso, nem seram 
os ditos Juizes Alvidros costrangidos pera 
escolher o terceiro Juiz incerto; e ainda 
que o queiram escolher, e acordar em elle, 
nam seram as partes theúdas de estar por 
seu Juizo. » Inidem, Liv. m, Tit. 113, 
§ G.—íiPero se alguuns dos ditos pirazos, 
ou ajforamentos, ou, arrendamentos, e alu- 
gueres, e contrautos jorom feitos per ouro, 
ou prata da Ley, em que defendemos que 
taaes contrautos se nom Jezessem por ouro, 
nem per prata, mandamos que esses, que 
os ditos contrautos teverem, os possuo lei- 
xar ao tíenhorio, e no sejam per ello cos- 
trangidos ; e os ditos áenhorios façam 
delles o que lhes 2)rouver, jjagando pri- 
meiros aos teedores as bemfeitorias das 
casas, que assy teverem ernprazadas, ar- 
rendadas, ou aluyuadas, e os teedores aos 
tíenhorios alguâs maljeitorias, se se mos- 
/rur que as teem jeitas ; salvo en aquelle» 
emprazamentos, e arrendamentos, que fo- 
rom jeitos per nossa licença. E se algum 
destes, que trouverem os ditos empraza- 
mentos, e ajforamentos som devedores aos 
(itos /Senhorios d\dguns tempus, que lhes 

paguem per esta moeda a cinquo por huma, 
segundo valia d'ouro, ou prata, que valia 
os tempos das pagas. » Ibidem, Liv. IV, 
Tit. 1. § 37.— « Üu se algum Tetor, ou 
Curador, Proctcrador, Moordomo, Feitor, 
liequeredor, ou outro qualquer Ministra- 
(lor, de qualquer condiçom, e per qualquer 
/lonie, ou titulo que seja chamado, receber 
ouro ou prata em sua ministraçom, ou 
per bem e uso delia; ou se alguém por bem 
de algum contrauto, que se jezesse, deu 
ouro ou prata, e depois fosse per direito 
annullado ; ou se alguém fezesse caimbo 
com outrem, em q}vt se obrigasse expres- 
samente a dar, e pagar em este Regno, ou 
jvra delle certo ouro ou prata: Queremos 
que em todos esses casos e cada um d^lUi 
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seja costrangido cada hum, que pague 
ouro ou jjrata segundo que rtcubuo, ou se- 
gundo que se ohr^guu. » Ibidem, § 41. — 
« A qwil Ley vista per Nós, declarando 
e adendo ácurca delia dizemos, que tudo 
aquel, que achar ave alhea, ou outra cuusa 
qualquertanto que souber cuja he, deva- 
lha logo d'entregar, pústo que requerido 
nom seja ; e nvm lha entregando, e usando- 
se delia sem voontade daquelle cuja he, 
comete furto, e deve seer costrangido, que 
torne a seu dono essa cousa que achou, 
com duas vezes tanto quanto vai. » Ideni, 
Liv. V, Tit. 54, § 4. 

t COSTRANGIMÊNTO, Antiga forma 
<3e Constrangimento. — «Outro sy ao que 
dizem no trigusimo terceiro artigo, que o 
Papa outorgara as dizimas a Elliey Dom 
Affonso nosso Padre, que Deos perdoe, e 
aa sua Gamara por quatro unnos, e aca- 
bados os dous annos, que se morrto o dito 
Senhor Rey nosso Padre, e que despois da 
sua morte, que se num estendeo mais a 
graça, que lhe o Papa fezera das ditas di- 
zimas, stnom a elle tad somente, e muitos 
Beneficiados por costrangimentos, que 
lhes foram feitos, pagaarom as dizimas 
dos ditos dous annos seguintes, e os outros, 
que nom pagaarom, costrangem nos as 
nossas Justiças que paguem ; rio que di- 
ziam que recebiam agravo, e pediam nos 
por mercee que mandassemos, que nom 
fossem costrangidos, ataa que peto Papa 
fosse declarado se as deviam de piagar, ca 
tinhaZ certamente qxjui de direito, nem de 
razom nom eram theudos de as pagar.)> 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. õ. 

t COSTRENJÚDO, ant. part. de Cos- 
tranger. — a Porque nos pareçe cousa de- 
saguisada que aqueles que ssom a se^-uiço 
de Deus de seerem aguardados per pode- 
rio segral. Por ende stabeleçemos que os 
moeesteyros e as egreias e os clérigos e os 
rreligiozos nom seiam costreniudos en 
nas colheytas que pera nós tirarem nem 
pera aqudes que de nós as terras teue- 
rem nem as rrendas quando as os conce- 
lhos assy querem teenr as nossas terras 
arrendadas nem nos muros nem em tor- 
res fazer ou hir fazer nem atalayas.í) 
Documento de 1211, em Port. Mon. Hist. 
Leges, Tom. i, p. 172. 

f COSTRENÚDO, ant. part. pass. de 
Constranger, a não ser que se deva ler 
costreniudo-= constrejudo. — aE se tal 
feito for qtie nom tanga aprigo de sús hor- 
dena seja constrenudo pelos bens que ou- 
ver.i Doe. de 1211 em Port. Mont. H.st., 
Leges I, p. 171. 

COSTELLÍNHA. Diminutivo de Costella. 
COSTIFRAGIO, Vid. Gosto. 
COSTÍLHA, s. f. (De costella). Vid. 

Costella. 
Armadilha para apanhar falcões; 

consta de um arco de páo como o de cos- 
tella com duas mossas na ponta, o ura 
cordel delgado e bem torcido, para tomar 
falcSes na dormida. 

COSTÍNO, adj. (De costo, com o suffixo 
«ino»). Que respeita ao costo, de costo. 
— «Math. de Gradi .9. ad Almanfurem 
cap. de Paralysi engrandece nmyto a vir- 
tude do oleo de rapoza; & se (como adver- 
te Gainerio) nelle ferverem rosmaninho, 
salva, alfazema, a erva paralysis, losna, 
folhas de louro, & macella, mais efjicax 
será: também se louva, o oleo costino, que 
he taò calido, que i xuhera a parte a que 
se applica, & attrahíi insignemente para 
as partes externas.r> Bvaz Luiz d'Abreu, 
Portugal Medico, p. 704. 

CÔSTO, s. m. (Do latim costus). Ter- 
mo de Botanica. Genero de plantas da 
India-Oriental, e da África, pertencente á 
monandria monogynia de, Linneo. Esta 
planta, simiihante ao sabngueiro, tem a 
grossura do dedo pollegar; é de cor um 
pouco escura por fora, csponjosa interior- 
mente ; cheia de uma matéria avermelha- 
da que parece resinosa, com alguma acri- 
mónia, e mistura de doce e amargo. A 
e.specie conhecida pelo nome de costo ara- 
bico {costus arabicus) assim como a sua 
raiz, aromática, succcjsa e medicinal, tam- 
bém chamada páo catinga, se reputavam 
antigamente como estimulantes, carmina- 
tivas, emmenagogas; mas hoje só se em- 
pregam em algumas composições offici- 
naes, como a triága, etc. 

— Costo bastardo, tem as folhas muito 
grandes, crespas, e inclinadas para a ter- 
ra ; lança uma haste redonda com alguns 
nós, dos quaes saem ramos pequenos com 
filamentos amarellos, onde se encerra a 
semente, 

t CÓSTO-ABDGMINAL, adj. 2 gen. (De 
costa, e abdominal). Termo de Anatomia. 
Que pertence ás costellas e ao abdômen, 
epítheto dado por Chaussier ao musculo 
oblíquo externo ou grande oblíquo do ab- 
dômen. 

t CÔSTO-GLAVICULÂR, adj. 2 gen. (De 
costa, e clavicular). 

— Termo de Anatomia. Que pertence 
ás castellas e á clavícula. — Ligamento 
costo-clavicidar, fascículo ligamentoso, 
curto, e chato, que se estende obliqua- 
mente da cartilágem da primeira costella 
até á face inferior da clavícula. 

— Musculo costo-clavicular, nome da- 
do por Chaussier ao musculo sub-clavio. 

t CÓSTO-CORACGIDÊO, adj. 2 gen. (De 
costa, e coracoideo). Termo de Anatomia. 
Que pertence ás costellas e á apóphyse 
coracoidea. 

t CÓSTG-PÜBIÁNO, adj. 2 gen. (De cos- 
to, e pubiano). Termo do Anatomia. Que 
se liga ás costellas e ao púbis. 

— Nome dado por Portal ao musculo 
recto abdominál. 

t CÓSTO SCAPULÁR, adj. 2 gen. (De 
còsto, e scapular). Termo de Anatomiá. 
Qua se liga ás costellas e á omopláta. 

t COSTÓTOMG, s. ni. (Do latim costa, 
costella, e grego temnein, cortar). Termo 
de Cirurgia. Especie de grandes tesouras' 

curvas no fio, tendo uma lâmina cônc®' 
va, e a outra mais larga convéxa, assaz 
fortes em todas as suas partes para cor- 
tar as costellas e os outros ossos. 

t CÓSTG STERNÁL, adj. 2 gm. (p0 
costa, e sternal). Termo de Anatomia- 
Que pertence ás costellas e ao stérno. _ 

— Articulações costo-sternaes, as arti- 
culações das cartilágens das costellas ver* 
dadeiras (as sete primeiras) com as cavi- 
dades das bordas lateraes do stérno. 

t CÓSTO-THORÁCICO, adj. 2 gen. (D« 
costo, e thoracico). Termo de Anatorai®- 
Epítheto dado por Chaussier ás artéria^ 
e veias que pertencem ás costellas e 
parede anterior do thórax. Sito as mes- 
mas que outros anatomistas chamam tnf 
rácicas inferiores. 

t CÓSTG TRACHELIÁNO, adj. 2 
(pr. cobt/Irakeliáno; de costa e trach®' 
liano). Termo de Anatomia. Que 
ce ás costellas e ás apóphyses trachclj 
nas das vértebras do pescoço. Chaussie'' 
descreve com este nome os musculoS sc» 
lénos anterior e posterior reunidos. 

t CÓSTO-TRANSVERSÁRIG, adj.2g^^^ 
(De costo, e transversario). Termo ® 
Anatomia. Articulações costo-transversa 
rias, articulações entre a eminência o 
costellas e a parte superior das apop'v 
ses transversaes das vértebras dorsáes- 

— Ligamentos costo-transversaes, í"® 
mantêm as relações d'estas supei"»'", 
ósseas; silo em numero de tres para cà ^ 
articulaçào : superior, médio e 
este ultimo não existe nas articulações 
primeira, e da ultima costella. « 

t CÓSTG-VERTEBRAL, adj. 2 gen- 
costa, e vertebral). Que pertence ás 
tellas e ás vértebras. \ 

—Articulações cosio-v&viehv&QS, (í*"® ' 
as da cabeça das costellas com ''"•L 
das vértebras, tem por meios de lí" 
um ligammto anterior fixo, de unia 
te, em roda da porção anterior da c» 
ça da costella, e de outras ao 
vértebra que está por cima, corpo 
quella que está por baixo, e á 
tilágem intermédia. Um ligamento 
articular, ^Ko no cimo da extreim 
costal e no angulo da cavidade 
das vértebras, falta na articulação 
costellas primeira, décima primeir»; ® 
cima segunda. ,p() 

t CÓSTG-XIPHOIDÈO, adj. 2 
costa, e xiphoideo). Termo de An» 
Que tem relaçSo com as costella®, ® 
o appêndice xiphoide do stérno. 

— Ligamento costo-xyphoideo, P 
no fascículo fibroso, que, da bord» 
rior da septima cartilágem costal ' .joí 
xar-se na porção inferior da face a 
do appêndice xiphoideo. 

CÓSTRA, (Do latim crusta). 
ferida, herpética ou de úlceras. 

CGSTRADA, s. f. (Vid. CostraiJo;'^j^ 
dea grossa que cobre algum ê 
tórta, picado, etc# 
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^ Cousa que fica como costra. 
COSTRÃDO, adj. (De costra, com o 

«ado»), Que tem costra. 
COSTRÕSO, adj. (De costra, com o suf- 

ixo «oso»). Cheio de costras. 
t COSTULAÇÕM, s. f. Antiga forma de 

^onstellação.— « Dise el Rei « Alcarac 
'^oe que as costulaçoões do ceo se mudam 

fosíe segundo o coriimnto do ceo das 
^onefas, e as hodas uentidras e as maas 
ll^. ''OStulações nacem pelo poderio que 

ífdeos ordinhou.» Livro de Linhagens, 
■° 3, pag. 188 em Port. Mon. Hist., 

«nptores, Tora. i. 
COSTUMÁDO, part. pass, de Costu- 

" Í^Ví-ciímspecío, he pallavra laty- 
" p'nico custumada em nossa lingua- 

D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 
"Mas a fortuna que té ali o favo- 

'■ficera em todalas de seu (justo, cansada 
ou arrependida de tantas bonanças, como 

® íe então mostrara, por usar de seu 
tumado e natural ojjicio, virou a roda 
to ao reves, como nesta historia se mos- 

jIj." Francisco de Moraes, Palmeirim 
iglaterra, cap. 1, — «.Não sou tão cos- 

disse o das armas verdes, a vi- 
duvidas, que queira viver nessa 

me deixaes. Vós me direis pera 
desejaes achar esse homem, e se não 

P^'>' vós. Idem, Ibidem, cap. 24.— 
^nda que o cavallidro da Fortuna não 

j o seu escudo costumado, muitos 
^^dUeiros de casa do imperador houve 

'^o-stello, que o conheram pulo outro da 
® cmtára caro, quando sobre 
<^ombateram com o cavalleiro do 

^^9^, afirmando todos juntamente que 
o trazia não achasse aquella aven- 

jjyue já sua prisão era perpetua.d 

gt^^' cap. 41. — «Elrei que al- 
"Ta aquellas derradeiras pala- g ^ <^ertiJícou mais, levantou-se em pé, 
^ ^mdo Flor avião nos brados começou 

Floramão, que farei pera 
espera senão 

ade; rnas minha má ventura está tão 

^og crér, 

) "ias nnnna ma ventura esia lao 
a outras novas dijferentes 

Ide"*' deixo crer-vos de todo.» 
^hidem, cap. 42. — «Estava tão 

a soffrer qualquer paixão, que 

^nt podia mais que eu: eu pedia 
oni desbaratava umas para sofrer 

•Qító* Idem, Ibidem, cap. 70.— 
fuz ^ostentar vaydades costumadas, 
jjQj 'er paz comnosco, e enredarmo 
I)_ j®*" dados roedores do spirito.yt 
66 Gama, Ditos da Freira, p. 

' (ediç. 1872). 

T>* 
Sq ní ' ^ espraiar he cnstumadOy 

^■'■"•balha a forto industria humana 
lly soberbos represallo, 

"'a espraiará que faça aballo. 
^í^JETEDO, affonso africano, c. 1. 

rj^^^'^^ido este negocio por Fernão de 
«Aií-jg '''Mandou uma embaixada a D, 

^''"1 tamanho apparato, como se 

fora de hum grande Príncipe, no que se 
vio que era homem muito vão; porque o 
Embaixador hia ricamente vestido, e 
acompanhado de muitos, e diante delle 
porteiros, farautes, e hum Rey de armas 
desbarretado: e assentados lhe deo sua em- 
baixada, cuja substancia era espantar-se 
muito de lhe prender os seus homens, sen- 
do tão costumado elles, e os Portu- 
guezes irem folgar huns com outros : que 
lhe pedia por mercê lhos mandasse soltar, 
porque elle também o saberia servir. 
Diogo do Couto, Década IV, Liv. vi, cap. 
5. 

As ancoras tenaces vào levando 
Com a nautica grita costumada, 
Da proa as velas sós ao vento dando, 
Inclinam para a barra abalizada. 

CAM., Lus., c. II, est. 18. 
E co'a famosa gpnte il guerra, usada, 
Vae aoccorrer o fillio ; o asai ajuntados, 
A poitugueza fúria costumada 
Em breve os Mouros tem desbaratados. 

OB. ciT., c. m, est. 81. 

O vencedor Joaime esteve os dias 
Costumados no campo, ein grande gloria : 
Com offertaa fiespois, e romarias, 
As graças deu a quem lhe deu vietoria ; 
Mas Nuno, que nào quer por outras vias 
Entre as gentes deixar de si memória. 
Senão por armas sempre soberanas, 
Para as terras se passa transtaganas. 

OB. CIT., c. IV, est. 45. 

Porem ellas emíim, por força entradas. 
Os muros abaixaram de diamante 
A's piirtuguezas Forças, costumadas 
A derribarem quanto acham diante. 

OB. CIT., c. IV, est. 56. 

Nós outros, sem a vista alevantarmos 
Nem a màe, nem a esposa, n'e3te estado, 
Por nos não magoarmos ou mudarmos 
Do proposito firme começado, 
Determinei de assi nos embarcarmos 
Sem o despediniento costumado ; 
Que, posto que ó de amor usança boa, 
A quem se aparta, ou fica, mais magôa. 

OB. CIT., c. IV, est. 93. 

—<i Donde, estes mesmos vapores, com 
desordenado movimento, ou per ty, ou 
movendo os espiritos, podem cauiar este 
symptuma; porque os e.ipiritos animais com 
o vapor flatuoso, e turbulento, commistura- 
dos ambos ou nas cavidades, ou nas veas, 
ou nas artérias do cérebro, e não achando 
êxito costumão mover-se sem ordem, e 
deixam de communicarse pela via recta 
que lhe está destinada, impedindo-se por 
isso o influxo dos taes espiritos; donde 
o tal symptoma costuma pela mayor parte 
acontecer aos que tem ou experimentão 
algumas suppressoens a respeito de algu- 
ma evacuação costumada, como do ventre, 
dos mezes, das almorreimas, ou de algu- 
ma chaga, ou fontes.a Braz Luiz d'A- 
breu, Portugal Medico, p. 285, § 16. 

Tu, jocosa Thalia, agora dizo 
Qual seu espanto foi, sua surpresa, 
Quando á porta chegando costumada, 
Nella o Diíào não vio, não vio o llyssope. 

diniz da cauz, nyiss., c. 2. 

COSTUMÁGEM, «. f. (De costume, com 
o suffixo «agem»). Cousa que se costuma 
fazer, costume. 

Cor. Oh renego da viagem, 
E de quem m'ha de levar! 
Ha aqui meirinho domar? 

Diabo. Não ha ca tal costumagem. 
Cor. Não entendo esta barcagem, 
Nem hoc nonpotest esse. 

GiL vic., oBiiAs, TOM. I, p. 236 (cd. dtí Ham- 
burgo.) 

— Direito de alfandega; especie de 
tributo derivado do costume. 

— Postura acerca do tributo. — «Os 
Clérigos, e Frades dos nossos Regnos, e 
Senhorio nos disserom, que algumas Vil- 
las, e Lugares da nossa terra teem Fo- 
raaes, e custumes, per que recadnm, e ham 
Portageens, Passageens, e Custumageens 
assy as que a nós perteencem, como aos Con- 
celhos, e a outros Senhorios per nossa au- 
toridade, em as quaaes he contheudo, que 
os Clérigos, e Frades paguem, assy como 
pagam os Judeus, e mancebas solteiras 
mundavees.D Ordenações Affonsinas, Liv. 
II, Tit. 1, § 21. 

— Direito consnetudinário. 
COSTUMAR, V. a. (De costume). Ter 

por costume, fazer alguma cousa habi- 
tualmente. — <í...des que a monte andam 
que costumam ferir com lança só o bra- 
ço e quando dum aa cerca, teendo teen- 
çom de chegar as sporas, etc.» Livro da 
Ensinauça de cavalgar, p. 642.— «Sabe- 
de, que o Comum dos Mouros forros da 
Mouraria dessa Cidade nos enviou dizer, 
que elles usarom sempre, e custumarom 
de trazer sobre suas roupas albernozes, e 
escapulairos.D Ordenações Affonsnias,Liv. 
II, Tit. 102, § 1.— nEstando el "ei nisto, 
saiu á sala a minha, que já de tudo era 
sabedora, com tamanho desatino, como as 
grandes paixões costumam dar, quando 
vem aos coraçdes que delia estão livres / 
tão fora de si que nenhuma palavra que 
dissesse trazia concerto ; porque nos áspe- 
ros sentimentos isto soe sempre acontecer. 
Chegando a el-rei, caiu como morta; elle 
a levantou sustendo-a sobre os giolhos.t 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 4.—nE discorrendo por mui- 
tas partes, fazendo tantas cousas nella» 
como sempre costumara, veio ter ao rei- 
no de França, onde foi recebido delrei 
Arnedus seu primo, com aquella vontade 
e amor, que a verdadeira amisade faz ter. 
O qual depois de saber o seu proposito, por 
não lhe haver inveja, determinou seguil-o 
naquella viagem, lembrando-lhe a ratão que 
pera isso tinha.v Idem, Ibidem, cap. 16. 
—d Floramão, antes que na tenda entrasse, 
foi ao paço acompanhado de dous escu- 
deiros, armado das armas que costumava, 
levando sómente desarmada a cabeça e 
mãos.D Idem, Ibidem, cap. 22. — lOrian- 
da, que era a mais velha dellas e gram 
sabedora naquella arte, o curou com tan- 
to resguardo, como a pessoa « qm o já 
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devia, provendo-se do necessário d'uma 
hoticaque agigante costumavaíer.» Idem, 
Ibidem, cap. 28. — «E com este cuidado 
occupavam seus leitos dormindo com me- 
nos repouso do que d'<intes costumavam. 
Uma noite, que Daliarte pera isso orde- 
nara, adormeceram de sorte, que perdi- 
do todo o juizo, não lhe ficuu algum com 
que podessem sentir que os levavam fora 
de suas camas.* Idem, Ibidem, cap. 3õ. 
— «Esta divisa costumava trazer assim, 
porque não pôde vencer Floramao quan- 
do se combateu com elle por amor de Po- 
linarda.v Idem, Ibidem, cap. 38 <aEl- 
rei mandou põr as armas na casa, que os 
reis d'Inglaterra costumavam ter antiga- 
mente pera memória das taes causas, que 
chamavam a torre das façanhas, em que 
havia armas de poucos, porque assim pou- 
cos foram dinos daquMa casa.» Idem, 
Ibidem, cap. 40.— <iE a rogo de Prima- 
lião se mudou d'aquelle assento pera o 
Jardim das Donzellas ande dantes cos- 
tumava estar. E passq,dos alguns dias, 
que ali se detiveram, dando-lhe sempre 
conta da prisão de D. Duardos e dos 
mais, que na torre estavam, se despedi- 
ram delia, deixando-a mais contente do 
que dantes vivia.» Idem, Ibidem, cap. 52. 
— tE por me não deter em golpes, a ba- 
talha durou algum espaqo, mas a vicia- 
ria ficou com quem a sempre costumava 
ter, e o cavalleiro caiu aos pés de Pal- 
meirim com um braço menos, de que logo 
morreu: e elle ainda tão são, por sahtr- 
se guardar, qúe não sentia daquellas ba- 
talhas mais que o trabalha,d Idem, Ibi- 
dem, cap. 57. — (.(.Chegando a ella, fal- 
iaram-lhe co'a cortesia, que sempre cos- 
tumaram, e ás mulheres se deve, pedin- 
do-lhe quizesse dizer cujo era aquelle cus- 
tello, se não a estorvasse a pressa, que 
levava. Ainda qu'ella seja muita, disse a 
donzella, com taes palavras m'o pedis que 
me deterei pera vol-o dizer.» Ideai, Ibi- 
dem, cap. 66. — (íEstando ambos nesta 
pratica, que aa duque fazia sentir menos 
a dor do seu vencimento, bateram dous 
cavalleiros á porta da fortaleza, a quem 
o duque mandou entrar com menos risco 
do que naquella casa costumavam , mas 
quando foram dentro, Palmeirim conhe- 
ceu que eram seus irmãos, donde a vicia- 
ria jicou de mais gosto; porque de ter al- 
gum tanto occupado o pensamento no que 
succederia a Floriano nas justas onde o 
deixára, lograva com menos repouso o 
jyreça de seu trabalho, v Idem, Ibidem, 
cap. 70. — d Tragiana, a quem as suas 
não pareciam mal, desejosa de novidades, 
como todas costumam, quiz experimen- 
tal-o em uma affronta de seu gosto, por 
ver se o amor era tão poderosa em obras, 
como liberal em palavras pera favo-recer 
os seus.» Idem, Ibidem, cap. 71. — «S 
porque nas causas, qxie o amar mceita, 
costumou sempre de pouco vir a muito, e 
de muito a muito mais, aconteceu assim a 

Albayiar, que sendo livre té então, se sub- 
metteu de todo a vontade, sem lhe poder 
fugir em nada: e, inda que poderá, já o 
não jízera, tão contente estava de seu mal, 
ou do lugar onde nascia.d Idem, Ibidem. 

Nas seluas junto do mar 
Pérsio pastor costumaua. 
Seus gados apascentar. 

BERNAKDIM KIBEIRO, C. 1. 

Antro paredes e dores, 
com muit:is perseguições, 
uso de lamentações 
com trabalhos e temores 
cada hora : 
vejo costumar agora 
muy pouca conformidade. 

D. JOANNA DA OAMA, WTOS DA FREIHA, p. 107 
(ed. Í872). 

Porém da armada a gente vigiava, 
Como por longo tempo costumava. 

cAM., Lus., c. I, est. 58. 

Aqui soante arame no instrumento 
Da geração costumam ; o que usaram 
Por manha da Rainha, que inventando 
Tal uso, deitou fora o error nefando. 

OB. OIT., c. X, est. 122. 

— n Antes tendo por certo que lhes auiam 
os Portuguezes de ir a pedir conta da an- 
tiga. amizade, e castigar rigorosamente, 
como costumauam na Índia as injuriai 
de nossa santa fé, era todo seu cuidado, 
e trabalho fartijicaremse contra o cerco, 
e guerra reforçando o muro numas par- 
tes, noutras leuantandao de nouo.n Luce- 
na, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 11. — «Costumauão as prêmios, quan- 
do as hauia no mundo, manter os homens 
diligentes, & ainda soberbos, contra o pe- 
rigo das causas arduas.y> Francisco Ma- 
noel de Mello, Epanaphoras, p. 4,—tComo 
costuma a hera com a columna, da qual 
se não desaj/raça, até que a tempo não 
derruba o edifício.y> Idem, Ibidem, p. 19. 
— « Os primeiros tempos com as brizas do 
Norte, e Nor deste costumão decer do 
Polo pellos uHimos de ' Janeiro.t> Idem, 
Ibidem, p. 220. — iEstas (criadas) cos- 
tumão ser discretas, musicas, comedian- 
tas, sabem fazer toucados extravagantes ; 
bordndjras, costureiras, etc. e com o cebo 
das boas qualidades enfeitição as senho- 
ras.» Idem, Carta de Guia de Casados. 
— « Pouco mais remédio' costumão ter es- 
tas taes condições, que humu grande pru- 
dência, com que se atalhem.» Idem, Ibi- 
dem. — «... que costuma ser (o amor) a 
principal causa de serem os casados mal- 
casados.» Idem, Ibidem. — «A fertuna 
melhor engenheira, que o Cósmandir, cos- 
tuma/azer^ o que fazia hum Cirieyra do 
meu bayrro, destes que fabricão tarjas 
de cera para Igrejas.» Idem, Apologos 
Dialogaes, p. 36. 

Ah ! 80 esta injuria soffro, com despreso 
Entre a gente será meu nome ouvido : 
Nem eiti casas armadas de damasco, 
Ou de panos de raz, onde espumando 
Na rica trauspareute porcelana, 

De Caracas se serve o Chocolate, 
Eoda o Chá, o Ca£fé, se joga o Wisth, 
Terei, como costumo, entrada livre : 
E somente nas lojas dos Barbeiros, 
Ou pintadas boticas, entre as moscas, 
A vida passarei triste, e sem honra. 
■ DINIZ DA CBUZ, HYSS., C. 2. 

Como o grave Prelado : a cor mudando, 
Um tempo immovel fica; mas a raiva 
Succedendo ao desmaio, entra escumando 
Na grande sacristia, e d'alli passa 
Para o Altar mór, aonde se reveste, 
Onde, como costuma, em contrabaixo, 
Sem saber o que diz, a Missa canta. 

OB. CIT., c. 3. 

E a todas estas cousas ajuntava 
Uma profunda erudição, bebida 
Nos Autos de Eeinaldo, e Valderinos, 
E do Infante Dom Pedro nas partidas, 
Plorifel de Niquéa, e outros livros _ 
Da andante, da immortal Cavallaria; _ 
Ao qual o Doão disse : «Hoje um negoci" 
De ti fiar pretendo de importancia : . 
Mas antes será bom, que ao grande Baccü 
Algumas libações, como costumas, 
Aqui faças." Dizendo estas palavras, 
Ordena, que lhe tragâo promptamente- 

OB. CIT., c. 5. 

O Bispo vás citar? Ah ! tu não sabes 
Qual é deste Prelado a santa raiva ? 
Ignoras, que as menores bagatellas, 
Em seu conceito são graves insultos, 
Que castigar costuma sem piedade ! 

OB. CIT., c. 6. 

— Costumar alguma cousa, fazel-3'P'' 
habito, ter o habito d'ella. . 

— Costumar alguém a alguma coV' ' 
habitual-o a ella. - 

— Costumar-se, v. rejl. Ser costu > 
ser usual. 

Nunca ^'y tanta mesura 
quanta falar se costuma 
tam valdya. 

CANO. DE RESENDE, VOl. I, p. 194. 

— lEsso medes dalguns tempos 
trairos a nosso prazer que nom j, 
algua cousa, mes naturalmente 
algua razom desacordam de nossd 
preição ou voontade. E assy he befi 
coma estas cousas som entre sy apc-''' 
ainda que huns nomes per outros 
tumem chamar; mas aquelles q^^ 
rom de tal desvaira de vucabulos 
ram que traziam em realidade vera 
deferença, muitas vezes veem sem 
e porem nom propriamente segu» 
parece por parte d'ella devem ser 
das.» Dom Duarte, Leal Conselheiro^ 
25. — ».Parque aalem dos diaSf pd' 
pelo processo mostram, que as 
recerom em Juizo, ou em tirar os 
rições aas partes vaão oídros "iwt 
seguir seus feitos em estando conc 
poder da Julgador, aguardando 
diencias quando estes feitos ham ^ ^ 
os quaaes dias se nom escrepve'''^>^^^^of 
que taaes dias som incertos, o 
de juramento aa parte, quantos ^ 
que se assy nõ mostram pelos 
esses dias, que jurar, se vir S 
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" 110 tempo, que esse processo durou, 
'*««« dias lhe cuntem, com tanto que por 

. que elle jure, norn lhe contem 
""íís que atua vinte dias em cada huu an- 

^'^nipo, que o feito durar, e falla- 
a elle, porque esto se costumou assy 

'^npre antiigamente, e chamam-se dias 
custume; os quaes dias de custume soo- 

^jte averam lugar n'aquelle, que for mo- 
no luguar, honde se trautar a de- 

nela; e n'aquelle, que hi nom for mo- 
no luguar, honde se trautar a de- 

deve-se guardar o que he contheu- 
capitulo seguinte, t Ob. cit., Liv. l, 

Qu' ' ^ manda ElRty, 1 ® guarde em ello o que se custumou, 
ç "í?" sempre em estes liegnos, e o que he 

nevdo no sexto, e décimo artigos dos 

2"® f^rom feitos em Corte de Roma, 
c s« contem, que se quarde o custume.» 

eí • art. 10. — 
Jui responde ElRcy que elle he z em tal caso, e sempre se assy custu- 

eni tempo dos Reyx antigos, segundo 
«TO huma Ley d'El-Rey D. Af- 

j " ° ^<^(/undo; e ainda per direito as- 

liid ' d'outra guisa fosse, os Pre- 
ros"^ os Judeus, e os Mou- 
àit f'^^iam seus servos mais que do 
tor tal caso for que sejam 

Prelados de 

tal pendência espritual, e por 
tolhe porem de lhe 

(tuf ^ liena temporal, como faz nos 
Ibidem, Tit. 7, art. 2.— 

«a Dom Joham Meu Avoo de glorio- 
tempo fez Ley, per- 

U&r o mandou, que se alguuns 
destes Regnos, ou de fora del- 

e com suas mercadarias, 
'■^^marem nas Alfandegas, ou Alma- 

t'tos Alvaraaes de saca escri- 
degdf Escripvaães das ditas Alfan- 
rtiu^ ' fe synados per seus Al- 

K seellados dos seus seellos, pe- 
^ía Regno outra tanta mercadà- 

® trouxerum, que lhe se- 
2"aer cZítos Alvaraaes emqual- 
íiottj ditos Regnos; e 
'"krcad^ oiííj-a dizima das ditas 
H'^dl levarem, salvo em 

'''®''cacZaí'ías de que se sempre 
custumou levar duas di- 

em taaes mSrcndarias man- 
®® guardasse a uzança, que se 

''es,, tl-tempos de seus antecesso- 
'^í^lles — líSalvo em 
^^'^OTn contheudo na Ilor- 
"'"^/eiíoí- Dom Affonso pdlas 

ã'PiTf' contheudo na 
«8sj/ c y Dom Fernando, e sempre 

• alguuns del- 
%8 o ° que nom devem, que as jus- 

acharem que he di- 
'dein ^^''''^'^ando o que assy disserom.í) 

2 § 10.-«Pfíro inquiri^ooes devassas se 
'^^'^ramente o dito senuro seer 

^"'"'•"•-74. 

culpado, e cometedor do dito malleficio, 
em tal caso pedindo elle, e requtrendo a 
dita Carta de segurança Judicial, nom 
lhe fosse dada, mais dê-se-lhe Carta de 
segurança na forma geeralmente acmtu- 
mada, assy como se costuma dar geral- 
mente no caso, honde o seguro nega o ma- 
lefício em que o culpam, de que diz que 
quer estar a direito, a saber, que nom seja 
preso, ataa que tanto achado seja contra 
elle, por que o deva seer; e em tal caso 
deve seer preso, tanto que pelas inquiri- 
ções devassas for contra elle tanto achado, 
2]er que o mereça seer.» Ibidem, Tit. 57. 
—tíPerô se taaes cousas acontecerem des- 
sas injurias, que sejam feitas em vendita, 
ou revendita, ou feitosamente, ou de pro- 
posito, ou sobre segurança, ou, que aja hy 
nembro tolheito, ou laidamento, ou taaes 
pallaras sejam ditas a alguum Official, 
que tenha logo de Justiça, em seu OJJlcio 
ou sobre esse Ojjieio; mandamos, qu& en- 
tão os Juizes per sy, sem outros Verea- 
dores, ou homeens boõs, com que assy de- 
vem julgar os feitos sobre-ditos, os vejam, 
e livrem, e dem em elles Sentenças, como 
virem que he direito; e dem delles appel- 
laçooens aos que appellarem, ou appdlem 
elles polia Justiça, como se ataa ora cus- 
tumou, e se fazer deve em os outros fei- 
tos adiante escriptos.D Ibidem, Tit. 59. 
§ 4. — (íisto acabado, elle e a imperatriz 
com Gridonia, e elrei Frisol, comi-ram na 
sala imperial com tanto aparato de festa 
como no tempo passado, quando alli se 
sohia celebrar, servidos com todo estado 
real, havendo tanta ahastança d'instru- 
mentos e musicas, como se naquella corte 
não falecera nada do prazer que possuiam 
ao tempo que s'ellas mais costumavam.» 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 11.— «Sabia que'nos Tribu- 
naes meus sufraganeos se custumava en- 
trar ás sete horas.» Fr.ancisco Manoel de 
Mello.» Apqlogos Dialogaes, p. 18. 

COSTUMÁRIO, adj. (Do costume, com 
o suffixo «ario»). Quo se faz por uso, 
costume habitual, pela trilha seguida. 

COSTÚME, s. m. (Do latim consiietudi- 
ne). Maneira com que a maior parte so 
conformam. — tMaao costume dantigo 
soya seer assy em Coimbra como em to- 
dalas vilas da nossa estremadura come 
em todalas partes do rregno que assi nos 
come aqufílles que de nos tynham terras, 
ou alcaydarias, leuauam de todaJas cou- 
sas de comer que uendessem a terça par- 
te.» Lei de 1211, em Portugal. Mon. 
Hist. LegeSjTom. i, p. 1G4.— iE enca- 
cada huum dos dictos casos quer seiam da- 
nados ou nom senpre a coomha segundo 
o costume da terra seia pagada.» Ibi- 
dem, p. 16G.—nCa o Rei deve de seer de 
tanta iustiça e dereito: que compridamm- 
te dê as leis a execuçom, doutra guisa 
mostrar se hia seu Regno cheo de boas 
leis e maaos custumes...» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, Prol,—<iAggra~ 

vam o poboo em Ihis quererem quebran- 
tar seus husos, e costumes   e que se 
alguum o quer refertar a nós per torvado- 
res da sua prol, e buscam Ihis muitas 
escacimas sem razom.» Documento antigo. 
— n E em nas outras casas dos Clérigos, 
em que elles nom moram, nem teem em el- 
las seus bens, acustumarom de pousar al- 
guuns, quando ham coita de pousar: maior- 
mente que nom ham de custume albergues 
alugados, assy como os hã em outra terra, 
E se per verdura nas casas dos davandi- 
tos Bispos, e dos Coonigos, e Clérigos al- 
guuns contra vontade delles pousarem, elle 
os fará ende deitar fora; e que assy o fa- 
rá guardar daqui en diante; e se alguuns 
Estatutos sobre esto pelos Clérigos som fei- 
tos, praz a ElRey que se guardem, e que 
encomendará, que sejam guardados. Orde- 
nações Affonsinas, Liv, II, Tit. 2, art. 8.— 
Respondem os davanticos Procuradores que 
tal sentença nom he posta contra os Prin- 
cipes, ca os Principes, e os Reyx de di- 
reito, e de custume podem poer portageene 
em seus Regnos, e nos lugares, que virem, 
que convém: e que ElRey nom demanda a 
dizima parte desso, senom daquellas cou- 
sas, que passam per mar: e as outras 
cousas novamente postas, que o povoo, e a 
Clerizia tinha por agravamento, remove-as 
ElRey, pero que de direito podem seer 
postas; e por ende ElRey usando de seu 
direito, nom faz a nenhuum torto, a tanto 
que taaes portageens sejam postas com ra- 
zom, assy como querem direitos, e custu- 
mes louvados. E os Prelados recebem esto 
por amor de paz.» Ibidem, Tit 4, art. 
10. — a O décimo jrrimeiro artigo he tal. 
Item. Que de mais demandas os lavrado- 
res das herdades dos Clérigos, e das Igre- 
jas, e dos Leigos ainda em prejuízo del- 
les contra custume antigo, parte dosfrui- 
tos das ditas herdades em logo de jugada 
contra justiça; e também aos Clérigos, 
como aos Leigos ; e em prejuizo desses Clé- 
rigos pooens Leyx, e custumes novos, e 
encarregas-lhe em nos fruitos dessas her- 
dades, e nas vendas das cousas, que som 
pera vender. Ibidem, art. 11. — a A este 
artigo responde ElRey, e diz que quando 
alguum chamar o que se tornou de Mouro, 
ou de Judeu Chrisptaao, cam renegado, 
ou tornadií^o, he Sagrai. E se per ventura 
o doestado se desto queixar ao Bispo, ou 
aos Vigairos, mande-o aa .Justiça Sagrai, 
que o faça correger, e que leve a pena, 
segundo seu custume.» Idem, Ibidem, Tit. 
4, art. 19. — lE porque a mayor parte 
das ditas Jugadas, e Oitavos, sobre que 
antre Nós, e elles he contenda, ou espe- 
ra a seer, dizendo Nós, que avemos 
d^aver Jugada, e Oitavo moor que aquel- 
la, que pagam, segundo nos Foraaes 
dos lugares he contheudo, e os moradores, 
e os lavradores dos ditos lugares dizem, 
que nom; mandamos que se use, como se 
sempre usou, salvo honde os Foraaes des- 
poem, per que medida paguem, ou ajam 



586 COST COST COST 

de pagar, que per essa guissa se paguem : 
e por esto, que Nós ora assy mandamos, 
nom seja feito prejuízo a algun direito, 
ou Foral, ou posse, ou prescripçom, ou 
uso, ou custume, se Nos, ou os Reyx,ou 
Raynhas, que ante Nós forom, ouverovi, 
ou gaanharom, ou usarom, ou outro ul- 
guu direito, se o aviad, pera demandar 
as ditas Jugadas, e oitavos enteiros.v 
Ideni, Ibidem, Tit. 29, § 9. — «A este 
Artigo diz ElRey que os Rellegueirosper 
sy, nem per outrem nom regalem, nem 
comprem vinho pera o meterem na Adega 
d'ElRei pera o vender no Rellego; nem 
outro í-y venda o vinho em outros lugares 
na Villa, se nom nas Adegas d'ElRei, 
honde he custume de se vender; e Man- 
da, que despois que o Rellego sair, nom 
venda na Villa, nem no Termo o vinho, 
que desse Relhgo ficar.d Idem, Ibidem, 
Tit. 55, § 2.— dPero de custume antiguo 
as ditas pessoas privilegiadas podem ser 
citadas, e demandadas perante o nosso 
Corregedor da Corte no lugar, onde Nós 
formos, ou athe cinco léguas darredor ; e 
deve o dito Corregedor conhecer, e desem- 
harguar esses feitos, em quanto Nós hi 
formos; e tanto que partirmos desse lu- 
guar, deve-os leixar no ponto, e estado, 
em que a esse tempo forem, a seus Juizes, 
que lhes per os ditos Privilégios são em 
especial outorguados: E esto foi assi 
usado antiguamente, porque o Privilegio 
do foro outorguado per Nós a alguum se 
não entende em Nós, nem exime esse pri- 
vilegiado da nossa jurdiqão, e hem assi 
do dito Corregedor, qv.e em nosso nome, 
e per Nós principalmente conhece desses 
/eiíos;»Idein, Ibidem, Liv. iii, Tit. IG.— 
«Custume, e Direito he, que se alguun 
he citado, como deve, por alguuma cousa, 
se depois que a demanda he começada, e 
o Libello dado, e posto prazo ao Reo pera 
vir responder, se lhe depois he feita al- 
guuma adição na demanda, ou Lihello, mais 
do que primeiramente foi posto na cita- 
ção, ou Lihello, averá o Reo outro pra- 
zo pera responder, e aver concelho ao que 
lhe asty he adido na demanda; e este 
prazo será em alvidro do Juiz, porem ho 
mais hrehe que bem ser poder, segundo o 
caso for; e quantas vezes assy o Author 
emader na demanda, tantas vezes averá 
o Reo prazo pera se aconselhar, e respon- 
der ao que mais for emadido.D Idem, 
Ibidem, Tit. 20, § 12.—dOutro sy he 
custume, que se alguum for citado por 

força nova, a saher ante que passe anno, 
e dia depois que a força for feita, não 
deve aver prazo o Reo, e pode-lho o Au- 
tor emharguar que o não haja-, salvo se 
na demanda, que lhe o Autor faz sobre a 
força, emade outra rezam mais que a for- 
ça, t Idem, Ibidem, § 13.—<i.Hum custu- 
me veemos julgar, o qual nos jjarece 
contra direito e aguisado, que he tal. Se 
algum homem he solteiro, e tem alguã 
barregaã em sua pousada, e lhe esta 

barregaã foge, e lhe leva furtada e rou- 
bada qualquer cousa do seu, dizem que a 
nom pode nem deve domandar por esso, 
que lhe assy leva, pera poder cobrar 
esso, que lhe assy levou, nem pera aver 
pena corporal: o que parece muy sem-ra- 
zom nom seer punido o ladrom do mal e 
roubo, que fez, e aquel a que he feito 
nom poder cobrar o seu; e de mais seer 
outorgado em direito, que os homeens sol- 
teiros podem teer barregaãs, e ainda que 
os filhos, que dellas nacem, 'herdaróm os 
beens dos Padres; e per tal custume se 
da ousança, que as ditas molheres rouba- 
róm esses, com que vivem, do que teem, 
pois que per tal custume lhes nom ha de 
seer demandado; e ainda se viróm pera 
os homeens com engano desto-: seja vossa 
mercee revogar tal custume; ca maior 
dãpno he roubarem o alheo, e perigoo das 
suas almas, que viver hum solteiro com 
huma solteira em ajuntamento carnal. » 
Idem, Ibidem, Liv. v, Tit. 24, § 1.— 
<i.Em nome de DE08 Amen. Nós Dom 
Affonso o Quarto Rei de Portiigal, e do 
Algarve. A todollos do nosso Senhorio fa- 
zemos saher, que em a Villa de Guima- 
raaens Martim Annes de Briteiros por 
sy, e per todolos outros Filhos d'algo da 
nossa terra, nos disse, que Nós bem sa- 
bíamos em como fora custume antiguo 
em Purtugal em tempo d' El Rei nosso Pa- 
dre, e dos outros Rtyx, que ante elle fo- 
rom, que os Filhos d'algo podem acooimar 
pollas mortes, e deshonras, que fossem 
feitas a elles, e aos de seu divido ; e que 
Nos poseramos Ley, per que lhes dejfende- 
ramos todo esto sob pena de morte; e que 
desta Lty se tinhão por muito agrava- 
dos ; porque nom tam solloMente era con- 
tra este custume, mais ainda era mui 
dura, e mui grave a pena delia, porque 
parecia, que se entendia em qualquer ca^ 
so, que algum tomasse vendita; o que se- 
ria contra direito expresso; ca como quer 
que a vendita seja deffesa geeralmente em 
direito, pero em todo caso nom merece 
morte aquel, que a vendita faz.í> Idem, 
Ibidem, Tit. 53, § 13. — a. Os muy no- 
bre homees e de grande entender que es- 
creueram as estórias e famosos feytos 
e acharom as cyencías per que os ho- 
mens podem aprender os bods custu- 
mes e saber os altos feytos qtie foro ante 
elles teverõ que mynguaríã muito em seus 
feytos e em sua bondade e lealdade se o 
assim nõ fizessem também pera os que auiã 
de vyr despoys como pera ssi meesmos e 
pera os outros que erã em seus tempos.d 
Historia Geral d'Espanha^ Prol. — E por- 
que a moradia que então era costume dar- 
se nas casas dos Príncipes, me não bas- 
tava para minha sxistentação, determinei] 
emborcar-me para a índia» .¥ernão Men- 
des Pinto, Peregrinações, Liv. i, cap. 1. 
— Compos Francisco aluarez hum liuro, 
a quem remeto o lector, por nelle contar 
tudo por extenso, & do que toca a fe, re- 

ligiam, á costumes desta gente do Ai 
tenho ja feito summariamente mençam 
ta chronica, & per extenso no 
disso compus em língoa Latina, 
tamhem remeto o lector. v Damiãode ^ ^ 
Chronica de D. Manuel, Part. iv, J'" 
—1 ElRey D. Affonso era muito 
do ao serviço de Deos, e muy 
aos costumes e constituiçõens da Igi'^]"' 
mana.K Idem, Vida do Principe D. ' 
cap. 2. 

Vês agora n'aldea bõs costumes f 
Hüs rostros brandos, riso, e bom amor 
Fora de más sospeitas de ciúmes ? 

ANT. FERR., EGLOGA 1. 

— «O gigante Dramusiando, tanto 
tetx D. Duardos em sua prisão, sou 
sua tia Eutropa, que á sua fortalez<i 
ria um cavalleíro, que passando por j ^ 
d'armas todolos costumes delia, 2""^" ^ 
ou mataria a elle.» Francisco de 
Palmeirim d'lnglaterra, cap. hor 
malião, que assim viu, disse: 
cavalleíro, não dareis licença a 
seja ver essa fortaleza, que o possi^J ^^ 
sem passar pola fúria de vossas i 
Esse desejo, disse D. Duardos, 
souhesseís quão pouco necessário 
hem creio que faríeis a jornada fOf 
tra parte; e com tudo o costume^ ^ st 
trada é que haveis de justar covngO) . 
me vencer des, passar eis por outros }' 
gos duvidosos, que por si se rig^j, 
então podereis ver o que desejais-* 
Ibidem. — « Pois nas justas fizeste 
do que de vós se esperava, 
bater comigo, que éo costume deste 
que quem aqui entra não pôde sa/it 
passar por elle.» Idem, Ibidem, 
— «Como vissem vir ao cavaüeiro » 
vage, detíveram-se todos esperan( o^^^^ 
D. Duardos justasse, segundo o cos 
mas Recindos, que depois que alU j/a, 
nunca vestira armas, senão aqu^^'' ^ 
pediu a primeira justa, e ainda |j', 
seu tempo fosse tão nomeado como ^ 
vro de Primulião se diz, nesta 
aconteceu tão hem, que do pri^nei 
contro deixasse de ir ao chão, ^ 
que se muito maravilharam os q^^ 
conheciam.y) Idem, Ibidem. — 
lições dam as quedas alheas, & , pi 
dos outros tiramos proveito pera _ 
qualquer erro nos desviemos, 
seja leve, vay ao diante pesado, n 
tem em nós tanto poder o costume 
natureza; depois de habituados 
vicio, he mao de descarnar.^ D' /eclíÇ' 
da Gama, Ditos da Freira, p- ^ 
1872.)—E tendo nas mãos 
pado, onde traziam esciptos os " 
lugares que corriam, c& as 
dos trajos, custumes, leis, ^^eto' 
que achavam, & letreyros 
pauam em sepulturas, & outras ^0' 
lhas, & cousas dignas de 
vam debatendo sobre o entendii^^ 
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^itajio que alli traziam.y> Heitor Pinto, 
'âlogo da Vida Sohtaria, c. 1. 

Qie goraçào tão dura lia hi de gente ? 
Q ® barbaro costume, e usaiiça feia, Wue nao vedem os portos tain somente, 
Q liospicio da deserta areia ? 
O tenção, que peito em nós se sente, Q ® de tão pouca gente se arreceia ? 
Wecom laços armados tào tingidos, 

03 ordenassem ver-nos destruídos ? 
CAM., LDs., e. II, est. 81. 

Viram gentes incógnitas e extranlias 
j dia, da Carniania e Gedrosia, 

endo vários costumes, varias manhas, 
Vue cada região produze e cria ; 

as de vias tào asperas, tamanhas, 
Ornar-se facilmente nào podia : 
a morreram emfim e lá ficaram; 

a desejada patria não tornaram. 
ob.cit.,c.iv, est. G5. 
isso, e nào por falta do natura, 

ao ha também Virgilios, nem Homeros ; 
haverá, se este costume dura, 

los Eneas, nem Achilles feros. 
OB ciT., cant. V, est. 98. 

Pi"aia um regedor do reino estava, 
We na sua língua Catual se chama, 

odeado de Naires, que esperava 
jOm desusada festa o nobre Gama, 

na terra nos braços o levava, 
portátil leito uma rica cama 

le oflerece, em que vá, (costume usado) 
® nos hombros dos homens 6 levado. 
OB. CIT., c. VII, est. 44. 

^ào nego que ha com tudo descendentes 
- ® generoso tronco o casa rica, 
o ® costumes altos e exccllentcs 

® ®'^tam a nobreza que lhe fica: 
NVn"' antiguos seus parentes mais o valor nào clarifica, 

1'^ menos, nem se faz escura; ® d estes achà poucos a pintura, 
on. CIT., c. VIII, est. 42. 

Ono^t ^ f^oces, Abaasis e Rumes de Eoma o nome tom, 
S®jtos, vários do costumes ; 

nações ao cêreo feras vem; 
"Os céos ao mundo vàos queixumes, 
^13 poucos a terra lhe detém : 

lj„ ,®'^''gue Portuguez juram descridos 
bilhar os bigodes retorcidos. 

OIT., c. X, est. 68. 

íej-d poder do filho mais velho se 
Reyno, ou (o que parece 

ontf^ í"® por desejar de o dar ao 

ioado '"^uis moço, a que estava ajfei- 
«0 que mostrava má vontade 
Íís(q que ou porque fosse avisado 
<íe8ej^i^" PO'''J'ue entendesse no pai que lhe 
/oi.jg ® morte, furtou-lhe o corpo, e 

Industào acima em trajos 
g a que elles chamam Calan- 

^0 andou muitos annos aprenden- 
^"^os linguas, vendo, e notando 
J°DQg ® costumes^ e cousas muito 

1^'ogo ílo Couto, 
j Liv. cap. 7—dEm fim com 

*°*. pÉcc / estrangeyras, que nos- 
®®'Vos^ além dos costumes estran- 
^yor r ^^ouxe7'ão á terra, para sua 

'o Francisco Manoel de 
' polojos Dialopes, p. 169.—«O' 
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quem tal costume nos pegára; e como to- 
mamos aos Estrangeiros os chapeos, valo- 
nas, e sapatos, lhe tomaramos esses bons 
uzos.o Idera, Ibidem, p. 188. 

Nos vastos intermundos de Epicuro 
O grão pais se estende das Chyméras, 
Que habita immenso Povo, dittcrente 
Nos costumes, no gesto, o na linguagem. 

DINIZ DA CBDZ, IIYSS., C. I. 

— Nào diga, Senhor, tal, que neste tempo, 
Oli Tempo, oh Costumes! (diz o Padre) 
O saber o Francez ó saber tudo, 
E' pasmar ! ver, Senhor, como um Pascazio, 
De Francez com dous dedos se abalança, 
Perante os homens doutos, e sizudos, 
A fallar nas sciencias mais profundas. 
Sem que lhe escape a Santa Theologia, 
Alta sciencia, aos Claustros reservada, 
Que tanto fez soar ao grande Seto, 
Aos Boconios, aos Lelios, e a mim proprio! 

IDEM, IBIDEM. 

Como se a hella, e fértil lingua nossa, 
Primogênita filha da Latina, 
Precisasse de estranhos atavios. 
Súbito, certamente! pensariào, 
Que nos sertões estavão de Caconda, 
Quilimane, Sofala, ou Moçambique : 
Até que já por fim desenganados, 
Que crào em Portugal, que os Portuguezes 
Erào também, os que costumes, lingua, 
Por tão estranhos modos, afrontarão, 
Segunda vez de pejo morreriào. 

IDEM, iniDEM. 
As varias artes, os costumes vários. 
Até que levantou, na foz do Téjo, 
A rainha do mar, Lisboa invicta. 

IDEM, IBIDEM. 

— Termo de Jurisprudência da eda- 
de media. Legislação introduzida, só pelo 
uso, em certas províncias, por opposiçao 
ao direito escripto ou leis geraes, o que 
muitas vezes chega a ser confirmada por 
os senhores ou pelo reij 

—E em cada huum dos dictos casos quer 
seiam danados ou nom sempre a coomha 
segundo o costume da terra seiapagada.» 
Doe. de 1211, en Portugal Mon. Hist. Le- 
ges, tom. i, p. 166. — «E ao tempo 
que ouverem de fazer os officiaaes, segundo 
seu foro, ou COSívlvcíB, mandarom apregoar 
o Concelho, e -presente todos, meterá huum 
moço de idade ataa sete annos a maaõ, 
revolvendo bem esses pelouros em cada 
saco, e d'hi tirará de cada huum os pelou- 
ros, que cumprir per a os Ofjiciaaes ; e aquel- 
les, que assy sairem nos pelouros, sejam 
Ofjiciaaes esse anno, e outros nom.» Orde- 
nações Aífonsinas, Liv. i, Tit.- 23, § 46. 
— Saber se os Nossos OJjiciaes, e Alquai- 
des, e os outros, que per Foral, ou cus- 
tume, ou outro direito ham d'aver alguuns 
foros, e direitos, os tiraõ, como devem, e 
se lhe fazem de novo o que nom devem ; e 
nom o consentir requerendo-os, que o nom 
façam, e se o fezerem, demandallos. Ibi- 
dem, Tit. 25, § 5. — d Pera a Rolaçom, 
e Regimento da Cidade som apartados, e 
digam-lhes aquello, que virom, e consira- 
raõ, e o que com elles acordarem, se cousa 
leve, e boa for, façam-na logo poer em es- 
cripto, e guardar; e em nas cousas gran- 
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des, e graves, despois que per todos for 
acordado, ou per a maior parte delles, fa- 
çam chamar o Concelho, e diguam-lhe as 
cousas quaees som, e o proveito, ou dãpno 
que se lhes pode recrecer, assy como se 
ouvessem. demanda sobre sua jurdiçom, ou 
se lhes filham, ou lhes vaaõ contra seoa 
foros, e custumes de guisa, que a nom 
possaõ escusar; e o que por todos, ou a 
maior parte delles for acordado, assy o 
façam logo poer em escripto no livro da 
vereaçom, e dem seu acordo á execuçom. 
Ibidem, § 8.— <i. A esto mandamos, que 
na parte de darem palha se compra o cus- 
tume, e em o rool nom se faça outra em- 
novaçom.D Ibidem, Tit. 72, § 12.—«í?ês- 
pondem Martim Pires Chantre d'Evora, 
eJoham MaMins Goonego de Coimbra Pro- 
curadores do davandito Rey, que elle deu, 
e dará dizimas de ptdm, e de vinho, e de 
Unho, e das outras cousas, de que o acus- 
tumam, e deve, segundo o costume da ter- 
ra, salvando algumas composiçoões, se as 
hi ha.í) Ibidem, Liv. ii, Tit. 2, art. 1. 
— «.ElRey Dom Affortso o Quarto com 
acordo dos do seu Conselho approvou, e 
louvou por costume, que toda mulher ca- 
sada, que fezer adultério a seu marido, 
se a o marido matar porem, ainda que a 
nom ache no adultério, que nom moira 
porem, nem aja outra pena de justiça. O 
qual costume approvou, e fez, seendo-lhe 
per elles dito que nom era direito com- 
muum; e elle contra esto, que lhe era dito, 
ouve-o por custume, e deu sentenças ã'as- 
solviçom em estes feitos. Porem hejá tor- 
nado em Ley, e tal força ha. E Joham 
Scolla ho allegou perante o dito Senhor 
Rt-y, em huum feito d'Estevom Gonçalves 
da Guarda, que esto fez, e foi-lhe guar- 
dado, &c.» Idem, Ibidem, Liv. v, Tit. 18, 
§ 3. — ^Nas Cortes de Lamego, celebra- 
das no anno de 1143, alem das leis so- 
bre a successaõ da Coroa, e sobre os mo- 
dos de ganhar e j>erder a nobreza, acha- 
mos algumas sobre a Justiça, mas pou- 
cas, e todas criminaes. Restavaõ certos 
Costumes, ou direitos introduzidos na re- 
publica, e que he provável ao principio 
se observassem e guardassem por nossos 
Maiores só pela memória e uso, ainda que 
muitos fossem depois julgados, tomados 
em assento, e mandados escrever nos li- 
vros da Chancellaria, principalmente no 
tempo do Senhor Rey D. Affonso III. dos 
quaes Costumes derivarao depois artigos 
mui singulares das nossas actuaes Orde- 
naçoens.v Pi'efacção às Ordenações Affon- 
sinas, p. 3. — a Fazem também xima par- 
te considerável da obra IIII. as Concor- 
datas dos Senhores Reis D. Diniz,D, Pe- 
dro I. e 1). João I. com os Summos Pmi- 
tifices, e Ecclesiasticos do Reino, das quaes 
S(w formados os iprimeiros sete titidos do 
liv. 2. Além destas quatro fontes, que 
concorreralj com mais cabedal, suhminis- 
traraõ também matéria V. o Direito Ca- 
nonico igualmente interpretado pelos Glot- 
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sadores. VI. as Leis das Partidas de Hes- 
panha. VII. os antigos Costumes, ou As- 
sentos da Chancellaria. Ultimamente en- 
contraõ-se também na ohra como fontes 
delia VIII. algumas detarminaçoens, que 
vieraõ ahi a ter força de leis geraes,ten- 
do sido particidares na sua origem : taes 
são por exemplo o Estilo, de que se faz 
menção no liv. 8, tit. 71, § 86, sohre o 
purgar das revelias na instancia da ap- 
pellação; os Costumes da Camara de Lis- 
boa sohre os alugutres das cazas, de que 
se trata no liv. 4, tit. 78: a Carta de 
fretamenío dos Navios da Camara do 
Porto, que vem no mesmo liv. 4, tit. 6, 
&c. » Idem, Ibidem, p. 7. — «Os Costu- 
mes geraes do nosso paiz durante os dous 
primeiros séculos da monarchia exprimem, 
em relação ao direito privado, o resulta- 
do d'esses grandes successos, dessas liic- 
tas e conquistas, d'essa acção e reacção 
da,s diversas raças; mas nenhum dos 
monumentos directos ou indirectos do di- 
reito consuetudinario d'aqutüa epocha 
nos suhministra tantas e tão variadas es- 
ptcies como os chamados Costumes dos 
concelhos.y> Alex. Herculano, Port. Mon. 
Hist. Leges, Tom. 1, p. 74U. — «Üs 
costumes, ou Foros {como também se de- 
nominavam tanto os foraes como os cos- 
tumes, pela jíuctuação da linguagem) não 
consistiam, ás vezes, exclusivamente n'um 
complexo de regras de direito privado, v 
Idein^ Ibidem.—«.Em geral, os Costumes 
eram o que a palavra está dizendo: eram 
a ley tradicional. Depois de regularem 7ia 
jjraxe, por mais de um ou de dous sécu- 
los, os actos da vida civil nos munici- 
pios, é que, por ventura foram reduzidos 
a escripto. Parte d'essas regras prácti- 
cas, variando ou assemelhando-se de ter- 
ritório para territorio, já vigoravam, 
até, "muito antes da instituição dos conce- 
lhos, entre a população solta que vinha 
depois constituir aquellas novas entida- 
des politicas. Epor isso que nos Costumes 
se acham juxta-postas tradicçoes juridi- 
cas romanas, germanicas, árabes, e ou- 
tras de origem desconhecida. Todavia nas 
compilações dos Costumes, algumas das 
quaes parece terem sido Jeitas no século 
XIV ou nos fins do Xlll, achamos, como 
já tocámos, regras civis que ahi se dizem 
derivadas de origens menos incertas, por- 
que mais recentes.n Idem, Ibidem.—<íNos 
concelhos que remontavam aos séculos XI, 
e XII, é mais que provável terem-se já 
estabelecido, por accôrdo dos vizinhos ou 
por auctoridade dos magistrados, postu- 
ras ou regras para occorrer a qtiestões ci- 
vis não previstas nos costumes anterio- 
res. Exemplo d'isto são as posturas do 
Concelho de Coimbra na épocha em que 
ainda se regia pelo seu foral mais anti- 
go. D Idem, Ibidem, p. 741. — « Os Fo- 
ros ou Costumes que nos restam das ter- 
ras de Cima-Coa ou Riba-Coa são qua- 
tro : o de Castello-Bom, o de Alfaiates, o 

de Castello-Rodrigo, e o de Castelho-Me- 
Ihor.íí Idem, Ibidem, p. 742,— «Acer- 
ca dos outros costumes já publicados pe- 
la Academia e aqui impressos com mais 
esmero do que se fez na edição dos Iné- 
ditos, podem ver-se ácerca dos códices 
d'onde foram transcriptos os prologos 
que os acompanham n'aqueUa edição.d 
Idem, Ibidem. 

— Modo ordinário de obrar, dc proce- 
der, de íallar, etc. — «Mas Floramão as 
estranhava e agasalhava tão mal por serem 
fora de seu costume, que a nada respon- 
dia senão com palavras desconcertadas, 
bem desviadas da resposta e agradecimento, 
que as do imperador mereciam.» Fran- 
cisco do JMoraes, Palmeirim de Inglater- 
ra, cap. 29. — «Acabada a ceia, estando 
ambos praticando em cousas do tempo, en- 
trou pola porta uma dona de meia idade, 
trazia comsigo um donzel, que a acompa- 
nhava, e perguntando se lhe dariam pou- 
sada, o senhor delia, que nunca a negara 
a ninguém, a. mandou apousentar segundo 
seu costume, oJ/erecendo-lhe tudo o neces- 
sário. Ella lhe agrudtctu sua vontade com 
as melhores palavras, que pode, sentan- 
do-se junto com a mulher do cavulleiro, 
que era dona de boa conversação.r) Idem, 
Ibidem, cap. 35,— «E justaiido primeiro 
com D. Duardos, segundo o costume da 
Jortaleza, por o qual todos os que alíi 
chegavam haviam de passar, houve bata- 
lha de um por um com o temido Panda- 
ro, gigante de não menos força e valentia 
que ferocidade.-» Idem, Ibidem, cap. 45.— 
« E não ainda a cura que em mim fizeram 
foi muito d'agradecer; mas a vontade e 
diligencia, que nisso mostraram, de mis- 
tura cum o sentimento do risco de minha 
pessoa, foi tamanha, que não tem paga : 
e já que eu estive pera entender nas cousas 
alheias,'soube dellas quem. eram j e injor- 
mado de sua linhagem, e de sua vida e 
costumes por outrem, prometíi-lhes de fal- 
tara vossa alteza, deixando-lhes alguma es- 
perança de seu remedio. » Idem, Ibidem, 
c. 65. — Este, segundo a mostra de sua 
pessoa e a maneira de seus membros, pa- 
recia pera mais que todos os outros, e sem 
7iada dizer, remetteu a Floriano, que o 
recebeu segundo seu costume; porém como 
este fosse o esforçado (Jermão d'Orliens, 
não o pode arrancar da sella como a seus 
companheiros, antes correram duas car- 
reiras; ú terceira caiu como os outros, 
pesando-lhe tanto, que quizera morrer de 
nojo polo lugar donde acontecera, que se- 
gundo se já disse, Germão d'Orliens ser- 
via Florenda com tenção de casar com ella 
por ser grã senhor, e dos especiaes caval- 
leiros de França. » Idem, Ibidem, c. G7. 
— « E posto que algumas vezes vivia tris- 
te, cuidando de o não achar, tornava-se 
a consolar, lembrando-lhe que quem obras 
tão assinadas fazia, ainda que quizesse 
encobrir-se, ellas não o consentiriam: e 
com isto, acompanhado de «eít cuidado^ 

passava suas jornadas, e inda 
tos tivesse, um só antre os outros lhe ^ 
mais em que entender, e este seguia sem^^- 
que costume de quem muitos tem e o 
lhe mais dóe esse seguir.» Idem^ Ibidc®' 
cap. 73.— « O geral das molheres toai 
tem angélicos costumes e nobres incrin^ 
çoes, e lhe é aceyta a vergonha, çwe o" 
se ella enxerga de fora, he sinal de bo 
obras de dentro; as estremidades de s" ^ 
muytas virtudes nam sam devulgadas, 
que ellas pola sostentarem estam 
das. V Dona Joanna da Gama, Ditos 
Freira, p. 41, (ed. 1872).--« A 
paixam muda a compreyssam, e o 
me d'ella se converte em natureza e 
sejos a forjam na jragoa do coração, 
de todos os sentimentos vam dar.» i" ' 
Ibidem, p. 47. 

Costvme he dc manccbos com tnl 
Desuiar o «Iheo bem, que elles preti'deB'' 

COUTE REAL, NAUFK. DE SEPULV., C. !• 

Bem junto (rellc um velho reverente, 
Co'o3 giolhos no cliílo, do qiuindo em 1 
Lhe dava a verde folha da herv.i ardcntf) 
Que a seu costume estavii ruminando. 

cAM., Lus., c. VII, est. 58. 

— «A fortuna he muyto disso, 
costume dos AbbcLdes, engordão 
nhas, e cevam os leytoens muyto 
vagar, e matão primc.yro o que esta 
gordo, n Francisco Jlanoel de Mell") 
logos Dialogaes, p. 32.— tOra 
cumprimentos em custodia, á- até á 
ra audiência, para que nos los Ao 
tos todos quando vos gabarmos a 0. 
da vossa vida, (i costumes.» Idem; _ 
dem, p. 122.—«Cegamejite siga 
tumes.» Idem, Carta de Guia de 
— «Foi tão puro e exemplar 
tumes, que morreo virgem purissiw^- 
tonio Cordeiro, Historia Insulaiiai 
cap. 1. fa- 

— Ter por costume, ter costu® 
zcr d'ordinario. — Tenho por coS 
desprezar os insultos dos tolos.^ 

— ler o costume, fazer ordinarií^ 
te uma cousa determinada e sabid • 

— Fallando das cousas.— «No'"^ 
dem tam temperadamente dizer 
res dalguuma pessoa, que «.quell^^ 
lingoas sempre tem costume de ggtoSt 
der, nom acham logares a elles da 
em que amende bem jwssam h 
Fernão Lopes, Chronica de D- 
cap. 9.—«Fora do costume i)®"' 
idlhas, ellas forão do tamanho de „ jjja- 
da.D Francisco Manoel de MeU") o> 
phoras, p. 19. — «E devem pfi' 
homeês, que ouverem de guardar 6 
sooês, que sejam bodes, e de bo(^ 
arreigados na terra, e de boõs C 
e deve-os castigar que guardem 
os presos, que lhes derem, ^ 
certos, que se lhes fogirem, í"® g a# 
rom por ello grave pena; e os 2 ^ 
nom fizerem, dem-lhea a peWt/ j 
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manda, i Ordenações Affonsinas, Liv. 
l. Xit. 23, § 22. 

Qual tem a borboleta por costume, 
Vi enlevada na luz da acesa vella, 
Canelo vai voltas mil, até que uella 

queima agora, agora se consume. 
CAM., SON., 2Õ7. 

^gum Pastor será, que a porta abrindo, 
choupaua estará fazendo lume : 

^omo se vai o coração cubrindo ! 
■róis que importa o soccgo, se o costume 
■T az cum que sempre u'alina esteja ouvindo 
"S estrondos, que 1'az o meu eiuuie ? 

X. DK MATTOS, BIMAS, p. 37. 

~~Uso, pratica, experioncia d'unia cou- 
— nPandaro o deixou entrar, e cer- 

a 'porta tão prentes, que l^oltndos e 
JicuQ-um fora, hevi descontentes po- 

® 'recaio em qiie sua vista os puzera, e 
pouco costume que Veniao tinha de 

'-'er em batalha de tues homens. D. JJuar- 
que o viu dentro, virou a elle, dizen- 
'Penhor Vtrnao, este é o perigo que 

eu disse, e em que vos não quizera ver 
quão duvidoso tem o Jim. hida vos eu 

""O tenho por tão amigo da minha honra, 
^«"Pondeu elle, que creia de vós essas pa- 

pera que o medu dellas me fu^am 
o que não devo.» Francisco de Mü- 
Paimeirim d'Inglaterra, cap. J5. 

COSTUMEIRA, s. J. (De costume, com 
suflixü «eira»). Costume, costumagem, 
•"ü sentido pejorativo. 
COSTUMEIRO, s. m. (Do costume, com 
suffixo «eiro»). Coilecyào de costumes, 
artigos que formam o direito particu- 

,v' promulgado por lei, d'um paiz, 
^«®aju,isdieçào. 
j ^ Companhia de Jesus, em Por- 

8^1, livrinho ou caderno, assignado pelo 
r re provincial e padres consultores em 

tos^ notada a qualidade dos antipas- ^ ® pratós extraordinários que se deviam 
^0 releitorio, segundo a qualidade 

ond santos do anno, e por 
■^ini t o dispenseiro e o padre 

^Costura, s. /. (Do latim consutura). 
'pousas cosidas com íio, por meio 

sovéla, etc, — As costuras do 

extensão, pontos dados sobre 

que fica d'uma ferida. — 
cniem com uma grande costura na 

®Ositu^ coser.— Saher muito de 

to^ '^'■^balho de coser.—«Se lhe homem 
ia "onta da costura (ás mulheres), 
nto ^ e de suas ociosidades, co- 
Ça tornar de nossos negocios, qui- 

malicia; mas a muita li- 
(etifd 1' ^ em que o mundo as sus- 
^0 g ® ®ccasiao de entenderem sempre 
«Ua cumpre, e passarem por 

Ferreira de Vas- 
Ülysipo, act. v, sc. 1. 

— Obra de coser que se tem para fazer. 
— Tem muita costura no seu aç/ifate. 

— Figuradamente : trabalho. — <sSerá 
isso como sinal, e de alças, e o mais virá 
sohre as profaças, que inda temus muita 
costura.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. i, se. 3. 

— Termo d'Alfaiate. Assentar as cos- 
turas, alisal-as, passando-as a ferro. 

— Figuradamente : Assentar as costu- 
ras a alguém, espancal-o, dar-lhe panca- 
da, paulada, bordoada, tosa. 

COSTUREIRA, s. f. (De costura, com o 
suffixo «eira»). Jlulher que faz obra de 
costura e se exerce n'isso por ofiicio, ou 
occupaçào habitual. — (í Estas (criadas) 
'costimão ser discretas, musicas, come- 
diantas, sabem fazer toucados extrava- 
gantes; bordadoras, costureiras, á:c., e 
com o cebo das boas habilidades enfeiti- 
ção as senhoras.D Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

Quanta mais ferramenta tem o mestre 
Mais fáceis, mais subtis prcCaz !)s obras ; 
Quanto mais p;uino tem, mais poupa o ecWte, 
Menos abirdcia de retallios 
A afregupziul:i, esperta costureira. 

FBANO. M. DO NASO., OJUtAS, t. I, p. GO. 

COSTUREIRO, s. m. Termo do Anato- 
mia. Nome de uni musculo da perna, as- 
sim chamado porque serve para cruzar- 
mos uma perna sobre outra como os al- 
faiates. 

1.) CÓTA, s. f. Gibão unido á saia 
com cauda e mangas compridas. — «Ca 
elRei mandou tirar daqnella torre do aver, 
que estava no casteUo da cidade, huuma 
coroa d'ouro feita de machafi.meas, obra- 
da com pedras de grande vallur, e gros- 
sos graãos daljofar arredro, e retigairos, 
e anees, douro e camafeiis, e outras j<'yas 
de qram preço, afora sayas, e cotas, e 
cipres de duna, e outras comas que per- 
tenciam a guarnimentos de molher.» Fcr- 
nào Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 49.—« O que me mais contenta delia 
he a cintura, que me vai esta sua cota 
quebrando os quadris.d Antonio Ferrei- 
ra, Bristo, act. iv, sc. 1. 

Ilunia cota leonada traz vestida 
De borboletas d'ouro semeada, 
E de serpes de aljofar guarnecida, 
Nos golpes com diamantes apertada : 
Solta pelas espüldas a comprida 
Jfadoixa de cabello, tào dourada, 
Que do sol parecia hum novo cnsayo, 
O rosto hum Sol, cada cabello hum rayo. 

GAB. PEB. DE CASTRO, ULYSSEA, C. I, CSt. 51. 

— «Dizer mal dellas, e não poder vi- 
uer sem ellas (as mulheres). Antes vos 
ora digo, que vossas filhas andam muito 
chaqueadas. Tudo isso he, que eu vos en- 
tendo, por não lhes dardes hiimas cotas 
de chamalote de seda; pois bem as hão 
mister, que não a ey sempre de trazer- 
na cozinha como gatas borralheiras: nem 
hão de ir comigo á igreja, e visitar mi- 

nhas amigas, vestidas dos me^s tropos ve- 
lhos.y> Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Ulysipo, act. i, sc. 1. 

— Sobrepelliz. 
— Cota d'armas, vestido que punham 

outr'ora os cavalleiros sobro as suas ar- 
mas, tanto na guerra como nos torneios, 
e que era levado pelos arautos d'armas. 
— A cota d'armas era aberta dos lados, 
tinha mangas curtas e descia ató ao um- 
bigo. 

— «Na cidade de Lixboa, e em toda a 
Estremadura os que teverem beens, que va- 
Iham quarenta marcos de prata avaliados 
segundo Nós mandamos, ou mandarmos que 
valha, teerom cavullos recehondos, e estas 
armas, que se seguem, a. saber, bacinete 
de carnal, ou de baveira, e cota, e loudel, 
ou pratas, on folhas, e avambraços, e se 
teveri-.m loudtl, seja daquelle pannó, e in- 
chimevto, que prouver a seu dono: e pos- 
to que lhedo dito avaliamento falleça huum 
marco de prata de guisa, que nom sejam 
mais de trinta e nove, nom lhes leixem 
de lançara dito cavallo, e armas.d Orde- 
nações Affonsinas, Liv. I, Tit. 71, cap. L 
— « Outro sy manda, que se nom entenda 
esta Ley em bordainento d'Armas, a saber, 
de p>'iças, caixotes, canelleiras, e rubraços, 
e avambraços, e luvas, que as possa todo 
homem trazer, piQsto que sejam bordadas 
com latom collor d'ouro, nem outro sy em 
allatunmento de cotas, faldra, e camaaes, 
que esso meesino as possam trazer em ja- 
ques, e estoj as, em que vmnda que possam 
trazer o dito velluÁo, á-c.» Ibidem, Liv. 
V, Tit. _43, § 7. 

— Fidalgos de cota d'armas, fidalgo 
de inferior gradiia^ito, que níio goza do 
fôro dos fidalgos de linhagem, o solar 
conhecido, e tiram brasão dos reis d'ar- 
mas, justificando bem ou mal que sSo do 
tal, ou tal geraçíio. 

— Cota de malha, ou cota d'armas, 
armaduia defensiva cm fc^rma de camisa, 
tecida de muitos anneis ou malhas de fer- 
ro. 

— Chamava-se também cota uma ar-t 
madura do couros retorcidos e atados 
que cobria a parte do corpo do pescoço 
até ao umbigo. 

2.) CÓTA, s. f. (Do latim quota). Quo- 
ta (vid. esta palavra). = Desusado .n'es- 
te sentido. 

— Nota ou signal com letras ou núme- 
ros á margem de uns autos, de um iut 
ventario, por exemplo, a artigo de libello, 
a dito de testemunha, aos termos do pro- 
cesso. 

— Citação marginal posta em um livro, 
para iliustrar a matéria do texto. 

3.) CÓTA, s. /. (Do latim cos, cottsf), 
A parte que nào corta, romba, opposta 
ao gume d'um instrumento de corte. —i 
A cota do terçado. — A cota da espada. 

COTABÃÇA, s. f. Termo da índia por- 
tugueza. Arrecadador de contribuições 
pelo sacador ou procurador da camara ge- 
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ral da aldêa devedora, ou das encampa- 
das a ella, que tem também obrigação 
d'aproveitar as terras, se os que as ti- 
nham arrematado o nào fazem. 

COTÁDO, part. pass. de Cotar, e adj. 
Notado, explicado por nota marginal. 

Esta lembrança minha ; (não entenda 
Que por gabar-me o digo, os meus estudos 
Assaz notorios sào nesta Cidade) 
Nove vezes (nào trato por agora 
Do Autor da Arte Icgiil, nem do Perfeito 
Advogado, ou do Klaviense Gomes, 
Por serem todos tres de menos polpa), 
Tenlio lido. c cotado em mil lugarís 
O grande Portuguez Cabral, Vanguerve, etc. 

DIKIZ DA CKUZ, HYSS., C. IV. 

COTADÔR, s. m. (Do thema cota, de 
cotar, com o suffixo «dôr). O que pòo co- 
tas ou citações marginaes. 

COTAMÊNTO, s. m. (Do thema cota, 
de cotar, com o suffixo «mênto»). Termo 
Forense. AcçSo e effeito de cotar, o acto 
de cotar o feito para achar mais facil- 
mente os autos ou termos do processo. 

CO-TANGÊNTE, s. f. (De co, e tangen- 
te). Termo do Geometria. Tangente de 
um arcOj que serve de complemento a ou- 
tro. 

COTANÍLHO, s. m. Termo de Botanica. 
Especie de cxcrescencia vegetal, felpa 
ordinariamente branca, composta de fios 
enleiados uns nos outros, e tão finos e 
curtos, que só com uma lênte se podem 
bem distinguir: tal 6 a que se observa 
nas folhas do álamo. — «Õ Cotanilho (to- 
mentum), he huma especie de excrescenciã 
vegetal, que consta de fios enleiados liuns 
com os outros, tão congueçjadus e tua cur- 
tos, que só com huma lente se podem bem 
destinguir. O cotanilho ordinariamente 
he branco {as folhas do alamó).i> Ayellar 
Brotero, Compêndio de Botanica, Tom. i, 
p, 91. — aCotanilhosas {tomentosa), quan- 
do tem a snperficie cotanilhusa {como a 
perpetua): humas vezes são cotaniUtosas 
em ambas as faces, outras vezes só em 
huma, principalmente na inferior; quan- 
do o cotanilho he branco como succede 
ordinariamente, dão-lhes tãobem o nome 
de mcanescidas {incana).T> Idem, Ibidem, 
P. 65. 

COTANILHÔSO, adj. (De cotanilho, com 
o suffixo «ôso»). Termo de Botanica. Co- 
berto de cotanilho. — aCotanoso ou co- 
tanilhoso {tronco), se a sua superfície está 
coberta de hum cotão ordinariamente bran- 
co, finissimo, curtíssimo, e de tal sorte 
tecido que os seus pelos mal se podem se- 
paradamente distinguir sem lente {a cine- 
raria marítima).t> Avellar Brotero, Com- 
pêndio de Botanica, Tom. i, p. 32. — 
aCotanilhosas {folhas), quando tem a su- 
perficie cotnnilhosa (como a perpetua): 
humas vezes são cotanilhosas em ambas as 
faces, outras vezes só em huma, princi- 
palmente na inferior; quando o cotani- 
lho he branco, como succede ordinariamen- 
te, dão-lhes tãobem o nome de encanesci- 
dai {incana).» Idem, Ibidem, p. 65. 

COTÂO, s. m. (Do arabe gothon, algo- 
dão). Lanúgem, especie de pello curto e 
fino que cobre o pêcego, o marmélo e ou- 
tros fructos em quanto pequenos, e a su- 
perfície de certas folhas pu de outras par- 
tes de alguns vegetaes. 

— Felpa que se ajunta no fundo das 
algibeiras e nas costuras dos vestidos 
usados. 

— Pcllo que se tira do panno de linho, 
raspando-o com uma faca, esfregando-o, 
ou que se ajunta nos teares. 

— Superfície lanuginósa do panno de 
algodão. 

COTÁR, V. a. (De cota). Por cotas, ci- 
tações marginaes. — Cotar um livro. — 
Cotar um artigo. 

— Antigamente : Fazer notar uma cota. 
— Cotar o feito, pôr cotas nos autos 

do processo; resumir o processo em apon- 
tamentos marginaes, 

— Cotar terras, designar as que são 
para plantio d'arvores. 

COTÁRIO, s. f. (De cote). Que tem re- 
lações, similhança com a pedra cote ; que 
é da natureza da pedra cote. 

1.) CÓTE, s. m. (Do latim cos, cotis). 
Pedra de rebôlos para afiar. 

— O fio d^um instrumento, d'uma arma 
de corte. 

— Loc.: De cote, com o fio, dando 
com um instrumento cortante com a par- 
to do fio. 

— Figuradamente: 

Tenha poder de matar 
como de cote nos mata. 

CAKC. DE BES., t. I, p. GO. 

2.) CÓTE, s. m. Termo de Nautica. Nó 
falso que se dá em qualquer talha ou cabo, 
para com promptidão servir puxando pelo 
chicote do dito cote. 

— Tortuosidade ou lombo que tem qual- 
quer mastro, mastaréo ou verga. 

3.) CÓTE. (De cote, expr. ado.) De to- 
dos os dias, quotidiáno (do latim quoti- 
dié). 

COTE-BARNIM, s. m. Termo da índia 
Portugueza. Certa remuneração que em 
algumas aldôas se dá ao escrivão pelo 
trabalho de suas contas annuaes. 

COTEJADÓR, A, adj. (Do thema cote- 
ja, de cotejar, com o suffixo «dôr»). O, a 
que coteja. 

COTEJÁR, V. a. (De cota, com o suf- 
fixo «eja»). Comparar cotas feitas. 

— Comparar duas ou mais cousas. 

Dos antigos Illustre, que deixarão 
Ilum nome digno de immortal memoi-ia, 
Ficou por luz do tempo alarga historia 
Dos feitos cm que mais sc avantajarào; 
So com suas acções se cotejarão 
Mil vossas, cnda uma tào notoria, 
Vencera a menor dellas a mór gloria 
Que elles em tantos annos alcançarão. 

CAM,, SOS. 86, 

COTÉJO, s. m. (De cotejar). Acção de 
cotejar. 

— Comparação, confrontação entre duas 
cousas, postas lado a lado. —-^Cotejo ^ 
textos. 

COTÊTE, e, m. Termo de Ornithologia- 
Genero de aves palmípedes, denomina o 
aptenodytes por Forster, e distribuído poi" 
Cuvier na familia dos mergulhoes. 
as azas curtas, pouco próprias para o voo, 
em razão da tenuidade das suas pennas j 
os pés situados mais atrás do que era 
guma outra ave; um pequeno poU^g 
voltado para dentro, e os tres 
teriores unidos por uma membrana. -C* 
se encontram estas aves senão nos m» 
antarcticos, e distinguem-se varias 
cies. - 

COTÈTO, s. m. (De coto, com o su»' 
xo «eto»). Termo popular. Homem 
pequeníssima estatura, quasi anão, ■ 

COTHURNÁDO, adj. (Do latim 
natus). Que tem coturnos calçados. 

— Poeticamente : Que está de bo a > 
borzeguins, botins. 

COTIIÜRNO, s. m. (Do latira cothurn^'^ 
do grego kóthornos). Calçado elevado " 
antigos, que subia até ao meio da p®*" 
e que era empregado particularmente 
theatro na representação das trage"'_® ' 

— Figuradamente: O genero tragi"®' 
— Cousa ã'alto cothurno, cousa e 

vada. 

Matéria é de cothurno c nào de socco, . 
A que a Nympha apprendeuno immenso 
Qual lopas nào soube, ou Demodoco, 
Entre os Pheaces um, outro em Carthag 
Aqui, minha Calliope, te invoco 
N'este trabalho extremo, porque cm jj^o. 
Me tornes do que escrevo, c em vão pr6 
O gosto de escrever, que vou perdendo- 

CAM., Lus., c. X, est. 8. 

— Calçar o cothurno, compôr trage- 

cur- dias 
— Actual mente entre nós, meias 

trts usadas pelos homens e pelas g 
ças, por opposição ás meias das mu'"® 
que sobem até ao joelho. = Esta 
ção falta em todos os Diccionarios da 
gua portugueza, apesar de ser 
tissima. jj, 

1.) COTÍA, s. /. Termo de 
Quadrúpede das Antilhas e do 
nominado dasyprocta por Illiger» ® 
tribuido por Cuvier na ordem dos 
dores. E do tamanho de uma 
o pello rijo, avermelhado ; quatro 
nas mãos, tres nos pés; as orelha 
quenas e redondas; o focinho sim" J jg 
ao do coelho; e apenas um rudimcn 
cauda. Depois de domesticadas, 
campo e tornam a casa, mas sã" 
damninhas, porque roem tudo o o 
contram, e desgastam em pouco g 
mais duro lenho. A sua carne <5 
pouco saborosa. •otic®' 

2.) COTÍA, s. /. Embarcação as'a 
— í O que vendo Pulatecão, 
de passar a ilha, & pera isso 
zer muitas jangadas de ma.d.eifO'/ 
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Unda ao longo do rio Salsete, e por- 
{ wi os nossos não viessem queimar as 

nandou fazer de noite na boca 
^ '■'0 hutna estacada com kuma estuncia, 
1 caso dos muitos tiros de hom- 
iarda. 
«am 

ÇUe dtlla os imigos tirauâo, Fer- 
pe»'ez^ Luis coutinho, Bernaldim . . Ijuis coutintio, nernalaim 

üo^f^' Dhorta em hateis, & Dio- 
n de Beja na sua gale nunca 
'ou 9.^^ Fernão peres aui- ^ ^jonso dalhuqiierque, que em lhe dan- 

® '<'^ado se foi logo per turra a Agacim, 

da P^> ^ cavallo, mas vendo 
- a tranqueira^ á estancia, & jan- 

iou^' ^ termo em que tudo estaua man- Cios capitaens que trabalhassem por 

o que seria logo 
. dom Antonio per mar, com mais, 
íg f' 2^® o mesmo tinha ordenado que 

>205 outros passos da ilha, en- 
''"rendando a Oeorge da cunha que vi- 

yezes o de Agacim, & tanto 

Ik cidade mandou que se apare- 
"^Í/Wínas Cotias, que saü nauios de 

^ pera andarem com gente de guerra, 
ate onde estaua Fernão pe- 

^ ..^drade vigiando o rio, as quaes 
*^"«0 acharam, & sabendo dos da 

pQtr oficio como 
gos ''íieiVa, as mandara aos imi- í®»"» passarem a ilha, posto que des- 

^ent^ que foram buscar manti- 
"iQz ^ pera a despesa dos al- ''nandou mattar diante de si, 

^^'^^(írdeiros da sua guarda.d Da- 

í^art Chronica de D. Manuel, 
''I) cap. 5. — (íPulattcão, depois 

Ih^ Prestes as jangadas, & cotias que 
d^ ^^''^■nra o Xabandar de Goa, temen- 

i^oiíesse entrar a ilha de dia 
Oj perigo pela grande guarda que 
detgj'^^.^''9^^^ses tinhão em todolos passos, 
ayj>de o fazer de noite, & esta 

^irn chuua, <& tormenta, a qual 
tardar, por ser ja entrado ho 

p^. 2Me naquellas partes he mui tem- 
kg ^inda esta noite de chuua, ven- 

foi huma sesta feira 
Maio, mandou o çufala- 

era hum vallente caualleiro 
ío > ^ue fosse desembarcar defronte 

de Benastarim, com algumas 
^n('f^^!}3'^'^as, <& mil homens, em que 

■ trezentos Turcos, & a Mili- «0 
Jl» -   - ^ ~   
"iq^ 1 J 9orgi qu^ Jora capitão de Goa 

?"6 se fosse ao paço de çancalim, 
'^'^j^'^ria as Cotias de Goa com muita 
" 9"e elle os seguiria, n Idem, Ibi- 

'!(ío ^ ^Çufalarim, posto que fosse sen- 
niii ^'""não perez dandrade, A achas- 

^ outros capitaens que alli 
'otqj ^^sistencia, foi desembarcar duas 

manhã, antre a pouoação de 

** ^^írn"^ ^ -üenes<ari?n. Miliqui cufgorgi, 
'''Ucto ^ ^ora chegou a çancalim, onde es- 
.' «cj ^ ^^otias de Goa, com as quais 

?o«í ^ ganhou a estan- ?t<e com muita resistencia, em 

que morrerão alguns dos seus, & dos nos- 
sos de que hum fui George de sousa. Idem, 
Ibidem. — <lNo qual tempo Afonso dal- 
baquerque, porque se os imigos nam apro- 
ueitassem das nãos, & nauios queestauão 
varadas, lhe mandou poer o fogo pelo 
Adail Diogo fernandes de faria, ao que 
elles acudiram, & o apagaram, ficando 
senhores de toda a fustalha, em que avia 
muitas nãos, & nauios de remo, d- porque 
o muro da cidade era em muitas partes 
mui fraco, nestas ordenou oito estancias, 
& na mais perigosa dellas, por ter dir- 
rubado hum lanço de parede, onde agora 
chamam o postigo de Mandoui, pos seu 
sobrinho dom Antonio de noronha por ca- 
pitam, & outra aojide agora he a porta 
de sancta Catherina, deu a Aires da sylua, 
& as outras a Fernam perez dandrade, a 
Simam dandrade, George fogaça, dom 
Hieronymo de lima, dom loam de lima 
seu irmão, á- Diogo fernandez de Beja, 
ficando elle por sobre rolda, pera acudir 
a todalas estancias, & porque tinha ne- 
cessidade de socorro, mandou hiima cotia 
a Cochim, perque screueo a George da 
sylua, & a Hieronymo Teixeira, dando- 
lhes conta do perigo em que estaua, pe- 
dindolhes que se viessem parelle, o que el- 
les nam quiseram fazer.d Idem, Ibidem. 

— Cotiar, ü. a. (de cotej Usar de cote, 
usar todos os dias. 

— Cotiar-se, v. refi. Fazer-se quoto- 
dianamente, numerosas vezes; repetir-se- 

d'u se criam 
doestados matrimonyos, 
desolutos, e dultcrios 
se cotiam. 

CANC. DE BES., t. I, p. 189. 

COTÍCA, s. f. Termo do Brazão. Peça 
do feitio do quasi todas as da primeira 
ordem, .mas que tem sómente metade da 
largura d'ellas; e toma o nome da posi- 
çílo em que se acha; sendo essencial que 
toque, como ellas, ambos os lados do es- 
cudo; e assim, se está no logar do chefe, 
se diz cotica em chefe; achando-se na po- 
sição da pala, fajca etc., se denomina 
cotica em pala, faxa, etc. Das coticas em 
pala não podem entrar mais de cinco no 
mesmo escudo; em faxa seis, em banda 
e contrabanda oito. Das coticas em cruz 
e em aspa não cabe mais de uma no mes- 
mo escudo: era orla não podem entrar 
mais de duas, o então se chamam borda- 
duras ; em chefe só comprehende tres ; o, 
sendo uma só, se chama também chefe 
diminuto ou estreito. O mesmo se diz do 
contrachefe. 

— Cotica abaixada, aquella que, estan- 
do em pala, não toca a linha do chefe. 

— Cotica levantada, a que não toca a 
linha do contrachefe; e se, ao mesmo tem- 
po, não toca nem uma nem outra, chama-se 
bastão de cotica em pala. 

COTICÀDO, adj. Diz-se d'aquelle escu- 
do, que está cheio de coticas com igual 
numero de seus intervallos. 

— Peça cotiçada, a que está debruá- 
da de cot cas de difTerente esmalto do 
que se observa no seu campo, e no do 
escudo. As coticas em pala, que não to- 
cam a linha do contrachefe, e têm as ex- 
tremidades inferiores aguçadas, chamain- 
se estacada; e palissada, não tocando a 
linha do chefe, o tendo as extremidades 
superiores aguçadas. 

COTÍCULA, 8. f. (De cote 1). Pedra 
de toque para ouro e prata. 

COTIDIAN... As palavras que começara 
por Cotidian... busquem-se como Quoti- 
dian... 

COTILHÃO ou COTILLON (orthographia 
franceza), s. m. Especie de contradansa, 
em que a dansa é interrompida por pe- 
quenas acções parciaes e ridículas, como 
apanhar um chapéu no chão com os den- 
tes sem auxilio das mãos, accender um 
papel pendurado ás costas d'uma pessoa 
que se move continuamente para que o 
não possam accender, etc. 

COTÍNGA, s. f. Termo de Historia Na- 
tural. Genero de aves denominado am- 
pelis por Linneo, e distribuído por Cu- 
vier na familia dos dentirostros. Tem o 
bico deprimido como os papamoscas, po- 
rém um pouco mais curto em proporção, 
largo na base, e levemente arqueado. Os 
naturalistas dividem este genero era cinco 
subgeneros, que são: a cotinga verda- 
deira, o eslagartador, o palreiro, a pro- 
cnia, e o gymnoderio (vid. estas palavras). 
— jás cotíngas verdadeiras são do taraa- 
nho de um gaio; têm o bico encarnado; 
a cabeça de côr vermelha escura, com 
uma poupa da mesma côr, inclinada para 
trás ; habitam nas matas e logares húmi- 
dos da America: e se fazem notáveis 
pela côr de purpura e de azul que ador- 
na a plumagem dos másculos, a qual ó 
mais viva no tempo dos seus amores. 

1.) COTÍO, adj. (De uma fôrma coto, 
do latim coctus). Que se cose facilmente. 
— Grão cotio. —Legume cotio. 

— Figo cotio, especie de íigo do Alem- 
tejo. 

2.) COTÍO, adj. (De cote). Quotidiano. 
— Vulgar, commum, usual, ordinário, 

triviál. 
COTISAÇÃO, s, f. (De cotisa, theraa de 

cotisar, com o suffixo «ação»). Acção de 
lançar cotas. 

— Derrama, finta, collecta, taxa. 
— Quota parte. 
COTISÁR, V. a. (De cota). Repartir 

uma cousa segundo o que corresponde a 
cada um. 

— Cotisar-se, v, refi. Entrar cora uma 
quota para uma despeza voluntaria. 

— Com quanto introduzida do francez 
modernamente, a palavra ó necessaria, 
por não haver na lingua outra, quo a 
substitua vantajosamente. 

CÔTO, s. m. (Do latim cubitus), A par-*^ 
te do braço até ao cotovelo, quando o 
antebraço foi cortado. 
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— Por extensão, o que fica do braço 
depois de cortada parte d'elle. 

— Por analogia, pedaço, resto de um 
objecto, roliço e nao muito grosso, como 
vela, archote, que servo ou servia para dar 
luz.— <íAlguma hora cansado de lirincos 
(um cerieiro), reduzia Anjos, carrancas, 
flores, e Serpentes a tochas, que ardião 
até os cotos, e lá hia tudo.v Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
34. 

— Coto da aza, a parto da aza que 
vae da junta até ao corpo. 

COTÓ, s. m. (Do francez couteau). Es- 
pécie de espada curta ou faca de matto. 

COTONARÍA, s. f. Vid. Pilosella. 
COTÔNEA, s. f. Marmeleiro, = Pouco 

usado. 
COTONÍA, s. f. Estofo asiatico, ordina- 

riamente d'algodào, mas algumas vezes 
do seda, ou de algodão e seda. 

COTOVELADA, s. /. (De cotovelo, com 
o suffixo «ada», como facada, de faca; saca- 
da, de saco, etc.) Pancada com o cotovelo. 
— Dar uma cotovelada. 

COTOVELAR, V. a. (De cctovêlo). To- 
car, bater com o cotovelo. Vid. Acotove- 
lar. 

— Cotovelar-se, v. rejl. Tocar-se com 
03 cotovelos, por acaso, ou para chamar 
a attençào, etc. 

COTOVELO ou COTOVELLO, s. m. (D'ura 
hypothetico cubitellum, do latim ciihitus). 
Termo de Anatomia. A parte exterior do 
braço no logar onde elle dobra, articula- 
çíío do braço com o antebraço (chamada 
húmero-cuhitál), e protuberáncia que ella 
fôrma. A pequena cabeça da extremida- 
de do húmero ó recebida na cavidade da 
extremidade superior do rádio. Quatro li- 
gamentos (anterior, posterior, interno o 
externo) asseguram a solidez da articu- 
lação. O seu movimento d'extensão é li- 
miíado pelo encontro da apóphyse coro- 
noide do cúbito com o fundo da cavidade 
do húmero destinada a recebel-a.—Do- 
bra ou curvatura do cotovelo, a parte an- 
terior da articulação, aquella onde se exe- 
cuta a flexão do antebraço, sobre cujo 
centro se sente o tendão do biceps a tra- 
vez dos tegumêntos, principalmente du- 
rante a flexão, sobre a eminencia que for- 
mam os rnusculos na parte superior e in- 
terna do antebraço, observam-se as duas 
veias cubitaes superficiaes, que avultam 
atravez dos tegumêntos; sobre a parte 
saliente muscular do lado externo, vê-se 
a veia radial superficial; entre esta emi- 
nencia e o tendão do biceps, a mediana 
cephálica; dentro d'este tendão, a passa- 
gem obliqua da mediana basílica ; entre 
esta o o tendão, sentem-se as pulsações 
da artéria brachial, e 6 entre esta artéria 
e a eminencia muscular interna que se 
acha o nervo mediano. Esta disposição 
pôde, comtudo, apresentar algumas dif- 
ferenças. — aPois vocês sam os que me 
que Tie querem coQar? Será com o coto- 

velo como se coca o olho.n Francisco Ma- 
noel de Mello, Feira d'Anexins, Part. i, 
Dial. V, § õ. 

— Por analogia. Angulo, volta sinuo- 
sa. — rua faz um cotovelo. — Os co- 
tovelos do rio, 

— Fera de sete cotovelos, pera muito 
angulosa, cheia de promineneias angula- 
res. 

— Loc.: Fallar pelos cotovelos, fallar 
muito; fallar com facilidade. 

— Dor áe cotovelo, desconfiança; ciú- 
mes. 
Diaho Entra neste batei, 
Past. Irra ! pullia hc isso, salvanor. 

S'en niiofòra pulliador, 
J'ell:i passava o burfil. 

Digo, seiiliui- piísadello, 
(Vcís sabeveis isto bem) 
Estando cm vai do Cobello 
Deu-me doi-de cotmello, 
Empcrol morri porem. 

GIL VXC., AüTO BA líAIlCA DO PUKO. 

COTOVÍA, s f. Termo de Historia natu- 
ral. Genero de aves denominado alauda 
por Linneo, e distribuído por Cuvier na 
familia dos conirostros. Tem o bico di- 
reito, pontudo, medianamente grosso; a 
lingua forcada na ponta; quatro dedos 
em cada pé, com o pollegar bem direito, 
forte e muito mais comprido que os ou- 
tros.— «Assentão em fim que não ha ca- 
ça como a do gauião; muito pezarosos 
porque os safaros nãu são tão seguros co- 
mo os ninhejos, e resumenos no gusto que 
he ver esmerilhão cd cotouia.» Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Ulysipo, act. iv, 
se. 7. 

As especies comprehendidas n'esto ge- 
n ero são: 

— 1.* Cotovia ordinaria (alauda ar- 
vensis), bem conhecida pelo seu vôo per- 
pendicular, que ella executa cantando ao 
mesmo tempo com força e variedade. 
Tem a plumagem escura por cima, alva- 
dia por baixo, salpicada toda de pontos 
mais negros, e é estimada como iguaria. 

— 2.'^ Cotovia de poupa (alauda cris- 
tata), menos commum que a precedente, 
de que se distingue em poder levantar as 
plumas da cabeça em forma de poupa. 

— 3.'' Cotovia silvestre. Vid. Corcu- 
Iher. 

— 4.® Cotovia calhandra, Vid. Calhan- 
dra. 

— 5." Cotovia da Tartaria (tanagra 
siòirica de Gmdin), de plumagem preta, 
com undulações cinericias sobre o dórso, 
e de bico tão grosso como o do pardal. 

— 6." Cotovia africana. Vid. Sirli. 
COTRÍM, s. m. Moeda de ouro e prata 

de D. Aífonso V, que valia cinco ceitis. 
— «.Cento e quarenta reis cotris, desta 
moada corrente de cinco ceptis o cotrim.» 
Documento de Pombeiro de 1482, em Vi- 
terbo, Elucidario, s. v. 

CÓTTA, s. f. Termo de Historia Natu- 
ral. Animal similhante á lebre. 

COTUBÁNA, s. f. Termo da índia por- 

tugueza. Terra com foro certo e inaltera 
vel. 

CÓTULA, s. f. Termo de Botanica. 
Planta vulneraria e adstringente, dl* 
milia das corymbosas, e muito sinii 
te á macelia, de folhas pinnuladas, n"" 
tifendidas; as flores termmaes; as <- 
Ias do raio quasi sempre nullas; os p P 
lhos chanfrados; e as corollas do 
com quatro lacínias. Dlstinguem-se as s 
guintes especies. , • 

— Cotula do Nilo (cotula antw'»^ 
des), que tem as flores flosculosas, í'®' 
rellas, e as folhas dilatf.das. _ , , 

— Cotula bastarda, (anthemis cutu )> 
Vid. Macelia fétida. ,, . 

— Cotula galUga, V. Macelia 
— Cotula turbinada, (cotala 

que tem as flores radiadas e os recep ' 
los enfunados em baixo e turbinados. 

— Cotula brava (cotula coronopifo ' 
a quem tem as flores flosculosas, o 
lhas lanceoladas, lineares, abarcantes. 
duas ultimas especies são indígena® 
Ethiopia. , 

COTURNADO, adj. Vid. Cothurnaao- 
COTHURNO, s. m. Vid. Coturno. 
CO-TÜTÓR, a. s. (De co, e tutor.) 

soa que exerce tutoria conjunctaffl 
com outra. rpgf- 

t COTYLA, s. /.(Do í;rego Jcotile)- ^ 
mo d'Antiguidade. Medida do capa 
para líquidos e cousas seccas, V 

cina como emollicntes. oU 
COTYLÉDONou COSTYLÉDONE, 

/. (Do grego kotílêdon, propriawe" 
quena cavidade era forma de copo), 
do Botanica. Nome dos lóbulos 
ou folhas seminaes, uma das 
essenciaes dos vegetaes phaneroga' 
a Dentro da vesicula da semente 
partes dedifferente volume, 
a ouira; a maior occupa o logar eX 
delledepende a figura e grandeso,^'^ 
te; a menor está situada no meyo iio 
midade da precedente, ehe o prii^ 
hum novo vegetal. A primeira ^ 
da cotylédone, (cotylédon), ou ^0- 
semente segundo a accepção ^grcf^ 
deus); a segunda tem o noiW 
ou plantula seminal {corculum • ^^0- 
tula seminaUs).D Avellar 
pendio de Botânica, Tom. i, P* - gef 
cotylédones, emquanto não corneÇ 
minação, servem juntamente 
mentos de fomentar a 
contra os frios, e de preservalí^ 
injurias externas; suo de natw 
ou manos oleosa, e contem ern 
substancia mucilaginosa 
trír a plantula no estado de^ 9^ tef'' 
em quanto ella não pode 
os suecos suficientes para a J 
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'"'encía; esta substancia he assaz ana- 
ao leite com que os animaes vivipa- 

seus tenros filhos, e porisso 
9^'is jíhjsiologistas compararão as co- 

yiedones com as tetas dos ditos animaesj 
y'chamarão corpos mammarios. Grew, 

' Bonet, e outros physiologistas 
'"''^^(•munanimemente que ha nus cotylédo- 

tecido vasculoso, cujos 
são destinados á preparação 

dictos succos lácteos, outros a trans- 
^^ftdos á novaplantula, a que estão ape- 
^ A/o tempo damadureza das sementiis 

'•'irva-se emcada huma dellas ou huma só 
'ylédone inteiriça, como nas palmeiras, 

Pinas, e liliaceas, ou duas como v. g. nas 
^Siíniinosas, e cruciferas; em humas e 

""'''as a plantula seminal está situada 
"'"«a das duas extremidades. Quando 

semente tem uma só cotylédone, esta 
^iurtiu sempre consumir-se dehaxo da 

^^0,^dentro dos tegumentos no tempo da 
3^^^inaquo; pelo contrario quando ha 

do, 
^«rra 

suhem sempre com a plumida fora 
^c-gumentos e sobre a superficie da 

tr^^' apegadas á hase do novo '^nco mais ou menos tempo, e muitas ve- 
a apparencia de folhas, como 

"e nos melões, ahoboras, etc. D'aqui 

deT daj-cm-íÁcs os botânicos o nome Tolhas seminaes j mas este nome só se 
pode conservar, ajuntando-lhas o epi- 

de bastardas. ^Is folhas seminaes 
^yorosamente são aquellas que rebentão 
Primei j ^ro na germinação, e constituem a 

^Jiiula; ora tanto nas sementes monoco- 
%ted, 
n2o 

da 

ones, como dicotylédones a plumida 
-jamais constituída pela substan- 

^^miv, 
cotylédone, mas sim pelo ponto ger- 

^^0, a que alguns chamão gomo da 
demais disso, quando as cotylé- 

'S 

primeiro na plumula mais ou menos 
folhas,já l.avião ou- 

: donde resulta que todas as 
tomão a apparencia de 

jj merecem ser chaviadas folhas 
bastardas (pseudophyllix seini- 

iào /' semitialiii spuria), pela ra- 
por ^^^cm posteriores ás seminaes, e 
''■(«o como cotylédones, subminis- 
fica lácteos á plantula seminal, 
fun ° temjyo depois gozando de 
ha '^nalogas ás das verdadeiras fo- 
íqq J> Idem, Ibidem, p. 192, 

como se vê, usa a forma 
tij como feminina, accentuando-a 
Íqjj syllaba; Moraes dá cotyle- 

''Otyledóne como fôrmas masculi- 
) accentuando-as na quarta syliaba. O 

segue Brotero em quanto ao 
fôrmas do genero 

t VJU I'VT TlTín»T « T^« T ■ ^ . , 
cotyle- 

4cci 

Vn como em francez, etc. 
^OTYLEDONÁDO, adj. (De 

•^GrniA /lTi rv f n t-M o 4-y- de Botanica. Que tem coty- 

HÍcjj^'^^EDÓNEO, adj. Termo de Bota- 
■ xio tem cotylédones, cotyledonado, 

li. _ 75. 

t COTYLEDONÁRIO, adj. (De cotyle- 
doa, com o suffixo «ario»). Termo de 
Botanica. Que se refere aos cotylédones. 

COTYLEMÓRPHO, adj. (De cotylo, e 
morphê, fónna). Termo de Historia natu- 
ral. Que tem fôrma de cotylo. 

t COTYLÉPHORO, (Do grcRo hoUjlê, 
cotylo, o phorós, que leva). Termo de 
Historia Natural. Que tem pequenas cú- 
pulas. 

— Que tem um cotylo, fallundo de al- 
guns cephalopodos. 

f COTYLEÀL, adj. e s. m. (Do grego 
líotylê). Termo de Anatomia. Porção de 
osso temporal, em fóriuu de concha em di- 
versos animaes (cão, gato, leào, etc.), fi- 
cando livre ou soldada ao resto do osso, 
segundo as especies, e, que cum o quadro 
do tympano, forma a porçào inferior do 
canal auditivo externo ossosu. == Este ter- 
mo fi)i introduicido na linguagem scienti- 
fica por Geoífroy Saint-Hilaire. 

t GOTYLÉTO, s. m. Termo de Botani- 
ca. Genero de plantas gordas. 

COTYLO, s. 7)1. (E' por erro que se usa 
esta palavra no genero neutro, pois ella 
vem do grego kotylê, que significa certa 
medida de capacidade c cavidade da anca, 
e é do genero feminino. Todavia julgou- 
so conveniente distinguir pelo genero o 
emprego da palavra como termo de Ana- 
tomia o como termo de Antigüidade). 
Termo de Anatomia. Cavidade d'um osso 
que recebe a cabeça d'um outro. 

— Termo de Zoologia. Orgào simi- 
Ihante a uma cotyla (vid. Cotyla), annexo 
ao braço dos cephalopodos. 

t COTYLOÍDEO, adj. (Do grego hdylê, 
cotylo, o éidos, fôrma). Termo de Anato- 
mia. Que tem a fôrma de cotylo.' 

— Cavidade cotyloidea, cavidade do 
osso ilíaco era que se articula a cabeça 
do fémur. 

t COTYLOIDIÀNO, adj. (De cotyloideo). 
Termo de Anatomia. Que pertence á ca- 
vidade cotyloidea. — Ligamento cotyloi- 
diauo. 

t COTYLEDONÍSMO, s. m. (Do cotyle- 
done, com o suffixo «ismo»). Termo de 
Botanica. Disposição e. fôrma particular 
dos cotylédones no estado do germina- 
ção.— a O cotyledonismo ordinariamen- 
te he uniforme nas sementes das especies 
do mesmo genero e familia natural; ve- 
mos comtudo algumas excej)çdes nas do 
pinus, cactus, e geranium; neste as cotyle- 
dones humas suo pinnatijidas, trifendi- 
das, pucioladas, lobadas com cinco laci- 
nias, outras suo cordiformes, crenadas, 
hirsutas, etc. Na assculus hyppocastanum 
huma das cotylédones he maíjr do que ou- 
tra,y> Avellar Brotero, Compêndio de Bo- 
tanica, Tom. I, p. 237. 

1.) CÒUCE ou CÕIGE, s. m. (Do latim 
calx). Pancada que as bestas dão comum, 
ou com ambos os pés sacudindo-os para 
traz.—Este homem apanhou uma jiarelha 
de couces. 

— Por extensão. Pontapé, pancada dada 
pelo homem com o pé. 

Aman. Isso mo parece a_mi^ 
Muito mellior que eu ir lá. 
Oh quo couces quo mo dá, 
Quando me colho sob si! 

Den. Cout';iquella si dará. 
Jluito melhor que eii ir lá. 

OIL VIC., AUTO DA FEIIÍA. 

— íí Gamilia lhe ha de erdar sua fa- 
zenda, e por derradeiro hei-lhe de dar dez 
couces sobre a cova.d Antonio Ferreira, 
Bristo, act. iv, sc. 4. — Se quereis ter 
merencoreas, despi o sayo, e dai-lhe mui- 
tos couces; qua eu em minha casa estou : 
e a palauras loucas orelhas moucas: e 
quem vos deuer que vos pague, » Jorge 
Ferreira de Vasconcellos, act. I, sc. 5. 
— « Não vos mostreis tão fouta em me res- 
ponder, que vos darei huma volta de cou- 
ces dizmdo e fazendo, e farei pouco em- 
quanto vos não tirar a lingua.v Ibidem. 

— Recúo da arma de fogo quando se 
dispara, refluxo de peça de artilheria, do 
espingarda, etc. 

— Couce da porta, ou da janella, é o 
coto do madeiro, que entra na pedra, ou 
no chão, em que gyra a porta. 

— Tirar do couce, tirar da couceira. 
— Figuradamente ; Tirar dos eixos, da 

sua posição, do seu estado fixo e ordi- 
nário. 

— Tornar alguma cousa ao couce, re- 
pôl-a em bom estado, nos devidos termos, 
em boa ordem, 

— Termo de Nautica. Couce do leque, 
a parte inferior do beque. 

— Couce do lume, patolha. 
— Couce da espingarda, a parte mais 

grossa e posterior da cronha. 
— Familiarmente. Dar couces ou dar 

o couce, dar má paga em retribuição do 
beneficio recebido, mostrar-se ingrato. 
" —Dar couces, escoueear. 

— Dar couces contra o aguilhão, re- 
calcitrar. 

— Dar ou atirar couces, fazer bestia- 
lidades. 

— Retaguarda. Ir no couce da pro- 
cissão. 

— Antigamente: Eixo quicio. 
— Adag : « Quem pás tem, couces pro- 

meite. » — aNão coucejes, ou não dês cou- 
ces contra o aguilhão.k — «Muito folga 
o lobo com o couce dtt ovelha, s) Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, 
8C. 3. 

2.) COUCE, «. m. Polilha, cárie, carun- 
cho, traça. — «Cumpria volver a dita 
Carta em pública fôrma, ca avia medo 
d'agoa, ou de fogo, ou de se comer de cou- 
ce.» Documento da Gamara de Coimbra, 
de 1358, em V^itorb. Eluc. 

COUCEADÔR, adj. (Do thema coucea, 
de coucear, com o suffixo ador»). Que dá 
couces. 

GOUCEÁR, v. n. (De couce). Dar cou- 
ces, pornadas. 



594 COUD COUD COUD 

COUCÉIRA, s.f. (De couce, com o suf- 
fixo «eira»). Peça de páo sobre que se 
volve a pórta em seus gonzos; soleira. 

— Figuradamente ; Eixo. 
— Estar o negocio na couceira, estar 

nos devidos termos, em bons termos. 
— Termo d'Armaria: Movei da arma- 

ria que. representa um pranchão de ma- 
deira. 

COUCÉLLA, s.f. ajit. Caixa, boceta. 
COUCELLOS, s. m. 2)1. Vid. Conchellos. 
COUGHO, s. m. Embarcaçào africana. 

— ot Parece-me que deve setr a maneira 
de coucho, semelhante a alguuns que ha 
nos ryos de mondego, ou de Zezer, em, que 
os lavradores joassam quando lhes he mes- 
ter nos tempos dos grandes ynvernos. » 
Aziirara, Chronica de Guiné, cap. 31. 

COUÇOÉIRA, s, f. Copo pequeno de 
vidro. 

— Pranchas de taboado grosso para 
portas. 

COÜDÉL, s. m. Capitão de cavallatia. 
— Coudel de pioádas, cabo de gente de 

pé. — aAlmocadms chamam agora aos 
que soyam chamar antiguamcnte Coudees 
das pioadas, e estes som mui ^proveitosos 
nas guerras, ca em lugar podem entrar os 
piaans, e cousas cometter, que as nom 
poderam fazer os de cavallo.t Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 66. 

— Official da casa real, que superinten- 
dia a creaçSo de cavallos, e governava 
as coudelarias; nos primeiros séculos da 
monarchia portugueza gosava das attri- 
buições de decidir aS duvidas sobre lan- 
çamentos de cavallos aos que tinham con- 
tia, 6 eram obrigados a manter cavallos 
para servirem na guerra. — a Porque na 
hoste sempre andam peqa d'escudeiros, e 
d'homeens d'armas, que não tem cupitaães, 
que andam per sy, devemos d^escolher pe- 
ra iaaes, como estes, huum capitam, a que 
seja dado carreguo deites; o qual os re- 
partirá per coudees, a saber, antre trin- 
ta huum, que terá cuidado ddles: e esto 
pera quando os pedir o Gonde estabre ao 
dito capitaõ, e coudees pera servirem na 
guarda da herva, ou do arraial, ou d'ou- 
tra qualquer necessidade, haverem razom 
de todos servirem, e nenhuum se escusar.y) 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 51, 
§ 15. — «O Conde estabre no começo da 
guerra deve fazer Coudees aquelles, que 
elle entender que som pera elloperteencen- 
tes, que tenham encarrego dos beesteiros, e 
homeens de pee, a saber, antre trinta, huum 
coudel; e este terá carrego de os aguasa- 
Ihar, e apousentar, e requerer seu soldo, 
pera quando o Conde-estabre houver mes- 
ter alguuns ãelles pera servir, ou hir a 
alguma parte, aos ditos coudees os deva 
de requerer, e ellos devem teer cuidado 
pera lhos logo dar: e esto se costumou de 
fazer sempre assy, porque todos hajam ra- 
zom de servir igualmente, » Ibidein, Tit. 
52, § 3. — (lE quando pela ventura vir- 
des,'j)u souberdes, que os Juizes, e officiaes 

do luguar vos nom dam em escripto aquel- 
les, que perteencentes som pera 'nosso ser- 
viço, ou que vol-a neguam, ou vol-os nom 
querem dar, vós avede enformaçom per o 
nosso coudel, que ouuer no luguar, e pelo 
anadal dos besteiros, e dizede-lhes, que 
vos dem em escripto os mesteiraaes, e ho- 
meens de mester, que em elle souberem, que 
vos os ditos Juizes, e Officiaaes nom dam, 
e que elles entendem, que som j^ertencen- 
tes ptra besteiros do conto ; aos quaes Nos 
mandamos, que vol-os dem em escripto, e 
vos ajxídem a ello, segundo lhes per vós 
da nossa parte for requerido ; e entom di- 
redes aos ditos Juizes, e Ojficiaaes, que 
vos dem aquelles, que vos assy foram da- 
dos em scripto pelo coudel, e anadal do 
luguar per besteiros do conto, e os façam 
logo ver ante vós pera vós delles, e dos 
outros, que vos ajudarom, escolherdes 
aquelles, que cunprem pera comprimento 
do dito numero, e dos beesteÍ3'os do conto, 
que vós achard.es, que em esse luguar de- 
via d'aver.» Ibidem, Liv. i, Tit. 68, § 
17. — <íAquelles, que achardes, que eram 
beesteiros do conto, e ora som aconthia- 
dos em conthias de cavallos, e fezerem 
certo per Alvaraaes dos nossos coudees, 
que tem cavallos, ou os ham de teer.» Ibi- 
dem, § 29. — nE quanto he dos que.se 
assy fezerom beesteiros de guarrucha seen- 
do beesteiros do conto, Nós já no capitu- 
lo ante deste o declaramos como avedes de 
fazer; e quanto he dos que vos novamente 
som dados por beesteiros, que querem an- 
tes teer per suas vontades beestas de guar 
rucha, ou cavallos sem armas, posto que 
nom ajam pera ello conthias, vós fazede 
como vos juntedes com o Coudel, e Escri- 
pvam do luguar, honde esto foi, e presen- 
te elles digam se querem teer de suas voon- 
tades as ditas òeestas de guarrucha, ou 
cavallos, posto que nov\ ajam pera ello as 
conthias; e se disserem, que sy, escrep- 
vamno assy no livro da caudellaria pera 
os costrangerem, que as tenham dhi en 
diante ; e esto mesmo ho escrepvede vós em 
vosso livro, e assyne-o o dito Coudel, e 
Escripvam pera no-lo vós mostrardes, e 
Nós podermos despois saber se estes taaes 
teem as ditas beestas de guarrucha com 
suas armas, ou cavallos sem armas, assy 
como se obriguarom; e seendo achado, que 
teem a dita beesta de garrucha com ar- 
mas, ou cavallos sem armas, vós nom os 
costranguades, por beesteiros do conto.» 
Idera, Ibidem, Tit. 69, § 16.—<tE ao 
que dizedes, que em alguns luguares al- 
guns homens som dados por beesteiros do 
conto pelos Concelhos, e pelos Coudees em 
seendo pioZes; e que despois que assy som 
beesteiros, allegam que som pobres, e tra- 
balham-se serem dello escusados; e quan- 
do-veem que o nom podem seer, alleguam 
que querem teer heesta de garrucha, e 
delles cavallos sem armas, nom havendo 
conthias; e que muitos destes taes nom 
teem cavallos,*nm beestas de garrucha, 

e ficam escusados de todo, t Idem, 
— «.Primeiramente porque Nós avemos 
formaçom, que alguuns beesteiros, 
dante eram feitos, quterem teer cavd' ^ 
por suas vooniades, por se escusarem 
nom servirem por beesteiros do conto, 
vaaom aos Coudees, e aos OJiciaaes o. 
Concelhos, e dizem que querem teer ca 
vallos por a conthia, que em cada 
Comarca he hordenado, que os 
os Coudees, e Ojjiciaaes dos Luguans 
mandam, que lhe dem em escripto 
b&ens, que ham; os quaaes lhos dam H 
alguuns, que elles ham, e com elles jwi 
os beens de seus padres, e madres, «'■'v 
beens de raiz, como moviis, e 
prata, e dizem que som seus, nom 
seendo porem dados, salvo fazendo 
por conluyo, e ajuntamento de 
tidoo por tal, qve lhe seja achada ' 
conthia; e os ditos Coudees, e ^ 
quando esto veem, deitão conta aos os > 
e sem seendo avaliados pelos avaW^^ > 
nem sabendo se som seus, lhes dam i 
raaes corno os ja teem asseentados no 
vro por cavalleiros; e per esta ^ ^ 
saaem, mm avendo pera ello contni > 
o que peor he, despois que os costranij ^ 
polos cavallos, dizem que nom 
conthia, e que os avaliem, em tal y 
que nom servem por beesteiros, 
cavalleiros: o que Nós nom havemos 
bem feito,» Ideni, Ibidem, § ia- 
mandamos aos ditos Coudees, « ^es' 
aes, e aos Vereadores, e Anadal dos 
teiros, que esto façam sem outro en ^ 
guo, e malicia, nem afeiçom, nem -j-g 
de, ca sejam certos, que se o con 
fezerem, que lhes será bem o 
e o Anadal, que em caso, que os ou < 
queiram fazer, que nom seja em eU 
sentidor, ante no-lo digua, ou envi ^ 
zer: e porem vos mandamos, que ^ 
façaaes sem outro embarguo, porqu^^^ 
sa mercee he de se assy fazer, po^ 
rarem as malicias: e farees poei" 
em seus loguos pera comprimento 
mero de cada huun luguar, e con 
hi ha d'aver.í> Idem, Ibidem, § 
« Vos mandamos, que aquelles, 2"® 
des, que forom aconthiados em e ^ 
pera teerem cavallos, e eram fos 
vintenas, e fezerom certo per cd' 
dos nossos Cóudecs, como ham de ^ 
vallos, tirade-os de gualiotes, e 
ponhades em vintenas ataa quh 
qui em diante, posto que usem r£[\„ 
do rio a pescar,í> Idem, Ibideffl) _ 
§ 11.—(í Porém esses, que 
enformaçom achardes que som 
ricos pera teer os ditos cavallos, J 0. 
assentar no livro do Coudel.» jjhesO^' 
dem, Tit. 71, § 12.—»E quando^^^^^^_ai^i 
verem de dar o dito carrego, dai ^ 
juramento na Audiência, presen 
dei, e os Juizes, e Ojficiaaes 
lho, que bem, e verdadeiramente J 
avaliamentos, que lhe mandai 
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'^P^sçando as cousas mais, nem me- 
"fls do que valerem, segundo sen entender.» 

Ibidem, Tit. 71, cap. 3, § i.-^E 
dous avaliadores, que liam de seer 

por parte fZo.Goudel, nom sejam 
parentes, nem cunhados, nem outros 

'^^eens de sua liança, por hi nom haver 
'^Peita, que elles avaliem, segundo o que 

ouver ordenado.-» Mem, Ibidem, 
8 'ij—íE quando alguun dos avaliadores 

jor dos que som postos per o Coudel, o 
"dei lhe dará outro, dando-lhe primei- 

'^'"neníe juramento, como dito he : e se 
^0 5«e he posto por parte do Concelho, 

® Concelho lhe dará outro,n Idem, Ibi- 
ju, § 3.—üE se huum homem for Cou- 

® tíe muitos Julguados, naquelles, em que 
uver sessenta homeens, ou dalli pera ci- 
/'j em cada huum averá estes tres ava- 

hadon 
e nos 

'es pela guisa, que ja he declarado: 
" "OS que forem de mais pouca gente, se 

fiuuns acerca dos outros por espa- 
' huma legoa, juntará dous, ou tres 

e poerá hi os tres avaliadores, se- 
y^ndo som hordenados : e posto que o Jul- 

«o seja pequeno, se for arredado dos 
^os mais de huma legoa, logo lhe poerá 

avaliadores.» Idcin, Ibidem, § 4. 
^«/í, porque alguuns homeens trazem 
p ■' <^abedaaes tam escondidos, qve os 

"Oees nom podem saber quanta he a 
^ "'a delles, mandamos aos Coudees, qiie 

cnformaçom per os vizinhos, 
'tiverem, ou per quaaesquer outras pegg„  ^ -í  i 

2c(s sdiJant parte de suas rique- 
li t ^ cada huum 2)ode teer, que 

"o seu testemunho, e a fazenda, que 
íem, e esso meesmo a maneira, que 

ewi suas vidas, que segundo aquello, 

í"® podem aver, façam o 
ks •' pero por que a fama daquel- 'í Çiíe alguma riqueza teem, sempre soa 

ís do quf, avaliamtntos, que lhes 
''■«ni de fazer, seram avisados de se 

aníe ao menos, que ao mais daque- 
' que a fama for, e as testemunhas dis- 

se " ibidem, cap. 4, § 4. — « 7í pera ^ milhor fazer e, mais sem tardanqa 
'""os aos Coudees que forem Comar- 

'íot/j ^ legoas, que posto que lhes a feito a tal requerimento, se el- 
^°uberévi, oue nas comarcas de suas 

íes 

%s moradores, que o façam saber 

beens d'aguuns, que d'ella 

-vs da comarca honde os sohredi- 
'onj guaes, e quejandos os bees 
Cap' r 2"® poderam valer. » Ibidem, 
Jue' ^ — 1- E se alguuns requererem, 
»'o^ "f das conthias, porque feze- 

°^Çom de seus beens, os Coudees vee- 
e Se ^^'^fipturas, que dello som feitas, 
«e (j '"bossas conjirmaçoões; e saberam, 
«e J ®"es, a que som feitas as doaçodes, 

posse do uso fruito; e se acha- 
ijj,' ?''e he assi, trabalhar-se-ham de sa- 

ass?/ como es- 
'"Cíj fezerom as ditas doaçodes, ave- 

3^'nia causa dos beens, e o mais da- \ 

rem aa parte ; e quando de tal conluyo fo- 
rem certos per boas testemunhas, e dignas 
de creer; farom secrestar esses beens pera 
Nós, e farnollo-am saber pera lhe man- 
darmos a maneira, que com elles tenham: 
e as outras- doaçodes, em que nom ouver 
conluyo, ou engano, guardem-nas. Ibidem, 
cap. 10, § G. — « Mandamos aos nossos 
Coudees, que os vassallos, que houver em 
suas coudelarias, que forem pousados per 
hidade, que os mm costranguam pera tee- 
rem cavallos, ou heestas, nem outras ar- 
mas, e os ajam dello por escusados; e se 
forem pousados graciosamente, nom aven- 
do hidade pera o seer, mandamos que te- 
nham senhos arneses compridos, e se os 
nom quiserem teer mandamos que lhes nom 
seja guardado o privilegio; e os que te- 
verem os ditos arneses ao tempo, que se 
fezertm os alardos, façam certo aos Cou- 
dees como os teem, e nom pareçam com 
elles.» Ibidem, cap. 12. — tíe oí Coudees 
novamente vierem á posse dos ofjicios do 
mez de Março por diante atee o Penticoste 
nom façam alardo, se nom em oitavas 
delle, porque em aquelle tempo temos or- 
denado, que se faça per todo o Regno. E 
entre tanto prevejam os livros da coude- 
laria, e saibam se ha hi alguuns, que tenham 
maiores contias daquello, que he posto nos 
livros, ou se em tempo dos outros Coudees 
forom decidos alguuns das conthias, em 
que eram postos, como nom devessem; e o 
que assy acharem per verdadeira enfor- 
maçom, que anda mal corregido, façam- 
no enmendar, segundo nosso Regimento 
manda. E se os ditos Coudees vierem a 
seus offlcios despuis do Penticoste, pero 
seja a cerca delle, nom façam ntardo a 
menos de tres, ou quatro mezes dt-pois da 
dita festa, por nom darem tanta fadigua 
aos homeens. » Ibidem, cap. 13. — n E os 
ditos Cowá&QSsejavi avisados, que o alardo, 
que assy fezerem, seja em tempo, que a 
gente seja mais fora da ocupaçom de seus 
trabalhos. E no primeiro alardo, que fe- 
zerem, teeram a maneira, que he devisada 
no Capitido seguinte, que geeralmente ajam 
de teer em todolos alardos; e da gente, 
que for achada em suas coudelarias na- 
queUe primeiro alardo, e de como for cor- 
regida farom os Escripvaães das coudela- 
rias cada huum dous cadernos, e huum 
enviarom a Nós, e outro ficará a elles; 
e seram os cadernos feitos pellas distinc- 
çoòes adiante declaradas,» Ibidem, § 1. 
— íE os que teverem potros, que ainda 
nom sejam cavalguados, traguam-nos seus 
donos, ou os mandem trazer per redeas, 
ou cabrestos pera os Coudees poderem veer 
como stam pensados.»lh\àQm, cap. 14, § 6. 
— « E quando os Coudees ouverem de fa- 
zer alardo, façam poer alguma, parte os 
que tevèrem cavallos arnesados, e os que 
teverem cavallos singellosaoutra, e os de 
beesta de guarrucha a outra, e os de pol- 
lee per a dita maneira, e os homeens de 
pee lanceiros a huma parte; e se hi ouver 

alguuns, que tinham feudos, a outra; e 
assy façam os ditos Coudees com elles 
seus alardas.» Ibidem, § 7. — « Efarom 
os Coudees em seus livros todàlas enno- 
vaçòoens, que acharem em os ditos alardos, 
quando os f zerem assy df alguns, que te- 
nham cavallos, e armas e os nom trouve- 
rem, como d'alguuns, que os nom ti- 
nham, e os virem a te<.r, e d^afguuns 
outros, que novamente forem asseentados 
nos livros das coudelarias, ou d'alguun8 
outros, que falhcerem dello; e estas en- 
novaçoõens cada huum Coudel enviará 
em escripto em cada huum anno a aquel- 
le, que tever carreguo por Nós de livrar 
os feitos da coudtllaria.» Ibidem, § 8. 
—« Todos os que forem theudos de vir 
aos alardos, viram a elles aos tempos, que 
lhes for mandado per os Coudees, segun- 
do em Tiosso Regimento he contheudo; e 
os que nom vierem, se nom teverem gran- 
de, e certa necessidade, per que o leixem 
de fazer, os que forem aconthiados em 
cavallos, e armas paguem de revelia cem 
reaes ; e os dos cavallos singellos paguem 
sententa; e os de beesta de guarrucha pa- 
guem cincoenta ; e os de beesta de polce 
paguem trinta; e os de lança e dardo, 
ou de lança e escudo diz.» Ibidem, cap. 
IG. — « 7í quando os Coudees mandarem 
aos aconthiados, que tenham armas, ou 
cavallos pelos primeiros avaliamentos de 
seus beens, ou por perderem, ou vende- 
rem os que dantes tinham, lhe darom os 
Coudees os espaços, que som contheudos 
em este nosso Regimento; e os que passa- 
rem, mandamos, que os degradem da Vil- 
la, e do termo, atee que tenham os ditos 
cavallos, e armas; e se passarem os nos- 
sos degredos, mandamos, que sejam pre- 
sos honde quer que forem achados, e nom 
sejam soltos ataa veerem nosso especial 
mandado.» Ibidem, § 4 — <t 7í posto que 
tenham o dito degredo, se perjiosamente 
se leixarem andar em elle per espaço 
de tres mezes, e nom teverem o que lhes 
he hordtnado, mandamos que os Cou- 
dees com os Juizes, e Escripvam dacou- 
delaria cheguem a sua casa do que assy 
for perfioso, e se acharem em ella ouro, 
prata, ou dinheiros, tomem dello quanto 
abastar pera comprar as armas, ou caval- 
los, que assy ouverem de tetr, e comprem- 
no; e se em sua casa estever quem delh 
possa teer cuidado, façam-lho entregar; 
e se hi nom estever quem tal cuidado possa 
tomar, e for cavallo, ou potro o que assy 
o Coudel comprar, entreguem-no a alguum 
homem da Villa, que delle possa teer cui- 
dado, e aja em cada huum dia dos beens 
daquelle aconthioso doze reaes, ataa que 
elle tome carrego de seu cavallo ; e se fo- 
rem armas as que ashy comprarem, en- 
treguem-nas ao Procíirador do Concelho, 
que as tenha, e as entregue ao conthioso 
quanelo vier.» Ibidem, § 5. —<1 Porque 
muitos aconthiados em cavallos ham espa- 
ços a rogo d'alguuns, que no-lo por ellet 
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peãemj ãe Jiuum anno, e ãespois outro, e 
outro, callando o primeiro, e segundo, e 
terceiro, e assy ha hi alguuns, que se faz 
muitos amios, que nom teem cuvallos, man- 
damos, que todo aqudJe, que outer Alvará 
d'espaço, e ja ouve outro, e nom fezer delle 
mençom do espaço, ou espaços, que pri- 
meiramente ouverom, que lho nom guar- 
dem os Coudees.»Ibidem, cap. 18.—«Nós 
elrey mandamos a vós que tanhaaes esta 
maneira, que se segue com os Coudees des- 
tes Ivguares aqui contheudos, a que vos 
mandamospornosso serviço.d Ibidem, cap. 
20, § 4.— «Porem esses, que vós per certa 
emformaçom achardes, que som abonados, 
e ricos pera teer os ditos cavallos, fazee os 
asseentar no livro do Coudel, e esso medes 
no vosso, pera podermos saber ou que em 
cadahuum luguar mais crecem; e assynaai- 
llies ter no certo, segundo a dita Horde- 
naçom manda, a que os tenham, e pare- 
çam com elles. Ibidem, § 12. — nE man- 
damos aos ditos Coudees, que estas coutas, 
que aqui mandamos, façam, e compram 
quttndo os sobre ello da nossa parta reque- 
rerdes, como he aqui contheudo, e devi- 
sado, sem outro nenhuum emhurgiw, que 
huuns,e outros a ello ponhaaes.n Ibidem, 
§ 14. — iSe alguum, ou alguuns beesteiros 
do conto, requnrer que o ponham pior ca- 
valleiro raso, mandamos ao Coudel^ que 
o nom ponha, salvo que lhe avaliem pri~ 
meiraviente seus heens; e se tever a con- 
thia, per que se lançam as beestas de guar- 
rucha com suas armas, entom o faça as- 
seentar por cavalleiro, e doutra guisa 
nom; e d'hi emdiante constrangua-o, que 
tenha tão hoo cavallo recehondo, como os 
que teem cavallo, e armas per conthia.n 
Ibidem, cap. 19.— «.E se per ventura os 
Coudees forem negrigentes a mandar teer 
os cavallos a estes, que assy forem bees- 
teiros do conto, por algumas afftiçoões, e 
passar o tempo, a que mandamos, que os 
tenham em esta nossa Uordenaçom; man- 
damos aos Anadees, que os tornem logo a 
poer por beesteiros do conto, covw antes 
eram. D Ibidem. § 2. — n. Primeiramente 
tanto que cheguardes a cada huum luguar, 
requeree ao Coudel^ que achardes em posse 
do ofjicio, e dizee-lhe que vos dê em escri- 
pto todolos aconthiados, que tem em seu 
livro, assy de cavallo, e armas, como de 
cavallo sem armas, e armas sem cavallo; 
e também de beesteiros de conto, como d'ho- 
meens de pee; e se o dito Coudel nom te- 
ver os ditos livros, requerede-os ao Cou- 
del, que ante ellefoi, ou ao Escripvam; 
e tanto que vo-lo dtr, concordayo com o 
caderno, que levaaes desse luguar,quevos 
foi enviado per o dito Coudel, ou per ou- 
tro, que ante foi dus ditos aconthiados. n 
Ibidem, § 5. — <sE esta maneira, que es- 
crepvemos, que os Coudees ajam de teer 
quando primeiro vierem a seus ofjícios, 
essa meesma teeram com aquelles, que sou- 
berem que despois ouverom beens per he- 
rança, ou d'alguma outra maneira ouve- 

rom offidos, ou aprenderam mesteres,per- 
qtie seus beens sejam acrescentados em va- 
lia; e esso meesmo com outros quaaesquer, 
que novamente casaram, dandu-lhes espa- 
ço d'huvi unno, em o qual te.mpo nom que- 
remos, que seja^n aconthiados-, porteerem 
auzo de em o dito tempo poderem corre- 
ger suas fazendas, e saberem parte de 
seus beens ; e acabado o dito anno, se te- 
nha com elles a manaira, que devisamos, 
que o Coudel aja de teer quando primei- 
ramente vier a seu ofjicio.»Ibidem, cap. 5, 
§ o.—dElliei Dom João, á-c. em seu tempo 
Jez Ley, per que estabelecto, e hordenou 
por exalsaviento da tíanta Fé de Nosos 
iSenhor, e Salvador Jesus Chrispto, por- 
que aquelles, que som injiees, e se tornaõ 
aa nussa verdadeira Fé Católica, sejam 
favorizados aalem do que o som aquelles, 
que sempre Jórom Chrisptaaõs, que qual- 
quer Mouro que se tornar aa Fé de Je- 
sus Chrispto Nosso /Salvador, fosse escu- 
sado de teer cavallo, pusto que otivesse 
conthia pera o teer, segundo a Hordena- 
çom do liegno: e asi-y mandou a todolos 
Coudees das Cidades, e Vitlas, e Luga- 
res dos seos Regnos, honde jóskem mora- 
dores, ou elles quisessem morar, que os 
nom costrangeskem para teer os ditos ca- 
vallos, posto que tevessem conthia, per que 
segundo a Hordenaçom do Jiegno os de- 
vessem teer.D Idem, Liv. 2, Tit. llO. 

— Coudel mor, o que tinha a seu car- 
go cuidar na propagação dos cavallos, 
castiços, e de marca. 

Sefior coudel moor, cuidais, 
por fazcrdes muy tas cobras, 
com mil graças (juc falays, 
que'iioa encalíuiieays 
outras vcriladeyroa obras. 

CANC. DE UKS., 1ÍV. I, p. 38. 

— «Nestas cortes fez el liei algumas 
ordenações necessarias pera bem do regno, 
& a requerimento dos jwuos tirou hos of- 
jícios de Annadens mòres, & Coudees mó- 
res, ãssi hos menores de cada hum destes, 
com todalas jurdições, que tinhaõ com hos 
taes cargos, por excusar muitas opres- 
sões, que ho regno por caso dos taes offi- 
cios recebia, sem delles hauer necessida- 
de, dos quaes deixou somente hos Amia- 
dtns móres dos besteiros do monte, a que 
chamaõ da fruldilha, (fe dos espingardei- 
ros, por serem necessários, assi pera ser- 
uiço do regno, quomo dos lugares Dafri- 
ca, & socorro delles, & aos oj/iciaes mó- 
res, & menores dos ojjicios, que tirou, sa- 
tisfez com outras merces.t üamiao de 
Goes, Part. I, cap. ÜG. 

COUDELARÍA, s. /. (De coudel, com o 
suffixo «aria»). Officio de coudel. 

— Censo, rol, numero ilos acontiados, 
ou obrigados a servir a cavallo na guerra. 
— «E quando tal, como este, o dito Cou- 
del assy avaliar e fezer asseentar no li- 
vro da coudelaria, mandar-lhá dar huum 
estromento puvrico para o Anadal Moor 
de como lhe avaliou seus beens com o Es- 

cripvam de seu officio, e com os avalid o 
res, poendo-os per nome, e que lhe flc o 
a conthia pera teer cavallo sem armas, 
o teem asseentado no livro pera 
nos alardos, assy como os outros, e de pi 
to assy o jdça, que lhe nom dê maior es 
paço, nem lhe seja mais favorável pera, 
Anadal nom mandar mais costraj>g^' 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. > i 
cap. 19. — dE assy poeram geeralmen 
'todolos outros aconthiados em armas, e ca 
vallos em tal guisa, que possamos bem sa^ 
ber os cavallos, e armas, e beestas, 
em cada huum luguar e coudelarias 
claradamente; e quando vier ao outro an 
no, assy poeram: F, pareceo com tal ca- 
vallo, que era espaçado, que tevesse 
armas, e assy os que forem tirados, 
minguados das armas, ou cavallos> 
que razom ; e também os queacrecenta 
per qualquer guisa que seja.n IdeiHi » 
dem, cap. lõ, § 17.—«Os coudees,^ 
cripvaaens nom levarom peitas, nein^ se 
ços, nem ajudas de corpos, nem d oit 
cousas dos da sua coudelaria, se nom 
que furem seus parentes, ou 
aaquem do quarto graao, ou de seus 
nhados aaquem do terceiro graao, 
seus criados, que com elles viverem í 
espaço de cinquo annos, ou que elles ^ 
sassem de sua casa, ou de seus 
colaços, que som pessoas que lhes tal a} 
da fariom, posto que elles nom tevess 
dito carreguo.» Idem, Ibidem, cap-1 ' _ 
nEporquanto Nós teemos mandado aos 
dees, que como em cada huum lugai"^ 
barem de fazer os alardos, logo enV 
rooles a quem por Nós tever carreg'' 
coudelaria, e se lhe nom enviarem 
tos rooles, tanto que o dito alardo jO 
bado ataa trinta dias, Nós dalU en ' ^ 
avemos o Coudel por privado do 
lhe mandamos, que nom use mais „ 
salvo se despois per nossa Carta 
zermos delle mercee.n Idem, Ibidem. S . —5 

acef ■nE sobre esto caso vós nom tirees 

quiriçom nenhuma, salvo quando se 
tasse que por mal querença, 
quisesse ao Coudel do luguar, 

^ delle a dita enformaçom, ou doutra 
ma guisa opodesseis saber per acertam 
entom obraae em ello, segundo vos "^^g. 
devisado: e todo esto fazee 
cripvaães das coudelarias^ ou Qo- 
guum Taballiaaõ de cada luguaf} 0. 
marca, se entunderdes, que o Wi' ^,0. 
deis fazer com elle, e mais sem so 
Ibidem, cap. 20, § 13.—«E 
que posto que os ditos Mouros 
dos Chrisptaaõs, ou cada 
sem postos nos ditos lugares 
larias, ou dos Besteiros, ou das ^ 
do mar, que fossem dellas tirados^ 
sem quites de todo, e liberdados, ^ 
e nom fossem pera ello mais costi y 
nem pera teer nenhuàs outras p/ta 
beestas de garrucha, nem de ' pof' 
que tevessem conthia pera as ter^ > 
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?"6 sua mercee foi de seerem de todo qui- 
e liiires, e izentos, e per nenhuã çjui- 
pera ello costrangidos: e mandou, 
a dita Hurdenaçom ouvesse lugar, 
nos queantes ja erau tornados Chris- 

Ptaàus, como em aqutlles, que ó des^ms 
jossem, que a dita Hordenaçom foi fèita, 
P<^^que lhe pareceo seer igual razom assy 
® «iiuns^ como a outros. Ibidem, Liv. Ii, 
Tit. 111. 

Criação de pôtros de raça. 
~~Logar onde se conservam garanhSes 

lançal-os ás éguas. 
Manadas de éguas escolhidas para 

t'rar raça. 

ÇOÜDÍLHO. Vid. Caudilho. 
I COUDICÍLHO. Antiga forma de Codecí- 

0. dizemos que em tudo caso, hon- 
® o poder que he dado a alguum pera 

^'^Tnear quem lhe aprouvér, dependesse d!al- 
testamento, ou coudicilho, ou qual- 

S"®»* outra postumeira voontade, despois 
huma vez aqvelle, a que foi dado o 

pera escolher alguma pessoa, ou 
l^^-lqner cousa, escolher a pessoa, ou a 
'^^sa, nom poderá mais revogar essa en- 

e ainda que outra faça revogando 
P''imeira, nom valerá, nem averá algu- 

''^'^jorça ou vigor.t Ordenações Affonsi- 
Liv. IV, Tit. 79, § 5. 

COUDRA, s. f. ant. Colxão, enxergão, 
"avesseiro. 

COUliflÔR, s. f. (Do latim caulis, e 
Termo pouco usado. Couve flor. 

JOUPÔN, í. m. Vid. Copão. 
ou CÔIRA, s. /. (De couro). Gi- 

1^0 de couro com abas que na guerra ser- 

es^ proteger o corpo.—«Passado '^io, com grade alvoroço de todos para 
^ esta entrega; logo ao outro pela 

esí" . " dei Rey, que era a sua 
^ apareceo com oitenta e seys ten- 

muytas ricas, cada huma 

c»n rodeavão trinta elifantes postos 
tQf^ duas jileyras a modo de guerra 
'íoi; castellos embãdeirados, & pa- 

'ias trombas, qm por todos erão 

'"lil ^ quinhentos & oitenta, & doze 
de cavallo, com jaeezes & cu- 

fech^ que também por sua ordem 
(f; todo o dopo em quatro jileyras, 

todos armados de cossoletes, & 
trgf ^ sayas de malha, & com lanças, 
^es copos dourados.D Fernão Men- 

Peregrinações, cap, 149. 
I)( v 

seda leua, o charo esposo 
e jubào de ouro lauradaa, 

I)g ^ ^ííprina coura ornada, e chea 
Pequenos botões do mil diamantes. 
®0RTE REAI,, NADP. DB-BEPÜLV., C. IV, 

io s. f. (Dg couro, cora o suffi- 
Vç o Armadura defensiva que co- 
'Ço. Couraça í/e conro^ couraça de 

este embaixador mandou 
.^'Albuquerque por embaixador se 

■'^'líonio demiranda dazeuedo, & 
® Coelho bem acompanhados, per 

quem escreueo a el-Rei, á lhe mandou hu- 
mas courasas develudo cramesi & hum ca- 
pacete, & barbote guarnecidos douro, & 
hum arnes darmas brancas, (ít huma adar- 
ga dante inuito rica metida em huma fun- 
da de hrocado, & outras peças de prata 
laurada de bestioens, & panos darntar 
douro, & seda, & huma besta muito bem 
obrada, com seu almazem.D Dainiào de 
Goes, Chronica de D. Manuel, part. iii, 
cap. 119. — «Com esta nuua, por no caho 
ficar seguro determinou Antônio dazeuedo 
desembarcar na carauela, afiuzada tam- 
bém em duas nãos hiscainhas que naue- 
gauam pera leuante, & estauam ancora- 
das na Álmadraua, n'este caminho a acom- 
panharam loam coelho alcaide mor de 
Tanger, éc Aires coelho seus j^rimos com 
irmãos, em cuja companhia se foi o Gri- 
maldo que se saluara a noite dantes da 
fusta, feita vela em passando o cabo de- 
raõ com a mesma fusta, a qual ueo enves- 
tir a carauela lançandolhe logo oito ho- 
mens dentro, ao que loam coelho, & Aires 
coelho armados de couraças, capacetes, & 
adargas acodiram com lanças nas mãos, 
& assim o Grimaldo, que o fez em quan- 
to este negocio durou mui esforçadamente, 
os quaes do primeiro encontro matarad 
quatro dos mouros, & os outros se lança- 
ram na fusta.y) Idem, Ibidem, Part. iv, 
cap. 50. 

Suas lanças, seus cavalos, seus arnezes 
Por só seus jogos, e delicias tinham, 
As couraças, adargas, e padeses. 

ANT. FKIÍB., CARTAS, liv. ir, n." 3. 

— Modernamente : veste do couro sem 
abas que iwam n'algumas partes os oífi- 
ciaes do cavailaria. 

—Termo antigo de Fortificação. Mura- 
lha elevada e forte que protegia uma po voa- 
ção d'umlado, subindo. — A Couraça dos 
Apóstolos e a Couraça de Lisboa, em Coim- 
bra síio ura exemplo d'essas muralhas. — 
Emtom ameaçarom damdar, e passada a 
ponte chegamdo aa coyraça, chamou o Iffan- 
te huum dos seus.» Fernão Lopes, Chroui- 
ca de D. Fernando, cap. 103. — «.Depois 
desta entrada da serra de Benemares de- 
terminou dom loam Goutinho de ir a tie- 
jAa em companhia de dom Pedro masca- 
renhas seu cunhado, nas gales de que era 
capitam como fica dito, com que ja an- 
daua no estreito, ha comprir uma roma- 
gem que tinha prometida a casa dê nossa 
iSenhora dafrica, & porque assentaram de 
tornarem por Tanger, Antonia dazeuedo, 
filha Danibal teixeira, molher que fora 
de Dlogo do fonerai, fretou huma curauel- 
la pera em sua companhia se ir pera Ar- 
zilla, com suas tias, ^ irmãos, donde era 
natural, & tinha sua casa, a qual stando 
prestes, com todo seu fato embarcado, so- 
cedeo que com força de levante naõ pode- 
ram as gales surgir na barra de Tanger 
6c passando de longo do muro, & couraça 
da Cidade se foram Arzilla, polo que a 

carauella, posto que se nisto muito traba- 
lhasse, nam pode sair da baia pera seguir 
as gales.n Damião de Goes, Chronica de 
D. Manuel, Part. iv, cap. 50. 

— Corredor ou ladeira com parapeito 
para dar entrada o passagem ao abrigo 
de tiros. 

— Especie de revestimento ósseo que 
produzem as escamas unidas de certos 
peixes. 

— Couraça maritima oii fluctuante, ap- 
parelho destinado a suster ao cimo da 
agua, deixando a faculdade de mover os 
braços e as pernas; especie de bóias. 

— Kevestimento de ferro que protege 
os navios contra a acção da bala. 

— Figurada e popularmente: mulher 
velha ou feia, desmoralisada. — «Huma 
cousa vos direi. Muito mais raramente 
vistes vós molher moça fermosa pagar pa- 
reas, que a fermosura, por mofina que se- 
ja, sempre tem jurdição. Couraças velhas 
entregues a rapazes he justo que as pa- 
guem, tÈ que dum os canivetes. E as feas 
também quepadeção, pois querem pôr ten^ 
da sem cabedal.a Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Ulysipo, act. i, sc. 4. 

f COURAÇADO,/)arí. piss. de Coura- 
çar. Armado d'uma couraça. 

— Navio couraçado, navio forrado ex- 
teriormente de ferro, á prova do bomba. 

— Termo de Zoologia. Revestido do 
uma especie de couraça.—Crustáceo cou- 
raçado. 

— Figuradamente: Alma couraçada 
contra a injustiça. 

f couraçar, V. a. (De couraça). Ar- 
mar com couraça. 

— Couraçar-se, v. refl. Armar-se com 
couraça. 

— Figuradamente: Fortalecer-se. 
COURAGÉIRO, s, m. (De couraça, com 

o suffixo «eiro»). Que traz couraça. 
— Hoje soldado de cavailaria, trazen- 

do capacete e couraça. — Um regimento 
de couraceiros. — Em Portugal não ha 
couraceiros. 

— Ufiicial que faz couraças. 
COURAMA, s. f. (De couro, com o suf- 

fixo «ama»). Couros em cabello, crús ou 
curtidos. — a Como era homem a quem a 
honra mais obrigava, que a cobiça da coi- 
rama.» liarros. Década I, Liv. i, cap. 6. 

COURÃO, s. m, Augmentativo do Cou- 
ro ou Coura. 

— Figurada e popularmente: Mulher 
velha ou muito feia; mulher usada na 
devassidSo. 

COURBARÍL, s. m. Arvore da America 
que dá a resina anione. 

COURÉIRO, s. m. (De eouro, cora o 
suffixo d eiro í). Mercador do couros em 
cabello, que os vende nas feiras em ta- 
moeiroa, sogas, brochas, etc. 

COURELHÉIRO, s. m. (De courela, com 
o sutíixo «eiro»). O que repartia as cou- 
rellas aos colonos ou novos povoadores 
de uma terra, sesmeiro, 
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COURÉLLA, s. f. Porção de terra da 
largura de dez braças e do corapriinento 
de cem. — «jG daqui ficará clara a re- 
zaò porque até na diuina scriptura (dei- 
xado a humana que disto tê muito) se 
chamad os lieys pays, & os vassallos fi- 
lhos. Os seruos de Naamã principe da 
milicia,' chamaraõ a seu senhor pay: íc 
no cap. 33. do Genesis onde se diz que 
lacoh vindo da Alesopotamia pera Cha- 
naan comprara huma courella de terra por 
cem ouelhus aos filhos de Htmor puy de 
Sychem.n Fr. Joio de Ceita,, Sermões, 
p. 122. 

E vós ainda disputáes ferrenhos , 
Se havemos de fallar como os Peraltas; 

• Se afiroso, rango, pcpulácea, egidio 
Devem ter entre nós assento e poace, 
Ou se havemos de pôr em extermínio 
Quiçá, máo-grado, asinha, outróra avante ! 
Eis-uos pois deparados neste ensejo, 
Como esses Aldeões, que ainda esquives 
De possuir herdades, nem courelas, 
Que cora Baccho, e com Córes lhes acudào, 
Al terçassem vermelhos e aflinados 
Sobre o gume de foices e podôas. 

FK.ÍNC. M. DO KASO., OBRAS, tOm. I, p. 72. 

— Courella de vinha, a porção de vi- 
nha dividida por vallado, mato, etc. 

COURELLÉIRO, s. m. Vid. Courelheiro. 
CÒURÍNHA ou CÔIRÍNHA, s. /. Dimi- 

nutivo de Coura.— alíuma coirinha dan- 
ta só trazia.» Antonio Ferreira, Bristo, 
act. II, SC. 4. 

CÔURO ou CÔIRO, s. m. (Do latim co- 
rium). Pelle espessa de certos animaes. 
Cat. He raposo, Deos mantenha. 
Marg. Si raposo ; teu pae torto. 
Inez. Ouriço cacheiro morto. 
Marg. Não lie cousa qua pel tenha. 
Aíad. jNlas sabeis que he leitào, 

Que tem couro o nào tem pelle ? 
Marg. Leitão ? isso vos era elle. 
Ignez. Elle não ha de ser cào. 
Marg. Nem ave, nem cousa viva 

Nem morta. 
OIL VIC., AUTO PASTOUIL POKTÜGÜEZ. 

— Pelle dos animaes separada da car- 
ne e curtida. — Um couro de bui. 

— nE a causa he, porque enverdece 
com a agoa salgada, ejasse tam correen- 
to nella que parece feito dó coiro.p Bar- 
ros, Década III, Liv. iii, cap. í.—iFelo 
que foi necessário Afonso Dalhuquerque 
alargarsse do lugar em que estaua & irse 
lançar junto do rio que passa antre a 
ilha de Diuar, & a terra firme onde logo 
os imigos feztii ão outra estancia, & asja- 
zião em tudolos lugares de que podiuo em- 
pecer aos nossos, & os fazião mudar mui- 
tas vezes de huma parte pera outra, com 
astaz perigo, a que se ajuntaua a gran- 
de fome que padeciam, 'que chegou ate co- 
merem ratos, & os couros das arcas co- 
zidos, o que não poderão sofrer muito 
tempo se lhes Deos nam acudira com al- 
gum pescado que tomauão no rio posto que 
fosse pouco, & cheas dagoa do vtoide com 
que se a do rio fez doce, de que btbiam, 
l^orque da do sêrtão, nem da ilha sú 'aam 

COUS 

podiam valer pela guarda que se nisso 
tinha.V DamiTio de Goes, Chronica de D. 
Manuel, Part. iii, cap. 6. 

A todos OS vi em couros, 
Nenhum com botas calçadas, 
Forque do couro das botas 
Fazem vinho nas borrachas. 

JKIl. UAIIIA, JUBN. I. 

— Couro fervido, couro cosido e pre- 
parado que se emprega sob diversas for- 
mas. 

— Couro verde, ou crú, couro que não 
recebeu nenhuma preparação. 

— Couro de Valachia, couro prepara- 
do com um banho em que se diluiu fari- 
nha de cevada. 

— Couro da Transylvania, couro pre- 
parado com farinha de centeio. 

— Couro da iiussia, couro de vacca 
preparado na Rússia; pelle de phoca pre- 
parada com a casca do betulo negro. 

— Couro d'afiar, tira de couro sobre 
que os barbeiros passam as navalhas de 
barba para lhes darem fio. 

— Figuradamente: a pelle. 
— Chegar a roupa ao couro, dar pan- 

cadas.— «Ja você metteu sua nesga; ve- 
nha para cá chegar-lhe huma roupa ao 
couro.» Francisco Manoel de Mello, Fei- 
ra de Anexins, Part. i, Dial. vi, § 2. 

— Andar, ficar entre o couro e a carne, 
diz-se das cousas que não dào grande cui- 
dado, a que se dá pouca importancia. — 
n Mudança de qualquer proposito enfada, 
mas anda entre o couro e a carne, que he 
fraca, resiste mal: mas desfa:.er esperan- 
ças que nos sostentavam de muito, achega 
ao vivo, estam magoando as entranhas.d 
D. Joanna da Gama, üitos da Freira, p. 
41 (ed. 1872.) 

— Encher os couros, saciar-se, comer 
muito. 

— Couro, nome baixo injurioso dado 
ás mulheres gastas na devassidão; ás 
mulheres feias e devassas, etc. 

— Em couro, nú. 
— Levar couro e cabello, levar, fazer 

perder tudo, não deixar nada; deixar 
n'um estado miserável de saúde, de ha- 
veres. Locução metaphorica tirada dos 
máos barbeiros que esfoiam os fregue- 
zes ao barbeal-os.=Diz-se também d'uma 
reprehensào forte, aspera. 

COURTENÁY. Vid. Quartenai. 
CÒUSA, ou CÔISA, s. f, (Do latim cau- 

sa). Tudo o que é inanimado, e, n'uma 
accepção generalissima, tudo o que exis- 
te, existiu ou pode existir; aquillo de que 
se tracta, objeeto, assumpto; causa, moti- 
vo; facto, sucesso.—O emprego frequen- 
tissimo da palavra cousa, as accepç3es 
indefinidas, einnumeias que toma, ver-se- 
hão á evidencia pela rica eullecção de exem- 
plos que fipresentamos. — <.(.Estabelecemos 
que nenhuum que nosso oueençal sela come 
rreposteyro ou porteiro e hicham e escan- 
çam çaquiteiro çeuadtiro estrabeyro alf- 
fayate ou outro qualquer que em no nos- 

COUS 

sorreyno de nós teuer alguma cousa 
çnl pera fazerem nossas despezas ou 
dar os nossos panos pera deziinalos ou 
nossas terras a rrend.a, ou al que ç^er ^ 
der nosso pam ou nosso vinho a uenn ■ 
Documento de 1211, em Port. Mon-"is • 
Leges, Tom. i, p. 176. — ^^Todo u m 
e a laá, e o fiado, e ferramentas, ^ ^ 
cudelas, e todalas outras cousas > 
que som conteenças de casa.» Docuffle 
de S. Thiago de Coimbra de 1278, e 
Viterbo, Eluc. — «E per ffeitas 
dicipulo in a ffestinança de temor 
ambas as cousas comunal, mays cedo 
acabadas. V Regra de S. Bento, cap. 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. — 
chus aga aguça das cousas traspassd ^ 
e terreaaes, e cayvis.D Ibidem, cap. 
«íSe algumas cousas sãamente 
mente, ou cum humildade de caridade 
prehender, tracte o Abade sagesmente 
pela ventura a esto o adusse nostro Sen 
Ibidem, cap. 61. 

Ca non fora tan gran cousa dizer 
Se se mi a min ben ouvess'a parar 
A mia fazenda ; mas quen deus guarda 
Non quer, non pode guardado seer. 

TKOVAS E CANTARHS, n." 7. 

Vai que se avir quantas cousas eon 
En o mundo non mi á do guarecer 
De morte, pois Üe non ousar dizer, 
O ben que 11' eu quero, e poren non 
Me sei consello, nen sei ora ben 
Se prove d'ir y, se non ó meu sen, 
E meus consellos todos aqui son. 

IBIDEM, n." 220. 

Direi-vos agora, amigo, 
Camanho tempo passado, 
Que non pude veer cotiza, 
Onde üuvesse gasalhado, 

Des que vüs de ini partistes, 
Ta aora que me vistes. 

CANO. DE TROVAS ANT., n.° 20. 

Des oj'mais audarei leda, 
Meu amigo, pois vos vejo 
Qu'a muito que non vi couza 
Qae me tolhesse o dezcjo, 

Des que vós de mi partistes 
Ia aora que me vistes. 

IBIDEM. 

Mays deus ! que grave covsa d'endurar 
Qu'a mi será hir me d'u ela for, 
Ca sey muy bè que nuaca poss' acha'' 
Nèhua cousa ond'aja sabor 
Senõ da morte, mays avrei pavor 
De m'ha non querer deus tã cedo dar. 

OAKC. DE D. DINIZ, pag. 4. 

Mays tanto que me d'ant'ela quitey» 
Do que ante cuydava me neinbrcy, 
Que nulha cousa cnde non minguov í 
Mays quand'er quis tornar pola veer 
Alho dizer, e me bem esforcey, 
De lho contar sol non ousy poder. 

IBIDEM, p. 13. 

— (íNon furtes nenhua cousa 
nem per onzenas nem per maa Í"t.*ic0' 
Cathecismo, p. 163, em Inéditos . ^ 
baça. Tom. i.— «.E depois que 
dulcidde da paz, non afaria fg^cíj 
cousa, senon choro e pesar da 
que se segue da turbaçon.* Ibidô®' 



cous cous cous 599 

se alguma cousa outra que- 
^s, em na Egreja se pode todo deli- 

ApostoIos, cap. 19, § 39. 

me"/ e as companhas tinham em açucKas cousas.» Ibidem, cap. 

cáí y~ doaçom a vós de tudalas 
ou/"^ e brevemtnie, de tudalas 
,• que eu ej.» Documento Au- 

pm Elucidario. — «Ouro^e d; e outras cousas emprestarum, ou de- 
e em coudesilho.v Cortes 

CO de 1372. — iDe qualquer que venderem recadem a S^sa.» Ibi- 
• '^Eramosavisados em toda cousa 

ta " serviço e büo prazer tocasse, com Í"'a?íc?e cautella como se el (o pae) fos- 

aCS "^Srãdoso, e noni tam Jirme que j) '^'»ento emudaçom podesse aver.» D. 
Conselheiro, cap. 97.—«Por 

'"e» "s princípios mais elementa- 
tU / cousa.» Ibidem, cap. 5.— 
Pj, nom sayr em cousa fora da 

vyver.yi Ibidem, cap. 19.— 
„ os vossos povos alguas coizas 

io5 ^ emperamento e a 
j., ''®''<í«meíí<o da vossa terra.n Cortes 

onso IV, anno de 1331, art. 42, mss. 

z^f'" cousa boa que o rei possa fa- 
^^gundo os Santos escrevem...n Fernao 

Chronica de Dom Pedro I, Prol. 
tq, vossa real maiestade, ave- 

® nosso comuum aparelhados de 
for " todallas cousas que lhe 
^^J^P^^fzivees.í) Idem, Ibidem, cap. x. 

tare 'orre avia no castello de San- 
tiso ' outrossi estava muy gram 
^o.nh'^ MOêcía e doutras cousas, em ta- 

'^ '^'^'■ntidude^qm ante apontavam for- 
® por nom cabir com o muy to aver 

Xij ^ poinham, d Idem, Ibidem, cap. 
dir'^ " cat/a huum anno eram os Reis 
á(j pellos veedores de sua fazen- 

"«si ^^^pezas todas que feitas aviam, 
<^'íia?£cac7as come em todallas ou- 

2"'' necessaariamente con- 
Idein, Ibidem, cap. 12.— 

"'ílo ^^ntou per esta guisa ante dhuum 
To '^^^uelles casttillos tam grande tesuu- 
foi ^ estranha cousa de veer, e este 
iJej do muy gram tesOuro que el- 
io Pedro depois teve junto, segun- 
cap_ contaremos.D Idem, Ibidem, 

«-í^aremw de todo huum breve 
Sas começando primeiro nas cou- 
latfo » ^ aveherom em começo de seu rei- 

^^idem, cap. 15.—nCada 
ío devia fazer, por honra eprol 
Ibijggj®-' ^'^da CQusdL que 2)odesse.t> Idem, 
^^^0. " rT" " comenda que avia 
"oTíi py. ,Pedro Moniz, pois a elRei 
'k dello, que cataria outra cousa 

^ fezesse mercee.r» Idem, Ibidem, 
cardeal pero lhe isto pa- 

1 dtísarmzoacZas^ disse que 
tomar carrego, etc.» Idem, 

— 1 Porque todas cousas 
"''"'"'"ict • compre aver nenhuuma 

' das cousas passadas qm 

ia aconteçerovi, era neçessaria a renem- 
brança.s Idem, Ibidem, cap. 29. —0.Em 
guisa qw, afom as outras cousas de que 
em essa cidade abastadamente carregar 
podiam, soomente de vinhos foi huum ano 
achado que se carregaram doze mil tonees, 
afora os que levarom depois os navios na 
segunda carregaçom de março.d Idem, 
Chronica de D. Fernando, Prol. — aMas 
ainda a Graada mandoou pregumtar Abe- 
nantim mouro, gramde sabedor e Jíllosofo, 
que lhe escrepvesse a certidom, das cousas 
que p)odiam aqueeçer» Idoiii, Ibidem, cap. 
46. — íE certeficasse que ante que elRei 
dormisse com ella, primeiro a reçebeo por 
molher, presente sua irmaã e outros, que 
esta cousa traziam callada.»Idem, Ibidem, 
cap. Õ7.— « Senhores, a mim derom car- 
rego estas gentes que aqui som juntas, de 
dizer alguma cousa a elRei nosso Senhor.t> 
Idem, Ibidem, cap. 61. — i,E este concelho 
demandou el-rey Egica que o absolvessem 
d'algumas cousas que fizera.d Chronica 
geral de Hespanha, cap. 146, p. 151. 
—íQue nom leixe ninguém hir o seupri- 
soneiro fora da casa por sua rendiçom, 
nem por nenhuua outra cousa sem licença 
nossa, ou do Conde-Estabre, ou do Mari- 
chaljou do capitam. » Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. i, Tit. 51, § 57.—nEcomo quer 
que esto avenha em todas cousas, assina- 
damente caae muito em feito de Cavalla- 
ria. Porem bem assy a razom tolhe, que 
a Dona nom pode fazer Cavalleiro, nem 
homem de Religiom, porque nom ha de 
meter as maaos em nas lides; nem outro 
sy o que he louco, nem o sem hidade,por- 
que nom ham comprimento de siso pera 
entender o que fezerem: outro ty tolhe, 
que nom seja Cavalleiro homem mui po- 
bre, se lhe nom der primeiramente o que 
o faz porque possa bem viver, ca nom te- 
verom os antigos, que era cousa direita, 
nem aguisada, que a honra da Cavalla- 
ria, que he estabelecida pera dar, e fa- 
zer bem, fosse posta em homem que hou- 
vesse de pedir com ella, nem fazer vida 
deshonrada; nem outro sy que houvesse 
de furtar nem fazer cousa, pjrque viere- 
cesse a receber pena, que he posta contra 
os vilaaõs malfeitor es. v Idem, Ibidem, 
Tit. 63, § 15. — uSabede que Nós enten- 
demos por nosso serviço e bem da nossa 
terra darmos encarrego a Vasco Fernan- 
des de Tavora nosso vassallo, e sobrinho 
d'Affomo Furtado nosso Capitam, e Ana- 
del Moor, e a Joham de Basto seu Es- 
cripvam, e dos nossos contos, e lhes man- 
damos, que elles vejam, e apurem todolos 
beesteiros do conto de todo nosso senhorio, 
como stam apostados, e aderençados, e 
façam outros de novo, e esso mcesmo ve- 
jam, e apurem todolos homeens das vinte- 
nas do mar, e ponham em ellas de novo 
homeens, que sejam perteençentes pera el- 
lo, e façam vintaneiros; e ofjiciaaes, se- 
gundo virem que compre a nosso serviço, 
e façam todalas outras cousas, que per- 

teençam ao dito officio d'apuraçom, e cou- 
sas suso ditas, segundo se contem em 
duas Ilordenaçooens iwssas, qu", pera ello 
levam sinadas per nossa maaõ, a saber, 
huma dos beesteiros, e outra dos gnlliotes, 
e homeens do mar.s Idem, Ibidem, Tit. 68, 
§ 2.—« Outro sy mancamos, que o dito nos- 
so Capitaõ, e Anadal Moor aja, e leve do 
dito ojjicio tudalas proees, e direitos; ou- 
tro sy todalas beestas das luitosas dos 
beesteiros do conto, que se morrerom, ou 
morrerem, e de todalas outras cousas, 
que ao dito officio perteencem, assy, e pela 
guisa, que o elle sempre levou, e levarom 
os Anadees Moores, que ante elle forom: 
e nom lhe ponhades sobre ello outro ne- 
nhuum embarguo em nenhuma guisa; e 
fazee dar e entreguar as ditas beestas ao 
dito nosso Capitam, e Anadal Moor, ou a 
quem vos elle mandar.d Ibidem, § 4. 
— A este artigo responde ElRey, que na- 
quelles casos, em que for feita alguma 
demanda a alguma pessoa leigua por al- 
guuns callezes, e vistimentas, ou algumas 
outras cousas consagradas, as quaaes fos- 
sem já postas em senhorio d'alguma Igre- 
ja, ou pessoa Eclesiástica, que de tal de- 
manda nom conheçam os Juizes seculares; 
e em aquesto se nom entendam cruzes, e 
castiçaaes, e tribulos, e navetas, e imma- 
geens, e outros hornamentos, que nom som 
sagrados, ca em estes casos quando a pes- 
soa leiga he demandada, ha de responder 
perante o Juiz secular: pero se a parte 
confessa que he da Igreja, conheça o Juiz 
Eclesiástico. Dlhidem, Liv. ii,Tit. 7, art. 3. 
— «O nono artigo he tal. Outro si dizem, 
que fazees quando os Prelados, Cabidoos, 
Conventos, e as outras pessoas Eclesiás- 
ticas, nom querem hir ante ti, ou ante teu 
Sobre-Juiz responder sobre as Igrejas, 
direitos, e causas Eclesiásticas, e o dito 
Juiz tomando juridiçom qual nom deve, 
subre os Clérigos, e sobre as pessoas 
Ecclesiasticas do dito Regno, quer co- 
nhecer, e julgar dos preitos, que par- 
teScem aa jurdiçom da Igreja, e das 
cousas Eclesiásticas; e se os ditos Cléri- 
gos por esto aa See de Roma aptllam, o 
dito Sobre-Juiz, desprezando suas apella- 
çoões, dá-os por revees, e mete evi pros- 
sissom dos beês davãnditos os demanda- 
dores. i> Idem, Ibidem, Tit. ii, art. 9. 
— <iE vista per Nós á dita Lei, adendo 
e declarando em ella Dizemos, que se 
aquelle, que he demandado em Juizo por 
alguma cousa, que houve d'alguém por ti- 
tido de compra, ou escaimbo, ou qualquer 
outro titulo, o recea, e tfvie de lhe seer 
vencida, deve nomear e chamar aquelle, 
de que a ouve, que lhe venha seer autor aa 
demanda, que lhe por ella he feita; ca se 
o assi nom nomear por autor, ainda que 
lhe a cousa seja voncida, nom lhe será el- 
le despois theudo de lha compoer, nomem- 
bargante que esse, de que o demandado 
ouve essa cousa, fosse certo e sabedor como 
lhe era feita demanda sobre ella em Jui- 
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zo; porque ainda que elle assi seja sabe- 
dor da dita demanda, deve em tudo caso 
seer nomeado por autor, e chamado pera 
a defender, ca em oütra guisa nom será 
theudo a lha compoer.i> Ibidem, Liv. iv, 
Tit. 59, § 2. — <iE dizemos, gue se al- 
guum ke demandado em Juizo por alguu- 
ma cousa, e se chama a autor, que o ve- 
nha defender, deve nomear e chamar o 
autor, ante que as inquiriçooens princi- 
paaes feitas na coasaprincipal sejavi aber- 
tas e poblicadas; ca em outra guisa nom 
será esse, que for nomeado e chamado por 
autor, theudo a defender aquella cousa 
áquelle, que o assi nomear e chamar; nem 
será theudo a lhe compoer a perda, que 
assi por essa demanda receber, pois qiie 
o nom nomeou e chamou pur autor ao tem- 
po que devia, em que podesse comprida- 
mente allegar seu direito.d Ibidem, § 3. 
— «JS nom embargante que segundo Di- 
reito Commum toda cousa alhea pode seer 
vendida per aquelle, que d'ella he possui- 
dor, ainda que nom seja senhor d'ella, e 
valha essa venda, esto se entenda em pre- 
juízo do vendedor; porque vindo em qual- 
quer tempo o senhor d'ella, e vencendo-a a 
esse comprador, ou possuidor, será theudo 
o dito vendedor a lhe compoer a dita ven- 
da com todo seu interesse, seendo elle no- 
meado por autor ao tempo que deve, se- 
gundo que já suso dito avemos em este Ti- 
tulo.* Ibidem, Tit Õ9, § 9.— «Pois que 
comprou a cousa alhea, sabendo que nom 
era do vendedor, ainda que o vendedor 
ao tempo da dita venda soubesse como essa 
coma nom era sua». Ibidem, § 10.—«E 
em todo caso, honãe o vendedor prometeo 
ao comprador a lhe compoer a cousa ven- 
dida, se lhe fosse veencida, será theudo a 
lha compoer, ainda que o comprador ao 
tempo da compra fosse sabedor que era 
alhea, e nom do vendedor: e bem assi hon- 
ãe ambos, assi o comprador, como o ven- 
dedor sabiam a cousa seer alhea, e nom 
do vendedor.D Ibidem, § 11. — aE Di- 
zemos ainda, que tanto que a venda e 
compra he firmada per consentimento das 
partes, deve logo primeiramente o vende- 
dor d'entregar a cousa vendida ao com- 
prador, e des y o comprador deve logo 
pagar o preço ao vendedor, por que assi 
foi vendida. E se o vendedor recusasse 
d'entregar primeiramente a cousa vendida 
ao comprador, duvidando d'aver delle o 
preço, e bem assy nom confiasse o com- 
prador do vendedor, duvidando haver delle 
a cousa camprada, se lhe primeiramente 
pagasse o preço, em tal caso Mandamos 
que seja a cousa vendida, e bem assi dito 
preço todo socrestado em maao d'homem 
fiel, o qual entregue de todo faça as par- 
tes entregues, e contentes, a saber, o ven- 
dedor do preço, e o comprador da cousa 
comprada.» Ibidem, Tit. 60^ § 2. — 
t. E o que ferir seu padre, ou sa madre, 
ou alguum d'aquelles donde decende per 
linha direita ataa o quarto grão, ou al- 

guum seu parente chegado ataa o quarto 
graao, ou sogro, ou padrinho, ou outros 
semelhantes; e o que ferir aquel com que 
viver ; e 0 que feser sacrillegio ferindo em 
Igreja, ou furtando em ella, oufóra delia 
cousa sagrada, ou jasendo com molher 
d'Oordem ; e o que forçar molher virgem, 
ou outra que o nom fosse; e o que fezer 
adultério com molher casada, assabendas, 
outro íy a molher casada que o feser; e a 
viuva, que fuser pecado de fornisio ; e o 
que feser pecado de incèsto; e o sodomita; 
e os alcouetos; e o que doestar, ou ferir 
alguum, que tenha OJficio de justiça, no 
Ojjicio ou sobre o Ojficio; e o que feser 
forças com armas ; e o que feser falsida- 
des ; e o sorteiro, ou adeuinhador; e o ere- 
(je; e o que renega de Deus, e de Santa 
Maria, e doésta elles, e os seus Santos; e 
o ladrom, que faz furtos; e o que pooem 
fogo em paans, ou em outras cousas ácin- 
te, por fazer dampno; e o que úcinte cor- 
tar arvores alheas, que dem fruito.» Ibi- 
dem, Liv. V, Tit- 59, § 7. 

E façam ser esta cousa 
nos amores conhecida. 

CANC. DE IlESENDK, Tom. I, p. 3. 

Gue cousa he esmorecer 
se num qjierer abafar 
sem poder esfoleguar ? 

IMDEM, p. 7. 

O cuydar cause é sabyda 
c'outro3 cem mil frutos tem. 

IBIDEM, p. 10. 

Nam era cousa pejosa 
de julgar quem nam da vida. 

IBIDEM, p. 67. 

em inoor Monte-nouo 
os pouos s'íijuntam, 
rrespondem, preguntam 
myl cousas de pouo. 

IBIDEM, p. 136. 
Coua' é que muyfalarda. 
jjeni grau bamborrear. 

IBIDEM, p. 145. 

— nBuzinas, chocalhos, e outras cou- 
sas, que mais estrugiam, que deleitavam. D 
Barres, Década I, foi. 3, col. 1. — uMas 
elles estavam tam çafaros da cobiça da- 
qudlas cousas. qiie não somente as nom 
quizeram, mas ainda as quebraram, e rom- 
peram.d Idem, Ibidem, foi. i, col. 13.— 
« Que era capitam delrey de Portugal en- 
viado por elle ao rey daquella Cidade 
com certas cousas que compriam a bem 
delle.D Idem, Década II, foi. 4, col. 3.— 
iCarfel quando ó ouvio, vendo o traba- 
lho em que estava, tirou lhe pelo braço, 
dizendo: Senhor que cousa he essa? Oh 
Santa Maria! disse elle quando se vio 
acordado, que boa obra me ora fizeste 
Cqrfel! porque estava morto com este so- 
nho. E entu.0 começou de lho contar, mos- 
trando sentir muito a novidade delle.d 
Idem, Clarimundo, Liv. ii, cap. 1. — 
<íE tornando a elle, que estava sabendo da 
Duqueza Brinalta todas estas cousas; tan- 

to que Clarinda foi curada por Fi ® > 
fez curar aquelles Cavalleiros, ® ® 
fim de todos, porque naò escapou 
sem sentir os mortaes golpes dos (^'9 
tes.^^ Ibidem, cap. 2. -qual porq^_ 
já em alguma maneira sentia suas c 
sas, ainda que o não dava a enten 
vendo que se metia em huma Fusta 
pada, andando o mar hum pouco 
começou a recear o perigo de sua ' 
e chegando no fim da batalha, como 
dissemos, e sabendo cuja Náo era, ^ 
rigo de seu Irmão, ficou 
recendo-lhe que o tinhão morto.»' 
cap. 3. — «E pelo caminho se jorao 
mando té chegarem a fazer o que 
vistes, naõ sabendo a quem davaõ 
da: mas depois que conhecerad a 
nam, foi o prazer tao grande em o 
que naõ tem cousa a que se 
cipalmente em Glarimundo 
que servia nisio ao segredo de sua " 
Clarinda.» Ibidem.—(-(A 2"*^ 
em alguma maneira sentia suas 
ainda que o naõ dava a 
que se metia em huma Fusta esqu^V^^^^^_ 
andando o mar hum pouco picado,^ ^ 
çou a recear o perigo de sua vida. / 
gando no Jim da batalha, como ora 
mos, e sabendo cuja a Náo era, « ^ 
go de seu irmão, ficou trespassaa<tf F ^ 
cendo lhe que o tinhaõ morto.» Ibide 
d.Eu vos mereço. Senhor, todo o 
que em minha busca passastes, 
o servir se em alguma cousa a 
cessario: Pois leixando a razao ? 
isso me obriga por amor de se 
Ibidem, cap. 4. — «O qual ^" ^^0, 
vio diante do Emperador beijou-íhe 
dizendo: Verdade he que eu sou 
do, mui Alto Emperador, por ® 
devida, servir a outrem, e nao ^ 
mas com tudo naõ leixarei de 
obediencia a Vossa Real Magz^^^ f' 
a hum dos mais excellentes 
eu sei: e porque claramente sai 
nhas cousas, vos darei alguma 
Ias.» Ibidem. — «Tendes 
quasi pera a morte, respondeo e 
da que os sinaes que mostra suo ^ 
{isto a quem os julgar de fóru) 
que bem pequena cousa lha podia 
Ibidem, cap. 5. — «Mas Filena ja- 
tadas estas cousas, contando-lhe 
rinda estava mais sujeitada, 2"^ g. ^ 
lavras mostravão.» Ibidem, 
nPois se isto he taõ certo, 
linguagem, poderio, nem 
cansaõ a ninguém; que se « 
pera lédo viver? Naõ outra co ^o> 
contentamento d'aquelle estado 
a fortuna poem, porque . 
e esquece todalas cousas 
Ibidem. — aE naõ he sem causa p ^ 
tentar a tantos, porque tem 
renças, tantos desejos de 'dia 
dos de certos fins, que quanto ^ 
por ella, mais comprida sef'* 
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Senhor primo, disse Floramhel, vede 
prometais: porque a Senhora Lin- 

^^ifa tem altos pensamentos, e semjire 
^'"'prega em grandes cousas.» Ibidem. 

~~ «5«?n entencieo Cla rimundo, que todas 
cousas, que a Ewperatriz, e Linda- 

'/a disserad, ja vinhaõ de mais tempo 
'Penadas: e de nenhumus faz tanta esti- 
pera determinar em sua vontade o que 

^via de fazer, como das de Clarinda.» 
'flem. —. (t Tomando na memória algumas 

''"Usas, que lJii> qHq disse, mais temoroso, 
9"6 ousado, e mait vencido, que alegre; 
J a Clarinda, que já estava mui hran- 

" «e suas asperezas: que o amor com es- 
em que se ella mostrava izenta fazia- 

taes que a tinha mui vencida, n 
'Qetn— (, Quanto niais, que tem por sua 

{quem nesta parte for reprehendido) 
'^^tureza, a qual todalas cousas, que 

jf?' ^su-lhes huma perfeição sem tacha.d 
aem.-— «Porémpassou assi alguns dias, 
' '^'ttando-a com huma esperança vãa; 

ella mais, que todalas outras cousas 
'item o mundo, como quem com elle nas- 

^°'^om elle ha de acabar).D Ibidem. — 
"tilen. 
^ sobreveio Lindarifa, que lhe rompeo 
^0, e mudaraõ a j)ratica em outra Cüu- 

a estas palavras quizera replicar: 
os' .1.1 _ i 
h, 

Ibidem «iJ vindo eu a terra do 
'neiru encontro, mandou, que me apre- 
^^se diante de Vossa Magestade, e lhe 

^®sesse de sua parte, que beija Vossas 
^ ®«es mãos, e lhe peza de fazer nojo em 

ler casa, porém depois que sou- 
j ^ '^uzao porque o elle faz, receberá 

Ibidem, cap. 7.—«Os 

"utr perdestes vos pagaraõ com 
(m. outras cousas assi como estas 

wão ficaò.D Ibidem, cap. 8. 

rne íüe ella, saõ partidas, 
fuc de vos ver, e antes que o 
jKe beijar as mãos, e saber o 

de mim, que a magoa deste 

zer leixa outra cousa di- 
d' I^^dem, cap. 9. — «Mas a bondade 

hs " impedia, e refreava toda- 
á sua honra eram contra- 

"'"'"íu ^ fundamento 
^enho^ 

1^0,^ lembrando-lhe a valia, sangue, 

9^'® Clarimundo tinha; e por 
Ihi'' quiz dar tal contentamento, n 

lliQf depois que se informou me- 
"ic/u cousas que a ii>to tocavaõ, cha- 

^'^'"^^dho pera tomar o parecer de 
íaj-ggg^ cada hum, segundo seu 
9ue i. Clarimundo, que áchrca do 

'^^le tocava estava prestes pera pôr 

«O j- em seu serviço.í Ibidem.— 
« trazia Flerida, Primalião 

assim desta maneira sairam 
(acompanhadas d'alguns caval- 

ç ^^Ol^zes que as serviam, e aquelle 
^uas obras esperavam merecer- 

ia' ^aíT contentamento ; cousa que nes- 

'^e«e' vezes duvida quem o mui- 
tinham tão ataviadas elouçãas 

•"w tempo de tamanha mostra pa- 

recia necessário. Chegados ao campo, to- 
dos aquelles principes se assentaram nuns 
lugares, que pera elíes estavam ordenados, o 
Ibidem, cap. 46. 

Contente do descontente 
a noute sendo calada, 
como lie certo em quem sente 
num licou co//sa passada 
que me nam fosse presente. 
Vindo-me a memória dar 
em quàdo andava com o gado, 
ter com Maria sonhado 
fez-me o dormir dessejar 
de mim pouco dessejado. 

CHllYSr. FALCÃO, OBIIAS, p. 4 (cd. 1871). 

Ouvir-lhe eu ysto me era 
passnr o trago mortal, 
que nam ha cousa tam fera 
que he achar-se o mnl 
onde o bem achar se espera: 
Vendo jaa que estava posta 
em o que eu nam esperei, 
com minha dor trabalhei 
por lhe dar esta resposta 
que me lembra que lhe dei. 

IBIDEM, p. 11. 

Pois se ysto he assim 
e o eu também conheço, 
como se crerii <lo mim 
que soífrer o que padeço 
pode ser a este fim ? 
Cuidar que cuidado tinlia 
das vossas riquezas grossas, 
mas coxmas passadas nossas 
vereis ser riqueza minha 
vos, que nam riquezas vossas. 

Por me isto alembrar 
nào vos pareça historia, 
que as cousas de muita gloria 
com as do muyto pczar 
recebe bem a memória. 

IBIDEM, p. 13. 

Nem lia cousa que nam vença 
quem do mal quer veiiçimento 
com paçiençia se escuda 
por que tam presto se muda 
a fortuna como o vento. 

IlilDKM, p. 18. 

E pois he cousa segura 
que tudo íiin liade haver, 
ysso me dá ter ventura 
como deixal-a de teer. 

IBIDEM, p. 23. 

Se lembràças mo deixaram 
pudera eu meu mal deixar, 
se cousas se nam mudaram 
doscanço fora cuydnr : 
Pois tudo se muda assim 
e eu nam sei ser soo mudado, 
camanha perda perdi 
em perder-se-me o cuydado. 

IBIDEM, p. 28. 

Todalas cousas por tempo 
jiassam como dia e iioute, 
huma só minlia vontade 
nam, que a dor eommigo a aterra ; 
u'ena cuido eu quanto ha sol 
n'ella cm quanto nam ha dia. 

IBIDEM, p. 30. 

— « Tomando também por exercido ir 
montear á jioresta, onde el rei seu pai ti- 
nha aquelles paços reaes; e onde elle, sen- 
do mancebo, viu Gridonia tirada polo na- 

tural, com seu Hão tio regaço. Cousa que 
o então fez sahir d'Inglaterra, e comba- 
ter-se com Primalião, segundo no seu li- 
vro se conta, n Francisco do Moraes, Pal- 
meirim de Inglaterra, cap. 1. — «Fosso 
filho fez Deos tal, que não quererá que 
tão asinha acabe, pois elle pera acabar 
tão grandes cousas vol-o deu: quanto mais, 
que se nosso mal houvesse de ser tamanho 
que o perdessemos, já del.le ficam dous 
filhos com que estas idades descancem.v 
Ibidem, cap. 4. — a Tanto que Pridos 
viu o nascimento dos infantes, e a dispo- 
sição de Flerida, á maior pressa que pôde 
se partiu pera Londres a mandar trazer 
andas, em que a levassem. El rti Fradi- 
que que estava a uma janella de seu apo- 
sentamento, que o assim viu vir, receando 
o que podia ser, antes doutra cousa quiz 
saber a que era sua vinda.t Ibidem. — 
íWlas depois de sua doença foi convales- 
cendo, apartada de todalas cousas, que 
por alguma via lhe podiam dar contenta- 
mento, e se desocupava da outra gente, 
porque só podesse melhor cuidar no seu 
D. Duardos; trazendo á memória mil 
contentamentos, que com elle passára, e 
vertendo muitas lagrimas pola pena que 
lhe esta lembrança dava, occupava tanto 
n'isso o sentido, que algumas vezes per- 
dia o tempo de comer, estando tão eleva- 
da na contemplação d'esta saudade, que 
tudo o al lhe esquecia, n Ibidem. — aE 
posto que as (obras) deliu fossem taes, que 
toda suspeita o salvassem, quiz que os 
meios e fins de suas cousas remediassem 
os principios; porque quando estes são 
errados, o al se espera com elles...i> Ibi- 
dem, cap. 5. — «Não tardou muito que 
polo mesmo caminho contra a fonte, veio 
um cavalleiro em cima de um cavallo baio 
grande, armado d'armas negras e ama- 
rellas a quarteirões, e no escudo em cam- 
po negro um grifo pardo com letras no 
bico, tão trocadas, que ninguém as enten- 
dia, senão seu dono: as redeas lançadas 
sobre o collo do cavallo, e elle tão triste 
e descuidado, que parecia que nenhuma 
cousa sentia,T> Idem, Ibidem, cap. 7. — 
«E com este cuidado passou pur tantas 
cousas de fama immortal, como tias chro- 
nicas antigas de Alemanha se pode ver,e 
não se relatam aqui, porque .seria erro, 
pois a principal historia deste livro não 
é sua: somente diremos uma que lhe acon- 
teceu com outro cavalleiro, de que tam- 
bém é razão fazer memória.* Idem, Ibi- 
dem, cap. 9. — íO' minha Senhora, este 
é o bem, que a fortuna a vós e a mim 
tem guardado, dar fim a meus dias tão 
bem despendidos no gosto de vossa conver- 
sação natcido do bem, que vos quero; mas 
que faço? porque me não lembra, quem 
vosso nome commetti já tamanhas cousas 
como esta, e que nelle achei sempre a vi- 
toria dellas? certo cuidar em vós me so- 
hia dar esforço pera commetter os gran- 
des perigos, e sempre me pareceram pe- 
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quenos.» Ibidem, cap. 10. — «Por duas 
cousas, disse Dramusiando, te commetti 
o que tu engaitas^ uma, que minha con- 
ãicção é escusar mal onde é mal empre- 
gado, a outra, que vie não sei contentar 
de nenhuma viciaria onde ha pouca de- 
fensa; mas pois que tu julgas isto ao re- 
ves da v^Qntade, com que t'o digo, aguar- 
da. Primalião, que com aquella Iraveza 
o viu, começou-se de defender o melhor 
que pude, que pera o ojfender outro re- 
pouso lhe era necessário.>■> Ibidem. — aE 
mandando-Os ^'azer prestes pera o dia da 
paschoa da ressurreição, ordenaram ca- 
dafalsos sumpiuosos e grandes no campo 
onde o torneio havia de ser; cousa que 
então era assaz iiova, polo muito tempo 
que havia o não fizeram; e porque as ou- 
tras festas passadas estavam já de todo 
esquecidas: os novéis velaram suas armas 
na capela vespora de paschoa, e vindo o 
dia, o imperador, imperatriz e Gridonia 
ouviram missa com grande solemnidade, 
e acabada, fez cavalleiro por sua mão a 
Palmeirim de Inglaterra, primeiro que 
a nenhum.» Ibidem, cap. 11.— «O es- 
trondo destes primeiros encontros foi ta- 
manho que parecia outra cousa maior, 
ficando polo campo muitos cavallos sem 
senhores: e elles no chão, e alguns mal- 
tratadas.y) Ibidem, cap. '12. —• «.Palmei- 
rim que foi o primeiro neste commetti- 
mento antes que o fizesse, postos os olhos 
na fermosa Polinarda, disse comsigo mes- 
mo: Senhora, pera maiores affrontas que- 
ro vossa ajuda: por isso não vol-a peço 
nesta; que sei que ante vós não me jwde 
acontecer cousa que a victoria seja d'ou- 
trevi, pois a já tendes de mim.» Ibidem. 
— <ij!j assim se encontraram tão sem dó, 
que D. Duardos se apegou ao collo do ca- 
vallo, e esteve perto de cair; mas Polen- 
dos foi ao chão, com a sella antre as per- 
nas. Logo se tornou ahrir a porta da tor- 
re, e Pandaro chamou D. Duardos, que 
se recolhesse, e elle o fez sem ter tempo 
de poder faliar a nenhum, cousa que mui- 
to desejava pola suspeita que tinha de 
quem poderiam ser. Polendos, que em ex- 
tremo sentia aquelle acontecimento, quize- 
ra ir traz elle ; mas primeiro o fez Ver- 
nao.s Ibidem, cap. 15. — «.Palmeirim, 
que vio o fim da batalha, e o muito que 
o cavalleiro do salvagem Jisera nella e 
nas justas, chegou-se a elle dizendo : Ain- 
da senhor cavalleiro, que té agora não 
tenha de vós recebido senão obras de imi- 
go, dinas de outras assim como ellas, são 
vossas cousas taes qtie me fazem mudar a 
vontade, que me aqui trouxe, e desejar 
servir-vos na cura dessas feridas, se em mi- 
nha pousada quizesseis repousar os dias que 
peraissoforem necessários,n Ideni, Ibidem. 
— «.Recindos, rei d'nespanha, como esti- 
vesse desejoso de seguir as cousas que 
com trabalho se alcançam, vendo o movi- 
mento que a perda de D, Duardos e Pri- 
malião fazia em todolos cavalleiros sina- | 

lados do mundo, havia por quebra de sua 
pessoa passar a vida jóra do cuidado em 
que seus amigos andavam: e com esta de- 
terminação, encommendando as cousas do 
reino ao duque Orleando, e ao marquez 
Ricardo, pessoas de grande credito e au- 
toridade, se foi, o mais secretamente que 
pôde, levando comsigo um só escudeiro, 
seu privado, que lhe levasse as armas.» 
Idem, Ibidem, cap. 16. — «Mas pera elle 
todas estas cousas eram matarem-no ; por- 
que, alem de ver estas perdas sem reme- 
din, davam-lhe novas da vida de Flerida, 
com que o mais magoavam, que sempre 
nas grandes paixões a que mais dóe faz 
ter as outras em menos.» Ibidem. ^— «.Por 
certo, Palmeirim, eu vos devo tanto polos 
serviços que me tendes feito, que folgára 
de vol-o poder pagar em alguma cousa de 
vossa honra.» Ibidem, cap. 17. —«Com 
esta tenção deixou aquelle assento, levando 
sempre as armas como as com que se com- 
batera com Palmeirim, chamando-se por 
ellas o cavalleiro da morte, fazendo cousas 
grandes, como adiante se dirá, que, quan- 
do ellas são taes, inda que o tempo as 
encubra, se descobrem.» Idern, Ibidem, 
cap. 19.— «Oprincipe Floramão, a que 
nenhuma destas cousas consolava, com al- 
guns cavalleiros seus amigos, o dia da ba- 
talha, andando todos envoltos nella, se 
foi ao arraial do duque e mandando le- 
var a carreta coma sepultura a uma vil- 
la porto de mar, que dahi meia legoa es- 
tava, se embarcou em uma galé, que par- 
tia pera Turquia, e com tempo foi apor- 
tar áquella parte, onde o achou o caval- 
leiro da fortuna, levando somente comsigo 
tres escudeiros, que o acompanhassem. Ibi- 
dem.— «Depois que o cavalleiro dá for- 
tuna se começou de caminhar algum tanto 
menos triste, por aquelle pequeno serviço, 
que a sua senhora fizera; e com este con- 
tentamento, que Selvião sentiu nelle,o fez 
comer, cousa que té então não jizera, e 
j)raticava mais solto nas suas : trazendo- 
Ihe á memória tamanho erro era esque- 
cer-se de si, pois nisso não aproveitava 
nada, e perderia a vida, com que podia 
servir quem a tirava.» Idem,Ibidem, cap. 
20. — «Essa noute houve serão, e Flora- 
mão esteve presente vendo favores de mui- 
tos, que lhe trouxeram á memória a perda 
dos seus e saudade das cousas passadas : 
e não podendo sosterem si aquella paixão, 
desabafava com alguns suspiros dissimu- 
lados, que ninguém ouvia, e a elle arran- 
cavam a alma, que este era o maior re- 
medio que á sua dor podia dar. Porque elles 
e lagrimas em as tristezas são alivio d'ou- 
tros maíles.» Ibidem, cap. 22. — «O im- 
perador não quiz que aquelle dia justas- 
sem mais, por dar algum alivio ao ca- 
valleiro estranho, inda que o gosto da vi- 
ctoria lhe fazia não sentir o trabalho, que 
como o vencimento é de cousa que se muito 
deseja, o contentamento, de não ser vencido 
faz ficartudo em descanço.» Idem, Ibidem. i 

— « Todos louvavam sua valentia em 
to estremo que a punham nas estrellC'^> ^ 
criam que a levaria avante e muito a svü 
honra aquella demanda. Neste tempo cís 
saram as justas que o imperador se 
colheu a jantar, não faliando nem despni'' 
dendo palavras em outra cousa senão 
esforço e destreza do cavalleiro estran • 
Ibidem, cap. 23. — «Lembre-vos ? 
batalha é sobre vossa fermosura, ^ 5"®^ 
quer offensa, que se me faça, ojjfenae 
vós : favorecei-me nisto, pois o não 
no al, que eu nas cousas de vosso 
desejo mais a victoria, que nas de 
vontade o remedio, que me sempre 
tes.». Ibidem. — «A imperatriz wa" 
levar a imagem de Altea pera ci ter 
mada e venerada como merecia cousa ^ ^ 
fermosa e que tamanha memória detxU^ 
em sua casa, de qiie as damas jicaramf 
cj contentes parecendo-lhes que antre e 
não havia alguma tão fermosa em 
que pera igualar com Altea lhe nao J 
lecesse muito, se não foi Polinarda; 
vinha livre d'este receio. O cavalh^^^ 
Fortuna se sahiu da cidade á mor 
que j)ôde, satisfeito e contente de ^ 
victoria, que alcançara.» Idem, Ibi" ' 
cap. 24. — «E assim com estes 
mentos, hora triste, e outra hora " 
triste, caminhava por onde o cavauo j 
ria, e nunca ia contente, e lança^'^ 
olhos pera uma e outra jjarte, por " 
com elles poderia ver alguma cousa; 1 
o descanqasse; mas a vista, 
não emprega em cousas (Za seu 
nenhuma outra descança.» Idem, 
— «Depois de acabado o comer, 
servido cum toda a ceremonia neces 
pera seu estado, quiz o imperador 
sem a tenda e as cousas delia.» ^ 
— Esse cavalleiro, porque me 
nao sei nada delle ; baste saberdes 
que folgaria de o saber e podeis-^ 
embora, queu, ainda questo me j 
muito, outras cousas me lembram 
Ibidem. — «Eu, disse o imperado^ > 
sei cousa que hoje não dera por 
o vencedor é quem suspeito, mas poisH 
que o não conhecesse, não pode ser 1 
algum tempo o não veja, pera por ^ 
magoa, que hei por tão grande, 
dera ter se Floramão deixara a 
corte na faltà, que sempre receei- 
que se fazia já tar-de, se tornaram 
da maneira que vieram.» Idem, 
cap. 2b. — «O imperador o 
amor e gasalhado, de que suas 
c obras sempre andavam 
Depois de lhe perguntar pola 
de sua pessoa, começou de movei 
ca sohre cousas alegres, por ver 
que nelle fazia.» Idem, IbideiBi 
— «Bem vejo que todas as 
alteza, foram sempre cheias 
singulares e ditos a bom fim.» 
— «O imperador os mandou tiraj"^ ^ ^ 
po, tendo-os por mortos ou quasi ■ 
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'''^detro do outro levou seu senhor a uma 
que pera os forasteiros estava 

,'^nada: onde todas as cousas necessa- 
•"'as se davam em tanta ahastun^a, como 
"■""í mister a cada um. » Idetn, Ibidein, 

30 ^ trazendo semjire o olho no 
do salvage, recebeu outras dtias fve- 

''sno escudo; então remetendo dn supito, c/ii 
oi 

tUas niaos: 
f^zer primeiro o 
" '(Hidasse com palavri 

nos hraçus primeiro (juu lhe fizesse 
^^'■^''0 tiro: o salvafje, quede seu natural 

J"i'Çoso, trabalhava por soltar-se de 
mas não o pôde tão prestes 

da Fortuna não o 
  paCavras, trazendo-lhe d 

'^nioria quem era, de que o selvage ficou 
'^^''^tente, que, apertundo-o mais com- 

^^3") o nao queria deixar : então se senta- 
'^mhos ao pé da funte: onde o cavai 
da Fortuna lhe deu conta de todas 

cousas, e lhe disse como Selvião seu 
•' 'O, era o que fora traz os cavallos: o 

'Vage ã'espant.ado, não sabia que dis- 
Ibidem, Cíip. 31.—«Por 

nli ® Fortuwi, pois tu em mi- 
sar confias, primeiro eu queropas- ^ pola affronta, em que te vês, que tu 
por dia passes ; e, arrancando da espada. 
ç J® quedo; mas o Hão se deteve, conhe- 

Sas " homem, a quem todas as cou- s afg razão obedeçam: os cavallos com 

^ o, quebraram as prisões, fogindo polo 
j , 1'0, e Selvião traz elles polos tomar, d 

^ cavalleiro da For- 
iri levar os corpos delles 
ire ^ tumba grande posta so- 
toü '^o.i">'eta, que quatro cavallos pre- 
Cüi ® 'i«o sabendo determinar 
Cíc ® nova, chegou-se aos 
g , ^^'''os, qua traz os cavallos polo campo 
jj, chorando, pera saber delles quem 

cap. 33. — «Sabei que eu 
j ^aliarte vosso servidor, e posto que 
<?e 
2ào 

bossas cousas vos saberia dar boa ra- 
0 g' quero fazel-o 2>orque d'aqui a vós 
sgj,^ ^ passar poucos dias, e 
9ost outros, donde recebaes dobrado 

^ do que agora podeis 
"-"íyg"" y®'"' Ibidem. — <íMas estando 
a !!y^"es o cavalleiro, com quem fazia 

'^^talha • ■ - cahiu no chão, não se podendo 
di j' falta do sangue, que lhe saíra 
de f'^'1'ida, que recebera na garganta, 
Jue ^ c,ompaiikeiro ficou tão triste, 

de dor e sentimento, esque- 
'■'® cumprimentos, em que antes es- 

^0 dizer outra cousa, remelteu ao ^iLvu 
do 

com preposito de vingar nelle 
íísígjj^® '^^^outro. Porem não adiou a re- 

^^^ctss'^ /raca^ qu'em pequeno tempo 
posto em tamanho temor 

5a (^g ^^''icido, como té li tivera esperan- 
^«'iceáur. D Ibidem, cap. 34. 

ja a voz rouca e cansada, 
dfidos muitos e serem 

^ifo ® cousa, que muito doía; a qual, 
do. 

'"(•o dizen- , ^ '^os, senhor cavalleiro, polo que 
'^'"'den da cavallaria, que rne em- 

pareis d'um máo homem.» Ibidem. — O 
outro o fez porque lhe pareceu cousa/eia 
dous a um. Mas o do Salvage, que em es- 
tremo desejava vêr-se co'elle em batalha, 
deu, tanta pi'essa na primeira, que em j;e- 
queno espaço tratou tão mal o com que a 
fazia, que por força o fez vir ao chão; 
e não tanto a seu salvo, qu'j deixasse de 
ficar tão maltratado, como se esperava, 
d,as mãos de com quem .se combatera, v 
Idem, Ibidem.— «Por certo, disse Flo- 
ramão, as cousas desta terra não são como 
as das outras ti-rras. Aqui foi nossa ba- 
talha, e d'aqui fomos levados sem saber o 
fim que houve, e segundo, senhor Platir, 
me parece, estes cavalleiros, que aqui es 
tão, são os que comnosco a houveram; e 
eu crera, segundo o que vejo, que, quem 
aqui nos tornou, o fez pera que a acabas- 
semos, se vira que nos duixára armas, com 
que o podessemos fazer.D Idom, Ibidem, 
cap. 35.— «E já que a manhãa esclare- 
cia, e se foi gastando o peso de tamanho 
somno, acharam-se todos quatro, dous a 
lima parte e dous a outra, deitados no 
proprio lugar onde foram levados, quando 
andavam na batalha, sem ver ao redor de 
si outra cousa senão pedaços d'armas, 
troços de lanças, rachas de escudos, com 
algumas mostras das devisas, que nelles 
traziam. » Ibidem. — « Platir disse aos 
outros: Se de nossas cousas sabeis, senho- 
res, mais que nós, peço-vos que o digais, 
pera jlcarmos fora do pensamento, em que 
nos ellas poseram. Tão máo recado vos 
saberemos dar, disse Pompides, que se pri- 
meiro o não perguntareis, eu volo quizera 
perguntar.-a Ibidem. — «Aquellas cousas 
lhe trouxeram á memória lembranças da 
senhora Polinarda, de quem havia muitos 
dias que não sabia novas nenhumas, e não 
podendo sustar em si o cuidado, que lhe 
naquella hora deram, posto que minca 
delle andava desocupado, deitou-se sobre 
a pedra do moimento da ossada daquelle 
namorado Ouilão o Cuidador com as mãos 
e rosto postas sobre elle.» Ibidem,enp. 3C.— 
«.Antre algumas cousas que achou de notar, 
foi uma sepultura de pedra,lavrada de obra 
tão subtil, que lhe pareceu merecedora e 
digna de sej'azer memória delia em toda a 
parte; mas os lavores de que era feita de 
gastados do tempo se não podiam enxergar.» 
Ibidem.— a Por gram maravilha tiveram 
todos isto, e muito mais Eutropa, a quem 
estas cousas pareciam de tanto es2>anto, 
como quem co'ellas achava trespassadas 
as forças de seu saber. N'isto se começou 
a gastar a nevoa e descubrir o campo, fi- 
cando tão despojado, que nenhuma cousa 
se achou nelle, senão aquelles cavalleiros 
com os rostos em terra, ao jtarecer de \ 
quem os via mais mortos que de outra 
sorte.D Idem, Ibidem, cap. 38.— «Ati- 
tes acudindo contra aqueVa parte, en- 
trou no campo d maneira de velho anciano, 
em cima d'uma serjje temerosa c grande 
com verga de fogo na mão, e tocando com j 

! ella em terra cahiram tão sem acordo, 
que nenhum delles o teve pera sentir ne- 
nhuma cousa. Feito isto se foi contra o 
castello, lançando a serpe pola buca e ven- 
tas tão gram quantidade de fumo negro e 
espesso, que todo o ar foi congelado dalle, 
de feição, que nada se podia ver assim 
dentro na fortaleza como fora delia, se- 
não algumas chamas vivas que ás vezes 
por antre o fumo sahiam com tama- 
nha faria, que parecia que tudo quei- 
mavão quanto se lhe jmnha diante.»Ibidem. 

i — <íFj tomando ao Gigante em descoberto 
' do escudo por cima do elmo, foi a pan- 
\ cada tão grande que qmbruu a espada em 
, muitos pedaços, e um d'elles entrou tanto 
: por elle, que o feriu na cabeça, de que 

Dramusiando ficou alguma cousa ator- 
mentado; mas não pera deixar de o levar 
nos braços e o do Salvage a elle, e assiin 
vieram ambos juntos ao chão .sem saber 
claramente que fosse vencedor.d Ibidem, 
cap. 39. — «Logo se despediram um do 
outro, seguindo sua viagem cada um. D. 
Rosirão andou toda a noite e ao outro 
dia quasi tai'de entrou em Loivlres, levan- 
do ante si as armas do cavalleiro do Sal- 
vage, que pera as vestir não iam taes, 
que o podesse fazer: e elle era tão conhe- 
cido do todos, que o saíram a ver como a 
cousa mui desejada. )•> Idem, Ibidem, cap. 
40.—Senhor, disse D. liosirão, eu che- 
guei aqui haverá meia hora, e não sei 
outra cousa mais que achal-o neste estado. 
E um homem, que daqui se foi, me disse 
que estas feridas recebera na fortaleza do 
gigante, onde se crê que todos ou os mais ex- 
cellentes cavalleiros do mundo são perdi- 
dos. E posto que fizera em armas cousas 
tão estremadas quaes nunca de outrem se 
viram, no jim jicara tão mal parado co- 
mo vedes, sem saber dar cabo a aquella 
tão perigosa aventura.d Ibidem. — «-Se 
JJaliagão estava maltratado, e Dramu- 
siando posto em tamanho receio, que não 
sabia que cuidasse. Bem sentia que se o 
escudo do cavalleiro da Fortuna assim 
durasse em sua perfeição e jortaleza, se- 
ria dura cousa vencd-o.n Ibidem, cap. 41. 
—-aAo jim d'elles estando já o gigante 
Dramusiando e toda sua gente pera soj'- 
frer qualquer trabalho, se achou dentro 
no valle da 2)erdição ao longo do rio da 
banda de cima, parecendo-lhe o sitio e 
terra tão fresca, que a julgava pola me- 
lhor cousa do mundo, n Ibidem.—«E isto se 
devia sempre olhar nas cousas onde vemos 
que de bons respeitos tem começo alguns 
males.D Ibidem. — « Todos sahiam a vel-o 
como cousa nova, espantando-se do modo 
das armas irem tão cheias de sangue como 
sahiram daqitella temerosa batalha, em 
que eVe e todos seus amigos foram presos; 
iam tão feitas pedaços, que parecia COUsa 
contra razão podelas levar ninguém, v Ibi- 
dem, cap. 42.— a A esta hora ouviram 
uma vuz que no ar dizia: D. Duardos,não 
empregues tuas cousas em quem tão mal 
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te as ha de agradecer, Eu sou Eutropa, 
que té que meus dias hajam jim, não can- 
çarei de huscar maneira covio ha de aos 
teus e de todolos, que em tua companhia 
ficam.-» Ideni, Ibidcm, cap. 43. — «O im- 
perador ficou com Argolante ouvindo viais 
por estensv tudo o que passava: logrando 
aquelle prazer tão moderadamente, que 
ninguém podia conhecer nelle nenhum aba- 
lo, antes perguntava e ouvia tudo covi 
tanta temperança, como se a pratica fora 
sobre cousas de cada dia.-» Ibidem, cap. 
45. — «A' deixando de dizer algumas cou- 
sas, que naquelle caminho lhe aconteceram, 
assim, no mar como na terra, pulas quaes 
passou como esforçado e bom cavalleiro.-» 
Idcm, Iliidem.— (lOpríncipe JJeroldo, que 
este dia se mostrou um dos mais sinalados, 
andava discorrendo por muitas partes, fa- 
zendo cousas taes,de que em extremo se f al- 
iava, e vio virpera si a Claribalte de Hun- 
gria, rompendo a força de seus contrários, 
e recehtndo-se ambos com a vontade que 
cada um trazia, se travaram a braços, e 
affastando-se os cavallos, vieram ao chão 
apegado um no outro i mas prestes se sol- 
taram e começaram antre .si uma notável 
batalha, tal que muitos se desuccupavam 
de ver o torneio, polos ver a elles.» Idein, 
Ibidem, cap. 46. — ^Depois de tudos so- 
cegadus, o gram sábio Daliarle, pondo os 
olhos a todas partes, virou se contra Fle- 
rida, dizendo: Por certo, senhora, claro 
está que a vista de D. Duardos vos tira 
da memória a lembrança de todalas ou- 
tras cousas, e muito mais a de vossos fi- 
lhos tanto pera vos lembrarem. Isto não 
devia ser assim, que a quem suas obras 
mór gosto deram foi a vós.-» Ibidem, cap. 
47. — <íD. Duardos os abraçou, não po- 
dendo encobrir tamanho contentamento; 
porque, quando é grande e de cousa que 
se muito deseja, pode se mal dissimular.» 
Idem, Ibidem. — aLogo por mandado seu 
fizeram sua cortesia al imperador Trineo 
e el rei Arnedos e Recindos como pessoas 
que de novo conheciam, posto que Pal- 
meirim quando chegou a Primalião ptra 
lhe fazer seu acatamento, lajnbrando-lhe 
ser pai de sua tenhora, foi com muito 
mór obediência que aos outros, cousa que 
a todos pareceu que o fazia por ser filho 
do imperador Pa/meirim, cujo criado era. 
No paço foi o alvoroço tamanho, que nel- 
le se mostrava que aquelle prazer era ge- 
ral.-» Idem, Ibidem. — aElrei posto que 
não suspeitava o que podia ser, por ser 
cousa que o tempo já trazia esquecida; 
crendo que sempre seria alguma de seu 
gosto, tornou-se ao seu, assento e chamou 
junto comsigo Deserto, que estava de joe- 
lhos falando com Flerida e D. Duardos. 
Ibidem. — «Selvião tirou os freios aos ca- 
vallos, e, deixando-os pascer da erva, lhe 
deu de comer a elle d'alguma cousa, de 
que sempre andava provido.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 48.— iCom estes descobrimen- 
tos de honiens tão sinalados iam as festas 

em tão gram crescimento, que por mais 
de quinze dias não houve outra cousa se- 
não justas e torneios, e de noite serões, 
onde havia damas fermosas, a que se mui- 
tos affeiçuaram jyeraem quanto viveram.» 
Ibidem. — <íE porque já isto era quasi 
noite, Palmeirim não teve tempo de jus- 
tar cousa pera elle muito grave, parecen- 
do-lhe que n'isso offendia o parecer de sua 
senhora^ que qtiizera antes perder o mun- 
do, se fôra seu, que deixar de provar-se 
em cousa que todos faltaram. Mas Da- 
liarle lhe disse a puridade. Não vos pese, 
senhor, não terdes justado com o cavallei- 
ro, qne qualquer cousa que com elle pas- 
sareis, eu sei que vos pesara pelo despra- 
zer, que d'isso recebera a senhora Poli- 
narda. Vóssabeis tanto de tudo, senhor Da- 
liarte, disse Palmeirim, que não é muito 
saberdes o que me nisso vai.» Ibidem. cap. 
49—«Mas não os que já presumiam que is- 
topodiam ser obras de Daliarte. Afora es- 
tas cousas, foram vendo outras muitas, 
que lhe fizeram não sentir o trabalho do 
caminho, té chegarem á vista da gram 
torre de Dramusiando, que ao longe pa- 
recia.» Ibidem.— iChegados lá, prima- 
lião foi o primeiro que nella entrou, e 
depois delle Mayortes o gran-can, e Be- 
lagriz Soldão de Niquea, dos quaes té 
aqui se não fez menção, mas nem por isso 
em todalas festas e cousas passadas dei- 
xaram sempre ambos de serem tidos como 
pessoos mui principaes naquella compa- 
nhia.» Ibidem. — «O cavalleiro estava em 
cavallo fouveiro remendado e grande, ves- 
tido d'armas de negro e branco a coar- 
teiroes com jlôres de prata por ellas. No 
escudo em campo azul um vulto de mulher 
tirado polo natural de quem trazia na 
vontade, tão fermosa, que nem o d'Altea, 
por quem Floramão fez tantas cousas em 
Constantinojila, lhe igualava com gram 
parte, nem a jermosura de Polinarda lhe 
fazia vantuge em nada.» Ibidem. — «-E 
pondo os olhos em D. Duardos, disse: 
Por certo, senhor, nunca tão abalado me 
vi com nenhuma cousa, que o tempo ou a 
fortuna me offerccesse, como agora estas 
palavras me fizeram. Blandidon estimo 
tanto tel-o por filho, que cuido que Cuelle 
furei o que nunca tive na vontade: com- 
tudo quero-me ir, e a determinação que 
lá tomar vis a sabereis de mim. Assim se 
despediu Belagriz sem mais conclusão de 
8ua.s'cousas, posto que depois atomou boa.» 
Ibidem, cap. 50. — a-Aquella noite cea- 
ram com tanta abastança de cousas mi- 
nistradas por Dramusiando, como se fôra 
no tempo de sua bonança. Ao outro dia 
porque Flerida não podia sojjrer estar 
em jJarte, onde lhe tanto pesar nascera, 
partiram-se muito cedo, fazendo primei- 
ro Palmeirim mercê da torre a Dramu- 
siando, que a acceitou delle com tenção de 
o servir em maiores cousas, como depois 
fez, pondo-lhe nome, extremo de fortale- 
za, que ella mui bem merecia, assim pola 

muita que nella havia, como pola çtíô 
alli acontecera: dahi se foram ao apon^ 
sentamento de Daliarte, que não era 
longe, tendo sempre no caminho 
invenções de cousas de folgar, com 
iam enganando as horas do cainvwai'^ 
pera não sentir o enfadamento.» Ibide®- 
— «Uma dellas que era mais despej<i « 
e de mais dias, lhe disse: Senhor cava 
leiro, nós somos Jilhas de uma dona 5"^ 
d'aqxd cinco léguas tem um casteUo, 
cujo poder estavamos tão guardadas, 2"^ 
nenhum receio nem medo tinhamos destes 
desastres, em que nós agora vimos : 
como nenhuma pessoa pôde jugir as cou 
sas que hão de ser, este Darmãco, 
quem se minha mãe nem nos temiarnos, 
usando de suas obras, que foram semp 
matar quem lho não merecia, e jo^ 
donzellas, mandou dez cavalleiros 
tello onde estavamos, os quaes 
de supito nos tomaram por força a « ^ 
e a uma nossa prim'i, que ahi 
Ibidem, cap. 55.— uSabidas 
cousas, Palmeirim fez mercê do cas « 
ás donzellas com o mais que nelle havi > 
em satisfação da ajjronta que alli 
beram: e despedindo-se de Platir « 
Graciano, se partiu caminhando por ^ 
jornadas como d'antes Jazia.» I^^ ® 
— <íMas como ás cousas da ''vontade 
maior parte as outras obedecem, ® 
estava tão afeiçoada, que por nen 
via se podia apartar, obedecia-lhe 
zão pera consentir sua pena : os ou 
sentidos consentiram, uns pera 
mal, outros pera ser contentes d'elle 
respeitava a causa onde estes maUs 
ciam, e havia-os por bem vindos: de 
neira que todas estas cousas eram P 
maior dor de Palmeirim, e menos 
rança de seu remedio.» Idem, Io', 
cap. .50.—«/í parecendo-lhe que 0,1 ' 
havia que t^vur, e que as letras do 
eram vaidade, andou por uma ^ 
parte té se lhe cerrar a noite: 
espaço, que pôz em subir a rocha jo 
manho, que acabou de gastar o dia, ^ 
tão escura que nenhuma cousa 
ver.» Ibidem. — E mandando 
que lhe tomasse o cavallo, 
entrar no batei, porque não P 
sumir como alli estivesse tão 
panhado de gente, Selvião lhe foi- 
dizendo, que as cousas donde ggpe- 
cançava victoria se, não haviam " 
rimentar sem necessidade ; porem ^ 
que o não podia tirar de seu prof^ 
deixou usar de sua vontade, í"® ^ 
sas onde ella é vencedora não 
razão: e tomando-lhe o cavallo> 
rim se metteu no batei, e 
dentro quando Selvião lhe bra 
se saisse : que ia desarmado.^ _ jjíá 
— «O que mais o espantou 
aquelle lugar era o mais alto 
tanha, e a agua subia allh df 
parecia fora de toda a razão e f 
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®ijeza; ao pé do mármore e.^tavam pre- 

ta t 6 dons leões tào medonhos, o pera temer como sua ferocidade mos- 
^^^ai as priüues delles eram de tamanho 

que se podiam alargar dafon ■ 
feitas de cadeias de metal de 

« grossura, quanto parecia necessário 
J^^^suster a força d'eUes.í Idem, Ibidem. 
^ ''^stas Saiam de umas argolas gran- 
j mármore estavam encaixadas, 
"irtam-se atar no pescoço daquellas ali- 

Palmeirim, que quem 
?'te Ia fonte quizesse beber, havia mis- 

^'Çença doi 
; ^".hiam dar 

^ . querer provar sua agua, ou com- 
íj íanuin/ia cousa, quiz passar dian- 

"ífts tolheram-lho umas letras verme- 

diz' pedra da pia estavam, que 
é a fonte d'agua desejada, 

a o dos guardadores delia que não 
'^oud ninguém : e parecendo-lhe 

^turn; O 
mais em roda viu outras que di- 
que nesta pia beber todalas cou- 

s esjorço acabara: mais ávante di- 
outras: Passa, não bebas,t> Ibi- ^^Wrn. 

~~ andou muito que de to- 
na maior altura da monta- 

^or outra cousa senão ar- 
tantas maneiras, que as mui- 

Q j ^U'^fenças delles os faziam sem nome: 
c^àa e igual, que parecia a 

^ 'f^^mosa cousa do mundo.v Ibidem. 
^^''neirim lhe perguntou se havia 

^ disse que sim. 
íe 'he tomou o elmo, e enlazando-o, 

segundo escudo, determinando 
í,. ^V^^ntar iá todas as coiisas nup. lha 
'"«cede, 
OUÍr, 

já todas as cousas que lhe 
ssem. Neste achou em campo azul 

rigo'^^ diziam : De maior pe- 
tíejaes de tamanho vós qui- 

Sq Palmeirim, que nem por is- 
dqçQ ® de deixar: e deixando o pe- 
0 ^ outro, tomou aquelle, mas ainda 
Ma tomar, quando viu sair 

ponte outro cavalleiro d'armas 
'es«^ 1 cííze)!c?o: Máo conselho tomas- 

?Ue 
% 
« 

^ ollir com esse escudo, t Idem, Ibi- 
jUj todalas cousas, 
Süaj ^ porta pera dentro estavam, eram di- 

^ ® algumas de muito espanto. 
por ^^^.^^>'^>'po{sde olhar aquelles edijicios 
JUe por uma escada grande, 
k Uma sala tão artijiciosamen- 

té todas as outras cousas, 
"içQ ^ '^ira, lhe pareceram pequenas 
Èjitó ^^.''"'^Çào desta.»Ibidem, cap. 58. — 

'«djjj ° '■'''(indo o elmo, disse Germão d'Or- 
''(i ° ®o?iAece?t; Já agora me não 

prendam cada dia, pois 
'o!í(j^ 2^'® tendes por ojficio 

ííe jtte Dramusiando pôde 
Passadas estas cousas 

®'»Irl ^^''^fentamento, se saíram pera 
''"sjQ Ibidem. —«Porque nunca em 

'"''^pos, nem antes de nós, vimos 
''Jáo soubesse dar novas desta ilha, 
''^o jg íariío pe?'a se fallar nella, se 
" áüna, jwe se deitou no rio, 

chamava Eutropa, tia do gram 

Dramusiando, que bem ouvirieis nomear, 
que por ver seu sobrinho vencido por um 
só cavalleiro com todos seus guardadores, 
e D. Duardos com os outros principes 
soltos, de que levava muita magoa, se foi 
ao Soldão de Bahylonia pera o fazer vir 
sobre Constantinopla e destruil-a.» Ibi- 
dem.—'(íE posto que já alli não havia 
que perder pera quem tanto ganhára, por 
lhe não jicar cousa alguma por fazer, re- 
metteu ao gigante, que, inda que parecia 
mitural, era artijicial e fantastico; e dan- 
do-lhe um golpe da espada o fez vir a ter- 
ra como cousa morta e sem sentido, que 
era: logo entrou na sala, e depois de olhar 
particularmente a obra delia, achou uma 
porta pequena, que saia a uma varanda, 
e d'alli não havia saída pera nenhuma 
parte, senão pera outras casas, que esta- 
vam além da varanda defronte delia, e 
antre ella e ellas ia um vão de tamanha al- 
tura, que era cousa muito medonha pera 
olhar.D Ibidem. —«Dalli se foram á fonte, 
onde Palmeirim houve a primeira batalha 
co'as alimar ias, que aguar davam: e porque 
então Germão d'Orlians e Belisartenãosa- 
biam o que elle alli passara, quando as 
viram mortas e sua ferocidade temerosa 
tão desfeita por mão de um só homem, ti- 
veram em tanto aquelle comettimento, que 
so cuidar nisso fazia dentro nelles temor 
e espanto grande, como de cousa não es- 
perada. Ibidem, c,ip. 59. — aEntão rece- 
bendo-se uns a outros com igual prazer se 
j'oram pera o castello, passando primeiro 
por donde a fonte estava: e vendo Fran- 
dão e Onistaldo aquellas alimarias mor- 
tas e o medo que as letras punham, a quem 
d'agua quizesse beber,houveram aquelle com- 
mettimento por cousa maravilhosa, julgan- 
do antre si Palmeirim polo mais ditoso e es- 
forçado homem do mundo.» Ibidem. — 
«Chegando ao passo onde Eutropa se dei- 
tou no rio, quando viram a ponte por on- 
de Palmeirim passou, não sabiam se aquel- 
le commettimento julgassem por esforço, 
se por outra cousa.» Ibidem. — <íE indo 
assim lançando os olhos a uma e outra 
banda, descobrindo ao longe co'a vista 
delles as rochas, que d'ambas partes o cer- 
cavam, viu o castello d'Almourol assenta- 
do na borda d'elle, tão guerreiro e bem 
posto, que fazia presumir a quem o via, 
que quem primeiro o edijicara, pera ten- 
ção de grandes cousas o fizera: e guian- 
do contra aquella parte viu dous cavallei- 
ros em batalha em uma praça, que se ao 
pé do castello fazia; e porque lhe pareceu 
que algum delles devia ser o cavalleiro 
Triste, poz as pernas ao cavallo pera che- 
gar a tempo, que visse o fim delia, d Idem, 
Ibidem, c. 60.—«Dahi levando-os ao tan- 
que, se assentou com elles á sombra dos 
arvoredos que o cercavam, e pondo os olhos 
em Floriano, que lhe pareceu mais prin- 
cipal,começou dizer: tienhor, inda que não 
sei comojulgareis minha tenção, quero dar- 
vos conta de minhas cousas, pera saber 

de vós uma que muito desejo.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 6(3.— «Arnalta, que desejava 
saber se as cousas de Miraguarda eram 
de tamanho merecimento como o tom delles 
o fazia parecer; depois de se desarmarem 
e repousarem algum espaço, os tomou am- 
bos pola mão, mostrando-lhe o castello e 
assento delle, que era muito pera ver; fa- 
zendo-lhe muito gasalhado.D Idem, Ibidem, 
cap. 66. — iMiraguarda é tão fermosa 
como vos dizem; mas vós não lhe devei» 
nada, nem ella, se vos visse, teria de que 
alterar.D Idem, Ibidem. — «£ posto que 
Selvião lhe trazia á memória algumas 
cousas pera lhe jazer perder este medo, 
nenhuma dellas aproveitava; que o amor 
desbaratava tudo. Âssim que neste tèmpo 
era Palmeirim posto em mór cuidado que 
nunca. E também havia por quebra lem- 
brar-lhe que não poderá vencer Floren- 
dos ante Miraguarda, sendo a batalha 
sobre a fermosura de sua senhora. Âssim 
que todas estas cousas o jaziam tão des- 
contente, quanto em nenhum outro tempo 
o foi.i Ibidem, cap. 67.—n Florenda, 
vendo os seus derribados, pediu a Floria- 
no quizesse tirar o elmo e dizer quem 
era; porque quem polas obras havia de 
ser tão descoberto, pouco necessário lhe 
era querer-se encobrir a ninguém. Elle o 
fez, pedindo-lhe por mercê que se naquella 
justa a desservira, em alguma outra cousa 
muito de serviço seu quizesse que o emen- 
dasse.v Ibidem. — lA donzella como quem 
não soffria vagar em suas cousas^ porque 
a necessidade requeria muita pressa, foi 
d villa, e fez volta tão prestes, como se o 
seu palafrem andara em toda sua forçai 
e, chegando a Palmeirim, vendo-o sem elmo 
tão moço e gentil homem, não ficou con- 
tente, crendo que pera sua afronta achára 
fraco remedio: dizendo mal á sua ventu- 
ra, se queixava mais que antes. Palmei- 
rim, movido de piedade não sabendo porque 
assim se matava, rogeu-lhe que sem nehum 
pejo lho dissesse, n Idem, Ibidem, cap. 
68. — a-Essaí vossa senhora, disse Floria- 
no, é mais fermosa que vós ? Se vol-o eu 
em alguma cousa pareço, disse a donzella^ 
bem sei que ella vol-o parecerá em extre- 
mo pula muita difjerença que ha de uma 
a outra. Pois podeis vos tornar, disse 
elle, que Miraguarda de ser tão fermosa 
como vós se contentar ia. d Idem, Ibidem, 
cap. 66. — (í Palmeirim se contentou de 
lhe deixar a empreza, por ser cousa de 
mulheres, a que Floriano era mui affei- 
çoado. E posto em ordem, pondo as per- 
nas ao cavallo, remetteu contra o caval- 
leiro, o saiu a receber; e, inda que fossa 
um dos mais nomeados de França, veio 
ao chão sem fazer mossa em Floriano.•» 
Idem, Ibidem, cap. 67. — E o tempo qua 
Palmeirim alli esteve, como fosse todo 
gastado em conversação das donzellas, ira- 
bolhou por lhes ganhar a vontade nas 
coHsas que ao duque tocavam, trazendo- 
lhe á memória quão especial cavalleiro 
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era, tamanho hem lhe queria, o senhorio 
em que as desejava pôr, fazendo sua se- 
nhora de todo seu estado, e as outras ca- 
zal-as com seus irmãos, que também eram 
pessoas de gran preço, e de qtie muito se 
deviam contentarIdem, Ibidem, cap. 
70. — (i-Trazia na mão direita uma maça 
de ferro, na esquerda um escudo de de- 
masiada fortaleza. E cherjnndo-se contra 
o cavalleiro, disse com voz medonha e 
grossa : O' destruidor de meu sangue, tra- 
balha por defender te, que em vingança 
do pesar que me aqui fizeste, te desfarei 
essas carnes em -pedaços, e farei que se- 
jam manjar das alimarias, porque d'outra 
cousa já me não contentaria. O cavallei- 
ro sem Ihe^ responder, o recebeu com toda 
sua força coberto de seu escudo, defen- 
dendo-se com muito resguardo de seus gol- 
pes,e ojjendendo-o com outros iguaes a el- 
les.í> Idem,Ibidem, cap. 73. —«Evendo-se 
já cançado, suas armas desfeitas, e diante 
de si Dramusiando, cuja força e apparencia 
promettia mui grandes obras, encummen- 
dando suas cousas ái fortuna, quiz tirar for- 
çasdesua jraqueza.» Ibidem, cap.71.— «E 
porque ao tempo que chegou ao castello d'Al- 
mourol, Florendos não tornára ainda da 
Gram-Bretanha, onde fora com desejo de 
se achar na aventura de Dramusiando, não 
sabendo que era já acabada, como se já 
disse,poz-se a ver o vulto de Miragnarda; 
e como a seu parecer aquella fosse a mais 
fermosa cousa que nunca viu, deteve os 
olhos na imagem do escudo um grande es- 
paço, louvando a perjeição da natureza, 
crendo que alli se esmerara muito mais 
que em outra parte.d Idern, Ibidem, cap, 
73. — nFloramão havia por tão grande 
cousa a braveza delia e a valentia do ca- 
valleiro, que cria que com mui gram tra- 
balho em todo o mundo se poderia achar 
outro melhor. 3 Ibiãem.—«Já agora, disse 
Pompides, não hei por muito ver esta bata- 
lha, pjorque tenho por muito mais ver em 
seu poder o escudo do vulto de Miraguarda, 
que me certifica ser vencido de sua mão. 
Dramusiando, que o guardava, cousa mais 
pera espantar, que nenhuma d'estas, que 
homem vê; e, se em melhíir disposição o 
vira, eu me combatera com elle pera tor- 
nar o escudo onde antes estava, ou morrer 
na batalha.» Idem, Ibidem, cap. 75.— 
«.Logo foi soccorrido de Palmeirim e Flo- 
riano e da donzella, que os olli trouxe; 
e apertando-lhe as feridas o melhor que 
poderam, o levaram ao castello, onde da 
gente delle foram recebidos com mais ga- 
salhado do que cuidavam, e lá viram que 
as feridas d' Albayzar, inda que eram mui- 
tas; não tinham mais perigo que a falta 
do sangue, que lhesahira, cousa muito pe- 
ra prover onde ha necessidade delle e pe- 
ra tirar onde sobeja, pois vemos que Jal- 
ta ou sobejo delle faz a vida duvidosa. 
Ibidem. 

Pois porque, Senhor, 
Jjstimas tu cousa de baixo valor 

Pera trazê-lo a juízo eomtigo? 
E quem me daras que seja comigo 
Em o inferno por meu guardador 
E por meu abrigo ? 

GIL VIC., AUTO BA HISTORIA 0E DEUS. 

E porque o peeeado he em si temporal, 
E a l)ondade de Deus he inlinda, 
Precede em grandeza toda acoasafinda, 
E ser poderoso lie seu natural. 

IDEM, IBIDEM. 

E SC cu posso subir e descer pola escada, 
Pera que lie tentar a Deos sem porque, 
Que he cousa escusada ? 

IDKM, IBIDEM. 

Ainda que todalas cnimas passadas 
Sejào notorias a Vossas Altezas, 
A história de Deos tem taes profundezas. 

IDEM, IBIDEM. 

Digo que este homem nascido cm Belem 
Parece perigosa coxsa pera nós. 

IDEM, iniDEM. 

Alm. Ile longe ? 
Ánj. Aqui mui perto. 

Esforçae, nào desmaieis ; 
E andemos, 
Qii'alli ha todo concerto 
Mui certo : 
Quantas covsas querercis 
Tudo tendes. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

Nào ieis mais despejada 
E mais livre da primeira 
Pera andar ? 
Agora estais carregada 
E embaraçada 
Com cousas que, il derradeira, 
Hão-de ficar. 

IDEM, IBIDEM. 

Tratemos em covsas cm que caiba engano, 
E se nos perdermos, não pôde mais ser. 

IDEM, DIAL. DA EESUIUIEIÇÃO. 

E este ])roquel rolào. 
Diabo. — De vossa Keverencia liçào 

D'esgrima, que hc cousa boa. 
. IDEM, BAUOA DO INFEIINO. 

Frad. Tres cousas acho que fazem 
Ao doudo ser sandeu ; 
Hua ter jjouco siso de seu, 
A outra, que esse que tem 
Nào lhe presta mal nem bem : 
E a terceira, 
Que endoudeccem gran maneira. 
Me o favor (livre-nos Deos) 
Que faz do vento cimeira, 
E do toutiço inolcira, 
E das ondas faz ilheos. 

IDEM, AUTO DA IIOFINA MENDES. 

Ilum. Bestiae et universa 
Pecora, volucres, serpentes, 
Louvae-o, todalas gentes, 
E toda a cousa diversa, 
Que no mundo sois presentes. 

IDEM, IBIDEM. 

Cat. O' cativa ! 
E tem pés e mãos e olhos? 

Marr/. E narizes e giolhos ; 
Nem he cousa mansa nem esquiva. 

Cat. Eogote que digas que he, 
Que isso parece patranha. 

Marg. Teuho-a eu por façiuiha, 

E nào pequena, abofé. 
Cat. Não o deft^ngules mais. 

IDESr, AUTO rASTOIirL POIÍTUGUEZ. 

Aff. Canfeu não me posso ter", 
Vejamos o que isto he. 

Joan. Vejamos por tua fé, 
Que gran cotisa deve ser. 

IDEM, IBIDEM. 

Belz. Senhores Sanctns bemditos, 
líi ha planetas visivois. 
Ha hi outras iiivisiveis, 
Que pertencem aos spiritos, 
E causão consas terríveis. 

IDEM, AUTO DA CAKANÈA. 

— nJá nunca pude ter hum bom 
com este, parece cousa/eito a cinte.t 
tonio Ferreira, Bristo, Act. il, se. 4. 

S'erra minli'alma, cm contemplar-vos tant®! 
E estes meus olhos tristes, cm vos ver, 
S'crra meu amor grande, em não 
Crer que outra cansa ha a hi de mor esp 

IDEM, SONETOS, 1ÍV, I, n." 8. 

—'E por']ue sei isso ha muitos 
de mim quizer alguma cousa, metd o, 
na bolsa, porque he favas contadas, ^ 
ia de perto, amigo de longe, n Jorg® ^ 
reira de Vasconccllos, 'tíi 
SC. 7. — (íSabeis senhora comadieç 
muito bom para esto ? occupar em co 
espirituaes.T) Idem, Ibidem, act. lH, 
— nHuma das cousas que ei ^ 
Emanuel mais teue nos olhos, á 
mais honrou, & prezou em todo ^ 
de seu regnado, foi ha conquista f 
ca, do que em quanto viueo semp^ 
manifestos sinaes, quomo se no 
desta sua Chronica verá, do q^^ 
logo neste anno de M ccccxcv.» 
de Goes, Chronica de D. Manuel, 1 ^ ^ 
cap. 11. — d. Porque nam seria rei^ 
descobrindo elles ilhas, á- terras 
atrauesassem outros a fazer o mes^^'' 
era sua merce de por tempo de , 
nos nam dar licença a pessoa 
pera ir descobrir pelo caminho, & 
ta que elles fezessem, reseruando í"'' 
capitães que tinha nas prouincias 
do Sul podessem ir buscar o estre\ 
quelles mares dandolhes elles 
cença, & que querendo os ditos 
de magalhães, d- Rui falleiro ir 
também pera aquella parte o 
nam era descicberto, que 
isso licença, os quaes descobrinif 
rião, com tanto que nam descobri^ 
fezessem cousa nenlmma nas de 
qões, á- limites dei Rei de Portuga • 
Ibidem, Part. iv, cap. 37. 

E tu. Padre de grande fortalez») 
Da determinação que tens 
Não tornes por detraz. pois 6 fraÇl 
Desistir-se da cousa começada ; 
Mercúrio, pois excede cm 
Ao vento leve e á setta bem ^ 
Lhe vá mostrar a terra, onde se m 
Da índia e onde a tícnte se refor® 

CAM., Lüs., e. I, est. 40" 
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® porque está em extremo clesojoso 
te ver, como covsa nomenda, 

p® foga qne, do nada rocoioso, 
Mres a barra, tu com toda a armada ; 

do camiiilio trubalhoso 
j)l''r"s a gente débil o cansada, 
q'^' que lia terra podes refornial-a, w a natureza obriga a desejal-a. 

"»dem, o. 2, est. 3. 

se o faeundo Ulysses escapou 
na Ogygia ilíia eterno escravo ; 

80 Antenor os seios penetrou 
'"iacos,_e a fonte de Timavo ; 

se o piedoso J']ncas navegou 
ç6'-cylla e de Charybdis o mar bravo; 
V ^osBos, mores oovsas attentaiido, 

mundos ao mundo irào mostrando. 
iBiDEM, c. II, est. 45. 

Qieoutrem possa louvar esforço allieio, 
e que se costuma e se deseja : 

•<s louvar os meus proprios, arreceio 
^ue louvor tão suspeito mal me esteja; 

para dizer tudo, temo e creio 
qualquer longo tempo curto seja : 

ftB, pois Q tudo se to deve ; 
''' contra o que devo, e sei'ei breve. 

ibidem, c. in, est. 4. 

'hti pódc muito sustentar 
Pmt í''" sendo jã rendida, p i ^ co!í6a viva a gente irada 

vaudo os fios vae da dura espada. 
«idem, c. iii, est. 01. 

Qy '"ogo e palavras amorosas, 
jjA. '"n matido nos reis que a mais obriga, 
u oi"*®® •—coi/sas árduas e lustrosas . 

caiiçain com trabalho e com fadiga. 
""OEM, C. IV, tst. 78. 

V* 
Avp ' ®,«is, mas logo : «Oh Rei subido, 
É {.»' a ferro, a fogo, a neve, 
Ser''° '^ós, que mais me pena esta vida covsa tào pequena. 

ibideMjC. IV, est. 79. 

foi a todos excessivo 
Y c coíisa certa de alto espanto, 
Sor "'iveiis do mar, com largo cano, as altas aguas do Oceano. 

'bidem., c. v,est. 18. 
^ di 
No gente ousada, mais que quantas Uiido commettcram grandes cotisas ; 
U por guerras cruas, taes e tantas, 

1 trabalhos vãos nunca repousas. 
'bidem, c. V. est. 41. 

Saír'^''^ ^ co'as filhas de Nereo, 
A ^ Priiia ; e logo preza 
Qng j '"íe senti de tal maneira, 

Ida não sinto cousa que mais queira, 
e. V. est. 52. 

' Quê o Fogo estava em cima, 
ly^qu'." nenhuma matéria se sostinha; 

'Pousas vivas sempre anima, 
Loi/ri " I'rometlieo furtado o linha ; 
O leve se sublima 
'^orno" 1 ^ Ar, que mais asinha 
Algj " e nem por quente, ou frio 

deixa no mundo estar vazio, 
p "'"'KM, e. 6, est. 11. 
\ ouca 1 
Na vis/^^j Lyeo irado 
^'os j,, ^'■d.estas coiisas-, mas, entrando 
Va Neptuno, que avisado 
1' ° ostava já aguardando, pas j, o recebe, acompanhado 
J^e Yçp "Phas, que se estão maravilhando 
^'itre j 1'^®: ®omiaettendo tal caminho, 

" reino d'agua o réi do vinho, 
c. VI, est. 14. 
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= Não é, disse Velloso, cousa justa 
Tratar branduras em tanta aspereza ; 
Que o trabalho do mar, que tanto custa, 
Não sotfre amores, ncrn delicadeza : 
Antes de guerra férvida o robusta, 
A nossa historia seja, pois dureza 
Nossa vida ha de ser, segundo entendo; 
Que o trabalho por vir m'o estú dizendo. = 

íBiDEM, c. tí, est. 41. 

O Capitão o abraça, em cabo, ledo, 
Ouvindo clara a lingua de Castella : 
Junto de si o assenta, e promptu e quedo, 
Pela terra pegunta, e cousas d elia. 

íBiDEM, c. 7, est. '2d. 

Nào matam cousa viva, e temerosos, 
Das carnes tem grandíssima abstinência : 
Sómente no vcnereo ajuntamento 
Têm mais licença e menos regimento. 

íBiDEM, c. 7, est. 40. 

O Gama e o Catual iam fallando 
Nas cousas que lhe o tempo oíFerecia; 
Monçaide entr'elle3 vae interpretando 
As palavras, que dc ambos entendia. 

íBiDEM, c. ?, est. 46. 

Vede, Nymphas, que engenhos de senhores 
O vosso Tejo cria valorosos, 
Que aasi sabem prezar com taes favores 
A quem os faz cantando gloriosos ! 
Que exemplos a futuros escriptores, 
Para espertar engenhos curiosos, 
Para pôrern as cousas em memória, 
Que merecerem ter eterna gloria ! 

iBiDEM, c. 7, est. 82. 

Sabe que ha muitos annos, que os antigos 
lieis nossos firmemente propuzcram 
Do vencer os trabalhos o perigos, 
Que sempre as grandes cousas se oppozeram: 
E descobrindo os mares inimigos 
Do quieto descanço, pretenderam 
De saber que fim tinham, e onde estavam 
As derradeiras praias que lavavam. 

ÍBIDEM, c. 8, est. 70. 

Mais descobrimos do que humano esp'rito 
Desejou nunca; e bem se manifesta, 
Que são grandes as cousas e exeellentes, 
Que o mundo incobre aos homens imprudentes. 

iitiDEM, c. IX, est. 69. 

Por força, do Juditlia foi marido 
O ferreo lialdovino ; mas dispensa 
Carlos, pae d'ella, posto cm cousas grandes, 
Que viva, e povoador seja dc Frandes. 

íBiDEM, c. 10, est. 49. 

A gente ficou d'isto alvoroçada. 
Os Bramenes o têm por cousa nova : 
Vendo os milagres, vendo a sanctidade, 
Hão metjo de perder a autoridade. 

iBiDEM, c. 10, est. 112. 

Favorecei-os logo, e alegrai-os 
Com a presença e leda humanidade ; 
De rigorosas leis desaliviai-os, 
Que assi se abre o caminho il sanctidade : 
Os mais experimentados levantai-os, 
Se com a experiencia tem bondade, 
Para vosso conselho, pois que sabem 
O como, o quando, e onde as cousas cabem. 

íBiDEM, c. X, est. 149. 

Nem me falta na vida honesto estudo, 
Com longa experiencia inisturado, 
Nem engenho que aqui vereis presente ; 
Cousas que juntas se acham raramente. 

íBiDEM, c. X, est. 154. 

— íE parecendo-lhe que lhe convinha 
acudir aquellas cousas primeiro que viesse 
Pero Mascarenhasj porque o conhecia por 
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homem muito inteiro na justiça, e que não 
havia de soffrer aquellas cousas a Diogo 
de mello que era seu tio irmão de suá mãi, 
ãeleminou de o ir fazer amigo com o gua- 
zil, e atulhar aquellas desordens.i> Diogo 
do Couto, Década IV, Liv. i, cap. 3. — 
(íLopo Vaz ficou, enfadado, e sem respon- 
der cousa alguma, foi entrando pelo rio 
acima até surgir defronte da Cidade. Âlh 
lhe tornaram a fazer o mesmo requerimen- 
to, e elle maiidou outre á Cidade, no que 
se gastou grande espaço, resumindo-se os 
da Cidade em lhe não abrirem as portas. 
Os Fidalgos, e Capitães da companhia de 
Lopo Vaz vendo a cousa daquella feição, 
receando hum desastre, commettêram aquel- 
le negocio a Christovão de Sousa por ser 
hum Fidalgo muito respeitado de todos, e 
desembarcando em terra, foi-se ver com a 
Cidade, e com o Cap>itão, que estavam pos- 
tos em armas, e de tal maneira os persua- 
dia, que os abrandou.n Idotn, Ibidem.— 
« Todos estes Capitães despedia em Mar- 
ço, indo D. Jarge de baixo da capitania 
de Francisco de Sá até Malaca. Partidas 
estas Armadas, vendo-se o Governador va- 
go, determinou de ir a Ormuz a temperar 
as cousas de Diogo de Mello com o gua- 
zil Rax Xarafo, por lhe virem cartas que 
que o tinha prezo, avexado, e tyrannizado 
sobre o que já o Governador D. Henrique 
lhe tinha escrito.ys Idem, Ibidem. — dEpa- 
recendo-lhe que lhe convinha acudir áquel- 

. Ias cousas primeiro que viesse Pero Mas- 
carenhas, porque o conhecia por homem 
muito inteiro na justiça, e que não havia 
de soffrer aquellas cousas a Diogo de Mel- 
lo, que era seu tio irmão de su i mãi, de- 
terminou de o ir fazer amigo com o gua- 
zil, e atalhar aquellas desordens, v Idem, 
Ibidem.. — «Melique Saca que estava na 
quinta soube logo a traição que lhe o pa- 
rente ordenou, e então entendeo a malicia, 
e tenção com que o aconselhara naquellas 
cousas, e partindo-se apressado pera Dio, 
passuu-se á Ilha, e foi desembarcar á por- 
ta da fertaleza, em que ainda estava sua 
mídher, filhos, e familia, e mettendo-se 
dentro sem ninguém lho poder estorvar, 
despedia logo recado mui apressado a Chaul 
a chamar Eitor da Silveira pera lhe en- 
tregar a fortaleza.d Idem, Ibidem, cap. 8. 
— iProvidas estas cousas, e outras, que- 
rendo o Governador embarcar-se pera Goa, 
tornou a tomar parecer sobre as çousas 
de Dio, e assentou-se que deixasse alli Ei- 
tor da Silveira com Armada, e que man- 
dasse saber de Melique Saca sua determi- 
nação ; mas Eitor da Silveira, que se achou 
no mesmo conselho, af/irmott que tudo o de 
Melique Saca eram invenções, e enganos, 
e que elle sabia muito certo que nunca en- 
tregaria a fortaleza; e assi certificou isto, 
que desistio o Governador da empreza, e 
deo á vila pera Goa.» Diogo do Couto, 
Década IV, Liv. i, cap. 8. — «/í tornando 
a Antonio de Saldanha, os Ofjiciaes da sua 
ndo andáram vendo donde nascia o defeito 
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delia, mudando humas vezes a carga á 
proa, outras á poppa, andando com os 
mastros, ora a ré, ora ávante, e tantas cou- 
sas destas fizeram até lhe acertarem o com- 
passo / e começou a não a andar dalli por 
diante muito differentemente; e seguindo 
tua derrota, encontrou com a náu de D. 
Francisco Deqa, que se festejáram bem, 
acompanhando-se sempre até irem na volta 
do Cabo de Boa Esperança, onde encon- 
tráram as nãos de Nuno da Cunha, de 
Pero Vaz da Cunha, de Dum Fernando 
de Lima, e a de Âjfonso Vaz Zambujo, 
porque todas as mais eram espalhadas, 
indo cada huma seguindo sua derrota, que 
logo contaremos.» Idem, Ibidem, Liv. v, 
cap. 1. — i Partido Nuno da Cunha, como 
atrás dissemos, com a outra náo da Ilha 
de S. Lourenço por dentro, sendo na altu- 
ra da Ilha Zanzihar, sentiram terra, indo 
navegando de noite, pelo que surgiram lo- 
go, E tanto que amanheceo, viram-se cerca- 
dos de Ilhas, e restingas, sem poderem en- 
tender por onde alli entráram, nem verem 
por onde podiam sahir, porque de todas as 
partes rebentava o mar em flor; e certo que 
foi cousa milagrosa não se perderem, pior- 
que o boqueirão por onde ambas as nãos en- 
traram era tão estreito, que quazi se não 
enxergava.:) Idem, Ibidem, Liv. vi, cap. 1. 
— tE foi de parecer que logo se desembar- 
casse, e se comettesse a fortaleza, porque 
a terra era muito doentia, e em poucos 
dias lhe havia de adoecer toda a gente, o 
que Simão da Cunha determinou de fazer 
logo, começando a pôr em ordem as cousas 
necessários pera isso.í> Idem, Ibidem, cap. 
3. — iNuno da Cunha poz este negocio em 
conselho com o Capitão de Ormuz, e mais 
Fidalgos da Armada, que ficaram repar- 
tidos em differentes opiniões. Porque huns 
diziam, que mais importava ir fazer for- 
taleza em Dio, como ElRey mandava, que 
todas as outras cousas da índia, o que se 
podia fazer então mais facilmente, por 
quão destroçado ficára o Reyno de Cam- 
baia com o desbarate, e perda da sua Ar- 
mada,d Idem, Ibidem. — aDeixámos as 
cousas de Maluco em nossos Portuguezes, 
e os Castelhanos ficarem em guerra decla- 
rada, e assi todo este tempo até agora 
passaram fazendo algumas vezes tregoas, 
que se concediam de parte a parte cada vez 
que se pediam, porque não fazia mais o 
que queria paz, que alevantar huma ban- 
deira branca, e logo conversavam, commu- 
nicavam, e se visitavam: e como se enfa- 
davam, tiravam a bandeira, e tornavam- 
se a recolher.D Idem, Ibidfim, cap. 5.— 
«.Outra cousa mais antiga deste reino me 
não lêbro,» Fernan Mendes Pinto, Pere- 
grinações, Liv. I, cap. L — aE força-os 
a ysso a força que lhe outrem faz: pedem 
conselho e mudam o que tem, nam se dão 
por achados <i'algumas cousas, e nam vam 
ao cabo com ellas.» Joanna da Gania, Di- 
tos da Freira, p. 17 (ed. de 1872). — «O 
acquirir nam satisfaz por qualquer isca 
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de bens temporaes: fica a vontade sempre 
de acquirir sciencia, hunra ou fazenda. O 
dinheiro he muyto aceito porque a elle obe- 
decem as mais das cousas.» Ibidem, p. 9. 
— «Os mundanaes de vontade, e que a tem 
estragada, cevam-se cadahum em seu gos- 
to, e se obram algumas cousas de Chris- 
tãos bem feytas, sam como de molde por 
fóra; acham fazer a virtude cousa cara, 
nam na fazem boa, se não acquirir o com 
que folgam, i Ibidem, p. 24. — ^Mantemos 
a esperança com muyto pouco existo, sos- 
tentamos até que o tempo nos avisa e de- 
sengana; amostra a verdade do mundo, 
que todas suas cousas sam quthradiças e 
cheas de perigo.y> Ibidem, p. 2G.— <i.Al- 
guns desmancham sua autoridade em se- 
guirem suas más incrinações; tem espirito 
de contradiçam, tudo querem repreender, e 
até ás cousas bem feitas dam má cor e as 
borram com preversa tençam, procedem 
contra todas.» Idem, Ibidem, p. 3L — 
a Nam ha na vida cousa digna de gosto, 
nem que satisfaça quando se alembra que 
acaba. y> Idem, Ibidem, p. 37. — <t Os ha- 
bituados em quebrar sua vontade podem 
muito comsigo: sam tam senhores de si que 
mortificam os cinco sentidos: aos apetites 
dam de mão, e deytamno das cousas spi- 
rituaes.D Ibidem, p. 38. — 'tMil repiques 
de tribulações tem as necensidades que 
afrontam a qiiem as tem ; em ellas se acham 
muytos ardijs, sotilezas e diligencias que 
descobrem algumas cousas necessarias que 
enfream os apetites, que onde ha afeiçam 
nam voga a razam.D Ibidem, p. 43.— 
«.Cada hum tem sua xea, e funda sua opi- 
niam no que lhe contenta: huns sam alu- 
miados da razam em huma cousa e outros 
em outra: o que huns hão por bem outros 
o tem por mao: e todos vemos melhor os 
defeitos alheos que os nosssos, que temos 
mais perto.» Idem, Ibidem, p. 50. — «iVcio 
alarguemos a redea ao pensamento e acha- 
remos a prudência, jwrque a quem ella 
falta, tem na de muytas cousas; ella he a 
q%ie guia todas as outras virtudes.d Ibi- 
dem, p. 55. — <íMuytas cousas buscam as 
pessoas pera remedio, e pera terem mais 
que sentir as acham; engana-os o desejo, 
e na execuçam d'ellas acham que era mi- 
Ihor nam as ter.» Ibidem, p. 58. — «O 
freo da vergonha tira pola gente de bò en- 
tendimento, e a faz obrar cousas contrai- 
ras á vida, que tem muytos cargos, que 
com seu peso a encurvam e consumem os 
dias delia.D Ibidem, p. 68. 

iienliuma cousa de gosto 
em mim pode ter entriida ; 
se algum hora prascr vejo 
fiiz-me ser mais enojiida; 
mil gritos dam meus sentidos 
quando eu estou calada. 

IBIDEM, p. 101. 

— «Depois de ir tres vezes á índia. Ia 
morreo, sem vir gozar d,o descasado ga- 
lardão que per seus trabalhos merecia, 
onde tãbõ morreram ás lançadas dous 
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seus filhos excellêtes capitães, 
do o animoso esforço <& singular vir v ^ 
de seu pay, como cousa hereditaviO" 
Heitor Pinto, Dialogo de Lembrança 
Morte, cap. 6. — «Donde os Beys 
Egypto, como conta Diodoro Siculo, 
tam se tinhão por bematienturados,^ ?" 
do obedeciam aas leys. Conta 
que Anthioco terceyro Rey de Asicí 
ueo a todo seu reyno, que se em suas 
tas, ou aluarás se achassem cOUSaS 
tra ás leys, que soubessem que era ' 
do, (Ê que nam goardassem taes cou 
porque sua tençam nam era quebrar 
leys.» Idem, Dialogo da Justiça, cap- 

Sob color de virtude outros entrauào 
Simplices, idiotas, escolliidos, 
Pera tratnr de cousas importantes, 
Em oílicios, cargos eminentes. 

COUTE BKAL, NAUFIl. DE SEPULV., Ci'!'' 

—• Bem he verdade que acabara o 
po a falsa opiniam dos Mouros, 
tinados que nella fossem, ou seja^^' _ 
acabou, e acaba as mais cousas nuin^ ' 
a elle sogeitas: mas a fé, e ley 
por isso lhe chamaram os it 
berba dos secidos, porque ella so os^ 
sogeitar, humilhar, e como cá 
assoberbar à todos, cumjjrindo-se m 
mente a palaura do Senhor: Acabara 
e a terra, e nam a força, vigor, « 
ridade do meu Euangelho.» Lucena, 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv. 
posto que nem os Ternarefes espe^ 
tam cedo a tornada, e restituição a 
mo Rey, segundo parece de huma cai 
P. Francisco escrita em Ambotno 
de Mayo de 1546, com tudo, ou " 
achou ja em sua casa quando torn ^ 
Moro, ou chegou pouco depois 
cheo de honras, e merces do 
dom loam de Castro: o qu-al 
tam inteiro nas cousas da justiça> í 
esforçado nas da guerra, entendendo ^ 
ta sem rezam se fezera ao Mouro, ^ 
mandou tratar como a preso 
cebeo, e agasalhou como a 
Ibidem.— "Porque estando o po jgs 
mem perplexo, e desconsolado no w' 
fauores do Filho, e desfauores da 
diz que a Senhora lhe fallou de -jj,;;- 
cousas, as quais, ainda que no 
nho jurado, que deu de tudo istO} 
nam declare, acho per outra via 
suas culpas, e defeytos, quanto 
mais de ignorancia que demahc^'^' fyssi 
Ibidem. — «.Assi nam entendo jjíí 
a tençam da diuina prouidencia 
contaihos acreditar sômente 
com loam d'Eyro, que ainda 2 
que entam acabara de o conhecei > 
dera, e deuera de ter bem c"' 
por isso o Senhor o deixou 
fusam, e duuida se fora, ou 
gano, ou sonho o que vira (í 
monua pouco menos, o que o 
to do outro, pois lhe fazia o ' 
leue que ao principio nam o 
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o negaua) pera que achando tudo 

com ficasse certo que 
j 'l*® lieos lhe poderá a elle mostrar 
e j ^^P^ese7ituções, e os pensamentos, 
isii alma teuera nellas, 
rio ° Deos era o autor do myste- 

'^'^isos, e lembranças, que a Vir- 
«e fezera: pera que tendo mais luz 

na^'T cousas, e conciencia a j? J^^ictsse tam inteiramente como logo 

•~~^A Idem, Ibidem, cap. 4. parecej despedio de si o padre 
^^ncisco a este bom homem, consola- 

e satisfeito assi pola paz, e 
^ ®Çam d'alma com que ficou depois de 

polas esperanças, que lhe 
^ o estado de perfeiçam, em que nin- 

viuer, e morrer, dizendolhe 

«o) ntnhuma cousa menus cuida- 2we tomaria o hálito do padre S. 
e nelle acabaria.d Idem, Ibi- 

^ '"^"-^eZíOís espantauase muytò del- 

fos quasi a mesma cousa Mou- 
^ J^^iríntãus; senam era pur saber 

Ibií" e nada dos outros.» Idem, 
— «i^eí'a;anc?o bem em ordem as 

'^hristandade da mesma ilha, e 
ja esperanças da missam do 

«a depois de Fernam de Sou- 
Malaca, se embarcou pera 

tençam de passar também ao 

'eniBr" Ibidem, — <sE este foy elle 
^3Ual^ fnais das cousas, dandonos 
(Qj, '^^emplo de seu grande animo em as 
«Kl ' " '^^'^^o.r, e de sua humildade 

Ibidem, cap. 6. 
Vi'osegnindo o que hiamos con- 
-^^«in/ía Neachile mulher de Bo- 

fttti os Portugueses quises- 
successos de suas cousas, 

üc(^- desestrados em si, e tam 
por nam dizer em parte ne- 

<^iscn -v nossos. D Vida de S. Fran- 
Xavier, cap. G. 

Onde 
Lg^a f PP'" falta (lo3 sentidos 
Sg^ ''s acçücs, e perturbada, 
Tem Oâ humores ja movidos *em • . iiuiiiorua ja 

* Ja sp^ ""''ginativa viciada; Ja ap "muíiiiva viciaua; 
Os ®®.®wecc o ar, ja sào perdidos 

d'afflicçuo passada, 
Qu„ tal niodo vê, ouve, e sentia 

Bol^ de sua forma pervertia. DE MOURA, NOV. DO IIOMUM, C. I, Cst. 110. 

tu obra tão perfeita, 
Ser fispecie tal que bem parece 
Coiisn ' d'est'outra3 que está, feita 
Qug te serve, e te obedece, 
Pertnifi- '®®urso, que juizo aceita 
Pelo nn a fez que se perdecc 
Qug est'outras valem, pois mostrava 

lüp íio senhor nisto igualava. ibidem, c. I, est. tí7. 

'íUelT' ° impede 
I)as «„ '^^Pera acção, porque a brandura, 
Tai,ti>"'® está no modo dellas 

11)'^°®° "0 gosto de soflrellas. 
^ ' ibidkm, c. II, est. 21. 

o medo reconhece 
li coqj , Jíituralmente retardava, 
QiiiQto'^*assegurar merece 

tamauho horror representava. 
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Lhe disse : Em nada o Summo Ser se esquece 
Do que para este passo relevava, 
Onde descer he cotisa tão factivel 
Quanto tornar atraz tem de impossivel. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 3G. 

E os ardis he cousa muy notoria, 
Que sem cousa urgente de victoria. 

JOÃO vAz, OAYA, p. 11 (ed. 18G8). 
— <íEm quanto estas couzas passavam, 

andava D. Álvaro de Castro, com as tor- 
mentas do universo a braçijs,7> Jacintho 
Freire, Vida de D. João, Liv. ii. — «/Sí- 
mao de Mello com estas couzas entrou em 
grande cuidado, porque a tardança da 
armada fazia a nova contingente, accu- 
zando-se de leve, e temerário,d Idem, Ibi- 
dem, Liv. IV. — «íSd de huma cousa se 
exclvyão os Municipes em Ruma, que era 
dos comidos curiaes.» Luiz Marinho, An- 
tigüidades de Lisboa, p. 217, em líluteau, 
s. V. Comicios. — a Deixo de definir, que 
cousa seja linha, de communicação.n Luiz 
Serrao l^imentel, Methodo Lusitano, p. 
19. — (ílsso foy huma so cousa; fiz delles 
gato sapato.» Fr. BlanoeldeMelloj Apolo- 
gos Dialogaes, p. 21. — aHavia na minha 
vezinhança solicitador tão prezumido de 
bem informado nas cousas curiaes, que 
ouvindo na sua pouzada vinte Relogios, 
não se queria reger senão pelo da Corte, 
com que dava com as demandas per esses 
trigos.» Ibidem, p. 24.—aEporque eu is- 
to creyo, como considero, acho cousa in- 
digna de homem prudente (quanto mais 
Christão) que só a fim de levar este pas- 
so hum pouco mais apressado, & ligeyro, 
fação os mortaes tantos excessos, que que- 
rendo voar (per onde basta ir andando) 
venhão a resvalar e a precepitar-se.» Ibi- 
dem, p. 31. — dEstuu tanto da vossa par- 
te, nesta parte, que se me ha posto nos 
cascos, que os mayores dtsmanchos do 
tempo provem de se não fazerem as cou- 
sas a suas horas.» Ibidem, p. 45. —«Com 
tudo huma cousa malfeyta fez então esse 
candz.» Ibidem, p. G4. — aBastOii alle- 
garlhe ser cousa de Príncipes, para que 
logo nesse momento nos entregasse, a mim, 
á a sinco camaradas nas mãos do nosso, 
que já não via a hora de nosso desbara- 
te» Ibidem, p. 67. — «i5â outra cousa 
lhe não servimos, que de apoquentar-lhe os 
dias da vida com temores, d- ciúmes de que 
o vento nos levasse de seu poder.» Ibi- 
dem, p. 86. — «Cousa por certo assáz ri- 
gorosa, & que só pôde soportar aquelle 
que jizer da conciencia pena, á da verda- 
dade, tinta.» Idcm, Epanophoras, p. 5. 
— líÂgora havendo apontado alguma cou- 
sa do valor do meu assunto, será justo 
que o refira desde sua origem, para que 
assi fique mais claro á melhor entendidas 
as circumstancias que o fizerão misterio- 
so.» Idem, Ibidem, p. 6. — aConvertida 
a fortuna contra a viuva Duqueza Mar- 
garida tutora, e conselheira da filha, e 
netos {que já tinha) as cousas se dispose- 
rão de tal sorte, que esta fatal Princeza 
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houue de sahir com espaço de duas horas, 
desterrada dos termos de Mantua á- Mon- 
ferrato.» Ibidem, p. 16. — v.Mulher necia, 
cousa he pesada, mas não insojrivc.l.» 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados.—<iPorque não cuidassem (os 
frades) em outra cousa, senão em comer 
melhor.» Idem, Ibidem. — i... rezar des- 
entoado, compassar a musica, são cousas 
que não houverão de ser.» Idem, Ibidem. 

E se nào, vejào se ha consa mais fea, 
Que vir a precisar (triste Ventura !) 
Na própria terra de cabana alhea ! 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 5 (3.* edlC.). 

De indulgente moral c brando i)cito, 
Que penetrado da fraqueza humana 
Soííre em paz as delicias d'osta vida, 
Taes e quaes nol-as dão. Gosta das cousas 
Porque gosta ; c contenta-se do elfeito : 
E nem sabe, nem quer sabor as causas. 

JOSÉ liASILIO DA OAMA, URAGUAY, C. IV. 

— A cousa publica, o estado. 
— Termo do Direito, líem, propriedade, 

cousa; o que não tem direitos por oppo- 
siçào ao que os tem.— O escravo é uma 
cousa. 

— Cousa julgada, o que foi resolvido 
por uma decisão judicial em ultima ins- 
tancia, ou que não é mais suscejjtivel de 
appello ou apparição; o que está resol- 
vido, posto fora de contestação. 

— Em Grammatica, cousa diz-se por 
opposição a pessoa. 

— Alguma cousa, um tanto, um poneo. 
— Loc.: Não dizer cousa com cousa, 

despropositar, disparatar.—Por extensão : 
— diNào relojava consa. com cousa.» Fran- 
cisco Manoel do Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 11. 

— Auag. : (íBIuitas cousas sabe a ra- 
posa e o ouriço cacheiro huma só.» Jorge 
Ferreira de Vasconcollos, Eufrosina, act. 
I, se. 4. — «Quando achastes vós vossas 
cousas per mi na praça°í» Idem, Ibidem, 
SC. 1.— «iVas cousas duvidosas vai mui- 
to a ousadia.» Idem, Ibidem.— «Nam 
ha cousa rogada, que nam saya cara.» 
Idem, Ibidem, sc. 3.—«Não ha cansa, 
mais barata que a que se cumpra.» Idem, 
Ibidem. 

— A má parte. Cousa, os orgãos se- 
xuaes. 

COUSÉIRO, s. m. (De cousa, com o 
suffixo «eiro»). Livro do Santo Ofiicio 
em qno sc lançavam apontamentos vários. 

t COUSÁDA, s. f. (De cousa, com o 
suffixo lada»). Termo Chulo. Cousa, pi in- 
cipalmeníe cora referencia a algum obje- 
cto ou acção obscena, ou pouco airoso. 

f COUSÍSSIMA, s. f. Fói-ma superla- 
tiva de cousa, usada pelo povo na phrase 
cousissima nenhuma, para reforçar a ne- 
gação.=Nao ó admittida nem na lingua- 
gem litteraria, nem na das pessoas ins- 
truídas. 

COUSÍTA, s. /. (Diminutlvo de Cousa). 
Um pequeno objecto.—Perdi uma cou- 
sita de ferro que trazia no bolço. 
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COUSECÉR ou COÜSESCER, v. a. ant. 
(Do latim causa se derivou causescere^ 
como de nigrus, nigrescere, etc.) Censu- 
rai'. Vid. Cousir. 

Algãa vez dix' cu en meu cantiir 
Que non querria viver sen Senhor, 
E por que m'ora quitei de trobar, 
Muitos me teen por quite d'amor, 
E cousTceii me cio que fuy dizer, 
Que queria sen. Senlior viver 
Com'or'assi me foi d'amor quitar. 

TROVAS E CANTAllES, CAKC. E. 

— a Ante toãalas cousas nem deseme- 
Ihar, ou desprezar saúde das almas a ssi 
outorgadas, nem chus aga aguqa das cou- 
sas traspassadas, e teerraaes, e cayvis, 
mays stsmpre cuide ca recebeu almas re- 
gedoiras, das quaes é rendedoyro razom, 
e nem pela ventura cousesca da meor 
stistança nembrado do escrito : primeyra- 
mente demandade o reyno de Deus, e a 
justiça dél, e tudas estas cousas seeram 
ajuntadas a vós.d Regra de S. Bento, 
cap. 2, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

COUSIMÊNTO, s, m. (Do thema cousi, 
de cousir 1, com o sufExo «mênto»). Es- 
colha, gosto. — ditem facto pilharam a 
fructa a seu cousimento en quanto hy es- 
tiveram.t> Doe. do sec. XIII, em Viterbo, 
Eluc. 

— DiscriçSo, bom proceder. Brio, con- 
sideração, generosidade. = N'este senti- 
do era o vocábulo um dos muitos termos 
da linguagem cavalheiresca, e encontra- 
va-se no antigo provenyal, cousimen, no 
antigo hespanhol, cousimento, etc. 

Se vos prougness'amor ben me devia 
Cousimento contra V03 avaler 
Que mig'avode3 filiada perfia, 
Tal que non sei como possa viver 
Sen vós, que me tenedes en poder, 
E non me leyxadea noy te, nem dia. 

TBOVAS E CANT., n.° 126. 

E mia Senhor sei eu guardar outren, 
E a rai que mi avia mais mester, 
Non sei guardar, e se me nou valer 
Escontra vós, mia Senhor, outra ren, 
Non mi á prol, quando me prol non ten 
Cousimento que me valer devia, 
E mia Senhor vel per Sancta Slaria, 
Pois Deus non quer que eu faza cordura, 
Fazed'y vós cousimeuto'e mesura. 

IBIDEM, CANC. V. 

— Obs. : Viterbo apresenta para a pa- 
lavra cousimento, que elle só conheceu 
pelo documento que cita, a serie de si- 
gnificações heterogêneas: vontade, gos- 
to, prazer, despotismo, liberdade, sendo 
as trea primeiras bem próximas da ver- 
dade ;Varnhagem n'um desgraçadissimo 
glosario que ajuntou á sua edição do 
Cancioneiro do Collegio dos Nobres ou 
d'Ajuda, dá á palavra o sentido de aco- 
lhimento, e a cousecer e cousir 2, que ne- 
nhuma relação tem com ella, o de acolher, 
mostrando assim 1) não comprehender 
nada do sentido das estrophes em que 
oceorrem; 2) ignorar completamente a 
existência da palavra no antigo hespa- 

nhol, provençal, etc.; 3) não ter visto o 
logar citado de Viterbo; 4) ter uma igno- 
rância completa dos processos philologi- 
cos, sem a qual não se pôde ser mais 
que um reproductor mechanico de manus- 
criptos antigos. 

COUSÍNHA ou COISINHA, s. f. Dimi- 
nutivo de Cousa. 

Por amor de mim, Senhora, 
Não fazeis uma cousiuha. 

CAM., riLADEMO. 

1.) COÜSÍR, V. a. ant. (Do gotico kau- 
sjan, provar, experimentar, que é corres- 
pondente ao antigo alto allemão chiosan 
ver. Esta palavra encontra-se no antigo 
provençal causir, ver, discernir (De tan 
menh (longe) cum (como) hom cauzir La 
poiria... Eeinaldo de Tolosa em Rayn. Le- 
xique Roman) e no francez choisir, esco- 
lher, que antigamente significava também 
discernir, enxergar, ver {Ou (an) miroer 
entre mil choses Choisi (vi) rosiers char- 
giés de roses. Rom. de Ia Rose, 1624). 
A etimologia e significação de cousir fi- 
cam assim evidentes). Ver attentamente, 
considerar, examinar. 

Nossos amigos iran per cousir 
Como bailamos, e poden veer 
Bailar moças de bon parecer, 
E nossas, madres, pois Ia queren ir, 
Queimen candeas per nós e per si, 
E nós meninas bailaremos y. 

CAKC. DE TROVAS ANTIGAS, n. dO. 

De morrerdes por mi non vos dcv'eu 
Grado poer, ca esto fará quen quer 
Que ben cousir parecer de mulher, 
E poys mi deos este parecer deu, 
Non é sen guisar de por mi morrer 
Quen muy beuvyr esto meu parecer. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 177. 

2.) COUSÍR, V. a. (D'um hypothetico 
latim cauiere ou causêre, do lado de cau- 
sar; cp. fr. causer, em quanto á signifi- 
cação). Censurar. 

Nostro Senhor, e quen me cousirá 
Daqui morar, ca jair me cuidei, 
E fuy coitado, como vos direi, 
Que nunca j a tan coitado será 
Ome no mundo ; mais vos direi já 
D'üutra tal coita me quer'eu guardar. 

TROVAS E CANTAKES, n. 249. 

E de tal coita, en quanfeu poder, 
Guardar m'ey sempre, e o que sen ouver, 
Pois Io souber, nunca m'cn cousirá. 

lEIDEM, CANC. E. 

COUSIDÕR, s. m. ant. (Do thema cou- 
si, de cousir 2,- cora o suffixo «dôr). O 
que ceíisura; censurador. 

Ja m'eu quisera con meu mal calar. 
Mais que farei con tanto coitsidor ? 
Aver lies ey mia fazenda mostrar, 
Que non tenham que viv'en sen amor. 
Ca Senhor ey, que me sen eu poder, 
E que sabe que lie sei ben querer; 
Mais eu bon sei ca lhe faç'y pesar. 

TROVAS E 0ANTARES,'CANC. E. 

COUTÁDA, s. f. (De couto, com o suf- 
fixo «ada»). Matta, terra demarcada onde 

se cria caça para os reis, principes, se 
nhores, etc., e onde é prohibido caçar, 
pescar, fazer lenha, etc. — nElR^J^ 
Senhor, e Padre de louvada memorid f 
seu tempo fez certas Hordenaçuoens 
ca do Monteiro Moor, e do que a seu ojp'^ 
cio perteence, segundo se contem em ceT 
tos Âlvaraaes firmados per elle, ^ 
huum depoimento feito per seu rtian o 
per Vicente Esteves, a esse tempo Mon 
ro Moor da montaria de Santarém, o 2" 
foi especialmente perguntado sobre os J ^ 
ros, que ha d'aver o Monteiro 
os Monteiros de cavallo, e os moços 
monte, e os nossos escudeiros, que 
caaens', e sobre a coutada velha, 
partia: os quaees Âlvaraaes, e 
to assy feito per o dito Vicente 
som estes, que se adiante seguem.» Ord®   
ções Affonsinas, Llv. i, Tit. 67, P''^ ' 
(í Nos ElRey fazemos saber aos que este 
vara virem, que Nós achamos desvai^o 
cartas, que eram dadas aos nossos ^ ^ 
ros no tempo do mui virtuoso, e de 
virtudes ElRey meu Senhor, e P"' 
cuja Alma DeOs haja, por quanto ^^ 
mais antiguas era contheudo, qu^ ^ ^ 
matassem porcos, e bucoros nns 
ou posessem fogo nas matas, ou o, ' 
dellas, ou lançassem armadilhas atS 
pera as ditas veaçooens, que pc-d ^ 
vinte cinco libras da moeda antig 
fossem pera os monteiros, e 
novas faz meençom, que paguem qui 
tas libras da dita moeda, e qu^ ' 
pera Nós, as quaaes leva Lopo 
Monteiro Moor nosso, n Ibidem, § 
Elliey fazemos saber a vós Vicente 
ves nosso Monteiro Moor das 
sas do termo da Villa de ie- 
sobre o que nos escnpvestes, que 
clarassemos a maneira, que haviees 
em guarda dellas, j/or quanto «.9" 
ramos ao Concelho da dita r'' 
Alvará, porque lhe devassamos 
matas pera lenha, e esso meesmo o. y 
veaçooens nos paaens, e vinhas, nos 
cee he que todas as nossas matas ^ 
Tejo sejam defesas, e coutadas p^J" 
sa, que oforom ataa ora ; e da p»' Iq- 
a do Freixeal soomente; e das 
grem, como he contheudo no nosso ^ ^^^1 
que ao dito Concelho temos dado- 
vós requeree aos homeens boons, ? 
dem o irelado, e per elle vos reg^ ^ 
que em ellas haverees de guarda 
fenderpor o nosso serviço ; 
rá lhe mandamos, que vos dem, 
o dito trelado sem outro embargo dO' 
Ibidem, § l.—iAoque dizem 
ze, que nosso Avoo avia Coutadas c®' ' 
serem coutados porcos monteses, outrf 
depois de nosso Padre nos fe^^ ã(i 
Coutadas, o que he em gram 
nossa terra, porque destas Cou 
som muitas, saaem porcos, gue ^ 
paaens, e vinhas, os quaes 
os nom matem, posto que os 
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® lias Coutadas nom cortem lenha, nem 

stia " compridoira fera s Casas, e apeiros / e çiíe per esta ra- 
"nuitas herdades som desamparadas 

^ ^íies: e qne fosse nossa mercee de as 

^ 9'"® 6*" todas as di- 
°^'t3das possam colher lenha, e ma- 

{ r® ?"® lhes comprir ; e que outras Coil- 

ías^^ consenfissemos, que hy ajafei- 
ou Ricos homens, e Ca- 

jL;,' 9^^ ou achar, que os possa matar, n 
46, § 1. — «^ este 

yo respondemos e mandamos, que adu- 
^ tís Coutadas que tinha nosso Avoo, 

T"""® de nom fazer outras, e de 

^azo em ello mercee: e quanto he em 
"íaá"^ '«nc/eiVa, mandamos que talhem 
pgf ® íenAtt, aquello que lhes comprir 
*Uas 7"'^' aguisadamente, e pera 
cia >' ® 9"® o façam sem mali- 
de 'iT^ que nom ajamos nos razom 
Ibij poer sobre ello outro embargo.n 
Sefih^'"'— "-K outro sy, Senhor, muitos 

^^^^Meiros, Escudeiros, e ou- 
fy ^P'^^>>oas dos vossos Regnos fazem per 

kt nos rios como nos mqn- 
1 o contra a Ley do Regno, em 
Ça c'^ contheudo, que nenhum nonfa- 
cce ^fJ-lvo ElRey : seja vossa mer- 

que taees Coutadas se nom 

'^Ças"' ^ 9"® as façam, que asjus- 
juL ajam por Coutadas, nem lhes 

^ooimas nem penas dellas, nem 

por fazerem penhora em ellas, nem 
taj }\ ' ^ fezerem, que as Justi- 

, rf* taes forças.» Ibidem, § 3. 
^ J^®^ nós os ditos artigos, de- 

Qth ®^^®® dizemos, que por quanto 
S"® ElRey Dom Juham meu 

^tnh S^oriosa memória, e ElRey meu 
^dnto p ® 9"® DEOS dê o seu 
í°òeg '^'''aiso, fezerom novas Hordena- 
{o5g^ Coutadas dos porcos, e vea- 

®®5'"«'^o largamente he contheuão no 
8e Monteiro Moor, mandamos que 
h% - e cumpram, sequndo em ellas 

yheudo.. Ibidem, § 4. 
COQt , as coutadas, entrar nas 
totjjjjj, apanhar lá o que ò prohibido 

part. pass. de Coutar. Em 
iJiftçg 'lefeso entrar e caçar certos ani- 
■A?(ij ' tazer lenha, etc.— v-E querendo 
«ecjjjj '"Operar estas penas, por as matas 

^'^^^'^^amente guardadas, e os que 
'dííi cooima nom receberem 

*'®® dampno, mandamos que quaees- 
% cahirem nos lugares coutados 
?'te jj " huum dos falimentos suso ditos, 

por cada huma cooima doos 
^^sta moeda corrente, dos quaees 

P'''''a o dito Lopo Vaasques, e 
'"'"Íq ^ pera o Monteiro Moor da mon- 

^ outros quinhentos pera os mon- 
Os ^ ^"'"'ra, dando por doos aaquelle, 

*co6nV.» Ordenações Affonsinas, 

Liv. I, Tit. 67, §'2.—aAo que dizem no 
noventa e ires artigo, que muitos grandes 
homens, e Senhores de nossa mercee, nos 
Lugares e Villas, honde teem suas pousa- 
das, e nos outros lugares, onde pousadas 
nom teem, fazem bairros coutados, nos 
quaees se colhem muitos malfeitores, e mui- 
tos komeens, que vaaò contra as posturas 
das Cidades e Villas, assy de regataaens 
de carnes, como d'outras cousas, de guisa 
que som per elles coutados, e as Justiças 
dos lugares nom os ousam de prender, 
nem fazer delles direito ; pela qual razom 
as nossas defesas com as posturas das 
Cidades, e VillcLs nom som guardadas, 
nem se faz direito, nem justiça, e a ter- 
ra he dapnada, e perdida : e pediam-nos, 
que fosse nossa mercee de nom a ver hy 
bairros coutados, e que as nossas Justiças 
ajam lugar em cada huum lugar de fazer 
direito.»Ibidem, Liv. V, Tit. 50, § 3.—a A 
foz de Marateca pola ribeira acima ataa 
Cabrella; e des y pelo termo de Monte- 
moor ataa ribeira de Canha; edes yataa 
ponte de Lavar, e dhi a Amora; e da Amo- 
ra a Monte-argil pola augua do Soor; e 
dhi aas becouças; e dhi ao vai d'Alcolu- 
la; e dhi a Abrantes, resalvãdo o Ta- 
margual, que he acima da estrada, que 
he coutada, e per Rio de moinhos pola 
estrada como se vai direito aa foz da ri- 
beira de Tomar, que entra no Zezer; e 
dhi a Tomar hindo pola estrada coimbraã 
atee o Porto. E destas dtvisooens suso di- 
tas contra o mar todo he coutado de por- 
cos, e porcas, e bacoros, e bacoras monte- 
ses, e tinha de pena quem quer o matasse, 
que pagasse por cada cabeça quinhentas 
librcts de boa moeda: eesto em tempo d'El- 
Rey Dom Joham.D Ibidem, Liv. r, Tit. 
67, § 12. — (üMais a mata de Botam, 
que he acima da estrada, que he coutada.» 
Ibidem, § 13. — «Todo o termo de Mon- 
te moor o Novo, que he todo coutado, o 
qual coutou ElRey Dom Duarte em seen- 
do Ifante, a saber, de porcos, e porcas, 
bacoros, e bacoras.n Ibidem, § 14. 

— Defendido com privilegio de couto 
e asylo.— c-E em todo o caso, que o mal- 
feitor com direito deve seer coutado, e 
defeso pela Igreja, se elle sahisse delia 
com proposito de mal fazer, e o fezesse, 
entoni nom gouvirá da imunidade da Igre- 
ja assy no malejicio, que primeiramente 
fez ante que fosse acoutado, como no ou- 
tro, que commeteo despois que se a ella 
coutou.D Ordenações Affonsinas, Liv. 11, 
Tit. 8, § 4. 

— Isento de tomadia, requisição para 
serviço publico. 

— S. m. O mesmo que Coutada.—lE 
bem assy façam no caso, honde a dita 
parte qunrellosa foi citada pera proseguir 
sua acusaçom, e nom pareceo ao termo, 
que lhe ptra ello foi assignado pera pro- 
seguir sua acusaçom, ou se em elle pare- 
ceo, e despois desemparou a dita acusa- 
çom, nom a querendo proseguir em dian- 

te; e esto mandamos assy fazer em favor 
dos ditos coutos, por tal que os homeens 
se nom movam ligeiramente a querellar 
dos ditos coutados, como nom devem, por 
lhes dar fndigua e trabalho, em prejuizo 
e desfazimento dos ditos coutos: o que 
nom devemos per nenhuma guisa consen- 
tir, salvo com justa razom, como dito he.n 
Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 118, 
§ 15.— «E se alguém quizer querellar 
em a nossa Corte d'alguum coutado em 
cada huum dos ditos coutos em tal forma, 
que nom deva gouuir d'elles, segundo su- 
so he declarado, vaa-se ao Corregedor da 
nossa Corte / o qual, vista sxia querella, 
lhe prouveera sobre ello com nosso acor- 
do em tal guisa, que lhe seja feito com- 
primento de direito.» Idem, Ibidem, § 
17. 

2.) COUTÁDO, adj. Outra fôrma de Coi- 
tado. = Pouco usado.—lAquelle, que tem 
a agua, lá a bebe, lá a consome comsigo 
mesmo, & o coutado, que a não tem, nem 
quem lha lance, dá quarenta mil voltas, 
no cabo fica vazio. y> Francisco Jíanoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 120. 

COUTAMÊNTO, s. m. (Do thema cou- 
ta, do verbo coutar, com o sulTíxo imen- 
to»). Demarcação da coutada. 

— Lista, indicação, determinação das 
cousas quQ c prohibido tomar em logar 
coutado. 

— Matas de coutamento, matas cou- 
tadas. — (íPorque em as ditas matas de 
coutamento he defeso, que nom cortS 
madeira, nem lenha, nem escasquem, e 
nom se declara a pena, que manda dar 
aos que em ello cahirem, Nós mandamos 
que de cada carrada, ou outra alguma 
madeira grossa, que se a jorro tire com 
bois, paguem quatrocentos reis, e por car- 
regua de lenha de casa paguem duzen- 
tos reis; os quaees mandamos, que sejam 
repartidos pela guisa suso escripta. d 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 67, 
§5. 

— AcçSo de tomar o que é defeso para 
o fisco. 

— Prohibição, defesa, isenção.— a Ou- 
tro ssy usem para tudo sempre dos Pri- 
vilégios, e das Indulgências, e das servi- 
dões dos Coutamentos a Nós, e aa nossa 
Ordem de Cistel outorgados da See do 
Apostoligo.D Documento de Almoster de 
1287, em Viterbo, Elucidario. 

COUTÁR, v. a. (De couto). Prohibir, 
vedar o uso com coima, encouto, ou ou- 
tra especie de pena. 

— Figuradamente:— «Aguça-se o de- 
sejo, e acrescenta-se para o que lhe cou- 
tam ; somos amigos do que nos defendem, 
e quanto nos falta de poder, nos sobeja a 
vontade, ti D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freyra, p. 20. 

Duas mil contradições 
tem qualquer contentamento, 
e estas imaginações 
magoam o pensamento: 
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vem o desejo cLamar, 
e tem razam, 
que tudo lhe vam coutar 
se nam payxam. 

IBIDEM, p. 107. 

— Garantir, defender cora privilegio 
do couto. — a Casas e vinhas e outras pus- 
sissoõs do nosso rreyno quer seiam de no- 
bres homeens quer doutros coutemolos en 
esta guisa.V Lei de 12H, em Portugal. 
Mon. Hist. Legas, Tom. i, p. 16G. — 
aOutro sy Mandamos a esses Juizes, que 
saibam se esses Fidalgos per sy, ou per 
outrem fazem novamente tomadas, oií mal- 
ladias, ou coviedorias ou outras honras, 
ou tomam jurdiçooês evi todos estes Julga- 
dos, ou coutão rios, e se estendem mais 
os coutos antigos do que soyam d'aver no 
tempo de Nosso Avoo, e saibão bem a ver- 
dade de como se faz, e no-lo enviem dizer 
todo pelo vieudo especijicadamente, e Nós 
mandaremos sobre ello fazer aquello, que 
Nossa merceefor.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. 2õ, § 7. 

— Fazer apprehensão de cousa defesa. 
— «E porque, posto que pelos Reyx, que 
ante Nós forom, fosse defeso, que nom 
trouxessem armas, se nom certas pessoas, 
avemos por certa informnqom, que se nom 
guardava, nem guarda agora em aquel- 
les, a que defendemos, que as nom tra- 
guam, e esto por aazo dos Alquaides maio- 
res, que mandavaõ a todos os seus, que as 
trouxessem, e davam licença a outros, que 
as trouxessem, e o Alquaide pequeno nom 
as tomava, nem coutava a aqudle.s, que 
as trazido, e por esto nom lhes era dado 
escarmento, nem posta pena a esses Al- 
quaides; e porque elles fazem mui mal 
despensarem com a Ley, e fazem , todo 
contra Nosso mandado, nom avendà tal 
poder; com acordo dos do Nosso Conse- 
lho poemas por Ley, e Mandamos, que ne- 
nhuum Alquaide maior nom dê licença, 
nem mande trazer armas nenhumas a ne- 
nhuuns, que com que elle vivaõ, nem a ou- 
tras nenhumas pessoas daquellas, a que 
per Nós he, ou for defeso.^ Ordenações 
Aífonsinas, Liv.I, Tit. 23, § 53. — <lOu- 
tro sy o Alquaide pequeno quando quer 
que as vir trazer a alguuns, se nom forem 
das pessoas, que as per Ley, ou per Nos- 
sas Cartas ouverem de trazer, que as to- 
me, e coute, como lhe he mandado; e nom 
o fazendo elle assy, e fazendo o contrai- 
ro. Mandamos a esse Alquaide moor por 
qualquer, que mandar trazer arma, ou der 
licença, que a tragua contra Nossa de- 
fesa, que pague dous mil reis brancos; e 
o Alquaide pequeno, que nom tomar, ou 
coutar arma, ou consentir a alguum, que 
a tragua, pague mil reis por cada huma 
vez pera a Nossa Chancellaria.D Ibidem, 
§ 54. — «E porque em vaaò som postas 
as Leyx, se nom ouver quem acuse os que 
as britao, e averem eixecutar, e mantee- 
dor dellas. Mandamos a todollos Tába- 
liaaês, que serepvào em seus Estados to- 

dallaspessoas, que virem, e souberem, que 
trazem armas contra Nossa defeza per 
mandado, e consentimento desses Alquai- 
des, que as veem, e lhas non querem to- 
mar, e coutar; e os dem em escripto ao 
Corregedor quando a esse lugunr, e Co- 
marca vier, para os penhorarem por es- 
sas penas, e os dinheiros dellas manda- 
rem entregar ao Recebedor de Nossa Chan- 
cellaria, sob pena de os pagar o Corre- 
gedor em dobro; e se esses Tahalliaês es- 
to assy nom fezerem, e lhes for provado 
que o sabem. Mandamos que sejam por 
ello presos, e paguem a pena anoveada da 
Cadêa.yi Ibidem, § 55. 

— Excmptar do serviço, da apenação. 
— Figuradamente: Atalhar, embara- 

çar. 
— Ser coutada uma cousa a alguém, 

fazer pagar a alguém o equivalente do 
seu valor em logar de ser apprehendida 
por encouto.— aE se acontecer, que estas 
sejão pessoas honradas, assy como o Con- 
de meu Filho, ou cada huum dos Mec.stres, 
ou Priores, ou Abbades, ou Gavalleiros, 
ou, d'outros de gram conta, por a primei- 
ra vez percão a besta, em que andarem, 
assy como qualquer homem d'oidra condi- 
çom, que seja obrigado por esta nossa Hor- 
denação; e que se a deffender, e a nom 
quiser leixar aa justiça, seja-lhe coutada 
em trinta libras; e se for achado que 
a traz mais ao diante, pola segunda vez 
pague cincoenta mil libras; e se ao dian- 
te quiser seer perfivso, contem-lhe a besta 
per esta guisa das cinquoenta mil libras, 
e façam-no-lo a saber.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv. V, Tit. 119, § 25. . 

— Tomar era logar defeso. 
— Coutar-se, v. refl. Vid. Acoutar-se. 

— «E pero que pelo dito Senhor Rcy Dom 
Johari. meu Avoo seja estabelecido e posto 
por Ley, que os ditos Coutos nom defen- 
dam os malfeitores, salvo em aqudles 
casos, em que os a Lgreja per direito 
deffende, e nom emhargante que na refor- 
maçom das Hordenaçoões novamente per 
nós feita he contheudo, que- os Infiéis mal- 
feitores nom sejam coutados nem deffesos 
pela Igreja, salvo querendo-se logo con- 
verter aa nossa Santa Fé Catholica, se- 
gundo mais compridamente he contheudo 
no Titulo, Dos que se contam aa Igreja, 
em que casos gouvirom da imunidade del- 
ia, c em quaees nom; que he no segundo 
livro da dita reformaçom, nom he porem 
nossa teençom, que. os ditos injieeis nom 
possam seer deffesos nas ditas Villas cou- 
tadas per nós, e pelos Reix, que ante nos 
forom, ante queremos e mandamos, que se- 
jam coutados e deffesos per ellas em to- 
dos aquelles casos, em que o forem e de- 
vem seer os Christaaõs ; por quanto a ra- 
zom, por que a Igreja nom deffende os 
infieeis malfeitores, nom ha lugar nas Vil- 
las, que som coutadas nos estremos dos Re- 
gnos pera boa deffensom delles, e dos nos- 
sos Regnos.» Ordenações Affonsiaas, Liv. 

V, Tit. 118, § 10. — Quanto he ao ?«« 
per ElRei meu Senhor e Padre foi 
belecido e hordenado, que os 
nom se possam coutar, salvo aos coutoh 
em que houver dez legoas donde os wa 
jicios forem cometidos, como dito he, 
danvjs que esto se guarde nos 
que d'aqui em diante forem cometidos, co 
mo dito he, mandamos que esto se ^ 
nos melejicios, que d'aqui em diante J 
rem cometidos, e que as ditas dez 
sejam contadas direitamente do lugcí^ 
malefício cometido ao couto, honde se 
ses malfeitores coutarem; com tanto ç"® 
esses maleficios sejam taaes e de tal 
lidade, em que os malfeitores possa^ 
devam seer coutados e deffesos pela ^ 
ja, seendo a ella coutados, como dito^ n ■ 
Ibidem, § 11.— <íAchamos per 
Canonico, que a Igreja soomente deje 
aquelle malfeitor, que tem feito tal . 
jicio, per que merece a ver pi-.na de 
natural, ou cortamtnto de ncnbro ou ? 
quer outra pena de sangue; e non ca 
do no malefício cada huma destas 
a Igreja nom ho defenderá, ainda, 
coute a ella, mais poderá o Juiz 
em tal caso livremente tirar o 
da Igreja, e fazer delle justiça, dando- 
pnna de degredo, ou qualquer outra p ^ 
de t/in/íeíVo.» Ibidem, Liv. ii, Tit. 8, 8 

COUTAR.ÍA, .9. /. (De couto, com o su" 
fixo «aria»). üfficio de coutciro. ^ 

COUTÉIRO, s. m. (De couto, com o su ' 
fixo «eiro»). O que guarda a coutacia-^^ 

— Couteiro dos fogos e maçadas, 
pregado fiscal creado por D. Manoel, 
anno de 1491, o qual estava encarreg® 
de requerer os encoutos contra quoni p 
nha fogos nas matas coutadas e ''''"5'. 
maçadas nos rios para pescar lamp""® ' 
etc. _ 

— Couteiro geral, o que tem 
sobre as patrulhas volantes, q"® S 
dam as coutadas reaes. tq, 

CÔUTO, s. m. (Do latim cautuw)- 
gar de refugio; asylo, refugio. 

Assim como em selvatica alagôa 
As ríls, no tempo autiguo lycia gente, 
Se sentem por ventura vir pessoa, 
Estando fora da agua incautamente, 
U'aqui e d'ali saltando o charco soa, 
Por fugir do perigo que se sente ; 
E acolhendo-se ao couto que conbecemi 
Sós as cabeças na agua lhe apparecew- 

CAM., LTis., c. II, est. 27. 
_ jjJO 

, —Logar de algum senhor om 
entravam as justiças d'el-rei, e q^® 
gia por seus juizes proprios, 
d'isso, outros privilégios. — 
deria vir em duvida a esses, o, 
dadas as terras da dita Coma''' 
Nós, e por Nosso Irmaaõ, o, ^ 
perdoe; e outro sy a aquelles, que 
Comarca teem Coutos, e Honras, 
diçooens, que ouverom de suas 
ou compras, ou Doaçooens, ou 
bos, ou outros alguuns contrautas, 1 
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JuizRs nom •podiam, ou nom deviam 
dita Jurdiçom, nem se cumprir 

p* ® -ÍVossa Hordenaqom em ess-as terras, 

Za ^ Honras; por remover-mos todal- ^ duvidas, que desto podiao recrecer, 
"■^damos que os ditos Nossos Juizes 

da dita Jurdiçom em todalas ter- 
f^outos, e Honras, que lhes som re- 

P'^'>'tidas nas terras que de Nós levam, 
^uncíci se contem em esta Nossa Horde- 
"^om nos casos em ella cuntheudos, e em 

pessoas em esta Hordenaçom expressas.» 
euações Affonsinas, Liv. i, Tit. 25, § 

de'~~ "^^o.iuimos, e estabelecemos, e hor- lanjoSj e jjor Ley e Hordenaçom poe- 
f> e mandamos, e defendemos, que nom 

3^ nenhuuma das pessoas suso ditas, 
^ outro alguum, de qualquer estado e 

5°"' maior ou menor, tam ousado, 
1 (irrende,, nem ajfore, nem emprazene- 
^^í<u?nas suas heranças, Villas, Castellos, 

tos, granjas, quintaãs, casaaes, casas, 
jj, pumares, ortas, nem outras ne- 

tog P'^^si>isooens, nem foros, nem direi- 
' Tendas, nem outros nenhuuns lu- 

te. leigos, como sagraaes a ouro nem prata, e a ouro e prata junta- 

TU o" Affonsinas, Liv. iv, 
fjj > § 6.— «Porem por fazermos assy 

Os omisiados, como per povoar 
g ^'os lugares, que assy som fronteiros, 

fu"] ^ cumunal dos nossos Itegnos, ^^^'^''^do-nos ainda nos direitos, que di- 
^ > ÇMt! por certos heditos esses homizia- 

TUe chamados, e constrangidos '^^nham livrar, sob pena de perde- 

hd que ham; querendo Nós a 
proveer e poer alguum remedio, 

lO)) elLes ajam livramento,e 
5eens^ fazendo elles o 

e por se os ditos lugares po- 
zer^^^' conselho da Nossa Corte fa- 
Q Coutos dos lugares suso ditos, e os 

® Privilligiamot, e com vonta- 
cowíar e privilligiar fazemos e 

Td ® e hordenamos Ley valledoi- 
sem/ire, per esta guisa que se 

§ segue.r) Ibidem, Liv. v, Tit. 51, 
quantos esta Carta virem faze- 

»)ig que o Infante Dom Henrique 

P^ria o disse, que o seu lugar de 
)io^ A muito despovorado, o que 

® proveito, nem nosso serviço ; e 
o y-g ^^^hor povorado seer nos pedia, que 

Couto pera certos homeens 
^âs ®. *) quantos nossa mercee fosse. E 
por' dizer e pedir, e sentindo-o 
ftioj serviço, e bem da terra, faze- 

Couto pera doze ho- 
t?os ^^^ziados, que nom sejam culpa- 
26.^ *^lleive, ou treiçom.D Ibidem, § 
<íííoj p '''"O sy mandamos aos Juizes dos 
ffac/u que cada huum em seu Jul- 

/azer huum Livro, em que 
''e») todollos omiziados que hy fo- 

e ^ chega- 
e múleficios som omizia- 

cada huum Juiz se vivem | 

hy, e fatem vizinhança pellos tempos que 
devem, como suso dito he, e assy se es- 
crepva todo. Hordenamos e mandamos, 
que nenhuum nom seja tam ousado, que a 
esses, que ora assy andam omiziados, con- 
prem, nem ajam per alguum outro titu- 
lo, lucrativo ou honeroso, heens alguuns 
de raiz que ajam em nossos Regnos, dês 
o dia da pahricação desta nossa Ley em 
diante, ataa o tempo que elles acabem 
de estar nus ditos Coutos ; e aqneUes,que 
contra esta d.efeza comjjrarem, ou ouve- 
rem. per outro titulo os ditos heens, que 
os percam, e lhes sejam tomados pera Nos: 
salvo se os comprarem per nossa licença, 
que per Nos seja dada a alguuns omizia- 
dos, que nolla pedirem, pera se mantee- 
rem, oxi por ozitras razoens, que Nos a el- 
lo com razom movam por suas necessida- 
des.d Ibidem.—i.E tanto que esse malfei- 
tor assy for preso querendo a parte que- 
rellosa accusar segundo a forma da dita 
quer ella, recehaõ-na os ditos Juizes do 
couto á acusaçom, conhecendo soomente 
sobre o dito couto, se lhe deve valer ou 
nom, veendo as in(juiriçooens, que sobre o 
dito malefício forom tiradas ; e se tirad(ts 
nom forom, façam-nas tirar, guardundo 
á cerca dello a hordem do Juizo ataa o 
feito seer concluso.d Ibidem, § 13.— aE 
se elles acharem pelo dito feito, que o 
dito malfeitor nom deve gouvir do privi- 
legio do dito couto, e o assy julgaremper 
sentença, remetam logo esse preso bem re- 
cadado ao lugar, honde o malefício for 
cometido, pera se fazer hy delle compri- 
mento de direito ácerca do malefício prin- 
cipal, sem recebendo ao dito prezo, nem a 
outrem por elle, appellaçom nem aggravo 
sobre a dita sentença, ptr que assy jul- 
garam que o dito jjreso nom gouvisse do 
dito couto, e o mandarom remeter e re- 
meterom ao lugar do malejicio, como dito 
he.D Ibidem.—íE se os (Mtos Juizes acha- 
rem per esses feitos, que os ditos presos 
no caso das ditas querellas devem gouvir 
dos privilégios dos coutos, e o assy jul- 
garem per suas sentenças, se a parte que- 
rellosa e acusador appellar da sentença, 
recebaõ-lhe os Juizes a appellaçom pera 
a nossa Corte, e assignem termo razoado 
aas partes, pera em ella proseguirem seu 
direito, segundo a distancia do lugar do 
couto aa nossa Corte.i> Ibidem, § 14.— 
«E porque nas Comarcas da Estremadu- 
ra, e de Antre Douro e Minho, e do Re- 
gno do Algarve, e assy dos outros lugares 
dos nossos Regnos avia alguuns marinhei- 
ros, e pescadores, e mercadores, que per 
mar usam, e trautam, e carregam suas 
mercadorias, e ham seus maniimentos, e 
andam omiziados por alguuns mallejícios, 
que ataa ora flzerom, e estes nom pode- 
riam trautar suas vidas nos Coutos, e 
lugares suso ditos.» Ibidem, § f). — «E 
])orque poderia seer que alguuns destes 
omiziados, ate que assy vaam morar aos 
ditos Coutos, e»i durando o dito tempo que 

lhes assy he posto, ou despois morando 
já em cada huum desses lugares, como lhes 
he mandado, nom queiram hy morar, e quei- 
ram ante vir poer seu feito a direito pe- 
rante Nós, ou perante as nossas Justi- 
ças, poendo-se na Cadea, ou gaanhando 
segurança, como se acostuma fazer; man- 
damos que o possam fazer; e satisfazen- 
do, e livrando-se coni seu direito, nom se- 
jam constrangidos d'hir morar aos ditos 
Coutos Contra suas vontades : salvo se em 
esses livramentos lhes for posta pena, que 
vaaò alia estar.v Ibidem, § 13.—aOutro 
sy se alguuns dos que agora andam omi- 
ziados fora do nosso Ri-gno, ou em elle, 
ante quiserem jazer coutados em alguu- 
mas Igrejas, ou Moesteiros dos nossos 
Regnos, por gouvírem da inmunidade 
deües, e nom quiserem hir morar aos dito» 
Coutos ; mandamos que o possam fazer, e 
nom percam por ello seus beens: e sejam 
hy coutados nos casos, em que os de di- 
reito devem coutar.-n Ibidem, § 14.— 
dPero se algmins omiziados ante quise- 
rem hir pera o Couto de I^reixo d^Espa- 
da cinta, possam-no fazer sem a dita pe- 
na, a saber, de perdtr os bens, assy como 
devem de perder os que se vaaõ fora do 
Regno; e ajam os privilleyios, que ham oa 
que se ataa ora hy coutam. E assy que- 
remos que aja lugar em aquolles, que em 
nossos Regnos quiserem jazer ante em 
Igrejas, ou Moesteiros, que o jjossam fa- 
zer, e ajam os privilégios, que lhe som 
outorgados per direito, e nam cayam po- 
rem na dita pena de perderem seus beens. t 
Ibidem, § 19.— «.Outro sy per esto nom 
tolhemos a nenhuum que omiziado for, 
que jazendo nos ditos Coutos, ou Igrejas, 
ou Moesteiros, ou ante que a esses luga- 
res vaaõ, se quiserem livrar per direito 
perante Nós, ou perante as nossas Justi- 
ças, e se quiserem mostrar desses feitos 
por sem culpa, que o possam fazer, po- 
endo-se na Cadea, ou gaanhando seguran- 
ça como devem; e os que o assim fezerem, 
nom sejam constrangidos que contra seus 
tallantes vaaõ aos ditos Coutos.» Ibidem. 

CÔUVE, s. f. (Do latim caulis). Planta 
hortense muito conhecida de que ha mui- 
tas variedades. 

CÓVA, s. f. (Do baiijo latim cova, do 
latim cava, mudado o «a», em «o», como 
em portuguez fome, do latim/ornes). Es- 
cavaçrio, abertura profunda na terra em 
direcçcào vertical ou horisontal, — aO sal- 
vage depois de tomar os infantes, andou 
até chegar á cova, onde tinha sua mora- 
da: e achou á entrada delia sua mulher, 
que o estava esperando com um menina 
nos 'braços, filho d'ambos, que seria de 
idade de um anno: alli lhe deu a caça 
que trazia, dizendo que em todo o dia 
não podéra achar outra, e que daquella 
cevaria os leões,y> Francisco do Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, ^ cap. 6. — a-È 
apartando-se deUes, caminhou tanto con- 
tra onde lhe j^urecia que a cova ficava^ 
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que foi ter ao proprio lugar onde nasce- 
ra, que era alli pr.rto, e assantou-se ao 
pé da fonte, que ahi estava, que trazia 
gram sede, com bem desviado cuidado do 
que sua mãe dalli levára.n Ibidem, cap. 
7.—jjç como então a fama dos temidos 
gigantes Daliagão da escura cova, e o 
temido Pandaro fosse tuo soada, que só 
com os nomes faziam espanto, teve ma- 
neiras que com grandes promessas os 
houve, que foi caus'a de lhe faztr perdt-r 
toda suspeita, em que os medos de Euro- 
pa o postram.D Ibidem, cap. 10. — n Or- 
denando que cada um dos que alli vies- 
sem a* entrada da ponte justasnem pri- 
meiro com D. Duardos, e na sahidà d'el- 
la haveriam batalha com o temido Pan- 
daro, e vencendo-o, se combatassem com 
Daliagão da escura cova, que tinha este 
nome, por fazer a sua habitação em uma, 
que dalli perto na montanha fragosa es- 
tava.d Idem, Ibidem.—iíAcabado de Vr^r 
a feição e grandeza da cova, se tornaram 
pera as tendas, onde furam bem recebi- 
dos daquellas senhoras, que ndlas fica- 
ram. Primalião contou muito de espaço a 
Flerida sua irmãa a maneira do apou- 
sentamento, em que seus filhos se cria- 
ram, de que davam muitas graçns a Deus 
pela mercê e beneficio tão assinado, que 
delle recebera.y> Idem, Ibidem, cap. 49. 
—«.Acabado de montear, fizeram ante si 
vir o Selvage, que ja parecia outro ho- 
mem vestido em umas roupas de Pai- 
meirim, a que dava mui pouco lustro, e 
esteve contando miudamente como tomara 
os infantes o dia de seu nascimento, e a 
que parte estava a cova, a qual todos ou 
os mais daquelles cavalluiros e senhores 
quizeram logo ir ver.d Idem, Ibidem.— 
nO da cova mui novo de ver alli homem, 
a tal tempo e a toes horas, agastado do 
que dissera, ifalland,o co'a turcagão que a 
ira dá, quando ella é supita e de cousa 
que muito doe, disse: Como mulher ahi 
no mundo tão acabada, que por todalas 
vias deixe de viver com quem me esta vi- 
da dá ? Aguarda, armar-me-hei, e se me 
ousares esperar, eu te mostrarei a verda- 
de do que digo, e a mentira do que crês. 
Já quizera que estiveras armado, disse o 
da fortuna, porque um erro tão manifesto 
menor tardança havia mister pera se cas- 
tigar.t Idem, Ibidem, cap. 18. — «O ca- 
valleiro da fortuna lhe pediu que lhe dis- 
sesse quem era o príncipe Floramão e em 
que as desservira : a donzdla lhe deu ra- 
zão de tudo o que passava, de que ficou 
menos contente do que suas vitorias o 
traziam. K logo lhe veio á mtmoria que 
aquelle poderia ser o que achára na'co- 
va, e a que já vencera.t Idem, Ibidem, 
cap. 25. — üEvenctndo-o por força d'ar- 
mas o matou. E houve batalha mui teme- 
rosa com Daliagão da Escura Cova, tam- 
bém não mencs, mas ainda mais esforça- 
do do que o outro gigante, o qual assim 
mesmo per força venceu e matou, d Ibi- 

dem, cap. 45.—«Desejoso casar esta fi- 
lha honradamente, a que elle queria mais 
que aos seus olhos, foi-se a essa índia, 
que he peor que as covas de Salamanca.v 
Antonio Ferreira, Bristo, act. Ii, sc. 2. 

Mns vendo j!Í que o Filho commcttia 
Da tortuosa cova o p isso estreito, 
E da vista o sentido menos cria 
Que a nieiiioria onde via seu defeito, 
L)o culp do receio se temia, 
Que a culpa tma o medo unido no peito, 
Íj com tremula voz, rouc-a e cnnsada 
Assi foi d'alma a pena trasladada. 

KOLIM DE MOURA, NOV. DO IIÜJIKM, C. 111, est. IG. 

Ficando assi na triste escuridade 
Daquella cova sem neiihiim turmento 
Estarào toda a longa (Eternidade, 
A que medir nào piide o pensamento, 
Se 03 Segredos de Deos, e Alta Bondade 
Os nào guardar por algum justo intento 
Para occupar o Mundo eternamente, 
Quando o fogo o deixar livre da gente. 

IDEM, IBIDKM, c. 111, est. G(i. 

— Sepultura." 

Aroz — Sicais não'foi morto, o pode bem ser  
Lcvi — Que negra razão ! 

Sc fora doença do que se finára, 
E pôsto na, cova se alçara e vivera; 
Puderas dizer que esmorecéra 
E perdera os pulsos, mas a alma ficara. 

GIL VIC., DIALOGO DA RKSUKRKIÇÃO. 

Aquellas invenções feras e novas 
Ue instrumentos inortaes da artilheria, 
Já devem de fazer as duras provas 
Nos muros de Bysancio e de Turquia. 
Fazei que torne lá ás sylvestres covas 
Dos Caspios montes e da Scythia fria 
A turca geração, que multiplica 
Na policia da vossa Europa rica. 

0AM.,LD3., c. VII, est. 12. 

Não vês um ajuntamento, de estrangeiro 
Trajo, sair da grande armada nova, 
Que ajuda a combater o Kci primeiro 
Lisboa, de si dando sancta prova? 
Olha Henrique, famoso cavalleiro, 
A palma que lhe nasce junto á cova: 
Por elles mostra Deos milagre visto ; 
Germanos são os martyrcs de Christo. 

OB. ciT., c. viii, est. 18. 

— «Desse modo, ou dependencia, pro- 
cede, que mvytos se vão á cova ignoran- 
tes.-» Francisco Manuel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 165. 

— « Cousa hti muito sabida, e provada 
de tempos immemorias, que todas as vezes, 
que neste cemiterio se abria cova pera en- 
terro de algum religioso, em se bolindo 
aqutlla terra santa acontecia o mesmo, que 
se começarão a ferver muitas cassoulas 
das melhores pastilhas, e agoas cheirosas 
da terra, t Fr. Luiz de Sousa, Historia de 
S. Domingos, Liv. ii, cap. 40. 

— Estar com os pés na ou para a cova,es- 
tar muito velho, decrépito; estar n'um es- 
tado de saudo de que ha pouco que espe- 
rar. — « Vendo-me velho, e com os pés j)a- 
ra a cova comecey a faliar verdade.d 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 27. 

— Cova do ladrão, o sulco ou rego so- 
bre a nuca. 

— Cova de ladrões, covil. 
— Cova de feras, cavidade em l**® 

habitam feras. 
— Antigamente. Celleiro subterrâneo, 

matamôrra. — «Ha mais á dita 
sinco Cóvas de ttr pão, que estão na d'' 
Aldêa da Cuba, no terreiro que está 
te das portas da dita casa: e são du 
dellas grandes, que levarão ambas 
mois, pi/uco mais, ou menus: Convém 
ber: huma IV moios, e outra IIJ.* 
cumento do século XIV, em Viterbo, E u 
cidario, s. v. n 

— S. m. Termo do Jogo da pé"®- 
segundo parceiro que defendo a casa- 

CÔYADO, s. 7n. (Do latim cubittis). M®' 
dida de extensão, usada principalm®1 
para medir estofos, fitas, etc., que 
3 palmos de craveira. — Covado e 
fazem 1 metro. — «Primeiramente w 
damos, que os Mercadores, e oxitras 
quer pessoas de fora de nossos ' 
que panos, e outras mercadorias trou _ ^ 
rem de fora da terra aa Cidade de ^ 
boa, ou a outros Lugares dos nossos 
gnos, que adÂante som declarados, 
vendam em gr osso,.a saber, os panos ^ 
balas, e a peças, e nom a covados, 
varas, retalhando pelo meudo; salvo 
os retalhos dos panos, que trouvsrern 
fora da terra, que se costumam ^ ^ 
zer, que som terços, e quartos dep^Ç""^^^^ 
quartos de peças, e delles de menos, 
pois que os dizimarem, que os pos 
vender pela guisa que os trouverem, 
retalhando nenhuum covado delles ; 
trouverem alguuns retalhos, como dito 
que os possam vender a covados, 
partindo mais pera vender em nome ^ 
outros retalhos, que assy trouverem 
fora da terra.» Ordenações Affonsi ^ 
Liv. IV, Tit. 4, § 11.—«Estando 
armada, lançou o mar hum peixe naf , 
mais grosso que Mim tonei, & taõ 
do como dous, ha cabeça, & os 
de porco, sem dentes, as orelhas dd 
ção das de Elephante, o rabo de 
uado de comprido, & outro de largo> 
le como de porco, de grossura de ' ^ 
dedo.» Damiao de Goes, Chronica_^® 
Manuel, Part. i, cap. 55. — 
do ali o padre Francisco o sancti^^ 
sacramento ao pouo na nossa 
tí. Paulo, diz que o fazia 
esta postura dizer melhor com ^ 
da communham, que era nos 
altar, e mdis baixa parece do q^^ 
nha, por lhe parecer áquella jio- 
de humildade, e respeito que corno ^ 
mens muytas vezes seruem seu ^gg 
de joelhos, assi o deuia elle 
mesmos homens na mesa onde se» ^ 
eterno lley da gloria era a 
pecialmente nam sendo dados, e í' ^ 
zidos ainda áquelle tempo os esti > ^ 
ora temos, e guardamos ritualme 
administraçam deste diuino iV) 
aqui foy visto per vezes aleuai^ 
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de hum couado com os joelhos do- 

ra T esteuera solre elles na ter- 
QU iguais ao alto da toalha, 
ni comungauam.D Luce- ) vida de S. Francisco Xavier, Liv. 

tap. 5. 
COVAL, s. m. (De cova, com o su- 

Vas° onde ha muitas co- 

das partes cm que se costu- 

mas cemitério, e em cada uma se pode abrir cova para sepul- 

^specie de celleiro subterrâneo em 

^ I^í^rbaros guardam trigo. — aDe- 
entrada sahio dom Aluaro da 

per ^ XXV dias do mes de Marqo, 
qu"^ soòre huns Aduares da Enxouuia, 

ouíras doze legoas, mas an- 

ãos chegasse achou alguns mouros 
Ik Aduares que andauam espa- 
Qn campo ajMnhar fructa, dos s captiuou cincoenta, & por ser por 

caso sentido, & os mouros que fogi- 
t dado rebate aos Aduares, se 

eS°" ^ ^"9° XXVIII 
tau sobre huns Aduares que es- 
"líe"'; -Ewícoimía treze legoas, mas jj li chegar achouhuma grossa com- 

cot mouros de cauallo sobre hum ^ 31 a tres legoas dos aduares a que hia, 

^ol^endo pelos espias, mandou so- 
Lançarote de freitas com sesenta 

^aü' costas com a 
Ui ÇMtí mataram muitos <Sc ca- 

^^senta, entre os quaes foi Ara- 
em ragho, que era huma das cabe- 

ia snxouuia muito bom caualleiro, 
de mais de cem annos.n DamiSo 
ly Ghronica de D. Manuel, Part. 

 Depois este negocio de 
jgjj».''® saio dom Aluaro Dazamor 

^Usc Doctubro, a 
gente de jpe, & cauallo, que 

de em guarda de hum coual 
íííiícs de Ia chegar sencon- 

jtio outros mouros de cauallo do.mes- 
que andauam spalhados pdo 

Povq' Quais tomou vinte & hum, á 
"le f destes que o mesmo Alemu- 
ãe c ^ ao coval, com muita gente 
nh^ ^ PO'1'ecendolhe que o que ja ti- 
tei. ^ podia ser sem elle disso 
®*<es tornou, pera Azamor com 

& logo aos quatorze do 
'"^^ndou o Almocadem com tres 

1 4^ pazes per a saber onde estaua 
Jiie ^ hela, ou araial do Leide çaide, 
PoiicQg "j ^olçoba, o que fez por aicer 
''üín ^ Que estes de Bolçoba toma- 

cq/i7a que vinha de çafim pera 
'fHncg ' 2"® captiuaram hum dos 

Xeques, do Ldzobeta, dos que 
"■ '>'edor Dazamor, d- o venderam 

2"*^ naquelle tempo estaua de 
O ''OVÀo ®' Ibidem, cap. 40. 
^Va o. ' ®' ''i- Augmentativo de Cova. 

galeria de mina. 

— Covão de gallinhas, capoeira. 
— Covão de pescar, côvo, nassa ou gal- 

rito," cesto afunilado tecido de varinhas. 
— i...e elle cuidando que dera em couão 
de aljofar.n Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Eufrosina, act. i, se. 1.— «.En- 
trarão logo primeiramente quinze donzel- 
las que vão fugidas de casa de seus paes, 
e vão com cabazes apanhar azeitona; e 
traz ellas vem logo oito mundanos, meti- 
dos em hum covão, cantajido: — a Quem 
os amores tem em Cintra.» Camões, Se- 
lenco. 

COVÁR, v. a. ant. Castrar, capar. — 
«iSam agravados em mandarmos, que os 
concelhos paguem ao meestre Adballa cin- 
quo reaees por cada huum rocim, que co- 
var, ou capar.D Cortes de Évora de 1408, 
artigos especiaes de Santarém. 

COVÁRDE. Vid. Cobarde. 
COVARDÍA. Vid. Gobardia. 
COVARDÍCE. Vid. Cobardice. 
COVARDO. Vid. Cobarde. — aNeste re- 

gno de Pegu a muitos Elep)hanies, é: gran- 
de cantidade de ceruos, porcos monttses, 
á- outras alimarias brauas, cauallos,bois, 
bujaros, gado meudo, & aites, hui minas 
douro prata, & todolus metaes, muito la- 
cre, & bum, & os melhores robiiis de toda 
a Índia, á muita outra 'pedraria, como 
espinellas, & çajiras & duutras calidades, 
he muito viçosa, & de muitos mantimen- 
tos, as cidades & viUas saò cerc idas de 
muro de pedra, d- ladrilho, com suas tor- 
res, d cubellos. Vendem o pieixe daguua 
doce viuo, como se faz em França, Flan- 
dres, Inglaterra, Alemanha, & outraspro- 
uincias deuropa, a gente he baça, e de 
meam estatura, as molheres andaõ muito 
bem atabiadas, d se tem em muita conta, 
d posto que sejam baças, sam fermosas, 
de bom geito, d parecer, tem muitas ar- 
mas para guerra, posto que elles sejam 
fracos, d couardos, d isto lhe causa se- 
rem muito dados a viços, sam gentios os 
mais delles, ai na terra alguns mouros 
mercadores, mas o Rei he gmtio, as ca- 
sas doração chamãn varellas, que sam do 
modo dos dos Chins, tem mosteiros de 
frades, d freiras, que^ viuem em muita 
abstinência. íi DamiSo de Goes, Chronica 
de D. Manuel, Part. iv, cap. 51. 

COVÁTO, s. m, (De cova, com o suffi- 
xo «ato»). Buraco aberto no fundo da 
elfa, onde se unha o bacêllo. 

— Logar onde se abrem covas, nos ce- 
mitérios, e egrejas. 

— O officio»de as abrir. 
COVÊDO, s. m. ant. Cotovelo, joelheira 

de besta. 
COVÉIRO, s. m. (De cova, com o suf- 

fixo «eiro». O que abre covas ou sepul- 
turas nas egrejas e cemiterios. 

COVÊLLO. Vid. Cobello, Cubello. 
COVÊTA, s. f. Diminutivo de Cova. Se- 

mear, plantar ás covetas; semear, plan- 
tar em pequenas covas que se fazem á 
enxada, sem arado, etc. ' 

COVÍL, s. m. (De cova). Cova ou gruta 
onde se recolhem feras. 

— Tóca de coelhos, lebres, raposas, 
etc. 

— Figuradamente : Covil de ladrdes, 
logar onde elles se abrigam, ajuntam ou 
se escondem; caverna, espelunca; abri- 
gada de ladrões. 

— Ladroíce. 
— Antigamente: Choupana, choça. 
— Covil de sensualidade, lupanar, al- 

couce, casa de meretriz. — <rA primeira 
cousa que faço como chego, he saber O tra- 
to todo da terra, quantas putarias tem, 
quantos covis.» Antonio Ferreira, Bristo, 
act. II, SC. 2. 

COVILHÉIRA. Vid. Cuvilheira.— «í? a 
couilheira da tia eu a mandarei chamar, 
& lhe leuantarei os da boca de huma no- 
na maneira.^ .Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysipo, act. Iil. 

COVILHÊTE, s. m. Pequena fôrma de 
folheta, ou estanho, onde vae ao forno 
uma especie de pasteis. 

— Os mesmos pasteis. 
— Pratinlio de barro vidrado, com bor- 

das altas, onde so conserva doce. 
— Instrumento do que faz habilidades, 

e jogos de màos com pellotilhas. 
CÒVÍNHA, s. f. Diminutivo do Cova. 
— Pequena cavidade que algumas pes- 

soas tóein na baTba; ou se faz no rosto 
quando alguém se ri. 

CÕVO, adj. (Do latim cauws^mudando-se 
o «a» era «o» corno de fames,íome). Cônca- 
vo e fundo. — Prato côvo. — «ií depois de 
fazer isto hum bom espaço na Igreja, e ao 
redor pello adro, tres vezes, com tres vol- 
tas de cada vez, toma hum vaso de ferro 
a modo de balança coua, dependurado por 
tres cadeas, e nelle deita certos cauaqui- 
nhos de hum pao cheiroso que ha na ilha 
sobre brazas.D Antonio Gouvôa, Jornada 
do Arcebispo de Góa, Liv. iii, cap. 10. 

— S. m. Cesto comprido de vimes, que 
da bücca para dentro tem uma fôrma de 
funil de varinhas, donde o peixe, que por 
ella entra, nuo pôde sair, e ó usado na 
pescaria. No Brazil chamam a este funil a 
sanga do covo ou covão, e fazem-no de 
duas sangas, para que o peixe possa en- 
trar de ambos os lados. 

O Fuào, que é vólho, e rélho 
Nào vê jil o fundoda agua : 
Não possuindo rcdos, 
Nem côvo, padecia 
(Coitado!) grandes fomes. 

FBASC. M. DO NASO., OUBAS, t. VI, fab. U. 7. 

— Deitar, levantar os còvos, metel-os 
nos canaes, etc. 

— Cesto onde so mettom gallinhas a 
chocar ovos, o tirar pintos. 

COVOÁDA, s. f. (De covo, com o suf- 
fixo «ada»). Covas ou fundões seguidos 
de uma certa extensão. 

COVOCÓ, s. m. Termo Brazileiro. O 
caneiro ou levada por ondo despeja a agua, 
quo sáo das cubas das rodaa dos enge- 
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nhos de moer cannas d'assucar e por elle 
sáe. 

t CÔVODO. Antiga fórraa de Cevado, 
significando cotovello,— <íE disseram-lhe: 
todos os lieis ho ueem receher e lhe bei- 
jam a mãao; disse ElRey: estonce nom 
seeria tanto honrado cardeal nem aposto- 
lico se hi ueessc que me desse a maão a 
beijar ([ue lha eu nom cortasse o braço 
polo couodo, e desto el nom podia fale- 
cer.d Chronica de Santa Cruz de Coim- 
bra, em Port. Mon. Hist., Scriptores, 
Tom. I, p. 30, col. 1. 

COVÓM, s. nt, Côvo de pescar. — <íAI- 
guuns deitam em rios nom cahedaaes co- 
voens, e nassas, e santellos, e armazel- 
los, e tesoens, e tarrafas para seus manti- 
mentos.yi Documento de 1434, em Viter- 
bo, Elucidario, s. v. Santello. 

— Cóva, sepultura, campa. 
CÕXA, s. f. (Do latim coxa). Parte da 

perna entre os joelhos e as virilhas. — 
«E D. Garcia de Souza jilho de D. Gar- 
cia mendes d'Eixo foi casado com D. 
Tareja Annes a das coxas caentes, filha 
de João Fernandes Baticela, e de D. ma- 
ria Paes Ribeira, e fez em ella Gonçalo 
mendes, e Joanne mendes, e Ruy mendes, 
e Constança mendes, e Tareja mendes.r> 
Livros de Linhagens, em Port. Mon. Hist., 
Scriptores, Tom. i, p. 152. — nPur^jueas 
cuitellas da azcuma entrarom pellos pol- 
poões da coxa, e cortaram os ossos e as 
juntas, e sahirom as cuitvllas com toda 
a asta, pelo couto da azcuma da outra 
parte da calluga da espalda.^ Fernão 
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap.99. 
— d.Porem Camboldào, que este era o seu 
nome, que em outras maiores affrontas se 
já vira, levantou-se o melhor que pôde, 
posto que a ferida, que recebera na coxa, 
lhe estorvava não o poder fazer á sua 
vontade.D Francisco de Moraes, Palmei- 
rim de Inglaterra, cap. 32. 

Do claro assento ethereo, o gram Thebano, 
Que da paternal coxa foi nascido, 
Olhando o Ajuntamento lusitano 
Ao Mouro ser molesto e aborrecido, 
No pensamento cuida um falso engano, 
Com que seja de todo destruído. 

CAM., Lus., c. I, eat. 73. 

Com toda uma côxa fora, que em pedaços 
Lbe leva um cego tiro que passara, 
Se serve inda dos animosos braços, 
E do grão coração que lhe ficara. 

OB. OIT., c. X, cst. 31. 

 A Styge os braços, côxos, 
E 08 peitos em-muralha 

D'um cossolÊte negro ; e contra Gyges, 
E BryarGo, e Cotys 

Traz pela dextra a vencedora filha. 
FHANC. M. DO NASC., OB., tOm. I, p. 186. 

— Funda, bolsa, ou cousa similhante,- 
onde os cavalleiros firmavam o couto das 
lanças nas sellas dos cavallos. 

COXEADÜRA, s. f. (Do tliema coxea, 
de coxear, com o suíiSxo «dura»). AcçSo 
de coxear. 

COXEÀR, V. n. (De coxo). Andar coxo, 
manquejar. 

— Figuradamente: Claudicar. 
COXENDICO, ad). (Do latim coxendix). 

Que diz respeito á sciatica.—«.Deve mais 
ponderar-se, que pode alguma, vez succe- 
der que o affecto da Cabeça, ou de outro 
lugar, possa juntamente com outro de ou- 
tra qualquer parte ter principio, augmen- 
to, estado, & decUnaçad, sem que hum de- 
penda do outro jjor consentimento, ou sym- 
pathia ; porque pode succeder, que do mes- 
mo lugar, & da mesmissima fonte se com- 
munique, & mande matéria ao mesmo tem- 
po para partes diversas, sem que na mi- 
nera, ou parte mandante se perceba dor, 
ou affecto algum; como por lição de Hip- 
pocrat s aconteceo á filha de Agasis, que 
no mesmo tempo sentia já oppressaò, ou 
ja alivio em huma asthma, & em hum af- 
fecto coxendico, que juntamente padecia; 
ellevando se os humores do mesmo lugar, 
ou fosse o cerebro, ou o utero, para di- 
versas partes, aonde, rompiaõ naquelles 
proporcionados insultos, sem que entre es- 
tas parte se desse consentimento algum. y> 
Braz Luiz de Abreu, Portugal Medico, 
p. 171, § 62. 

— Ischion ou lado da côxa. — «Coxa, 
ou Femur, em Castelhano muslo, he aque- 
la parte muito pingue, grossa, comprida 
e redonda, a qual principia da parte su- 
perior do osso llion, e termina até ã com- 
missura dos ossos da Tibia: á parte an- 
terior, e superior se chama Inguina, ou 
Virilha; ao lado, Ischio, ou coxendico; 
á parte posterior, Nadega: á inferior da 
dita coxa anteriormente se chama Joelho, 
e á posterior Poples, ou curva da perna.» 
Pharmacopeia Tubalense, Liv. ii, p. 31, 
col. 2. 

f COXÉLLA, 3. f. Termo do Alemtejo, 
Vaso grande, feito de cortiça que serve 
para as mulheres levarem a roupa para 
lavarem. 

t COXÊTE, s. m. Especie de catapulta, 
que serve para arremessar lanças. — «Os 
outros Christãos, que ficaram na villa 
velha, vendo que dom loam se alongaua 
no alcance, quiseram sair pera o ajuda- 
rem, o que nam poderam fazer, porque 
muitos dos Mouros lhe vinham cortando 
os vallados, <& tinhão já tomado o cami- 
nho por onde ella dera nos outros, pela 
qual razam os que depois sairam de den- 
tro, nam poderam chegar a dom loam, o 
qual, cuidando que tinha toda ha gente 
junta consigo, quisera passar adiante, mas 
vendo os poucos que eram, cÊ que os do 
campo acodiam aos que elle seguia, fez 
volta perá villa, na qual foi mui mal tra- 
tado dos Mouros, porque lhe mataram al- 
guns caualleiros, & feriram muitos & a 
elle com huma lança darremesso, que lhe 
jjassou hum coxete, com tudo chegou onde 
estauam os que deixara na villa velha, 
com os quaes, & com os que andauaõ com 
elle fez huma comprida volta sobre os 

Mouros, & os lançou fora da tranq^^'' ^ 
dos quaes mataram, <è feriram 
captiuaram alguns, <È assi se recolheo f 
rá villa.D Damião de Gocs, Chronica ob 
D. Manuel, Part. i, cap. 50. 

COXÍA, s. /. Termo de Nautica. 
sagem, corredor composto d'uiifla P 
cha, e de duas pequenas guardas 
rimões lateraes. — «Nas galés, 
cha fixa polo meio dos bancos, por 7 y, ^ A7/iç 
se passava de popa a proa. ivo« ' ^ 
esta passaqem está jixa de cada oor • 
Historia nautica. Tom. i, 
as velas, afora hüa grande canttd(i 
baloens, que sam embarcaçoens 
sessenta entre lancháras, fustas, e ^ 
tas,que todas jugauam cameletes P ' 
e algüas meyas esperas oom 
de coxia; e em fim bem fornida de ' 
e outra muyta artelharia, de que ® 
aquelles barbaros tinham d nossa c 
e em nosso dano, grandes almazens.^ 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, 
V, cap. 7. ,;g. 

— Obs. : Jal, auctoridade 
sima, diz que a definição da palavra c ' 
que traz Moraes, reproduzida do -j. 
pio da Historia nautica sem o coruS ' 
não é exacta. 

— Correr a coxia, passar pelas v 
açoutes, ou calabrotes dos forçados. 

— Ser açoutado pelas pessoas qu® 
mam duas fileiras na coxia. 

— Figuradamente: Vaguear, íin ^ 
muita parte, de um lado para 

— Canhão de coxia, canhão ^ 34 
por cima do esporão balas de 3o ^ 
libras. _ ves3»®' 

— Nos theatros, especie de tra 
presas por charneiras, n'uma das ® 
midades, e de que se faz uso nas g 
enchentes. ccfp'' 

■— Na estrebaria, o logar ° 
cada cavallo, ou onde elles estão p ^ 
ás mangedouras, e assentam os P 
mãos. niP''®' 

— Coxia da egreja, o espaço 
hendido entre as paredes dos lí^oo ) 
grades que dividem o povo. gj- 

— Coxia dos hospitaes, 
Ia, com camas para doentes poi' 
os lados. _ ba»®"®' 

— Coxia de bancos, serie de 
postos atraz uns dos outros. , qu® 

COXIM, s. m. Especie de alrnoíaia)^^ ^ 
serve d^encosto, e também 
«Primalião se chegou á tumbC'> 
tando a borda do pano, vio den ' 
velas acesas, e no meio sobre 
de velludo avellutado negro tí»J J). 
á maneira de homem tão natural 
Duardos, que per vezes o 
se poderia ser aquelle. E vendo 1 
obsequias e maneira de 
elle se fazia, arrasaram-se-lhe os 
goa, como quem não tinha : dc 5í"- 
nhão naquella dõr.í> Francisc g 
raes, Palmeirim de Inglaterra, 
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*. como naqiidle tempo os aconte- 
ííesyaiVaáos esticessem apare- 

aconteceu que caminhando um dia 
iongo do mar, que pela calmaria ser 

3^<indi) andava igual e brando, viram vir 

junto da terra, um ba- 
> que remava oito remos / na popa sen- 

" ® tobre uns coxins de seda uma dona 
de nngro, moça e tão fermosa, que 

parecer era pera obrigar-se perder 
P®'" ella qualquer coração livre.d Idem, 

cap. 73. 

Hum coxim abastava, 
Vue assim nào descansará 

repouso de quem ama. 
CAKüES, SELENCO. 

j Alniofada pequena de couro, sobro 
líi'' düurador corta os pàes de ouro. 

^'''do a modo de cama onde se 

í.n j ^ vélas no navio, de cairo ou Corda. ' 
P com que se rodeia alguma 

Corta roçam cordas, para se níio 

^ Coxim da sella. Vid. Galapo. 
j,Qj^'^'''ificio de fogo usado dos bombei- 

®i é feito de estôpas empregnadas era 
cebo, e polvora. 

«4/' Manco, que coxea de uraa 

de albarda huma mula 
V que, com ser coxa 

pe caminhou commiEro 
entro até Villaviçosa. 

JEK. BAIIIi, JORNADA IV. 

coxos, mezcs atrazados, era 

^cnci^d ^ soldada ou renda 
-A-Dag. : «.Mais depressa se apanha 

áo que, um coxo», 

'ote ^ coxa, com o suffixo 
^cirn" parto da armadura que ficava 

príl. grevas e cobria as coxas. 
SA. Vid. Coona. 
SÍ5;ÉLLA. Vid. Courella. 
ffiíDO. Vid. Coitado. 
SJTÉLLO. Vid. Cutello. 

®®2er ^ *•*/• thema coze, de 
® suíBxo «dura»). A quanti- 

Urnc coze de uma vez.—Dê 
^^°2edura de favas. 

de cozer. 
^OZÊITO. Vid. Coseito. 

rar i-' 
for^o '''"^^ntos pela aeção do fogo, era 
C[ue liquido, geralmente agua, 
"^Cn» 'í' temperatura da ebulliçà 

carne, — Cozer pão. 

me 

CÓZPR 
r Ifitiiu coquere). Pre- 

iio. 

be Ca» •' botasse asrua, 
TT!=»«Wpàodeló 

P"iguinha abundava. 
Ü, ■Jia 

»0S[. MORENA. 

Cert^'" ^'^''SnsSo, diz-se da preparação 
''®2er J^ousas pela acção do fogo. — 

telhi 
*01. 

— Operar a cocçíto, fallando do fogo, 
do calor. 

— Absolutamente: O padeiro coze 
tres vezes por dia. 

— Cozer a bebedeira, dormir até que a 
bebedeira passe. 

— Por exiensão: cozer a fúria, etc., 
dormir até que passe. 

— Fazer amadurecer, fallando do sol. 
— Termo de JMedicina. Digerir, elabo- 

rar. — O estomago coze os alimentos. 
— V, n. Ser cozido, tomar-se cozido. 

Anjo. Se tu vieras direito, 
Elias forào ca acusadas. 

Sap. Assi que determinais 
Que va cozer ao Inferno? 

Anjo. Kscvipto estfís no caderno 
Das cmi;nt is infernaes. 

Sap. Pois, diabos, que aguardais ? 
Vamos, venha a prancha logo, 
E levae-me áquelle fogo ; 
Pera qu'ho aguardar mais ? 

Gir. VIC., AÜTO DA BARCA DO INFERNO. 

— Cozer-se, v. refl. Ser cozido.—As 
batatas cozem-se/ací7m«n<e. 

— Madurar, amadurecer, adoçar-se-lhe 
o sueco fallando dos fructos. 

— Cozer-se uma constipação, um de- 
fluxo, diz se do defluxo que entra no pe- 
riodo em que uma grande expectoraçiio 
produz o seu desapparccimento. 

— Perder a frescura, começar a cor- 
romper-se, fallando da salada. 

— Loc.: Cozer-se o pão, dirigir-se bem 
um negocio, ter bom êxito.— <íEm vista 
sua authoridade, & a honestidade do lu- 
gar, como aboa palaura em toda parte 
em soldos vai, disselhe que si. Passado 
isto fuime lá, & achei um (jeniil homem, 
bem deKposto, que me espuraua ja, parece 
não se lhe cozia o pão.í Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Ulysipo, act. Ill, sc. 2. 

— OüS. GKAiur.; Cozer, do latim co- 
quere, e seus cognatos devem oscrever-se 
sempre com z,q coser da latim consuere e 
seus cognatos devem escrever-se sempre 
com .9. 

COZÍDA, s. f. Vid. Cozimento. — Aquel- 
la forma é condemnada pelos puristas que 
querem só que se diga cozimento. 

^ QiQZlYSQ, part. pass. do Cozer.—<kEm 
outro dia estavom muy grandes temdas ar- 
madas no ressio a cerea daquel moestti- 
ro, em que avia gramdes montes de pam 
cozido e assaz.de tinas cheas de vinho, e 
lugo prestes porqua bevessem, e fora esta- 
vom ao fogo vaeas emteiras em espetos a 
assar.í Ferniío Lopes, Chronica de D. 
Pedro, cap. 14. — aAlli me contava hum 
Clérigo velho, a quem os Médicos tinhao 
receytado, que bebesse agoa cosida com 
ouro, para lhe alegrar o coração, & con- 
fortar a natureza. Achava-me gordo, né- 
dio, luzente, ti- untado, porque isto de fal- 
iar cada hum d sua võtade, he mais sa- 
dio, que galinha cozida.» Idcm, Ibidem, 
p. 2G. 

Viase alli o mortal fero banquete 
Oiidc o pay come os tres filhos cozido» 

E bebe o triste sangue dos que amava, 
Yiajauem tão crucl uào presumindo. 

CORTE REAL, NAÜP. DE SEPULV., C. III. 

Logo de lombo de porco 
Me mandou vir carne assada, 
E eu mais assado, c cozido 
Estava por mastigá-la. 

JER. BAUIA, JORNADA I. 

COZIÜÚRA, s. /. Cozedura. 
COZIMÈNTO, s. m. Acçào de cozer. — 

i Como per conselho, ouantojo de hum ami- 
go {tal como elle) se persuadisse, que eu 
me gastava qualquer cousa, por razão do 
fogo no cozimento, se resolveo, que queria 
antes morrer, que desfazer o seu dinhey- 
ro.y> Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 86. 

— Dococto (vid. esta palavra). 
— Digestão. 
COZINHA, s.f. (Do latim coquina). Par- 

te d'uma casa, d'um navio, etc., em que 
se coze a comida. — « íWo isso he, que 
eu vos entendo, por não lhes dardes humas 
cotas de chamalute de seda; pois bem as 
hão mister, que não as ey sempre de tra- 
zer na cozinha como gatas borralhdras.D 
Jorgo Ferreira do Vasconcelles, Ulysipo, 
act. I, SC. 1. — «Como se cerrou a nuyte 
começarão passear de quatro, em quatro, 
á de seis, em seis polos lugares em que os 
Tones eslauão chapados em tarra, e huns 
seis delles juntos por certa guia que tra- 
zião se forão ao Tone em que vinhao os 
negros, á a cozinha, é inquirirão delles, 
qual erão Tone do Arcebispo, pedinãolhe 
que lho mostrassem, & que feyçZes tinha, 
& como andava vestido, & em Jim, que lhe 
mostrassem qual daquelles qus andauão 
em terra era, á- a que horas dormia.í An- 
tonio Gouvôa, Jornada do Arcebispo de 
Goa, Liv. I, cap. 13. 

— Figuradamente; 

Ido a sancta cozinha. 
Tornemos esta alma cm si, 
Porque mereça 
J)c chegar onde caminha, 
E se detinha: 
Pois que Deos a trouxe aqni, 
Não perecia. 

GII. VIC., AUTO DA ALMA. 

Ora vao asinha-, 
E se tu 03te trazes á nossa cozinha, 
Eu te farei mui gran cavalleiro. 

IDEM, AÜTO DA HISTORIA DE DEUS. 

— Bicho da cozinha, creado da cozi- 
nha. 

— O pessoal da cozinha'. 
— O que se como «.Vordinario n'uma 

casa; comida. 
— A arte do preparar as iguarias. 
— Livros da cozinha d'el-rei, livros 

em quo estavam lançados os nomes dos 
que tinham moradia na casa d'()l-rei, re- 
cebiam rações, etc. — nEnfre estes fo- 
ram dous jílhos de dom Aluaro,per nome 
dom Fernando, & dom loam, moços que 
andxuam em j)elote. E porque a criação 
dos moços fidalgos dos lieis de Portugal 
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Tie estarem em geolhos a mesa, & darem- 
Ihes os Reis fructa da que lhe trazem para 
comer & estek fossem huns dos em que el 
Eei tinha mais olho, estando hum dia 
ceando junto de huma janella nos paços 
da ribeira de Lisboa, vio andar estes 
dous moços passeando no terreiro a ca- 
uallo, pelo que perguntou a hum dos offi- 
ciaes que o seruiam a mesa, se eram 
aquelles os filhos de dom Aluaro, & sa- 
bendo que era assi chamou dom loam de 
meneses Conde de Tarouca, priol do era- 
to seu mordomo mor, á lhe dixe que os 
mandasse riscar dos liuros da cozinha.» 
Damiào de Goes, Ghronica de D. Manuel, 
Part. III, cap. 40. — nE porque em tal 
tempo o não emportunassem com desorde- 
nados requerimentos, quisera ver pollos 
liuros de seus moradores as pessoas a que 
tinha mais obrigação de acrecentar, e sa- 
tisfazer, e fazer mtrce, e assi também per- 
doar, e a isto dos liuros da cozinha não 
deu lugar a brevidade do tempo, e os 
muytos, e sobejos requerimentos das pes- 
soas que com elle erão.n Garcia de Re- 
sende, Ghronica de D. João II, cap. 211. 

— Vedor da casa e cozinha do rei, o 
que superintendia nas despezas etc. da 
cozinha e mesa do rei. — Todulos Offi- 
ciaaes da nossa Corte, e moradores de- 
vem seer paguados de suas moradias per 
seus Alvaraaes; e quando elle for auzen- 
te da nossa Corte, devem passar os al- 
varaaes pielo Veedor de nossa Casa, e co- 
zinha. que em seu logo tever Regimento 
delia.s> Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
Tit. 57, § 1. 

COZINHADO, part. pass. de Cozinhar. 
— Não perder por mal cozinhado, nSo 

obter máo êxito por falta de diligencia. 
— S. m. Um cozinhado, iguaria, gui- 

sado. 
COZINHÁR, V. a. (De cozinha). Prepa- 

rar alimentos ao fogo. 
— Guisar, 
COZINHEIRO, A, s. (De cozinha, com 

o suflixo «eiro, a»). O, a que cozinha; 
creado, creada encarregada do fazer a 
cozinha n'uma casa. 

Recolho o Duque os doze vencedores 
Nos seus paços, eoin festas e alegria : 
Cozinheiros occupa, e caçadores 
Das damas a formosa companhia; 
Que querem dar aos seus libertadores 
llanquetes mil cada hora, e cada dia, 
Em quanto se detem em Inglaterra, 
Até tornar á doce, e cara terra. 

CAM., LUS., C. VI, cst. 67. 

— «Senhor comadre não sei que faça, 
nem que diga a tamanho mal como o meu'? 
Hum homem tão sem medo de Deos, nem 
vergonha do mundo, que ha dandar cqm 
quantas más molheres ha na terra; e tem- 
me aqui não mais que pera sua cozinhei- 
ra?» Jorge Ferreira, Ulysipo, act. iii, 
SC. 2, — (íCreo o cozinheiro a maranha, 
e mostroulhe o Tone, e ainda a mesma 
pessoa do Arcebispo, que andaua passean- 

do antre huma espessura de palmeyras re- 
zando por humas contas como costumaua.» 
Antonio Gouvêa, Jornada do Arcebispo 
de Goa, Liv. i, cap. 13. 

— Figuradamente: 

Foi, Senhora, 
Guisada sem alegria 
Em triste dia, 
A crueldade cozinheira 
E matadora, 
Gostal-a-heis com salsa e sal. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

CRABRO, s. m. (Do latim crabro). Ter- 
mo de Historia Natural. Genero de in- 
sectos hymenopteros, de antennas ordi- 
nariamente filitbrmes, dobradas em fôrma 
de cotovello, mandibulas com uma ponta 
bifendida ou chanfrada, palpos curtos; 
corpo obloiigo, variado de negro e ama- 
rello; o o lábio superior argentado ou 
dourado. Estes insectos fazem o seu ni- 
nho nos buracos dos madeiros velhos, e 
n'elles depositam os ovos com provisões 
para sustento das larvas. 

CRACA, s. f. Termo de Historia natu- 
ral. Marisco que se cria nos rochedos, e 
debaixo dos costados dos navios. 

— Termo d'Architectura. A meia can- 
na das columnas estriadas. Vid. Estria. 

CRACHÁ, s. m. (Do francez crachat, 
escarro), Chapa, ou sobreposto bordado 
do que usam os grfío-cruzes e commen- 
dadores, etc. Vid. Chapa, placa. 

f CRADA, s. f. Antiga machina, usada 
nos theatros, que servia para os vôos, o 
para as glorias. 

f CRACÓVIA, s. f. Arvore de Cracovia, 
arvore antigamente celebre no jardim do 
Palacio Real em Paris, junto do qual se 
reuniam os novellistas. 

t CRACOVIANNA, s. /. (De Cracovia, 
capital da Polonia). Dansa poloneza, viva 
o ligeira. Executa-se, dansando-se como 
a valsa, por muitos pares, uns após ou- 
tros. 

t CRACOVÍSTA, s. m. (Vid. Cracovia). 
Nome dado aos novellistas, e aos parvos 
que se reuniam junto da arvore de Cra- 
covia em Paris. 

CRAMÁR. Vid. Clamar, 
f CRAMINHÓLA. Fôrma antiga do Ca- 

raminhola. 

Deue trazer cramynhola, 
nam menos de tres batalhas. 

OANC. Dn BEs., part. I, p. 145. 

CRANEO ou CRANIO, s. m. (Do latim 
cranium). 

■—Termo d'Anatomia. Caixa óssea que 
encerra o cérebro, cerebêllo, e a medúl- 
la alongada, e que, sendo espaçoso, ó si- 
gnal de elevados talentos, e, rarissimas 
vezes, apresentando outra configuração, 
deixa de ser indicio de intelligencia- ob- 
tusa ou de completa imbecillidade. E de 
figura oval, mais larga na "parte poste- 
rior, e mais estreita na anterior, compos- 
ta de oito ossos, um frontal, dous parie- 

taes, dous temporaes, um 
sphenóidál, e o ultimo cthm<5idál. O 
tal occupa a parto anterior; os P''"',® 
taes formam a superior e uma g''''' 
porção das paredes lateraes; os tempo 
raes, collocados na parte anterior e in ® 
rior dos parietaes, concorrem pí^^a 
mar as paredes lateraes e a baso; 
pitai completa a abobada pela parte i 
ferior e posterior dos parietaes, e 
tue uma parte da base, encravan o- 
nos temporaes pela sua porção chama 
basilar, e unindo-se ao corpo do spneno^ 
deo, que pela sua parte anterior esta e 
relação com o frontal e o ethmoideo; e 
fim, este enche o vácuo que os 
frontaes deixam inferiormente 
Alem d'estes oito ossos principaes, ha " 
tros snpranumerarios. O periosteo, q 
reveste a superfície externa destes oss 
toma o nome de pericraneo; a duia 
ter lhe serve de periosteo interno; ® 
intervallos membranosos, que 
ossos do craneo, em quanto a ossincaÇ'^^^ 
é incompleta, são formados pela 
d'estas duas membranas. O craneo 
ma, portanto, a parte superior e p" 
rior da cabeça, e divide-se em 
giões principaes, qne são a 
parte superior, arredondada, e reg 
mente curvada), o a base (parto 
chata e irregular). Distingue-se na 
bada a parte anterior ou synciput, a P 
te média ou vértice, a posterior ou 
put, e as regiões lateraes ou 
— nos animaes mamniiferos é comp 
o craneo do mesmo numero de 
que no homem ; mas variam de con 
ração segundo a fôrma geral da sua 
beça. 

CRANGUÉJO. Vid. Caranguejo. 
E se piseis níío tem ensejo, 
Porque pode nào no haver, 
Vae-tc iio sino do Cranyuejo, 
Signum Câncer líibatejo, 
Que esti alli a quem no quer. 

aiL VIC., AUTO DA FEIKA. 

— (íE dizia-lhe eu, vedes 
sou perro velho f Entendo melhor Ç 
ei de ter o vosso rosto, do que hu^ , 
gejo se sabe ameijoar no ar de 
dammtos; e o peor foi que me fun 
les, e lancei-me a dormir com tneti' 
dado por almofada, como grou 2' 
no pé pedra.i Ferreira de Vascon 
Ulysipo, act. 2, se. 7. — «Sojjfrn'^^ 
esses, se nisso não gastassem^ o -g. e 
espiritas, fazendo do exercido 
do passatempo occupação. E o/"' 
gem vos darei mil feitas U 
cape em opinião própria, e o ct ' 
baseai per hi crãgejo.» Idein, 
act. IV, SC. 7. 

t CRANIANO, adj. (De cran^io- 
suffixo «ano»). Que tem relaç^® 
cráneo.— CauzVac^e craniana. 
cranianos. 

CRANIOGRAPHÍA, s. /. (Do 
rani" I 0 
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do descrever). Descríp- ^ grego graphein, 
Vio do cráneo. 

t CRANIOGRÁPHICO, adj. (Do cranio- 
com o sufíixo «ico»). Que tem 

açSo com a Craniograpliia, 
t CRANIÓGRAPHO, s. m. (Vid. Cranio- 

^■■aphia). Termo Didactico. O que faz uma 
®stnpç2;o do cráneo. 

Cf 2 gen. Termo Dida- 
'pd' assemelha a um cráneo. 

Q ^NIOL-ÁRIA, s, J. (De crauiolar, com 

wán Concha que representa um 

CRaNIOLOGÍA, s, /. (De crânio, e do 
theoriaj. 

ermo de Physiologia. Arte por meio 
qual se pretende reconhecer a intelli- 

e as qualidade» moraes d'um ho- 
•^11 pela inspecção dos diífercntes pontos 
superfície do seu cráneo. 

^^^RANIOLÓGIGO, adj. (De craniólogo, 
. o suíFixo «ico»). Pertencente á cra- 

*"ologia. 
"y^ystema crauiologico. 
^KANIÓLOGO. Vid. Craniologista. 
i-HANiOLOGiSTA, s. rn. (De craniolo- 

Çüin o suffixo 
s. 

«ista»).  O que estuda 
" e a cranioloeria, O «ue escrevo sobre 

'^^'ajnateria. 

dü' '^RANIOMÁNCIA, s. /. (Do crânio, c 

u Pretendida arte do 
liür"^ disposições intellcctuaes o j 3es d'um individuo, pela inspecção 

^•^11 cráneo. 
ANIOMETRÍA, s.f. (De crânio, e do 

on medida). Termo Didacti- 
®°-.^;edida do cráneo. 

T CRANIÓMETRO, S. 

Passo^' Didactic 
do medem os diâmetros 

'^'"u-neo. 
grg^^^íOSCÓPIA, s.f. (De crânio, o do 

examinar). Termo Didac- 
. • Arte lioox,.,„ ,i„  

m. Vid. Cranio- 
ermo Didactico. Especie decom- 

oia). examinar o cráneo e de apre- 
P®'" esse exame, as faculdades intel- 

e moraes. 
CoI^ANIOSCÓPICO, adj. (D 
ÍqJ " sufíixo «icot). Qu 

)e cranios- 
Que çespeita 

^Qp"'°scopia. 
Pia rp'^'^SGOPO, s. m. Vid. Craniosco- 

Didactico. O que examina o 
tirar inducções relativas aos 

ou ás disposições innatas. 

fesi peito 
JSO, adj. (De crânio). Que diz 
cráneo. CRáb cráneo. 

latim crapula). Des- 
continuo e torpe em comer, 

s. m. ant. Clarim. 
A. Vid. Glarea. ^^ÁRE 

OüiQ P'^'idoes aleuantados, 
'^'''a.rõocs muy rresoiiiidos. 

CR '' 
Vid. Clareza. 

ARO. Antiga fôrma de Claro. 

de ssy tam crara 
, era debate. 

"j iniDEM, tom. I, pag. 3. 

CRAS 

Senhora, poys vedes craro, 
Que cuydar tem por conforto 
Sospiros e iJor emparo. 

IBIDEM, p. 5. 

O mal em que s'entegra. 
Lhe faz craro seu dereyto. 

IBIDEM, p. 78. 

CRÁS, CRÁS, s. m. Voz imitativa do 
curvo. 

CRÁS, adv. ant. Amanhã. — <iE disse 
entom Âgripa a Festo: Eu queria ouvir 
de grado esse homem. E disse então Fes- 
to : Crás o ouvirás.) Acto dos Apostolos, 
cap. 2Õ, § 22, em Inéditos d'Alcobaça. 

CRÁSE, s. f. (Do grego khrasis). Ter- 
mo de Giammatica grega. Contracção do 
syllabas, onde o som dos elementos des- 
apparece. Vid. Synéresis. 

— Termo de Physiologia. Crase do saji- 
gue, dos humores, mistura das partes 
constituintes dos líquidos da economia 
animal. 

— Temperamento, constituição. 
CRÀSSAMÊNTE, adv. (De crassa, com 

o suffixo «mente»). Grosseiramente. 
— Errar crassamente, cominetter er- 

ros crassos. 
CRASSATÉLLA, s. f. Termo de Histo- 

ria Natural. Mollusco acéphalo testáceo, 
cuja concha se compõe do duas valvas 
espessas, com dous pequenos dentes late- 
raes na chanieira, o dous no meio. 

CRASSATELLÁCEO, s. m. (De crassa- 
tella, com o suffixo oaceo»). Família da 
classe dos molluscos, que tem por typo 
o genero crassatélla. 

CRASSÍCIE, s. f. (Do latim crassities). 
Grossura, espessura. 

— A crassicie dos oleos. 
CRASSIDÁDEouCRASSIDÃO, s./. Vid. 

Crassicie. 
GRASSÍSSIMO, adj, sup. de Crasso. 
CRASSO, atZy. (Do latim cj-assits). Gros- 

so, espesso. 
— Humor crasso. 
— Figuradamonte: Grosseiro, capital. 
— Ignorancia crassa, uma ignorancia 

inteira, completa nas matérias as mais 
óbvias o usuaes. 

— Erro crasso, erro grosseiro, mani- 
festo. 

CRÁSSULA, s. f. (Do latim crassus, 
com o suítixo «ula»). 

— Termo de Botanica. Genero de plan- 
tas, typo da família das crassullaceas; 
habitam o Cabo da Poa-Esperança, 

CRASSULÁCEA, s. /. (De çrassula,com 
o suffixo «acea»). 

— Termo de Botanica. Família do plan- 
tas dicotyledones dialypetalas perigyneas, 
classe das crassulineas, estabelecida por 
Jussieu, com o nome de crassuleas. As 
plantas d'esta família habitam principal- 
mente os sitios seccos, e os rochedos, c 
a maior parte encotitram-se no Cabo da 
Boa-Esperança, O sueco d'esta planta, 
que contem o ácido málico, em grande 
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quantidade, possue, em geral, as proprie- 
dades calmantes e sedativas. 

CRÁSTA, s. f. ant. Fôrma de claus- 
tro. — aOutro sy trazendo com sigo caues, 
e allaãos, e molheres do mundo, e vindo 
dous naturaaes em sembra a comer, ou 
convidando huun ho outro, e ho outro ho 
outro, ou dous parentes, ou doos amigos 
contra o dito Degredo, seendo-lhes defeso 
per elle, e querendo mais iguarias, e mais 
avondadas, c mais vinho, que o dito De- 
gredo manda, e tam hoo vinho pera os 
rapazes, como pera sy, pousando dentro 
nas crastas, e no dormidoiro, e no refer- 
toiro, e Cahidoo, e ainda na própria ca- 
mara do Abade, ou Priol, deitando fora 
dellas também Abades, como Priores, e 
Frades, e de mais metendo as lestas nas 
crastas, e casas; e que porem os ditos 
Moesteiros, e Igrejas eram tam aprema- 
das, e sobjuguados, que alguuns 7iom po- 
diaõ, nem ousavam viver em elles, pola 
qual razom se perdia em elles o serviço 
de DEOS; e dellas se despereciam,e som 
dehperecidos também no espiritual, como 
no temporal; e pediam-nos por mercee, 
que mandassemos sobre estas cousas guar- 
dar a dita tausa, e Degredo de nossos 
Avoos, e de acorrermos aos oxitros sobre- 
ditos agravos, como a Nós cabe em tal 
guisa, que o serviço de DEOS no seja 
jjorem minguado, e os ditos lugares des- 
perecidos; e que fosse nossa mercee, que 
mandassemos tausar os Moesieiros,e Igre- 
jas, que nom som tausadas.T Ordenações 
Affonsinas, Liv. ii, Tit. 5, Art. 25. 

CRASTÁR, v. a. ant. Vid. Castrar. — 
(lE que aquelle, a que achado fosse, que 
esto passasse, se Clérigo for, perca o pa- 
trimonio, que ouver, e vaasse por enfd- 
mado de casa de Elliey, e perca a sua 
mercee, que nunca a cobre; e se per ven- 
tura nom ouver patrimonio, saya-se com 
esse defamamento fora de seu Senhorio, e 
nom possa hi nunca tornar; e se for Lei- 
go, crastem-no por tnde. Dante em Free- 
Ias na Era, e no dia suso ditos. ElRey 
o mandou per sa Corte: Affonso lleimon- 
do a fez. Era de mil e trezentos e cin- 
coenta e hum annos.D Ordenações Affou- 
sinas, Liv. v, Tit. 15, § 1. 

CRASTÉIRO ou CRASTÊRO, adj. Vid. 
Claustral. 

CRÀSTINO, adj. (Do latim crastinus). 
Termo Poético. Do manhã. 

Porém, como a luz crásiiiia chegada 
Ao mundo fôr, em minhas ahnadías 
Eu irei visitar a forte armada, 
Quo vór tanto desejo, ha tantos diaâ; 
E se vier do mar desbaratada, 
Do furioso vento, o longas vias. 
Aqui terA, de limpos pensamentos, 
Piloto, munições e mantimentos. 

CAM., LU3., C. II, cst. 88. 

CRATÉGO, s. m. Termo do Botanica. 
Genero de arvores o arbustos, classifica- 
do por Linneo na icosandria digynia com 
o nomo de cratoigus, o pertencente á fa- 
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milia das rosáceas de Jussieii. Tem as 
folhas simples, o calis partido em cinco 
lacínias; e a corólla com cinco pétalas. 

— Cratego ordinário {cratoagus aria), 
pequena arvore que tem as folhas ovaes, 
serreadas, cotanilliosas por baixo, as flo- 
res brancas em corymbo, e dá uns pe- 
quenos fructos encarnados coniestiveis. 

— Cratego de Barganha {crata-gus ter- 
minalis), arvore de folhas cordiformes, 
rijas, cotanilhosas por baixo, flores em 
umbrclla, e fructos amarellos avermelha- 
dos, agridoces. 

— Cratego pirliteiro {cralcegus oxya- 
cantha). Vid. Pirliteiro. 

— Cratego azeroleiro {ratcegus azero- 
lus). Vid. Azeroleiro. 

CRATERA, s./. Vaso grande, espheri- 
co, em que os antigos misturavam vinho, 
e agua, e onde depois enchiam as taças 
dos convidados. 

— A parte superior de um volcão, bo- 
ca por onde elle vomita chammas, lavas, 
cinzas, etc. 

— Algar do fogo. 
CRATÍCULA, s. f. Grelha, pequena gra- 

de. Pouco usado. 
GRAVAÇÃO, s. f. (Do thema crava, de 

cravar, com o suffixo «ação»). Acçrio e 
eíieito de cravar. 

— O trabalho de cravar, engastar pe- 
dras preciosas. 

— Ordem de pregos postos com syme- 
tria para ornato. 

f CRAVÁDO, part. pas. de Cravar. 
— líPor isso, ainda que vos sempre es- 

quecesse pera me tratardes bem, hmhrai- 
vos agora pera vos poder servir: e isto 
seja por galardão do mais, que vos me- 
reço e prova do que defendo. Mus o fio 
destas palavras quebrou Polinardo, irmão 
de Vernao, que chegou á porta do cerco, 
armado de armas de roxo e pardo com 
pombas de prata, tão suhtilmente crava- 
das, que parecia todo uma pieça. ti Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dínglaterra, 
cap. 23. — «D. Rafuel e Belisarte, seu 
irmão, traziam outras de verde e encar- 
nada, a maneira de xadrez, cravadas com 
malmequeres de branco e amarello, e nos 
escudas em campo azul umas luas min- 
goadas.T) Idem, Ibidem, cap. 38. 

Só tom doirado olhar cravado o lume 
Na ardente baila, ou carniceira brecha. 

FiUNc. M. DO NAsc., tom. I, p. 68. 

CRAVADÔR, s. m. (Do thema crava, de 
cravar, com o suffixo «dôri)). Official que 
crava pedras preciosas. 

— Termo d'artiiheria. Pi-ego de aço, 
que serve para encravar as poças. 

— Termo de artes o officios. Ponta de 
ferro, fincada n'um cabo, com que os sa- 
pateiros abrem no salto os buracos para 
os pinos ou tornos. 

CRAVADÚRA, s. f, (Do thema crava, de 
cravar, com o suffixo adura»). Pregadu- 
ra, ferragem para navios 

CRAVÁGEM, s. /. (Do thema crava, de 
cravar, com o suffixo «agem»). Termo de 
Agricultura. Doença que ataca o centeio, 
e as junças, e que consiste em uns pon- 
tos denegridos, como preguinhos, que .il- 
gumas vezes se observam nas suas se- 
mentes. 

CRAVÁR, V. a. (Do latim clavare). Pre- 
gar, fincar, enterrar, fixar um prego, um 
cravo. 

Se se podesse dizer, 
Se se podesse rezar 
Tanta dor; 
Sc se podesse fazer 
Podermos ver 
Qual estáveis ao cravar. 
Do Eedemptor! 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 
Jer. Esfoutro manjar terceiro 

Foi guisado 
Em tres logares de dor, 
A qual maior, 
Com a lenha do madeiro 
Mais prezado: 
Come-se com gran tristura, 
Forque a, Virgem gloriosa 
O vio guisar; 
Vio cravar com gran crueza 
A sua riqueza, 
E sua perh; preciosa 
Vio furar. 

IDEM, iniDEM. 

— Figuradamente. Fixar, fitar. Cravar 
os olhos em algum objecto. 

— Termo de artes e officios. lictterum 
diamante ou outra pedra no engaste, do- 
brando sobre ella os dentes ou borda, 
para que fique segura. 

— Figuradamente. Segurar. Cravar as 
telhas com cal. 
. CRAVARIA,®./. (De cravar, com o suf- 
fixo «ia»). Officio de craveiro da ordem 
de Christo. 

CRAVÁTA, s. f. (Do francez cravate). 
Lenço de seda, cambraia, panninho, etc,, 
que os homens atam cm redor do pesco- 
ço, fazendo um laço com as pontas, de- 
baixo da barba. 

CRAVATÀ, s. m. Termo de Botanica. 
Planta do Brazil, denominada pelos bo- 
tânicos bromelia sagenaria, e por elles 
classificada na hexandria monogynia de 
Linneo. Lança uma haste de pé e meio 
de alto; tem as folhas alternas, radicaes, 
de tres até nove pés de comprimento, de 
pollegada e meia de largura, celheadas e 
espinhosas nas suas margens, cinericias 
na superficie coiivêxa, e verdes na côn- 
cava; as flores do côr de purpura tirante 
a azul, a corólla com tres pétalas, tubu- 
lar, obtusa. Os pescadores, nos logares 
onde cresce esta planta, servem-se das 
fibras que as suas folhas contêm em gran- 
de numero, para tecerem redes; donde 
se lhe originou o nome de cravatá de 
rede. Esta fibra poderia ser applicada a 
vários outros usos mais importantes, por 
ser muito rija, branca, e durável. 

1.) CRAVEIRA,®./. (Decraveiro). Ins- 
trumento graduado, com que os sapatei- 
ros tomam a medida ao pó. 

— Medida para tomar a altura dos f 
crutas. 

— Medida usada pelos espingardeif'^ 
— Palmas de craveira, palmos de d® 

polegadas cada um. 
2.) CRAVEIRA, s. f. (De cravo, "O® 

o suffixo oeira»). Buraco da ferradi*^ > 
por onde entram os cravos. 

L) CRAVÉIRO, adj. (De cravo, co^ 
suffixo «eiro»). Que regula as medi i 
que serve de bitola. [, 

— Palmo craveiro, palmo de doze r 
legadas. i 

— Braça craveira, braça de dez ^ 
mos craveiros. - 

2.) CRAVEIRO, s. m. (De cravo, 
o suffixo «eiro»). Termo de Bots"' 
Planta que dá cravos. 

— A sua flor. . q 
— A mesma planta e juntaffieB 

vaso onde ella está plantada. i-. 
— Arbusto que dá o cravo da 1® 
— Craveiro da Ordem de AviSj'^^ 

ro da Oídem de Aviz. . j #' 
— Ma^ãs de craveiro, especie 

çàs, de ordinário muito pequenas ® 

t CRAVEJADO, part. pass. de w" 

CRAVEJADÔR, s. m. (Do theiua ^ q 
ja, dccravejar, com o suffixo ado^')' 
que faz cravos de ferradura. p.j, oB 

CRAVEJAR, V. a. (De cravo)> ^ 
cravos que faltam nas ferraduras-"^ 
vejar um cavaílo. , 

— Segurar a ferradura corn era 
— Cravejar o ttlhodu, segurar 

lhas com cal, ou pregos. 
CRAVELÍNA. Vid. Clavelina. , Qs 
CRAVÈTES, s. m. pl. (De cravOK^j^ 

dous preguinhos ou ferrões da eha 
na extremidade opposta á do e p 
ferrões da fivella, fivellões. qiie 

CRAVÍJA, s. /. (De cravo), JtO 
prende "na bolêa da ponU da i®"' 
côche. .. io 

— Cravija de atravessar, espe 
parafuso, que remata a lança. 

CRAVÍNA. Vid. Clavina. . igcr®' 
— Termo de Botanica. Espe®'® 

vo pequeno, de que ha varias esp 
e de cores diversas e aromaticas- 

— Cravina da China ou 
(dianthus ehinensis), cravo da ^ yjju»)' 

— Cravina soberba (dianthus suP 
Vid. Cravo suberbo. . /jíaí' 

— Cravina ramuda ou barbei^ 
thus protifer). Vid. Cravo barbV' 

CRAVINÀÇO, S. m. (De cravina- 
suffixo «aço»). Vid. Clavinaço. mi"' 

CRAVÍNHO,s. m. Diminutivode g 
CRAVINÔSO, adj. (De craviu»» ^,0 

suffixo «oso»). Termo de Bota^' 
forma de cravo. _ _ 

— F.pl. Cravinosas. Famiüí'' 
que constituo a ordem vigésima 
classe das dicotyledones polyP'' 
estámes hypogyneos, do JussjeU' 
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bii] ®ão : calis de uma só peça, ta- 
co profundamente rasgado em cin- 

• — oCravinosa (corolla), tem 
® pétalas regulares, unguiculadas, e 

jjj-^P^gadas junto da base (as era- 
""iurujem, herva traqueira, etc.) O 

g "as jlores que tem esta corolla vem 

Cntn'" cápsula.•> Avellar Brotero, 
de,Botanica, Tom. i, p. 139. 

CRAVIÓRGÃO. Vid. Claviorgão. 

o 8uffi ^ í'®"- 
1 ^ ° "ista»). Pessoa que toca cravo. 

Pee" (Do latim clavus). Es- 
cravos da ferra- 

um cravo na roda da for- 

•■aveí ponto que nos ó favo- 

'— «-Dar uma no cravo, ou- 
nl. f*^''"'''^dura, praticado o mal, que- ° emendar com outro.» 

extensão : Tudo o que tem si- 
ança com um prego. — Os cravos 

^9"« pregaram Christo. 
tag de Botanica. Genero de plan- 
pert dianthus por Linneo, e 

^ familia das cravinosas de 
nirtid)^ túnica; lunica mi- 
'itar caracteres são: flores so- 
parte ? "'ggregadas, terminaes na maior 
SUar ' cylindrico, de uma" só peça, 
cijjço de quatro escamas na base; 
lar oapsula cylindrica uniceilu- 
gfg , lindo genero comprehende um 

^atn '^'^roero de especies que se culti- ^para recreio da vista e do olfato. 

raiado branco, roxo, amarello, 
^ Cravo do campo, {dianthus rupestris). 

^•^õãs , índia, arbúsculo das Mo- 
•íria ' ^ ®®'^cado por Linneo na polyan- 
Ítíí com o nome de caryophyl- 
áas e pertencente á lamilia 

de Jussieu. A sua madeira é 
sitQjn® muita duração; tem as folhas 
Coj, ' ^®^cs ás do loureiro, as flores em 

^^rminaes; o calyx com qua- 
tfQ ° 'olos, duplicado; a carolla com qua- 

^®sta 1 ' monosperna inferior. É Hljg .que nos vera a especiaria co- 
gir-of nome de cravo da índia, ou 
Com ^•dubo similhante a um preguinho 
flofgg^ cabeça, o que é o calyx das 

^6nd ' antes da florescência. Fa- 
(Vüln. n'agua um destes calyces 
ao j®®''"^ente dentes de cravo) divisa-se 
e o tempo o calyx, o botão da flôr, 

.y^o do fructo. O cravo da In- 
tu^o aromatico e estimulante; com- 
qviQ ' menos uso como remedio, do 
®''en ^®mpêro de iguarias. O seu oleo 
Sobrg ^^'■ve para perfume, e, applicado 
tigj^ dorido, na odontalgia, mi- 

— «iVem lhe custou pouco fa- 
^otirQ nosso. Porque vendo os seus 
*"><0 ^ elle pertendia fezessemos as- 
ttey rfo** e que tinha escripto a El- 

""í Manoel de gloriosa memória, e 

1 ao Gouemador da índia que no sitio, qué^- 
nella melhor lhe parecesse mandasse edi- 
jica hua fortaleza, donde com toda segu- 
rança jicariamos senhores do commercio 
de seu crauo, e da noz da Banda, que 
tamhtm lhe pertencia, d Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 6. 

E se buscando váa mercadoria 
Que produz o aurilero Levanto, 
Canella, cravo, ardente especiaria, 
Ou droga salutifera e prestaiite ; 
Ou se queres luzente pedraria, 
O rubi fino, o rígido diamante; 
D'aqui levarás tudo tào sobejo, 
Com que faças o fim a teu desejo. 

cAM., Lus., c. it, est. 4. 

Leva alguns Malabares, que tomou 
Por força, dos que o Samorim mandara, 
Quando os presos feitores lhe tornou; 
Leva pimenta ardente, que comprara; 
A secca flor de Bnnda não ficou, 
A noz e o negro cravo, que fiiz clara 
A nova ilha Maluco, co'a canella, 
Com que Ceilào é rica, illuatro e bella. 

íBiDEM, c. IX, est. 14. 

— Cravo fétido da índia, (tagetes ere- 
cta) planta congênere da precedente, da 
qual se distingue em ter o caule simples 
e realçado. Esta planta e o cravo de de- 
funtos não se parecem com o cravo, se- 
não no nome; ambas são originárias da 
America, e dão flores de uma côr ama- 
rella brilhante, mas do cheiro desagra- 
davel. 

— Cravo do Maranhão, arvore da Ame- 
rica-Meridional, que tem as folhas como 
as da nogueira, e produz flores encarna- 
das e brancas com suavissinio cheiro. 

— Cravo romano, planta viváce classi- 
ficada por Linneo na pentandria penta- 
gynia com o nome de stutice armeria, e 
pertencente á familia das cravinosas de 
Jussieu. Lança uma haste simples, ter- 
minada por uma cabeça de flores; tem as 
folhas lineares; o calyx dc uma só peça; e 
a corólla com cinco pétalas. 

— Cravo de 2\inis, (vulgarmente cra- 
vo de defuntos) planta annual classificada 
por Linneo na syngenesia polygamia su- 
pérflua com o nome de tagetes patula, 
{africanus fios) e pertencente á familia 
das corymbosas de Jussieu. E de côr ama- 
rella tostada; tem as folhas alternas, pin- 
natifidas com impare ; o calyx de uma só 
peça, tubuloso, com cinco dentes; as flo- 
res grandes, radiadas ; o caule muito ra- 
moso; ha de duas castas, pequenos e 
grandes. A única diíFereriça que se observa 
n'estas duas especies consiste em serem 
as folhas do cravo de Tunis mais largas 
e adentadas com igualdade, e em produ- 
zir flores grandes, e todas de uma côr 
amarella muito clara. 

— Cravo soberbo, assim chamado por 
causa do seu excellente perfume, e da bel- 
leza da sua flor; tem o caule ramificado : 
no ápice; folhas liniares um pouco lar- 
gas; flores dispostas em ramalhetes, de 
côr rosea esvaída, ou inteiramente bran- j 

cas ; as pétalas agradavelmente recorta- 
das até ao meio da sua largura, e quatro 
escamas na base do calyx. 

— Cravo mimoso, {dianthus moschatus 
ou plumarius). Distingtie-se por uma in- 
finidade de flores roseas, que exhalam 
um perfume agradavel; é cultivado para 
bordaduras, e multiplica-se por lascas; é 
vivaz, mas convém renoval-o, ou trans- 
plantal-o de tres em tres, ou de quatro 
em quatro annos, porque acaba por ae 
tornar singello. 

— Cravo barbudo, {dianthus barbatus) 
vulgarmente Cravo de poeta, Ramalhete 
perfeito, e Ciúme, de flor vermelha, e ás 
vezes branca salpicada de vermelho; não 
tem perfume. 

— Cravo pralifero {dianthus prolifer), 
assim chamado, por causa do grande nu- 
mero de suas pétalas, que, não podendo 
freqüentemente serem contidas no tubo 
do calyx, fende-se este para lhes dar pas- 
sagem. 

— Cravo da terra {calyptranthes aro- 
matica. St. Hilaire), arbusto da familia 
das myrtaceas, que habita nos mattos vir- 
gens da provincia do Rio de Janeiro. Tem 
oito a nove pés de altura, folhas de doze 
a dezoito pollegadas de comprido, e de 
quatro a seis de largo, oblonga-ellipticas, 
inteiras; flores sesseis nos ramos, esver- 
deadas; e floresce no mez de janeiro e 
fevereiro. Estas flores podem ser admi- 
nistradas como estimulantes e sudarificas 
em infusilo, na dóze de duas oitavas para 
uma chavena d'agua quente, 

— Cravo patife. Vid. Cravinas. 
— Termo de Armaria. Movei da arma- 

ria que representa esta flor. 
— Termo de Cirurgia. Borbulha com 

raiz que nasce na pelle, e forma uma 
eminencia como cabecinha de prego. 

— Termo de Veterinaria. Tumor duro 
que se fôrma junto aos cascos do cavallo. 

— Cravo passado ou repassado, o que 
passa de uma á outra banda do casco. 

—Bostella que se cria nos pés dos fal- 
cões, açores, etc. 

— Termo de Artilheria. A braza que 
faz o murrão accêso. 

— Termo de Musica. Instrumento mu- 
sico de teclado o cordas de arame, que 
se tocam com pennas ou martellos; é maior 
que a espinheta. 

CRAVOÁRIA, 8. f. Termo dc Botanica. 
Arvore myrtoide que dá o cravo da ín- 
dia. 

CRAVOÍLHA, s.f. Planta rosácea. 
1) CRÉ, s. m. (Do francez craie). Es- 

pecie de carbonato de cai. 
2) CRÉ, s. m. Especie de estofo do 13. 
CREAÇÃO, s. f. (Do latim creatio, de 

creatus, part. de creare, crear). AcçSo 
de Deus creador. — A creaçâo do mun- 
do. — d He todo homem, e toda a molher 
obligado a guardar-las por divido de 
creaçon.» Cathecismo, cap. 133, em Iné- 
ditos d'Alcobaça, Tom. i. 
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Por tanto o exordio do auto presente 
Começa tractando desta creação, 
E como Lucifer tomou grau paixão 
De Deos crear mundo tão resplandecente. 

GIL VIO., ADTO DA lUBT. DE DEUS. 

— aConsta que muitos menos tinha o 
mundo desde a sua creação.» Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. i, cap. IC. 
— a Desta maneira nus hauemos visto to- 
dos, que do tempo da creação, até este 
tempo, ohseruamos os passos de nossa vi- 
da.:) Francisco Manoel de Mello, Epana- 
phoras, p. 2. 

— ü universo visível, o mundo crea- 
do. — As maravilhas da creação. 

— AcçSo de inventar, de fundar, de 
produzir, de empregar. — A creação da 
universidade de Coimbra data do reina- 
do de D. Diniz. 

— Educação, alimentos que se dão.— 
<íHe a criação outro segundo nascimento, n 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Casados. 

A tenra creatura, gosta o fértil 
Branco abundante peito da que estaua 
Ja pera tal criaçam alli escolhida. 

COUTE BEAL, NAUFBAGIO DE BEPULV., Cant. I. 

— Gado, animaes domésticos. — lE 
pois trato da carestia do pão, quero tam- 
bém dizer quomo hos lieis de Inglaterra 
acodirão á das carnes, pelo preço dellas 
ir em grande crecimento per todos ssus 
liegnos, & foi com mandarem por lei ex- 
pressa que ninhum homem per grão se- 
nhor, á poderoso que fosse, podesse criar 
mais que huma certa á- taxada cantida- 
de de gado, assi grosso, quomo meudo, 
limitando esta taxa pelas comarcas, se- 
gundo ha fertilidade de cada huma del- 
las, do que se seguio por hauer muitos 
criadores, hauer também muitos vendedo- 
res, á ahayxou ho pret^o das carnes na- 
quelle Regno mais da metade, has quaes 
duas leis, & costumes acerca das nouida- 
des, (i criações se se nestes liegnos guar- 
dassem, he de crer que todalas cousas tor- 
nariad a preço honesto, á ainda que não 
fosse aos antiguos, seria pelo menos a 
taes, que quem isto ordenasse se pioderia 
ter por verdadeiro pai da patria, á- re- 
nouador da boa ordem, & costumes, que 
nella nos tempos passados houue.» Da- 
mião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. I, cap. 21. — <íA terra tem gran- 
de comarca em que ha muytos mantimen- 
tos e criação de muyto gado, e Bufaros 
com que lavrão e semeão a terra, t Anto- 
nio Tenrciro, Itenerario, cap. 8. 

— Posição social elevada. — <íEste Rei 
Dom Pedro em quanto viuvo, husou muj- 
to da justiça sem afeiçom teendo tal igual- 
dade em fazer direito, que a nenhuum 
perdoava os erros que fazia, por criaçom 
nem bem querença que cum el ouvesse.i> 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 6. — «O do Salvage maltratado, 
como estava, tirou o elmo pera beijar as 

mãos al rei. Elle, que o conheceu, o levou 
nus braços, fazendo-lhe tamanho gasalha- 
do, cum.0 a homem a qae então queria 
maior bem, que a todolos do mundo - as- 
sim pula criação de sua casa, como por- 
que a natureza o obrigava a isso. O ou- 
tro fez outro tanto.y> Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 34. 

— Nomeação, eleição. — A creação 
d'um cardtal. 

— Loc.: A natural creação, a patria, 
os costumes, o meio em que se foi creado. 

CREÁDA, s. /. (Vid. Creado). Mulher que 
serve era casa de outrem.—n-ltem, Es- 
tabelleço, e por Ley ponho pera sempre, 
que todo homem, que com tíenhor viver, 
quer por soldada, quer a bem fazer, seenão 
seu guvernadu, ou andando por íeu, e ca- 
sar., ou dormir com sua filha, ou Irmaã, 
ou Prima comirrnaã, ou segunda comir- 
maã, ou com Madre, ou com criada de seu 
Senhor, ou de sua mulher, ou tenha que 
em sua casa, sem mandado do Senhor, 
com que viver, que moira porem. y> Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. v, Tit. 14. § 2.— 
<íNo reino de Sardenha houve um rei por 
nome Avandro, casado com a rainha Es- 
meralda. fdha do duque Armião da Nor- 
mandia e irmàa do duque Drapos genro 
d'el-rei Frisol, mais moça que elle cinco 
anos. Este rei teve de sua nndher um só 
filho, gentil homem, manhoso, e esforçado 
e bem quisto de seus vassallos, por nome 
Floramão, que, sendo de idade de vinte 
annos, namorou-se de Altea, filha do du- 
que Cario, vassallo d'elrei seu pai, e cria- 
da da rainha sua mãi. » Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 19. 
— criadas consinta toda a limpeza. y> 
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia 
de Cazados. 

— Antigamente a moça que era edu- 
cada em casa de parente ou protector se 
dizia criada. 

CREADÉIRA, s. /. (De crear). Mulher 
que cria ao peito, que dá de mamar a 
creancas. > ' 

— Adj.: Que cria bem, que pare a 
miúdo e cria. — Vaca creadeira. — Bur- 
ra creadeira. 

1.) CREÁDO, part. pass. de Crear. Ge- 
rado, produzido, a que se deu origem, 
existencia, ser, forma inteiramente nova; 
nascido. 

Estas son nadas 
E criadas 
Esventuradas 
E quercn reinar! 
As nossas fadas 
Iradas 
Son chegadas 
Per este fadar. 

CANC. DE TROVAS ANT., n. 37. 

— <íE el disse: Eu som Judeu, e naci 
em Tarsso a de Celicia, e fuy criado a 
par dos pees de Gamaliel, e fuy ensinado 
em na Ley dos vossos padres, e fuy defen- 
dedor dela, bem como agora vós sodes.» 

Acto dos Apostolos, cap. 22, § "J" 
aEra ainda de muyta esmolla e wuy 
caridosa a todos, mas quanto fazia to 
danava, depois que conheçerom nellO' 
era lavrador de Venus, e criada em, í"® 
corte.D Fernão Lopes, Chronica de 
Fernando, cap. 65. — íComo este 
Bertolameu aviam emlegido e criado ca 
nonicamente em Papa.d Idem, IbideOi 
cap. 109. — (.(Sobre todollos peccados wW' 
parece seer mais torpe, çujo, e deshor^^ 
o peccado da Sodomia, e nom he achott 
outro tam avorrecido ante DEOS, ® 
mundo, como elle; porque nom taW^ 
mente por elle he feita ojfensa ao 
dor da naturaleza, que he Deos, 
ainda se pude dizer, que toda ^ 
criada, assy celestial como humanah 
grandemente offendida,r> Ordenações A 
fonsinas, Liv. v, Tit. 17. 

Sou a triste, sem ventura, 
Creada resplandecente 
E preciosa, 
Angélica em fermosura, 
E per natura, 
Como o raio reluzente 
Luminosa. 

OIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Deu-vos livre entendimento, 
E vontade libertiida 
E a memória, 
Que tenhais em vosso tento 
Fundamento, 
Que sois por elle criada 
Pera a glória. 

JDEM, IBIDEM. 

A qual obra he chamada 
Os mysterios da Virgem ; 
Que entrará aecompanhada 
De quatro Damas, com quem 
De menina foi criada. 

AUTO DA M01'INA MENDES. 

Anjos, ajudade-Kie ora, 
Que vos veja eu bem casados : 
Não me deixedes de fora 
Por aquella sancta hora 
Em que todos fostes creados. 

AUTO DA BARCA DO INF. 

Que huma moça criada entre pastores 
Quizestes cativar ao vosso amor. 

ANT. FER., SANTA COMBA. 

Thetys com suas Nymphas t'acoinpanl''"®' 
Por honra desta Nympha em ti criada. 

IDFM, SONETOS, liv. I, H.O 11. 

— (/.Fomos criados pera grandes 
sas, nam nos embaracemos com 
quenas. Riquezas alcançadas e 
cançar todas havemos de perder 
ra ; a fama também acaba, queest^ 
tas vezes sepultada no esqueciw^'"' ^ 
tempo, que triumfa de tudo e o jj-g, 
D. Joanna da Gama, Ditos da 
p. 10, (ed. 1810). —xMusica ke ^^i- 
alma, mas he tam conforme o, 
çam, que como nos acha, assi nos q/ 
Ile hò exercido para nos despir 
sentidos a musica do ceo, pefO' 
mos criados.» Idem, Ibidenii ?• 
(iNem contar sabem o que sentiTO^'"'^' 



CREA CREA CREA 623 

do que passaram, e só lhes fica 
insaeiauel, e incansauel desejo de 

"■ a tam bom Senhor, assi de presen- 
coTrio per toda a vida com huma firme 

• criada de tam certas experien- 

iu' auer de faltar pera 
,fo-uor, e ajuda de sua diuina gra- 
vio* r Vida de Sam Francisco Xa- Liv. IV, cap. 7. 

Conheçào elles esse biviço irado, 
rumai os torpes liomecidas, 

p ® quanto n'ella está creado rca de um golpe só todas as vidas; 
jao em caso nunca imaginado 

n , testemimhas destruídas, 
.etluzir tudo he pena verdadeira 
luelle Ohaos, e confusão primeira. 

801,. DE MODRA, NOV. DO HOMEM, C. I, Cst. 80. 

Qiando do Grande Assento levantado 
®quella imaginaria iinmcnsidadc 
ora de tudo quando está creado 
ogar (sem ser legar) da Divindade 

a o Homem na mente ja traçado 
oita Os Olhos Divinos de piedade, 

Q ^ dando-lhe forma n'um instante 
'62 n'alma immortal seu semelhante. 
idem, ibidem, c. 1, est. 5. 

^,6eào dizendo : Tu nos approvaste, 
oitios de ti nascidas e areadas ; 

üIih" de nós te aeompanhaste, ■ V *^08 queres deixar desamparadas ? 
Q ®®^póde3 dizer que imaginaste 
g e hiamoa a bons fins encaminhadas, 
p quanto cutão podendo não querias 

gíis querendo quando nào podias. 
idem, ibidem, c. n, est. 73. 

d'um fiat só, n'hum só momento 
Se d o que estás vendo fabricado, o "o mesmo instante oste aposento 
jj^®S®'icas Substancias povoado ; 
D logiir daquelle acatamento 
^ victo ao Creador do que he creado, 
ji ''fiatura que em rasão mais deve 2er opposição a Deos se atreve. 

Idem, ibidem, c. iv, est. 47. 

estas Substancias sSo areadas, 
iiicorporca he tal belleza, 

® mortal soberba preservadas 
Nelí'^'' P®"" Graça, o não por natureza ; 
t)o vêem as ehammas improntadas gg occulto da Maior Grandeza, 
Se r claridade apresenta a Summa Magestade. 

'dem, ibidem, c. IV, est. 62. 

Suprema, Inconiparada 
De effcitos taes, tão milagrosos. 

Pura Essência Inseparada 
estes Espirites ditosos, 

>fog natureza foi areada 
*■» q"® tão gloriosos, 

^Pera ^ Ser não sejão differentes Çoes, virtudes excellentes. 
IBIDEM, o. IV, est. 04. 

(fi/ ' 
®''ci ^ ® ''OS disse {senhores meus) como 

nado e creado na casa da 
%llo Lisboa.)) Francisco Manoel de 

' Pologos Dialogaes, p. 57. 

? gra(,'ag rende, que hão creado 
® hou' X ® ■ '1*^®' comprido, j, ^®rão (certo) para si retido. 

2 ^ M. DO NASC., OBRAS, tOm. I, p. 441. 

^^EADO, s. m. (De Creado 1). Moço 

de servir, pessoa que serve um amo por 
soldada. 

Veyo Fauno outro pastor, 
Que pera al vinha buscallo, 
Seu criado, e seruidor. 
Começou a consolallo, 
O conselho era peor. 

BEBNAEDIM BIBEIKO, IQLOGA I. 

Esta noite he dos pastores 
E tu, Declio, estás em sôceo; 
E salvão-se os pcccadores 
Criados de lavradores, 
E tu estás coma peco. 

GIL VIC., AUTO DA BAèCA DO PURO. 

— a Os Senhores seruem-se dos criados 
abem que farei, e nunca lho fazem.» Jor- 
ge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, 
act. I, SC. 2. — «Tanto que isto foi aca- 
bado dom loam fez recolher a gente com 
os captiuos, d- algum gado grosso, come- 
çando de caminhar, guiddo per Fero de 
meneses, por melhor caminho do que o 
leuarn. A- pelo outro per onde forão, vi- 
nkão Ptro lopez dazeuedo contador Dar- 
zilla com sete d.e cauallo, sobre os quaes 
carregaram alguns mouros da companhia 
doutros muitos que vinhad segundo dom 
João, A apartaram tanto com estes sete 
que matarão logo Aluaro vaz de Tauira, 
homem fidalgo, criado do Mestre de San- 
ctiago, que ora hum dos da companhia ao 
qual acodindo, com os outros, Pero lopez 
dazeuedo o mataram também, por o seu 
cauallo cair com elle passado duzagaia- 
das <& com elle matarão hum sete criado, 
& a Gaspar da cunha deram trcs de que 
ficou mal ferido.D Damião de Goes, Chro- 
nica de D. Manuel, Part. iv, cap. 41.— 
d-Gonçalo Gomes de Azevedo, e Lionel de 
Lima tratáram de se ir pera Malaca, que- 
rendo levar comsigo alguns homens, a que 
D. Jorge de Menezes acudio, e os tomou 
com muito trabalho, e com lhes dar o seu 
dinheiro pera os contentar e elles se foram 
com alguns criados seus. d Diogo do Couto, 
Década IV, Liv. vi, cap. 5. — <r 2hiho 
aqui um velho meu creado, que me creou; 
homem daquelle bom tempo, em que a po- 
breza não impedia o bom contentamento, t 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 62. — (íPois as mulheres, & 
criados destes, que os vião recolher sedo, 
contra seu costume, ahi vos gabo tu que 
tinha as bençoens certas.-» Idem, Ibidem, 
p. 19. —<í Andava naquella epocha na corte 
uv} christão-novo natural de Borba, cha- 
mado Henrique Nunes, a quem el-rei deu 
depois o appellido de Firme-fé. Este ap- 
pellido significativo indicava um converso 
sincero, ao menos apjjarentemente, cuja 
exaltação, verdadeira ou fingida, pelas 
doutrinas que abraqára, o monarcha sup- 
imnha profunda. Nunes tinha andado em 
Castella, onde talvez se convertera, e onde 
fora criado do celebre inquisidor Luctro.n 
Alexandre Ilerculano, Da inquisição em 
Portugal, Liv, iii. 

— Creado grave, o que faz os serviços | 

] mais decentes, como acompanhar o amo, 
cuidar-lhe da roupa, receber recados, etc. 

— Creado da taboa, o que vai na tra- 
zeira da carruagem. 

— Creado particular do rei e pessoas 
reaes, que as serve no quarto, na camara. 

— Vosso creaào, ou vosso humilde crea- 
do, termos civis e de mero cumprimento. 

— Antigamente: Pessoa que recebia 
creação e educação de alguém. 

— Foro que o rei concede a pessoas 
adultas. 

CREADÔIRO, s. m. (De creador). Logar 
onde se criam plantas que depois se hiío 
de dispor. 

CREADÔR, adj. (Do themacria, decrear, 
com o suffixo «dôr»). Que cria, produz, 
favoravel á producção. Terra creadora de 
arvores, etc. 

— S. m. Pessoa que cria, que sustenta 
animaes, e aves domesticas. 

— O que cria e educa moças. 
— Elle foi gram creador. 
— aE porque os lavradores, e criado- 

res compram as cousas, que som compri- 
doiras e fazem rnester, dos ditos merca- 
dores, e Mesteiraaes, e ham-nas delles 
muito caras e fora do aguisado, por aazo 
da dita cousa elles nom podem dar o seu 
pam, e vinho, e Unho, e gaados, e outras 
cousas, que lavram, e criam, de mercado, 
e assy vendem o pam, e o vinho, e as ou- 
tras cousas muito caras; e por esto he pos- 
ta a nossa terra em grande careza, e fora 
de boo regimento, e os pobres nom podem 
aver o que lhes compre e perteence; e assy 
he esto contra o bem de nossos Jiegnos, e 
senhorio, e contra a prol cdmunal, ca mais 
som os pobres, e os que nom fazem os di- 
tos arrendamentos, afi'oramentos, e empra- 
zamentos, que os que os fazem.n Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. iv, Tit. 2, § 4. 

— Deus. 

Vereis seu triste lavrado 
Natural, 
Com tormentos pospontado, 
E figurado 
Deos creador cm figura 
De mortal. 

OIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Et tu, qui Bolus es, 
Que tens todo o mundo debaixo dos pós, 
E teu ouvir e ver he infinito, 
Creador dos spirítos, oterdal spirito, 
E sendo seu Deos, nào sabem qnem cs, 
Sequer por escrito. 

IDEM, AUTO DA HISTORIA DE DEUS. 

Oh eternal Creador, 
Oh temporal creatura, 
Que encubres com terra escura 
O divino rcsplandor 
E immensa formosura ! 

IDEM,- IBIDEM. 

Frud. Louvae, anjos do Senhor, 
Ao Senhor das altezas, 
A todalas profundezas, 
Louvae vosso criador 
Com todas suas grandezas. 

IDKM, AUTO DA MOFISÍA MENDES. 
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Com almas limpas e puras, 
Direis isto ao Senhor, 
Firmando-o por creador, 
E padre das creaturas, 
Que he no ceo imperador. 

IDEM, AUTO DA CANANÊA. 

Com gloria, mui sem trabalho, 
Fartas os mares e rios, 
E as hervas de rocios, 
E os lirios de orvalho 
Nos logares mais sombrios ; 
O Criador liberal, 
Que lá no» bosques perdidos 
Tens os bichinhos providos, 
E a mim go, por meu mal, 
Oa emparaa escondidos! 

IDEM, IBIDEM. 

Assi Adão os passos vai guiando 
ParaoEecto Juízo a que he chamado. 
Tremulo, vagaroso, e diivid^indo, 
Que em duvida o castigo he mais pesado ; 
Jamais da terra o rosto levantando 
^ue o vulto he testemunho do peccado) 
ilesponde ao Creador, que só de vêr-ae 
A vergonha o fizera recolher-se. ■ 

EOLIM DE MOURA, NOV. DO HOM., C. 1, CSt. 100. 

— «Tanta he do Creador a providen- 
cia que tem de suas creaturas, e tanta a pie- 
dade d'aquella arvore, e nuvem em que o 
Divino tomou nossa humana natureza, que 
assim acudia a estesa homens. ^ Antonio 
Cordeiro, Historia Insulana, Liv. ii, cap. 5. 

— Producção de gados. 
CREAMÊNTO, s. m. (Do thema crea, 

de crear, cora o suffixo «mento»). Ali- 
mento, sustento. 

— PI. ant. Affagos, miraos, meiguices 
feitas a creanças. 

CREANÇA, s. f. (Fôrma hypothetica do 
latim creantia, de creans, antis). Menino 
ou menina de tenra edade. — aPorisso 
pintão ao amor criança que não mais res- 
peito que as que pede.t Antonio Ferrei- 
ra, Bristo, act. ii, sc. 7.—.aDerão-lke 
as dores de parto junto de huma fonte, 
aonde em hreve espaqo lançou duas crian- 
ças, macho e femia, como vizagras.D Ca- 
mões, Filodemo, act. v, sc. 4. 

— Se já rias brutas feras, cuja mento 
Natura fez cruel de nascimento, 
E nas aves agrestes, que somente 
Nas rapinas aérias tem o intento, 
Com pequenas crianças viu a gente 
Terem tSo piedoso sentimento, 
Como co'a màe de Nino já mostraram, 
E co'os irmãos que Roma edificaram. 

CAM., Lüs., c. III, est. 126. 

— «O padre na carta, que escreue da 
mesma ilha a dez de Mayo de 1546, nam 
faz caso mais que dos hautismos das 
crianças, muitas das quais diz que fale- 
ceram logo, como se sómente o esperaram 
pera lhes abrir o ceo.» Lucena, Vida de 
S.. Francisco Xavier, Liv. iv, cap, 1. — 
a£ ainda da criãça mais hem criada di- 
zem as velhas (que sabem disso) está mais 
treyta ao mão alhado.v Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 32. 

Depois, sendo Mancebo, a estribaria 
De Águias alimpou com acçSo grande... 
Neste ponto o Deào ter-se nâo pôde 
Sem qUe esta sabia reflexão fizesse ; 

•Filho de Barregã ! Moço do mulas 1 
Vejào de que relê era a criança /» 

Dimz DACKUZ, nyss., c. v. 

— Antigamente; Cria, animal ainda 
novo, que acompanha a rnSe. — aDisse 
contra aquelles que traziam as crianças.» 
Barros, Década II, foi. 3, col. 1.— <íE 
vindo já bom pedaço, trazendo o rolo da 
gente algumas vacas, e crianças que acha- 
ram pelas casas.t Idem, Década II, 
foi. 1, col. 1. 

CREANCÍNHA, s.f. Dlminutivo de Crean- 
ça. 

CREANTE, adj. 2 gen. Vid. Creador. 
CREÁR, V. a. (Dl) latim creare). Fazer, 

produzir, gerar.—Deus creou o mundo. 

A terra era vacua, e sobre abiso 
Erào as trevas quando a luz creou ; 
E íisaentarei 
Mistérios profundos no livro da lei, 
Tudo figuras da iáancta Trindade, 
Tudo mistérios da eternidade, 
Que Deosme diráe eu escreverei 
A' sua vontade, 

aiL TIC., AOTO DA HIST. DE DEÜS. 

Catemos abrigo cm que nos abriguemos. 
Pois nos obrigamos a misera vida, 
Façamos pendenÇa; 
Cumpramos os termos da nossa sentença, 
Pois nào cumprimos o que nos cumpria : 
Paciência, senhora, que o nojo em porfia 
Remédio não causa, nem tira doença, 
Mas antes a cria. 

IDEM, IBIDEM. 

Como estás t Jo quebrantado. 
Filho de Deus immortal! 
Quem te matou ? 
Senhor, por cujo mandado 
Es justiçado. 
Sendo Deos universal, 
Quem nos creou. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

— «Tudo o que Deos creou serve a 
nós, sirvamos nós a elle, que nos deu ins- 
trumentos pera alcançar graça, e tendo-a 
acquiriremos provisões pera o necessitado 
dia em que havemos de dar conta, d D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 16. 
(ediç. 1872). — n Contemos quantos esti'u- 
mentos nos deu Deos pera alcançarmos a 
sua graça que tudo o que elle criou serve 
a nós; sirvamos nós a elle, e ajuntemos 
provisam para o dia em que havemos de 
dar conta tam estreita.n Idem, Ibidem, 
p. 56.— d Tudo o que Deos cviou foy pera 
nós, e deu-nos muitas diversidades e re- 
creações na terra ; só descanso não éfruito 
que dia dê, está nos ceos. Idem, Ibidem, 
p. 16. — d Tirando a alma nam temos mi- 
lhor peça em nós que o entendimento, pois 
com elle conhecemos os benejicios que cada 
dia nos vem da mão de Deos. E espera- 
mos na sua misericórdia que nos dará a 
sua graça pera fazermos obras com que 
nos dê a summa bemaventurança para 
que nos creou.D Idem, Ibidem, p. 22. 

Ponha-se o Sol, ou saya, 
N3o cesse o canto, que já magoa cria 
No duro Amor, que já de brando chora. 

AHX. FERB., ODES, 1ÍV. I, n." 8. 

Vay branca Diana com tua companhiai 
A cuja vista o campo reverdece, 
Dar novo preço á terra, qu'enriquece 
Contigo, e pera ti suas flores cria. 

IDEM, SONETOS, 1ÍV. II, n.° 14. 

E cm quanto cantas, flores mil de cima, 
Derrama Cytherea, e hum Louro cria 
Para as tuas frontes Phebo, e em coi*P' 
D'outros, teu nome leva ja a outro clim*- 

IDEM, IBIDEM, n." 2G. 
Pois entre tanta confusão de gente, 
Que a Republica cria, quem mal nega 
Lugar honesto a sprito assi excellente i 

IDEM, CAKTAS, 1ÍV. II, n." 2. 

— <iA terra cria hoas heruas, 6 '"p'' 
junto da ortiga nace a rosa.y> Jorgs 
reira de Vasconcellos, Eüfrosina, a*''" ' 
sc. 1. 

E disse assi: «Oh Padre, a cujo império 
Tudo aquillo obedece que criaste; . ugno, 
Se esta tíente, que busca outro Hemisp 
Cuja valia e obras tanto amaste, _ 
Nào queres que padeçam vituperio, 
Como ha já tanto tempo que ordenaste, 
Não ouças mais, pois 6s Juiz direito, 
Rasões de quem parece que é suspeito. 

CAM., Lus., e. I, est. 38. 
A Lei tenho d'Aquelle, a cujo império 
Obedece o visibil e invisibil: 
Aquelle, que creou todo o Hemispherio, 
Tudo o que sente, e tudo o insensibil: 
Que padeceu deshonra e vituperio,_ 
Soffrendo morte injusta e insofiribil; 
E que do Céo á terra emfim desceu. 
Por subir os mortaes da terra ao céo. 

OB. ciT., c. I, est. 65. 

Põe-me onde se use toda a feridade. 
Entre leões e tigres ; e verei 
Se n'elle3 achar posso a piedade 
Que entre peitos humanos não achei i 
Ali co'o amor intrínseco e vontade^ 

• N'aquelle por quem mouro, criarei 
Estas relíquias suas, que aqui y^ste, 
Que refrigerio sejam da mãe triste. 

oB. CIT., c. in, est. 129. 

D'esta arte o peito um callo honroso 
Desprpzador das honras e dinheiro; 
Das honras e dinheiro, que a ventura 
Forjou e não virtude justa e dura. 

OB. ciT., c. VI, est. 98. 
Outros muitos verias, que os pintores 
Aqui também por certo pintariam ; 
Mus falta-lhe pincel, faltam-lhe ; 
Honra, prêmio, favor, que as artes cri 
Culpa dos viciosos successores, 
Que degeneram, certo, e se desvia® 
Do lustre e do valor dos seus passai > 
Em gostos e vaidades atolados. 

OB. ciT., c. VIII, est. 39. 

Uniforme, perfeito, em si sostido. 
Qual emfim o Archetypo, que o ' 
Vendo o Gama este globo, commo^' ' 
De espanto e de desejo ali ficou. 

OB. CIT., c. X, est. 79. 

Com terrível, e asperrimo bramj^'^'' 
Amargas vozes, que soando cf"" 
N'alma pavor, e magoa no sentido- 62- 

OAB. PEB. DE CASTBO, ULYSSÉA, C-I*» 
"'i' 

nE isto he tão falso, 
nos solares de doze mezes 
ainda hoje ha tontos annos qu^ .íq\xO, 
o Ceo e a terra.n Antonio Coi 
toria Insulana, Liv. i, cap. 
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Por lhes fazer fauor a Cipria bella 
sparfi-e sobre o leito e a branda cama 

num delgii(Jo rocia ií licor leue 
kíue so pera este elieito Cipro cria. 

COKTE HEAL, NADFH. DE SEPULV. 
, '^y-nadn aproueita, se perpetuamente o 

3^^ iiieiro a não toza (a murta), e cultiva, 
cria muito vicio.» Francisco Ma- 
]\[ellc), Carta de Guia de Casados, 

fazer que se propague e 
" triplique, dirigir a alimentação, o de- 

envülviineuto, crescimento dos indivi- 
cuidar d'ell('S em quanto crescem. 

"^viandoua bIRkÍ tirar dalli entregar 
'^uelles que a criavm.D FernFío Lopes, 

roüica de D. Pedro I, cap. 39. 
Estes dizem juntamente 

^o'8 livros aqui allegados : 
"l'|os liaver iiílo pódes, 

em fillias pi a- tens pi'ccado8, 
W dessas i ngiâtados. 

iluos de clérigos pobres. 
"IL VIO., AUTO DA MOFINA MENDES. 

^sci'ipto acliarào 
o liomom somente de pão, 

■'s da pai ivra de Doos pivcedida. 
'■'a he a que lii! ta, cria e dá vida. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEl!S. 

Outro dia pula munhãa, armado e 

"ià/" ^ duqutVe pni e 
^' ."'/"-"'Criaram, in /ode.scon- 

071'/^ '''''' estwlo e em parta, 
'"^ond'^ Voltas da f rfun t, que muitas 
pj, * " Jini Como íkvu o principio.d 

Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
■ cap. 31, 

aos peitos, amaraeiitar. 

1'as" " bavias de dizer. 

A quem to crioiu 
Via, AUTO DA líARCA DO INF. 

tr^g ^l ^nano do Deserto nàa é ou- 
cavallciro do Salvagcm, a 

lho !j. crias!es e como a Ji- 
^lor" esquKciil.o.D Francisco de 

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 47. 

° ^'nor intrínseco e vontade 
Est^" .P°l" niouro. criarei 
Qup ® ™J'quias suas, que aqui viste 

reingerio sejam do mãe triste. 
Lüs., c. m, est. 129. 

valeo muito nestes liegnos, 
eí tempo que cumeqou a criar a 

''®'íes/ " Emanuel, ella se ntirou a tam 
(?e (/"í' « iodo getinro 
Dai^i?'dana exemplo de virtude, v 
Llv Goes, Ghronica de D. Manuel, 

■ cap. 5. 1^1 * 
Para ensinar, adestrar. — nQue 

esíaJo naceo, e o criarão sms 
Gm '/^"'^■'sco Manoel de Mello, Carta 

Cn® de Casados. 
^i'escer. 

Nos ®^ngucsuga sc veria 
<la a limaria, que imprudente 

I^arta 1'ecolheu na fonte fria, 
'' <=o'o sangue alheio a sêdc ardente : 

n 79. 

Chupando mais e mais se engrossa e cria; 
Ali se enche e se alarga grandemente : 
Tal a grande columna enchendo augmenta 
A si e a nuvem negra que sustenta. 

cAM., Lus., c. V, est. 21. 

— Figuradamente :—(uNon leixe criar 
os pecados, mais sagesinente, e com cari- 
dade os talhe.D Regra de S. Bento, cap. 
64, em Inéditos d'Alcobaça, Tora. i. 

— Nutrir. 

O Fogo que em meu'seo guardo e crio, 
Hora tam docemente a alma m'iiiflamma. 

ANT. FERR., SONETOS, 1ÍV. I, U." 28. 

— ,«Crear posse, apoderar-se. — aFi- 
nahnente como criavam posse, logo se, in- 
titulavam por Xeques.y> Barros, Década 
II, 1, 2. 

— Crear-se, v. refí. Nascer, produ- 
zir-se. — «Levam os discretos por galar- 
diim dos hms que fazem aos néscios to- 
marem-lhos mal e dizerem-no d'elles, que 
t,da a inqrutidam .se cria nos pecos: sem- 
pre ciiydam que as enganam.d 1). .Toan- 
na da Gania, Ditos da Freira, p. 17 (ed. 
1872). — (.(.Pensamento mno de, contriitar 
he hiim desejo alto, nam se cria senam 
e-n Condigam, hunrodi.v Idcm, Ibidem, 
p. 49. — «Tem muitos cativos a V(X glo- 
ria, cria-se nas ò >as obras, e he tam so- 
til que se mete nas cuusas spirituaes: 
hanemos de rdMtda e degradala, e con- 
fundirmo nos, pois nam temos w.ida de 
nosso que seja bom; tudo nvs vem d'acar- 
rêto da mão de Daos.» Idem, Ibidem, p. 
66. —«E Como Me por muitas vezcs de- 
sejasse ver-se niKjudle auto pera que se 
criára, temia pedil o ao imjjerador, por 
se não ver apartado do serviço da J'er- 
mosa Polin irda, filha do principe Pri- 
malião, com quem vivia desde o primeiro 
dia, que alli viera, quando Polaiidos o 
trouxe.Francisco de Jloiaes, Palmeirim 
de Inglaterra, cap. 11. 

— Crescer. — «E posto que a pi.trtida 
de Palmeirim jizesse grande abalo em el- 
rei e Flcrida, mui maior o fez Floriano 
do Deserto: pioríjue assim ctjmo este de 
mai.i pequemi idade antre eJlns se criara, 
assim a ajfdqão de suas obras e amisade 
em todos era maior, com quanto as de 
Palmeirim por cima das suas eram esti- 
madas.r> Idem, Ibidem, cap. 54. 

CREATÚRA, s. f. (Do latim creatura). 
Tudo o que é crcado. — As creaturas 
inanimadas, as cousas brutas. 

lira de negra cor, Áspera o dura 
Que ferreas barras toda atravessavào, 
üude igncos bicos esta contextnra 
Com temerosa vista penetravão ; 
Dá livre entrada a toda a creatura, 
CerrMda sempre os de dentro achavào,. 
Esta letra com sangue tinlia escrita : 
«Aqui toda a esperança se limita !» 

ROL. DE MOUEA, NOV. DO IIOM., C. III, Cst. 26. 

Ser. Vendcrás muito perigo, 
Que tens nas trevas escuras. 

Diabo. Eli vendo perfuinuduras, 

Que, pondo-as no cmbigo, 
Se salvão as criaturas. 

aiL VIC., AUTO DA FEIRA. 

Porém crede vós que sào destruidas 
Duas crcaturas mui maravilhosas, 
Muito acabadas, e tão graciosas, 
Que tarde verào outras taes nascidas. 

IDEJI, AUTO DA IIIST. DE DKUS. 

Diabo. Oh doscansae neste mundo, 
Que todos fiizein assi; 
Nào são em b;ilde os havcres, 
Não sào em baldo os deleites, 
E fortunas; 
Não são de balde os prazeres 
E comcres ; 
Tudo são puros aíTcites 
Das criaturas. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

Que coração tão duro, ha que vendo, 
Do lealilade t;il cm criatura, 
Não deixa de ser duro aiiiolecendo. 

JOÃO VAz, GAYA, cap. 30. 

Tu és a mini a mais b iixa creatura, 
Que hoje sc}' ein toda a redondeza. 

ANTONW rEEKIEÍ, SANTA OOMBA. 

— «Muííjs dos ludeMS naturaes do Re- 
gno, (t dos qne entrarão de Casti lla to- 
marão ha a<jO(i do baptismo, cÊ hos que 
se nam quiscrão conuerter comi-.çarão logo 
a negociar has cousas que lhes conuinhão 
pi^ra .sua eniü ircaíjao, no qual tempo el 
R'Ã por causas que ha a isso m'nierào or- 
denou, que em hum dia cr.rt i lhes tomas- 
sem a entes hos jilhos, & JiUuis de idade 
de XIIIJ. annos pera baixo, & se destri- 
buissem p ias vi/l is, lugaree do Regno, 
onde à Sua proprh.i custa mandaua que 
hos criassem, & doe finassem na Fé de 
Nosso Saluador lesu Clirinto, cfc isto con- 
cluio el Rei com seu conselho estando em 
Eí^tremoz, et dí.ãise veo a Euora no começo 
da Quaresma do annode M.CCCCXCVIJ. 
onde declarou, que ho dia assinado josse 
dia de Pascoela, & porque nos do conse- 
lho não houuH tanto segredo, que se não 
soid/esse ho que acerca disto est(iua orde- 
nado, (Ê ho dia em que havia de ser, foi 
necessário mondar el Rei, que esta exe- 
cução se fizesse logo per todo o Rt.gno, an- 
tes que per mo(liis, & meos que estes lu- 
deiis poderião ter, m'xndassem escondida- 
mente hos filhos fora delle, a qual obra 
não tão somente foi de grão terrcjr, mes- 
turado com muitas lagrimas, dor, & tris- 
teza aos ludeus, mas ainda de muito es- 
puntOj c& admiração aos Cliristãos,porqiie 
ninhuma criatura pôde padecer, nem so- 
frer apartar de sim forçadamente seus fi- 
lhos, & nos alheos por natural communi- 
cação sente quasi o mesmo principalmente 
has racionaes, porque com estas commii- 
nic(ju natureza hos effectos de sua lei mais 
liberalmente do que ho fez com has brutas 
irracionaes, a qual lei forçou muitos 
Christãos velhos mouerem se tanto a ^ne- 
dade, d rnisericordia dos bramidos, cho- 
ros, & plantos, que faziaõ hos paes, & 
mais a quem. forçadamente tomauão os fi- 
lhos, que elles mesmos hos escondiad em 
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suas casas por lhos não virem arrebatar 
dentre as mãos, á Ikos salnauão, como sa- 
berem que nisso faziaò contra a lei, &: pre- 
matica de seu Rei, & senhor, á aos mes- 
mos ludeus fez usar tanta crueza esta 
mesma lei natural que muitos dnUes ma- 
taraò hos filhos, a fugandohos, & lançan- 
dohos errí poços, óc rios, 6c per outros mo- 
dos, querendo antes vellos acabar desta 
maneira, que não apartallos de sim, sem 
sperança de hos nunca mais verem, éc 
pella mesma razão muitos delles se ma- 
tauão a sim mesmos. Damiào de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. i, cap. 20. 
— «Nace toda creatura, segundo se diz 
com sua ventura: eu sou assi sempre di- 
tosa, por me escudar do fogo, cahi nas 
brasas.t Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Ulysipo, act. I, sc. 5. — «Quanto temos 
das criaturas, que como o temor humano 
nos tras desconfiados, assi pôs Sahimam 
no diuino as forças, e poder de toda a 
confiança.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 8. 

Mos ertifim vejo quasi afigurado 
Como por entre nevoa, ou sombra escura 
Traxer o lento tempo hum doce estado 
Tanto em favor de toda a creatura, 
Que até aquelles a que então tôr dado 
Por molle berço a fria sepultura 

, Poderão alcançar a Gloria Immensa 
Que tanto aos Homens delia Deus dispensa. 

HOLIM DÈ MODBA, NOV. DO HOMEM., C. 3, H." 67. 

Sobre esses Tlironos mais superiores 
Terá seu Throno aquella creatura, 
Aonde Graças ha tanto maiores, 
Qual a de quem foi Mãi, e Virgem Pura ; 
Serão de Gloria os gráos com taes favores 
Que todos, toda unindo a tanta altura, 
Nào só que lhe não chega elles não negão, 
Mas que onde ella começa, elles nào chegão. 

IDEM, IBIDEM, c. 4, n." 78. 

— «Oritão, são comickosos, e enfadão 
as creaturas.i Francisco Manoel de Mel- 
lo, Carta de Guia de Casados. — «Untão- 
Ihe (á criança) a teta com azebe, & logo 
que IJie toca o beyço da criatura, á- gosta 
o,sabor amargoso, já toma antojo ao ley- 
te.T> Idem, Apologos Dialogaes, pag. 37. 

— Creança, cria, menino, 
— O féto no útero. 
— Figuradamente: Pessoa que deve a 

sua educação, ou o seu adiantamento, for- 
tuna ou elevação a outrein. 

— As creaturas, o genero humano. 
— Loc.: E creatura de F.; pessoa que 

está ligada a outra, por uma amisade in- 
tima, etc. 

CREATURASÍNHA, s. /. Diminutivo de 
Creatura. 

CRÉBRO, adj. (Do latim crebro). Amiu- 
dado, redobrado, freqüente, repetido. 

CREC. Todas as palavras, que comecem 
por crec, procurem-se em cresc. 

CREDÉIRO. Antiga fôrma de Crédulo. 
CREDÈNCIA, s. f. (Do latim credere). 

Aparador junto do altar onde se põem as 
galhêtas e o mais que é necessário para 
pclebrar a missa. 

CREDENCIÁL, adj. 2 gen. (De creden- 
cia). Que affiança, de crença. — Carta 
credencial. 

— S. f. Carta de crença, documento 
que o Soberano dá a um embaixador, en- 
viado, etc., para acreditar sua pessoa jun- 
to ao governo de outra nação, e auctori- 
sar o que elle disser em nome do mesmo 
Soberano. 

CREDENCIÁRIO, s. m. (De credencia, 
cora o suffixo «ario»). O que tem cuida- 
do na credencia do altar mór. 

CRÉDERE, s. m. (Do latira credere). 
Termo de Comraereio. — <iDel credere, 
expressão usada entre commerciantes pa- 
ra significar o prêmio que percebe ura 
eomraissario por garantir a solidariedade 
da operação, que lhe foi commettida; por- 
que tem sido e é costume, que, entre ne- 
gociantes, o que recebeu uma commis- 
são, e deve garantir-lhe a segurança do 
contracto, como o d'um seguro, cambio, 
venda ou outro, em que se dê o íiar de 
outro contrahente, tem direito a creditar- 
se contra o mandante por uma provisão 
ou commissão, a quo se chama dei cre- 
dere, e que não é mais que o preço do 
risco da solvabüidade, que o coramissa- 
rio toma sobre si.» Josó Ferreira Borges, 
Diccionario Juridico-Commercial, s. v. 

CREDIBILIDÁDE, s. /. (Do latim cre- 
dibile, com o suffixo «idade»). Qualidade 
de ser crivei, o merecer crença, credito. 

— Motivos de credibilidade, razões que 
fazem uma cousa crivei, que nos persua- 
dem a crer alguma cousa. 

CREDITÁR, V. a. (De credito). Termo 
de Commereio. Constituir um credor, lan- 
çar alguém como credor nos livros de 
uma casa de commereio ; ó opposto a de- 
bitar. 

— Creditar-se, v. refl. Constituir-se 
credor. 

CRÉDITO, s. m. (Do latim creditum). 
Fé, crença, confiança, assenso que se dá 
ao que ouvimos ou se nos diz : ou ao que 
os sentidos nos apresentam, — <íHe muy 
aspera a necessidad'-- ao coraçam acossa- 
do de misérias : abate se porque sabe o 
pouco credito dos atribulados.n D. Joan- 
na da Grama, Ditos da Freira, p. 43 (ed, 
de 1872). 

Se com grandes presentes d'alta estima 
O crédito me pedes do que digo, 
Eu não vim mais que a achar o extranho cli- 
Onde a natura poz teu reino antigo; (ma 
Mas se a fortuna tanto me sublima, 
Que eu torne a minha patria e reino amigo. 
Então verás o dom soberbo e rico 
Com quo minha tornada certifico. 

CAM., Lus., c. VIII, est. 68. 

—,«Porque loam d'Arahujo dandolhe 
inteiro credito, d'aquella hora por diante 
despos da alma com mais cuidado, e da 
fazenda com mais Uberalidade.n Lueena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 2. — «-B os Santos depois de sua 
sagrada morte as confirmaram; pela cons- 

tância com que martyres sem conto testi 
munharam com o sangue, e vida per to 
das ellas; pelo credito, e fé, que sem 
ro, nem força, sem manhas, nem 
lhes deu o melhor do mundo,n Idein, i 
dem, cap. 13.— dNenhum credito wf'"® 
ce quem lh'o disse, pois são foctos, í"® 
sem se provarem, não se crem; rnaiOT 
mente quando seus fundamentos ou sãoWd 
nifestamente falsos, ou sonhos aéreos, ^ 
contra o commum sentir dos mais 
riadores.v Antonio Cordeiro, Historia 
sulana, Liv. i, cap. 2. 

— (jpinião, boa fama, reputaça"- 
Perder o credito. — « Todas as 
ubalisadas em qraças ou sciencias, 
engenho, sam mordidas de anojados i 
muradures; mas a malicia é muy 
tente; que nam tem contra si seu 
mento, nam lhe demenuem o credito.» • 
Joanna da Grama, Ditos da Freyra, ?• 
(ed. de 1872). — a Os hipócritas 
de cautellas, forram-se de 
querem suprir com gravidade suas/a^ 
pera as encobrirem, sotilizam manei 
de acquirir credito.» Idem, Ibids®'^ 
32. — ^Faz mal a si mesmo quem o ^ 
de qualquer pessoa: por desencaxo^^^^^ 
credito de seu lugar a outrem, abate, 
terra, e afoga o seu.y> Idem, IbideDii 
34. 

Novas estatuas se ergam com letreiros 
Dignos de vós, e vós tam dignos 
Que igual espanto sempre, e credito ao' 

ANT. FEHB., ODES, 1ÍV. I, U." 2. 

— <iE nella hum Portuguea 
Rafael Garualho, que em Atine se 
ra á morte de loam d'Arahujo, 
informaçam, e per cartas de loarn ( 
ro, que ficara em Amboino, e 
gamente ao padre Francisco 
morte, constou como fora na 
o elle soube, e disse em Maluco. 
dendo, quanto a mi, em tudo isto « 
na bondade igualmente o credito 
seruo, e a saluaçam daquella 
cena, Vida de S. Francisco 
IV, cap. 2. — Esse livro lem os ào 
desde o principio do mundo, sem 
bem de o crer segundo obrão divers^^^^,^^ 
te de que se podia esperar de seu 
to, de de sua doutrina.y> Francisco 
nuel de Mello, Apologos Dialogue i 
40. ^ ^ qqX^' 

— Auctoridade, poder, estinií>Ç^ ' 
sideração. — lAos rigidos por 
galanteria baixa (a velhice) 
ba aniaãurecelhe o siso: colhe 
virtuosa mocidade, que he honra 
to.» D. Joanna da Gama, Ditos ^ 
ra, p. 67 (ed. de 1872). — «í: ^{cto- 
voz recebia credito de taõ gr(^ 
rias, huns aos outros a referiao jtj.gir6 
temerosos, oio credttlos.y) Jacintu „^giíOi 
d'Andrade, Vida de D. João de 
Liv. IV. — «Mas não me atrevo r 
adiante sem pedir com caridO' 
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f igiosos Cistercienses, escutores em lin- 
Castelhana, que. píAo que devem a si 

^(srtiosj e ao credito que desejão a seus 
íüros, folguem de se retraclar.t Fr. Luiz 
® oousa, Historia de S. Domingos, Liv. 

I, cap. 37. 
Víilimento, influencia para com al- 

^ o conde, que em extremo discreto e sesudo, mandou chamar ao 
Almourol, pessoa de mais credito 

coría do que de gigante se esperava, 
« rogou que a quizesse ter em sua 

^'ífda Com alguns cavalleiros, que lhe 
na té ser tempo de a casar, pois en- 

"''Wa rasoes, que o estorvavam, d Fran- 
®'sco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 

— «Os Ministros da Corte, ou 
!"■ ^nuejosos do credito deste Conde, ou 

'^o.dalizados dos meyos porque o adqui- 
ri todos entendião que a vontade de D. 

^^9°^ era em Portugal sempre oposta á 
J «ei.» Francisco Manoel de Mello, Epa- 
''aphoras, p. 11. 
. ~~"1'ernio de Commercio. O único con- 

''ctó nietcantil em que todos os outros 
«e fundam. 
^ l^eputaçSo de solvabilidade, fama 

noineni abonado e exato em pagar. 
Divida activa, por opposição a debito. 

1.' Credito passivo, quando se tem cre- 

vèd ^ d'emprestimo, e se é de- 

Credito activo, quando se dá d'em- 
Pi^estimo, e se é crédôr. 

Credito a vencer, diz-se da obriga- 
contrahida a termo. 

Credito publico, opinião de solvabi- 
que goza um povo, ou o seu 

a. 
i'^azer credito a alguém, vender-lhe 
esperar pelo pagamento. 

Comprar, tomar alguma cousa a cre- 
coniprar íiado. 
i'\ilto de credito, fallido. 
-A^bono, e a quantia em que alguém 

"®«Ça outro. 

Soverno 

fiado 

dito. 

»>açS 
Cartas de credito, credenciaes,abo- 

g íiuctorisada por esses documentos, 
portador pode receber dinheiro das 

®soas a quem sXo dirigidas. 
' ÍJEDÍVEL. Vid. Crivei, 

iQei latim credo). Pri- "■a palavra e nome do symbolo dos 
o^'^jtolo8, qvie contêm em doze artigos 

^^gnias principaes da fé. 
iio bodo da ermida 

j,'^a sancta Mai-gavida, 
jj esmola aos andantes ; 

"zia-mc pela manhan, 
^ava o credo ató o cabo. 

Vio., AUTO DA BARCA DO puna. 

'[Compondo entre si o Credo, ou 
fé, qua todos uniformemente 

Antonio Gouvêa, Jorna- 
ispo de Goa, Liv. i, cap. 1. 

Cfçjj Afizer alguém alguma cousa com o 
Ui,,:. boca, fazer alguma cousa com 

aiêdo. 

^íafi ^ 

,Ãrcebisp 

Mas posto que tinha medo 
Mostrey que nào tinha casta 
De Judco, poi que subi 
Co'credo iia boca a prancha. 

JEB. BAIUA, JOENADA I. 

— Credo velho, doutrina verdadeira. 
— Dizcr o credo, recital-o. 
— Gente de outro credo, gente de ou- 

tra crença. 
CRÉDÔR, s. m. (Do latim creditor). O 

que tem um credito sobre alguém; pes- 
soa a quem se deve alguma cousa. — 
<íPrimeiramente mandamos, que todos 
aquelles, que ficarom em a nossa Cidade 
de Cepta por nosso serviço e mandado, 
que todas suas dividas que deverem, e to- 
dos seus ftíitos e demandas sejam espaça- 
das da publicaçom desta nossa Hordena- 
çom a huum anno; e se acontecer que ve- 
nham acabado o anno, mandamos que 
ajam aalem do anno dous mezes d'espa- 
ço, do dia que chegarem ao Rtgno; e se 
alia mais esteverem que o anno, nos pro- 
veeremos sobre ello aos credores; e se ante 
do anno vierem, ajam os ditos dous me 
zes d'espaço, do dia que chegarem ao Re- 
gno.D Ordenações AíTonsinas, Liv. v, Tit. 
83, § 2. — iSe fezerom, ou fizerem al- 
gumas eixecuçooens, ou remataçouens per 
gumas sentenças em os ditos hems de raiz 
aos que esteverem em a nossa Cidade de 
Cepta per nosso mandado, mandamos que 
as remataçooens sejam nenhumas, e as eixe- 
cuçooens estem quedas: pero se derem fia- 
dores, mandamos que lhe sejam entregues, 
pagando os crreedores aos compradores 
o preço, que por elles derom; e as bem- 
ftitorias nutavees, que as paguem seus 
donos das cousas.t Ibldem, § 4, — «.A 
confusão qua se opéra na pessoa do deve- 
dor principal aproveita a seus fiadores: 
— a que se opéra na pessoa do fiador 
nào importa á extincção da obrigação 
principal: — a que se opéra na pessoa 
do credor não aproveita a seus co-deve- 
dores solidários, salvo na porção de que 
elle era devedor, d Ferreira Borges, Dic- 
cionario Juridico-Commercial, s. v. Con- 
fusão. 

— Credor chirographario. Termo juri- 
dico-commercial. O que tem um titulo de 
mão particular, ou por escriptura, mas a 
que a lei não dá privilegio algum real so- 
bre os bens de raiz do devedor. 

— Credor hypothecario. O que tem so- 
bre os bens de raiz do seu devedor um 
direito real que lhe permitte seguil-os a 
qualquer mão que passem, e ser pago 
por seu preço com preferencia aos credo- 
res chirographarios. 

— Credor privilegiado. Aquelle cujos 
créditos são de tal sorte favoraveis que 
a lei lhes anncxou o privilegio de serem 
pagos pelos bens do devedor, com pre- 
ferencia aos credores mesmo hypotheca- 
rios. 

— Figuradamente: Merecedor, que 
tem jus a alguma cousa, a certa remu- 

neração. — Homem credor dos maiores 
elogios. 

CRÉDULAMÊNTE, adv. (Do crédulo, 
como suffixo «mente»). Com credulidade. 

CRÉDULIDÁDE, s. /. (De crédulo, com 
o suffixo «idade»). A qualidade de ser 
crédulo. 

Vào-na buscar e mandam-na diante, 
Que cclebriuido vá com tuba clara 
Os louvores da gente navegante, 
Mais do que nunca os d'outrem celebrara; 
Ja murmurando a Fama penetrante 
Pelas fundas cavernas se espalhara : 
Fala verdade, havida por verdade; 
Que junto a deosa traz credulidade. 

cAM., Lus., c. 9, est. 45. 

— Crença, em cousas de fé. 
CRÉDULO, adj. (Do. latim credulus). 

Que crô de leve, com pouco fundamento, 
muito fácil em dar credito. — Pessoa cré- 
dula. 

O Kei, que da noticia falsa e indina 
Não era d'cspantar se s'espanta8se, 
Que tão crédulo era em seus agouros, 
E mais sendo affirmados pelos Mouros. 

CAM., LDS., c. VIII, est. 58. 

CREÊR. Vid. Crer. 
CRÈÍVEL. Vid, Crivei, 
f CRÉLIGA, s. f. Nome que antiga- 

mente davam ás religiosas.— aE asi a 
temos por boa Creliga, e mui auta pera 
ser Abbadessu.n Historia Seraphica, Liv. 
II, cap. 19, n." 344. 

CRELEGIASTICO, s. VI. ant. Ecclesias- 
tico, pessoa addida, e pertencenteáEgreja. 

CRÉLIGO. Antiga forma de Clérigo, e 
ainda hoje usada pelo povo. — <t Se o 
Cleriguo vender algiium herdamento ao 
Ltíigno, e o Leiguo he citado, e deman- 
dado por esse herdamento perante seu Juiz 
Leiguo, e o Leiguo citar o Cltriguo, que 
lhe seja Author, o Creliguo o deve defen- 
der perante esse Juiz leiguo, onde o lei- 
guo he demandado, se Author quiser ser 
á dita demíinda. d Ordenações Affonsinas, 
Liv. III, Tit. 15, § 8. — a Se o Creliguo 
tem de Nos Herdamento Reguengo, ou 
outros beens, e o Nós mandarmos citar, 
ou chamar por alguma cousa, que comprir 
a nosso serviço, elle deve vir perante Nós, 
nom embarguante que depois seja citado, 
ou chamado per seu Bispo; e esto por- 
que primeiramente deve obedecer a Nôs,e 
vir a nosso mandado, ca he por esto da 
nossa jurdição.j) Ibidem, § 9. — aTodo 
Creligo casado com huma mulher virgem, 
pode ser citado em todo o faito Civil pe- 
rante Juiz Leiguo: e he Artigo feito em 
Cortes, que ElRey Dom Pedro fez em El- 
vas.T Ibidem, § 11. — «Se alguum Cre- 
liguo comprar, e vender, e tratar com al- 
guumas mercadorias como mercador, e re- 
guatam, se tal Creliguo/or amoestado per 
seu Bispo per trez vezes, e dello se nao 
quiser partir, tal Creliguo, em quanto 
deste Ojficio usar, naò deve aver privile- 
gio de Creliguo, mas deve ser citado pe- 
rante Nós, e perante nossos Juizes Lei'^ 
giios, porque he da nossa Jurdição, e deva 
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ser coitrangido per 1^08,6 jper nossas Jus- 
tiças em guardar cs nossos cosiunies^epos- 
turas da terra, que forem feitas per Nós, 
e per os Oj/iciaes dos Concelhos dos nossos 
Heynos, subre taes lieguutaens, e Mercado- 
res ; e este costrangimento lhe deve ser 
feito per os sem beens ^''''oprios, e não 
jjtr os bèens da Jgreja, salvo se outros 
naõ tever^ porque uaõ os tendo proprios 
podem Jazcr cxcciiçad na Pi evanda, e ren- 
das do Be7irJicio, se o tever.D Ibiclem, § 
12. — aNos Jeitos, e coimas, que perten- 
cem a Alnii-tuçaria, os Creliguos, e as 
pessoas Lcclesiasticas ^iodem, e deeem ser 
citados perante os Ahhotaces, e li df.ntan- 
dados quanto pertence ápena cictl; e assi 
em Jeitos de soldadas, e jornuKS de, Man- 
cebos, e Manctbus, Jurnaltirvs, e outros 
Mtsteiruts, que lhe Jazem stus lavorts, e 
trabalhos, podem &er citados, e demanda- 
dos perante os Juizes Leigos.d Ibidem, § 
13. — «O Ci'eliguo Carrdciiro casado, 
que jmblicamtnte mata guado no curral; 
e aquelle, que o leva do currul ao Ai^ou- 
gue, honde se haja de cortar; e aquelle, 
que o cortar no Açjiigne; e h<m assi o 
'í\iverntiro, que pjubricumenle mede o vi- 
nho na Tacema, ou o esca/iça aos btbedo- 
res; e o rejiao, que pubricamente ttm 
manceba na niancebia para a emparar, e 
defender p^r o çjuainho eliiito, que delta 
leva; taes como estts sendo amoestados es- 
pecialmente tr-tís vtzes per stu 1'rtíado, 
ou Ueytor da Igreja, donde saõ fregueses, 
que dtsemparem, e leixtm os ditos OJjfi- 
cios, e 7iaõ tornem mais u elles usar, nom 
os leixando, ou leixando-os, e tornando 
mais a elles, per esse mesmo feito perdem 
de todo o j/rivilegio Clerical, ani 7uis 
pessoas, como nas cotisas, e saò feitos lei- 
guos, e da Jurdiçaõ secular em todo caso 
e o Cleriguo solteiro, a que tal cousa 
acontecerj perde o privilegio nas cousas, 
e retêno acerqua de sy.)> Ibidem, § 17. 
— « Todo o Creliguo jogral, que tem por 
Ofjicio tanger, e per elle soj)orta a mayor; 
parte de sua vida, ou publicamente tan- 
ger por preço, que lhe dem em alguumas 
festas, que naõ saõ principalmente Eccle- 
siasticas, e serviço de Ueos; e o tregei- 
tador, e qualquer outro, que por dinhei- 
ro por sy faz ajuntamento do Povo; e o 
goliardo, que ha em custume almorçar, 
jantar, merendar, ou btber na Taverna; 
e bem assy o bufam, que por as Praças 
da Villa, ou lugar tras almareo, ou ar- 
queta ao collo.t Ibidem, §18.—aSeArce- 
hispos, e Bispos, ou outros Creliguos to- 
marem bestas de carreguas, pera lhe leva- 
rem suas carreguas, sem mandado das 
nossas Justiças, podem ser citadjs, e cos- 
trangidos per nossos Juizes leigos, que 
lhe correguaõ, e paguem as bestas, e todo 
o que lhe tom traõ, e embargaram com o 
dapno, que por esto receberão com outro 
tanto, e outro tanto pera Nós: e esto he 
Ley d'ElRey Dom Diniz, e Artigo feito 
per Elliey Dom Fernando.d Ibidem, § 

25. — aSe o Creliguo tever de Nós ter- 
ras, ou de vossos Antto-.skores, e deneguar 
apellaçad ptra Nós, ou a tomar quando 
vii.r dante o seu Ouvidor, ou doutro, a 
que elle cometesi-e o feito, que o vi^se, em 
tal guisa que nuõ viesse a appellução pe- 
rante Nós, pode ser citado jxrante Nós, e 
jierantenof-f-o Juiz lt iguo,jjerup)erilei' essa 
Jurdirào.» Ibidem, § 2(5. — «/se o Bispo 
daa tíentenças alguuu.as contra alguuns 
Cleriguos, e naõ as podem aver cniupri 
das, se o Bispo chamar Elliey como Bra- 
ço Sagrai, pera alçar Jorça dtllo, pode a 
alçar tandem dos Creliguos, como dos 
Li iguos, assy como he contheudo em hutxm 
Degredo, fpie se CiMt-çn, Pritijipcs, que 
he na 23. Ca. q. 5.» Ibidem, § 44. 

f CREMASTERES, s. ni. pl. (Do latira 
creniastvrei). Toiruo de Anatomia. Dons 
niURcuios, que ai-oiiipanliaiii os eortlòi-s di s 
vasos S[jerijiátÍL'0S, e sustentam os testícu- 
los. Representam espi cies de arcadas de 
convexidade iníciiur, lixas pelas suas ex- 
tremidades, por uuia parte á arcada cru- 
ral, e pela outra a(j púbis. Servem para 
susteiit r os testículos, e talvez para ía- 
cilitar a seercyào e a excreção dospérma 
pelos seus movimentos da parte interior 

■para a superior durante o coito; e d'alii 
se originou o seu nome de elevadores dos 
testículos. 

f CREMBALAS, s. /. pl. (Do latim 
crembcilum). Termo de Antigüidade. Ins- 
truujento que se fazia soar com os dedos; 
espeeie de castanhêtas. 

CREME, s. m. (Do latim cremina). 
— Mata, matéria espessa, unctuosa, de 

cor branca amarellada, agradavel ao gos- 
to, que se 1'órma na superfície do leite 
abandonado a si mesmo. E composto de 
um oleo particular, de soro, e de matéria 
cascosa. 

E um alimento mui nutriente, mas in- 
digesto. 

— Composição feita de farinha triga, 
leite, assucar, e ovos. 

CREMÊNCIA. Vid. Clemencia. — «Om- 
tro sy porque^ somos certo, que Clérigos 
d'Oordens Meores, e alguns d'Oordeus tía- 
gras por esforço, que haõ em estas Hor- 
deens, fazem alguuns nuiaos feitos, furtan- 
do, e fazendo outros maaos feitos, e seen- 
do consentidore.í em elles, e encobridores 
delles, e que lhes nom he estranhado per 
seus maiores, a saber. Arcebispo, e Bis- 
po, e seus Vigairos, como o direito quer, 
e como he vontade dos Santos Padres, spi- 
cialmente do Papa Cremente o quinto, 
como he contheudo em huma sua Degra- 
tal Gremencia, que he no titulo do Ofji- 
cio do Juiz Ilordenairo no Capitulo pri- 
meiro, pola qual razjm recre.ce grande 
etcandulo.v Ordenações Affonsinas, Liv. 
I, Tit. 23, § 41. 

CREMESÍM. Vid. Carmesim. 
CREMONENSE, adj. 2 g.n. (De Cremo- 

na, cidade d'Italia). Que é da cidade de 
Cremona. 

CRÉMOR, s. m. (Do latim cremor). Ter- 
mo do Pharniacia. A parte a mais espes- 
sa do grào cozido; cozimento ein que se 
extráe o mcliior ou a flôi de algimia cousft- 

— Cremor de cevada, etc. . 
— '1'erino de Chimica. Cremor de cal, 

carbonato calcario que se fórnia na su- 
perfície de uma dissolução de tal. 

— Cremor de turturo, tartito acídu" 
de potüssa, sal branco de tartaro. 

ChÊNA. Vid. Quereila. . 
CREMADO, adj. (Do latim cremdus). 

Termo de liotanica. Que tem crenulas ou 
lacinulas embotadas, recortado. 

t CHENAR. Vid. Querenar. 
CRÈiSAS, s. f. pl. Termo de Botânica- 

Lacinulas embotadas; recortes ou clia" 
fr.:(luraR marginaes das follias. 

CRÈNÇA, A-. /. (D'iana' fóima 
tiea tredentia, de ciedens, part. 
cridfre). O acto de crêr, plena convit^Ç"®» 
persuasão intima. _ , 

— Fé, o que se crê, em matérias ® 
religião. — «Naquellns partes çnf'^"'^ 
por gentilidaile, « injieis por crenç®' 
ilarros, Década II, 8, 3. 

— Keügiào, sentimento, opinião. 
— Carta de crença, a que assegi 

que se deve acreditar o que disser a p®® 
soa que a apresenta.— «.Ri i Jazi-mos i- 
saber que vimos huma carta de cree^Ç < 
que nos emviastes j)er Martim 
e Gunçalle Armes de Bica vossos vasso 
los, e disseroninos da vossa parte a cre 
ça que lhe n<aiida.\tes.» Fernao ' 
Chrouica de D. Pedro I, cap. 2. 

— Pl. ant. Credenciaes. _ „ 
— Syn. : Crença, fé. — Fé, 

persuasão dos mysterios; a crença 
cousas reveladas constituo a fé. A cr 
é uma persuasão determinada por uin 
tivo qualquer: & fé é unia persuasão 
terminada pela auctoridade daquelle q 
fallou. 

CRÈNCHAS, s. /. pl. Tranças do 
bello. 

CRÊNTE, adj. 2 gen. (Do lalirn ^ 
dens, part. aet. de credere). Que cre, H 
dá credito. — Estar crente em 
cousa. 

— Fazer crente, crivei. 
— S. m. pl. Crentes, os fieis 

na verdadeira doutrina, no que d 3 

cíll' 
— Chefe dos crentes, titulo «os 

fas. j^ges- 
— Os crentes, os herejes albig® 
CRÉNÜLAS, s. /. Diminutivo do 

nas. 
CRÊNÜLLADO. Vid. Crenado. ,po 
CREOSÓTA ou CRE0S0TE,_ 

grego k7'eüs carne, e sósei^i, cou 
Termc» de Chimica.— Espeeie cio o grclo 
latil pyrogeneo, liquido, um P°"í"'_g0 d® 
ao tiicto, incoloro, mas coranu 
escuro tiravite á cor do ambar 
tacto prolongado do ar e da 
das substancias particulares, ""J 
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_ reconhecida por Reiclienbach 

do *] prodiictos da distillaçào 
cái ^ sahôr acre, o dos mais 
^ o sen cheiro, uin pouco aro- 

par^*^' ^ desagradavci, ecom- Q do fumo de certas madeiras. 
J)J''eosote é fluido a —27 servo a -)■- 

• I sem se decompor, e vohitilisa-se. 

losa arde, miia chamma fidigi- 
q] '■ ^ alcohol, o ether, os ácidos, os 
o " '^'■'plita, o sulpliureto de carbone 
Part^^j Também se dissolve uuia 
conse d'agua, e o creosote 
0 Q do seu peso deste liquido. 
8Ím 1 dissolve muitos saes e corpos 
<^lin ^ e enxofre), e oxydos al- 
Pron"^"i a albumina, possue a 
Hiuit ^ singular de conservar por 

as substancias animaes; e é, 

tileo 1 í'® Reicheiibach, a este 
Sobre ' o fumo deve a sua acção 
P"féiii^'^ ^'■'^•''les expostas ao seu contacto; 
®'*tent " cheiro forte e pei - 
tire t .^ creosote niio permilte que se 
8e vjljp'' desta propriedade. Procurou- 

como agente therapeutico, 
.1 caj.jg ■^''"'ente para combater e impedir 

d. S'*"gi"cna, e tem-se exagerado 
só é os resultados obtidos. Ploje 
tej. ^'^'^Pfegado contra a carie dos den- 
SarLot etfeito, muitas vezes faz ces- 
dic^ijy ""^''^fieainente a dor. O processo in- 
siste preparaçào do creosote con- 
larro '* ^''"^1" a fogo nú, em rctorta de 
'''filei íerro batido, uma quantidade 
8e 8gy alcatrào de madeira, até que 
liateí' *"^1 vapores brancos, tomar a 
dos t,, , que forma a camada inferior 

'ÇUftc condensados, lavál-a com 
fico pouco de ácido sulphu- 
dro'j, ■ ."^^i"ál-a depois em retorta de vi- 

as primeiras porgoes, quasi 
olcüs^ formadas de outra matéria 
1 diatiii ™'^'^'^cupione. ® creosote passa 
®®áUo "^as é necessário para puri- 
potagg tratado por uma solução de 
'êitar f da densidade de 1, 12, 
Süs liquidos diver- 
liadg^ tn^' repousar, rejeitar a ca- 

® flerramar sobre o resto 
^iluijo ^^'"^ntidade de ácido sulphurico 

separa o creosote da sua 
saturando a potassa; em fim, 

'^^'■oduT " ''luido aquoso, e distilla-se 
^'^■^•80 r retorta de vidro. Re- 

quatro vezes estes trata- 
P®''* potassa, a expo- 

''^5o ° sulphurico e a^ dis- 
o creosote não seja co- 

hf Pütag do ar: apodera-so entào 
^^8 j)q1^'"^1 não pelo ácido sulphurico, 

^'®'illa. phosphorico concentrado, 
pela ulti nia vez. 

j,"" crj^ ' "J- (Do francez crèpe, do la- 

fe/t''* 1 leve, transpa- de seda crúa, e engomma- 

^ D 
°Suete preto, o batina feita d'elle. 

f CRÉPIS, s. f. Termo de Historia Nn- 
tural. Gcncri) de plantas da sytigcnosia 
ptiligiimia igual de Litinoo, c da t;imilia 
das chicoraceas de Jiissieu. Tem as to- 
lhas alti-riia», niais ou menos recortadas ; 
as flores terminacs, o receptaculo iiú, e o 
calis caliculadi» jfiir meio de cscamas ca- 
ducas. Distinguem se innunicraveis cspe- 
cics que se i'('putan) na ]\lcdicina por emol- 
lieiitcs e |)cit<iraes. 

CREPITAÇÁO, .V./. (Do latim crcpita- 
Hutit). Acgào, ou fíFeito de crepitar. 

— Termo Didactico. Estyliiihos da hí- 
nha miúda, ruido reiterado de uma chiuii- 
ma que lança faiscas, do sal que estala e 
salta no lume, etc. 

— Termo do (Jirurgia. Estalido que 
produzem os íVagmentdS de um osso, 
qtumdo se imprimem alguns movinn ntus 
no membro frautui-ado. Pode acontecei 
()ue a crepitação nào seja ouvida, e re- 
t ouhecer-se pelo tacto, se o cirurgião a|) 
plicar as màos sobre a parte aífectada, e 
a comprimir de modo que resulte um cho- 
que d<is dous fragmentos ósseos. 

— Termo de Medicina. Ruido que pro- 
duz o ar ou qualquer gaz nas cellulas 
pulmonares, ou nas aréolas do tecido cel- 
lidar das partes empliysematosas, quando 
se comprimem estas partes. 

— Ruido que faz ouvir a respiraçào 
na pneumonia em primeiro gráo e no ede 
ma do pulmào, por causa da analogia que 
existe entre este ruido e o que se produz 
apertando nos dedos um pulmào cujas 
cellulas contêm ar. 

CREPITÀCÜLO, s. m. (Do latim crein- 
taculum). Vid. Crotalo. 

CREPITANTE, adj. 2 gen. (Do latim 
crepitans, crepitantis, part. act. de crepi- 
tart). Que crepita. 

Por estas irins os Mouros esperavam ; 
Que como fossem grandes e possantes, 
Aquelliis, que o coinmercio llie tomavam 
Comflammas abrazassem crejnianies. 

CAM., ms., c. IX, est. 4. 

Qual he o terço Globo cristalino 
Penelriido di luz quu tom diante, 
8em solução do corpo diamantino 
Nem se eelypt^ar o raio penetrante, 
Aasi Plutào «rdendo de eoniino 
Kaquelle incêndio horrendo e crepitantc, 
Tem outro Mongibcllo j,i no peito 
Sem divisão algua de sujeito. 

nOL. DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. III, CSt. 51:. 

CREPITÁR, V. a. (Do latim crepitarii). 
Dar estalos amiudados como a chamma 
que scintilia ou lança faiscas, como o sal 
que salta no lume, etc. 

— Figuradamente: Fazer ruido. 
CRÉPITO, udj. (Do crepitar) Estrepito- 

so, que dá brado. 
CREPITÔSO, adj. Termo poético. Que 

crepita, que faz estrondo, estampido. 
CREPUDÍNA, ou CRAPUDINA, «. /. (Do 

francez crapaudine, do ciajiuud, sajx)). 
Pedra que se forma na cabeça do sapo, 
o a que se attribuem virtudes mcdicinaes. 

CREPÚNDIOS, s. m. pL (Do latim cre- 
pundia). Oousas com quo bnncam os me- 
ninos. 

CREPUSCULÁR, adj. 2 rjen. (De crepus- 
c-uloj. ..Siinilhaiite ao crepusculo. — Luz 
cn puscular. 

— Figuradamente: Levíssimo. — Vis- 
lanihre crepuscitlar de, h .a poc^ia. 

— (.irt uh, crcpascular. Diz se de um 
pequeno circulo p:ii-aliel() iw horizonte e 
situado abaixo d elle 18 gráos. E o limite 
dos cicpusculos. 

CREPÜSGULARIA, s. f. Termo de His- 
toria Natural. .Segunda família de inse- 
ctos da ordem dos le|)idópteros, conforme 
a distribuição de Cuviei". Ua seus princl- 
paes caracteres são: autennas em iórma 
de clava alongada, prismatica ou fusifor- 
me, e uma seda l ija junto á origem do 
limbo externíj das azas infeiiores, que en- 
tra em um gancho debaixo das buperio- 
res e as mantém em unsa situação quando 
o insecto está parado. As suas larvas têm 
sempre IG penuis, as chrysálidas mio of- 
ferecem aqueilas pontas ou ângulos que 
se observam na maior parto das chrysaii- 
daa dos lepidopteros diurnos. 

CREPÚSCULO, s. m. (Do latim crepus- 
cidu n). Luz, claridade que ])recede ao nas- 
cer do sol, ou que se vê depois do seu 
occaso até á noute fechada. Esta luz é 
produzida pela refracção dos raios do sol 
na atmosphera. 

— Crepusculo matutino, o da manhã. 
— Crepusculo veaptrtino, o da tarde. 

Prendido da Estri lla, qne primeira 
Aniivuieios dava á Aurora 
D I» estaçocns do dia embaixadora, 
Dos crcpiiSKiilos ambos uciisajeira. 
Foniz em logo lu-dente. 
Batia o Sol ás portas do Oriente 

BARIi. UACEI.LAK, SAUDADES A AONIO. 

• «Se entre o dia, á a noyte não houvera 
hum & oídru crepusculo, que vista se ave- 
riguara com as luzfS, ou com as sonibras, 
passando intempcstivamerite da claridade 
ás trevas, & das trevas d claridade?t 
Francisco Manoel do Mello, Apologos Dia- 
logaes, pag. iJü. 

— Luz do crepusculo, luz frouxa, não 
clara. 

— Figuradamente: Primeira luz da 
razão, das sciencias, das artes, etc. 

t CREPUSCULÍNO, adj. {Do crepusculo, 
com o suilixo «ino»). Kcologismo. Que 
pertence ao crepusculo. — Clarão crepus- 
culiuo. 

CRER, v. a. (Do latim credere). Ter al- 
guma coiisa por certa ou verdadeira, acre- 
ditar, prestar fé a alguém, ou ao que elle 
diz; pensar, presumir, imaginar-se. 

Non creaães, mi Seuora, 
El mal dizer de Ias gentes. 

CANC. DE IKOVAS ANT., n.° 50. 

Que farei ou pois me vós non crícdeí 
inoVAS E CANT., u." 54. 
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E o céu que mc faz que tan prefestá 
De mia morte, como verau, 
Muitos que mia coita creran. 

IBIDEII, n." 21. 

Vós que vos en vossos cantares meu 
Amigo chamades, creede ben 
Que non dou en por tal infinita reu. 

caVc. de d. disiz, p. 129. 

Per quanto ien crer sey. 
Con cuydad'e con pavor. 

IBIDEM, p. 26. 

non verey prazer de mi, nen d'a!, 
Non veerei já, esto creede ben. 

míDEu, p. 43. 

— lE diziamlhe alguttns que juros de 
foder nom eram pera crer.» Fernão Lo- 
pes, Chronica de D. Fernando, cap. Õ3. 
— íE nom soomente a discreta cuida- 
ram pode esto maginar, mas ainda pode 
emquerer que homem era, e de que linha- 
gem, e que homrra e estudo tynha, pois 
seu comsselho em tamanhos feitos assi era 
crendo, e tanto obrava.d Idem, Chronica 
de D. Pedro I, cap. 81. — a-Era de mil 
e trezentos e setenta annos vinte dias de 
Junho, Miguel Vivas Enleito de Vise.u dis- 
se da parte d'ElRey huà Portaria, que 
tal he. Cotitadores, Ouvidores, e Shhre- 
JuizeSy nom creades a nenhuum, por mui- 
to que seja de merceu d'ElRey, Portaria, 
que digua por palavra da parte d'ElRey, 
se a nom der per Carta, ou per renem- 
brança signada do signal certo, e seellada 
do seello d'ElRiy, se a Portaria tal for, 
per que ajades de desfazer o que avedes 
feito, ou per que nom dedes cubo ao que 
teendes começado, ou per que nom ajudes 
de fazer aqutllo, pera que em esses luga- 
res soodts postos. E eu Martim Esteies 
esto escrepvi per mandado do dito Enlei- 
to.t> Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 
25, § 1. 

A ysto bem sem prazer * 
me tornou entam assim 
com voz de poiico poder: 
Crisfal, que vês tu em mim 
que nam seja pera crêrf 
Eu lhe respondi: perder-vos 
de vos ver por tanto unno 
faz-me assim temer meu dano, 
que vejo meus olhos ver-vos 
e temo que me engano. 

cHRisT. FALCÃO, 0B3AS, p. 10 (ed. dc 1871). 
e por mais mc magoar 
nam credes minha vontade, 
casada sem piadade 
vossa amor mo hade matar. 

IBIDEM, p. 21. 

Quem na vida consentiu 
sabendo serdes nasçida, 
nam crca que teve vida 
se na vida vos nam viu; 
6 porém quem descobriu 
senhora poder-ves veer 
nam seraa pera morrer, 

IDEU, IBIDEM, p. 2G. 

E sabeis como isto sey, 
porque despoig que vos vi 
eu creio que nam vivi 
nem agora vivi rei; 

Ora sei o que ganhei 
que havia de morrer 
e ficava sem vos ver. 

IBIDEM. 
Nam vive quê vos nam viu, 
ním creio que pode seer 
ver-vos e poder viver. 

IBIDEM. 

Elle ho por certo; 
Crcde cata voz clamante em deserto, 
E levantae-vos do po d'esta vida; 
Pegae-vos com Christo, 
Que he certa gUJirida, 
Que de sua mão está o ceo aberto, 
E a glória vencida. 

GIL VIC., AUXO DA mST. DE DEUS. 

Crede hfia cousa, Senhor Lucifcr, 
Que não ha hi pena que seja igual 
A'quella que sente o grande official, 
Quando ninguém lhe dá que fazer. 

IDEM, IBIDEM. 

Ergue-te, Senhor, que segundo creio, 
Pois que assi tremo e estou amarello, 
Que será tomado esto nosso castello, 
E o gado que temos ha de ser alheio. 

IDEM, IBIDEM. 

Eu creio, Mundo, que o meu redemptor 
Vive, e no dia m lia derrudeiro 
Eu o verei liedcmptor verdadeiro, 
Meu Deos, meu tjfiihor e meu Salvador, 
Eu o veiei, eu, 
Não outrern por mim, nem com ôllio seu, 
Mas o meu ólho, assiui como está; 
Porque minha carne se levantará, 
E em carne inea verei o Deos, meu. 
Que me salvará. 

IDEM, IBIDEM. 

Senhor, bem o creio; mas vós bem ouvistes 
ü que me disse o Senhor dos senhores: 
Que eu pariria com mortaes dolores, 
A mais desterrada na terra dos tristes. 

IDEM, IBIDEM. 
Tap. Cant'eu sempre ouvi dizer, 

Quem bem renega, bem crê: 
Isto vos faço eu sabor; 
E quando isto nào valer. 
Entraremos por mercê. 

IDEM, AUTO DO TUBO. 

Assaz avonda ao pastor 
Crer em Deos, e l ão furtar, 
E fazer bem seu lavor, 
E dar graças ao Senhor, 
E fugir de nào pecear. 

IDEM, IBIDEM, 
Lav. Já eu lá ouvi dizer. 

Pero Io evangelho diz, 
Quem for bautizado e crer 
Salvus ca; ora dizer, 
Sêde juiz. 

IDEM, IBIDEM. 
E crer na Igreja assi junta 
Com paredes e telhados. 
Alicerces e furados; 
E não curar de pergunta, 
E dar ó Demo os pcccados. 

IDEM, IBIDEM. 
And. Mofina Mendes quanto ha, 

Que vos serve de pastora? 
Payo. Bem trinta annos haverá, 

Ou creio que os faz agora: 
Mas socêgo não alcança; 
N ào sei que maleita a toma. 
Ella deu o sacco cm Koma, 
E prendeu el-rei de França. 

IDEM, AUTO DA UOFIMA MENDES. 

Porém he tão rigoroso 
Lucifer, 
Que não quer senão o que quer, 
Como menino mimoso; 
E a mim nào m'ha de crer. 

IDEM, AUTO DA CANANÊA. 

— i!.Muytos se presam de adivinhai">« 
se sospeitam d'alyuem algua má incim 
çam, aguardamna rüella a cada passO) 
creem que com hum muyto pequeno fo 
teram atada, e ás vezes está d'alí a 
dade longe. D. Joanna da Gamíi) ® 
da Freira, p. 60 (ed. de 1872).— * 
louçãos em pessoas que ham de ter 
com a honestinade sam estromentos 
mau viver com occasiam que cream 
o que nam faram. E por bem feyios ? 
sejam sam desproporcionados.» Ideffl, w 
dem, p. 62. 

He muito o pesar, 
nam posso acabar 
comigo de crer 
que o hey de sofrer : 
a magoa me tem 
cm estremo tal 
que acho que hc bem 
poder com meu mal. 

IDEM, IBIDEM, p. 105. 
•ador 
baS' 

as 

■— diMui contente ficou o emp<^'' ^ 
com estas palüvras, crendo que 
tavaõ pera o ter por certo: mas 
cousas que o homem muito deseja, 
tem hum receio deasnaõ alcançar. 
ros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 4. 
saz de pouco conhecimento teria, ^ 
deo elle, quem não aceitasse quanta ' 
lhe Vossa Alteza nisso faz: e crei® í 

li 
a 

se me eu nào'me achara empenhado 
palavra que dei a Bracolar, eu o r 
Idem, Ibidem.» — E não podendo ^ 

ui mundo soffrer esta deshonra, disse ^ 
vaUeiro da Graça: Senhor, eu 
em quanto nossa batalha não for d 
não na podemos acabar, pois com 
ças tégora o não Jizemos: por 
ço-vos, que venhamos a ellas pof ® ^—     i 1, 
a nossa contenda.y> Idem, Ibidem, 
— Alderina toma lá essas contas, àe 
respondeo elle, se as leixaes Je 
mar de meu mal, e vossas obras, o- 
bemavcnturado me fará com tal go- 
mas naõ creio, que bem de tanto ' ^ (j 
tirá esta alma immortal nas ; í 
tem abrazado, e na fé de sua 
vosso merecimento, e minha aesa 
contraria ás eousas, que me 
cansar.D Idem, Ibidem, cap. 
quem negar que a este tempo^ hef'^ 
não estava banhado em lagrifnaSf ^ ^ ^^0 
podemos chamar herege de gl*' 
ellas atrahem os corações por pod^^.' 
vres que sejaò; tiveraõ estas 
que começou Clarinda a abran 
zendo: Senhor Clarimundo, be^^ 
vossas cousas saõ íaõ verdadeif 
dizeis, porque de tal pessoa na 
menos esperar.t> Idem, 
pois que D. Duardos princ^í^ 



CRER 

'"■''a veio do império da Grécia, acaba- 

''"0 áe Primaliuo se conta, não se pas- 
* as festas do seu casamento, como no 

hvr- ' ~ 
tou 'nuito tempo que Fltrida se achou pre- 

e porque ainda nestes dias era tanto 
Namorado, como nos outros, em que se 

Julião, buscava toda maneira 
'^''senfadamento, pera que com elle sen- 

'6 fnenos sua doença, porque algum tanto 
Ser prenhe se achava mal: levando-a 

S^mas vezes por lugares graciosos de 
e arvoredos: crendo que com o 

^ * o daquelles saudosos passos perderia 

■ ^ rfa lembrança de sua paixão.» Fran- 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 

"■ f •"— O' minha Senhora Fterida, que 
Q de mim, quando virdes que o vosso 
j ■ ^^ydos não torna onde vós estaes ? 

sei que isto vos ha de doer tanto, 
o a mim a paixão que de minha perda 

IJem, Ibidem. ■— «Por cerloagora 
'O que nasboas mostras fazem os maiores 

3'iniis. D Ibidem.— «Tanto seu namorado, 
, o nos outros, em que se chamara Julião, 

toda maneira de desenfadamento, 
pej-a ?ue com elle sentisse menos sua doen- 

porque algum tanto com ser prenhe 
maZ; levando-a algumas vezes 

•"erf graciosos de ribeiras e arvo- 
iayJ' ° gosto daquelles 
If o«os passos perderia parte da lem- 
«e Ibidem. — Então ^^ceu delle, e iirando-lhe o freio, o 

í«ou pascer polo campo por lhe dar al- 

e com a desconfiança que 

1'Q.s' crendo também que a taes ho- 
^Uíi acertar com o lugar aonde 
<in- ficava, se encostou ao pé de uma 

cuiWancZo dormir algum pouco: 
^ l^ndo na memória com quanta pena 

Porl^ «o^rería sua tardança, nunca o 
fozer.n Ibidem.—Artada e outraí 

coj tomaram, e envolvendo-os em ri- 
apresentaram diante, crendo 

""o»! a vista delles mitigariam parte 
joj*"® pena. Flerida os tomou nos bra- 

o amor de mãi, e com palavras 
^ lastima dizia: O' filhos sem pai, 

1(1» 'fiais prospero cuidei que vosso 
tds fosse ; mas em lugar das fes- 

pera então aparelhava, eu 
tllg com esta dor, e vós ficareis sem 

e sem idade pera sentir 

^ «'o pcáa de tempo. Ibidem, cap. 3. 
e maneira anaou revolvendo tudo; 
dj ^^."^'^onfiado de o achar, crendo que 
tanJi bravas, de que aquella mon- 
áesqj, povoada, o matariam por ir 
(Íi7j- Ibidem.—«Crendo que de tal 

(dgum bom fructo se havia de 
ffctDq'* Wem, Ibidem, cap. 5. — «Cavai- 
Paes vezes polús lugares princi- 

Ue com sua presença o povo cria 
"íife estavam desfalhcidus. Argo- 

'«(/o tornou pera Inglaterra com re- 
^^6 o imperador deu pera el-rei 

® ^^^rida, contente de vêr a dili- 
punha na perda de D, Duar- 
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cZos.í Ibidem. — E sendo o cavaUeiro tal, 
que todas estas afrontas passasse a sua 
honra, haveria batalha com o mesmo Dra- 
musinndo, que o era tão especial, que se 
não foram as palavras de sua tia, que 
elle havia por mui certas, bem crêra que 
nenhuma ajuda lhe era necessaria p';ra de- 
fender seu castello.n Ibidem, cap. 10.— 
<sE logo proveu sobre o escudo mandando 
alguns cavalleiros a isso, posto que bem 
erãendeu aiie a vontade do cavaUeiro do 

I ~ • ' salvagem nao era pera mais, que pera 
acabar a porfia dantre si, e Palmeirim, 
a fóra os quatts, sairam outros com desejo 
de se provar primeiro, dei^estimando o lu- 
gar a quam iam, crendo que alli é mais 
honrada a victuria, onde a pessoa com 
maior risco se avrntura.t Ibidem. cap. 
13. — tSenhora, disse Palmeirim, como 
crerei eu, vindo-me de vós, que t os pesa 
de me verdes nelle, porem eu que o bus- 
quei o padeço: se bem ou mal me trata, 
eu o sinto, e ainda que os seus males me 
matassem, sentiria mais ver-me sem el- 
les.D Ibidem, cap. 17.—a O cavaUeiro da 
fortuna havendo menencoria de ver que o 
outro louvava tanto sua dama, que a pu- 
nha acima de todálas do mundo, e crendo 
que ao merecimento de Polinarda nenhu- 
ma se podia igualar, entrou dentro, di- 
zendo: CavaUeiro, bem seria que louvas- 
seis vossa dama, sem desprezo das outras, 
pois pode haver alguma qu'em tudo lhe 
não deva nada.d Ibidem, cap. 18.— «Se 
tu, Selvião, disse o da fortuna, como jul- 
gas o de fóra, sentisses o de dentro, bem 
creio que antes a morte, que outro reme- 
dio, me ãesejarias; porque este é o mais 
certo que meus males tem, que íotZas as 
cousas possuidas sem esperança, são tra- 
balhos que não tem cura: e se quizeres 
saber se a tenho d'algum bem, olha os ex- 
tremos em que vivo, lembre-te o mereci- 
mento de quem me mata, a alta genelosia 
sua, a grandeza de seu estado e sobre tudo, 
aquelle parecer tão diferente dos outros, 
que polo mundo se louvam. Ibidem, cap, 
20. — «Se em perder a vida ganhara al- 
guma cousa, isso tivera por menos, que 
dizer o que me perguntaes; mas pois nas 
armas levaes de mim o melhor, não vos 
quero negar o mais. A mim chamam Blan- 
didom, filho da infanta Paudricia de La- 
cedemonia, senhora da Casa da Tristeza, 
que é esta que aqui vedes: a sua vida e a 
razão porque a faz, é tão notória polo 
mundo, que já a sabereis: eu, porque em 
al a não poderia servir, puz-me neste 
passo com tenção de fazer vontades tris- 
tes em homens isentos d'{sso, crendo que 
o maior bem de todolos malles ê ser mui- 
tos a soffrSl-os. Ibidem, cap. 21.—E 
d'agora por diante estaremos debaixo da 
ordenança de tudo o que de nós quizerdes 
fazer. A aventura a que senhor, dizeis 
que is, não sois vós a quem nenhum ha 
de ficar por acabar, senão aquella que 
commetterdes; salvo se fôr esta Gram- 
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Bretanha, onde dizem que se perdem to- 
dolos cavalleiros do mundo, de que já se 
pôde perder a esperança de a ver acabar 
a ninguém; ainda que se ella pera alguém 
está guardada, polo que vimos, cremos 
que pera vós se guardou.t Idem, Ibidem. 
cap. 28. — «N'isto saiu d'antre a outra 
gente da sala um cavaUeiro, por nome 
Tremorão, filho do duque Lecesim, neto 
do imperador Trineo, e disse: Bem creio 
eu que não achardes aqui esse cavaUeiro, 
foi pera mais honra vossa: Sua Mages- 
tade vos aconselha bem, pois vós não que- 
reis seguir seu parecer, aqui estão alguns 
seus amigos, que em seu nome farão ba- 
talha comvosco, e se quizerdes que seja eu, 
folgarei muito, porque o cavaUeiro da 
Fortuna saiba que o sirvo em alguma cou- 
sa.íi Ibidem, cap. 30.— «Não quero, se- 
nhor Daliarte, disse o da Fortuna, saber 
mais de vós, que 0 que vós mesmo quizer- 
des; que bem creio^ que quem todo este 
tempo me fez mercê em minhas cousas, 
d'aqui por diante não se esquecerá nas 
que estão por vir.d Ibidem, cap, 33.— 
«Posto que antre estes cavalleiros, dona 
honrada, eu seja o que menos valha e me- 
nos possa, como homem que sei o que cada 
um tem na vontade, responderei por elles 
e por mim. Vossa pessoa e apparencia é 
tão cheia de boas mostras, que se não pode 
esperar delia senão que em tudo falle ver- 
dade, e por isso crêmos que o que dizeis 
será assim.Ji Ibidem, cap. 37.— «Escre- 
ve-se nas chronicas antigas d'Inglaterra, 
donde esta historia foi tirada, que Eu- 
tropa, a gran sabedora, tia do gigante 
Dramusiando, depois que viu na fortaleza 
de seu sobrinho mettidos tantos cavallei- 
ros, que quasinão cabiam, temendo-se que 
os que ficavam podessem ainda vir fazer 
algum damno, ordenou como uns a outros 
se matassem, pera que depois de alguns 
serem presos, e outra parte mortos, e o 
mundo despovoado delles, o fizesse saher 
aos senhores pagàos, crendo que então 
com pouco trabalho, poderiam vir senho- 
rear toda a christandade, segundo depois 

fez.D Ibidem. — «Primalião e D. Duar- 
dos se chegaram a elles com tenção de es- 
torvar a batalha, por não ver morrer 
nella o cavaUeiro do Salvage ; mas nunca 
se pode acabar com elle: na qual anda- 
ram por grande espaço, fazendo o que 
podiam, que era já bem pouco. O caval- 
leiro do Salvage tomou a espada com am- 
bas as mãos, crendo que aquelle seria o 
derradeiro golpe, que désse, porque pera 
mais já não havia forças nem alento.-» 
Idem, Ibidem, cap, 39,— « O cavaUeiro 
da Fortuna ouvindo nomear D. Duar- 
dos, poz os olhos nelle, e na apparen- 
cia de sua pessoa jidgou que devia ser 
assim. Então tirando o elmo Jicou t3o 
abrasado do trabalho passado, que o 
mesmo trabalho o fez parecer mais gen- 
til homem, do que era dt seu natu- 
ral. Já agora creio, disse D. Duardos^ 
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que a qw.m Deus no •parecer fez tão díf- 
ferente dos outros homens, que o nno 
guardou senão para em todahis causas o 
ter.D Ibideni, cap. 41. — «A guntu, que 
da cidade saía era em tanta quantidnda, 
que todos os campos e estradas estavam 
occupados; de sorte que quasi os du ca- 
vallo não podiam romper. Una se chega- 
vam a D. Duardos palu ver, crendo que 
inda não fosse verdada ser nqnc.lle, outros 
com as lagrimas nos oHi ,s lhe h djavam a 
falda do arnez, tanto era o ami.r que to- 
dos lhe tinham.D Ibidem, cap. 43.— aE 
assim subiram os escadas levando o im- 
perador a rainha po'a mão, que por ser 
mui velha não p<'dia ja cumsigo, El-rei a 
imperatriz sua irmã, Primalião a Fie- 
rida, té as duixar a cada nma em sua 
casa. Porem Agri(,l i que inda. lhe pare- 
cia não serem aquMes seus filhos, quize- 
ra que aqnella noite dormissem na sua ca- 
mara, ptra acnhar de crer que era ver- 
dade. E parque do caniiitho chegaram que- 
brantados, não houve serão, s''gundo es- 
tava ordenado.Liem, Ibideni, cap. 44. 
— «O imperador, a que aqudhs pala- 
vras C''meçavam d'alvoroçar, e o sen co- 
ração adevinhava parte do ([uejmlia ser, 
desejou ta)ito ver o fim de'l(i-<, que tVe 
por sua pesiíoa a foi buscar, crendo qae 
também de outra maneira não viria.» 
Ideni, Ibidem, cap. 45.—a Ah senhor Da- 
liarte, disse Palmei rim, que escusada ctu- 
sa seria cuidar alguém que a vós se pó'le 
encobrir ni-nhiima. Flurinno do iJr.seHo 
se levantou descontente de si, e o caval- 
leiro da Ponte outro tanto, o torna tdo a 
cavalgar o melhor que pode, só c nn seu 
escudidro se foi p do campo <dj n'x'i, .--em 
nunca querer que o c inhecessi m, rugeitando 
o louvor, que lhe cada um qne)ia dar de 
suas obras, crendo que ok h -rnens hão de 
amar mais ser bons, que pari cel-o.K Idem, 
Ibidem, cap.-49.— «E depois de esperar 
tres dias n'aqiudle lugar p r ver se tor- 
naria o batei, ou p i.'-saria alguma barca, 
em que elle o f s^e haKc<ir, não lun lo re- 
medio, se foi caminho de Londres levar 
novas al rei: e indo admirado de tal 
acontecimi-.nto e fim duvidoso, viu vir d<nis 
cavalleiros, um delles trazia as armas de 
branco e pelicanos de prata, e o outro de 
roxo e encarnado; ch ajando-se mais a t-Z- 
les, conheceu que eram Francião e Onis- 
taldo, de que algum tanto ficou contente, 
crendo q\ie dando-lhe cúita do que a Pal- 
meirim acontecera, estimariam pouco o 
trabalho de o ir buscar, que este é iim bem 
que a amizade tem, os grandes perigos es- 
timál-os pouco nas caixas onde se ella ha 
de mostrar.» Idein, Ibidem, cap.56—«Al- 
mourol os apartou já a tempo, que a es- 
curidão da noite os apartava. Palmeirim, 
crendo que não teria aUi bom gasalhndo, 
foi-se a uma villa, meia legna d'ahi, onde 
alguns dias se esteve curando, com pro- 
pósito, como sarasse, tornar ao castMo e 
fazer tanto em armas, que per força le- 

vasse o escudo de Miragunrda a Constan- 
tinopla, onde determinava ir se. Almourol 
agasalhou em seu apousmto o cavalleiro 
Triste pera o mandar curar, p rque té 
então pousava sempre no campo.yt Idem, 
Ibidem, cap. 60. — aE conhecendo polas 
palavras, que lhe ouvira que era Floren- 
dos, pesou-lhe em extremo de saber o que 
passava, crendo que a ira de Miraguarda 
faria nelle muito damno, e que, se se per- 
desse, se^ia mui grande falta pera o mun- 
do: e não sabendo determinar o que fizes- 
se, assentou em ir-se, pois sua detença 
não aproreituva ao remedio e vida de Flo- 
rendos; porém primeiro esteve olhando o 
vulto de Miraguarda, que lhe pateceu a 
mais fe.rmosa cousa do mundo, e se então 
não tivera a vontade em outra parte tão 
sujeit<i, soubera mal determinar quem fa- 
zia vantagem uma á oídra, Polinarda a 
ella, ou eUa a Polinarda.» Idcrn, Ibidem, 
cap. 61. — «Seli ião, que em tal perigo viu 
Dramtisiando, pesando-lhe de o ver tão 
maltratado, e qne começava enfraquecer, 
receiava sua morte, jjorque s<d)ia quanto 
pesaria a seu senhor: e, - cheganda-se con- 
tra o escudei-o de Floriano, quando o co- 
nheceu, foi tão ledo como quem cria que 
com isso salvava a vida de Dramusiando 
ou d'aiiibis. Com este alvoroço se chegou 
a Floriano, dizendo: Senh ir não mostreis 
tamonhi vontade da vict/ria d'e--ta bata- 
lha, que a fazeis com Dramusiando vosso 
aviigo e servidor.» I k-iii, Ibidem, cap. 65. 
— «/Igora fui ter d vilia pera lhe dizer 
que trazia COmigo quem se Com elles com- 
bat"sse, de que o duque está nlvon çaão, 
crendo qne irá co n seu. propósito avante.» 
Idciii, Ibidem, cap. 68. —«/v jyorque lhe 
par^ceAi que Palmeirim creria delle que 
fòra síibed.ur disso, antes que ent<ndesse 
em curar de sua pesioa, de.-pediu de sua 
casa toda aqut lla g>nte, mandando-Uie que 
em todo o seu senhorio não /labitassem, 
com Voto de os mindor matar, se o con- 
trario fizessem.» — Ibidem, cap. 70.— 
«Feito isto, podeis Civêr que de ndm e de 
todo o estado de meu p<d vos farei senhor, 
Agora, senhora, creio, disse Alhoyzar, 
quii Vos posso lembrar pera me fazerdes 
mercê, pois vos não esqueço pera vos ser- 
virdts de mim. Eu me parto logo,e folgo 
que vejaes quanto pôde o que vos quero, 
que esse escudo eu o trarei aqui, e a se- 
nhora delle estará ante vossos pés, que 
assim é razão que t jdas as nascidas o es- 
tão.» Idem, Ibidem.— «E remettendo a 
Dramorante, começaram ambos a enfra- 
quecer, porem muito m iis Dramorante o 
Cruel, que assim se chamava o senhor da 
torre, emparando-se dos gi.lpes d'Albay- 
zar, não crendo que houvesse homem hu- 
mano, que tivesse t nita força e que tanto 
durasse.» Idem, Ibidem, cap. 75.—nE 
passando-se pera aqutlla Jortaleza da pon- 
te, que era uma das principaes de seu es- 
tado, tendo tm sua companhia o gigante 
Lamerião com dons cavalleiros de sua li- 

nhagem podesse passar a ponte sem 
meiro franquear a passagem por ba « 
de todos tres, ou deixar seu escudo 
me escripto no brocal, crendo que 
muitos, que ahi viriam, seria Onist 
algum.» Idem, Ibidem, cap. 76. 

Todos a este Key obsdecião, 
Poi'qiie cm sua ley maldita criao. 

JOÃO VAZ, GAYA, C. 14. 

E já num te crerey o que clisseres, 
Enemigo da honi'a das molheres. 

IDE3I, IBIDESI, c. 34. 

— d-Desta gente muita parte, 
breza, ou per mao auiamento se W P 
embarcar, nem sair do Regno no 
que lhes per seu contrato cubia esfiT 
terra. Pela qual razão ficaraõ 
obrigados a captiueiro, & quorno 
fez el Rei dom loão merce delles, « 
lhos pedia, respeitando com tudo ® ^ ^ 
dade de suas pessoas, íc diiquelles a 1 
h/S daua. Este negocio todo 
antes que el Rei falecesse, nem he 
que se viuera algum tempo maJS, q}^ 
dera liberdade, & llcinça a esta ^ 
pera se ir fora do Regno, assi 
ajs outros de sua companhia. » Daini''" 
Gocs, Chronica de D. Manuel, ' ' 
cap. 10.—«Naceresta Comedia 
vi^o de V. A. fmj pera mim 
lagre, que depois de visto, ainda onu 

cZtí crer. » Antonio Ferreiríi, 
dicatoria. 

Cliriftianissimo Rcy, cre.r-se-ha cletii 
De Jü iin o Terceiro, qne constaiicia) ^ 
Que psp intos. que praiidczas, que nul b 
bc não overam iio Mundo?... 

IDKM, CARTAS, 1ÍV. I, n. 1. 
Ilüa clitosa cinta estreitamente 
O bellissinio cor2)o «braça, & crcyo, 
Que disto o Sousa t uito cioso iri"). 
Quanto a todos os mais laria enveja- 

CORTE REAL, NAUP. DE SEPUL. C. 4. 

— d. Daquelle espãtoso Afonso 
querque a quem do qual ficam 
Gregos & Romanos: cuja morte os 
ros & gentios não podiam crer, 
ziam que nam morrera, sewnn q^^ 
dãra Deos chamar, porque quif 
sidade deUeno ceo pera fazer alg'-'' - ^^^gDi 
ra ? Que palauras hai com que P ^ J,6 
explicar as grandezas de dom 
Meneses, dom Esteuam da Gani"-/ 
da Sj/lueira, Martim Afonso 
dom loão de Castro, dom lou^ 
renhas, lorge Cabral, ^ 
to, á de outros muitos capit^^^ 
gos, á de infinitos & excellcnt^^ 
ros, cujos gloriosos feitos eu 
nam foram sem conto, os 

. mortaes deixáram de si menwTi 
tal.» Heitor Pinto, Dialogo da te"" 
da Morte, cap. 6 

Sustentava contra elle Venus 1)®" ' 
Affciçoada á grande Lusit"""', 
Por quantas qualidades 
Da antígua tào amada sua Koín 
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08 fortes coraçijes, na grande estrella, 
We mostraram na torra Tin^^itana : 

«ii língua, na qual qu:inclo imagina, 
"1 pouca corrupçílo crê que 6 a Latina. 
OAM., Lus., c. I, est. 33. 

^ nao da gente pérfida se enchia, 
'íaiido a bordo os barcos que traziam : 
6gres vinham todos, porque crera 

® presa desejada certa tem. 
«T., c. II, est. 16. 

se estào na terra 
iistaos, como o Piloto lhe dizia ; 

^ mensageiro astuto. que nào erra, 
G diz, quo a mais da gente em Christo cria, 
OB- CIT., c. 11, est. G. 

Assi fogem os Mouros; e o piloto, Q U3 ^uouros; e o piioio, 
P'''''SO grande as nãos gni/ira, 

Tambe 
estava noto, 

■ Dibem foge, salt uido na agu i aniára : 
J^laa nor ,i    _• ' 
Orí/í 1*10 penedo immoto . e percam a vida doce e ch \ra, 

acHpitíiiiia. 
1"®'' das outras junto delia amaina. 

o«-CIT., c. ir, est. 28. 
g^ elloso no braço confiado. 

Mas^ crê que vai seguro ; 
Em ' grande espado já pissado, 
Eíf. sigaal saber procuro, 
J.T íi vista alçada, eo'o cuidado 
Ann '"O"'® duro . Pparece, e segundo ao mar caminha, 

® íipressadü âo que fora vinha. 
OB- ciT.,c. v, est. 31. 

sei de nôjo como o conte ! 
Abr "03 braços quem amava, 'içado ine achei c'um duro monte 

aapero mato, e d<; espessura brava. 
CIT., c. V, est. 56. 

9.^^^ tu lue já iiào foram levantados 
Capitão, se os resistira, 

Do piratas, obrigados 
«esesperação, do fome", de ira ? 
o»-ciT.,c.v, est. 72. 

Poi" vossa pnrte encarecidas 
Lhe ^ed'amores, 
Que lagrimas, que eu creio, • "1 tereis soecorro, e forte esteio. 

OIT., c. VI, est. 4!). 

Que IJoreas, quo to creio, 
Que 1 nunca amor constante ; 
Enín'''''" amor mais certo arreio, convém furor a firme amante. 

°®'CiT., c. VI, ost. 89. 

Qupa^^° 0^1'avo tanto bem se o crea, 
De "O peito llie não cabe, 
í'olln,^'' .'í® ^ dama o manda. Cuida que faz so loga abranda. 

ciT., c. VI, est. 90. 

^ "2o, que fama désse 
Antom " commum, e do seu rei 

1^' P''0Pi''0 interesse, 
^'eiiíi '"vina e liumana lei: 
Subi,.'^'" ^'"'^''^'080, quequizesse 
Só po-^ S^ítiides cargos, cantarei. OQ w 0'««^iUV/0 CcU^USj 

oxercicios ais largamente do seus vicios. 
^ • ®w., c. VII, est. 8i. 

se Alexandre liei tiveram 
pouca gento, 

P®qup ,1'"'.''°® '"'igos, quantos eram 
p,. ''"S-ratava este excellente: 

Coin ^ 1*^.° seus nomes se estenderam 
^Jas iinmortaes tão largamente, 

que fuifos seus inexplicáveis. 
OB „ "^='=W3vassalloi ■ "T., c. VIU, est. 12. 

Porque se eu de rapinas só vivesse, 
Undívago, ou da patria desterrado, 
Como cí'cs que tão longe me viesse 
Buscar assento incognito o apartado ? 
Por que esperanças, ou por quo interesse, 
Viria experimentando o mar irado. 
Os Antareticos frios, e os ardores 
Que solirem do Carneiro os moradores? 

cAM., LUS., e. VIII, est. 67. 

Talha de ser, quem quer co'o dom de Marte 
Imitar os illustres, e igualal-os : 
Voar co'o pensamento a toda parte, 
Adivinhar perigos, e ovital-os: 
Com militar engenho, o subtil arto 
Entender os imigos. e enganal-os: 
Crêr tudo em fim ; que nunca louvarei 
O Capitão que diga : Não cuidei. 

oB. CIT., e. vm, est. 89. 

Vôs, passa jjor Camboja Mecom rio, 
Que capitão das aguas so interpreta; 
Tantas recebo d'outro só no estio, 
Que alaga os campos largos, e inquieta : 
Tem as eiiehentes, quaes o Nilo frio; 
A gente d'elle crê, como indiscreta, 
Que pena, e gloria tem depois de morte 
Os brutos animaes de toda sorte. 

oB. CIT., c. X, est 127. 

— «E, concluiu com dizer, qua o mes- 
mo que aUi dizia sustentaria em Sala- 
manca, e l^aris, e em Portugal, para 
onde aquelle anno hia, peto qun se devia 
de crêr que fallav.a verdade sem suspeita,, 
pois era Frade, que não tinha necessidade 
do Governador, afirmando, que era mór 
amigo de Pero Alascarenhas, que seu. d 
Diügo de Couto^ Década IV, Liv, i, 
cap. 10. 

Ah ! quem podóra crêr quando vivia 
Na sanei i obediência o justa vida 
Que taos contas e tiil desconto havia 
Para a nn'nima culpa eommettida ! 
Quão mal tamanho excesso tentaria 
Como arriscar a (Jraça já perdida ! 
Que preceito difüeil e escabroso 
Não fora fácil, brando, e deleitoso J 

KOLHI DE 510U1U, NOV. DO HOMEM, c. 3, 60. 

— Figiiraclamen te: «Outra tal foy a que 
me recolheo: & creyo, que foy em 7ium 
lenço, de caminho, em cuja ponta me atou, 
com duas contas de p yxe mulher, huvia 
verônica ferrugenta, etc. » Francisco Jln- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 92. 
— «Eu, que bem o conheci, & por mxiitos 
annos tratei com mais de ordinaria ami- 
zade, creyo agora, que ainda então lhe 
não tardara o Considado, cuja falta elle 
já reputava intoleravd injuria.n Idera, 
Epanaphoras, p. 9. 

Se es pobre perdes direyto, 
Íj o que ho mais não tens juizo, 
Quo quando fallas do siso 
Crem que fallíis contrafeito. 

FRANC. B0DH. LOBO, EOL. III. 

Dormindo estava Algano ; e porque Alberta 
Junto a si lhe parece que está vendo. 
Abrindo os braços, as mentiras crendo, 
Com elles cuida que a Pastora aperta. 

J. X. DK NATOS, KI.UA3, p. -15, (3." cd.). 

— Crêr de leve, sem fundamento, sem 
indagar. 

—' Ver e crêr como 8. Thomé} diz-se 

quando se ouve alguma cousa que parece 
incrível. 

— Crêr-se, v. rejl. Acreditar-se, pen- 
sar-se, presumir-se, imaginar-se. 

!Mal cuja dôr nào se crê 
de priaam e de ausência! 
pois som pecar penitonçia 
faço de traz do uma grade ; 
meua olhos de escuridado 
nam Voem, jaa sam mortais ; 
mas pera que era ver mais 
desque vos elles nam viram, 
desque de vós se ospodiram ? 

cnnYST. FALC.vo, GERAS, p. 15 (cd. dc 1871). 

— «O mal he fácil e ligeyro de crêr, 
e o iem crê-se tarde, e pola mayor parte 
os pHCOs sam maldizentes, e pella parvoela 
se vingam de quem querem, e como pan- 
cada de cego assentam a mão. d D. Joanna 
da Gama, Ditos da Freira, p. 35, (ed. de 
1872).— <iE porque contar polo mmdo tu- 
do o que nesta batalha passou, seria enfa- 
dar aos que a lessem, o não faço; haste que 
durou muito, sendo pelejada d'amhas par- 
tes tão grandemente, como se pôde crêr de 
taes homens.)) Friiiici.s^co de Ãr)raes, Pal- 
meirim d'InglateiTa, cnp. 39.—Bem se 
pôde crêr que este Alhnyzar j)odia ser 
mettido no , conto de um dos tres ca- 
valleiros do mundo, e que esta batalha 
foi uma das melhores que nunca em ne- 
nhuma parte se viu. Na qual elles, des- 
cansando muitas vezes, outras tornando a 
ella, passaram todo o dia té que a noite 
os apartou, sem a victoria claramente ser 
de nenhum.)) Idem, lindem, cap. 71.—■ 
<í Por certo, disse Floriano, por tamanha 
cousa teidio poder-se vencer Dramusiando, 
que não sei que cuide; d'outra parte as 
obras deste homem são taes, que tudo se 
pode crêr de sua pessoa. l)eixemos-lhe 
acabar esta batalha e depois saberemos o 
que passa. Nisto se arredaram Álbay- 
zar e seu contrario um do outro por co- 
brar alento do trabalho, que soffreram.» 
Idem, Ibidera, cap. 7õ. 

— Crer-se por nlguem, fiar-se n'ellc. 
CRÉRIA, Vid. Clerizia—«E me digam 

as oras dos mortos todalas Crerias da 
Cidade e Moesteiros.-» Doe. de 1415, cm 
Vitcrbo, Elucid. 

CRERISÍA, Vid. Clerizia, ant. 

Pela crerisia 
Per que se soya 
Todo bcn reger, 
Par corteõia . 
Solas quo avia, 
Fromoso poder. 

CANO. DE TltOVAS ANT., n." 37. 

CRESCÊNÇA, s. f. (Do thema cresce, do 
crescer, com o siiffixo «ença») 0 que ex- 
cede a medida, o que íica de mais. 

— Cresceiiça do rio, inundação. 
— Crescença do dia, a manliíl. 
— «il sangria he saudnvsl na cre- 

cença do dia, d- logo mortal pela sestai). 
Francisco Slanocl de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 47. 
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— Peça que se ajunta para accrescen- 
tar. 

— Juro, lucro, ganho, alem do capi- 
tal, que o devedor paga ao credor usu- 
rario. 

t CRESCÊNDO, adv. (De crescer).Termo 
de Musica. Engrossando gradualmente o 
som do instrumento, ou da voz. 

Substantivamente; Um crescendo. 
—Por extenção : A sua cólera irá num 

crescendo temivel. 
CRESCÊNTE, adj. 2 gen., part. act. 

de Crescer. Que vão crescendo. 
— Quarto crescente da lua, é o quarto 

entre a lua nova, e a lua chêa. 
— Que se vai augmcntando. 
— O crescente Império, 
— S. m. Pequena porção da lua illu- 

minada. 
— O crescente da lua, época em que 

a lua cresce. 
— Crescentes, meias luas, que os Mo- 

sulmanos usam como divisa, e como 
adorno das suas armas, bandeiras, etc. e 
das suas mesquitas. 

— Fermento que levóda o pão. 
— Cabello postiço, para supprir a falta 

do topéto ou trança. 
— S. f. A enchente do rio. 
— s Porque ao mar Roxo foi imposto 

este nome; e também dos impulsos, e mo- 
vimentos naturaes das crescentes do Nilo 
nas monções do Estio] matéria que des- 
vellou muitos engenhos, a quem a natu- 
reza tantos annos escondeo estes segredos, d 
Jacintho Ferreira d'Andrade, Vida de D. 
João de Castro, Liv, i. 

— Maré. 
CRESCÊR, V. n. (Do latira crescera.) 

Adquirir uma estatura maior, desenvol- 
ver-se, fallando dos seres animados. 

E dizem que eu moça era 
ao tempo que isso foi ser 
6 como tempo de crescer 
tinha : que assi justo me era 
tel-o de me arrepender : 
Isto e mais se me diz, 
cr6 que te falo verdade, 
que nam tinha liberdade 
pera fazer o que fiz 
por minha pouca ydade 

ciiBYST. PALCAo, oBiíAs, p. 12 (ed. de 1871). 

Isto que Crisfal dezia 
assim como o contava 
huma iiinfa escrevia 
n'um Alerno que alli estava 
que aynda então cresci(u: 
Dizem que foi seu yntento 
de escrevel-o em tal logar 
pera por tempo se alçar 
onde baixo pensamento 
lhe não pudesse cliegar. 

IDElí, IBIDEM, p. 13. 

Nào cureis de vos matar, 
Que ainda estais em idade 
De crescer ; 
Tempo ha hi pera folgar, 
E caminhar: 
Vivei á vossa vontade, 
E havei prazer. 

Olli VIC., AUTO DA ALUA, 

Ó Tempo, tào curtas sào aqui as vidas ? 
Senhor, agravais-me, que ainda çrescia ; 
Nào ha aqui justiça. 
Leixae-me, Morte. 

IDEM, AUTO DAHIST. DE DEUS. 

Antes os dous avós dambas as partes 
Lhe irào caminho abrindo cmquanto crece. 

SÁ DE MiKANDA, OBRAS, p. 27Ü, (cd. de 1G75.) 

— (íE agora, ouvindo dizer que era 
morto, mudou-se do Jardim das Donzel- 
las dquelle assento, chamado a Casa da 
Tristeza, crendo que alli mais prestes 
que em outra parte seus dias acabariam. 
Aqui leixa a historia de fallar nella, e 
torna aos infantes, a que a mulher do 
salvage criava com tanto amor como a 
seus propriosfilhos. Assim como iam cres- 
cendo se faziam tão fermosos e bem dis- 
postos, que pareciam de maior idade que 
então eram.y> Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 7. 

Como crescendo vay a gentil dama 
Eendendo vay dous mil corações duros. 

CORTE REAL, NAUF. DE SErULV., C. 1. 

Passa o frio Janeiro, o ardente Agosto, 
Torna Janeiro a vir, e Agosto passa. 
Lança-se, cresce, arranca-se a linhaça, 
E tu maltratar-me por teu gosto. 

J. X. DE ÍJATTOS, EIMAS, p. 52 (3.' cd.). 

— Figuradamente. 
— «Enganasse quem cuida que ha me- 

nos mister a índia sangue, que doutrina. 
Nem os pregadores apostolicos quando 
morrem por o Euangelho deixam os fieis 
desamparados, ou arriscados, regados si 
a huns pera crecerem, a outros semeados 
pera nacerem.y> Lucena, Vida de S.Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 8. 

— Crescer o sol, subir. 
— (flietira7n-se, todas fogem, todas se 

escondem sem haver alguma por maior lu- 
zeero que seja que se atreva a parar diante 
do sol descoberto... Começa a sahir, e a 
crescer o sol.d Vieira, Sermões, t. i, p. 
251. 

— Por extensão. Crescer em belleza, 
cm sabedoria, em virtude; adquirir pro- 
gressivamente mais belleza, etc. 

—Mnltiplicar-se,augmentarem numero. 
— «Muitos dos que ouvirom a palavra 

crecerom de guisa, que forom per conto 
cinquo mil.» Actos dos Apostolos, cap. 4, 
V. 4, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i.— 
«Em aquelles dias crecia muito o conto 
dos discípulos, e levantou-se muy gram 
volta e muy gram baralha, antre os discí- 
pulos Judeus. y>ldem, Ibidem, cap. 6, § 1. 
— « Vay t'ao Egito, ca eu te farey hi cre- 
cer em grande gente, n Historia do Testa- 
mento, Liv. II, cap. 72. 

Abel he pastor 
Amigo do Deos c bom servidor. 
Por isso lhe crescem a olho seus gados. 

GIL VIC., AUTO DA mST. DE DEUS. . 

— Tornar-se maior, 
sas inaniaiadag. 

fallando das cou- 

— a-Porque muitas uezes se os hojneru 
nom tolhesse crecem. E duum omezio f 
non começo nom see^' fiindo seguesse 
dano do rreino e das gentes.r) Documeni 
de 12H, em Portug. Mon. Hist., 
Tom. I, p. 17L 

Ca todavia crei'o mal 
A quen amor eu poder teu, 
Se non é sa Senôr a tal 
Que lie quoira valer por eu ; 
Mais a tal Senôr eu non ei, 
Nen a tal dona nunc'amei, 
Onde ganar podesse reu. 

TBOVAS E CANT., n.° 83. 

A benção de Deos 
Caiu na caldt-ira 
De Nuno Alves Pereira, 
Que abondo cresceu 
E todolodfu. 

CAKC. rOPUL., p. 10. 

—«E porque a malicia dos homens 
muito, e assy acham muitos caminhos 
mal dizer, e dos boos difamar, & 
dieta que muitos mal-dezedores defi'"^ 
os da nossa mercee, os quaees Nos avem ^ 
por muy boos, e apartados de todo w®' _ 
conselhadores, e ajudadures de todo be i 
nom temendo a pena contheuda na so" 
dieta nossa Ley.» Ordenações AffonSJD i 
Liv. V, Tit, 31, § 7. 

Hos meus cuidados creçeram 
as esperanças mingaram, 
prazeres adormeçeram 
hos pezares acordaram; 
Ao bem os olhos çogaram 
ao mal os forHm abrir, 
nunca mais pude dormir. 

CHBYST. FALCÃO, OERAS, p. 19 (cd- d® ' 

Nunca me dcsenganei 
na mudança dos lugares 
se nam agora, que achei 
que nam mudei os pezares: 
Antes cre.çem a milliares 
e o bem do tam pouca dura 
que nam se chama ventura. 

IBIDEM, p. 20. 

Cuidado sem esperança 
he o que eu por vos cuidei, 
seguindo por firme lei 
em mais mal menos mudança, 
ysto cuido e cuidarei: 
A males que nam tem cura 
esperal-o da ventura 
vam esperança seria, 
que esperando creçeria 
cuidado, desiiventura. 

IBIDEM, p. 31. 

Tudo vay mingoando 
naquesta defeza, 
o cresce a tristeza. 

IBIDEM, p. 9fj. 

Se acho hora boa 
he tres por cuydado ; 
o sentido voa 
ao m .i semeado ; 
está arreigado 
com tanta defeza 
que cresçe a tristeza. 

IBIDEM. 

Esta esperança que também 
Tenho em favor de meu paterno 
Eu fico, que crescera, e sombra 
Se vos lhe dais o arrimo, como a i 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO) 
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Sahio- 
(Muita 

me a conta errada, 
<18 vezes acontece) 

rçccome a minlui jornada, 
(Uiz entrando na pouzada) 
■'-'Ogo cidadào parece. 

DE MIRANDA, CARTA A SEU IRMÃQ MEM DE sl. 

? ^morosos spritos o nr se encliia 
® que amor doce cm toda aparte crece 

■^T. FERE., SONETOS, 1ÍV. 1, U.* 24. 

^'■«ce O fogo no peito, crescem 'agoa 
olhos ; a voz cansa, o sprito voa 

Apos quem tras em só fugir-me o tento. 
IDUM, IBIDEM, n.° 28. 

.,"~7 ®-4caJac?as estas palavras vendo a 
^ do Tejo tão cheia d'arvoredos, as 

í águas mansas, pera quem as via não 
wos contemplativas que saudosas, cres- 
u-lhe a vontade de passar o tempo na- 

1 ® íes graciosos matos e antre elles fazer 
Jji.í Francisco de Moraes, Palmeirim 

^ ''jlaterra, cap. 73. — a Tanto cresceu 
Qniür antre elles, que elrei, temendo-se 

Seu receava, afez levar a , pai.^ Mas isto prestou pouco, que amor 
V^lreiro e tudo descobre, antes alli a se- 

Com tamanho cuidado que endinou a 
a fazer o que ouvireis. Que não po- 

i«o com seu filho que cazasse com Adri- 
0 princeza de Secilia, teve maneira 

o com um vaso de peçonha, que por 
^ industria deram a Âlte.a, a mata- 

Idetn, Ibidem, cap. 19. 

^onn mercês sumptuosas me agradece, 
Com razões me louva esta vontade; 

a virtude louvada vive e crece, 
o louvor altos casos persuade. 

cam., lus., c. IV, est. 81. 

^ foi) que de doença crua e feia, 
, waiaque eu nunca vi, desamparam 

uitos a vida, e em terra extraiiha e alheia 
s Ossos para sempre sepultaram; 

^uem haverá que sem o \ er o creia ? 
tão disformemente alli lhe incharam 

' gingivas na boca, que crescia 
carne, e juntamente apodrecia. 
OB. ciT., c. V, est. 81. 

^ss n'este praso assi promptos estando, 
q'® o mestre, que olhando os ares anda, 

apito toca: acordam despertando 
p® marinheiros d'nma e d'outra banda: 
q' porque o vento vinha refrescando, 

das gíiveas tomar manda: 
lei'ta, disse, estac, que o vento crece 

^quella nuvem negra, que apparcce. — 
OB. ciT., c. VI, est. 70. 

No 1 • . ® altíssimos mares, que cresçeram, 
pequena grandura d'um batei 

Ve possante Kao, que movo espanto, "'*0 que se sustem nas ondas tanto. 

M 
o®- CIT., c. VI, est. 74. 

Que Lopes se chama o cavalleiro, levar podo a palma e o louro; 
Que ° ecclesiafctico guerreiro, '^DÇa de aço torna o bago de ouro: 
J;jj^"®^cotre os duvidosos tão inteiro 

pegar batalha ao hiavo Mouro; 
Ooq, ^ ®'gnal no céo, que lhe appareee, que nos poucos seus o esforço ci-ece. 
^ OB. ^ gg 

co'os succeasos bons primeiros 
Ponc fs ousadias, descobriram 
Qle pouco caminhos estrangeiros, ^8 succedendo aos outros perseguiram, 

De África os moradores derradeiros 
Austraes, qiie nunca as sete flammas viram, 
Foram visto de nós, atraz deixando 
Quantos estào os Tropicos queimando. 

OE. CIT., c. VIII, est. 72. 

E crecendo só n'ella as outras graças 
Por grandes fermosuras repartidas. 

COUTE REAL, KAOFR. DE SIOPULV., C. I. 

Crecendo mais o ardor da mortal cliaga. 
IDElI, IBIDEM. 

— «.E nem isto cumprio, porque alcan- 
çando o P. Francisco de dom loam de 
Castro a inuestidura do reyno pera o fi- 
lho, e mandando de Goa as 2>i'ouisoens: 
que lhas dessem, quando o hautizasse, elle 
o nam quis fazer, antes se declarou por 
imigo publico dos Christãos, tomandolhes 
as fazendas, e desteri-ando os de seus es- 
tados, e ainda aos Portuguezes procuraua 
secretamente todo o mal, e a guerra que 
podia, nam por outro respeito, que polo 
elles terem feito Eey de Maluco duas ve- 
zes, que assi crecc em muytos o odio com 
as obrigações.y> Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. iv, cap. 14. 

Passava n'esta sede tào ardente 
D'aquelle amor, que quando mais crescendo 
Entào o mesmo fogo brandamente 
Mais sêde de si mesmo hia acendendo. 

KOLIM DE MOURA, NOV. DO IIOSIEM, C. III, CSt. 16. 

Ao longe o mar bramia horrendamente. 
Quebrando as ondas, que c'o vento crescem. 

GAB. PER. DE CASTRO, ULYSSÉA, C. I, CSt. 10. 

— «Cresceo como seu numero, o perigo 
das gentes, n Francisco Jliinoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 119. — «Nenhum 
desses serve a ElRey, nem á Republica, 
como ha de ser: antes a ElRey desserve, & 
damna ao Reyno; sempre com os olhos 
como Avestruz, ou Ema de- choco, nas se- 
vandijas, de que pertende alimentar-se, de 
crecer em honra, & provtyto.n Idem, Ibi- 
dem, p. 181.—«Assim devem crescer seus 
cuidados, e seus espíritos.d Idem, Carta 
de Guia de Casados. — «...Nada quiz (« 
pessoa) crecer no esplendor de sua casa.n 
Idem, Ibidem. 

— Sobej ar, sobrar. O dinheiro que cres- 
cer-é para os pobres. 

— V. a. Augmentar, fazer maior. — 
« E porque a nós he dicto, que porque na 
Ley que posemos em Bragaa, em que man- 
damos que aquelles, que eram obrigados 
a outros em algumas conthias de moeda an- 
tigua, paguem cinquo libras da nossa 
moeda, que entom corria, por huma libra 
dessa moeda antiga, e era contheuda huma 
clausula, em que mandamos que esto se 
nom entendesse nas penas, e que nossa teen- 
çom era de nom crecer a moeda nas penas, 
nem se pagasse, senom huma libra por ou- 
tra, as nossas Justiças mandam pagar 
as dietas penas de sessenta soldos aos 
forçadores, e escommungados, desta moeda 
que ora corre real por tres libras e meia, 
avendo as nossas Justiças os dictos ses- 
senta soldos por pena, e regendo-se per a 

dieta nossa Ley; e porque se dello segue 
ao nosso povoo grande mal e dapno, e con- 
sirando que pollo mudammto da moeda as 
dietas penas dos sessenta soldos se tornam 
tam pequenas, que os forçadores com temor 
de tam pequenas penas nom leixam de for- 
çar os outros, e os forçados o passam 
mal, e os escomungados nom querem sair 
das escomunhoões com temor de tam pe- 
quenas penas, e as dietas cousas nom som 
por ello refreadas, nem cavidadas por 
temor de tam pequenas penas; e por se 
refrearem as ditas cousas, que se nom fa- 
çam, acrecentando nas dietas penas,» — 
Ordenações AíTonsinas, Liv. V, Tit. 27, 
§ 12. 

E que mais quereis saber 
Desses temporaes e disso. 
Senão que, se quer chover. 
Está o céo para isso, 
E a terra pera o receber ? 
A lua tem este geito : 
Ve que clérigos e frades 
Ja não tem ao Ceo respeito, 
Mingúa-lhes as santidades, 
E cresce-lhes o proveito. 

GIL VIC., AUTO DA EEIRA. 

CRÉSCES, s.f. pl. (De crescer). Aiig- 
mento, acréscimo. 

CRESCÍDO, part. jms. de Crescer. 

Inda que ho mar he crcçido 
faziam-n'o andar quedo; 
ambas em huin penedo 
lavam com doçe cantar, 
sobem lavam, melhor torcem,' 
namorou-me o seu lavar. 

CURYST. FALCÃO, OBRAS, p. 12, (cd. dC 1871.) 

Abel. Adorac, montanhas, 
O Deos das alturas. 
Também as verduras; 
Adorae, desertos 
E serras floridas, 
O Deos dos secretos, 
O Senhor das vidas : 
Itibeiras crescidas, 
Louvae nas alturas 
Deos das creaturas. 

GIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— «A este tempo sahiu da fortaleza 
um cavalleiro armado de folhas d'aço 
amarelas, em um cavallo ruão crescido, 
e elle em si tão grande e bem posto, que 
parecia de demasiadas forças. O caval- 
leiro estranho, vendo-o vir, receando-se 
já pouco dos dous, saltou em um cavallo 
dos que polo campo andavam.n Francis- 
co do Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 75. — «Alli a historia de Ero e 
Leandro se achava: o desastrado fim de 
Tisbe e Piramo se via: e None mil ma- 
goas ao pé ãhm crescido alemo comsigo 
só passava.D Idem, Ibidem, cap. 6. — 
(íAs mais crescidas arvores derribam.i 
Antonio Fen-eira, Castro, act. ii. 

Só sente ter, em gloria tào crescida 
Para tào longo amor tào curta a vida. 

BARB. BACELLAR, OLOSSA A CAJIOES. 

Assi como cerdosos dous gelunges 
Pollas brcnhas, & mato ambos crecidoa.' 
Hum arremete ao outro denodado 
Com agudo colmilho, & crespo lombo; 
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Das venenosas bocas com braueza 
Lanção roncos, liorribeis. & fíimosos, 
Nos apanhados olhos amostrando 
Eeuerberar relampagos espessos. 

COKTE KEAL, NAUF. DE SEPUI.V., C. 9. 

— S. m. pi. Malhas accrescentadas ás 
meias onde se que quer fiquem mais lar- 
gas. 

CRESCIMÊNTO, s. m. (Do tliema cresce, 
de crescer, coni o suffixo «mente»). O 
augmento natural de qualquer cousa que 
cresce. — «Destes moitrus Jicaram com o 
xarife obra de vinte aduares que a sua 
sombra lauraravi, semearam este anno 
mizquella^ que lie dezaseis legoas de ça- 
jim d- ho mesmo Jezeram ho anno pausado 
no mesmo lugar dez outros aduares, que 
ficaram a sua obedi-ncia, do que sendo 
auisado dom Nuno por isto nam vir em 
crecimento determinou ir sobrelles, e jiera 
se assegurar destes Árabes dubida, & Ga- 
rabia que estauam allojados, junto da 
cidade, per conselho, ôc pavtcer dulguvias 
pessoas, a que disso deu conta, dàxuu o 
negocio pera hum dos dias que elles acos- 
tumauam vir a cidade Jazer feira, a que 
chamam çoquear, pera delUs reter com 
menos uluoroço os que lhe parecessem ne- 
cessários, & os deixar na cidade como 
per arefens dos que estaua n no campo, & 
quis sua boa dita que na primeira feira 
que se fez vieram vender, & comprar os 
principais de Abida, em que eniraua Ab- 
demida, homem de grande authoridade en- 
trelles, dc assim outros de Gurabia, Dom 
Nuno como os teve na cidade mandou cer- 
rar as 2'ortas, & ujuntar a gente queauia 
de Ituar que furam duzentos, & sesenta 
caualleiros Portugueses, d- sesenta jjiães 
besteiros, & espingardeiros, com a qual 
companhia partio ha boca da noite, v Da.- 
miao de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. IV, cap. 44. 

CRESÇÚDO, ant. part. pass. de Crescer. 

ForSo ambos a mundar 
E o trigo era creçudo 
E foi-se a ella. 

OIL VIC., t. III, p. 167 (ed. dTIamburgo). 

CRESPÃO, s. m. (De crespo). Droga, te- 
cido de lã delgado e crespo. 

CRESPATÚRA, Vid. Crispatura. 
CRESPIDÃO, s. /. (De crespo, com o 

suffixo «idâo»). Qualidade do que é cres- 
po, aspereza de superfície, escabrosida- 
de. — lA crespidam da superfície delle 
era á maneira de grosa de ferro.d Bar- 
ro9, Décadas, .3, 3, 1. 

CRESPÍNA, s. f. (Do crespo, com o 
suffixo «ina»). Ceifa do rede para metter 
o cabello. 

CRÊSPO, aãj. (Do latim crispus). Es- 
cabroso, de superfície aspera, o contrario 
de lizo, e de macio. 

Os vinhos odoriferos, que acima 
Estilo nào sào só do itálico Falerno, 
Mas da Ambrosia, que Jove tanto estima 
Com todo o ajuntamento sempiterno ; 
Nos vasos, oude em vào trabalha a lima, 

Crespas escumas erguem, que no interno, 
Coração inovem subita alegria, 
Saltando co'a mistura d'agua fria. 

CAM., Lus., c. X, est. 4. 

— (íApello eu, que os dissesse, sem saí- 
rem como anneis, por entre os dedos. Os 
eqtcivocos ham de ter crespo natural.n 
Francisco Manoel do Mello, Feira de 
Anexins, Dialogo i. 

— «FrizaJo, riçado, encrespado. 

lius crespos laços de ouro, que o mais forte_ 
Atam, e prendem, de que se enriquece 
Amor, e foge. porque não empece 
Nelles temendo algüa dura sorte. 

Aítr. FEKB., SONETOS, Hv. I, n." 18. 

lium lhe dava o nó crespo outro tecia 
Laços, cm que toda alma livre empece, 
Outro o soltava ao vento,e piirecia 
Decer então o Sol mais do que dece. 

IDEM, lEIDEM, n.° 24. 

O3 crespos fios de ouro se .csparziam 
Pelo collo, que a neve escurecia. 
Andando, a.s lácteas tetas lhe tremiam, 
Com quem Amor brincav i. e nilo se via : 
Da iilva petrina flainmiis lho.S')íiim, 
Onde o menino as alninsacccndia ; 
Pelas lisas eolunin is lhe trc])av.im 
Desejos, que como hera se enrolavam. 

CAM., LUS., c. II, est. 3G. 

Nào acabava, quando uma"iigura 
Se nos mostra no nr robustu e válida, 
De disforme e grandíssima e statura, ^ 
O rosto carregado, a barba esqualida; 
Os olhos encovados, e a postura 
^Medonhae má. ca côr terrenaepalida 
Cheios de terra e crespos os cabeilos, 
A boca negra, os dentes amarellos. 

OE. ciT., c. v, est. 39. 

A qual de brancas flores, a dourada 
Crespa cabeça cobre : abraça, e cinge. 

COKTE KEAL, NAUF. DE SEI'ÜLV., C. I. 

E a cabeça de crespo ouro cubcrta. 
IDEM, IBIDEM. 

— Rugôso. Os crespos couros do ele- 
phante. 

— Alface crespa, que tem a folha ru- 
gosa, encrespada. 

— Coberto de alguma cousa que sobre- 
sáe, apinhado; cheio. — Costa crespa de 
penedos. — Fortaleza crespa de gente, de 
artilhcria. 

— A adarga crespa de frechas, cra- 
vada, empennada de frechas. * 

— A cabeça crespa de serpes, cingida 
com ellas, formando roscas. 

— Mar crespo, mar agitado, encapel- 
lado, alterado, que começa a embrave- 
cer-se. 

— Figuradamente : Áspero, rigoroso, 
ameaçador. — O crespo inverno. 

— Crespa catadura, semblante irado, 
orgulhoso. 

— Crespa briga, briga encarniçada, 
rija. 

— Estylo crespo, estylo escabroso, de 
eonstrucçào diffícil, obscuro, não corrente. 

— Andar todo crespo, andar todo ufano. 
— Conchas de bordos crespos, de bor- 

das recortadas, estriadas. 

— Nariz crespo, nariz rebitado. 
— PI. Rugas, pregas. . 
CRESTA, s. /. (De crestar). Acção de 

crestar. 
— O tirar o mel ás colmêas. 
— Figuradámente : Roubo, saque, 

pina, concussão. — Dar cresta a"® f 
vos. 

— Túnda, ensinadella. — Levou 
lifítl PPPQfíl 

CRESTACOLMÊIA ou CRESTACOLMÊA. 
s. m. (Do thema cresta, de crestar, 
colmeia). Floniern que cresta as colmei®' 

CRESTADO, part. pass. de Crestar. 
CRES-TAEÊIRA, s. /•. (De crestada, coffl 

o sutfíxo «eira»). Instrumento de 'f"" ' 
com que se cortam os favos e se tir 
das colmêas. 

CRESTADÔR, adj. (Do thema creja, 
de crestar, com o suflixo adóri')- ^ 
cresta. 

— S. m. O que cresta. 
CRESTADÚRA, s. /. (Do thema c^sta. 

de crestar, com o suflixo »dura"). 
madura leve. 

CRESTAMÊNTO, s. m. (De cresta, 
o suflixo «mento»). Acçào de cres a > 
cresta. 

— Estado da pessoa crestada. _ 
— Moléstia 'dos vegetaes devida 

grandes calores.— «Crestamento do 
(aestus, s. aestuatio) quamlo são cre 
das pelos grandes calores, e desmay<i'^ 
tal sorte que ordinariam/mte 
antigos quando vião desmayar hujníip 
ta e morrer pur hum gidpe de sol, 
mavad dizi.r que Me perecia de 
ou assondjramento (sideratio).» j 
Brotero, Compêndio de Botanica, 1°®' ' 

^ CRESTÃO, s. m. ant. Bode castra^"' 
capado. í jg 

CRESTÁR, V. a. Seccar, como o 
faz ás folhas e flores das plantas ; 
mar levemente a superfície ou 
muito, como faz o calor do sol ás 
tas, e aos que andam expostos aos 
raios, tostar. . jjg 

— Dai- cor parda, queimada, ^go 
á pelle, como faz o sol ou o jjjgn 
dos climas circumpolares e o ar do 
— O sol crestou me a pelle. 

— Crestar-se, v. refl. Ficar cres 
da geada, frio ou sol, fazer-se pardo» 
gueiro, moreno. . 

CRÉTA, s. f. Termo de Botânica- ^ 
cho marinho. 

CRETÁCEO, aãj. (Do latim 
do creta, greda.) Que contém g*"® 
Terreno Cretáceo. coitf 

CRETÈNSE, adj. 2 gen. (De creta, 
o suffixo «ense»). Natural de 'y^id. 

CREÚDO, ant. part. pass. de Cre 
Crido. — (íOnde em todas 
que em esta Ley dissemos, devevi ^ 
sabedores os Adays j)era sabe í! 
mostrar aos outros, como (ts di 
porque em aquello, que a elles 
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ãewm seer lem creudos tamhem 
EmperadoreSj como per Keix, e todo- 
outros, que nas guerras forem, e per 

se houverem de guiar ; e por ende o 
encaminhamento he mui grande, e os 

jwe nowi quiserem seer mandados, deviam 
tDej- tal pena, qual nos achassemos, que 

^^^^cessem, segundo o dampno, que rece- 
^^sem os da cavalgiiada, por nom com- 

o que lhes mandavam.y> Ordenações 
Aífonsinas, Liv, i, Tit. Oõ, § G.—«íí- 

íií Dum Pedro de Portugal gastava seu 
^^po, a saber, em fazer justiça e desem- 
''^gos do Reino, e em monte e caça de 

!"« era muy querençoso, e em danças e 
Justas segundo aquel tempo, em que toma- 

grande suhur, que aadur he agora pe- 
'fii seer creudo.» Ferníxo Lopes, Chroni- 
•=3 de D. Pedro I, cap. 14. 

_ CRÉVE, s. m. O marinheiro que os na- 
^'os estrangeiros, que carregam sal em 

®tubal, incumbem de marcar com riscos 
tnoios mandados para bordo; riseador. 
cria, s. m. (De crear). ü animal novo, 

ainda mamma; creança. 
CRÍa. Todas as palavras que começam 

pi'o'5it''em-se em crea... 

tor obsceno. Vid. Cly- 
^Vid. Bribigão. 

ju ^^CÉTO, s. m. Termo do Historia Na- 
^ Quadrúpede congênere do arganaz, 
^pftoininado por Linneo mus cricetus, e 
^'stribui^do por Cuvier na ordem dos roe- 
^ fes. lí] maior que o rato ordinário: tem 

orso ruivo; o ventre e lados negros, 
^ ® três malhas brancas de cada banda; 

quatro pés também brancos. Este 

côr'^^ tão lindamente variado na sua ^ c um dos mais damninhos em razào 
f quantidade de grSos que acar- 

' para encher a sua toca, a qual al- 
vezes tem mais de seis pés de pro- 

q 1. Habita nas terras arenosas 
® ncão entre o norte da Allemanlia o 

* ^yberia. 
^^''^^■ARYTENOIDEO, s. m. (Do latim 

jj Termo de Anatomia, 
(>QÍ quo SC ligSo ás cartilagens cri- 
0 ® arytenoidea. Distinguem-se; 1.", 
t(;^j'^1'^''ytenoideo posterior, que se es- 

j.' linha saliento que existe no meio 
até posterior da cartilagem cricoidea, 
da parte externa e posterior da base 

arytenoidea; e 2.», o cri- 
tfiraj yj^^ioideo lateral, que da parte la- 
Criç .5^ borda superior da cartilagem 

'®''ior 1 ^ chega até á parte externa e an- 
\Vijigi base da cartilagem arytenoidea. 
criçQ ^^íi^dmittia, além d'estes, o musculo 
^0 a,, y^snoideo superior, que faz parte 

A <ios anatomicos modernos, 
cjip^y^^noides e Arytenoideo. 

(bo 'JOIDE ou CRICOIDEA, adj. 2 gen. 
^nkos, annel, e eidos, fôrma). 

•Ifi, q -Anatomia. — Cartilagem cricoi- 
'^Oíistitue a parte inferior o ver- 

^^leote solida do larynge. Tem a 

forma de um annel de muito maior ex- 
tensão vertical na parte posterior do que 
na anterior, e d'essa configuração lhe 
veio o nome que também lhe dão de an- 
nular. A sua superfície interna é forrada 
pela membrana mucosa do laringe; a sua 
circumferencia superior articula-se com 
as cartilagens arytenoideas; e a sua cir- 
cumferencia inferior é unida por uma 
membraTia íibrosa ao primeiro annel da 
trachea-arteria. Fabricio d'Aquapendento 
chamou-lhe cartilagem innoininada,MX\àa, 
que o nome de cricoidea lhe tivesse sido 
dado por Galeno e Oribase. 

t CRICO-PHARYNGEO, a-Jj. o s. m. 
(Do latim crico-jjhuringoius). Termo de 
Anatomia. — Musculo crico-pharyngeo, 
que pertence á cartilagem cricoidea e ao 
pharynge: é um fascículo muscular que 
faz parte do constrictor do pharynge, e 
pouco distincto da outra porção, á qual 
Winslow dá o nome de í/i^ru-pharingeo, 
propondo que ambos si-jam conjuncta- 
mente designados pelos nomes de thyro- 
crico-pharyngeo ou cvico-lhyro pharyn- 
geo. Alguns auctores do Anatomia vete- 
rinária admitliram a distincção do con- 
strictor inferior em dous musculos parti- 
culares ; um musculo <_yí'o-pharyngeo, que 
principia nas partes lateraes da cartila- 
gem thyroidea e acaba no % M-pharyngeo, 
ou constrictor médio; e um musculo C7'i- 
fo pharyngeo, que se liga á cartilagem 
cricoidea, e se insere na parte inferior da 
porção precedente. 

CRICO-THYRÓIDÊO, aãj. o s. m. (Do 
latim crico-thyroidcew). Termo d'Anato- 
mia.—Muscut.o crico-thyroidêo. Que per- 
tence juntamente á cartilagem cricoidea e 
á thyroidea. E' um pequeno fascículo ear- 
nudo triangular, que da parte anterior e 
inferior da superfície externa da cartila- 
gem cricoidea tem direcção para a parte 
lateral da borda inferior da thyroidea. Con- 
siste o seu uso em estender os ligamentos 
da glottis desviando a cartilagem thyroi- 
dea das arytenoideas. 

— Mevihrana crico-thyroidea ; mem- 
brana de natureza íibrosa, que se esten- 
de da borda superior da cartilagem cri- 
coidea até á borda inferior da thyroidea. 

CRICO-THYRO-PHARYNGEO, adj. e s. 
m. Termo d'Anatomia. Nome dado por 
Dumas ao musculo constrictor inferior do 
pharynge. 

CRÍDO, p. f. de Crer. 
Ollia o muro e edifieio nunca crião, 
Que entre um império e o outro se ediíica 
Certíssimo signal, e conhecido, 
Da potência real, soberba e rica. 

CAM., r,us., c. X, est. 130. 
Aqui Abel ao Pai, que confundido 
Via d'ar|iiella vista temerosa, 
Disse: Debaixo do mortal sentido 
Nãocaheliria afflicção tão espantosa; 
Podes só perceber que sendo crido 
Deste, que sua pena rigorosa 
Hum momento com qu intas vês trocflra 
Que sfj nesta esperança descatiçára. 

ROL. DK MOUHA, KOV. DO HOMEM, C. Iir, GSt. 56. J 

CRÍMA. Vid. Clima. 
CRIME, adj. 2 gen. (Do latim crimen). 

Termo forense. Criminal. O opposto de ei- 
vei. Processo crime.— outra Mesa se 
apartarom o Corregedor da Corte, e os 
Ouvidores, e alguma outra peisoa d'autori- 
dade, que dep/ntiiremos para com elles esta- 
rem na dita Mesa, os <fuaees todos seis ave- 
ram de desembargar todollos feitos crimes, 
assi os que perteencerem ao Ojficio da Cor- 
reiçom, como os que vierem per appella- 
çom aos ditos Ouvidores; e ainda ha d'es- 
tar com elles o Procurador da Justiça 
aquelles dias, em que o Juiz dos nossos 
Feitos ha de desemlargar; c estes Desem- 
havguadores terão certos dias repartidos, 
em que cada huum averá de denemhargar 
todallas cousas, que a seu Ojjicio pcrteen- 
cem, a saber, o Corregedor desemhargará 
todallas comas, de seu officio, assi feitos 
crimes, como p tiçnões, e estormentos áa 
quarta feira, e aa sesta, e os outros Ou- 
vidores, e Desemharguadores aa segunda, 
e aa terça, e aa quinta, e o que tever car- 
rego de desetnhaiguar os feitos dos liesi- 
doos, desembargará todullos feitos dos Re- 
sidoo.t, que a elle vierem per appellaçom, 
ou per Acossa Commissovi ao sabbado; e 
feitos Civys 7iom desembargarovi em Ro- 
laçovi, salvo per Nosso luandado especial, 
por se mm tolher aggravo delles pera os 
Desembargadores, que pera ello som de- 
putados. i> Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
Tit. 1, § 1.—«E se elle vir em cada huma 
das ditas Mêsas alguuns jeitos gfandes, e 
arduus, e graves, e de graves maleficios, 
ou senta que ha em eiles taaes duvidas, que 
lhe pareça, que davit juntar todollos Desem- 
bargadores d'nmhidas Mesas, ou parte 
delles, que elle entender que som pera os 
ditos feitos mais sem suspeita, faça-os 
juntar, e com elles desembargue os ditos 
feitos Crimes, ou em ulguus outros feitos 
Civys, que perante elles andarem, ou lhes 
foram cometidos per Nós, que se livrem em 
Relaçom; e se acontecer, que alguuns dos di- 
tos Desembarguadores não tenhaõ que des- 
embargar de sen Ojjicio aos dias, que lhes 
som assinados, segundo a hordenança su- 
sodita, mandará a cada hum dos ditos OJji- 
ciaaes,e Desembarguadores, quedesembar- 
guem em seus ojjicios, posto que o dia nom 
Sija seu em tal guina, que os Desembargua- 
dores nom sejam vagos, nem ouciosos, e os 
ditos desembargos nom sejam mais perlon- 
gados.í Ibidem, § 3.—«ií se achar que a 
testemunha\iom diz cousa, que ao jeito tan- 
gua, ponha no começo delia, nihil\ e aca- 
bado assi o feito de veer, e cotado, guar- 
de a folha, que tem em memorial de fora, 
e ponha em soma o jeito, e sua teençom 
no processo, e dê o feito com sua teençom 
a seu companhom; e esta regra tenhaõ to- 
dos os Desembarguadores, e os que ham de 
veer feitos 2>or 2>rimeiro, e desptois ho ou- 
tra por segundo, crimes^ ou civys; e des- 
pois que assi for visto jmr primeiro, e se- 
gundo, o que por segundo vir o feito, U- 
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ve-o aa Rolaçom, e nenhum feito crime 
nom livraram sem Holaçom, 2)oitu que am- 
bos os Ouvidores, ou todos três estejam 
acordados.» Ibidem, Tit. 7, § 5.— <sE se 
alguma parte disstr em feito crime^ <jue he 
aggravada d'esses Ouvidores solre alguvia 
antreluquitorea, os Ouvidores nom leixem 
d'hir pelo feito endiante, e a parte que 
se aggravar, va dizer esto á Rolaçom, co- 
mo, e de que se aggrava tal preso, ou par- 
te, e os da Rolaçom saihaò cios Ouvidores 
o feito, e ouçad sua rozao; e se Jór acor- 
dado que o preso, ou parte he aggravada, 
desaggravem-na.» Ibidem, § G'. — aE vs 
Ouvidores farom livros, em. que ponhaõ 
cada hum quando vir os feitos, e Inquiri- 
çoenSj os maljeitores, que acharem culpa 
dos, e dallos-ham em escripto ao Correge- 
dor da Corte, pera os mandar prender, e 
trazer, se taaes pr.ssoas, e feitos forem, 
que se hi ajam de livrar, ou nas ttrras, 
honde os malejicius forem feitos; e fuçam 
fazer hum livro ao Distribuidor de todolos 
feitos, que se perante elle trautarem, assy 
civys, como crimes^ e et^te livro será btm 
guardado, e limpo, poendo em elle o dia, 
em que se começar o jeito perante elle, ou 
que veeo aa Corte, e qual he o Escrijivào 
que o -tem, pera despois se saber quem ho 
tem, e o temjjo que anda jor desevibar- 
gar.D Ibidem,§ 7.—iTodolos livramentos, 
que derem per Sentenças dejinitivas, as^y 
Civys, Como Ciimes, ei^cnpvam no livro, 
em que os livrami-.ntos hum dc etcrepver, e 
esto façam ante que saiam da Rolaçom, e 
que o desenibargo seja publicado; e per esta 
guisa escrepiao os livramentos da interlu- 
quiíorea, quando for acordado que metam 
alguum atormento.)) Ibidem. §8. — nCo- 
nhecerá de todullos aggravos assy Ciiys, 
como Crimes, que sahirem d'unte os Jui- 
zes das terras da dita títnhora Rainha, 
ou dante o Corregedor da Comarca, que 
per sua authoridade faz correiçom em el- 
las; pero se os aitos aggravos purteence- 
rem a feitos Crimes, desemburguallos-ha 
em RoUaçom com o Nosso Corregedor da 
Corte, e com os Nossos Ouvidores; e os 
feitos Civys destmbarguard per si, como 
dito he nos feitos, que vierem a elle per 
appellaçõ.y) Ibidem, Tit. 8, § 2. — aRri- 
meiramente, que o dam por TabulHam em 
todolos autos assy civis, como crimes, que 
se em aquelle julguado, honde o dum por 
Taballiaam, trauttm per qualquer guisa 
que seja, e que tanto que apresentar a 
carta do ofjicio em Juizo, comece logo 
d'escrepver nos feitos crimes perante os 
Juizes: do crime, e use continuadamente a 
escrepver nos ditos feitos crimes, ao me- 
nos por espaço de hum mez, e d'uhi en 
diante use, segundo que usava aquelle, em 
cujo luguar elle socedeo, o dito officio, ou 
foi ao despois repartido jjor mandado do 
dito Senhor, ou daquelle, que seu loguo te- 
ver.T) Ibidem, Til. 41) § 2,—aQuanto tan- 
ge aos Taballiaaes, que ja agora som, o 
dito Senhor hordenou, que aquelles, que 

nom usarom d'escrepver em feitos crimes, 
que vaao logo escrepvtr, e usar continua- 
damente tm os ditos feitos crimes, como 
dito he, e d'hi em diante ti.rnem a servir, 
asi-y como antes estavam, trazendo sempre 
as ditas roupas leigaaes, e farpadas, e de 
colores devisadas sem traztndo nunca co- 
roa, como dito he, sob aqiiella pena, que 
posta he aos que novamente vem por Ta- 
balliaacs, assy como em cima he declara- 
do. Foi publicada em Sintra a vinte e 
tres dias de Julho Era de mil quatrocen- 
tos e trinta e tres annos.» Ibidem, § 4.— 
O Marichal deve a levar comsigo huun Le- 
terado na hoste perteencente jttra ello, que 
seja seu Ouvidor, pera conhecer de todo- 
los feitos crimes, e civis, que perante elle 
vierem; e htm assy huum Meirinhopera ha- 
ver de prender aquelles, que j)elo dito Ma- 
richal, ou seu Ouvidor jór mandado, ou 
que elle achar no arraial fazendo o que nom 
devem; e em este caso deve logo d'hir ao 
dito Ouvidor, e rtconiar lhe a razom, por- 
que prendeo o dito preso, e jazer o que 
lhe per el for mondado; e bem assy deve 
de levar cadcas para aprisoar os lualfei- 
tores, e Carcereiros, que os hajam d'apri- 
soar, e guardar, e algozes para fazer jus- 
tiça quando mester jeztr.)>Vbiáem. Tit. 53, 
§ 7.— O Ouvidor do Hlarii-hul jioderá to- 
mar conhicimento de todolos jeitos assy 
civis, como crimes, que peraide elle fortm, 
e nos feitos civis dará appellaçom aaqutl- 
les, que da ><ua sentença wjpeharem, se a 
sua condapnaçom passar a conthia, ou 
valia de tres vnl reaes brancos: e dlii pera 
jundo nom receberá ajiptUaçom alguma, se 
a sua sentença jor dada per acordo do 
Marichal, mus togo mandará por ella ja- 
zer eixecuçom, sem lhe receber outra ap- 
pellaçom, nem aggravo.n Ibidem, § 8.— 
aNos jeitos crimes, que o dito Ouvidor 
desembarguar, ainda que seja per acordo 
do Marichal, em que haja jjtna de san- 
gue, ou açoutes, nom fará eixecuçom per 
tal sentença, salvo recebendo primeira- 
niente appellaçom aa jjarte aggravada j^e- 
ra o conde-estobre, ou Ouvidor, t Ibidem, 
§ 9.— aE quanto he aa jurdiçom, que por 
ella he dada aos Alquaides dos Mouros, 
•nom embargante que somente falle em cer- 
tos lugares, mandamos que aja lugar geeral- 
mente em todolos communs dos Mouros 
jorros dos nossos Rtgnos, e Senhorio nos 
jeitos que untre sy huns como outros ou- 
uerem, assy eiveis, como crimes.» Ibidem^ 
Liv. II, Tit. 99, §• 4.—(üEl-Rei D. João 
meu Avoo de gloriosa memória em seu 
tempo deu Cartas selladas do seu seello 
pendente aos Judeos destes Reynos, em que 
mandou, que ijor quanto elles aviam, e 
hum d'antigamente jurdiçom, e seus di- 
reitos apartados, que "perteencem aos Jul- 
gados dos Arrabys, e bem assy a jurdiçom 
e direitos que perteencem aas Almotaça- 
rias, e Almotacees Judeus, os quaes di- 
reitos, e usos das Almotaçarias, e seus 
Arrabys desvairam em muitas cousas dos 

nossos direitos, e usos; e porque sempre 
foi sua vontade, e dos Reyx, que antd^ 
forom, os ditos Judeos averem jurdíçofií 
mitre .<?/, assij crime como civd, e 
cada huma comuna aja Arraby, e Alino'^^ 
ce, que per que stjam jidgados segun 
seus direitos, e usos em todolos feitos, ca 
SOS, e contendas, que antre sy ajà, 
dou e declarou em as ditas Cartas, 
nhuum Juiz, nem Almotace Chrisptão no^n 
tomasse conhecimento em nenhum caso 
feito, que seja antre Judeo, e Judeo, ^ 
leixem desembargar aos ditos Arruiyf' 
Almotaces, segundo seus usos, e direitoh 
assy como d'antigamente, sempre antre 
les jora usado, e costumado.)) Ibidem, 
II, Tit. l\. — aEnós consirando ácer^ 
dello principalmente o serviço de ^ 
e des y btm do nosso Povoo, querendo 
manter em direito, e Justiça, e 
aos Rendeiros seos Privilégios, & 
çoocs de seos arrendanientos, vos 
mos, que daqui em diante nom tomees con 
cimento dequaaesquer feitos crimes, ' 
ou crimi)ialmente entemptados, nem W ' 

' oaaes assy sobre auçooões reaues, como , 
antre algumas pessoas, de qualquer est 
ou condiçom que sejam, e os j 
ros, em que elles sejaõ reeos, quer os o 
crimes, oit contraídos,por que j . 
deiros forem acusados, ou demanda 
fossem feitos, ou cometidos ante dos « 
arrendanientos, quer despois.)) IbideBii 
122, § l.— dPero que nos jeitos 
queremos, e mandamos, que seendo 
querellado aas nossas Justiças, a q'^^ 
Io perteença o conhecimento, e as quere 
jorem juradas, eperjeitas, de taaes cn 
per que segundo as llordenaçooões 
SOS Regnos devaõ seer presos, essas 
tiças os mandem prender, e 2»'<^^os 
nieitam aos Veedores da nossa 
tanto que pera ello jorem 
sejam em vei dadeiro conhecimento, 
nossos Rendeiros, pera esses Veedoi J 
zerem dei les direito, e comprii»'^'"' 
justiça, quer esses crimes, por 
forem presos, e accusados, sejam c 
dos ante de seus arrendamentos, 2"^'' ^ 
p6is.»Ibidem, § 2.—<s.E em todo caso> 
esses Rendeiros quiserem acusar, 
mandar algumas outras pessoas por 
e jeitos civis, ou crimes eivei, ou 
nalniente entemptados, queremos, 
damos que os devtaoidem perante 
Juizes hordenairos, ou ^íí- 
que lhe per hossos privilégios sCj 
torgados, sem embargo dos e"' 
que das nossas rendas tenhao J 
qualquer tenqjo; porque em 

ão da dita j'> "f. Jei' 
ditos aos 

queremos que gouvao 
e liberdade outorgada ... 
ros, como dito he.)) Ibidem^ § 
reito he, que o Juiz Ordinairio 
que conhece dos feitos CrjmeS, 
de grande contia, nom pode c 
ser citado, durante o tempo do ^ 
por nad ser tirado das acupaçoe > 

0 ao 
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salvo se a avqnd, que 
® quisesse tentar contra oiUrem, ou ou- 

'■'íW contrdle, fusue tal, que po'leria pe- 
nào sendo intentadn durante o tcm- 

«« seu Officio; ca em tal caso poderá 
^"íz citar, e demandar, e ser citado, e 

^''^andado ate ser a dita auqaò ptrpe- 
^"■da par coatestaçad, polo Autor wiõ 
P^mer seu direito per mingua da dita ci- 

Ibidem, Liv. iii, Tit. 9.—se 
"O Ojfficial damte o Julgador cõmater 

9^um male fício, que não tamgua a seu Of- 
em tal caso Mandamos que esse Jul- 

S^dor nam c-inh^c/x desse Feito, ainda 
í ® o conhecimento de tal malejicio per- 

di " Jurdií^ão, porque o avemos em 
Ofí sospeito, por causa do dito seu 

saloo se o dito Crime fosse noto- 
em sua presenqa, ca em tal 

Du ' assim notorio, bem o poderá 
Segundo for Direito, pois se nam 

? ej-e em dlo outro processo, senjm so- 

® ^'^ntença de Condenaram: dando po- 
g ^^''npre de sua Sentença Appellacão, 

^ 5"® avemos no Of- 
que comete Crime con- 

da outro, Mandamos que se enten- 
qualquer outro, que contra elle aja 

^ cometido. Ibidem, Tit. 30. 
"■& no Feito Crime, homde o acusado 

Se ham lugar as ferias, que 
Jue necessidade dos fruitos; pur- 
"Uío í"®'' 9"® taaes ferias foram 
Io desfalece, e num ha luguar 

" acusado he preso. Fero 
Vel " Feito seja Crime, se for ci- 
sg emtentado, e o Reo não for pre- 

" ^utor quiser gouvir das ditas fe- 
outorguadas, e nam 

Hu " ° 9'^uvir dellas, deve ser ouvido a 
® pfi'seguir em elle sem enxbar- 

ditas ferias.)) Ibidem, Tit. 3G, § 

Jvê '^^i^seram os Sahtdores antiguos, 
Jl^^^^^Tpilâram as Leys Imperiaees, que a 

luguar em todo caso, honde o 
\}^l ® demandado por alguuma cousa mo- 

Wti"' elle tenha, ou possua em 
tOf^o doutrem, asxy per auqam real, 
í« 1'^^soal, qufí seja precutoria da cou- 

Feito Civel, como Crime ci- 
^intentada pera cobramento da 

V?"'" Ibidem,Tit. U.— Toda Con- 
jUivZ deve ser feita ante que as In- 
ÍQs e ^ -feiío principal sejam aber- 

nem o Reo aja ddlas 
''"a .-P®'' qualquer guisa; ca em ou- 
^eo occasião pera o 
''■«8 testemunhas, e cometer ou- 
^ni. ^^dadfís por escapar da comdena- 
"os tolhemos ao Julguador, que 
j''Cio^ r Crimes num jwssa de sen Of- 

d'alguãa parte, 
jUe ^'^^temunhas de novo, e repetir 

perguntadas, assy pera 
%m do Reo', como pera sua abso- 

Q o poderá licitamente fazer em 
que o caso requerer.)) Ibi- 

■ ^9; § 2,—«.Mandamos, que el- 

les enviem todallas appellaqooens dos fei- 
tos, de que elguü^ dppe.Uarem, ou elles 
pulla Justiqa, em que alguum for acusa- 
do por morte de homem, uu de molher, ou 
que perteença a Fidalgos, aos nissos Ou- 
vidores do Crime; e todallas outras ap- 
peWiqooens dos feitos civis, enviem aos 
nossos Sobre-Juizes da Casa do Civil; aos 
quaees mandamos, que os desevibarguem 
sem delonga, e como lhes per Nós he man- 
dado. Dante em Torres Vedras, doze dias 
de Março. El-Rty o maniou. Esteve An- 
nes a fez Era de mil e trezentos e noven- 
ta e tres aunos.» Ibidem, Liv. V, Tit. 59, 
§ 11- 

— Acção crime. Aeção pela qual so 
intenta punição do clelicto. 

— Acção crime, civilmente intentada; 
ó quando se pede o castigo do delinqüen- 
te, mas só a indemmisaçào ou parte of- 
fendida. 

— Fazer-se crime, irar-se, mostrar-se 
ou fin^fir-se irado, offendido. 

— Rosto crime, rosto irado, colérico; 
oífensivo, criminoso, lesivo, aggravante. 

— Faztr o caso mais .crime, aggra- 
val-o, afeial-o. Eu pintarei o caso com 
cores bem crimes. 

— S.'m. Infracção grave á moral e á lei, 
ou punida pelas leis, ou reprovada pela 
consciência.— O crime de falsario. Um 
crime de morte — «O décimo sexto artigo he 
tal. Diz ElRey que quer que os Clarigos, 
que sõ casados com molhcres virgens huma 
vez, e nõ mais, que peitem como Leigos, e 
que respondam per ante elle .emtodalas cou- 
sas, salvo de crime, o que he contra di- 
rtito, e contra a livridooem da Igreja, e 
contra o cuatume do Bispado de Lixboa.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. iv, 
art. IG.—«E dizemos que em feito crime 
pode o Reo citado j)arecer per seu Fro- 
curador abastante, que por elle responda 
em Juízo, se o crime he tam leve, em que 
naõ caiba mor pena que de degredo, ou 
dahi pera fundo; e se mor puna hi cou- 
besse, que de degredo, tal caso lhe naõ 
deve hi ser recebido per Procurador, mas 
deve pessoalmente vir a Juiz» defender se 
do Crime, em que he culpado: e em ou- 
tra guisa procederam contra elle á sua 
revelia, t.omo for achado per Direito.)) 
Ibidem, Liv. Iil, Tit. 8, § L—a Primei- 
ramente per grandes tempos foi, e hi 
acordado por Nós com os do nosso Con- 
selho, que se alguum Clérigo á nossa Cor- 
te viesse, ou andando hi, ouvesse alguma 
moça de virgindade, ou na Villa e Ter- 
mo, honde Nós formos, ora seja per for- 
ça, 0!c per sua sua vontade, será citado, 
e demandado perante as nossas Justiças, 
quanto pertence a lhe correger sua inju- 
ria, e casamento civelmente; e quanto ao 
Crime, entregualo-aò a seu Juiz Ecclesias- 
tico, depois que a parte for satisfeita. 
Ibidem, Tit. 55, § 1. — aE disseram os 
Sabedores, que nam tam somente estas suso 
ditas embarguam a contestaçam, mais ain- 

da todas aquellas, que per riguor de Di- 
reito tolhem a auçam principal, a saber, 
paga, e quitaçam, e todas aquellas, que 
nacem das convemças feitas sobre alguum 
crime, ou injuria, ou qualquer outra au- 
çam famosa, e bem assy quaesquer outras, 
que c jmcludàò o Autor nom ter auçam pera 
demandar.)) Ibidem, Tit.,15 § 1.—aEdize- 
mos, que seendo alguum condapnado por 
tal crime, nom se faça em elle eixecuçom, 
a menos de no Io fazerem saber, pera nós 
veermos o caso qual he com suas qualida- 
des, e circumstancias, e assy mandarmos 
como for nossa mercee; porque assy foi 
mandado, e usado em tempo d'ElRey meu 
Senhor e Padre de gloriosa memória per 
algumas vazes.)) Ibidem, Liv. v, Tit. 11, 
§ 2. — «E quanto he dos seus bens, ha- 
jam-nos seus herdeiros, a que de direito 
perteencer sua herança, assy como d'homem- 
que morre ahentestado: salvo se elle he con- 
dapnado de tal crime, per que seus bens 
perteençam a Nós, segundo avemos foliado 
no segundo Livro no trautado dos Direi- 
tos Reaes.t Ibidem, Tit. 55, § 1. 

Os Trabalhos, a Morte insaciavel, 
O Soinno peu retrato, alli se via 
A maciltínta Fome intolei'avel 
Que vergoaliosos crimes commettia. 

CAM., Lus., c. iii, est. 33. 

—aPorqtie seus crimes, e desatinos 
passados, posto que em demasia grandes 
contra Deos, 'Criador, e Redentor de to- 
dos, e contra elRey de Portugal, a quem 
tinham dado, e jurado vassallagem, como 
a seu proprio Senhor, só lhes lembrauam 
em quanto elles senam arrependessem,-» 
Lucena. Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 11. 

Mal pode de rigor satisfazer-se 
Do iiidividuo em tudo fraco, humano, 
O crime com que vemos offi'uder-so 
Ilum Ser, huiii Infinito Soberano; 
Nào basta a cad i qual destes perder-so 
Que he fogo leve pena a tanto dano, 
Nem se veja na paga que tiverào 
Qu'a Vós estes sujeitos se atreverão. 

KOLIMDE MOÜEA, NOV. DO HOMEM, C. 1, CSt. 78. 

E desta suspensão, que nos sentidos 
O pronipto iriiaginar aecrescentílra, 
Como he proprio nos crimes commettidos 
Antever mnis quem mais se recoára. 
Torna aos primeiros passos, que movidos 
Forão do Summo Ser, a quem errára, 
Que chamando dizia: Nào respondes, 
Adào, onde estás, porque te escondes? 

IDEM, IBIDEM, C. I, OSt. 98. 

Vejo neste naufragio destroçar-me 
O tempo de meus erimes excessivo, 
E aquelle mar immenso contrastar-me 
Dos contínuos temores em que vivo ; 
Lembro-vos que ae foi amor crear-mo, 
Que he essencia d'amor ser compassivo, 
E posto que-eu faltei quando convinha 
Nao pòe limite em Vós a falta minha. 

IDEM, IBIDEM, C. II, CSt. 4. 

—Em geral, falta, acto reprehensivel» 
A ingratidão é um crime. 
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Deve vossa senhorya 
julgar o crime ciiyilado 
por jienii de iiiiiiioriido, 
8ospyro3 per fantesya. 

CANC. DE liESESDE, C. I, GSt. 7. 

— Crime capital, gravíssimo, qúe é pu- 
nido com pena de morte. 

— Crime civil, militar, que versa so- 
bre as relações sociaes, ou o serviço mi- 
litar. 

CRIMEMÊNTE, aâv. (De crime, com o 
suíBxo «mente»). Criminalmente ; opposto 
a civelmente. 

— Com aspereza, severidade. — Be- 
prehender crimemente. 

— Antigamente: Com ar, voz, e mo- 
dos mui severos. 

CRIMÊZA, s. f. (De crime-, cora o suf- 
fixo «eza»). Ira, furor, severidade, aspe- 
reza de gesto e palavras com que se re- 
prchendc, crimina, accusa, ou castiga al- 
guém. — líKsponãtr com crimezã. 

CRIMINAÇÃO, s. f. (De crime, com o 
suffixo «acção»). Accusaçào, imputaçào 
de um crime. 

— Repreliensão accusatoria. 
CRIMINADO, part. pass. de Criminar. 
CRIMINADÔR, s. m. (Do latim crimi- 

nator). O que crimina; accusador. 
CRIMINAL, adj. 2 gen. (Do latim cri- 

minaUn). Concernente, relativo aos cri- 
mes, nào eivei. — Direito criminal, pro- 
cesso criminal. — amando a vós e a cada 
Jiuum de vós que entregueães ao Infante 
Dom Fernando d'Aragão e a Quinta 
de Pauza Folies, e Pena Cova com todo- 
los Direitos e Rendas, e pertenças, colei- 
tas, e parte de Dizimos, que eu hi hei, e 
de direito devo aver, e oiUi'o si com toda 
juridiçom criminal, e civil.» Doe. de 1354, 
no Corpo Diplomático Portuguez, Toín. i, 
pag. 29G, publicado pelo Visconde de 
Santarém. 

Caçurrentos mays que pulhas, 
de seus males criminaes 
de eaatygem. 

CA^'C. DE BES., t. I, p. 187. 
— n O atro ,sy ao que dizem no trigesi- 

mo primeiro artigo, que as nossas Jus- 
tiças faziam concelhos, e audiências nas 
Igrejas, e nos adros dellas, maiormente 
em feitos criminaaes, e o que pior he, fa- 
zem-nas em Domingos, e em dias de fes- 
tas; O que era contra direito, ca em taaes 
dias devem rogar a DE OS por melhorias 
de suas almas, e fazendas, e dos corpos; 
e se acontecia, que os Prelados, e seus Vi- 
gairos os queriao desto correger, e emen- 
dar, e proceder contra elles jjer sentenças 
da Santa Igreja pela guisa, que lhes he 
outorgado de direito em este caso, e todo- 
los outros sohreditos, e cada huum delles, 
taaes sentenças nom as queriam, guardar, 
ante diziam palavras de denfazimento da 
Santa Igreja, que lhes era d'escusar. % Or- 
denações Affonsinas, Liv. il, Tit. 5, art. 
31. — <íE se per ventura alguum delles 
naò for lidimo, nem legitimado, nem for 

ordenado, ante que case, ou depois que 
casar, naò trower coroa, nem cercilho, 
nem nlifo de Chriguo, ou mw fizer obras 
de Cltrigao, a sahi-r, matando alguum,ou 
sendo Juiz, ou Tahnlião em Feitos Cxivai- 
naes, ou ouvindo Feitos Criminaees, ou 
for Mordomo da terra, ou Alcaide, ou 
Saiam, ou fezer outras cousas, que naò 
pertençao ao Officio de Cleriguo, ou de- 
pois casar com outra molher; naò deve 
este tal haver privilegio de Cluriguo de 
suso dito, que lhe daa o direito, mas em 
todallas cousas deve ser sem nenhuum. pri- 
vilegio, e responder, e usar como Leiguo.^ 
Ibidem, Liv. iii, Tit. 15, § 55.— <íDom 
Afonso pela Graça de DE OS liey de 
Portugal, e do Algarve. A quantos esta 
Carta virem faço saher, que Gonçale 
Anes de Souza, e Uasquo Martins Zote, 
Procuradores dos Filhvs-dalguo do meu 
Senhorio vieram a mim, e pediram-me da 
parte dos ditos Filhos-dulguo, que tevesse 
por lem de lhe fazer merce per esta gui- 
sa : que as Honras, que eram contheudas 
nas Inquiriçooes, que El Rei meu Padre, 
que Deos perdoe, mandou fazer per o 
Prior da Costa, e per Gonçalo Moreira, 
e per Diogo Paes de Bragua, que as ou- 
vessem os Filhos-dalguo por a maneira, 
que em essas Inquíriçõees he contheudo, e 
que estevessem ao tempo que essas Inqui- 
riçõees foram tomadas ; e seperventura em 
essas inquericõees fosse achado, que tra- 
ziam os Senhorios dessas Honras em eUas 
Juiz, ou Vigairo,enam dicessem qualJur- 
diçam aviam, que lhes mandasse que esse 
Vigairo, ou Juiz ouvisse todolos Feitos Ci- 
vees dessas Honras,em que assy fosse acha- 
do, e nam conhecessem dos Feitos Crimi- 
naes, salvo se os Sanhorios dessas Honras 
mostrassem Privilégios, per que de direito 
devessem aver Jurdiçam Criminal.d Ibi- 
dem, Tit. 50, § 2. 

— Codigo criminal, codigo que tracta 
das cousas crimes. 

— Pena criminal, afflictiva; opposta a 
pecuniaria. 

— Que pertence a um crime. 
— Antigamente: Que censura, ou re- 

preliende com excessivo rigor e aspereza, 
severo, rigoroso. 

criminalidade, s. /. (De criminal, 
com o suflixo «idade»). O que coustitiie 
criminal algiuna acção. 

CRIMINALÍSTA, s. m. (De criminal, 
com o suíFixo «ista»). Auctor que escre- 
ve sobre matérias criminaes; escriptor de 
jurisprudência criminal. 

CRIMINALMÊNTE, adv. (De criminal; 
com o suffixo «mente»). Termo Juridico. 
Segundo a ordem do processo, ou do foro 
criminal; de um modo criminal. 

— Applicando a pena afflictiva ao de- 
linqüente. 

— Exigindo a punição. 
CRIMINÀR, V. a. (Do latira criminare). 

Accusar alguém de um crime, imputar- 
lhe um delicto. 

— Culpar, increpar, censurar, criticar- 
— Criminar-se, v. refi. Dar-se por cr 

minoso. , 
CRIMINAVEL, adj. 2 gen. (Do " 

ma crimina, de criminar, com o su 
«avel»). Que se pôde criminar, repu 
cnniG. • 

CRIMINÔSO, adj. (Do thema crimina^ 
de criminar, cora o suffixo «oso»)- 
tem crime. 

Aquelle emfim que do preceito dado 
Eomiríi o segundo atrevimento, , 
Com que (além delle ser por ti quebrado; 
A S(!r Deos levantaste o pensamento; 
Porque a soberba tal tendo chegudo 
Do Homem vâo o criminoso intento, 
Tão humilde convém que outro '.gg. 
Que o nome, a que aspiraste, elle engei ■ 

BOL. DE MUUKA, NOV. DO nOMEM, C. IV, 

Fareis, mostrando a face portentosa 
Que fique sendo a morte appetecida : 
Doycai dc ac:iutelar-vos escondida, 
Que em vós indícios são de crijninosa. 

j. X. DE MATOS, luMAs, p. 32 (3.' ed.J. 

CRÍNA, s. f. (Do latim crinis). 
Crine.— a Passava hum coche de í" ^ 
cavallos, de fermozos cabos j.' q. 
crinas.» Francisco Manoel de Mello, P 
logos Dialogaes, p. 171. , 

—^ Termo de Botanica. Planta de 
lhas pequenas, estreitas e molles, 
alvadia: é laxativa, e boa para ^ 

CRINÁL, adj. 2 gen. (De crina, c" 
suffixo «âl»). Termo Poético. Perten 
te aos cabellos. 

CRINÁUREO, adj. (De crina ^ 
Termo Poético. Que tem cabellos de 
auricrínito, aurícomo.^ 

CRiNE, s. f. (Vid. Crina). As 
OU cóuia dos cavallos, etc. 

— Fi^uradamente: A cauda do co 
CRINÍFICO, adj. Que produz o" 

crescer o cabello. . . ga- 
CRINISPÂRSO, aj. (Do latim 

bello, e sparsus, espalhado). Ternio 
tico. De cabellos soltos, espalhados, 
compostos, desgrenhados. , , quo 

CRINÍTO, adj. (Do latira crinitus)- 
tem crine. — Cometa crinito. iieirf) 

— Termo Poético. Que tem cabe 
cabelludo. 

Essa Estrella orvalhosa de luz trémulOi 
Que antecede o planeta matutino, 
E no crinito Sol, diamante raia 
Esse globo anni-longo, que caininii''' 
Ao desmaiado albor de quatro luas.^ 
. FEAJIC. M. DO NASC., OBBAS, tOffl. ' P 

CRINO, s. m. (Vid. Crina). ^ gspc* 
t CRINOLÍNE, s. /. (De crinaj^ 

cie de saia, originalmente íeita 
que as mulheres vestiam, p^'*") jjjjg 
afastar os vestidos. — Uma crin 
varas d'aço. 

CRlNÓNE.s. m. (De crine, por 
sua similhança). Termo de 
ral. Especie de lombrigas mu c»' 
corpo alongado e da grossura ig, 
bello, também chamadas dracu 
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CRIOüLO, s. m. O escravo que nasce 
casa do senhor. 

O animal, cria, que nasce em nosso 
poder. ^ 

. Homem ou mulher branca origína- 
"a das cülonias. 

Uma mulher crioula. 
^ Negro crioulo, negro nascido nas 

. por opposição ao negro prove- 
®'6nte do trafico. 

Figuradamente : Nào comprado. — 
^vtas crioulos do teu viveiro. 
J|RIQUE, s. m. Especie de papagaio. 
^RIS, adi. 2 qnn. Sol. lua cris; ecli- 

psado. y > 

í^iguradamcnte : Funesto. 
íS. m. Termo Malaio. Arma da fei- 

da adaga, usada pelos llalaios, co- 
''ina de dous palmos a dous palmos 

® meio. 

tu menos fugir poderás d'estc, 
osto que rica, e posto que assentada 

Jjii 110 groiiiio da Aurora oude iiascestes, 
^pulenta Malaca nomeada; 
As settas venenosas que fizeste, 

s crísgs, com que já te vejo armada, 
lalaios namorados, Jaos valentes 

J-odos farás ao Luso obeilientes. 
"AM., Lus., c. X, est. 44. 

Eclipse. 
JRISÁDA, s. /. (De cris, com o suffixo 
^3»). Golpe dado com o cris. 
CRISÁLIDA. Vi d. Chrysalida. 
. s. f. (Do grego krisis, de kri- 

®®parar, julgar). Tei mo de Medici- 
•;^sforço repentino, involuntário, acom- 

ent^ de agitaçSo, que termina a lucta •"s a natureza e a doença, e decide da 

de"®,?'' da cura do enfermo. As crises 
ordinário se fazem por meio de algu- 

^ excreção, como suores, ourinas, etc. 

cjj crise. — É dia de crise. — As 
favoráveis são ordinariamente ari- 

jjj ^'^das por signaes propícios que se 
tres dias antes. Hoje, porém, 

Com '''^ises meramente consideradas 
Seu ^ ° '■'^stííbelecimento das íuncções em 
ç5o normal, por effeito dadiniinui- 
Uiid ^®tado morbido que tinha repri- 
çg ^ vivacidade do movimento vital em 

0''gSos, particularmente nos secre- 

^'S^iradamente: Ponto, momento 
"Estado perigoso e decisivo de um 

^«'0, de uma nação. 
crise commercial, estado precário 

estado de grandes perdas 
pelos negociantes, o receio de 

desastres. 
daj ""cumstancias perigosas e arrisca- 
 ^lUe alguém se acha. 

SUfj . "Jl^igamente ; Critério, critica, cen- 
to sobre o merecimen- 
tUad,,. Suína obra litteraria depois de um 
^ exame, 

o ''^ministerial, momento em que 
^ dissolvido, sem que ou- 

formado; momento em que ha 

desharmonia entre os ministros ou emba- 
raços difficeis de vencer. 

— Crise da natureza, nome dado ás 
grandes convulsões, que sobrevêm no glo- 
bo terrestre. 

— Crise monetaria, embaraço produ- 
zido pela falta do moeda. 

CRISE, s.- m. ant. Tecido de lã, bran- 
co e muito fino, especie de estamenha 
ingleza. 

CRISM... Todas as palavras que co- 
meçam por Crism... procurcm-se em 
Clirism  

CRISÓL, CRYSÓL ou CHRYSÓL, s. m. 
(Do grego khryssós, vaso). Cadinho; va- 
so de barro em que se fundem os metaes. 
O ouro funde-se ordinariamente em um 
crysol de barro bem cosido, c mettido 
dentro de outro, por maior segurança : 
para a prata usa-se modernamente do 
crisóes de ferro. 

— Figuradamente : Aquillo que serve 
para se experimentar ou apurar alguma 
cousa; pedra de toque. 

Muitos d'estes Lycêos siio chrysol puro 
Da liga da linguage : allí de Autores 
De grave fama anciàa bem merecida 
As immortaes bellezas se alardêào. 
E o liquido ouro fino da palavra, 
Da phraso mui formosa allí so apura. 

FKAKC. U. DO KA6C., OBRAS, t. I, p. 37. 

CRISÓLITA ou CHRYSÓLITHA, s. /. 
(Do grego hrysos, e lithos, pedra). Ter- 
mo de Mineralogia. Pedra preciosa de cor 
de ouro esverdinhado. Dislinguem-seduas 
especies de cripólitas, uma das joyalhei- 
ros, de cor amarella desmaiada, mes- 
clada de verde; outra do Brasil, de uma 
bella cor de ouro,tirante levemente a verde. 

CRISÓPRASO. Vid. Chrysópraso. 
CRISPAÇÃO. Vid. Crispatura. 
CRISPÀDO, ac^'. Encrespado, contraindo. 
CRISPATÚRA, s. f. (Do latim crispa- 

tura). Termo Didático. Contracção, en- 
colhimento das cousas que se enrugão ou 
se enrolam sobre si mesmas ao aproxi- 
mar-se ao lume, como o pergaminho, etc.; 
estado de cousa encolhida, encrespada. 

— Termo de Medicina. Contracção es- 
pasmodiea das partes membranosas. 

— Crispatura de nervos, nome dado 
vulgarmente a um estado convulsivo e 
momentâneo dos musculos e tendoes. 

CRÍSTA, s, f. (Do latim crista). Ca- 
rúncuia ou carnosidade vermelha ordina- 
riamente recortada, que cresce sobre a ca- 
beça do gallo, da gallinha, etc. 

— Por analogia: O que so lhe asse- 
melha; a parte levantada que guarnece 
a cabeça de algumas serpentes; peça de 
ferro em forma de crista que adorna o 
alto do cimo ou capacete; cimo de um 
monte, de um rochedo. 

— Termo de Historia Natural. Poupa, 
pennacho, prolongamento que formam as 
pennas na cabeça de varias aves, como 
o pavão, o faisão, etc. Tal é o sentido em 
que tomara estó vocábulo os naturalistas, 

conforme ao que elle tem na lingua la- 
tina. 

— Termo de Fortificação. A parte 
mais levantada da esplanada que fôrma 
o parapeito da estrada coberta. 

— Termo de Cirurgia. Excrescencia 
carnosa no ânus o ao redor das partes 
genitaes, principalmente quando estão af- 
íectas de vírus syphilitico. 

— Em Anatomia também se dá este 
nome a certas eminencias ósseas, estrei- 
tas e alongadas, taes como a crista do 
ileo, que forma a borda superior d'este 
osso; a crfsta da tíbia, formada pela 
borda anterior do osso do mesmo nome; 
e a crista do osso ethmoideo, também cha- 
mada apóphyse crista galli. 

— Termo de Botanica. Arvore de ílôr 
vermelha, folhas como as da ameixieira: 
não dá fructo. 

— Crista de gallo. Planta que produz 
uma flor encarnada e retorcida, e folhas 
parecidas com a crista de gallo. Ha duas 
especies: crista de gallo alta (crista gal- 
li), que tem as folhas grandes, o depois 
da flor dá uma semente branca do tama- 
nha do uma ginja; e outra (crista de gal- 
lo baixa (crista gallinacea), que não dá 
fructo nem semente. 

— Crista marinha, funcho marinho, ou 
herva de S. Pedro. 

— Figuradamente: Orgulho, soberba. 
■—Levantar as cristas, ensoberbecer- 

se, ameaçar. 
— Abater as cristas a alguém, reba- 

ter-lhe a insolencia. 
— Jogar as cristas, brigar, ter bulhas, 

brigas. 
— PI. Laços de fita ou rendas no alto 

da cabeça, servindo crenfeite. 
CRISTADO, adj. (Do latim cristatus). 

Que tem crista. 
CRISTÁL ou Chrystal, s. m. (Do la- 

tim crystallum). Termo de Phisica. Cris- 
tal de rocha, ou simplesníL-nto cristal, 
quartzo hyalino incolor, a mais dura de 
todas as variedades de quartzo, que apre- 
senta na sua forma primitiva p-ismas de 
seis faces terminadas por duas pyrami- 
des, d'uma limpidez perfeita. 

— Por analogia: Nome de um vidro 
branco d'uma grande transparência mais 
pesada que os vidros ordinários, o con- 
tendo óxido de chumbo.— Um frasco de 
cristal.—Cristal de Veneza. — Cristal da 
Bohemia.— Falado de cristal. 

Que as lagrymas saudosas, que derramo, 
N'um vidro de cmíaí, contra corrente, 
Que trazes mandes lá a tua fresca praya. 

ANT. PEUB., SON., 1ÍV. I, n.O 50. 

Quanto se chegam mais os olhos perto, 
Tanto menos a vista determina 
be 6 crslal o que vô, se diamante, 
Que assi se mostra claro e radiante. 

CAM,, LUS., c. VI, est. 9. 

Já finalmente todos assentados 
Na grande sala, nobre e divinal. 
As deosas em riquíssimos estrados, 
Os deoses em cadeiras de cryttal; 
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Foram todos do Padre agasalhados, 
Que CO'o Thebano tinha assento igual; 
De fumos enche a casa a rica massa 
Que no mar nasce, e Arabia em cheiro passa. 

OB. ciT., c. V, est. 25. 

Mastigam os cavallos, escumando, 
Os áureos freios com feroz sembrante : 
Estava.o sol nas armas rutilando 
Como em crystal ou rigido diamante ; 
Mas enxerg;i-se u'um c n'outro bando 
Partido desigual e dissonante, 
Dos onze contra os doze : quando a gente 
Começa a alvoroçar-se geralmente. 

oB. OIT., c. VI, est. ü2. 

Qual o reflexo lume do polido * 
Espelho de aço, ou de crystal formoso, 
Que do raio solar sendo ferido, 
Vae ferir n'outra parte luminoso; 
E sendo da ociosa mSo movido 
Pela casa, do moço curioso. 
Anda pelas paredes e telhado. 
Tremulo aqui, e ali dessocegado. 

OB. CIT., c. VIII, est.87. 

De crystal transparente leva a espada, 
D'csmaltados lauores guarnecida, 
Luuas de suave cheiro, & a camisa 
Das obras mais sutis de Luzitania. 

COETE HEAL, NAÜP. DE SEPDLV., C. IV. 

Tres mil Státuaa de bronze, infindos Quadros 
Pórfido, Jaspe, em longas Columnatas, 
Balaústres de crystal, Vasos de custo. 

í-BANO. M. DO NílSC., OBBAS, t. VIU, p. á33. 

Não me incantam a mim, nào me imbellecam, 
Como aos outros cantores alamoda 
Que a nossos doces climas transplantaram 
Esses gelos do norte, esses brilhantes 
Caramelos dos topes das montanhas... 
Do sol do meio dia aos raios vivos, 
Parvos ! se lhes derretem; a brancura 
Perdem co'a nitidez, e se convertem 
De lúcidos crystaes, em agua chilra. 

OAKBETT, D. BUANCA, Ç. III. 

— Poeticamente: Reino de cristal, o 
oceano. 

Despois de ter um pouco revolvido 
Na mente o largo mar, que navegaram. 
Os trabalhos que pelo Deos nascido 
Nas Amphioneas Thebas se causaram ; 
Já trazia de longe no sentido, 
Para prêmio de quanto itial passaram, 
Buscar-lhe algum deleite, algum descanso 
No reino de crystal liquido e manso. 

CAM., Lüs., c. IX, est. 19. 

— O carro de cr istal, o carro do sol. 

N'isto Phebo nas aguas encerrou 
Co'o carro de crystal o claro dia, 
Dando cargo á irmã, que alumiasse 
O largo mundo, em quanto repousasse. 

CAM., Lus., c. I, est. 56. 

— Collo de cristal, collo bello, bran- 
co, brilhante. 

—« Que lhe importa a Dona fulana 
ser toda huma taholda de Ourives, testa 
de prata, cahellos de ouro, olhos de esme- 
raldas, faces de pérolas, hoca de riibins, 
dentes de aljofar, collo de cristal?» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 36. 

CRISTALÉIRA, ou CLYSTEREIRA, s.f. 
(De clystel com o suffixo «eira»). Mu- 
lher quo applica clysteis. 

GRISLALÉIRO, s. m. Vid. Cristaleira. 
CRISTALLÍNA, s. /. (Vid. Cristallino). 

Termo de Medicina. Pústula syphlítica 
cheia de um humor aquoso e transparente 
que se forma no prepúeio. 

— Termo de Chimica. Substancia or- 
ganica que existe no cristallino. 

CRISTALLÍNO, adj. (De Cristal com o 
suffixo «iuo»). Que tem a transparência de 
cristal. 

Vêe que pelo apposento d'ouro fino 
Hum novo resplandor tremulo corre, 
Qual do inquieto espelho cristalino. 

QUEVEDO, AFFONSO AFBICAKO, C. I. 

Assi da fonte cristalina, e pura, 
Meu Rio, a tua clara agua a vea enchendo, 
Sempre igual, semiJi-e doce, e sem mistura, 
Que a turve, té o mar largo vá correndo. 

ANT. FERB., SONETOS, 1ÍV. 1, n. 50. 

 Eis que say 
D'agoa, e soberbo vay em todo estado 
O grã Tejo dourado, em cristallino 
Carro d'ouro mais íino guaruecido. 

IDEM, EOLOOAI. 

Verào morrer com fome os filhos caros, 
Em tanto amor gerados e nascidos; 
Verào os Cafres ásperos e avaros 
Tirar á linda dama seus vestidos : 
Os crystallinos membros e preclaros 
A calma, ao frio, ao ar verão despidos; 
Depois de ter pizada longamente 
Co'os delicados pés a areia ardente, 

ou. CIT., c. V, est. 47. 

Descobre o fundo nunca descoberto 
As areas ali de prata fina; 
Torres altas se vêm no campo aberto 
Da transparente massa crystallina. 

oB. CIT., c. VI, est. 9. 

Ali com mil refrescos e manjares, 
Com vinhos odoriferos e rosas, 
Em cristallinos paços singulares, 
Formosos leitos, e ellas mais formosas; 
Emfim, com mil deleites nào vulgares, 
Os esperem as nymphas amorosas, 
D'amor feridas, para lhe entregarem 
Quanto d'ellas os olhos cubiçarem. 

OB. CIT., c. IX, est. 41. 

Ali em cadeiras ricas crystallinas, 
Se assentam dous e dous, amante e dama; 
N'outras, á cabeceira, d'ouro finas. 
Está co'a bella deosa o claro Gama : 
De iguarias suaves o divinas, 
A quem não chega a egypcia antigua fama, 
Se aecumulam os pratos de fulvo ouro, 
Trazidos lá do Atlântico thesouro. 

OB. CIT., c. X, est. 3. 

Olha o monte Sinai, que se ennobrece 
Co'o sepulcro de Sáncta Catharina: 
Olha Toro, e Gidá, que lhe fallece 
Agua das Fontes doce o crystallina. 

OB, CIT., c. X, est. 99. 

Vê-se em csphera obliqua collocar-se 
Este sitio n'hum globo crystallina, 
Da fria zona, e torrida apartar-se, 
Onde o clima ficava mais benino; 
Hum breve espaço só mosti a occupar-se 
Do Homem, por ingrato dclle iiidino, 
Fazendo então o Sol com igualdade 
Geral repartição da claridade. 

BOLiM DE uoüEA, Kov. DO noM., c. I, est. 25. 

j Ficou como Homem que da claridade 
Onde o raio solar alumiava. 
Entrando em moderada obscuridade 
Lhe pareeeo de todo que cegava ; 
Que da clara impressão a qualidade 
No Crystallino Centro não obrava 
Em seu opposto, até que despedido 
Pouco e pouco usar pôde do sentido. 

OB. CIT., c. IV, est. 108. 

— Figuradamente: Frágil, inconstante- 
— Um amigo cristallino. 

— Humor cristallino, um dos q"® ® 
acham no olho no qual se faz a refracç^ 
da luz. 

— Ceos cristallinos, são dous, entre 
primeiro movei, e o firmamento no j 
tema de Ptolomeu. 

~8. m. Termo d'Anatomia. Pequ^" 
corpo transparente de fôrma lenticu a» 
situado na parte anterior do humor c 
tallino do olho. „ i 

— Termo d'Astronomia antiga. 
um dos céos transparentes e concentrjc i 
que, segundo , Ptolomeu, envolvem a , 
ra, alem dos circules dos planetas. 
meiro, o segundo cristallino. 

— Vidrilhos e brincos de vidro. 
CRISTALLIZAÇÃO, s. f. (Do thema g 

talliza, do cristallizar, cora o su 
«ação»). A operação de cristallizar. 

— O effeito de cristallizar o sal 
solvido. - 

CRISTALLIZAR, u. a. (De Cristal). ^ 
mo de Chimica. Condensar em cristal' 

— Cristalizar-se, v. refl. Condensar- 
em cristal. 

— Com suppressão do pronome se- 
Fazer cristallizar um sal. .y, 

CRISTALLIZÁVEL, adj. 2 gen. (D" 
ma cristalliza, do cristallizar, com o ^ 
fixo «avelí). Termo de Chymica. 
susceptível de se cristallizar, de W 
uma fôrma cristallina. . yj 

CRISTALLO-ATÓMICO, adj. (De cris^^ 
e atomico). Termo de Physica. 
plica a formação dos cristaes po"^ 
reunião de átomos. 

CRISTALLO-ELÉCTRICO, adj. 
Physica. Que tem relação coiü ^ 
cidade, desenvolvida pelo calor em 
tos cristaes. , . e 

CRISTALLOGÉNIO, s. /. (De 
do suíBxo «gênio», producção). 
Didactico.Sciencia da formação dos 
tacs* _ Cfi®* 

CRISTALLÓGRAPHO, s. m. (Vid. 
tallographia). O que se occupa da 
tallographia. ^ .pcro 

CRISTALLOGRAPHÍA, s. f 
Jcristallos, cristal, e grafein, JoS 
Sciencia que tracta da descrípÇ'^^^^ 
cristaes, com a ajuda d'uma ^ Je 
convenção, composta de palavras 
signaes algebricos e geométricos, 

t CRISTALLOGRÁPHICO, adj. ^i^r- 
tallographo, com o suffixo 
mo Didactico. Quo tem relaçao 
cristallographia. Jcfi' 

GRISTALLÓIDE, adj. (Do 
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cristal, e eidos, fôrma). Termo 
.® Historia Natural. Que tem a apparen- 

de cristal. 
Termo de Anatomia.—^ácris- 

Slloide, a cápsula cristalliiia ou o cris- 
taliino. 

JRISTALLOLOGÍA, s.f. (Do grego Tcris- 
" los, cristal, e logos, theoria). Tractado 

"os cristaes. 
t CRISTALLOLÓGICO, adj. Que é rela- 

"vo á cristallologia. 

ÇRISTALLOMETRÍA, s. f. (Do grego 
'^^itallos, e metron, medida). Medida 

fôrmas geometricas dos cristaes. 
t CRISTALLOMÉTRICO, adj. (De cris- 

sllometria). Que tem relação com a cris- 
lalloraetria. 
^ ÇRISTALLONOMÍA, s. f. (Do grego 
^istallos, e nomos, lei). Conhecimento 

'eis da cristallisação. 
t CRISTALLONÓMICO, adj. (Vid. Cris- 

® |onoinia). Que tem relação cora a cris- 
'allonotnia. 
, ÇWSTALLOTÉCHNIA, s. /. (Do grego 

^ arte). Termo Didacti- ^ d'obter cristaes completos com 
diversas modificaçòes que cada um 

®lles comporta. 
^Arte de cristallizar. 
t^RISTÃO, s. m. Na província do Mi- 

Capado, bode. 
CRISTATELLA, s. /. Termo de His- 
Natural. Polypo cujas bocas têm 

te f '^"plicada ordem de innumeraveis 
^■^ulos, e são sustidos era collos cur- 
apegados a um corpo coraraum gela- 

^^oso que ^luda de logar como as hy- 

estes animaes nas aguas 
agnadas. Á vista simples não repre- 

tolor"^ ™ais que pequenas manchas de 

CRISTÉL. Vid. Clystel. 
RISTELÊIRA. Vid. Cristaleíra. 

,j^^RISTÍCOLO ou CHRISTÍCOLO, adj. 
p^^^jsto). Que segue a religião christã. 

'£i ^^TERIO, s. m. (Do latim criterium). 
Philosophia. Regra ou princi- 

ío t f discernir ou julgar o verdadeiro 
o bem do mal, etc. 

^olta o Critério a voz, e o douto exame 
ç, 'apelos ré-inénores ouvidos, 
Q agrado e proveito, até ;ls almas, 
Sah ""P''"ne, e guarda longamente das eloqüentes iguarias. 

®'®ano. m. do nasc., obras, tom. i, p. 37. 

®- /• (Vid. Critico). A arte 
^'arf a^sproducçoes litterarias, as obras 

etc. 
regras da crítica. 

idg dado por um critico.—E' uma 
^ ^ihorea criticas que se têm feito, 
^■yiscussão dos factos e dos textos. 
 uma critica, juizo critico. 

tiçQ critica, ter discernimento crí- 

írCrise. 
"flCADÔR, s. m. (Do thema critica, 

CRIV 

de criticar, com o suffixo «dor»). O que 
gosta de criticar, censurador. 

CRITICÁR, V. a. (De critico). Fazer o 
exame crítico das obras d'arte ou d'espi- 
rito. — Criticar uma obra, um auctor. 

■—Censurar. Criticar os actos ã'um mi- 
nistro. 

— Fazer crise. 
CRITICAMÊNTE, adv. (De critico, com 

o suffixo «mente»). Com crítica, segundo 
as regras da critica. 

CRITIGÁVEL, adj. 2 gen, (De crítica, 
com o suffixo «avel»). Que pode ser jus- 
tamente criticado; censurável. 

1.) CRÍTICO, adj. (Do gregokritikos, de 
krinos, julgar). Que respeita á crítica. 
Dissertações criticas. 

— Termo de Medicina. Que indica uma 
crise. — Phenomenos críticos. 

— Tempo ou edade critica, época da 
vida, nas mulheres, em que cessa a mens- 
truação, assim chamada por causa das 
indisposições ou das doenças mais ou 
menos graves que lhes são freqüen- 
tes. 

— Dia critico, dia em que, segundo 
as observações feitas por médicos hy- 
pocraticos, de ordinário sobrevém uma 
crise. 

— Dia critico, diz-se também do dia 
em que as mulheres tem a assistência. 

— Por extensão: Difficil, perigoso, de- 
cisivo. — Os momentos críticos da vida. 
— Vejo-vi0 n'uma posição critica. 

2.) CRÍTICO, s. m. (Vid. Critico 1). O 
que julga ou aprecia as obras de espiri- 
to ou d'arte. — dSenão dizey-lke aos crí- 
ticos, & mal contentes, que se dispão, & 
venham lutar comigo neste posto.d Fran- 
cisco Manoel do Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 192.— d Chega a tão alto, que 
por ser Quatrino a moeda mais cômica 
de Roma, disse já hum critico, com atre- 
vida agudeza, que Deos en toda a parte 
era Trino, mas que em lioma Quatrino.» 
Idem, Ibidem, pag. 112. 

— O que censura, e diz mal. 
CRITIQUIZÁR, Vid. Criticar. 
CRITÓPHA60, adj. (Do grego krithê 

cevada, e phagein, comer.) Que se sus- 
tenta de cevada. 

CRIVAÇÃO, s. f. ("De crivo, com o suf- 
fixo «ação».) A acção ou trabalho de pas- 
sar pelo crivo qualquer substancia ou se- 
mente. 

CRIVÁDO, part, pas. de Crivar. 
CRIVAR, V. a. (De crivo). Passar por 

crivo. 
— Figuradamente. Fazer pequenos fu- 

ros. Crivaram-no de laias. 
CRÍVEL, adj. 2 gen. (Do latim credi- 

hilis). Que merece, ou pode crer-se. 
CRÍVELMÊNTE, adv. (De crivei, e 

mente). De modo crivei, provavelmente. 
CRÍVO, s. m. (Do latim cribrum). Ins- 

trumento furado por um grande numero 
de buracos, pelos quaes se separa o que 
é mais fino, do mais grosso. 

CROC 643 

— Figuradamente: O crivo das nu- 
vens, divisão da chuva em fottas miú- 
das, o estar peneirando, como vulgar- 
mente se diz. 

— O navio feito um crivo de pellouros, 
isto é, esburacado, mui furado. 

CRÍZE, Vid. Crise. 
CRÓ, s. m. Jogo de cartas entre mui- 

tas pessoas, que consiste em juntar, por 
meio da troca, todas as cartas d'ura naipe, 
e então se diz cró e ganha-se o jogo; 
tem também os nomes de VivaVamor, 
e de recoveiro. 

CRÓCA, s. f. Páo de charrua. 
CROCÁL, s. m. (Do latim crocallis). 

Pedra preciosa. 
CROÇA, s. f. Vid. Coroça. 
CROÇE, s. f. Herva que mata aranhas. 
CRÓCEO, adj. (Do latim croceus). Da 

cor de açafrão. 
CROCHÍA, Vid. Coxia. 
CROCIDÍSMO, Vid. Carpologia. 
CROCIF... Todas as palavras que co- 

mecem por crocif... procurem-se em cru- 
cif... 

CRÓCINO, adj. (Do latim crocinus). 
Açafroado, de açafrão. 

CROCITAR, V. a. (Do latim crocitare). 
O cantar do corvo, ou como elle. 

CRÓCO, s. m. (Do latim crocus). Aça- 
frão. ■ 

CROCODILIANO, s. m. (De crocodilo, 
com o suffixo «ano»). Termo de Histo- 
ria Natural. Genero de reptis de que é 
typo o crocodilo. 

CROCODÍLO, s. m. (Do latim crocudí- 
Itis). Termo de Historia Natural. Genero 
de repteis amphibios, denominado croco- 
dilus por Bruce, e distribuído por Cu- 
vier na ordem dos saurios do feitio de 
um lagarto, mas summamente maiores, 
chegando algumas vezes a ter trinta pés 
de comprimento; têm a cauda chata nos 
lados; os dedos mais ou menos unidos 
por membranas; uma só ordem de den- 
tes fortes o agudos em cada maxilla; 
a língua camuda, chata, e pegada até 
quasi á ponta; a boca rasgada até atrás 
dos ouvidos ; a abertura do ânus longitu- 
dinal ; corpo e cauda cobertos do esca- 
mas duríssimas quadradas; uma especie 
de serra no meio do dorso, e outra mais 
alta e forte sobro a cauda. Este genero 
comprehende o croco.dilo propriamente 
dito, o gavtal, o caimão das colonias 
francezas, o alligator das inglezas, e o 
jacaré do Brasil, e mesmo d'esta3 espe- 
cies ha variedades. O primeiro, de que 
só tratámos n'este artigo, tem o focinho 
oblongo e deprimido, os dentes desiguaes, 
e subdivide-se em varias especies que se 
encontram nos dous continentes; porém 
a mais conhecida é o crocodilo do Nilo 
[lacerta crocodilus de Linneo), tão cele- 
bre entre os antigos. Todos estes animaes 
são ovíparos, c os seus ovos não excedera 
em grandeza aos de um ganso: vivem 
nos rios ou lagos de agua doce, correm 
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pelas praias, e não costumam afastar-se 
da agua mais de uma légua; são por ex- 
tremo vorazes, e nutrem-se principalmen- 
te de peixes e aves aquaticas, que elles 
matam e guardam em algum buraco de- 
baixo d'agua, esperando primeiro que a 
sua preza se putrefique para então a co- 
merem. As vórtebras do pescoço são dis- 
postas de maneira, apoiando umas sobre 
outras, que lhes difSculta o movimento 
lateral; e a lentidão com que elles se vol- 
tam dá logar ao homem a evitar-lhes o 
ataque, mudando ligeiramente de direc- 
ção. 

E esta espinha de hum mauro Crocodilo, 
Que n'agoa vive, o na ribeira pasce. 

ANT. FERR., EGLOGA 6. 

Digo aquella que a mór força te posta 
Na bruta crueldade, e impio uzo 
Dos feros Crocodrillos... 

CÔRTB BEAL, NADF. DE SEPÜLV., C. I. 

— Figuradamènte: Pessoa refalsada, 
traidora, pérfida, enganadora. 

— Lagrimas de crocodilo, lagrimas 
fingidas, falsas, para commover e illudir. 

CROCÓNIGO, adj. e s. m. Terriio de 
Chymica. Diz-se do ácido de carbono que 
se annuncia formar-se em preparação do 
potássio. 

CROCUS METALLÓRÜM, s. m. (Do la- 
tim crocus, açafrão; e vietallorum^ gene- 
tivo do plural de metallum, metal). Ter- 
mo de Pharmacia e de Chymica. Vid. 
Fígado à'antimónio. 

— Composição de partes eguaes de 
nitro e antimonio, pulverisados, inflam- 
mados e movidos até se reduzirem a pó 
vermelho açafroado. 

CROMÁTICO. Vid. Chromatico. 
CRÒNHA, 8. f. Peça de páo que sus- 

tenta o cano da espingarda, clavina, pis- 
tola, etc., e por onde se lhe pega para 
atirar. 

CRONHÊIRO, s. m, (De cronha, com o 
sufBxo «eiro»). Official que faz crônhas. 

CRONI... CRONO... Todas as palavras 
que comecem por croni... ou crono..., 
procurem-se em chroni... e chrono... 

CRÓQUE, s. m. (Do francez croc). Ter- 
mo de Nautica. Ferro, que, em ura ex- 
tremo, tem duas pontas, uma curva como 
anzol, e outra recta como um chuço, e 
outro extremo se encaixa em uma haste 
ou vara muito comprida. Serve para, com 
a ponta recta, ter de encontro o costado 
para o escaler ou lancha não bater nelle ; 
e a curva para lançal-a a qualquer cou- 
sa, como aos colhedores, ancoras, portas 
das peças, etc., para atracar-se ao navio : 
pôde igualmente servir para outros fins 
que se oflerecer. 

— Gancho grande do mesmo metal, 
de que os negros se servem na America 
para manejar os rôlos de tabaco. 

CROQUEZiNHO, s. m. Diminutivo de 
Croque. 

CROQUÍNHAS, s. f.pl. Cocarinhas.— 
Assenfar-se em croquiuhas. 

CRÔSTA, s. f. Codea de bostélla. Vid. 
Crusta. 

CRÔSTO, Vid. Colostro. 
CRÓTALO, s. VI. (Do gregc krotalon). 
— Termo de Historia Natural. Genero 

de repteis da ordem dos ophidios, familia 
das serpentes verdadeiras, tribu das ser- 
serpentes conhecida pelo nome de serpen- 
tes de campainhas. 

— Termo da Antigüidade. Instrumento 
musico dos Egypeios, especie de atabale. 

— Castanhêtas de tocar, bailando ao 
mesmo tempo: eram usadas pelos sacer- 
dotes de Cybelle. 

CROTÓNIGO, adj. (Do grego kroton, 
com o suffixo «ico»)- Termo de Chimica. 
Ácido volátil muito acre, e venenoso, que 
se obtém das sementes da Crutcn kilium. 

GROUP, s. m. (Palavra usada em Edim- 
bourg para designar esta doença). Termo 
de Medicina. Especie de angina muito 
commura nas creanças.Caracterisa-se pelo 
desenvolvimento das falsas membranas 
nas vias respiratórias, e por uma tosse 
singular, comparada ao canto do gallo 
quando novo. 

CRÚ, adj. (Do latim crudus). Não co- 
zido. — Peixe crú. — Carne crúa. 

— Não cortido. Couro crü. 
— Não preparado. 8eda crúa. 
— Não córado. Linho crú. — Panno 

crú. 
— Materiaes crús, não manufaotura- 

dos, que estào ainda no estado em que 
os produziu a natureza. 

— Terras crúas, as que ainda não fo- 
ram cultivadas. 

— Termo de Medicina. Humores crús, 
que não têm recebido o gráo de cocção 
necessaria; que ainda não chegou á ma- 
turação, ao estado conveniente para ser 
expulsado do corpo. 

— Termo do Pintura. É quando em 
um painel tem a pintura os escuros mais 
fortes, do que é necessário, e mais cla- 
ros, do que é licito; e estes extremos se 
ajuntam immediatamente sem haver uma 
meia tinta, que os una. 

— Cor crúa, muito forte, discordante, 
que se não uno insensivelmente com a 
que lhe está immediata. 

— Que tem crueza d'estomago. Jrú de 
indigestuo, 

— Tosco. 
— Figuradamente : Cruel, austero, se- 

vero. — aE foi assi de feito, que lhe fez 
ainda per mar duas vezes, e duas per 
terra de hoons cavaleiros e hem corregi- 
dos, durando per longos tempos grande 
guerra e muyto crua antre elRei Dom Pe- 
dro de Casttlla e elRei Dom Pedro Da- 
ragom.K Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 15. 

Desde agora 
Sahirás ao campo mundano 
A dar cnta e nova guerra 

Aos imigos, 
A glória a Deos soberano 
In excelsis, et in terra 
Pax homiuibus. 

GIL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

Receou a guorra erva 
Que o César lhe promettia ; 
Entancesper aliam via 
Jieverle sunt inpatria sua 
Com quanta gente trazia. 

rOEM, IBIDEM. 

Ahrahão. O Morte, quào cruas sào tuas esporas • 
Quão líistimeiras ! 

Morte. Nào vos detcnhais ; 
Andae, que sào horas. 

IDEM, ADTO DA IIIST. DE DEÜS. 

E sofres (digo) Amor, noites tam crtias ? 
Eniquanto o animo, em quanto d'elle fiOi 
Está calado o quedo : e etn quanto o fogo . 
Lhe aquenta o brando corpo, e vence o fn®- 

ANT. FERR., BLEOIA VIU. 

— <i Rompendo seus exercitas ouve 
tre elles huma crua batalha. i> Barros, D®' 
cada I, Liv. i, cap. 1. — <íNa qual desa- 
vença houve huma mxiy crua contend^í-^ 
Idem, Década II, Liv. i, cap. 
Madrasta.y> Idem, Década III, Liv. 
cap. L 

Não tens aqui senào aparelhado 
O hospício, que o crú Diomedes dava, 
Fazendo ser irianjar acostumado 
De cavallos a gente que hospedava; 
As aras de Busiris iufatnado, 
Onde 03 hospeilcs tristes immolara, 
Terás certas aqui, se muito esperas; 
Fuge das gentes perlidas e feras. 

CAM., i.DS., c. II, est. G2. 

Traziam-na os horriíicos algozes 
Ante o Rei, já movido á piedade; 
Mas o povo com falsas e ferozes 
Rasões á morte crua o persuade: 
Ella com tristes e piedosas vozes. 
Saídas só da magoa, e saudade 
Do seu Principe, e filhos que deixava, 
Que mais que a iiropvia morte a magoava- 

OB. ciT., c. m, est. 124. 

Oh Progne crua! oh magica Medêa! 
Se em vossos proprios filhos vos vingncs 
D:i maldade dos paes, da culpa iilheiftj 
Olhae, que inda Thereza pecca mais; 
Incontincncia má, cobiça feia, 
Sào as causas d'e3te erro principacs: 
Scylla por uma mata o velho pae, 
Esta por ambas contra o filho vae. 

OB. OIT., c. III, est. 32. 

Triste ventura e negro fado os chama 
N'este terreno meu, que duro e irado 
Oâ deixará d'um crú naufragio vivos, 
Para verem trabalhos excessivos. 

OB. OIT-, c. V, est. 46. 

A multidão das pedras que voava 
No Sancto dá, já a tudo oíicrecitlo: 
Um dos maus, por fartar-se mais depr 
Com crúa lança o peito lhe atravessa- 

OB. CIT., c. X, est. 117. 

Com Lagrimas amostrão, quanto 
E quanto lhe a ambos doe sua morte 

CORTE REAL, NAÜF. DE SErüLV., C- IV- 

Mas isto tudo he qual fumo, ou terra 
No ar do rijo Boreas levantada, 
Em respeito d'aquella erva 
Que arma, arma, contra o Homem o 
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Ã Sapiência, que nâo erra, 
Qy' Dem por isso obra aocelerada 
^ *"0 na ineiite lhe br:ida estava ouvindo 

Qoin brandas liigriuias pedindo. 
kolim de mouka, nov. do uomem, c. 1, est. 75. 

Voltão Preseitos a seus crus tormentos; 
apenas se retira a mào Divina, 

ontinua, em consulta o atro Senado. 
^'KANC. M. DO NASO., OS MAIITYEES, 1ÍV. VIU. 

pomTario, que peleja a par do Cônsul 
"veste, e em torno d'elle ardente troa 

cruas armas. 
idem, ibidem, p. 427. 

Pois sim. E que d'ahi, arrependido 
yuando lhe cila morreu, veiu a estes sítios 

vez de ir ao convõiito, e em Monteagudo 
ez eijsa errnida, e em rraas penitencias 
e cilicio e jejuns eousomme a vida. 

oarkett, d. bbanoa, c. I. 

s aãv. (De crua, com o ®xo «mente.») Cruelmente j com rigor, 
severidade. 

^quelles erros feos 
};0m que tu perseguiste 
ieu pay tam cruamente 

dão de ti vingança. 
Atrr. PKRR., cASTKo, act. II. 

j 'Pelejar cruamente.» Barros, Deca- 
® in, Liv. VII, cap. 3. 

CRUCESIGNÀTO, adj. (Do latim cruce- 
ynutus). Marcado com cruz, que traz 

por divida. 
^ RUCIAL, adj. (Do latim crucialis). 

Cirurgia. Incisão crucial; in- 
''0 feita em cruz, em forma do cruz. 

n s. f. (Do latim criicia- 
díb l'" JBotanica. Planta infun- miiorme, classificada por Linneo na 
Ig yS'>niia monoicia cora o nome do va- 

das''^ ^ pertencente á familia 
por Jussien, assim chamada da disposiyào das suas folhas, 

■'■wctores a consideraram como vul- 
Pp''"' íidstringente. 

. «UCIAR, V. a. (Do latim cruciare). 
°f'iientHr, inartyrizar. 

s. m. (Do latim cruciafus). 
'°^ento, angustia. 

s. /. (Do latim crucis, 
® ferre, levar). O que leva a cruz 

p P''oçissües, etc. 
^CÍFERAS, s. /. Termo de Botanica. 

da constituem a terceira ordem 
ig ^■sse das dicotyledónes polypétalas, 

hypogyneos, de Jussieu. üs 
são: calyx de quatro fo- 

taj ' ^°''óna com quatro pétalas dispos- 
p''uz, alternas com as folhas do 

® debaixo dopistyllo; seis 
UtH ovário superior, coroado de 
te. ou de um estigma persisten- 

ou sitícula; semente sem 
Hafi^ ; folhas alternas; flores ordi- 
6 tej dispostas cm racimos simples 

As plantas desta familia são 
e quasi todas economicas e 

'^ifaes, principalmente antiscorbúti- 
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cas, propriedade que devem ao oleo vo- 
látil acre que se acha em todas as suas 
partes. Também nellas se encontra muito 
azote; e por isso se decompoem prom- 
ptamente, espalhando um cheiro particu- 
lar. A acrimonia do principio volátil das 
cruciferas enfraquece-se pela cultura, e 
é além d'isso disfarçada pela mucila^^em, 
ou pela matéria sacharína. 

CRUCÍFERO, adj. (Vid. Cruciferario). 
Que traz ou leva cruz. — O estandarte 
crucifero. 

— Termo de Botanica. Que tem uma 
corólla de quatro pétalas em cruz. 

CRUCIFICAÇÃO, s. /. (Do thema cru- 
cifica, de crucificar, com o suffixo «ação»). 
Aeçào ou effeito de crucificar. 

— O supplicio da cruz. 
crucificado, part. pass. de Crucifi- 

car. 

Testcmunha"serri o campo d'Ourique 
Onde vi a Jesu Crucificado. 

ANT. PEBR., EPITAP. A D. AFFONSO IIEKRIQUES. 

— íiE em o Conuento de Burdeos hum 
Eeligiozo Sunto vio correr da Imagem de 
Chriüto Crucificado grade quantidade de 
sangue, o qual rtcolliia em ham vazo a 
Virgem niày sua, & com elle mulhaua 
tres RtíUgiuzos, quando chegarão asnouas 
do martyrio do tíanto Inquízidor & dos 
dous frades seus companheiros.si Feio, 
Tratados, cap. i, p. 222. — «Quando se 
vos poserem ante os olhos as nuuens de 
vossas tristezas, ameaçandouos & assam- 
branduuos com grandes chuuas A- tempes- 
tades de perigos, perdas, persigui<pes, in- 
jurias, & outras tarmentas, olkay pera o 
arco celeste, ponde os olhos em Christo 
crucificado, & nelle achareis esperança, 
misericórdia, á- consulaçào: ca elle he 
aquelle- nosso emparo, a quem Sam Paulo 
na segunda Epistola aos Corinthios cha- 
ma pay de misericórdia, & Deos de toda 
a consolação, que nos consola em todas 
nossas tribulaçdes.» Heitor Pinto, Dial. da 
Tribulação, cap. 8. — «Este he o arco 
que diz Sam loào no Apoc.alypsi, que 
vira na cabeça de Christo, que queria si- 
gnificar Christo crucificado com os bra- 
ços em arcados.^ Idem, Ibidem. 

Viram todos o moço vivo erguido 
Em nome de Josu crucificado; 
Dá graças a Thomó, que lhe deu vida, 
E descobre seu pae ser homicida. 

CAM., LDs., c. x.,est. 115. 

CRUCIFICADÔR, s. m. (Do thema cru- 
cifica, de crucificar, com o suffixo «dor»). 
O que crucifica ou crucificou. 

CRUCIFICAMÈNTO, s. m. (Do thema 
crucifica, do crucificar, com o suffixo 
«mente»). Acçào de crucificar. 

— O estado da pessoa crucificada. 
CRUCIFICAR, V. a. (Do latim criix, 

cruz, e jicare, fixar, ligar). Infligir o sup- 
plicio da cruz. 

— Mortificar. 
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CRUCIFIXÃO, s. /. (De crucifixo). Ac- 
ção de crucificar. 

1.) CRUCIFÍXO, s. m. (Do latim cruci- 
jixus). A representa^'àío de Jesus Christo 
pregado n\ cruz. — Um crucifixo de ma- 
deira. 

— (íE hum dia antes que os Santos fos- 
sem marlyrizados, huma molher santa es- 
tando ouuindo Missa diante de hum Cruci- 
fixo, o vio estar derramando sangue do bra- 
ço direito, & dãdolhe sinal para certa par- 
te da Igreja, lhe disse que atdzasse o Prior 
daquelle Conuento de Barcelona, onde isto 
acõnteceo, que naquella parte pozesse as 
relíquias, o que tudo assy acõnteceo ao 
outro dia em que os Santos padecerão 
martyrio. Bem merecida honra foy esta 
que o Santo Crucifixo, por quem morrião 
os pruuesse de tão honrada sepultura. 

2.) CRUCIFÍXO, part. pass, irreg. do 
Cl T* u c 1Í1 c â r* 

CRUCIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim 
crux, cruz, e forma.) Termo Didático. 
Em forma de cru^. 

— Termo de Botanica. — Corolla cru- 
ciforme, a das plantas cruciferas, cujas 
pétalas em numero do quatro cstào dis- 
postas duas a duas á maneira de cruz. 

— Termo de Anatomia. Ligamentos 
cruciformes, pequenos ligamentos era for- 
ma de cruz, que fortalecem a articulação 
das phalanges. 

CRUClGERO, Vid. Crucifero. 
CRUDELÍSSIMO, adj. superl. de Cruel. 
CRUDELISSIMAMÊNTE, adv. (De cru- 

delissimo, com o sufíixo «mente».) D'uma 
maneira muito cruel. 

— a Alcançarão de Typhon Governador 
do Egypto, e irmão mais velho de Ori- 
sis, quem atasse a este seu irmão, e fi- 
casse liei do Egypto; e crudelissima- 
mente assim se executou.d Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. i, cap. 4. 

CRUDÍCE, s. f. ant. Crueza, crueldade. 
CRÚDO, adj. (Do latim crudus.) Ás- 

pero, desarrazoado, cruel, severo. 
CRUÉIRA, s. f. 'Termo do Brazil. A 

parte grosseira da mandioca ralada ou 
moída e seccada nas prensas, que não 
passa na peneira: serve de alimento a 
gallinhas o porcos. 

CRUÉL, adj. 2 gen. (Do latim crudelis). 
Deshumano, atroz, sem piedade, barbaro, 
amigo de verter sangue, de atormentar, 
ou ver soffrcr os outros; feroz, sangui- 
nário, ferino.— «.Continua guerra e cruel 
he a que nós mesmos fazemos, por ser den- 
tro no coraçam; ajuntam-se "nelle contra- 
riedades, e pelejam a vontade e a razam, 
que sam discordes e grandes imigos ; vem 
o pensamento com treyções que nos desas- 
sossegam; em nos querermos defender noa 
ofendemos.D D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 28 (ed. de 1872). 

Lcixa-me i-emcdiar 
O que tu, crnel, damnaste 
Sem vergonha: 
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Que não n;e posso abalar, 
Nem chegar 
Ao logar onde gaste 
Esta peçonha. 

Glli VIC-, AUTO DA ALMA. 
Nesta triste e cruel guerra : 
Que se ha remedio sem ti, 
Eu nào o posso entender ; 
E se fcsquivas de mi, 
Que excommunçada nasci, 
Quem outrem pode absolver ? 

IDEM, AUTO DA CANANÊA. 

— d. Senhor a, quem por esse parecer se 
combate, que fraqueza tão grande, ou 
que esforço tão fraco póãe ter, que toda- 
las cousas grandes não acabe f E remet- 
tendo a seu contrario, que também com 
PoUnarda passára outras palavras de 
nào menos confiança, se desceram dos ca- 
vallos por se melhor poder ferir. Esta se- 
gunda batalha foi tão temerosa e cruel 
qual se alli nunca fizera outra tal: que 
posto que a que o cavalleiro Triste houve 
com Almourol foi grande, em compara- 
ção desta já o não parecia.t Francisco 
de Moraes, Palmeirim de Inglaterra, 
cap. 60.— «O gigante, que se não queria 
deter em razoes, foi-se a elle coberto de 
seu escudo com sua maça na mão, e rece- 
bendo-se ambos com a vontade que cada 
um levava, começaram a batalha tão brava 
etão cruel, que Dramusiando, ü. Duardos 
e Primalião, que a estavam vendo, não sa- 
biam negar a muita differença, que havia 
daquelle cavalleiro a todos os outros, que té 
então alli vieram. D Idem, Ibidem, cap. 39. 
— líMas como nellese não sentira nunca 
fraqueza, nem cousa que ò parecesse, en- 
cobriu sua suspeita, e aproveitando-se de 
sua destreza e esfurço, faziam ambos uma 
tão cruel e temerosa batalha, que nenhuma 
das que já passaram na fortaleza da pri- 
são de D. Duardos foi maior.n Idem, 
Ulídein, cap. 05. — «Que bem abastava 
aos coytados as perrarias, que soffriam 
daqueüa cruel e perversa gente.-» liarros, 
Década II, 9, 7. 

Ferindo e dando morte se travaram 
Amigos 6 parentes crticl guerra, 
Abreviado inferno cá na terra. 

8j( de mehezes, maIíAca conq.,1Iv. IV, est. 79. 

Do barbaro Tyranno os cruéis amores, 
A alta constancia da Pastora santa 
Honra da serra, gloria dos Pastores 
Humilde, e alegre minha Musa canta. 

AHT. FEB., santa COMDA, p. 221. 

Conheço amigo, minha grà fraqueza. 
De todo sou remedio cruel imigo. 

IDEM, ELEO. 5. 

Crescei magoas cruéis, e crescei dores, 
Quebrai o vagaroso, e triste fio, 
Qu' alonga a crucl Parca em seus lavores. 

IDEM, ibidem. 

E tu meu cruel gênio, esta pequena 
Tardança da triste alma me consente. 

IDEM, ELEQ. G. 
Bem prometteo tua morte o cruel cometa, 
Que vimos, ninguém soube entào sentil-o. 

IDEM, EQLOOA VII, 

E a que tanto nos offende 
Cruel aljaba sua lhe cativa. 

IDEM, ODES, liv. I, n.° 8. 

Mas que danl de si hua esteril vea ? 
Hum desprezado amor ? hüa cruel chama ? 

IDEM, SONETOS, 1ÍV. I, n." 2. 

Maravilha d'amorcr«';Z, e nova! 
O que a todos traz vida, a mim traz morte. 

IDEM, IBIDEM, 1ÍV. I, n.° 12. 
 a culpa he tua, ou delia 
Amor cruel que em amalla, e temella 
Se converte em fim sempre alma, e desejo. 

IDEM, IBIDEM, n.° 27. 

Cruel filha dos mares, cujo ouvido 
A' minha voz he de aspid aó encanto, 
A's aguas deate entrega teu sentido 
Deste musico triste ao doce pranto, 
Que os ventos tem calado, e immudecido 
Com a voz de falcão, e d'orfeu canto, 
Immudeeendo entre hüa, e outras vêas 
Do rio os cysnes, as do mar sercas. 

JEB. BAHIA, FABULA DE rOLYrHEMO E OALA- 
THÉA, cap. i'á. 

 E juntamPte 
O miserável íim daquella illustre 
Belissima Lianor a quem fortuna 
Mostrou da cruel roda, o mais aduerso. 

CÔUTE KBAL, NAUF. DE SEPUL., C. 1. 

Vio Scithia, vio Samarein povoadas 
De Tiirtaros crríds, (jue auorrecendo 
O cultiuar as terras, satisfazem 
A fome só com sangue de caualos. 

IDEM, IBIDEM. C. II. 

Descuidada estavas, senhora minha 
Do tormento crucl que me causaste; 
E longe de entender que perco a vida^ 
Calado, & que calarme he o que me cüpre. 
Pois dizerte meu mal, mo não permite 

. Receyo de te ver de miui queixosa, 
Olha pera estes olhos, verás iielles 
Dissimulado mal n'alma escondido. 

IDEM, IBIDEM, C. VI. 

— «Sejam porem tanto, e mais cruéis, 
mais atreiçuados do que os fazem; pode- 
ram tomar a Deus á força, nem á trei- 
çam ? Igual era por certo a luz, e animo 
de Dauid, que quando os imigos mais se 
lhe chegauarn pera como feras o despeda- 
çarem e comerem a bocados, entam os auia 
a elles por mais fracos, e vencidos, e a 
si mesmo tinha por seguro, e escudado do 
Senhor.D Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 8. 

Como quando do mar tempestuoso 
O marinheiro tendo trabalhado, 
Do hum naufragio cruel aaliindo a nado. 
Só de ouvir fallar nelle está medroso : 
Firme jura que o vêl-o bonançoso 
De seu lar o nào tire socegado... 

CAM., SONETO 80. 

Ilir tentar da fortuna o movimento, 
E dos ventos cruéis a dura guerra ? 
Vér brenhas de ondas Y feito o amor em serra 
Levantado de hum vento c de outro vento ? 

OB. OIT., SONETOS, p. IGS, 

Em batalha cruel o peito humano, 
Ajudada da angélica deíeza, 
Não só contra tal fúria se sustenta, 
Mas o inimigo asperrimo aflugenta. 

OB. ciT., c. III, est. 34. 

Para o céo crystallino alevantando 
Com lagrimas os olhos piedosos, , 
Os olhos, porque as mãos lhe estava ata 
Um dos duros ministros rigorosos : 
E despois nos meninos attcntando, 
Que tão queridos tinha e tão mimosos, 
Cuja orphandade como mãe temia, 
Para o avô cruel assi dizia. 

OB. ciT.,e. in, est. 125. 

Eis ali seus irmãos contra elle vão, 
(Caso feio e cruel.') mas não se espanta 
Que menos é querer matar o irmão, 
Quem contra o Rei e a Patria se alevan ) 
D'estos arrenegados muitos são 
No primeiro esquadrão que se adianta 
Contra irmãos e parentes, (caso estranho.; 
Quaes nas guerras civis de Júlio e Magn ■ 

on. ciT., c. IV., est.* 32. 

Purpureos são os toldos e as bandeiras 
Do rico fio são, que o bicho gera_; 
N'ellas estào pintadas as guerreiras 
Obras, que o forte braço já fizera : 
Batalhas tem campaes, aventureiras. 
Desafios cruéis; pintura fera, 
Que tanto que ao Gentio se apresenta, 
Attento n'ella os olhos apascenta. 

OB. CIT., c. vii, est. 74. 

O grande Capitão, que o fado ordena 
Que com trabalhos gloria eterna merqu » 
Mais ha de ser um brando companheiro 
Para os seus, que juiz cruel e inteiro, 

on. ciT.,c. X, est. 45. 

Em Bacanor fará cruel ensaio 
No Malabar, para que amedrontado 
Despois a ser vencido d'tlle venha 
Cutiule, com quanta armada tenha. 

oB. CIT., c. X, est. 59. 

Quando Adão mais se entrega ao triste pr 
A saiicta alma d'Abel o leva e guia 
Lá ao centro do horror. Reino do espíi" 
Aonde nunca chega a lua do dia ; 
Mostra-llie alli do infausto Riidamanto 
O cruel sceptro,e a magestade iinpia; 
E para tudo emfim lhe ser notorio 
Também lhe mostra o Limbo, e Purg' 

EOL. DB MOUBA, KOV. DO IlOM., O. lH) 
MENTO. 

Já, Fortuna cruel, tenho assentado, 
Por mais estáveis bens, que me ofier^Ç ' 
Que de balde no engano me interessasj 
Pois já vivo incapaz de ser tentado. 

J. X. DE MATOS, RIMAS, p. G (3.° cdiÇ-)' 

De meu amor cruel executora, 
He toda vossa a gloria da conquista, 
Recolhei os triuuifos vencedora : . 
Quem no Mundo haverá que vos 
Se o mesmo Amor, para render-me ag 
Foi pedir o soceorro á vossa vista ' 

IDEM, lUIDEM, p. 10. 

Se a conversação minha te aborrece» ^ 
Já não digo, cruel, que me jftS, 
Mas se quer, lá de longe sobre aB o 
A meus saudosos olhos apparece. 

IDEM, IBIDEM, p. 12. 

Se intentais nesse engano industrios® 
Ser a minha gentil fera homicida, 
Para que he de cruel tirar-me a vi k 
Quando podeis matar-me de formo 

IDEM, IBIDEM, p. 22. 
f, «ní"" 

— (íNo anno, que elRei dom Au"! 
d'este nome faleceo, padecia 
cruel açoute de peste, da qual ggu'®' 
sua morte.D Francisco Lujz 
Historia de S. Domingos, Liv. h 
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No mais profundo da sombria estancia 
a cruel Deosa, cujo rosto 

^penas se divisa, á luz confusa 
yue espalhão, respirando de continuo 

or olhos e gargantas, mil serpentes, 
wmz DA cRcz, nyss., c. ii. 

da bocca do cruel Averno, 
A província se vê da Dopendeneia, 
jujos Campos retalha, murmurando, 

■Jm pequeno ribeiro de agoa turva. 
IBIDEM, c. I. 

Que é desde nossos pais fama constante, 
yue aonde o sol se põe nessas montanhas 
üa Um fundo logar, de que 6 habitante 

pérfido anhangá com cruéis sanhas; 
p de eujofre a escuridão fumante 

om portas cerrou Tnpá tamanhas, 
as nào pode forçar, nem todo o inferno : 

®orte 6 a chave, e o cadeado é eterno. 
FIt. DE SANTA BITA DÜIlÃO, CAItAMÜKl}, C. lU, 

est. 25. 

Severa, que resiste ás solicitações 
8 amantes, quo não condescende com 

desejos. 
""Mulher cruel. 

w foras cruel quanto formosa, 
longo supirar te abrandaria; 

fs suspirar por ti e bemquerer-te, 
Víue fazem senào mais endurecer-te ? 

CAM., RYTUMAs, p. 208 (ed. de IGCG). 

Cruel incerteza, que afílige muito, 
"^■^ubstaati vãmente. 

^ormijido Anarda está. Quem te dilata 
VUe nào vingas, Amor, a tua aifronta ? 
- " tens a cruel, de quem se conta, 

só teu forte Império desbarata. 
X. DE MATOS, EIMAS, p. 47 (3." Cd.). 

s. f. (Do latim crudeli- 
Qj -''. Qualidade do quo ó cruel, deshu- 
jj, p^de, tyrannía, barbaridade, acção 

der ^^clinayão para derramar ou ver ''amar sangue, ferocidade, 

ka verdade ^ "vesse o desengano 
, Voa veria no anuo 
011*^'^ por piadade ; ^ ® seria crueldade 
r ra aquelles que a veem 

lue nam tem outro bem. 
cbbyst. falcão, obbas, p. 27 (ed. de 1871). 

averá que crea taes estremos 
de fermosura, e crueldade? 

PEEB., sou., liv. I, u." 10. 

força tõ posta 
T). crueldade, & impio vso 

feros Crocodrillos... 
®OltTE BEAL, KAUFB. DE SEPDLV., C. I. 

'^nrorar de paz branca bandeira 
O mais alta da cidade, 
Irn P'''^o que a vê, manda a guerreira 

& bellica crueldade : 
Que a furor, & da maneira, 
Oa ç" ^P''recem (passado a tempestade) 
Ca cuU-^°®' 1'"^ deixara destroidos 

vados fruitüs consumidos. 
mehezes, malaca conq., liv. v, est. 12. 

^fn^^P^^ierrado ja d'ali pelo P. M. 
'Andava ainda no meio das hre- 

niaís apartados da infi- 
inyxi^to 6 desasaossegado pola$ 

entradas, que n'elles faziam, e continos 
sobresaltos, que lá lhe danam os filhos, e 
companheiros do m?smo padre com as ar- 
mas, c pregaçam do Euangelho: tornou 
á sua casa e morada, antiga de Tolo, 
nam só, mas acompanhado d'outros sete 
demu^tomaiormaJdade,ecraeldade.» Lu- 
cena,. Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 11.— sE covio a gente daquella 
fortaleza era a que tinha mais experien- 
cia, e estaua mais escandalizada da incons- 
tância, e crueldade dos do Moro,foy na- 
da que o pad,re ouuira em Amhuino.y> 
Idem, Ibidem, cap. 8. — «Tanto pôde mais 
que o ferro o máo exemplo, e a autori- 
dade dos maiores com os seus, mais que 
com os estranhos a crueldade dos Ty- 
rannos.i Idem, Ibidem, cap. 11. 

— Oh gloria de mandar ! Oh và cobiça 
D'esta vaidade, a quem chamamos fama! 
Oh fraudulento gosto, que se atiça 
Cuma aura popular, que honra se chama ! 
Que castigo tamanho, e que justiça 
Fazes no peito vào que nuiito te ama ! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldades n'olles experimentas ! 

CAM., LUS., C. IV, est. 95. 

— a Tão uniformes erão entre si, e muito 
mais na crueldade.» Antonio Cordeiro, 
Hist. Insulana, Liv. i, cap. 4. 

Tào infame sereis, o eu sem Ventura ; 
Que por dar huin triumfo á crueldade, 
Negueis huma victoria á formosura. 

J. X. DE MATOS, HIMAS, p. 32 (3." cdiç). 

t CRUELÍSSIMAMÊNTE, aáu. (Decrue- 
lissima, com o suíTixo «mente».) Com 
crueldade excessiva. 

CRUELÍSSIMO, adj. superl. de Cruel. 

E ó Ceos cruelissimos, exclama, 
Vi o meu fogo, e a minha cruel chama. 

ANT. FEBB., SANTA COJIBA. 

Ja tochas, cSc brandões aos tenebrosos 
Ares dão chira luz, ja por mil partes 
Com summadiligeiieia o delinqüente 
Peruerso, & cruelissimo se busca, 

CÔETE BEAL, NAÜF. DE SEPirLV., C, HI. 

CRUELMÊNTE, adv. (De cruel, cora o 
suffixo amente»), Do um modo cruel, com 
crueldade.—aE porem teverom por bem os 
Sabedores antigos, que compillarom as Leyx 
Imperiaaes, que tal como esse fosse bem 
recadado, e levado a ElRey, pera o elle 
veer, e examinar sua pessoa; e dês y o erro, 
que fez: e se achar que disse mal com he- 
bedice, ou seendo desmemoriado, ou san- 
deu, deve-o escarmentar de palavra sem 
outra pena, pois que o fez estando desapo- 
derado de seu entendimento: e se achar, 
que o disse pe.r modo de zombaria, zom- 
bando, e joguetando, deve-o escarmentar, 
segundo o caso requerer: e se achar que o 
disse estando em seu acordo, e siso com- 
prido, movendo-se a dize.llo por gram tor- 
to, que ouvesse recebido d'ElRey, per min- 
gua de Justiça que lhe nom quizesse com- 
prir, em tal caso pode-lhe perdoar ElRey 
por sua mesura, se quizer, e deve-lhe outro 

sy fazer direito do torto, que ouvesse re- 
cebido: e achando ElRey, que disse mal 
delle por grande maldade sua, e mal que- 
rença que tevesse arreigada no coraçom 
contra elle, em tal caso o deve ElRey 
cruelmente atormentar em tal guisa, que 
a grande pena, que lhe desse, fosse eixem- 
plo aos outros, que ouverem dello conhe- 
cimento, por que nom sejam ousados em 
algum tempo dizer mal de seu Senhor.n 
Ordenações Affonsinas, Liv. y, Tit. 3. 

CRUENTAÇÃO, s. f. (Do tliema cruen- 
ta, de cruentar, com o suffixo «ação»). 
Acçào d'ensanguentar, do banhar em san- 
gue. 

CRUENTAR, v. a. (Do latim cruentare). 
Ensangüentar. 

CRUENTÍSSIMO, adj. superl. de Cruento. 
CRUENTO, adj. (Do latim cruentus). San- 

guinolento, era que se verte sangue. 

Podem-se pôr em longo esquecimento 
As cruezas morta es, que líoma viu, 
Feitas do Feroz Mario e do cruento 
Sylla, quando o contrario lhe fugiu; 
Por isso Leonor, que o sentimento 
Do morto Conde ao mundo descobriu, 
Faz contra Lusitania vir Castella, 
Dizendo ser sua filha herdeira d'ella. 

CAM., LUS., c. IV, est. tí. 

— Ensangüentado, banhado em san- 
gue, em que ha sangue derramado. 

Sobre as cruentas Aras de Cupido 
Quentes entranhas, quo inda estào vivendo, 
Tem por teiiçòes diversas offerecido. 

J. X. DE MATOS, BIMAS, p. 70 (3." Cd.). 

— Sacrifício cruento, em quo se ma- 
tara victimas. 

— Espectaculo cruento, em que corro 
sangue de aniraaes, do homens ou de uns 
e outros, como nos combates do féras, 
do gladiadores dos círculos romanos, o 
nos combates de touros. 

— Homem cruento, que derrama san- 
gue por instincto ferino, sanguinario. 

— Castigo cruento, o dos açoutes, etc., 
em que ha sangue derramado. 

— Figuradamente: Pungente, que fere. 
f CRUEVILDÁDE. Antiga fôrma de Cruel- 

dade.— «Cruevildade de maestre desejo de 
piadoso padre demostre.d Regra de S. 
Bento, cap. 2, em Inéditos de Alcobaça, 
Tora. I. 

CRUÊZA, s. f. (Do crü, com o suffixo 
«eza»). Qualidade do que é crú. 

— Urueza d'estomago, demora no es- 
toraago de alimentos mal digeridos, má 
digestão. 

— AcçSo cruel, crueldade, atrocidade, 
ferocidade, castigo cruel. 

Eles mesmos se matando 
Co cuydar, quc'e moor crueza. 

CANC. DE BEZ., t. I, p. 8. 

Que me dam çerta certeza 
porque fazem conhecer-mo 
o que eu ey por gram crueza, 
o amor que mostras ter-me 
ser soo por minha riqueza. 

ciiBYST. FALCÃO, ouBAs, p. 11 (cd. de 1871), 
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Nunca se vio fereza 
A esta, que uaaes igual, 
Armados de crueza. 

AMT. FEHB., ODES, lív. I, U." 4. 

— iDepois, culpando seu atrevimento, 
dizia: O' Palmeírim, filho dum pohre 
salvage, creado nas matas d'Inglaterra, 
que pensamento foi o teu qu'em tamanho 
perigo te pôz? Senhora Polinarda, se mi- 
nha ousadia me faz merecedor de culpa, 
haja em vós aquella piedade, que nos co- 
rações tão altos se soe achar, pera que um 
desejo tão certo de vos servir não sinta 
tão desesperado fim como vossa crueza 
lhe ordena.» Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 18.— aMaito 
me contais das cruezas desse gigante, dis- 
se o cavalleiro do Salvage, porém quanto 
maiores forem, tanto mais esperança pode 
homem ter de Deus o ajudar. E pois elle 
aqui me trouxe, com sua ajuda quero 
sair e experimentar minha fortuna, pois 
ella ê senhora de todalns causas, a Idem, 
Ibidem, cap. 27.— a-ü. Duardus, Pri- 
malião, Polmdos, Belcar, Eecindos, Ãr- 
neJos, o príncipe Vernao e Belagris e os 
outros prisi neiros, que dentro na forta- 
leza estavam, quando viram tamanho ajun- 
tamento de cavalleiros, sem saher porque 
fora a crueza com que se tratavam, e as- 
pera peleja em que andavam, não sabiam 
que cuidassem, nem conheciam quem po- 
dassem ser.D Idcm, Ibidem, cap. 38.— 
tAs forças não parecia que mingoavam, 
nem menos desfallecia o alento em nenhum 
delles ; assim que a batalha estava posta 
em todo o rigor e crueza, e as vidas d'am- 
bos em gram perigo, e em cada um mór 
desejo de a levar ávante. Neste segundo 
combate andaram tanto, que se tornaram 
a arredar pera descançar.f Idern, Ibi- 
dem, cap. 71.— (lEntao, senhoreado da 
ira, pôz em sua vontade não esperar que 
Miraguarda o visse, pois tão má conta 
dera do que guardava: determinando ir 
polo mundo buscal-o, e vingar aquella 
quebra com maiores generos e cruezas do 
que fôra seu costume. E chamando Al- 
mourol, lhe deu conta do que passava, 
despedindo-se delle com as lagrimas nos 
olhos, sem querer curar-se de suas feridas, 
nem lembrar-lhe o risco em que sua vida 
ia arriscada. Partido Dramusiando, Mi- 
raguarda soube como seu escuda era le- 
vado, e Dramusiando ido. •!> Idem, Ibidem, 
cap. 72. — (iPosto que usal-a com os máos 
seja horror, disse Florendos, quero fazer 
o que me pedis, porque também matar 
quem se não pode defender algum tanto 
parece crueza.» Idem, Ibidem, cap. 74. 
— €Sojeições estam guardadas pera as 
nolheres, ante que as ellas saibam sentir, 
e depois sofrem os trabalhos, com poerem 
os olhos nas obrigações com que naceram, 
e nam acoymam a crueza que com ellas 
usou o mundo, que he de muytos annos 
feito, nam o podem emendar.» D. Joanna 

da Gama, Ditos da Freira, p. 40 (ed. de 
1872). 

Nam me posso de tristesa 
ja valer ; 
qualquer cousa de praser 
me ho defesa; 
folgo com o que me pesa 
por acabar ; 
vay se me entam começar 
outra crueza. 

IDEM, IBIDEM, p. 100. 

Este castigiidor foi rigoroso 
De latrocinioâ, mortes e adultérios : 
Ffizer nos máos cruezas, fero e iroso, 
Eram os seus mais certos refrigerios. 
As cidiides guardando, justiçoso, 
De todos os soberbos vituperios. 
Mais ladrões casticando á morfe deo, 
Que o viigabundo Alcides, ou Theseo. 

CAM., Lus., c. III, est. 137. 

Alteradas entào do Reino ns gentes 
Co'o odio que occupado os peitos tinha. 
Absolutas cruezas e evidentes 
Faz do povo o furor, por onde vinha : 
Matando vão amigos e parentes 
Do adúltero Conde, e da liiiinha, 
Com quem sua incontinenci i deshonesta 
Mas, (lespois de viuva, manifesta. 

OB. OIT., c. IV, est. 4. 

Já que n'esta gostosa vaidade 
Tanto enlevas a leve phantasia ; 
Já que á bruta crwfiza e feridade 
Puzeste nome, esforço e vnlentia : 
Já que prezas em tanta quantidade 
O desprezo da vida, que devia 
De ser sempre estimadü, pois que já 
Temeu tanto perdel-a quem a dá. 

OB. ciT., c. IV, est. OU. 

Mas em tempos que fomes, e asperezas, 
Doenças, frechas, e trovões ardentes, 
A sazào, e o logar fazem cruezas 
Nos soldados a tudo obedientes; 
Parece de selváticas brutezas, 
De peitos inhumanos, einsolentes. 
Dar extremo supplicio pela culpa 
Que a fraca humanidade, e amor desculpa. 

OB. CIT., c. X, est.46. 

Se o peito, OU de ocioso ou de modesto. 
Ou de usado a crueza fera e dura, 
Co'os seus uma ira insana nào refreia, 
Põem na fama alva noda negra e feia. 

OB. CIT., c. s, est. 47. 

— (íSuccedeo isto no anuo de vinte e 
cinco atrás passado. O Bador, como era 
máo, cruel, e'fraco, (cousas que andam 
sempre juntas fraqueza a crueza), come- 
çou a matar todos os Capitães que favo- 
receram o irmão, e o quiz fazer a outro 
só que lhe ficava, que era o menor de to- 
dos, que por ser avisado, se acolheo em 
trajas mudados, e se foi por essa terra 
dentro, e dahi a alguns annos por via do 
Cinde foi ter a Ormuz, sendo Capitão 
daquella fortaleza Antonio da Silveira, 
que teve rebate delle, e o tomou, e embar- 
cou pera Goa, e o mandou ao Governa- 
dor Nuno da Cunha, como na quinta Dé- 
cada diremos.» Diogo de Couto, Décadas, 
IV, Liv. I, cap. 7. — «Estava naquelle 
tempo por Capitão de Dio Melique Saca 
filho de Melique Az, a quem o Soltão Ma- 
mude tinha dado aquella Jlha. Este re- 

ceanão-se das muitas cruezas 
dor usava com todos, não se havendo pof 
seguro delle, determinou preitear-se com 
os Portugueses, e dar-lhes aquella 
leza pera segurar sua vida, e a Je 
mulher, e filhos, e seus thesouros.n Ideni) 
Ibidem. 

CRUÍSSIMO, adj. superl. de Crú. 

Nào correu muito tempo, que a vingança 
Não visse Pedro d:is mortaes feridas: 
Que, em tomando do reino a governança) 
A tomou dos fugidos liumicidas : 
Dc outro Pedro cruissimo os alcança; 
Que ambos, imigos d:is humanas vidas, 
0 concerto fizerauí duro e injusto, 
Que com Lépido e Antonio fez Augusto. 

CAM., LUS., c. iir, est. 13(5. 

CRÚJA, s. f. Vid. Coruja. , 
CRUJÁR, v. n. (De cruja). O cantar a 

rhir- — O cantar como a coruja. Via. ^ 
riar. 

CRUNHÁDO. Vid. Cunhado. 
CRUNHÁR. Vid. Cunhar. 
CRÚNHO. Vid. Cunho.— «-E ^ 

que poderá jeralmente cada htíum 
e vender livremente moeda d'ouro, oi'' 
ta, que seja verdadeiramente lavraa 
nossa moeda do cr unho nosso, ca 
rece ser cousa razoada, que 
venda de tal ouro ou prata batida 
sa moeda seja defeza a pessoa 
nenhum caso.)) Ordenações AffonsinaS) 
IV, Tit. 3, § 3. 

CRÚO. Vid. Crú, Cruel. n^n- 
CRUÔR, s. m. (Do latim cruor). ^ 

;uf- mo de sangue coalliado, 
CRUORÍNA. s.f. (Dc cruor, com o 

fixo «ina»). Termo de Chymi'-'''" 
teria, ou principio colorante do sanf, _ 

CRURAL, adj. 2 gen. (Do 
lis). Pertencente á coxa, e princip® 
to á parte anterior d'elia.— 

fort. « 
lal 

-Arcada crural, dobra mui i 
sistente que a aponevrósc abdoinina-^^» 
senta na sua parte inferior. 
este nome porque converteu ein u® guloS) 
deiro orifício, para passagem de m 
dc nervos, o de vasos, uma 
da borda anterior do osso iliaco. ^^10 
da crural é também chamada l>'9 e 
de Fallopio, e a expansão j)03' 
triangular que se separa da sua p ^ 
terior o interna, para ir fixar-so ' 
do púbis, e formar a parte i" " Je* 
abertura superior do canal crur i JoH"' 
nominada ligamento de Oirtdierna > 
rne de um cirurgião de Cadix. 

— Canal crural, também ch' gotfl' 
nd crural, tem uma poU®?. 
primento, e direcção quasi gup®' 
triangular, mais espaçoso na P''' .^pri'''' 
rior do que na inferior, n"/'"' 
e mais largo na m 
mem. O seu orifício superioi 
mente circumscripto pela arca U 
posteriormente pela crista do e 



CRUS CRUZ CRUZ 649 

lâdo externo pelos musculos psoas o ilia- 
que forra a aponevróse iliaca, e no 

interno pelo ligamento de Gimber- 
Este orifício, coberto pelo peritonéo, 

'fichado por uma separação mais ou me- 
""s resistente, que tem por nome septo 
'''Ural. O canal crural tem a sua parede 
®iterior formada por uma camada super- 

a posterior pela que forra a camada 
pfofunda da aponevrose femural; e rnais 
^^íernamente pelos musculos psoas o ilia- 

O seu orifício inferior ó formado pelo 
® fiponevrose fascia lata, que dá passa- 

á, veia saphena. É pelo orifício su- 
perior d'este canal que se fazem as her- 

cruraes (hérnias inguinaes de Chaus- 
que seriara muito mais freqüentes, 

não estivesse tapado pela separação 
fil^ro-cellulosa. 

~~Musculo crural. Vid. Priceps crnrál. 
jj. Árteria crural, a continuação da 

^ca externa, que toma este nome na 
passagem pela arcada crural. Diri- 

Se-se obliquamente para baixo « para a 

exterior e posterior, desde o meio 
J'. o.rcada crural até á abertura do ter- 
^ To adductor, e fornece successivamente 

sub-cutanea abdominal, as musculares, 
perficial e profunda, o outras. Chaus- 

dava o nome de artéria crural a to- 

Ce tronco arterial que nas- . «o iliaco primitivo; e o dividia em 
® porçOes; o iliaco (iliaco externo dos 
•"Os anatomistas); o inguinal, e o fe- 
'■ac. Estas duas ultimas porções corres- 

^^Oein ao que os outros anatomistas cha- 
lü artéria crural. A veia crural tem a 

disposição que a artéria, conformo 
Das as nomenclaturas; e recebe somen- 

/íinio particular, que é a veia sa- 
^'^3' interna, ou grande saphena, 

^ crural. Ohaussier dá este nome 
dos ramos anteriores dos qua- 

q "ii^os pares de nervos lombares o dos 
Pf 1 primeiros pares sacros, o que com- 

ande o plexo lombar e o plexo sacro, 
crural, que procede do plexo 

®Ulo lio externo do mus- psoas e da artéria crural. Somente 
fallando com propriedade, da 

Qp o lünibar á arcada crural, o divi- ^e-3o - - - ' 
ov» ~ " 7 () ^naussier deu nomes particulares, 

crural, ou antes, os nervos cru- 
_'^°®pi'ehendem : 1." o cutâneo ex- 

pfgt^À os inguinaes; e 3." o femoro- 
^ lal d'estc anatomista. 

Qi-caJ crural, a que se forma pela 
pt>,'?-'^''ural. Vid. Hérnia. 

, s. m. (Do latim cruri- 

CRfio'^" Qi^ííl^radura das pernas. 
latim crusta), Côdca. 

'guradamente: 

t)o no mais alto subidas 
Süijj^^icau.ão sua grão jornada 

j "Ia segunda eriista aos ares 
o®i & sutis secos vapores. 

rbalj nauf. de sepulv., c. 10. 

—82. 

em grande numero de ramos, aos 

— Termo de Cirurgia. Conj uncto de pe- 
quenas laminas, mais ou menos duras, 
formadas pela dissecação de um humor 
purulento. — Crustas variolosas. 

— Termo de Conchyliologia. Tartaro 
maritimo ou viscosldade que se endure- 
ce na superfície das conchas. 

— Termo de Botanica. Fronde crusta- 
cea do algumas especies de lichen e de 
bysso. 

— Nome dado por Linneo ao tegumen- 
to de algumas sementes, a que também 
se pôde chamar mais propriamente ca^- 
sula. 

CRUSTÁCEO, adj. (Do hxthn crustaceus). 
Termo Didactico. Coberto de crusta, ou 
côdea. 

— Animal crustáceo, pertencente á fa- 
milia dos crustáceos. 

— Termo do Botanica. Pericaí-^o crus- 
táceo, pericarpo delgado, muito frágil, 
mas que se não amollece com a agua. 

— Termo de Medicina. Moléstias crus- 
táceas, moléstias de pelle, em que se for- 
ma crusta na superfície.—Implgem crus- 
tacea. —Lepra crustacea. 

— Crustáceos, s. m, pl. Termo de His- 
toria Natural. Segunda classe dos ani- 
maes articulados (sem vórtebras, e com 
respiração dobro) conforme a distribui- 
ção de Cuvier. São revestidos de uma 
crusta ou escama forte, composta de uma 
ou mais peças, mas menos dura e com- 
pacta que a da tartaruga e das ostras, v. 
g. os caranguejos, as lagostas; respiram 
por meio de guelras; têm articulados os 
pés, que nunca são em menor numero 
que cinco pares; quatro antennas, e pelo 
menos seis maxilias. As suas guelras são 
pyramides compostas de laminas, ou ou- 
riçadas do filamentos ou de pennachos; 
e adherem geralmente ás bases de uma 
parto dos pés. O sangue, depois de ser 
respirado, vae ter a um grande vaso ven- 
tral, que o distribuo por todo o corpo, 
d'onde torna para outro vaso ou para um 
verdadeiro ventrículo situado no dorso, 
que o transmitte ás guelras. 

CRUSTÔSO, adj. (De crusta, com o suf- 
fíxo «oso»). Que tem crusta, côdoa. 

CRÚTA, s. /. Termo de Historia Na- 
tural. Pequeno peixe muito chato, da fei- 
ção do choupa. 

CRUXÍA. Vid. Coxia. 
CRÚZ, .V. /. (Do latim crux, crticem). 

Haste perpendicular atravessada, quasi 
no alto e em ângulos rectos, por outra 
que forma como dous braços : 

Por e.ata cruz, manas minhas, 
Qu'ella está, dellc assanhada. 

GIL VIC., AUTO TAST. l'OBT. 

— Entre os antigos romanos, ora o pa- 
tibulo reservado para os malfeitores, o 
tinha a forma de um J; hoje diz-se, por 
excellencia, d'aquella em que morreu Je- 
sus Christo, e das que em adoração e 
memória sua se veneram entre os chris- 

tãos, embora com uma forma diversa d'a- 
quella que determina a archeologia.— 
«Senhor uedes aqui a uera cruz, oradea e 
poede em ela feuza e pedidelhe que aquel 
que prendeu morte e payxom em ela por 
nos sáluar, que nos faça uencedor destes 
que som contra a sua fé.D Livro de Li- 
nhagem, n.° 3, em Port. Mon. Hist. Scri- 
ptores. Tom. i, p. 186. — aí? tragia em 

jsas maãos huma muy fremosa e grande 
asta, encima dela huma cruz que espran- 
decia como o sol e lançava de si rayos de 
fogo. Esta foi mazelada de coita de door^ 
e de presa descorodoe a todas ciosas gen- 
tes.D Idem, Ibidem, p. 189.—«jEsíacruz 
mandou o visitador o Padre Nicolau Pi- 
menta quando visitou estes logares, cobrir 
por reverencia com uma uhohedasinha, 
como agora está.t P. Manoel Barradas, 
Descripção da Cidade de Columbo, no 
Tom. I da Hist. Trag. Marit., p. 283. 

Pois so de levar a cruz tào pezada 
Pola serra acima homem tào delgado 
Disto somente ficára matado; 
Que sào ja tres mortes, cada hüa apertada. 

GIL VIC., DIAL. SOBRK A IIESUKBKIÇÀO. 

Oh formosa face bella, 
Oh resplandor divinal, 
Que sentistes, 
Quando a cruz se poz á vela, 
E posto nclla 
O íilho celestial 
Queparistos! 

IDKM, AUTO DA ALMA. 

— «Antes da armada partir daquella 
parajem a vista da frota, hos rayos der- 
riòarão hum padrão, com huma Cruz, 
que Vasquo da Gama mandara poer so- 
bre hum combro, junto d i praia, dos quaes 
leuaua muitos, em que hião as armas do 
Regno talhadas, pera os poer nos portos, 
e lugares que lhe parecesse necessário, 
quomo o leuaUa per regimento.d Damião 
de Goes, Chronica de D. Manuel, Part. 
I, cap. 35.—E cZ isto lia cada hum del- 
les logo cõ as mãos postas no Missal, e 
Cruz hum papel que continha os princi- 
paes artigos da profissam breuemente re- 
feridos que dizia assi.a Antonio Guuvôa, 
Jornada do Arcebispo de Goa, Liv. i, ■ 
cap. 20. 

Ali vem mil cruzes, ali vem mil votos. 
ANT. FEIÍK., SASTA COMBA. 

VÓS, tenro e novo ramo ílorecente 
De luna arvoro de (^hri&to mais amada, 
Qiio nenhuma nascida no ücciilente 
Cesarca, ou Christianissim;'. chamada: 
Vêde-o no vosso escudo, que presente 
Voa amostra a vietoria já passada, 
Na qual vos deu por armas, e deixou 
As que ello para si na Cruz tomou. 

cAM., Lüs., c. I, est. 7. 

A matutina luz serena c fria 
As estrellas do Polo já apartava, 
Quando na cruz o Filho de Maria 
Amostrando-so a Aílbnso o auiniava: 
Elle adorando quem Iho apparecia, 
Na Fé todo inilammado, assi gritava; 
— Aos infiéis. Senhor, aos infleis, 
E nào a mi, que creio o que podeis ! — 

oo, ciT,, c, III, est, 15. 
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Lí'1 dessa Gloria immcnsa e radiante 
Limitar do Inferno iiula os torinentos, 
Grandezas são á Fé coinmitnieadns 
E a Vós as dessa Cruz só reservadas. 

BOLIM DE MOUKA, KOV. DO HOMEM, C. II, est. 12. 

Em Crm pendente, lá da Exeelsa Alt^ira. 
Se mostra Cliristo a Adão, que, arrependido, 
Com enchentes do lagrimas procuia 
Deixar Javado o criiiio commettido. 

iDEji, iBiDEM, c. II, Argumento. 

— e. Dando-se elle por acabado arre- 
mete, e abraça se com huma cruz, que esta- 
ua aruorada na pra^a jjnde era a reuol- 
ta, dizendo: Na cruz e^ de morrer, que 
assy mo encomendaua o t". M. Francisco. 
Achou purém a vida onde hia esperar a 
morte. Forque a magestade da santa cruz, 
e reuerencia do nume de seu seruo fez abai- 
xar as espingardas, e trocou os corações 
aos mãos suldadus. Tais Joram ainda de- 
pois de tantos unnos as reliqiiias do frus- 
to, que o F. Francisco fez nos naturais 
da ilha de Amboino.» Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv. cap. 1, 

— Por extensão : o Christianismo. O 
Estandarte da cruz. 

— Signal da cruz, a cruz que se faz 
com o dedo polegar da mào direita na 
testa, etc. 

... com estas palavras 
Faz o sinal da eruz, a que o perverso 
Olho mao, & mortífero recea. 

CÔliTE KEAL, NAUF. DE SEPULV., C. I. 

— Termo de Devoção. Aíflição que Deus 
envia aos homens para os experimentar. 

— Termo de Jurisprudência dos tem- 
pos barbaros o também da edade media. 
—Julgamento da cruz, julgamento que se 
fazia por meio da cruz, sem que se sai- 
ba oxactamente em que consistia a expe- 
riencia; comtudo os eruditos pensam que 
aquelle que passava por este julgamento, 
era collocado aos pés d'uma cruz, com os 
braços estendidos em fôrma de cruz, e 
que era condemnado, se nào podesse sup- 
portar esta posição um certo tempo de- 
terminado, ou tanto quanto o seu adver- 
sário. ' 

—Signal, que designa o logar onde se 
commetteu algum assassinato. Byron, ven- 
do muitas cruzes na Serra do Cintra, ou- 
sou escrever que os Portuguezes oram um 
povo d'assassinos. 

— Disposição em forma de cruz. — 
As pétatos das cruciferas estão dispostas 
em cruz.— Collocar as pernas evi cruz. 

— A cruz da espada, espeeie de cruz, 
que formava os copos das espadas dos 
cavalleiros. 

— Signal feito com dous traços crusa- 
dos.—Assignar de cruz. 

— Cruz alçada, a cruz que se leva era 
procissão. 

— Cruz da egreja, o cruzeiro. 
— Decoração de algumas ordens do ca- 

vallaria, feita exactamente ou pouco mais 
OU menos em fôrma do cruz.—A cruz de 

Mnlta.—A cruz d'Aviz.—A cruz de 
Chrihto. — f-Eusda p irP. delRni DomPe- 
dru e do Frincipn tr<isiam todos cruzes uer'- 
melhas em caiiipo hramco, eosdelRei Dom 
Henrique levavam esse dia bandas.y> Fer- 
não Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 
9. — « Vésiem como Clérigos reformados 
seus Religiosos, á- trazem Cruz vermelha 
sobre o peyto, ao contrario dos mais cru- 
zados.d Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 189. 

— S. m. Grã-cruz, o que tem o gráo 
mais elevado na maior parte das ordens 
de cavallaria, cuja insignia é uma cruz. 

— íS. /. Grã cruz, a mesma decora- 
ção que usam os cruz. 

— 0 lado da moeda, cunhada antiga- 
mente com uma cruz. 

Termo de Astronomia, — Cruz austral, 
cruz do sul, nome d'uma constellação do 
hemispherio austral. 

— Termo de Erazão. A reunião da pala 
e da faxa. 

— Termo de Veterinaria. — Cruz do 
cavallo, cernelha. 

— Cruz das aves, o comprimento de 
ponta a ponta das duas azas abertas. 

— Antigo termo de FortificaçSo. Esta 
palavra, cujo sentido é incerto, foi intro- 
duzida na nossa lingua, no século XVII; 
como mostra a citação seguinte: 

Que de csquadroens, serras 
grandes, fundos grandes, 
frontes, quadrados de gente» 
<& de terreno, do brétes, cruzes, 
cuboa & prolongados? 

IHANC. M. de MELLO, ArOL. DIAL., p. 169. 

—'Loc. : Cruz de Vai de cavallinhos. 
— «Mais lhe tirão o chapéo que á Cruz 
de vai de cavallinhos. i> Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dialogaes, p. 137. 

— Adag.: Jurar á ÍSanta cruz de pa- 
lha, jurar sem ligar importancia ao jura- 
mento. 

Vic. Juro á sancta cruz de palha 
Qu'hei de ver o que aqui'stá. 

Mott. Nào revolvais aramá, 
Que nào trago nemigalha. 

Vic. Nào me façais descortez, 
Nem queiraes ser tào garrida, 

QIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

— Metter o diabo na cruz. 

Alevantae a espada; 
Mettei o diabo na cruz, 
Como o eu agora puz : 
Sahi c'o a espada rasgada, 
E que fique anteparáda; 
Talho largo, hum revés ; 
E logo colhêr os pés, 
Que todo o al nào ho nada. 

IDEM, ADTO DA BAKCA DU INP. 

— Estar entre a cruz e a caldeirínha, 
em grande risco, perigo. — Fiz-lhe uma 
cruz d porta. — Cruzes canhoto. — Cruzes 
madrinha, anda o diabo na cozinha, diz-se 
d'ura barulho. — Não tem cruzes nem cu- 
nhos.—Fazer cruzes na bocca, ficar era 

jejum, não alcançar aquillo que se pre* 
tende. . 

CRÜZABÍCO, s. m. (De cruz e bicoj' 
Passaro do tamanho da cotovia, que 
as pontas do bico em cruz, denomina o 
por Linneo Loxia curvirostra. . 

CRUZADA, s. /. (De cruzado). 
ção contra os mahometanos, i 
da pelos christàos para a recuperação 
Palestina. i 

CRUZADÍNHO, s. m. Diminutivo a® 
Cruzado.   

CRUZADO, pari. pass. de Cruzar.-^ 
«Mandamos, que da ftitura desta 
Carta em diante todo!os devedores, 
rem abrigados a pagar ouro ou prata 
foros, ou prazos, que tenham feitos 
herdades, casas, possissoões, assy 
de pessoas, como per annos sebudos, 
infatiota, ou sejam obrigados per ca 
mentos, ou per vendas, ou per contrav 
ou casi contraídos, feitos ataa ora, 
fezerem daqui em diante, per q^^ 2 
guisa que seja, que prata ou ouro dev ^ 
paguem polo marco de prata settecen 
vinte reaes brancos; e por corda ^ 
d'ouro, e dobra valedia, e dobrü de 
cento e vinte reaes; e por dobra cru 
cento e cincoenta; e por f^orim .d 
settenta reaes brancos.t> Ordenações A 
sinas, Liv. iv, Tit. 2, § 
hei a todos, que nesta Carta sucede, 
nas cartas de marear; que quern as 
assim cruzadas de linhas, e 
comem huns aos contros...y> Francisco 
noel de Mello, Carta de Guia de 

— Estar com os braços cruzados, c 
sem fazer nada. . j,j, 

— Com as mãos cruzadas, captivOj P 
sioneiro, rendido, vencido. , ^ 

— S. m. O quo trazia no honi 
insignia de cruz vermelha, branca oU 
de, que usavam os que iam á g" 
sancta. ' , p, 

— Moeda antiga lavrada qua" 
AíFonso V tomou a cruz ou a 
cruzada. Hoje o çruzado velho de 
vale quatro centos reis, o o novo 
ta quatro centos e oitenta reis. 
quaes alguns antes que saíssem 
tella mandaraõ pedir licença ^ íf 
dom loão pera servirem à PoTti^d 
lhes mandar dar embarcaçaõ 
pessoas, & bens, ho que lhes ellB c"" 
com lhe pagarem por cabeça 
crianças de mama) oito cruzai"®' 
em quatro pagas, & hos que sra J 
ros, latoeiros, malheiros á 
gauaò ametade menos, querendo 
Regno, & assi a estes, se 
se querlau ir, quomo aos otttros 
el Rei dum load tempo limita o 
podessem estar no Regno, éc 
do no tal termo, ficassem p^''' je 
uos.» Damião de Goes, " 
Manuel, Part. i, cap. 9. — " litn' 
Missa el Rei chamou And're 
dim seu escrivão da Caviara, 2 
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foi da fazenda, & da dei Rei dom loão 
^^fceiro seu filho, & lhe dixe que fosse a 
Wsa de Dom Áluaro, á lhe dixesse da 
siw parte que o auia por suf^pensò de seu 
Wcio ate sua merce, & estiuesse preso em 

casa ate elle ordenar outra causa, & 
í"® íügiü IJig desse quinhentos cruzados os 
^aes entregaria aquelle homem por sa- 
Maçào da injuria que lhe era feita.y> 

Ibidem, Part. iii, eap. 40. 
Que faz per curso ordenado 
Wue tanto vai um cruzado 
ÍJe noite como de dia. 

GH- VIC., AUTO DA FEIIIA. 

Pois tens saco de cruzados, 
^embro-te o rico avarento, 
we nesta vida gozava, 

10 inferno cantava : 
^gua, Deos, agua, 
yuo lhe arde a pousada. 

IDEM, AUTO DA MOPINA MENDES. 

E nào quero de ti mais; 
reparte teus cruzados, 

^eus impérios e regnados, 
^tuas pompas moitaes, 
yu eu nào quero teus morgados. 

IDEM, AUTO DA niST. DE DEUS. 

h T certa confita, tudo j àuma má verdura de hum cruzado.» 
Ofge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 

, ' 3ct. ij SC. 2. —d De quatro cruzados 
"w scJ lhe dei.» Antonio Ferreira, Bris- 

act. IV, SC. 3, 

^So lhe tarda a resposta que ao primeiro 
^ncontro ganha o Sousa mil cruzados. 
Apoz este outro vem, & a prima sorte 

oanipayo aparou hum colar. 
cobte heal, nauf. de sepulv., c. IV. 

^ende-se hum vaso de agua assás pequeno 
or dez, doze cruzados, & se leva 
ouca mais cuntidade fazem cento, 
u cento & trinta nelle em breve espaço. 

idem, ibidem, c. 10. 

tendo já no Bispado Benneficios, 
^ passavão de mil cruzados de renda 
Ij, ® ^nno.» Antonio Cordeiro, Historia 

Liv. n, eap. 2. —«2«í foi o 
D hum áspero decreto que elRei 
fez chamado o Quarto, 

Pwlicar aos Portuguezes / em que lhes 
o seruissem com quinhentos mil 

cada hum annò.n Francisco 
Mello, Epanaphoras, p. 10. 

Cfjj que como a este Senhor 
ejj, ^he parece n'estas breves horas, 
o í""" illuzão, ou prodígio, gozamos 
los dom de vóz, & juizo humano, 
\i^f,^^P^^9uemos no que mais importa.y» 

'<íca ' Dialogaes, p. 65. — iBas- 
«e P"'' ""'"i o (o vintém) se desjizes- 
jUe (j ^^^(^mento de muytos mil cruzados, 
íden, partes estava muyto bem.i 
Di'u p, 103. — aEm a décima 

^ décima, e o quinto, e o 
^itterario {oh meu commandante, 

•"ece g " litterario para gente que abor- 
í^^negue as lettrasl), e a camara 

municipal, e o administrador do concelho, 
e os injeitados, e a congrua do parucho, e 
o cruzado para as estradas...n Garrett, 
Arco de Sant'Aana, Carta ao vieu Com- 
mandante. 

CRUZADÔR, s. m. (Do thcraa cruza, do 
cruzar, com o suffixo «dor»). O que bor- 
deja e cruza no mar. 

CRUZAMÊNTO, s. m. (Do theraa cruza, 
de cruzar, com o suffixo «mento»). O gil- 
vaz que se dá na cara sendo mais que 
um, de maneira que parece que fazem 
cruz. 

CRUZÁR, V. a. (De cruz). Dispor duas 
cousas em cruz. Cruzar as pernas. 

— Termo d'Esgrima. Cruzar o ferro, 
batter-se á espada. 

— Cruzar os braços, ficar ocioso, sem 
fazer nada. 

— Cruzar as mãos. Vid. Cruzado. 
— Atravessar com traços, ou riscos em 

cruz, cancellar. — Cruzar o papel. 
— Andar bordejando, pairar, atraves- 

sar os mares. — «A vereda, que os ar- 
rieyros não sabem, mal a pode achar, e 
descobrir aquelle, que jamais cruzou os 
mares, ou pizou as estradas.s Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
212. 

— Atravessar pelo meio.—Cruzam dous 
ribeiros este prado, 

— Cruzar-se, v. refl. Benzer-se, per- 
signar-se. 

— Fazer cruz, signal de submissão e 
cortezia que os orientaes e mouros fa- 
zem collocando em cruz os braços. 

— V, n. Fazer cruz.—O ftijão cruza. 
— Atravessar em cruz. — Os mares 

cruzavam por cima dos navios, 
— Cruzar as azas, diz-se das aves, 

quando as têm já crescidas de todo, e as 
podem já abrir bem para vôar com se- 
gurança. 

CRUZÉIRA, s. f. (De cruz, com o suf- 
fixo «eira»). Medianiz, as duas margens 
interiores, que ficam entre as duas pagi- 
nas de um livro. 

— Termo de Imprensa. Cruzeira da 
rama, peça que atravessa a rama pelo 
meio ern toda a sua largura. 

CRUZEIRO, s. m. (De cruz, com o suf- 
fixo «eiro»). Grande cruz, collocada nos 
adros dos egrcjas, etc. 

— Antigamente: Crucifixo pequeno. 
— Parte da Egreja entre as naves la- 

teraes e a maior, junto da capella-mór. 
— Consteliação do sul, sào quatro es- 

trellas em cruz. 
— Termo de Nautica. Extensão de mar 

cm que andara cruzando navios. 
— Paragem de corso. 
— Termo de Botanica. Planta do Bra- 

zil, cuja casca, e raiz, e perisperma sSo 
mais amargas do que a quina. 

— Adjectiv.imente: Rapoza cruzeira, 
a que tem ao longo das costas uma cruz 
de pêllo negro. 

CRUZÉTA, 8. f. Diminutivo de Cruz. 

— Termo de Nautica. Cruzêtas, ar- 
mação de mastros e vergas feitas de an- 
tennas para supprir a falta de mastros do 
navio, que os perdeu, ou a que se corta- 
ram. 

— Cruzêta de pedreiro, instrumento do 
madeira da figura de que serve para 
examinar se a obra que so está fazendo 
está ou não anivelada. 

CRUZÍNHA, s. f. Diminutivo de Cruz. 
CRYMODINIA, s. f. (Do grego krimos, 

frio, e dynos, dôr). Termo de Medicina. 
Especie de rheumatismo chronico. 

CRYPTA, s. f. (Do latim crypta). Cava 
subterranea, servindo de sepulchro em 
certas egrejas. 

— Termo de Anatomia. Synonymo de 
folliculo, especie de pequena glândula ca- 
racterisada pela sua forma de sacco. 

CRYPTOCÉPHALO, s. m. (Do grego 
kryptos, occulto, e kephalê, cabeça). Ter- 
me de Entomologia. Que tem a cabeça 
occulta. 

CRYPTOGÁMIA, s. /. (Do grego kry- 
ptos, occulto, e gamos, casamento). Ter- 
mo de Botanica. Classe do plantas, cujos 
orgãos sexuaes não são apparentes. 

CRYPTOGÁMICO, adj. (Vid. Cryptoga- 
mia). Que c relativo á cryptogamia. 

CRYPTOGAMO. Vid. Cryptogamico. 
CRYPTOGRAPHÍA, s. /. (Do grego kry- 

ptos, occulto, e graphein, escrever). Ar- 
te de escrever em caracteres occultos, que 
sào de convenção, ou o resultado d'uma 
transposição de lettras do alpliabeto. 

— Arte de exprimir secretamente os 
sentimentos e os pensamentos, quer por 
palavras obscuras, ou por escriptos equí- 
vocos, quer por movimentos ou signaes. 

CRYPTOGRÁPHICO, adj. (Vid. Crypto- 
graphia). Pertencente á cryptographia. 

CRYPTOMETALLÍNO, adj. (Do grego 
kryptos, occulto, c metallon, metal). Ter- 
mo de jMineralogia. Diz-se dos fósseis, 
que contêm interiormente uma grando 
porção de metal. 

CRYPTÓNIMO, adj. (Do grego kryptos, 
occulto, e onoma, nome). Termo Didacti- 
co. Que tem o nome occulto. 

— Auctor cryptonimo, auctor que oc- 
culta ou disfarça o nome. 

CRYPTOPÚRTICO, s. m. (Do grego kry- 
ptos, occulto, e portico). Termo do Ar- 
cliitectura. Portico subterrâneo. 

— Decoração da entrada de uma gruta. 
CRYPTOPYICO, adj. Termo de Medi- 

cina. Dá-se este nome a certas doenças 
produzidas por um abcesso occulto. 

CRYSÓL. Vid. Crisol. 
CRYSTÁL e deriv. Vid. Cristal e deri- 

vados. 
CRYSTÉL. Vid. Clyster. 
CRYSIS, s.f. Termo de Medicina. Vid. 

Crise. 
CÜ, s, m. (Do latim culus). Termo 

Baixo. Orifício do réctum. 
— O trazeiro, parte posterior do corpo 

animal, que comprehende o ânus, o as 
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dua3 nádegas, e sobre a qual nos assen- 
tamos. 

Se tu queres honrar sua Eseellencia, 
Outras maneiriis ha de conscguil-o : 
Na mesma Igreja de Elvas, e Cabido 
Ha um Bastos, um Souza, dous aporros, 
Que, juntos com os Pirras, podem todos 
Inda á mesma commua acompanha-la, 
Levantar-lhe a cortina do trazeiro, 
Lavar-lhe o nédio cü, —e até beijar-lho. 

DINIZ DA CRUZ, IIYS., 0. I. 

— Por extensão: O fundo, assento, ou 
extremidade inferior de algumas cousas. 

— Cm de sete lares, raexeriqueiro. — 
« Tenho caido que todo o mal lhes uem de 
ociosas, & deterem conuersaçdes accessorias 
de outras, que são os correos das nouas, que 
cá chammais cuus de sete lares: andão 
de casa em em casa tratando de viuos & 
mortos, á encadernadas em um.capelo fran- 
zidos são o tÒbo de negocias autiuos.D 
Jorge Ferreira de Vasconeellos, Ulysipo, 
act. V, SC. I. 

— Termo de Nautica. A parte opposta 
á cabeça do montão em que se faz a co- 
sedura da sua alça. O mesmo é nos ca- 
dernaes, bigotas, e sapatas. 

— Dar de cu, ficar sem recursos. 
— Cu de gallego, grande cú. 
— Metter o nariz no cu, beijar o cu, 

abaixar-se. 
— Ter o cu agarrado ás calças, estar 

com medo. 
— Adag. : «Cu de judas.-» — «Não lhe 

cabe um feijão fradinho no cu»^ diz-se 
d'um homem que está muito contente.— 
t Quanto mais se abaixa tanto mais se 
lhe vê o cu.— «Que tem o cu com as cal- 
çasy>, que tem que vèr uma cousa com 
outra.— «Muitos brados cabem no cu do 
lobo. — Bem sei eu que muitos brados ca- 
bem no cu ão lobo.t Jorge Ferreira de 
Vasconeellos, Eufrosiua, act. i, se. 3, 

CUÀDA, s. f. (De cu, com o suffixo 
«ada»). Pancada dada com o cu no chão. 

— Movimento no andar, como de quem 
vae a dar uma cuada, e se levanta. 

CÚBA, s. /. (Do latim cupa). Vazilha 
onde se guarda o vinho, que cáe do fuso 
do lagar. — «Por que cortou os arcos 
dhuma cuba de vinho a huum pobre lavra- 
dor que lhe logo elRei nom mandou cor- 
tar a cabeça tanto que o soube.d Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 9. 

— Também servia para guardar pão. 
— Adag. : «Cada cuba cheira ao vi- 

nho, que tem.T) — «Â cuba cheira ao vi- 
nho que tem em si. d 

CÚBEBA, s. f. (Do arabo cubaha). Ter- 
mo de Botanica. Fructo do piper cubeba 
ou cubeba officinarum, e do cubeba ca- 
nina, 

CUBÊIRO, adj. (De cuba, com o suffi- 
xo «eiro»). Que diz respeito ao cubo. 

— Vinho cubeiro, que esteve em cubo, 
ou vasilha, a qual lhe deu saibo. 

— 5. m. Vid. Infustamento. 
CUBBLLO, s. m. Diminutivo de Cubo. 

Torreão redondo, quadrado ou octavado, 
que acompanhava o lanço dos muros nas 
fortificaçòes antigas, para defender os 
pannos, qu3 ficavam entre um e outro 
cubello. 

CUBER... Todas as palavras que prin- 
cipiam por cuber... busquem-se em co- 
ber... 

CUBIÇA, s. /. Vid. Cobiça. 
CUBIÇÁR. Vid. Cobiçar. 
CUBIÇÔSO, Vid. Cobiçoso. " 
CÚBICO, adj. (Do grego kubikos, de 

kubos, cubo). Termo de Geometria. Per- 
tencente ao cubo. — Forma cúbica. 

— Termo de Arithmetica. A raiz cú- 
bica d'um numero, o numero, que, multi- 
plicado duas vezes por si mesmo, dá o 
njumero proposto. — 5 é a raiz cúbica de 
27. 

— Antigo termo d'Algebra. Equação 
cúbica, equação de terceiro gráo. 

CUBICULÁR, adj. 2 gen. (De cubículo, 
com o suffixo «ar»). Que respeitar ao cu- 
bículo. 

CUBICULÀRIO, s. m. (Do latim cubicu- 
larius). Moço da camara. 

— O que Irequentemente e com liber- 
dade entra no cubiculo ou camara. 

CUBÍCULO, s. m. (Do latim cubiculum). 
Camara, ou residencia, nos seminários, 
etc. 

— Os jesuitas davam este nome ás suas 
ccllfis. 

CUBILHÉIRA. Vid. Cuvilheira. 
CÚBITO, s. m. (Do latim cubitus). Me- 

dida antiga. 
— Termo de Anatomia. Osso do ante- 

braço, que occupa a parte interna d'este, 
e se estendo do cotovello ao corpo. 

CÚBO, s. m. (Do latim cubus). Termo 
de Geometria. Solido de seis faces, for- 
mando quadrados eguaes.—Os dados têm 
fôrma de um cubo. 

— Termo de Arithmetica. O producto 
d'um numero pelo seu quadrado. Se se 
multiplicar quatro por dous, o producto 
oito toma o nome de cubo, porque 6 com 
efFeito a medida d'um cubo, isto 6 d'um 
solido que tiver dous de base, dous d'al- 
tura, e dous de profundidade, 

— Pipote, em que se carreta agua; 
mais agudo, que pipão nos extremos, e 
menos largo no meio. 

— Cubo da roda de sege, peça onde en- 
tra o eixo, o donde sáem os raios para 
as pinas. 

— Termo de Fortificação. Pequena tor- 
re redonda no panno do muro, e algu- 
mas vezes saído para fóra para atacar, o 
espiar o inimigo. 

— No Brazil, nos engenhos d'agua, os 
váos da peripheria d'elles, onde a agua 
entra com for^a, ou cáe para os mover. 

— Peça do freio, que forma os assen- 
tos, ou a peça que se mette na bocca do 
cavallo, com dobradiça no meio para pe- 
gar no outro cubo. 

CUBÕIDE, adj. 2 gen, (Do grego cw- 

bos, cubo, o eidos, forma). Termo Diá®' 
ctico. Que tem a forma d'um cubo. 

— Termo de Anatomia. Osso cuboidei 
ou simplesmente, o cuboide, osso curto^ 
superior do tarso, e articulado com o cal- 
cáneum. 

— Termo de Mineralogia. Diz-se de 
um rhomboide muito pouco diíFerente a" 
cubo. 

CÚBRE, s. m. Certo jogo antigo. 
CUBRICÚNHA, s. /. Peixe do Brazil. 
CUBRI... Todas as palavras, que coffl®' 

çam por cubri, procurem-se em cobr'"* 
CUBRÍTA. Vid. Coberta, ou Cobertor. 
CUBRITÕR. Vid. Cobertor. 
CÜCÁNHA, s. /. (Do francez cocagne)- 

Tempo de regosijo, onde se bebe e coffl® 
com fartura. 

— Mastro da cocanha, especie de w®®" 
tro liso e muito alto, levantado nas te® 
tas publicas, o tendo no tôpo objcctos o 
valor, que ficam pertencendo a que® 
poder chegar, trepando. 

CUCÂRNE, s. m. Jogo de rapazes co® 
ganizes. Vid. Carnicola. ^ , 

CUCHICHÁR, V. n. Termo Vulgar- Fil- 
iar ao ouvido com pressa e amiudo. _ 

CUCHIMIÒCO, s. m. Termo AsíafjO" 
Lettra de cambio, que alguns sacerdo 
chinczes dão para o outro mundo, pT 
nheiro que lhes dão os devotos. . 

CÚCHO, s. m. Termo Asiático. 
dos devedores da aldôa, passada p®'® ® _ 
crivão, e reportada nos livros da 
tação dos retalhos; tem força de ' 
do executivo. i 

CUCÍ, s. m. (Do latim citei), 
cuciófera, similhante á laranja, mas 
caroço; é saboroso, cordial,e restaura^ 

CÚCIO, s. m, Cordeirinho. 
CUCIÓFERA, s.f. (De cuci, e do 

ferre, levar). Especie de palmeira da 
dia, que produz o cuci. .-g 

CÚCO, s. m. (Do latim cucuhts)- 
carnívora, que dizem por os ovos nos 
nhos das outras aves. 

Sua musica deixou 
A hum cuco seu amigo, 
Que em vida com muitos rogos 
Assim lho tinha pedido. 

JEK. BAHIA, A ÜM PINTAS. MORTO rOB Ü" 

— Figuradamente: Cornudo. 
— Nome que, no Porto, o povo 

agentes de policia civil. „qjhO 
CÜÇO, s. m. Bicho das Molucas, 

o coelho. ^ pós 
CUCÚFA, s. f. Ceifa preparada co 

cophálicos para dores d'enxaqiicca' 
CUCUFÁTE, 8. m. Termo Pop"'^ ' 

mem pequeno. 
CUCÚLA, s. /. (Do latim 

te sacerdotal; é a ultima q"C " ® 
veste para dizer a missa. 

— Hoje, geralmente, chania-s® 
Vid. Coguía. , g dei"'' 

COCÚLO o deriu. Vid. Coguio 
vados. 
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CUCUMÉLO. Vid. Cogumélo. 
CUCÜRBITA, s.f. (Do latim cucurhita). 

Calabaça. 
, Termo do Pharmacia. Vaso do vi- 

da feição de cabaça, recipiente de dis- 
"llações, etc. 

CÚCURBITÁCEO, adj, (De cucurbita, 
^01 o suffixo «aceo). Termo de Botanica. 

'z-se das plantas, cujos fructos têm ana- 
®gia com as abóboras, melões, etc. 

CUCTIRBITÍNO, s. m. (De cucurbita, 
o suffixo «ino»). Termo de Historia 

^3tural. Nome dado á ténia [taniia so- 
tUTíi) porque é composta d'annpÍ8 simi- 
"3ntes ás sementes de abobora. 

CUCURECHÉO ou CUCURECHfjU, St 772. 
6rmo de Architectura. Chave de uma 

^bobada. 
. "p Lanterna, segundo corpo, ou torre- 

uma cúpula, por onde baixa a 

pUCURUGÚ, s. m. Serpente do Brazil, 
®)^Jo veneno ó corrosivo, e inflammato- 
rio. ' 

Figuradamente: - 

O diabo, TÍ9ses tu, 
^ofo asinha o eu direi, 
^oitio hc palreiro, Jesu ! 

este cucuructi 
«om secretario d'olRei. 
Amanhade-lKe o atafal; 
■"^adar patas, patarrinlias, 

Qil vio., adto da babca do Puno. 

CUCURÚTA. Vid. Cucuruto. 
Q ^UCURÚTO, s. m. A parte mais alta.— 

cucuruto d'tima arvore, Vid. Cocu- 

CÜCUYÁDA. Vid. Cuquiada. 
CUDAdo. Vid. Cuidado. 
^UDÁR. Vid. Cuidar. 
■jJ/üILÍM, s. m. Especie de ferramenta. 
CÜDO. Vid. Cuido. 

Co /• Espécie de ceroulas, 
tas ^ tie calções, mas mais cur- 

j,^cüeirínho, s. m. Diminutivo de Cuei- 

^^CUÈIRO, s. m. (De cii, com o suffixo 
To»). Panno de cobrir o enfaixar as 

®'^®ançaa. 

os cueiros, desde creança. 
íy,„- s. /. Antiga medida de grão, 
''XP^quenaqueoataúde. 

p,,„PÃRDO, s. in. Tigre do Brazil. 
SJ^ÜLA. Vid. Cogula. 
JJGUlo. Vid. Cogulo. 
3 *. Vid. Cnja 

1 ' Brazil, es- 
to p amphibio malhado de bran- ■ negro,, com cauda pellada. 

"lÃO, s.f. ant. (Do cuido, com 
«ação»). O cogitar, imaginar, 

çíqj'.' cuidar.— nLeixando as comçien- 
' rfç» "f <^àristaãos em injiindas duvjdas 
Chf cuidaçoões.» Fernão Lopes, 

de D. Fernando, cap. 10. — 
se elles forom tomados pellas 

^'^^Çosamente, e com prema, e per 

gram medo os trouvessem a tal cuidaçom,.D 
Idem, Ibidem, cíip. 109. 

CUIDADAMÊNTE, eidv. (De cuidado, 
com o suffixo «mente»). Com reflexão, e 
deliberação, acinte, sobrepensado; deli- 
beradamente. 

1.) CUIDADO, part. pass. de Cuidar. 

Algumas horas falavam 
andando o gado pnsçcndo, 
e cntam se apasçentavam 
os olhos, que em sc vendo 
mais famintos se lienvam : 
E comquanto era Maria 
pequcn:i, tiulia cuidado 
de guardar mellior que o gado 
o que lhe Crisíal dczia, 
mas emíim foi mal guardado. 

CIIRTST. FALCÃO, OBBAS, p. 1 (cd. dc 1871). 

El-Key o nào cuidado estrago vendo, 
As mortes, & o temor dos seus notando, 
E tanto em breue espaço entregue ao fogo, 
A soberba converto em brando rogo. 

BÍ de MENEZES, MALACA CONQ., 1. V, CSt. 71. 

E busca mais, para o cuidado engano, 
]\Iouro, que por piloto á nau lhe mande, 
Sagaz, astuto e sábio em todo o dano, 
De quem fiar-se possa um feito grande. 

cAM., Lus., c. I, est. 83. 

Oh caso grande, estranho e nào cuidado ! 
Oh milagre claríssimo o evidente ! 
Oh descoberto engano inopinado ! 
Oh pérfida, inimiga e falsa gente ! 
Quem poiierá do mal apparclhado 
Livrar-se sem perigo, sabiamente, 
Se lá de cima a Guarda soberana 
Não acudir á fraca força humana ? 

OB. ciT., e. n, est. 30. 

A ira, com que súbito alterado 
O coração dos deoses foi n'nm ponto, 
Não soffreu mais conselho bem cuidado, 
Nem dilagão, nem outro algum desconto. 

OB. CIT., e. IV, est. 35. 

2.) CUIDÁDO, .9. m. (Vid. Cuidado 1.) 
Attençào do espirito com que se cuida 
em algiun negocio; diligencia, inquieta- 
ção da alma.— aE pero (com quanto) 
tamto tevtpo senhorezasse e regese, tanto 
foy o seu cuidado de acrecentar e.m a on- 
rra do reyno etc.d Chrosica de Santa 
Cruz, cap. 2õ, em Inéditos de Alcobaça, 
Tom. I. — (íDe cuydados carnaaes foy 
tam carreda, que non podia tornar a íi.» 
Fr. João Claro, em Inéditos d'Alcobaça, 
Tom. I. 

Que muito m'eu pago d'esto verão. 
Por estes ramos, e por estas frores, 
E polas aves que cantam d'amore3; 
Porque ando y ledo, sen cuidado : 
E assi faz todomen namorado, 
Sempr'y anda ledo e mui loução. 

CANO. DE TBOVAS ANT., C. i. 

«0 Gonde-estabre terá principalmente 
cuidado d'ordenar, e encaminhar em cada 
huum dia com conselho do Marichal to- 
dalas outras causas, que a elle perteencer 
de fazer, segundo he contheudo no titulo 
da governança, e Regimento da guerra.n 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 55. 
§2. 

Dyz m'a mym meu coraçom, 
perque m'a isto iism oalo, 
pera que vos dou rrezão, 
poys ves nam tlipgua payxam 
deste cuydado que falo. 

CANO. DE KEZ., t. I, C. 1. 
t ... quem respira, rrepousa, 

E hu cuydado bem pousa, 
nom tem sospiroo, nemvyda. 

IBIDEM, t. I, c. 3. 

Mas hum cuydado muy viuo, 
naçydo no coraçam 
do triste amador passyuo, 
he hum cabo de payxam 
qual niays nam sofre catyuo. 

iniDEU, 1.1, c. G. 

E aqui vos solto cuydado 
E o sospirar vos tolho. 

IBIDEM, t. I, C. 17. 

Sospiros sam ceramunhas, 
dos çuydados A martyros 
cera,talvez per erro. 

IBIDEM, t. 1, e. 18. 

Mesturastcs oa cuydados 
d'ainores da saluagyna 
nesse vossos rrezoados. 

IBIDEM, 1.1, c. 39. 

Cuydado traz desejar, 
desejo traz delcytar; 
ergo cuydado prazer. 

IBIDEM, 1.1, c. 41. 

Cuydado nn.m moleyxaua 
somente d'csfollegar. 

IBIDEM, 1.1, c. 8(i. 

No namorado cuydado 
Força do fortes se abrande... 

CANO. auBAL, 1.1, p. 382. 

E com quanto era Maria 
pequena, tinha cuidado ^ 
de guardar melhor que o gado 
O que Crisfal lhe dezia, 
mas emfim foi mal guardado. 

CIIRYST. PALOÀO, OBUAS, p. 1 (cd. do 1871). 

A qual logo aquelle dia 
que soube de seuH amores, 
aos parentes de Maria 
fez certos e sabedores 
de tudo quanto sabia: 
Crisfal nào era entam 
dos bens do mundo abastado 
tanto como do cuidado, 
Que por curar da paixam 
Não curava de sou gado. 

Meu coração vós abristos 
caminho a meus cuidados 
pera virem a ser banhados 
na agua de meus olhos tristes 
triste mal galardoados: 
Neçessario he que vamos 
algum remédio buscar 
para se a vida acabar, 
esto o bem que desejamos 
este o nosso desejar. 

IBIDEM, p. 3. 

Sobre a terra anda o gado 
c sobre ella ouro o riqueza, 
mas pera que he desejado, 
que emfiiu nam tira tristeza 
e aeresçenta cuidado f 
NSo sei em que so ençerra 
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ser esqucçida e extrnnha 
esta verdade tamanha, 
ca fica o haver na terra 
o amor a alma acompanha. 

IBIDEM, p. 11. 

Acorda sempre o cuidado 
pera nunca descuidar. 
As noites do repousar 
dias sam ao meu sentir; _ 
noutes do meu não dormir. 

iniDKM, p. 19. 

Que gloria espero ou que fim 
deste cuidado que sigo, 
pois trago a mim commigo 
tamanho ymigo de mim V 

OEM, IBIDEU. 

Nunca sinto um mal vir só 
nem singelo mas dobrado ; 
porque hum dó traz outro dó 
hum cuydado outro cuydado 

IBIDEM, p. 17. 

Com outro moor de perigo 
de muytos que vêm com elle; 
Porque nunca vem hum só 
para seer o ho mal dobrado 
mas hum doo traz outro dó 
hum cuydado outro cuydado, 

IBIDEM. 

Quero seguir a feiçam 
com que engane o dessejo, 
nam quero jaa ver rezam 
se a quei'o nam na vejo. 
Assi quero a meu cuidado 
quero-o com seu engomo, 
porque em ser desenganado 
ho terei por mór engano. 

IBIDEM, p. 22. 

Quero tanto a meu cuidado 
estimo tanto seu danno, 
que quero ser enganado 
e nam quero desengano. 

IBIDEM. 

Antes do mal ser mortal 
bem queria a meu cuidado, 
ja agora quero-lhe uial 
por me ter em tal estado, 
?[ue de nam sentir meu dano 
olgo com ser enganado 

e nam quero desengano. 
IBIDEM. 

Via-me tam cnleado 
de cuidados cada dia. 

IBIDEH. 

Acabai, acabai jaa 
meus cuidados onde estais 
para que he cuidardes mais ? 

IBIDEM, p. 27. 

Cuidados se descuydados 
fazeis bem 
que aqui tendes quem os tem. 

IBIDEM, p. 28. 

Ysto soo me falecia, 
a cabo de todo teer, 
para me poder valer 
OTam cuydado me compria; 
num descuydo d'um soo dia 
que a seus meus cvydados dem 
ncarào sem quem os tem. 

IBIDEM, 

Tudo foy, parece engano, 
e eu fuy o enganado, 
acabado he este dano 
n'outro mayor começado. 
Ctiydados do outro cuydado 
se vindes a me acabar 
cedo havereis de tornar. 

IBIDEM, p. 29. 

Nam vos quero por vil gloria 
deter-vos, ainda que a tenho 
eomsigo qua só os tenho, 
de mim a mim só faço historia; 
puz-vos na minha memória 
d'onde nunca outros cuidados 
foram tam desesperados. 

IBIDEM, p. 80. " 

Cuidados assi vos quero 
ho que tenho dou a vos sós, 
desesperados sois de vós 
eu sou ho que desespero ; 
vinde que assi vos espero 
quanto mais desesperados, 
quero-vos para cuidados. 

IBIDEM. 

Cvydados assi vos quero 
que sejais desesperados, 
quero-vos para cuidados. 

IBIDEM. 

Para mim nasceu cuidado 
cuidado desaveiitai-a, 
para mim n isceo tristura. 

IBIDEM, p. 31. 

Deixa, deixa este cuidado 
De que te vez combatido, 
E quando mais tribiilado 
Se e.-forçado, & tofrido 
Serás bemaventnrado. 

bebjiaudim eibeiro, menina e moça, c. 1. 

Como descança assi 
Pérsio longe do teu gado, 
Vi'jo-te jazer aqui, 
Sem cuidado <lo cuidado, 
Menos cuidado de ti. 

IBIDEM. 

Sem memória nem cuidado 
Dormem em cama de flores, 
Feita de prazer suiih ido : 
Seu fogo tào apagado 
Como em choça de pastores. 

GIL VIC., AÜTO DA MOFINA MENDES. 

Diabo. Senhora, se vos prouver, 
Eu vos darei bom recado. 

Roma. Não pareces tu azado 
Pera trazer a vender 
O que eu trago no cuidado. 

GIL VIC., AUTO DA FEIKA. 

A dor e tristeza he no meu coração, 
No meu coração está minha vida, 
E na minha vida está minha ferida, 
De que meus cuidados feridos estão. 

QIL VIC., ADTO DA HIST. DE DEUS. 

Oh! triste de mi! 
Cada hum de nós penará por si; 
Vós tereis cuidados e eu muitos cuidados 
Os nossos prazeres serão trabalhados : 
Oh quantos trabalhos teremos aqtii 
Por nossos peccados. 

IDEM, IBIDEM. 

— (í Assim veio polo caminho acompa- 
nhada daquMe cuidado, em que depois 
muito tempo viveu, até chegar á cidade 
de Londres, onde lhe fui feito polo povo 
tamanho recebimento de choro e tristeza, 

como lhe fizeram de alegria no 
ella veio de Grécia.Francisco oe ^ 
raes, Palmeirim d'Iuglaterra, _cap._ ■ . 
nE porque aqui não falia a hidoriO' 
les até Seu tempo, tornar a Argolante, 
depois de partido, andou tanto pof 
jornadas por mar e pur terra, semp^^ 
tanta pressa, como o cuidado dá o 5 
eomsigo o leva, que um domingo c eg 
áqueila famosa Constantinoplci a 
que se celebravam tamanhas ^ 
foram as dos casamentos de Primaíi 
de D. Duardos.y) Idera, 
— «O hospede sabendo ser aqutU^ o 
valleiro da Fortuna, se teve por o®"' 
toso d'o ter em sua casa, e lhe pedtup^^ 
dão de o não servir ou agasalhar 
elle merecia, dizendo, que a honra 
quelle dia tomava por satisfarão do 
viço que a toiolos cavalleiros 
fizera: e esteve contando muitos ^ 
naladus do cavalleiro do Selvagetn, H 
mais acendiam o da Fortuna e ^ 
ziam desejar o dia para acabar o 1 , 
tanto desejava. Com este cuidado ^ ^ 
deitar e com elle se levantou antes 3" 
manhãa esclarecesse, n Idem, Ibideffl, 
3õ. — «Chegada a noite a passou ew 
dados desesperados de que nunca a 
va isento, e com elles andou outros ^ 
dias travessando as bravas ondas do • 
Idem, Ibidem, cap, 59. — «Já que 
dias eram passados e Florendos js 
p.ira poder caminhar, partiram^ oo 
tello em uma galé, que o cavalleifO " ^ 
do da dona mandou traz^-r, e chega _ 
sua casa, Goarim e elle foram 
com tanta ceremonia, como se o 
ro fora gram príncipe: ahi se 
poucos dias, que Fiorendos acomp'^ e 
do cuidado, que eomsigo trazia, 
fria nenhum repouso; antes, despe 
se do .seu hospede, se metteu a 
nadas n'um cavallo, que lhe o 
dera polo ver sem elle.n Idern, •lí' 
cap. 74. — «O bom conselho era 
ver mais, pois ando no algo: este^ 
que o não aveis de sustentar; pof 
memos pur remedio ir lá : e se me ^ 
leixar que lhe dê hunias poucas,^ f 
cuidado que eu lhe farei salmoita^^^ 
que gorme o comido, n Jorge hevre ^ ^ 
Vasconcellos, Ulysipo, act. ii,_ 
«.Riquezas he um Jito, barreira, ^ 
ranço, onde muytos gyram; 
dos, elles trazem o repouso deste 
quem tirar o desejo d'elles e se 
tentar com o que Deos quiz 
terá o coraçom livre e assocega g 
conversar no ceo e ter lá o pensais 
poderá deixar os temporaes d3 
eternos.T> D. Joanna da Garna, 
Freira, p. 9 (ed. de 1872).— 
nanos o mundo, nam nos 
ganar; amámos nós a vaydade, 
os dias em cuydados vãos desaf 
de repouso, nam temos hora .gV f' 
dia sem ter paixam.t Ideni, W 
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vsj carregados d'esperanças < 
^''^gfinam stus pensamentos, andam re- ■ 
Wos de si com imafjiwiqofs tristes 

?«e Ik e avivam os cuydados, desjjresam o 
j ® pdo que esperam vir.v Idem, Ibi- 
, I p. 25. — utíostenta-se a guerra 

do 
com 

onirno, e abrawhwi se os cuydados, 

Cios ^ ''"^'^''"^arem as potências em exi-.rci- «e sua incrinaçam, com tanto que 
j se apartem dos mandamentos de Deos. i> 
,7™, Ibidem, p. 31. — «Nam nos apa- 

- - - - 
pira 

"■nos com a diligencia que devia ser 
^ 0 morte, porque a fgurâmos longe, 

® está tam perto que dorme e cume 
«osco; olhámos quanto mal olhado he 

íios apercebermos ciida hora para 
""" iam certa, que esta he a cousa em 

tu ^ ® cuidado ham de pôr mais 
Ibidem, p. 38.—«i/ít 

iip ^^^'>'íi'dos entendimentos que o seu 

tste a bestial que a humano; 
I ''^^nhum cuydado lhe rompe o somno, 
Q sua tençam ao cabo, fazem e dizem 
Jie querem.: he hum purqatorio conver- 

Idem, Ibidem. p. 48. 

acho hora boa 
«e tres por cmjdado ; 

Sentido voa 
PM?''' semeado: 
stóarreygado 

tanta defeza 
1'^® cresce a tristeza. 

idem, ibidem, p. 96. 

®jo muitas mudanças- 
^ Hcu mal nunca mudado ; 

®^''aves desesperanças, 
n 1, ^luadro he o cuidado, 
cotn aspereza , nam sei dizer quanto ; 

me dá tristeza, 
^ cautar delia descanto. 
idem, ibidem, p. 98. 

Tp ®5 me a paixam tudo occupado 
j ® ° sentimento nam pode valer; 
Hp t SC cale, nem menos dizer ; ®'c estremo tal me tem hum cuidado. 

ibidem, p. 103. 

daqueste cuidado 
e V,.'"® *^"'0 o poder; 
ç.Ç mal p idecer 

estava guardado 
5''%estetempo7 
fa„ ?''ta de soífrimento 

pranto; 
cjt- ®uyto sentimento 

pena pesar tanto. 
ibidem, p. 108. 

^°nho esteve o Camlleiro das 
'euç praticando hum pouco: e como J tlíi/ll* y/L/MíUl/ • 
ío O não leixava estar tanto tem- 

^ dizt 
Mia, 

seu mal a quem se pouco 
pedio-lhe a caixa do segredo 

^Ofoço " e abrindo-a com muito al- 
® i'"®'" a quem o não via, vio a 

c.lla, e quando a achou menos, 
^"íaj. ^ t^rmção comeqou de lhe per- 

Qi abrira aquella caixa.n Bar- 
^8ap/'®"ndo. Liv. ii, cap. 1.—<íMas 

°^sitaõ estas causas, pois consigo 

trazem cuidado, e temor de as perder.s: 
Idem, Ibidem, cap. G.—«il/as ay de mim! 
onde hirei sem vós, ou sem mim ? parque 
cuidados me levaõ, ondeja vossas esperan- 
ças me estaõ espcrundo cum outros maio- 
res: nunca me leixão 0 desi jo, trazendo- 
Ihe á memória counas que n id merece, in- 
da que minha fé tanto merecimmto, que 
hasta pera me dardes por galardão mais 
descanso do que tanho, e menus mal do que 
sinto: tão temeruso do que recrio, que não 
sei se al;/um contentimentu me. achará vivo 
pero o receber: Mas vussus causas tem 
tanta força, que podem dar vida á mes- 
ma morte. Veja qualquer que sinta, que 
em ambas me farámerçê.» Idem, Ibidem. 
— nLeixai esse CÍiidado ociosa, e lexar- 
me-hào temores do que se pode cuidar de 
mim: naò queirais que vossas cousas se- 
jaõ causa pera cowlanar as minhas. Lem- 
bre-vos, que nunca se alguma fez cum tan- 
to resguardo, que o tempo naõ a mostre,» 
Idem, Ibidem. 

Essa liberdade, • 
Que agora sustentas, 
Kão guarda amor, 
Que vive de invejas: 
Ai do meu cuidado, 
Que naò lhe aconteça 
Ter nestes desprezos 
Vinganças alheas: 
Se por ser vaqueiro 
Tanto me desprezas. 
Mal haja a ventura, 
Que me nega ovelhas : 
Nau fujas ligeira; 
Que estarás cançada 
Para seguir detpois quem te naò queira. 

FBANC. n. LOBO, PltlMAVERA, p. 68. 

Causa hum desueado, nouo espanto. 
Hüs notào com cnidado a delicada 
Aluissima mão, chea de despojos 
Enleuiidos vão outros na belleza 
Do peito alabastrino, & lisa carne. 

COUTE ÜEAL, NAUFB. DE SEPULV., C. IV. 

— «Hum deites leva Tristão Vaz da 
Veiga, e outro Francisco de Anhaya: to- 
mai as cartas que vam pera vós, e as do 
Capitão mór lhe dai, e assi a todas as ou- 
tras pessoas pera quem vam, e não Jique 
nenhuma por dar : aos que estiveram fóra 
donde vós estiverdes, mandai-lhas a muito 
bom recado, enesta Armada me enviai hum 
rol do modo que tívestes em as dar, e em 
as enviar, e tomai disto bom cuidado, por- 
que ei por muito meu serviço serem dadas 
todas as ditas cartas, n Diogo do Couto, 
Década IV, Liv. i, cap. 9. 

Também de AfFonso o som no se partiu, 
Que o lugar á cniãados oífercce, 
Elle suspenso, leva o pensíimonto 
A' figura, ás palavras, ao intento. 

QUEVEDO, AFFOHSO AFBIOANO, C. I. 

— «Mas ia metido em hum mar de 
cuidados, como ardia em zelo das almas, 
e da honra de Deos, qual outro Elias.* 
Fr. Luiz de Souza, Historia de S. Do- 
mingos, Liv. I, cap. 2. 

Assi Adào, que Deos favorecendo 
Sente d'amor o fo^o deleitoeo, 
Onde ás passadas culpas vai fazendo 
Sacrifício suave e rigoroso, 
Não pasa só chorando, nem gemendo 
Ocvidadoà.<i crime tão damnoso, 
Mas de hua penitrncia slspera e forte 
Era a misera vida a mesma morte. 

ROLIM DE MOÜBA, KOV. DO HOMEM, C. II,eSt. 14. 

Alli aonde os bens da eternidade 
Pendera da vista immtínsa, e veneranda, 
Com que susteiito tudo em divindade 
Tudo hum moto mental governa e manda; 
Vê naquell) não vista immonsidade 
Abel ao velho Adào, qual vive e anda, 
Que se por si não entrão lá cuidados, 
Eutrào de caridade acompanhados. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 2. 

Se acaso deito a vista da lembrança 
Pelos longos desertos do passado, 
Não encontra o solieito cuidado, 
Mais que apenas os sitios da mudança, 

j. I. DE MATOS, niMAs, p. 9 (3.* ed.). 

Meu Pai, O nupcial ajuntamento 
Foi sempre todo o objecto ao meu cuidado : 
Achei Conforte em discrição, e agrado 
De nobre, e singular merecimento. 

IDEM, IBIDEM, p. 24. 

Aos membros delicados 
Tirando as forças ! E na face linda 

Impressos mil cuidados! 
Dos estranhos deixada ; e mais ainda 

Dos indignos parentes ! 
Que mágoa he essa, que ó Beliza sentes ? 

IDEM, IBIDEM, p. 147. 

Já tivera apartado 
De seus olhos a luz a noite eterna, 

Se por alto cuidado 
De quem só nos sustenta, e nos governa 

Não fora o beneficio 
Sustentador do Angélico Edificio. 

IDEM, IBIDEM, p. 149. 

Amava Albano; e eram seas cuidados 
Da ingrata Damiana os vàos favores : 
Aquella, que entre a plebe dos cajados 
Foi amorosa guerra dos Pastores : 
De sempre vivas cores animados 
Seus olhos, boca, e face, eram melhores 
Que os da Mãi de Ciipido, a quem pudera 
Emulação fazer, se ella o soubera. 

IDEM, IBIDÍIM, p. 159. 

Aqui chegava Albano enternecido 
Sem refrigerio algum que o seu cuidado 
Lá dentro n'alma he tanto mais crescido, 
Quanto agora o suppSe mal empregado : 
línvolto em fogo sahe qu:.lquer gemido, 
As vozes segue o pranto dilatado ; 
Que Amor quiz para prova d'este affeto 
De chammas filho ser, das aguas neto. 

IDEM, IBIDEM, p. 161. 

E em quanto vago afflicto esta montanha, 
Em paz te deixo, fica sem cuidado, 
Que dor nenhuma sentirei tamanha, 
A' que tu me não tenhas costumado : 
Pizarei para sempre a terra estranha, 
D'aquellc pátrio abrigo desterrado : 
Do mim te esquece, já que alegre passas ; 
Mas temo, por pedir-to, que o não faças. 

IDEM, IBIDEM, p. 177. 

Lá vejo um vulto de homem levantado ; 
Mas já não posso bom ver-Ihe o semblante : 
Sozinha está falliindo; e o seu cuidado 
Nascer parece de algum caso amante. 

IPBM, IBIDBM, p. 184. 
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Sinto-me, sem sentir, todo abrazado 
No rififoroso fogo, que me ;\lenta ; 
O mal, que me consome, me sustenta, 
O bem, que me entrctem, me dii cuidado. 

ÜAUB. HACELLAR, SÜHKTOS A DMA AUSÊNCIA. 

— Adag. : (íNão serás amado, se de 
ti só tens cuidado.» — «Horta sem agoa, 
casa sem telhado, marido sem cuidado, de 
graça é caro.D — «.^1 poeira do gado, tira 
o lobo de cuidado.» —«Cuidado anda ca- 
minho, que não moço fraldido. — dEu, e 
o meu cavallo, amhos temos um cuidado.» 
— <iEstando alegre, não Itas cartas logo, 
porque não srasça cuidado logo. d — 
«O farto do jejum, não tem cuidado al- 
gum.)■> — «.Filhos casados, cuidados do- 
brados.y) — «Manda, e jaze-o, tirar te-ha 
o cuidado». — «Quem compra cavallo, 
comjjra cuidado.» — «Ihn cuidado de o 
ganhar, que Itmpo jica para o gastar, d — 
«.Amor, dinheiro, e cuidado não está dis- 
simulado. y> 

CUIDADOSAMENTE, adv. (De cuidado- 
so, com ü sufíixo «menteí). Com cuida- 
do ; disveladamente. 

CUIÜADOSÍSSIMO, adj. superl. do Cui- 
dadoso. 

CUIDADÔSO, adj. (De cuidado, com o 
sufíixo «oso»). Que tem cuidado; dili- 
gente, inquieto, desassoeegado; pensati- 
vo, triste. — «O Emperador Carlos, que 
da negociação de Barha-Roxa cm Cons- 
tantinopla andava cuidadozo.» Vida de 
D. João de Castro, Liv. i. 

Por esto faz mal sen quen s'cn vós fia, 
Com'eu que ouvera end'a a n,orrer 
Por vos-s amor, on que m'eu atrevia 
Bluit', e cuidava con vose' a vencer 
A que me vós fezestes ben querer, 
E falistea me ú vos mester avia. 

IBIDEM, II." 12G. 

Por vós, cuid'(i\x por deus que pod' e va^i 
Que avcriades doo de mi. 

CANO. DE I). DINIZ, p. 32. 

— «Cuidando os cardeaaes que vynh'^'"^^ 
pera os costramger que fezessem i 
contra sa voomtade, apartaromse na 
pella do comclavj.r) Fernão Lopes, C 
nica de D. Fernando, cap. 107. " . 
cuidar ke que ouve ho galardomãaj^ 
ça, cuia folha e fruito.r) Idem, Chro''' 
de D. Pedro I, Prol. 

Cuidar trazya conforto, 
Sospirar morte coiisygo. 

CANO. DE líES., 1.1, p. 10. 

Uos, Senhor Nuiio Pereyra, 
poi' quem hys assy cuidando f 

IBIDEM, t. I, p. 1. 

Nam vos engane, ctddardes 
que sabeis allegações, 
nem, que valentays rrezües 
polas bem apertyardes. 

IBIDEM, 1.1, p. 10. 

O cuidar couse'c sabyda, 
c'outro3 cem mil frutos tem. 

IBIDEM. 

Outras vezes encontro a Braz no monte, 
Vê-me triste, já sabe o meu cuidado: 
Mil casos me repete ao pé da fonte, 
Com que fico algum tanto consolado. 

IDEM, IBIDEM, p. 18G. 

Prezado Josefino, _ 
Entre os Pastores," o Pastor mais dino, 
De quem estou i)or meu injusto Fado 
Ainda,mais saudoso, que apartado. 
Depois que aquella auscuci;i. 
Contra quem foi de baldo a resisteneia. 
Por força em mim pegou, 
E tão longe de vós cá mc deitou, 
Deveis-nie, bom Pastoi-, um tal cuidado, 
Que dera por vos ver, cabana, e gado ; 
Mas bem pouco faria, 
Que vale mais a vossa companhia. 

IDEM, IBIDEM, p. 212. 

Queixo-me aos troncos, que sentir nào pode, 
E torno-me a queixar, pois niio me açodem : 
Nào ha montes, ribeiras, lulo ha prados, 
Que não tenho ouvido os meus cuidados. 

IDEM, IBIDEM, p. 21G. 

Minha inimiga bella, 
Gloria da minha dor, e a causa delia, 
Em cuja mão Amor depositado 
Tem a minha Fortuna, e o meu cuidado : 
Tu honras estes bosques, e estas praias, 
Ora encostada á sombra de altas faias, 
Orapizando, quando aqui passèas, 
Com branco pó as humidas arêas. 

IDEM, IBIDEM, p'. 2Õ2. 

Sesifo, o pezo sentirá mais leve 
Da pedra, com que aos hombros nunca pára 
Em pena do segredo, que iiào teve, 
Porque estes meus cuidados 
(Que eu iiida assim com elle não trocára) 
Mais trabalhosos são, e mais pezados ; 
Orfeu também verá que excede tanto 
Ao seu este meu canto, 
Que com elle podia 
Trazer de novo a Esposa a luz do dia. 

IDEM, IBIDEM, p. 286. 

Que hum numero infinito de criados 
Me rodeava o leito ; 

Em fim, que eu era Rei, que tinha Estados ; 
E que, se era sujeito, 

Era somente á Lei dos meus cuidados. 
IDEM, IBIDEM, 2^. 209. 

ídolo de Pelòes, e de Casquilhos ? 
Quantas Moças gentis, em cujos rostos 
Entre Lirios brilhar se vem as Kosas, 
A meu culto não ríüidem seus cuidados ? 
Quantos graves Varões, que sobre os livros. 
Ou de cans sob os elmos se cobrirão V 
Nas ricas, e faustosns assembleas 
Não tenho porta franca ? \ão me fazem 
Os^circumatiintes todos mil lisonjas ? 
Nãp correm apoz mim ? não me festejào ? 
Pois como solVro que a Excelleneia íiítiva 
A seus pés me derrube, e me atropelle? 
Que triumfe de mim impunemente ? 

DINIZ DA CRDZ, IlySS., C. II. 

— Dar cuidado, dar que pensar, estar 
afflicto. — (iHum grande desejo faz pa- 
recer fácil o que Jie difficultuso ) ha se d'a- 
talhar, porque se nam desmande fora dos 
termos da razam, que as cousas que se fa- 
zem bem cuydadas nam dam cuydado de 
as desfazerem.T) D. Joannada Ganta, Ditos 
da Freira, p. 19 (ed. de 1872). — «Men- 
tirosa a riqueza; promete segurança e faz 
temor ; traz o repoHso desterrado, promete 
descanço e dá cuydado.» Idem, Ibidem, 
p. 59. 

Indecisa parou a comitiva ; 
E, os olhos fitos nos dous sanetos filhos 
De Saii'Bernardo, moços, escudeiros, 
Cavalleiros, a própria infante, a guardam 
A decidão do caso de consciência, 
Que por ventura a todos os condemna 
A dormir ao relento, e mais sem ceia. 

Mas já cttidadoso o ngido Soeiro 
Co'a delonga do enviado reverendo. 
Começa de assombrar-se-lhe a consciência 
Na idéia do quebrar o mandamento 
Cardeal dos preceitos bcrnardescos. 

GAKIIETT, D. líBAKCA, C. I, Cap. 10 6 20. 

CUIDÁR, V. a. (Do latim cogitare). Ima- 
ginar, pensar, julgar, suspeitar, prever; 
excogitar, meditar, traçar. 

Mais non sei tal que estivesse 
Que eu al cuidar podesse 
Se uon todo en amor. 

CANO. DE TIIOVAS ANT., 11." G. 

E por esto rog' a Sancta Jlaria 
Que m'ajud'y, e que me dê poder 
Per que eu torne na terr'a viver 
A' mia Seilor vi én tan gravo dia, 
Sen outras coitas que (tci)üis soíTri, 
Ca non vivera ren do que vivi 
Senon cuidando cotn'y tornaria. 

inOVAS E CANT., 11." 3. 

A mais fremopa de quantas vejo 
En Santarém o que mays desejo, 
E eu (jue sempre cuidando sejo, 
Non clia direi, mas direi comigo: 

Ay Seiitirigo ! ay Sentirigo ! 
Ale Alfaux, e al Seserigo. 
IBIDEil, n.° 119. 

Ca primeyr vem cusdar, 
e pos ol o esmayar. 

IBIDIiM, 1.1, p. 11. 

Cuidar he cuidar no granho ; 
Sospiros, vyuos amores. 

IBIDEM, 1.1, p. 15. 

 lugar nam tem 
de sospirar, mas rretein, 
porque sen cuidar o tolhe ; 
Se cuidar lh'o faz tolher. 

IBIDEM, 1.1, p. 53. 

— «Dessem as cartas aos 
cabo, os quaes achando o vento " 
do do que cuidauam quiseram P ij<^. 
cabo, onde os tomou hiima 
tuam, & por ser junto de terra 
tes pescadores de seis que eram, 
Antonio grimaldo se lançou da j ^ 
viar, & per terra veo ter a tang^ ^ yjtíí'* 
auiso a Dom Duarte, de como 
tomara o caminho de TetuaTn."" 
de Goes, Chronica de D. 
IV, cap. 50. 

E como em a baixeza 
do saogue c pensamento 
ha çeita estaçerteza 
cuidar quo o merecimento 
estaa só em teer riqueza : 
Emqueriram o que teria, 
o do amor nam curaram 
em que bern se descontaram 
riqueza se falecia laíJV 
por males que sobejaram- ^ (cd- 

CUBYST. FALCÃO, OBBAS) P- ' 
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Aiitre Sintra a mui prezada 
6 serra de Eibatejo 
que Arrabeda he chamada, 
perto donde o rio Tejo 
se mete n'agoa salgada : 
■tiouve um pastor c pastora 
lue cu tanto amor se amaram 
como males lhe caussaram 
este bem que nunca fôra 
pois foi o que nam cuidaram. 

ieidem. 

Cuidai quanto nos quisemos 
e nao vos possa mudar 
Qizer que vos podem daar 
®utrem que tenha mais que eu; 
poder ser não nego eu, 
lias bem vos posso aílirmnr 
(jue nam podereis achar 
outrem que vos tauto queira. 

ibidem. 

Como a cantiga mostrava, 
íemiuil a meu cuidar 
era a voz de quem cantava 
que por mais do bem cantar 
em ouvir me contentava. 

lOEM, iniDEM, p. 9. 
As horas d'ella cuidei 
donniUas: foram veladas 
Poia tão bem as empreguei, 
^ou-as por bem em]jregiida3 
todas fis noutes pussadas 
n este pensamento vam, 
pois que vela o coraçafn. 

ibidem. 

Qiicm poderá sospcitar 
que no amor e na fee 
■íie havieis de faltar; 
^as pois jaa isto assi ho 
udo he pera cuidar: 

■t^ois por mal que se guarde 
sempre será meu amor 
eotno a sombra, em quanto cu for, 
quanto vay sendo mais tarde 

"^0 vai sendo maior. 
raiDEM, p, 11. 

Cuidai quanto nos quisemos 
nao vos possa mudar 
izer que vos podem daar 
utrem que tenha mais que cu; 

poder ser nào nego eu, 
^8 bem vos pos aflirmar. 

ibidem, p. 15. 

^udo soube arreçear 
HUero bem que arreçeasse, 
4 em havia de cuidar 
" ® de mim eu me guardasse. 

ibidem, p. 17. 

Quando cnido que acabais, 
qy o 10 que vejo em mim 
H ® de novo começais 

eu*K l^e não tem fim; j„ "0_nào tenho em amar 
eao e sem liberdade, 
Vn»" piedade ®o amor me hade matar. 

ibidem, p. 21. 

olí p "Sanoso casar, 
Se enganos, 
soltp' pudera cuidar 
'Haa annos; 
®om enganada ynij ff^nos me perdi, 
''e qnn®"" vingada ^ ^"1 se vnigou do mim. 

^01,. II. _ 83_ 

Espalhei a fnntezia 
pera nam poder cuidar, 
nam a ouso de ajuntar 
pelo mal que me fazia. 

ibidem, p. 22. 

A cabo de tantos anos 
quando cuidei descançar, 
em galardrtin de meus danos 
querem-me desenganar. 

IBIDEM, p. 28. 

Por humas vâas esperanças, 
em que cu jaa tanto esperei 
vi depois tant iS mudanças 
Que a meu mal conto nam sei; 
cuydados que eu não o cuidei 
dizei-me se hcyde cuidar 
que haveis também de acabar. 

IBIDEM, p. 29. 

Começou meu mal cm ver, 
em ver foi seu começar, 
a vista fez desejar 
o desejo e o querer 
deram continuo cuidar. 

IBIDEM, p. 31. 

Diabo. O padre Frei Capacete! 
Cuidei que tinheis barrete. 

GIL VIC., AUTO DA BAnCA DO INF. 

Lav. E vós Dom rosto de funil, 
Cuidarcis que sois alguém ? 

Anjo. Vinde ca, homem de bem ; 
Pera onde quereis ir ? 

IDEM, AOTO DA BARCA DO PURO. 

Aman. A minha tinh'eu ern guarda 
Para bem de minha prol, 
Cuidando que era ourinol, 
E tornou-se-me bombarda. 

IDEM, AUTO DA BABCA DA PEIRA. 

A justiça porém 
Quando executa, nào cuida ninguém 
Que he com mil partes o que mercia. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

A justiça poróm 
Quando executa, não cuida ninguém 
Que ho com mil partes o que merecia. 
Adão he deitado de sua alegria, 
Porque por seu mal não pôde c'o bem 
Que Dcos lhe queria. 

IDEM, IBIDEM. 

Quem com mal anda, dizia Jacó, 
Rabina Rnbasse, liabi Jlousem, 
Não cuide ninguém que lhe venha bem, 
Netn he bem que alguém haja d'ello dó. 
Quem com mal anda, chora e não canta; 
Quem só se aconselha, só se depena; 
Quem não f«z mal, não merece pena; 
Quem chora ou canta, fadas más espanta. 

IDEM, DIAL. SOBKE. A BESUKHEIÇÃO. 

Abre essa boca, vejamos se he assi: 
Já cerrou a cava ; ó dcsventurado, 
Andasteás punhadas com algum rascào, 
E quebrou-te os dentes, porque es villão, 
E cuidas que o outro que he resuscitado. 

IDEM, IBIDEM. 

— «.Está advinhado e tomado ás mãos, 
que porque os ponho neste papel, cuydarão 
que he pera ensinar; eu queria aprender, 
que nam me falta conhecimento ». D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 21 
(ed. do 1872). — aOs liheraes tem amigos 
e aproveytam, os escassos cuydam que tem: 

dinheiro, e elle tem-nos a elles. A escase- 
za envilhece a pessoa que a tem, e a faz 
malqiiista.s Idem, Ibidem, p. 33. — «Cui- 
dam que mandam, e elles sam mandados ; 
servem-se menos da liberdade, que os que 
cuydam que a nam tem; sam roydos dos 
maldizentes, que se nam podem escoder das 
lingoas,ainda que se lhe etcondam os olhos.» 
Idem, Ibidem p. 35. — a Quem se presa de 
emendar o mundo, vem-lhe de cuidar que 
entende tudo, em tudo querem entendtr, e 
casados com seus proprius pareceres, que- 
rem todos temperar a seu ponto, e tal man- 
dar chamo eu desmandar, t — Idem, Ibi- 
dem, p. 55. — «E havendo já alguns 
dias, que navegava de hua a cutra parte 
com tal tenção, veio_ a topar com a Náo 
de Artinam, e cuidando ser elle quem bus- 
cava, esquipou logo duas fustas, pera vin- 
gar a morte de seu poy,e irmãos. r> Barros, 
Clarimundo, Liv, ii, cap, 3. — rNa cor- 
te foi tamanho alvoroço, que todolos cavai- 
leiros, que nella eram juntos, se partiram 
por muitas partes ; e alguns, que já polas 
idades cuidavam que estavam descansados, 
tornaram a seguir as aventuras com maior 
cuidado do que as em nenhum tempo pas- 
saram. E porque contal-os aqui é prolixi- 
dade, o não faço. Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 5. — «E to- 
mando suas armas com muitapressa, des- 
ceu aopateo, a tempo que Primalião queria 
sobir pera cima, bem fora de cuidar que 
inda tinha o mais por fazer.t Idem, Ibi- 
dem, cap. 10. — fiPois a imperatriz e 
Gridonia, ainda que nellas,era sempre 
presente a tristeza, que a perda de Pri- 
malião lhes fazia, estavam tão contentes 
de ver as cavallarias de seus filhos, que 
todo o al esqueceram, cuidando que com 
elles poderiam tornar a alegria passada, 
de que viviam desesperadas.y> Idem, Ibi- 
dem, cap. 12. — «E sobre dizer que sua 
senhora era mais fermosa, houvemos ba- 
talha, vencendo-me nella, não porque a 
razão fosse de sua parte; mas por o es- 
tado em que me achou, que era tão fraco, 
que a não jwde defender; e porque lá 
onde a Senhora Altea está, cuido que sen- 
tira esta ofensa sua ganhada por minha 
fraqueza, jiz voto de correr todas as cor- 
tes de príncipes, e emendar a falta em 
que cai.y> Idem, Ibidem, cap. 22. — 
— aE inda que a experiencia do que fi- 
zera em ConstantinojÀa o trouxesse algum 
tanto mais alegre, o desgosto que recebia 
em cuidar que sua ida forei contra o man- 
dado de sua senhora, o tornava a fazer 
tão descontente, que a força deste pesar 
desbaratava os outros contentamentos, que 
lhe a memória representava.t> Idem, Ibi- 
dem, cap. 24, — d Mas o da fortuna, que 
estava bem longe de cuidar que aquella 
poderia ser Lucenda com quem se criára, 
não se guardou senão a tempo que já o não 
pode fazer; e vendo quão mal se podia 
encobrir, foi-se pera tlla, dizendo: Se- 
nhord Lucenda, quem vos traz a esta ter- 
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ra tão longe d'outra onde vos eu deixei 
hem de vagar.■» Idem, Ibidem, cap. 25. 
— iO do Salvagé poz esporas ao cavaVo 
por chegar ao castéllo antes que entras- 
sem; mas sendo ao pé da rocha, vendo 
que nào podia subir como cuidava, se des- 
ceu: e deixando Artifar com os cavallos, 
começou de caminhar por uma estrada 
pequena,' que na ai-p rez i da rocha ao pi- 
cão estava feita.T> Iclem, Ibidem, cap. 27. 
— «O do Salvage, que assim se viu no- 
mear, tcndo-se por livre de tal nome, e de 
tal infamia, houve tamanha menencoria, 
que co'a ira que daqueÜas palavras rece- 
beu, nào pôde responder-lhe, e remdtendo 
a elle, cuidou de o ferir em descuherto do 
escudo; mas o com que antes fazia bata- 
lha, recebeu o golpe no escudo, dizendo: 
Acabii primeiro comigo o que começaste, 
que depois grande é o dia para o fazer- 
des com outrem, e virou-se pera o caval- 
leiro, que se mettera no meio e disse lhe: 
Arredai-vos a fora, que não quero vossa 
ajuda em quanto me posso defender.yi 
Idem, Ibidem, cap. 34.— «Mus naquel- 
les dias não eram tão pouco povoadas as 
estradas e florestas de cavalleiros anãan- 
tes e donzellas fermosas, aventuras e de- 
sastres, que ninguém podesse caminhar 
seguro, orno cuidava.» IcJom, Ibidsm, 
cap. 39. — n Pa mídrim poz us olhos em 
suas armas, e vendo-as de todo desbara- 
tadas e desfeitas, lembrandu-lhe a razão 
porque se combatiam, n'io sabia que cui- 
dasse, se não que sua fra/neza estorvava 
a victoria; dizendo: Senhora, ou é que 
não sou pera vos sei vir ou não quereis 
que o eu faça pera me não terdes por vos- 
so, mas isso não pode ser, qw, eu o fui 
sempre, e isto me não podeis dtfender in- 
da comigo que jwssais tudo.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 39. — «O Gigante disse: por 
certo a tua valentia me faz haver maior 
dó de ti do que cuidei, porque emfim não 
durará mais, que em quanto esse tm san- 
gue acaba de qas(ar-se, e, se morreres, 
morrerá o melhor cavalltiro do mundo; 
rogo-te que não queiras que a batalha vá 
mais ávante: olha por ti, verás as armas 
desfeitas, as carnes tambtm com ellas, e 
o campo tinto de teu sangue: se té qui te 
não quizeste render, faz agora, porque o 
hom constlho antes tarde que nunca se ha 
de tomar.D Idem, Ibidem. — «Nem o sei, 
nem cuido que ninguém o sabe, disse o ou- 
tro; porem creio que deve ser mui perto, 
polo que aquelle homem me disse; e tam- 
bém porque inda hoje foram as batalhas 
do cavaJleiro do Salvage, e não ptdera 
ser aqui trazido de mui longe em tão pe- 
queno espaço.D Idem, Ibidera, cap. 40.— 
«.Neste tempo Graciano com D. Rofuel, 
Dramiante com- Belisarte, Beroldo com . 
Vasiliardo, e assim uns com os outros, 
se travaram a braços, cuidando que por 
aquella via mais prestes se vencessem: e, 
porque já estavam no derradeiro extremo 
de suas forças, não consentiu o gran sá- 

bio Daliarte, que alli perto vivia, sentis- 
sem a quem desfaleciam primeiro, nem 
que Eutropa podesse triunfar de tama- 
nha victoria.í> Idem, Ibidem, cap. 38.— 
«Acabada a miasa, aquelles princi-pes e 
cavalleiros fizeram cavalgar el-rei quasi 
j)or força, e elles a pé o foram acornpi- 
nhando té o paço, onde acharam a rainha 
e Fhrida, que os sairam a receber: e am- 
bas juntamente levaram D. Duardos nos 
braços, que cada uma cuidava que se tar- 
dasse o podia inda perder.n Idem, Ibi- 
dem, cap. 43. — «Senhor, disse Daliar- 
te, a razão, que eu tenho pera vos servir, 
é tamanha, que ella me poz sempre n^ista 
obrigação, por onde vossa alteza me está 
em menos do que cuida : e porque o maior 
serviço, que vos eu em alguma hora podia 
fi.izer, está ainda encuberto, sente se vossa 
alteza e ouça-me; porque queria que mi- 
nhas palavras acrescentassem estas festas 
com mais razão do que se nellas ainda 
faz.D Id"ra, Ibidsm, cap. 47.—«Palmei- 
rim se encostou sobre a herva, pondo o el- 
mo á cabjceira, cuidando dormia algum 
somno, se o sou cuidado o deixara, que 
ne^te tempo era tal polo muito que ha- 
via que não vira a senhora Polinarda, 
que com nada descançava; e como então 
se achasse sem Selviâo, que nestes tempos 
atalhava sua dor com palavras necessá- 
rias, teve o amor lugar pera trazer á 
memória mil saudades namoradas de cou- 
sas, que já passaram, que lhe fizeram 
velar a noite em contendas que havia an- 
tre a razão e o desejo, umas polo ti- 
rar do seu proposito, outras polo metter 
ndle.ti Idem, Ibidem, cap. 56. — «Porem 
tornando cuidar que o vencedor era Pal- 
metrim, não houveram por muito o que 
viram, w.m creram que pura elle podia 
haver cousa duvidosa d'acabar: de ali 
tornando se ao cantello estiveram, nelle 
quatro dias, tovtando algum repouso, de 
que tinham neccsuidade.» Idem, Ibidem. 
— «O outro, que de sua pnrte o favore- 
cia a razão da fe.rmosura de Pulinarda, 
cuidava de si o mesmo, e todas estas lem- 
branças eram azo de mais mal. Tanto an- 
daram naqunlla segunda batalha, que o 
mais do dia se gastou e consumiu nella, 
pelujando com tamanha viveza como se em 
todo elle não tiveram feito nada, trazen- 
do por alguns lugares as armas rotas e 
espedaçadas, 'os escudos tão desfeitos, que 
só as emhraçaduras havia nelles, as espa- 
das tão damnadas dos golpes, que nenhum 
davam que fosse de muito damno: de can- 
sados se arredaram, não podendo soffrer 
tão gram trabalho.n Francisco do Mo- 
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 60. 
— «Palmeirim, vendo tantos escudos pre- 
parados, teve em muito a valentia de 
quem alli os pozera, em especial depois 
que elle antrelles conheceu um de Frisol, 
outro d'Estrelante e de Tenebror, a quem 
julgava por homens de mui gran preço 
nas armas: e olhando mais acima vendo 

o em que estava o vulto de Miragua^^"' 
foi tão salteado d'aquella primeira wos- 
tra, que não sabendo que cuidasse poT 
tar desapossado do juizo e entendim^'^^'^' 
ficou algum espaço suspenso.d Idera, 1^1 
dam, cap. 60. — «E porque vejaes qua^ 
bem lhe sei agradecer a divida, eni J"® 
lhe vos estaes, e quanto edimo a 
de suas pessoas, tenho determinado casaT 
a maior com D. Rüsirão vosso wMgo 
meu sobrinho, e a segunda com Argoto'''* 
te, filho do duque d'Ortão, que poJ' 
de vós, e porque lho eu roguei, cuido 
serão d'isso contentes.^ Idem, Ibid^Oi 
cap. 65.— «Palmeirim ficou tão contam 
da mudança de sua vontade, que o 
por maior victoria pera seu gosto, 
que fora a das batalhas passadas: 
este alvoroço foi ver o duque, que jo, 
começava a levantar, e, levando-o nos 
ços com um prazer desacostumado, Iheu'^ 
conta do que em seu negocio jizera, 5 
pera elle foi um bem tão pirigoso, ? 
Palmeirim cuidou que se convertesse 
outra cousa: que não podendo seu 
ção com alegria tão supita, deu com ^ 
no chão tão sem accordo, que foi 
rio accudir-lhe com alguns remediosp  
tornar a elle.n Idem, Ibidem, cap. ' • 
«Este voto não foi avante, que, 
Palmeirim se partisse, fez com elt^ 9 . 
os perdoasse. Acabado isto, o 
levado a seu leito, e Palmeirim 
no apousentamento das donzellas, ond 
Ias mesmas o curaram com tanta de ly UtOOlItiHO ly OU-ZM-# 'lllt' ^ 
cia como a pessoa, de cuja mão CUIQ®^^^._ 
que recebiam nova vida; sendo tã" 
do de tudo o n cessaria por mão 
gand veador do Duque, como o Pf 
ser sua própria pessoa.» Idem, I"' 
— «O prazer, porque sempre 
delle, agora que o espero me desoa 
por isso, senhor cavalleiro, pais " ^ j, 
mento de vossas mãos foi pera «e 
em tamanha victoria de meu desejo, ^ 
ra, que me dais a vida, aconselha^ 
que faça -pera a suster; que nem eU 
tamanho bem me atrevo, nem 
pera mim se guarda.r> Idem, 
«Dramusiando que viu sua vid'if'^ i 
to aperto, cuidou por vezes se seria 
le Palmeirim, que de outro não 
tamanhas forças, se não delle, ou 
serto seu irmão: depois certifc'-^^ 
não ser nenhum delles, não sabui í' ^ 
dasse.» Idem, Ibidem, cap. 
passando polo pé d'uma det 

[CO! 
I d' 

'dos me' 

fundo deste valle está, sahirain^ 
ou doze, cuid.o, se Deus lhe nao 
que o matarão: e certo seria 
no, porque ndle morrera um do 
res cavalleiros do mundo, ^ Idem, , ^is 
cap. Ib. — «Se não sabeis, 
cuidais que sois muito sengO"", 
Ferreira de Vasconcelios, 
I, SC. 3. — «Vós senhor cuida'^®j^_^ jjjj- 
á tôa de vossas esperanças.^ 
dem. 

IdeDi) 
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Pt demais tudo aperfia 
^utn poito tno liure e aaõ, 
Muh touiou taõ certa guia, 
|J'iqiii n;ice ii presunçiío ; 
twiVíaõ queda ttdalguia; 
Quem sabe por oiido vay, 
Leua aua conta feita, 
^unea do caminho sae, 
^uncH ollia a quem diz tomay 
^ esquei-da, ou á direita. 

ÜA DE MIKAHDA, A NUNO ALVAKES PEBEIKA. 

Huni diria : Vá avante, 
outro A' ré começava, 

QuhI jogo de toque eiiiboque ; 
■fc-u só nos riscos cuidava. 

JEB. bauia, JOKNADA I. 

^empre eu cuidei, ó Padre poderoso, 
Que para as cousms, que eu do peito amasse, 

achasse brando, affabil e amoroso, 
^osto que a algum contrario lhe pezasse ; 
Mas, pois que contra mi te vejo iroso, 

que t'o merecesse, nem te errasse, 
^<iça-se como Baccho determina ; 
Assentarei emfim, que 1'ui mofina. 

cam., lus., c. II, est. 39. 

sabem a rasào de fúria tanta, 
sabem n'esta pressa quem lhes valha; 

^idam que seus enganos são sabidos, 
que hão de ser por isso aqui punidos. 

OB. ciT., c. II, est. 25. 
P como o Gama muito desejasse 
■piloto para a índia que buscava, 

que entre estes Mouros o tomasse ; 
^as nào lhe succedeu como cuidava ; 
*«16 nenhum d'elles ha, que lhe ensinasse 
A que parte dos céos a índia estava : 

dizem-lhe todos, que tem perto 
lelinde, onde acharão Piloto certo. 

OB. OIT., c. ir, est. 70. 

ÍJ 'íao cuides, oh Eei, q,ue nào^saísse 
. ''Osso Capitão esclarecido 
^ ver-te, ou a servir-te, porque visse, 

u suspeitasse em ti peito fingido ; 
liis siibenls que o fez, porque cumprisse 
regimento em tudo obedecido 
® seu Rei, que lhe manda que não saia, 
Êixande a frota, em nenhum porto ou praia. 

OB. OIT.,o. II, est. 83. 

qOW Tingitania entesta, e ali parece 
quer fechar o m<-ir Mediterrano, 

nele o sabido Estreito se ennobreee 
^0 o extremo trabalho do Thebauo: 

nações ditierentes se engrandece, 
ij, ^^^das com as ondas do Oceano, 
g® as de tal nobreza e tal valor, 

® qualquer d'ellas cuida que é melhor. 
OB. CIT., c. III, est. 18. 

E f '6) que Affoneo o Bravo se chamou, 
j; de ter o reino segurado, 
Nâ cuida; que em terreno o cabe o altivo peito tão pequeno. 
^ ob. CIT., c. III, est. 94. 

As"'^ montes então que derribaram 
Quw que batiam denodadas! 
lio V árvores velhas arrancaram 
Aj f bravo as fúrias indignudas ! 

raizes nào euidaram 
para o cóo fossem viradas ; 

fundas areias, que podessem 
o Os mares, que em cima as revolvessem. 

WT., c. VI, est. 79. 

pensamentos se derrama, 
Qug d reinedio certo, 
Tu(jo » quanto mal se lhe ordenava ; 

lemia, tudo emfim cuidava. 
c. vm, est. 86. 

— nLogo parece muça hriçjnsn, qun por 
dá cá nqudlas palhas, 'Utrá a ti,iiuirá qua- 
tro en-pulfleiradus, e ao vidro dia quem ha 
de cuidar qiLn hurna iindher de ma arte 
ha de querer hem a huni parvo comu a 
ti?» Idein, Fiiodemo, act. v, se. 2.— 
«Nem hai que dthater, semim que estrs 
animusos vuvÕks pr^.Ji-riam a Ih nira de 
Deos á própria vi Ia, á- que entuvi cui- 
dauam que viuium, quando por amor de 
Deos se arríscmiam á morte.a Heitor Pin- 
to, Dial. da Lemb. da Morte, cap. 8. — 
líFt y tanto o que lhe imprimiu nalv.a só 
com aquella primeira vista, que logo de- 
sejou seguir suas pisadas, e com effeyto 
o cumprira na mesma hora, [como elle 
proprio affirma numa carta, em que de- 
pois escreueo, o que hÍ7nos aqui dizendo) 
se lhe nam parecera que era obrigado a 
se ir ajjresentar primeiro ao Bispo da Ín- 
dia, sem cuja autoridade nam cuidaua po- 
deria seruir aos proximos na administra- 
ram dos sacramentos.)) Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 3. — 
«Se nam porque a clemencia, e henignida- 
de, com que Deos busca, e chama os pec- 
cadoi'es, ainda quando o nam merecem, se 
visse na facilidade com que o minino o 
leuaua: e da seueridade, com que a Virgem 
[de quem menos o cuidamos) o afastaua de 
si, se entendesse quanto o mesmo Deos es- 
tranha 08 que [])OHto que chamados, e leua- 
dos) se querem chegar a elle sem a lim- 
pezaj e pureza d'alma que no Euangelho 
signijicaua a roupa das vodas.i) Ideni, 
Ibidem, Liv. v, c. 3. — «Alguns cuidá- 
ram, que alguns destes Capitães de inveja 
de Lopo Vaz governar a índia lhe que- 
riam tirar aquella vitoria.)) Diogo do 
Couto, Década IV, Liv. i, cap. 2. — «Ou- 
tros, em que a inveja parece tinha entra- 
do, por ser aquelle o mór negocio, e mais 
honroso da índia, disseram, que pois Eí- 
tor da Silveira estando lá onde via tudo, 
mandava pedir conselho, sem se saber de- 
terminar, que o bom seria mandar lá ou- 
tro Capitão, que fosse homem, que não Ji- 
casse dependurado de parecer alheio, se- 
não, que se pudesse res^imir com o seu pro- 
prio, cuidando cada hum dos que nisto 
votáram, que poderia ser eleito pera aquil- 
lo, e fazer naquelle negocio mais que Ei- 
tor da Silveira, que era hum dos Capi- 
tães de esforço, conselho, e experiencia, 
que em seu tempo houve.d Idern, Década 
IV, Liv. I, cap. 8. — « Que se ElRty man- 
dára por aqutlla particula, fora por cui- 
dar não se ter ainda usado das successÕes; 
e que se sua intenção fora abrirem-se es- 
tas, e não se usar das que já lá estavam, 
forçado houvera de declarar, que posto 
que se tivesse usado das successões que na 
índia estavam, havia por bem abrissem 
aquella, que de novo mandava; e que o ho- 
mem que tivesse succedido 7ias outras, se 
tmbnrcasse pera o Reyno, mandando náo, 
e ordem pera isso : E que a ttnçãoãElRey 
mandar ter em segredo as successões, que 

na Índia dantes estavam, era por não sa- 
berem os CaiiitàfS que nelhis estavam, se 
fazia elle itelhis alguma vmdança, pelos 
nau escnndíiliznr: Que lhe requeria da 
parte d'ElRey não bolisse nas succesiões, 
porque Pe>o Mascarenhas era legitimo 
Governador, e nào dénse occasião a divi- 
sões, e aheraçÕKS «w meio de tontos ini- 
migos, e mais cm tempo que eram tão cer- 
tas as nui-as dos galés de Rumes, que 
pera as esperar era necessariu estarem to- 
dos unidos, e confurmex, e nào em bandos, 
como estacam certos bi.lindo-.se nas succes- 
sões.» Ideni, Década IV, Liv. i, cap. 9. 
— «Disto jicou Lopo Vaz de Sampiio 
muito enjadado, e dtterniinou de atalhar 
algumas desordens, com mandar avisar 
Pero Mascarenhas do que era succedido, 
porque não cuidasse que vinha pera go- 
vernar a Índia: e logo mandou o traslado 
da successão que veio do lieyno, e o auto 
da posse a Henrique Ferreira Alcaide mór 
de Coulão, pera que vindo alli Pero Mas- 
carenhas, lho notijicasse, mandando-lhe 
por huma Provisão, que se quizesse obe- 
decer áquelles autos, que o agazalhasse 
muito bem, e quando não, que deixasse 
cumprimentos, e o não recolhesse na for- 
taleza.)) Idem, Década IV, Liv. i, cap. 
10. — «Mas acrescendo, que do mesmo 
modo he captiva desconjiança, cuydar o 
miserável, que já nunca mais pôde haver 
para elle huma hora de dituso.» Francis- 
co Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
pag. 33. —■ «Donde vi, que a boa vontade 
desarmada da ciência, & experiencia não 
basta para fazer homens peritos, como cá 
cuidamos.» Idcm, Ibidem, pag. 10. — 
«Cuydey que dizia que lhe havia de dar 
duas chapeletas, que você he chapado.i> 
Idera, Feira de Anexins, Liv. vi, cap. 6. 
— «Cuidão com filso discurso, algumas 
mtdheres)) Idem, Carta de Guia de Casa- 
dos. 

Mas louco, em fim, em que mo estou detendo ! 
Queria estar huma hora socpgado. 
Cuidando que era pouco o que pertendo ? 
NJo ; que voando Amor junto a meu lado, 
Com magoada voz me estíl dizendo, 
Que ilida vivo de Laura desprezado. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 44 (3.» cd.). 

E cuido (enganar-me-hei) que pela altura, 
Pela voz, e Pastora que nomea, 
Quem se queixa de tanta desventura 
He Agrário, Pastor da nossa Aldôa. 

IDEM, IltlDEU, p. 184. 

Desde então conhecendo 
Melhor o Mundo, que jil agora entendo, 
Nclle peregrinando 
Levei sempre arrastando. 
Atado á iiaciencia, 
O pezíido grilhão da dependencia ; 
Que oui lugar de gastar-se desta sorte. 
Cuido que o uso ainda o faz mais forte. 

IDEM, IHIDEM, p. 237. 
Não cuideis que esta empreza 
Offender possa a vossa sizudeza: 
Salvar a hum infeliz, guiar a hum cego 
Não ho tão baixo emprego, 
Como o vulgo insensivel imagina : 
Somente huma alma grande so destina 
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(Pois sabe o que he Amor) a soccorrello, 
E não a desprczallo, e offeudello : 
E só quem apadrinha, e quem respeita 
Essa paixão, que as mais paixões sujeita, 
De benigno, de Nobre 
Toda a grandeza, que cm si tem, descobre. 

IDEM, I13IDEM, p. 217. 

Não cuides, Ninfa, nào, que da memória 
Kisear jil mais se possa huma victoria, 
Que Amor a vez primeira celebrara ; 
]5em que depois em mágoa se trocara : 
Inda tenho presente 
De meus dias o dia mais contente : 
Inda me leinbrão os piedosos ais, 
Os géstos, as píilavras, os shiaes, 
As brandas petições, os juramentos, 
Em fim os namorados movimentos, 
Com que ora examinando os olhos bellos ; 
Ora enfeitando os lúcidos cabollos, 
Toquei a face pura, 
Onde Flora mistura 
A branca, e a roxa côr da madrugada. 
Ah Ninfa delicada ! 
Todas estas razões, se me acreditas, 
Vivem, e viveraõ nesta alma escritas ! 

IDEM, IBIDEM, p. 254. 

Subamos pelas margens do alto Douro, 
Onde cuido inda agora que me vejo 
A' fresca sombra do frondoso loiiro : 
Kecorde as alegrias, 
Como aquelle, que ceva o vão desejo 
Somente com pintadas iguarias; 
Jlas senão podem glorias já passadas 
Ser mais que imnginadas, 
E assim vos satisfaço. 
Demos, memórias minhas, mais hum passo. 

IDEM, IBIDEM, p. 269. 

. E como ! 
(Diz cholérica a Sorte) — O tal Burrico 

Jle leva tanto tempo, 
Que Reis cem me consomem ! 

Crê-se elle o único, que anda descontente ? 
Que outros, que os seus, não tenho 

Negocios, em que eu cuide f 
Tinha a Sorte razão. — Taes sào os homens. 

Nunca nos contentamos 
Do estado, que nos coube : 

Pois peor temos sempre o em que nos vemos, 
FKANC. M. DOKASC., FAB. DE LAP., 1ÍV. II, 

fab. 54. 

•— Cuidar-se, v. rejl. Ter cuidado. — 
«Assaz de muita pequice e puucaprudên- 
cia, grande ousadia e alta presumçam se- 
ria a minha se cuidasse çue ha ninguém 
de achar sumo ou sabur nestes ditos, pois 
sam feitos de quem nam sabe; ptra mi só 
os fiz por ter fraca memória.» D. Joan- 
na da Gama, Ditos da Freira, p. 21 (ed. 
de 1872). 

— V. n. ReHectir, ponderar. 

Tal ha de ser, quem quer co'o dom de Marte 
Imitar os illustres, e igualá-los : 
Voar co'o pensamento a toda a parte, 
Advinhar perigos e evitál-os : 
Com militar engenho e subtil arte 
Entender os iniigos, e enganá-los ; 
Crer tudo em fim ; quo nunca louvarei 
O Capitão que diga : Não cuidei. 

CAM., Lüs., c. VIU, est. 89. 

— Dar que cuidar, ou em qm cuidar, 
causar inquietação, trabalho, dar-lhe em 
quo entender, que fazer. 

— Cuidar em alguma cousa, Irazel-a no 
eentido, ter cuidado, vigiar sobre ella, 

negociar alguma cousa a seu respeito.— 
Cuidar da casa, etc. — « Quem viver mor- 
tijicada conversará nos ceos com o perna- 
mento, desejará ver-se Ia cedo: mas quem 
tem o coração em diversas partes quer o 
contrayro: passa innumeraveis trabalhos 
em cuidar na morte, e suas lembranças 
lhe estam dando estocadas na vida.d D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 38, 
(ed. de 1872).— aOs religiosos qm deixa- 
ram os bens temporaes, ham mister ter as 
potências socrestadas pera quebrarem sua 
vontade, e descuidar de si pera cuidar 
em Deos.xi Idem, Ibidem, p. 57. 

Queixae-vos vós bom, que ainda estais peor, 
Pois nào tendes mais momento de vida : 
Alto, despejae, cuidae na partida. 

GIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— «Dramusiando e elle se arredaram 
um pouco por tumar algum descanso, e 
Dramusiando temendo que aquelle seria 
o destruidor de suas forças, e que se cum- 
priria o que Eiitropa sempre lhe anntin- 
ciara, cuidou em si se lhe cometeria algum 
partido, cum que deixassem a batalha: 
depois Umbranda-lhe que tal cumruetti- 
mento pera sua honra era pouco necessá- 
rio, quiz antes aventurar morrer nella, 
que ver-se vivo com algum desgosto ou que- 
bra ofe sua fama. D Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 41. 

Cuida bem na rasão que está provada, 
Qiie com claro juiso pode ver-se. 

CAM., LDs., c. VIII, est. 75. 

Cuidando nisto viuo, isto me vai 
Na triste ausência vossa, no tormento 
Que vos mereço bem sernos igual. 

COUTE KEAL, NADF. DE SEPULV., C. II. 

Mil lagrimas chorando n'esta ora, 
Cuydando neste nosso apartamento. 

JOÃO VAZ, GAYA, C. 35. 

— « Tudo se me desconcerta, cada vez 
que cuydo no engano dus tollos dos meus 
freguezes, & na malida do malvado San- 
christão, porquem se me causarão tantos 
males.T> Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 6. 

Já capellas de louro não pertendo, 
Nem já cuido no asseio do meu fato, 
Depois quo me deixaste assim vivendo, 
Dos mais Pastores aborreço o trato : 
A mitn proprio confuso nâo me entendo, 
Pinalmente ando a modo de insensato, 
Já se não vê na minha boca o rizo. 
Só me falta perder dc todo o sizo. 

J. X. DE MATOS, RIMAS, p. 164 (3." ed.). 

 Philis ciosa 
Cuidava uo seu Tirso ; 

Julgando, que sós tinha por ouvintes 
seus Anhos, seu Eafeiro; 

Lereno, que a avistara (á Philis) coleando-se 
Entre os salgueiros, lhe ouve estas palavras, 
Que ao muito brando Zéphyro a Pastôra 

Endereçava adrede, 
E a seu amante as léve anciosa pede ... 

FRAK. M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. I, C. 23. 

—Adag.; «Cuidar não ésaber.n—«Cui- 
dal-o bem, e fazel-omal.D—«Cuida na Pe- 

ga, se é branca sepreta.»— uFallarsem cui' 
dar, é atirar sem apontar.:> — «Cuidar fut* 
tos, fazer uma.n — «O máu se'nip^^ cuid<^ 
com enganos. D—«Enganais-vos muito coli- 
go, se cuidais tomar-me com gaita, qve 
ci no bucho de hum fingimento.^' JfiVgB 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, Act.l 
SC. 1.— aCuidey benzer-me equebrey o pe-* 
Idem, Ibidem, Act. i, sc. 3. 

CÚIDO, s. m. ant. (De cuidar). Imagi- 
nação, cuidado, pensamento. 

CUIDÕSO, adj. ant. (De cuido, com o 
suffixo «oso»). Cuidadoso. 

— Pensativo, opprimido de cuidados. 

Quando anda alguum cuydoso 
dyz perde o gracioso : 
«VOS que carraquas perdestes ?• 

CANO. DE BES., t. I, p. 27. 

— Que cuida, prevê, suspeita, receia- 
— Que occasiona ou dá cuidado. 
CUÍL, s. TH. Especie de cuco de 

gascar. 
CUÍM, s. m. Pequeno quadrúpede 

Brazii, do tamanho do láparo: tem os p ® 
curtos e a cauda comprida, focinho o® 
doninha, o corpo coberto de pêllo, e d c® 
pinhos agudos, que o defendemj,de q"® 
quer outro animal. 

CÜINA, s.f. Termo de Chimica Antiga* 
Especie de retorta, que servia para a des- 
tillação da agua forte. 

CÜITA, s.f. ant. Outra forma do Coita- 
(vid. esta palavra). 

Nostro Seâor, que me a mi faz amar 
Amellor dona de quantas el fez, 
E mais fremosa e de mellor prez, 
E á que fez mais fremoso falar, 
El me dê Ia ben, se lie prouguer, 
Ou mia morte, se m'aquesto non der, 
Me dê, por m'en degran cuita quitar. 

TROVAS E CANT., n.° 1. 

Agora mV.i eu a partir 
De mia Senor, et a ver ben 
Me partirei pola nan vir. 
Mais per que me aqueste mal ven 
Eu tamaila cuita será 
Poren comigo, que morrerrá; 
E non se pode guardaren. 

IBIDEM, n.° 80. 

E pois me dela faz partir, . 
Non lie quero ja sofFrer ren, 
Nen quer'eu ela consentir 
Quanto mal me faz •, e poren, 
Un vasalo so que á, 
De pran de morte perderá, 
Por esta cuita cn que me ten. 

O seu fremoso parecer 
Me faz en tal cuita viver 
Qual non posso nem sei dizer, 
E moiro querendo lie ben; 
Esto me faz amor soílrer, 
Des que me vin de Santaren. 

IBIDEM, n. 121. 

CUITÁDO. Vid. Coitado. r^abaÇ" 
CUITÉ, s. /. Termo do BraziI. 

amargo, de forma oval, que, s®"" ^ jniô- 
duas metades, dá duas cuias: te«^ -j- 
Io branco egualmente amargo, c" 
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eguaes ás da abobora. O miolo quen- 
ao lutne resolve as inchações produ- 

7,® por golpes, etc. 
^^TÉLLO, s. m. Antiga fôrma de Cute- 

•«i/e cuytello, com que eles seeram 
. Cathecismo, cap. 163, em 
jneaUosd'Alcobaca, Tom. i.—^ErademÜ 

isentos e quarmta annos, dezoito dias 
A '^^^'nhro, em Lixhoa: o mui nobre 8e- 

uT-DfKís per graça de DEOS 
süh ® <^0 Algarve com Con- ® de sua Corte estaheleceo, e pose por 
I ^ todo sempre, que todo aquel, que 
^ern matar, hu ElRey estever, ou huma 
^9oa arredor, ou sacar cuitello, ou espa- 

> ou outra arma qualquer contra al- 
e nom ferir com ella, que lha cor- 

íiía ° e deitem-no de toda o terra fura pera todo o sempre: e se 

da^f' " maao, e deitem-no fora 
fnoi sempre: e se matar, que 
ias ® í"® nenhuum dos que es- cousas fezerem non se possa escusar 

seu inmigo.» Ordenações Affonsinas, 
V. Tit. 33, § 1. 

de ''^^ZÈIRA, s. f. (De cuités, plural 
do " suíFixo «eira»). Termo 

coités. 
no„j ' /• Nome de um iogo antigo, 

plebe, e vadios. 
Vaso do páo, ou de outra matéria, 

P«de se beL. 

lUal "'^'•(Do latim cujus). Do qusl, da 
fg ^Nom sepjdem tam temperadamen- 

"■Qi j;'*''® louvores dalguuma pessoa, que 
de cuias línguas snmpre tem costume 

nom acham logares a elles 
que ameude bem possam pras- 

Fernao Lopes, Chronica de D. Pe- 
11. — «ü assi esteverom sempre 

<^"''Oíí a festa, na qual foram 

'"a»» cujos nomes nom cu- 
» Idem, Ibidem, cap. 14.— 

'oswSem no 7ios^o tempo, como no 
oj lleyx donde nós vimos, usavam 

casar escondidamente com 
ou que viviam com al- 

tfu ' 2"® «s criavam em suas casas: Ou- 
JP®*" meesma guisa com 

dtr '"^'^l^heres viuvas, que estam em po- 
oij ®®ws Padres, ou de suas Madres, 
íUqj Avoos, vivendo com ellas em 
C\ijg sem consentimento daquelles, em 

«s ditas molherts estavam, ou 

^ razom destes casamentos se 
'^fisanT ^^^tos dapnos a estas molheres, 
^^Teci^ taaes, que as nom 
Porq^^^^'fi'^(tndu ende alguas defamadas, 
® Os podiam provar o casamento, 
%i dellas aviam, ficavam per 

e demais recreciam muitas 
® "wiíztos antre os parentes dellas, 
\(g casavam, porque estes, que 

faziam, nmi aviam es- 
justiça, segundo de direito 

Mv, Y ""e»*. D Ordenações AíTonsinas, 

-ê//? artigo 
^y> que elle mandou tal cousa I 

! como esta fazer, por mostrarem seus títu- 
los, e por elle aver enformnço n, a cuja 
aprcsentaçom as Igrejas forom con firma- 
das, e quaaes som da sua aprezentaçom.; 
e assy se mostra, que foi faito em tempo 

\ d'ElRey Dom Dunis, e d'Elliey Dom 
Âffonso; e que se lhes alguuns levaarom 
dinheiros dos registos, manda que lhos 
tornem aquelles, que Ih >s levarom, ca elle 
nom mandou que lhos levassem.» Ibidem, 
Liv. II, Tit. 7. art. 7.—nOutro sy por- 
que avemos per certa informaçom, que 
quando os' Juizes, e OJJiciaes ham de apu- 
rar estes heestfÃros, e os dar, que os Ca- 
valleiros, e Escudeiros, e outros podero- 
sos se vaad psra elles pera os torvar, e 
fazer escusar aquelles, de que elles teem 
carreguo, fazendo-lhes poer outros, quQ 
nom devem seer postos, por escusarem os 
seus, o que a Nós num praz, e o avem is 
por mal feito ; porem mandamos, que daqui 
en diante quando se ouverem de dar os 
dictos beesteiros, e fazer de novo, que nom 
stem a ello presentes, salvo os dictos Of- 
jiciaaes, a que esto pnrteence, e vós Vnas- 
quo Fernandes, e Armon Butim: e se al- 
guuns dos sobrtàit.is vierem, e quiserem 
star hi, requeiram-lhe os Juizes da nossa 
parte, que se saynm fora; e se o fazer 
nom quiserem, vos perante elles nom fa- 
çades nada, e leixaay de poer em ello por 
entom maao, como dito he; e os ditos Jui- 
zes mandem penhorar aquelle, per cujo 
aazo esto leixam de fazer, e lhe tomem 
tantos de seus beens, e os façam vender, 
e rematar, per que se ajam logo seiscentos 
brancos, e os dem, e entreguem ao dito 
Vaasqito Fernandes, e Armom Botim pera 
ajuda de suas despezas, p As que elles per 
seu. aazo som retheudos, e turvados de fa- 
zer aginha o que lhes per Nós he mandado. 
Ibidem, Liv. i, Tit. ü9, § 42. — ter- 
ra he ynuito viçosa, muto temperada, & 
de muitos bons ares, muito sadia, tanto 
que ha mor parte da gente que morre he 
de velhice, mais que de doenças, tem mui- 
tas, éc grandes ribeiras, & muitos bms 
portos, & muitas fontes de muito boas 
agoas, .a mais da terra he de montes, & 
valles, chea de bosque, em que ha aruores 
de desuairadas sortes, entre as quaes he 
a aruore do balsamo, Ók o pao brasil, ai 
muitas eruas odoriferas, & medicinaes, 
dellas diferentes das nossas, entre as quaes 
he a que chamamos do fumo, á eu chama- 
ria erua Santa, a que dizem que elles 
chamaõ Betum, de cuja virtude poderia 
aqui poer cousas milagrosas, de que eu 
via a experiencia, principalmente em ca- 
sos desesperados, de aposthemas ulceradas, 
fistolas, caranguejas, polipos, frenesis, & 
outros muitos casos.» Dauiiào do Gpes, 
Chronica de D. Manuel, Part. i, c. 56. 
— sNa qual por certo não ousara nem 
deuera de tocar, se me nam fora mandado 
por V. A. por ser de qualidade, que de- 
pois dalgumas pessoas a terem começada, 
el Rei dom loão vosso irmão, que sancta 

gloria haja, lhes mandou tomar o que 
ja tinhão scripfo, pera se acabar per ou- 
tros, de cujas hnbeUdades tinham mór opi- 
nião, em mãos dos quaes fic .u até seu fa- 
lecimento.» Idem, Ibidem, Prol. 

Tu qne as obras famosas dos hnnianos 
Vestes, e ardornas de iiiimortalidade, 
Tu cnjo resplendor, e raio puro 
Trevas desfaz de esquecimento escuro. 

QÜEVHDO, AFFOKSO AFRICANO, C. I. 

— «Porque no alto desse monte vive o 
gigante Calfurnio, que agora é havido 
pulo homem desta vida mais temeroso e 
cruel, a cujo poder ninguém chega, que de 
morto ou preso de mui esquiva prisão es- 
cape.)^ Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 27. — «Despedido del- 
les, caminhou por aquelle reino sempre 
por onde o cavallo o queria guiar; mas 
como já a hora era chegada, aconteceu que 
aos sete dias de s^cas jornadas, sua for- 
tuna o aportou no VaUe da Perdição a 
horas de meio dia : e discorrendo por elle 
abaixo, não andou muito, que viu aquella 
torre edificada no meio do rio, e cercada 
d'alemos verdes,que do fundo d'agua saiam, 
e a altura delles tal que as ameias delia 
ficavam á sombra das suas folhas. Muito 
desejoso o cavalleiro do Salvage saber c\x\o 
gracioso assento fosse, e com esta vontade 
chegou junto da Jortahza.» Idem, Ibidem, 
cap. 39. — «Então deixando-o levar, por 
lhe parecer escusado seguil-o, perguntou a 
D. Rosirão que queria fazer de si, porque 
sua determinação era acabar onde aquelle 
cavalleiro recebera suas jeridas, ou ver se 
as podia vingar. Eu, disse D. Rosirão, 
torno-me a Londres co'estas suas armas, 
mostral-as a elrei, de cuja mão foi feito ca- 
valleiro, que as mande guardar e ter em 
tamanha ven tração na morte, como as obras 
de seu senhor mereceram em vida. Saber- 
m'-heis dizer, disse o da Fortuna, a que 
parte está a jortaleza onde todos acabam ?» 
Idem, Ibidem, cap. 40. — «Depois torna- 
das evt seu acordo abraçavam-se uma á 
outra tantas vezes, como se antre ellas hou- 
vera algum apartamento de muitos dias. 
Elrei quiz saber em particular em cujo 
poder D. Duardos e os outros cavallei- 
ros foram presos: a batalha que o caval- 
leiro passara a disposição em que ficava, d 
Idem, Ibidem, cap. 42. — «O principe D. 
Duardos vosso Jilho, e Primalião, com to- 
dos os outras principes e cavalleiros, que 
se cria serem perdidos, beijam vossas reaes 
mãos,fazendo-vos saber que estão e ficam 
em toda sua inteira liberdade, mtiito perto 
desta cidade de Londres,onde eu os deixo, 
esperando pola saúde do famoso cavalleiro 
da Fortuna, por cujas mãos e esforço fo- 
ram livres da prisão, em que té agora os 
teve aquelle temeroso gigante Dramusian- 
do.» Idem, Ibidem. — «Os amores de uma 
mulher, cujo nome traz no escudo, o tra- 
zem apartado da conversação destes se- 
nhores, com quem tem muita amizadi) o 
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rasão. Veio aqui por seu mandado pro- 
var-se na avtniuru de Dramadando e a 
achou já acabada e pera saber o que ha- 
via nellejustou com quem desujava servir.t 
Ideia, Ibidem, cap. ÕO. — «O cavalltiro 
Triste, que nunca em tamanha ajfronta 
se vira, covieçuu ttmer o fim da batalha: 
e ponder es olhos em Miraguarda, dizia: 
Senhora, eu vi Polinarda neta do impera- 
dor Palmeirim, de cuja fermosura se falia 
tanto por extremo, que a tem pula mais 
fermosa do mundo: em quanto não vi a 
vós cahi no erro dos outros, mas depois 
que vos vi, senti o engano de todos: de- 
senganei-me comigo: conheci que onde a 
verdade de vossa fermosura for manifesta 
todo o al parecerá mentira.í> Idern, Ibi - 
dem, cap. GO. — «Vós me tendes muitas 
vezes dito que sobre montrardes que sou eu 
a mais fermosa mulher desta vida, vos 
combatereis com quantos o contradisserem. 
Dizem-me que em Hespanha ha ahi uma 
aventura no custello d'Álmourol sobre o 
vulto de Miraguarda, em cujo parecer e 
fermosura se falia pir espanto, e o vulto 
delia está tirado polo nntural em um es- 
cudo posto em uma arvore pera o vtrem 
os que alli forem fazer suas batalhas. Que- 
ria que por amor de mim fosseis lá, e 
vos combatesseis com o guardador delle 
por minha parte e meu nome.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 71.— «A cuia lembrança tremo. 
Sá de Miranda, p. 234, ed. de 1677.— 
aNão sei como o possamos evitar ; e inda 
que se possa fazer (o que eu não creio) 
seria grande erro, porque ordinariamento 
seguimos o que nossos maiores fizeram, de 
cujas vidas, e obras tomamos exemplo pera 
as nossas.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 6. 

E cora esta victoria cubiçoso, 
Já não descansa o moço, até que veja 
Outro estriigo, conio este temeroso, 
No barbaro que tem cercado Beja. 

CAM., Lcs., c. iir, est. 7G. 
D'esta arte, em fim tomada se rendeu 
Aquella, que nos tempos jíl passados 
A' grande força nunca obedeceu 
Dos frios povos scytliicos ousados, 
Cujo poder a tanto se estendeu, 
Que o Ibero o viu e o Tejo amedrontados : 
Eem fim co'o Betis tanto alguns puderam, 
Que á terra de Vandalia nome deram. 

OB. ciT., c. III, est. (jO. 
Que cidade tào forte por ventura 
Haverá que resista, se Lisboa 
Nào pôde resistir á forçai dura 
Da gente, cuja fama tanto voa? 
Já lhe obedece toda a Estremadura, 
Óbidos, Alemquer, por onde sôa 
O tom das frescas aguas entre as pedras, 
Que murmurando lava, e Torres-Vedras. 

OD. CIT., e. III, est. Gl. 
... Os mollea Sophenes e os atrozes 
Silicios com a Armênia que derrama 
As aguas dos dous rios, cuja fonte. 
Está n'outro mais alto e santo monte. 

OB. CIT., c. ni, est. 72. 
Deapuis que foi por Rei alevantado, 
Havendo poucos aniios que reinava, 
A cidade de bylves tem cercado, 
Cujos campos o barbaro lavrava : 

Foi das valentes gentes ajudado 
Dagerruanica Arniadii, vue plissava, 
Duai m is furtes e gente apercebida, 
A recubrar Judea já perdida. 

OB. OIT., c. III, est. 80. 

Não estimam das armas o perigo 
Os que cortando vão c'o duro arado 
Os campos leonezes, cuja gente 
Co'os Mouros foi nas armas excellente. 

oB. CIT., c. IV, est. 8. 

A vós outros também nào tolhe o medo, 
Oh fcordidos üallegos, duro bando, 
Que, para resislirdes, vos armastes, 
AVjuelles cujos golpes já provastes. 

OB. CIT., c. IV, est. 10. . 

A muitos mandam vêr o Estygio lago, 
Eni c7ijo corpo a morte e o ferro entrava : 
O Mestre uioi-re ali de Saiictlago, 
Que fortlssimnmente pelejava : 
Morre tíimbcm, fazendo grande estrago. 
Outro Mestre cruel de Cabitrava : 
Os Pereiras também arrenegados 
Morrem, arrenegando océoe os fados. 

oB. OIT., c. IV, est. 40. 

Na dura Mo('anibiqueemfim surgimos, 
De cuja falsidade e má vileza 
Já serás sabedor, e dos enganos 
Dos povos de Mombaça pouco humanos. 

OB. CIT., c. V, est. 84. 

Quem era ? e por que causa llie convinha 
A divisa, que tem na mão tomada ? 
Paulo responde, cvja voz discreta 
O mauritano sábio lhe interpreta. 

oB.ciT., c. VIII, est. 1. 

—Este ó o primeiro Affonso, disse o Gama, 
Que todo Portugal aos Mouros toma ; 
Por qu^m no Estygio lago jura a Fama 
Dc m iis não celebrar nenhum de Roma: 
Este ó aquelle zeloso, a quem Deos ama, 
Com cujo braço o Mouro imigo doma, 
Para quem de seu reino abaixa os muros. 
Nada deixando já para os futuros. 

OB. CIT., c. VIII, est. 11. 

Parece-lhe rasão que conta désse 
A seu filho, por cuja potestade 
Os deoses faz descer ao vil terreno, 
E 03 humanos subir ao céo sereno. 

OB. CIT., c. IX, est. 20. 

Formosas nymphas são as que curavam 
As chagas recebidas, cuja ajuda 
Nào somente dá vida aos mal feridos, 
Mas põe em vida os inda não nascidos. 

OB. CIT., c. IX, est. 32. 

Os que ao Rei e á lei servem de muro. 
Isto fazem os Reis, ctija vontade 
Manda mais que a justiça e que a verdade, 

on. CIT., c. X, est. 23. 

Outro Menezes logo, cuja idade 
E' maior nu prudência que nos annos, 
Governará, e fará o ditoso Henrique 
Que perpetua memória d'elle fique. 

OB. CIT., c. X, est. 54. 

Traz este vem Noronha, c^ijo auspicio 
De Dio os Rumes feros afugenta : 
Dio, que o peito e bellico exercício 
De Auronio da Silveiia bem sustenta; 
Fará em Noronha a morte o usado oflicio, 
Quiiiulo um teu ramo. oh G ima, se exprimenta 
No governo do império : cujo zelo 
Com medo o Roxo mar fará amarello. 

OB. CIT., c. X, est. 62. 

Olhai o peito altiuo, & valeroso 
De hum moço cuja idade não sofria 
Mostrar tal preço, & tanta valentia. 

COUTE RKAL, NAUF. DE SEPULV., C. XIV. 

— «Sam por ventura martyres os p''^^ 
prios filhos, e molhere.i, em que os 
Muro eeuam a natural fereza quando ^ 
faltam os estranhos'^ Pois porque osíTüfH 
aquKÜes, em cujo lugar os amigos, « 
rentes ouueram de ser mortos'? 
disto affirmauam que mnyto mais 
taua uuer entam na índia pregadores upos 
tolicos, que esforçados martyres do 
gelho.D Lucena, Vida de S. Francisco 3 
vier, Liv. iv, cap. 8. 

E pois tanto não pôde a humanidade 
Entregue ja nas mãos dc seu defeito, 
Que nasça só de amor o sentimento 
Nascerá no receio do tormento. . 

EOLIH DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. IW) 

D hum lado e d'outro lado estão guardando 
A triste porta, que he jamais cerrada. 
As negras Fúrias, a que está abrazando 
Do Ódio a vil acção jamais cansada, 
Onde a leve Discórdia machinando 
De negro sangue está toda manchada, 
Cujos aspeitos tristes que atormentão 
Outros novos Infernos representão. 

iDEu, íBiDEM, e. III, est. 34. 

— «Lopo Vaz de Sampaio recebeo^^^^ 
bem Diogo da Silveira. Pouco 
to chegou hum Embaixador de H 
Saca, Senhor que foi de Dio, 
principio desta Década dêmos razaO) 
pitulo sete. Livro primeiro, que tinji 
gido pera Jaquete,) que vinha muito 
acompanhado: o Governador o 
bem, e lhe ouvio sua embaixada, cujO 
era, que se quizesse ir tomar 
dle se offerecia ao acompanhar poi" 
e seu cunhado por terra com quim^ ^ 
de cavallo.» Diogo do Couto, 
Liv. IV, cap. 6. — (t Viveram 
muitas Centenas de annos sem sentij 
go alheio até quasi os de nossa 
de cento, que desceram desses desert 
baixo do Norte hum grande 
Oentios repartidos em tribus, huns ^ 
res, outros Tartaros, outros 
outros Resbutos, que vieram conquif 
tudo o que jaz do Caucaso ^ ^s- 
este Reyno de Cambaya, repartindo 
tes tribus por estas Províncias, 
senhoreando, e aquellas do pO" 
dou, e outras por derrcdor ficára'"^ 
der de Magores, cujos Reys o.f (Jid<i' 
ram muitos annos, e ainda hoje . ,q$í- 
de do Mandou se vem ires, ou í" gn- 
pulturas de Reys que alli reina''' 
jos letreiros dizem serem 
Década IV, Liv. i, cap. fyrafí* 
presume mais, que estes Magoi"^^ 
nhores de toda a índia até o 
Ia, onde ainda hoje se vem ^ 
Cidades fundadas jJor elles, 
de Dio, e outra na do Canar(i> 
Mangaíor,c\i\Q verdadeiro nowe 
lor, porque atsi se chamam 
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^nSo Magores; e na da costa do Canará 

também sepulturas a^fiquissimas^ 
cujos letreiros se vê que jazem alli 

Jy^ Magores, segundo nos affirmáram 
Canards duutos, e antigos, d Idcni, 

 da Silveira lhe luuvou 
liv ® offereceo ao pôr ^^'"enieníe na parte que quizisse, e que pe- 

jis condições, que lhe punha, elle trazia 
i ®»'es do Governador, em cujo nome tu- 
^ «e concedi a. n\àen\, Ibidem. cap. 7. 

' ^ pai affrontado daquiHo, como era 
soa principal, e de muita posse, carte- 

^^«6 com alguns senhores da Costa da Ja- 

íos em seu favor com podero- ■^'''madas, e desembarcando em Sinca- 
K não ousando o Rey aos esperar, 

Ta^l' ^ « Costa de Malaca pe- 
de chamado Sencuder, junto 

^jantana, ficando o Rfyno de Sinca- 
® Bintão em poder do vassallo, em 

jos hnrdeíros andou muitos annos.n 

íbidem, Liv. ii, cap. 1. — aE 

íua A ^ ElRey soubera a ">'ovisào era aberta, mandára que a 
^tnha 
^^kndi 

senão abrisse, a isso digo que he 

"n adivinhar tão reprovado 
espiecialmente nos mandados 

ttd;.' cuja vontade he lei; se elle quer 
também eu adivinho, que 

tisò ElRfy soubera que suas Pro- 
abertas, me mandára as mi- 

iTa' ^^^'^das, pelo que fallou por pala- 
dizendo que das outras se não 

claramente, que ainda 

lUir tivesse usado, destas minhas ?we se usasse, ainda que elle go- 
fog Índia, que esta he a mór de- 

?Ue dizer, sem embargo, por- 
íein ^ certa vontade.ri Id(;ni, Ibi- 

IO- — (íE fazendo sua jornu- 
CO). " Um tamanho temporal, que foi 
dç " '^0'"' Aum bolso de véla á vonta- 

'ou T e foi de sorte, que se apar- 
•^''"niada, que esteve perdido cor- 
^fda hum por onde pode, porque o 

'"«yy, e lhe durou muitos dias, 
láo Coelho, que hia em huma 
% ® huma galé, de cujo Otipi- 
fora^^"> ^'^^'^nítos o nome, e huma fusta, 
poriij jpois de muito trabalho tomar o 
a " Sunda, e com tal lemporal que 
268, costa, e trinta Portugue- 

hiam, sahiram a terra a 
""Os Â logo foram mortos pelos Mou- 
- terra, - ... 

ey 
?"e queria dar fortaleza era mar- 

que eram tntmtgos ; porque 

com quem tivera a guerra 

^ ^^'"nado o lit-yno, e estava a este 
Q^'lo,de de Banta, principal do 

° muita gente pera acabar de 
Idem, Ibidem, Liv. iii, cap. 

(/(, 2"« se ha de saber, que esta 
^^T(i '^oa quasi que quer imitar a fi- 

deitado sobre as mãos, 

■ passa aquelle canal que 
o Q ® Balabuão, e por de baixo dos 

*"0 a que chamam o boqueirão da 

Sunda, que he mui continuado das nossas 
náos.t Idein, Ibidem.— aTem a Cidade 
a huma parte huma fortaleza, cujo muro 
(que he de adobes) será de largura de se- 
te palmos, e os b iluartes de madeira de 
dous sobrados, com boa artilheria : esta 
enceada he limpa, em partes tim lama, e 
em outras arêa: haverá por toda ella de 
seis até duas braças de fundo.ri Idem, Ibi- 
dem.—«O Governador pondo aquellas cou- 
sas em conselho, assentou-se que se devia 
soccorrer áquelle Rey com mttifa presteza: 
ao que o Governador despedio o mesmo 
Martim Affonso de Mello com onze velas, em 
que entrava huma galé real, e huma galeo- 
ta, e os mais navios de remo, de cujos Ca- 
pitães não achámos os nomes mais que a 
tres, Thomé Pires, Duarte Mendes de Vas- 
concellos, e João Coelho: dando lhe o Go- 
vernador por regimento, que passasse a 
Ceilão soccorrer aquelle Rey, e que dalli 
se fosse invernar á costa de Choraman- 
del, e em Agosto fosse a Malaca, e entre- 
gasse a Armada a Francisco de Sá, lan- 
çando fama que havia de iv no verão ás 
prezas á costa de Pegil, porque entava a 
viagem de Sunda tão desacreditada, que 
não havia soldado, que quizesse receber 
soldo pera lá; e desta maneira, pela fa- 
ma que se lançou, se embarcaram quatro- 
centos homens.V Idem, Liv. iv, cap. 5. 
— «Nestes Jlheos acháram agua roim, e 
salobra, e humas favas como as nossas, 
humas verdes, e outras seccas, de que al- 
guns comeram, e no mesmo instante lhes 
deo humas desinterias, a que na Índia 
chamam corruptamente mordexim, haven- 
do-se de chamar morxis, e a que os Ará- 
bios chamam fachaiza, que he aquill: que 
Rasis chama sahida, que he hum mal, que 
em vinte e quatro horas mata, cujos ef- 
ftitos são Jicar logo o pulso submerso, 
muito delgado, com hum suor frio, com 
grande incêndio por dentro, e sede gran- 
dissima, os olhos mui sumidos, grandes 
vomitos, em jim deixa a virtude natural 
tão derribada, que parece hum homem 
morto, como todos os que comeram as fa- 
vas jicáram.n Idem, Ibidem, cap. 10. — 
aAffonso Mexia Veador da Fazenda, que 
estava em Cochim, Jot avisado que o amo- 
rim fazia algumas náos prestes pera man- 
dar a Meca carregadas de pimenta, que ti- 
nha a carga em (ii.jferentes rios, e queren- 
do impedir que não sahissem pira fora, 
armou com muita pressa treze navios de re- 
mo, a cujos Capitães não achámos os no- 
mes, e a oito de Setembro se fizeram á ve- 
la, e indo pera a costa de Calecut, deo-lhes 
huma tormenta, a que chamam a Vara de 
Choromandel, tão grossa, e grande, que deo 
com todos os navios á costa no rio de Cha- 
tua, sem escapar hum só; affogando-se a 
mór parte dos nossos, e os que se salváram 
em terra, deUes foram mortos pela gente 
delia, e delles cativos.d Idem, Ibidem, Liv. 
V, cap. 3. — «Embarcado o Governador, 
achouse com treze fustas, porque áquella 

hora lhe chegáram tres de Cananor, cheias 
de muita, e boa gente, cvqos Capitães eram 
Francisco Mendes de Braga, Martim da 
Silva, e Jorge Vaz, que D. João Deça 
lhe mandava de soccorro; porque tanto 
que teve vista da Armada do Governa- 
dor, e vendo arrtmcar a do inimigo da 
terra, despedio os navios.d Idem, Ibidem. 
— iE sabendo que em Marabia (que he 
hum rio do Reyno de Cananor) estavam 
recolhidos quatorze navios de Calecut, 
dando rebate a Simão de Mello, {que de 
madrugada entrou áquelle rio) poz fogo 
a todos, por se não embaraçar em os ti- 
rar, tendo huma muita arrezoada briga 
com os da terra, que acudiram aos defen- 
der, [por estarem a m«r parte delles abi- 
cados em terra,) em que os nossos saltá- 
ram pera os queimarem á sua vontade; e 
depois de feitos em cinza, se embarcáram 
a seu salvo, e se foram pera o Governa- 
dor que cheg >u a Goa, e mandou ordenar 
huma Armada grande, em que mandou 
Antonio de Miranda pera o Malavar, de 
cujos Capitães não achámos nomes, só- 
mente Cristovão de Mello que hia em huma 
galé, e Francisco de Mello em huma ga- 
leota; e do que lhes acmteceo, adiante da- 
remos razão.y> Idem, Ibidem, cap. 4. — 
d O Governador Lopo Vaz de Sampaio 
deo muitas graças a Deos por tamanha 
mercê, e armou muitos Cavalleiros; e 
pondo em conselho dos Capitães se volta- 
ria pera Dio com tamanha vitoria, cuja 
fama havia de ter os inimigos espantados, 
e atemorizados, foram muitos de parecer 
que sim; mas Garcia de Sá, e Antonio de 
Saldanha foram- do contrario, antes lhe 
requerêram da parte d'ElRey que não 
roubassem a honra a Nuno da Cunha, 
qxie vinha só áquelle negocio, pedindo ao 
Secretario que lhe désse instrumento da- 
quillo, e o Governndar também lhe pedio 
outro, de como quizera commetter aquella 
jornada, e que os seus Capitães lha es- 
torváram.D Idem, Ibidem, cap. 5. — 
a Louve agora Livio o seu Marco Cor- 
vino, por matar hum Francez em desafio, 
por cujo feito lhe mandou Octaviano Au- 
gusto ülevantar estatua cm meio de seus 
aposentos.)) Idem, Ibidem, cap. 6. — oCu- 
jas acçòes (da rainha) de muitos calum- 
niadas eh-pero brevemente defender.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados. — «Temerariamente dais nome 
de Authores a muytos, que o não são, e 
desses he hum aquelle sereno Licenciado, 
cujo ojjficio antes se pudera chamar enga- 
zador, oii cerzidor, que não Author.» 
Idem, Apologos Dialogaes, p, 200. — 
a Grandíssimas columnas, cujas pedras se 
ligavão com humas barras d,e ferro, com 
seus botaréos.n Manoel üodinho, Relação 
da Viagem da índia, p. 124. 

Pastoril desleal, em cujo rosto 
Quiz animar o Ceo t:inta belleza, 
Para esconder Amor tanto desgosto, 

,T. X. DK MATOS, r.TM.VS, p. 180 (3.' cd.). 
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Sábio Jurisconsulto, 
Da Justiça esplendor, freio do insulto, 
Em ouja mão rectissiraa descança 
Todo o equilibrio da legal balança. 

IDEM, IBIDEM, p. 236. 

Nesse livro de Amor, cuja escriptura 
Contém no monte a varia desventura, 
Aprendei os humanos sentimentos, 
Com que haveis de escutar os meus tormentos: 
Divérti-vos embora; 
Porém não com Amòr, que sempre cliora. 

IDEM, IBIDEM, p. 250. 

Ilonre-se o gésto, o peregrino géisto 
Daquella, cujo peito 
Formoso, como honesto. 

Traz este meu em lagrimas desfeito •, 
Ah bella Olaia, Olaia inda mais bella 
Que a flor do campo, que do Ceo a Estrella: 

Mais grata, mais ami-na 
Do que amanhece o dia, • 

Mais vistosa, mais pura, mais serena 
Que o mar em calmaria. 

IDEM, IBIDEM, p. 292. 

Passado este pequeno entusiasmo, 
O Lara proseguia: ■£ aqueiroutio, 
Que do Jardim no meio se impertiga 
Com cara de Ferreiro, é por acaso 
O grande Ferrabrazde Alexandria? 
Ou Galafre da ponte de Mantible ? 
—Esse (responde o Padre) foi Alcides, 
Cvjo tremendo braço, cvjos feitos 
Ha de, por certo, Vossa Senhoria 
Ter ouvido exalçar discretamente. 
Em seus sermões, ao nosso Padre Arronches. 

DINIZ DA CEUZ, HYSSürE, C. 5. 

— Qual. — lE msy foe seguindo sua 
vyagem, ataa que chcguxí a hua ponta, on- 
de estava hua pedra, que aadelonge pare 
cya gallee, por cuja ruzom d'alli adyante 
chamaram áquelle porto o porto de gul- 
lee.v Azurara, Chronica de Guiné, pag. 
64.— f. Rompendo por antre a gente, che- 
gou al rei, a que com os giolhos no chão 
começou dizer: Muito poderoso senhor, o 
cavalleiro da Fortuna, cujo eu sou, heija 
fossas reaes mãos.t Francisco do Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 36. 

— Quem, de quem. 

Pois que me mandades ir, 
(D!xe-lh'eu) senhor, ir-m'ei; 
Mais já vos ei de servir 
Sempre por vos3'andarei, 
Co voss'amor me forçou ; 
Assi que por vosso vou 
Ciijo sempr'eu já serei. 

CANO. DE TBOVAS ANT., n." 1. 

Nen o meu, dixe-lh'eu, ja 
Senhor, non se partirá 
De vós, por cyjo s'el ren. 

IDEM, IBIDEM. 

Agost. Ó Alma bem aconselhada, 
Que dais o seu cvjo he; 
O da terra á terra : 
Agora ireis despejada 
Pola esfrada, 
Porque venceste com fé 
Forte guerra. 

aa VIC., ADTO DA ALMA. 

— aElrey de Ormiz, cujo este lugar 
era.i Barros, Década II, Liv. iii, cap. 2. 
—«Começoic de perguntar como se cha- 
mava aquella Villa, e cuja era.» Idem, 

Ibidem.» — nQuiz vnr a segurança d'estes 
portos, por a reverencia de cujos eram.» 
Ibidem, cap. 10. — «.Palmeirim caminhou 
por suas jornadas não sabendo a que par- 
te guiasse, que pera Constantinopla não 
ousava,ttndo indana miimoina a difezade 
sua íenhora PoUnnrda, conten' ndo-se al- 
gum tanto da lembrança de cuio filho era: 
coiísa que dantes não sabia, cobrando com 
isso nova ousadia, pera sem tanto pejo a 
poder servir.n Francisco de Jloraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 54. — «O Go- 
vernador hia embarcado na galé bastar- 
da, de que era Capitão D. Vasco de Li- 
ma, e com toda esta Armada se fez á véla 
a diizeseis de Fevereiro ; e tomando Cana- 
nor, achou cartas de D. Jorge Ttllo, e de 
Pero de Faria, que estavam com dous ga- 
leões no Malavar, em que lhe faziam a sa- 
ber que ficavam sobre a barra do rio Ba- 
canor, e que tinham dentro encerrada hu- 
ma Armada do Camori de mais de seten- 
ta véfas, em que havia mais de tres mil 
Mouros, e que estavam favorecidos de hum 
Capitão d'ElR<y de Narsivga, cuja a ter- 
ra era, que tinha deredor de vinte ndl ho- 
mens.n Diogo do Couto, Década ÍV. Liv, 
I, cap. 2. — «Estimou aquelle Rey da 
Cota este soccorro muito, e ficou mais 
obrigado ao serviço d'El Rey de Portugal, 
cujo vassallo era.» Idem, Ibidem, Liv. 
IV, cap. 10. — «Não me direis cujo he 
aquelle escandaloso tabernaculo... ?» Fran- 
cisco jManoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, pag. 190. 

— Ter cujo, ter pessoa de quem é, a 
quem pertence. 

— Ser cujo, ser sujeito obrigado. 
CULACHARIS, s. m. pl. Termo Asiáti- 

co. Homens que ajudam os Gancares sob 
diííerentes condições. 

CULÁTRA, s. m. Termo Militar. A par- 
te estrema das armas de fogo, por op- 
posição á bocca. — A culatra da espin- 
garda. 

— Figurada e popularraente: As ná- 
degas e o trazeiro de qualquer pessoa. 

CULCÂRNI, s. m. Termo Asiático. Es- 
crivão d'aldca. 

CÓLCITRA, s. f. ant. (Do latim culci- 
tra). Colchão. 

CULEBRÍNA. Vid. Colubrina. 
CULEO, s. m. (Do latim cultus). Odre 

ou sacco de couro, ondo os Romanos, por 
lei, mettiam os parricidas, c os lançavam 
ao mar, com uma víbora, um cão e um 
gallo. 

CULÍ, s. m. Termo de Cozinha. Succo 
muito apurado das viandas, coado, e eB- 
premido. 

CULINÁRIO, adj. (Do latim cxãinarius). 
Pertencente á cozinha. —Preparação cu- 
linaria. 

— Arte culinaria, arte do preparar 
alimentos. 

CÚLME. Vid. Cume. 
jCULMINAÇÃO, s. f. (Do thema culmi- 

na, de culminar, com o suffixo «ação»). 

j Termo de Astronomia. A maior elcva^ 
I ção que um^stro attinge, alem do 

zonte. , 
— O momento d'esta maior elcvaÇ' • 

A longitude de Batno foi deduzida_ 
visoriamente da carta da provincia 
Constantina, e da observação d 
culrainações lunares combinadas 
observações correspondentes de w' 
wich. . 

CULMINÀNTE, adj. 2 gen. (Do '»»» 
ctdndnans, culminantis, part. act. de 
minare). Termo d'Astronomia. Qu6 " 
mina. 

—Ponto culminante, ponto do ^ 
de um astro attinge a sua maior a» 
sobre o horisonte. -. 

— Por extensão: O monte ^ 
ponto culminante dos Alpes. 

— Figuradamente : O mais alto gf ' 
— O ponto culminante da sua fo\ " 

CTJLMINÁR, V. n. (Do latim culminar > 
de culmen, cume). Termo 
Attingir a seu ponto culminante, ' 
do d'um astro. — O astro culmina í" 
do passa pelo meridiano. 

CÚLMO. Vid. Colmo. ^ ^ 
CULPA, s. f. (Do latim culpa)- 

falta mais ou menos grave commfi 
por vontade própria. 

Afonso Sanclies, pois non entendedes 
A que guisa vos eu fui responder, 
A mi en culpa non deveis poer ; 
Mais a vós, se o saber non podedes ; 
Eu trobo pelo que m'cu poder tem ; 

Pois minha é, amo como o vedes. 
CANO. DE TEOVAS ANT., n. 44. 

Esta dona poil-o non souber 
Non Ile poden, se torto nonouver, 
Deus nan as gentes culpa poer. 
Quai Ia mia ventura ! e aquestes 
Olhos any griin culpa e deus, 
Que me fezt rom tal dona veer ! 

TROVAS E CANT., n. G. 

— lE se per ventura ao retadop^^ 
mais defender-se per juiso da (-/Oi 
derá diztr, que o retador meniio 
te em todo aqudlo, que contra 
e pero que elle em todo seja sem 
tal maldade, porque muitas vezes 
ceo oa innocentes, e sem culpa 
na lide injustamente, segundo 2"^ 
he claramerie conhecido: 
tentar a DEOS que por ei 
cm este feito miracolosamente, f " 
d'estar por esta ratom em Nossa 
direito, e fazer dei covipriniento 
çíi; offerecendo se logo a fazeT ^ 
p< ra estar a qualquer juizo, 
Sobre ello der, sem indo pera 
ma parte em seus pecs, n®"' ^ 
sob pena de seer havudo por pf^rno^' 
ehte caso o devemos mandar 
sa Corte, segundo forma, e sti jjjjdeC' 
fazer-lhe comprimento dejusttça- pj-e 
Liv. I, Tit, 
lados do 7WSS0 Senhorio, 
seu aozo se embargarom, ^ 



CULP CULP CULP . 665 

"^Jderas, que se nom pohlicam, como ãe- 
'^0, o que se nom fnzia em todolos ou- 
""os Iiegnos\ e pediam-nos por mercee, 

í"® piixessemos revugnr a dita Tlurdena- 
ca nom era nosso f.erviço^ nem prol 

nosso Regno, e que tiraríamos os Pre- 
® ws do nosso Senhorio da cidpa, que lhes 
_ "■pct pooem por esta razom.» Ordena- 

Affonsinas, Liv. n, Tit. 5, art. 32. 
"4 esto responde ElRei, que os Reyx, 

í"® ante elle forom, hordenaarom esto, 
per muitas vezes os Clérigos que- 

"'^orn maliciosamente dos Leigos, e se 
condapnados em algumas emendas, 

'custas, e as nom queriam pagar} ou 
^'^nham per onde, nom. se jwdia d'ou- 

^uísa em elles fazer direito, e ficava 
ossy o preso era per seu aazo perdi- 

e deshoarado; e porém nom he sem 
darem fiadores ao corregimento, e 
se for achado, que wm provam o 

dissero7n: e posto que o Ldguo mm 
j ■Ardores, como elles dizem, se he acha- 
do em - 
«•eiío 

culpa, podem logo delle fazer di- 
assy no corpo, cowo nos he«ns; o 

" ® wojn he no Clérigo, e assy nom deve 
íj,?'' ^9^al em esto huum ao outro.d Ibidem, 

Art. 31.— aPero se elle ante do 
' o Ojficio, ou durante o Officio, ouvesse 

■itido alguum malefício, assy ácerqua 
Ofjicio, como fora delle, poderá ser 

delle; e em este caso deve seu Of- 
o ser dado, ou cometido a ouirem, que 
^ Use, ate elle ser livre, e achado por 

««i maleficio. E Mandamos, que 
caso, honde assy houver de ser ci- 

ti-fí' Juiz, seja primeiramente no- 
pfcí^f'^ « nós, e sem nosso mandado es- ^ nom seja citado per nenhuma guisa, 

eííi detreminado 
ante desta.» Ibidem, Liv. iii, 

tal ' • ^ 1— «i2 esto entendemos quando 
as fosse feito per voontade, e 

ca se nXguã molher de seme- 
^■condiçorn fosse forçada, nom deveria 

^"^ello 
pina 

aver pena, soomente averia a dita 
fiquei, que cometesse a dita força: 

dizemos do que tal pec- 
per ignorancia, a suher,nom 

Jgj, nem avendo justa razom de sa- 
« outra pessoa era de Ley des- 

lUe ^ aquella pessoa, 
des fosse sabedor da condiçom, e 

outra, nem ouvesse alguã ra- 
Coií ° Saber, nom mereceria por tal 

e soomente deveria seer 
pessoa, que do dito des- 

Jcsse sabedor, ou ouvesse junta ra- 
íç ^ ® ^ saber, ca se em alguã culpa fos- 
(ío ^ ® ^oier, deveria seer penada, segun- 
V, em que fo sse.v Ibidem, Liv. 

^5, § l_ — a Porem mandamos e 
qiíe qualquer homem, ou 

parte 'j outrem motar em qualquer 
lecg, .j liegno per vontafle sem outra 
do ''' Çwe moira porem. E se acha- 
Cqjg ' a dieta morte foi per alguum 

®e»n nenhuã malicia, ou vontade de 
n. 

matar, em tal caso veja-se a culpa, em 
que foi o dicto matador, e assy seja pe- 
nado segundo a culpa, em que for acha- 
do, e merecer segundo Direito Commum.» 
Ibidem, Tit. 33, § 7.— <t Escuzando nes- 
sa parte o melhor que pode a pouca ida- 
de de Ellley, porque nisso dobrava a cul- 
pa dos imigos do Infante.^) Damiào de 
Goes, Vida do Príncipe D. João, cap. 4. 
— a Se descarnarmos e arrancarmos do 
coração vaydades que nos cegam, veremos 
que nam ha cousa boa per a trazer na me- 
mória senam a Deos ; Me nunca está apar- 
tado de nós, nós o estamos d'elle por nos- 
sas culpas e descuydos.D D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. lG(ed. de 1872). 
— nPobres ha hi que lhe faz mais nojo 
o muito que tem os outros que o pouco 
que elles tem. E de buscarem cousas des- 
necessárias, lhe faltam as neceisarias; 
sam homicidas em sua pobreza, e se he 
sua a culpa, também o he a pena. d Idera, 
Ibidem, p. 54. 

Igreja. Ora bus, venha ngua ís mãos. 
Agost. Vós havoÍ3-vo3 de lavar 

Em lagrimas da ctdpa vossa, 
E buin lavada ; 
E haveis-vos dc chegar 
A alimpar 
A hüa toiillia formosa, 
Bem lavrada 
Co sirgo daa veias pm-as 
Da Virgem, sem mágoa nascido 
E apurado, 
Torcido com amarguras 
A's escuras, 
Com grande dor guarnecido 
E acabado. 

GIL VIC., ADTO DA ALMA. 

Ora pois desta feição 
Ijutci ousado e maiihoso, 
Que otdpa me poerào 
Ir topar com Antenhão, 
Hercules inui taçauhoso ? 

IDEM, AUTO DA CANANÈA. 

Porém nossas hierarchias 
Que culpa mo dào aqui, 
8e hoje faz oito dias 
Fui huni gigante (Jolias, 
Mas topei com olRei Davi ? 
De temor não lhe fugi, 
Nem íiz falha 
Em coijimottcr a batalha, 
Nem ficou nada por mi : 
Mas não jiresto nem migalha. 

IDEM, IIUDEM. 

E eu de mui esqueçida 
vou-lhe fazer o contrairo, 
a ser tal culpa sabida 
sei certo que este desvairo 
pagarei com minha vida. 

ciiRYST. FAi.c.vo, oBiiAs, p. 12 (cd. de 1871). 

Dentro na minha vontade 
nam ha momento no dia 
que nam seja tudo terra ; 
ora ponho a culpa ao tempo 
ora a torno a pôr li nouto 
no melhor j)oz-se-me o sol. 

IDEM, IBIDEM, p. 30. 

E quando liiimanameiite erro acontece, 
(Quem pôde acertar sempre?) a c»Zj)a he leve, 
K todo bom juizo a compadece. 

AKT. VEKn., CARTAS, 1ÍV. II, n.° 1, 

 a cidjM he tua, ou delia 
Amor cruel, que em amalla, e temella 
Se converte em tim sempre 

alma, e desejo. 
IDEM, SONETOS, 1ÍV. I, U. 27. 

— «Senhor Cavalleiro, respondeo o da 
Graça, bem mostrais em vossas palavras 
serdes de casa do Emperador, que eu tanto 
desejo servir; e ainda que se isto agora 
mal creia de mim, pois no que faço me 
contradigo ;eu espero em Deos, que sabendo 
a causa que tenho de o fazer, me descul- 
pará da culpa.» B-rros, Clarimundo, Liv. 
II, cap. 7. — «Não deve ser o Conselhei- 
ro muito moço, que aonde não ha idade, 
não pode haver muita prudência, e, os 
mancebos não tendo experiencia do mal, 
não podem enteyider o bem, nem o sabem 
aconselhar, e então conhecem o erro, quan- 
do o mal he presente, e a culpa não tem 
remedio.D Idem, Panegyrico de El rei D. 
João III. — «Lucenda conhecendo que. era 
Palmeirim, o foi abraçar, dizendo: Não 
vos aconselharia eu que fosseis d corte 
sem alguma desculpa da culpa, que vos 
lá dão vossos amigos e amigas, por assim 
vos encobrirdes de todos ao tempo de vossa 
partida.n Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 25. 

Este, pelo seu povo injuriado, 
A si se entrega só, firme e constante, 
Est'outro a si c os filhos naturaes 
E a consorte, sem culpa, que dóe mais 

CAM.,,LÜ3., c. VIII, est. 15. 

O grande Capitão chamar mandava ; 
A quem chegado disso : «Se quizeres 
Confessar-mo a verdade limpa e nua, 
Perdão alcançarás da culpa tua. 

oii. OIT., c. 8, est. 60. 

Não será a culpa abominoso incesto, 
Nem violento estupro em virgem pura ; 
Nem menos adultério deshonestò, 
Mas e'uma escrava vil, lasciva e escura. 

oB. OIT., c. 10, est. 47. 

Fique vingada em Collatino a honra, 
Que se me eximo á culpa o ser forçada, 
Basta-me para morte o ser motivo. 

BABB. BACEI.LAn, SONETOS. 

Bem claro estã que tendo a Deos errado, 
Quando seu grande amor me não valera, 
Que fòra vivo em fogo sepultado, 
b'inda tão leve pena merecera; 
A piedade vejo do que usado 
Tem, e onde o rigor seu se estendera, 
Mas que farei ? que tudo representa 
A cidpa que mo accusa, e m'atorincnta ! 

KOLIM DE MOUHA, NOV. DO UOMEM, C. 3, Cst. 19 

Da feia cnlpa contra Deos obrada 
São as penas que viste ajusta pena 
Mas com Misericórdia executada, 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 04. 

—«Tomaram viuo, por már afronta 
sua, ao Tyrano; que nam podendo com 
ella, e menos com o temor do castigo, com 
que a conciencia das próprias culpas o 
ameaçaua, valeo-se da peçonha, e acabou 
como merecia, já 7iam Rey de Geilolo, 
mas algoz de si mesmo. Cuja morte foy 
a vida, paz, e felicidade de todo Moro.'» 
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Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap- 11. — «Apresantou-se diante 
do Governador com muita humildade, e 
lhe peJio p£-rc?íw de suas culpas, e que 
elle estava muito prestes pera as satisfa- 
zer, e de novo guardar as pazes com as 
condiqves que elle quizasse.» Diogo do 
Coutí), Década IV, Liv. i, cap. 9.— «Po- 
rém erão as contradiqòes tão vivas, que 
não jJodia acontecer sem culpa o mais fe- 
liz iuccesso.!) Jacintho Freire, Vida de 
D. João de Castro, cap. 4. — a Para elles 
não corre o tempo, nevi as horas fazem 
seu ojficio, só porque não ouvem o Relo- 
gio da vezinhunqa; cfe elle lá por haixo 
da capa lhes xay fazendo as culpas sum- 
vuirias.D Francisco Manoel do Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 41. 

Em fúnebre aposento 
Encerrada sem cvljm ; e para a vida 

Tão amargo sustento; 
Que entre a necessidade aborrecida, 

He sü por inàos da Fome, 
Que amassado com lagrimas o come. 

J. X. DE MATOS, RIMAS, p. 140. (3.° cd.). 

— Dar a culpa, culpar. — «Ese a von- 
tade, com que me fiz vosso, isto não me- 
rece, acabai de me matar e será honesto ga- 
lardão de meu atrevimento ; ponto que, se 
vos lemhrardes das mostras de vossa fer- 
mosura e parecer, a ellas dareis a culpa 
de qualquer erro, que contra vossa condi- 
ção se commetta.y) Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 18. 

— Ter culpa, ser culpado. — aMinha 
pouca capacidade e a baixeza de meu en- 
tendimento me estam ameaçando, e me di- 
zem que nam terá culpa quem ma der em 
escrever estes ditos; eu o fiz pera nam me 
esquecerem, comuniqueyos com minhas ami- 
gas ; ellas poseram os olhos na minha ten- 
çam, pedíramos, nam lhos soule negar: 
isto vay já parecendo desculpas, de que 
eu sou pouco.■s! D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. 22, (ed. do 1872). 

Igreja. Quem sois V pera onde andais ? 
Alma. Nào sei pera onde vou : 

Sou salvagem, 
Sou luia alma que peccou 
cvlpas mortaes 
Contra o Deos que me creou 
A' sua imagem. 

OIL VIO., AUTO DA ALMA. 

— «.Senhor Vernao, ainda que me vós 
negueis vosso cuidado, e onde nasce, já so- 
bre elle não haveremos batalha, que eu sei 
que tal é, e quem volo dá. A senhora Ba- 
silia tem esta culpa de suas cousas serem 
azo pera nos ambos matarmos: eu sou 
vosso servidor lielcar, a quem estas bri- 
gas houveram de custar bem caro, pois 
eram comvosco, e sobre cousa que tão bem 
saberieis defender.-» Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 9. — kEste- 
ve tanto dias Palmeirim na corte del-rei 
Fradique d'Inglaterra seic^vó, que alguns 
sem razão começavam de estranhar sua 
detença, de que teve pouca culpa, que for- 

ça de rogos e palavras de sua mãi, lhe 
deteve mais do que lh'a vontade consentia ; 
porque Flerida queria com aquelles pou- 
cos dias de sua conversação satisfazer a 
tristeza dos outros, em que o não vira.n 
Idcm, Ibidem, cap. 54. 

Todos temos a culpa, que os deixamos, 
E com nosso descuido os ajudamos. 

QUEVEDO, AFFONSO AKMCANO, C. I. 

E de alguns que trazia condemnados 
Por culpas Q por feitos vergonhosos, 
Porque podessem ser aventurados 
Em casos d'esta sorte duvidosos, 
Manda dous mais sagazes, ensaiados, 
Porque notem dos Mouros enganosos 
A cidade e poder, e porque vejam 
O» Christàos, que só tanto vôr desejam. 

CAM., Lus., c. I, est. 7. 

Clementíssimo Deos eu te ai^-esento 
Este que não tem culpa, esto te abrande; 
Tem d'elle piedade pois t'o offereço 
Com outro inda menor em sacrifício. 

CORTE REAL, NAÜF. DE SEPULV., C. VIII. 

— (íLopo Vaz por não querer ter todos 
os Fidalgos contra si, mandou soltar dos 
que estavam prezos os que tinham menos 
culpa, que eram. Vasco da Cunha, D. 
Tristão de Noronha, Martim Vaz Pache- 
co, Jorge da Silveira, D. Henrique De- 
ça, Diogo de Miranda, Francisco de Tai- 
de, Simão Delgado, Nuno Fernandes Frei- 
re, D. Francisco de Castro, Simão So- 
dré; deixando ficar prezos, Eitor da 
Silveira, Diogo Silveira, D. Antonio da 
Silveira, e D. Jorge de Castro, por se- 
rem cabeças da conjuração; e a Aires 
Cabral, e Jorge de Mello mandou levar 
prezos pera a fortaleza de Banestarim, 
por alvoroçadores do povo, mandando-lhes 
lançar ferros. y> Diogo do Couto, Década 
IV, Liv. II, cap. 11. 

= Por culpa d'alguem, por sua causa, 
descuido, imprudência. 

— Antigamente : Ter culpa a alguém, 
estar-lhe em culpa, ser culpado por ha- 
vel-o offendido. 

— Cair em alguma culpa a alguém, 
commetter algum erro contra elle, fazer- 
Ihe alguma oíFensa. 

— Achar, tomar alguém em culpa, 
achal-o culpado, convencel-o d'i^so. 

— Ter culpas no cartorio, ter autos 
pendentes no cartorio, 

— Figuradamente: Diz-se da pessoa 
do quem se tem queixa, mas que se não 
accusa publicamente. 

— Adag. — d O amor no velho traz cul- 
pa, mas no mancebo fruito.-o Jorge Fer- 
reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, 
SC. 1. — fí Tanta culpa he ser furioso, co- 
mo fraco.y> Idem, Ibidem. 

CULPABILIDÁDE, s. f. (Do latim cul- 
pabilis, com o suffixo «idade»). A qua- 
lidade dc ser culpavel. 

CULPABILÍSSIMO, adj. sup. de Culpa- 
vel. 

CULPADAMÊNTE, adj. (De culpado, 
com o sulTixo «mente»). Com culpa. 

CULPÁDO, part. pass. de Culpar. ^ 
«Sablia o Abbade demergersse á culp^"" 
pastor.i Regra de S. Bento, cap. 2, e® 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

Se el tarda sol non é culpad'y, 
Senon eu qucren ficar culpada. 

CANO. DE D. DINIZ, p. 150. 

— <iQue forom livres per conluyo,J^ 
per alguma outra guisa como nom ãevidO) 
deve-o logo fazer correger de guisei, 
se faça loguo dÃreito, e que nom desper^' 
ça Justiça; e se achar, que os Juizes, 
outros alguuns som culpados em este con 
luio, perque assy a Sentença foi 
por algo, ou por outra guisa a sabendas, 
deve-o d'estranhar a cada huum, çoniO 
couber no feito. Ordenações AffonsinaS) 
Liv. I, Tit. 2.3, § 21. — Porém Blanda- 
mos aos Corregedores, e aos Juizes, cct» 
huum em sua Comarca, que saibam 6'" 
cada huum mez sobre esttf a verdade 
Inquiriçom, assy per os presos, como 
outros, se as levão; e se acharem alg^^^^^l 
culpados, façam-nos prender, e fazer 
les direito.» Ibidem, § 56. — «-E cont^'^ /i Y(t' 
estes, que assy acharem culpados nos y' 
ves mnleficios, farom poer Edtctos n 
Praças dos lugares, onde snõ morado^f' 
e teem seus beens, e parentes, que do ' 
que for posto o dito Edicto a dous 
se venhaõ livrar, e mostrar por sem 
pa dos ditos excessos, em que som cuip 
dos, perante Nós; do qual termo, 
for posto a cada huum, nos enviaram j 
zer certo por Escriptura publica, p^'''9 
nom viindo, nem parecendo ao tempOj 
lhes assy for assinado, procederemos 
sua reveria contra elle, e saberemos o, 
dade; e se o acharmos culpado, ãare 
a Sentença contra elle, e condapnare^ 
Io á morte; e mandamos aos Corf^g^ 
res. Juizes, e Justiças, que os hajam f ^ 
banidos, e que apelidem sobre elles to 
terra, pera os haverem de prender, « 
forem presos, que sejam logo enford 
e mortos sem mais alçada, seendo ce 
as Justiças, que aqutlle, que 
so, he aquella pessoa, que assy for 
da, e nom outra.y> Ibidem, Tit. 23, S 
— «Os ditos Taballiaaens darom 
cripturas, que houverem de fazer, C' 
donos do dia, que as notarem 
dias, e se lhas ellas nom pedirem, 
jam culpados; e quanto he aas 
ras grandes, porque as nom io 
tam pequeno espaço dar, que as « 
dia, que lhas as partes pedirem igr> 
dias. D Ibidem, Tit. 47, § 5. — 
fidano Cavalleiro, que P^'isente s > 
ha culpado presente a Vossa 
treedor, retando-me por ello, q"'^ gfti 
ria conhecer na lide etc.; e pr 
todo o que contra mim disse wí®" 
rem eu lhe digo e respondo, 
mentia, e mente falsamente; 0 ií 
tal cousa nom som culpado, 
lidar com elíe, e defender minh^ J 
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® lealdade; assine a Vossa Mercee o lu- 
e o dia, Iwnde, e quando haja de 
ca eu prestes som pera o campo, d 

üidem, Tit. 64, § 4. — Respondem os 
'^^dnditos Procuradores, que nom foi, 

Ãe culpado nas davanditas cousas; e 
dellas nom forom entregues comprida- 

que elle fará comprimento de di- 
leitOj e de justiça aos que se ende quei- 
^^1'em, fazendo fazer satisfaqom, qual de- 

das cousas tomadas, enalheadas, e da- 
« Cavalleiros, assy c(jmo se contem 

se ende alguumas acharem.-» 
ydeia, Liv. n, Tit. 1, art. 33.—«O 

«''íwüzo Rey Dom Joham meu Avo da 
®^iosa Memória em seu, tempo fez Ley, 

que mandou, que nam dessem Cartas 
^^guranca a quem fosse culpado, que 

feridas abertas, e sanguoentas, ou 
'^^'ncadas negras, e inchadas, ou outras 
|®''íí/as, de que pareça alguum laidamen- 

íite passem trinta dias contados 
^'■d, em que as ditas feridas ou pan- 

«e dadas: e hem assy nam fos- wda Carta de segurança em feito de 
''te d'homem ou de molher, a menos de 
crn passados seis mezes contados do 

^^^^da dita morte.» Ibidem, Liv. iil, Tit. 
123. <iE ainda nos parece ser muito 
^'idada em rezaõ, ca em outra guisa li- 

'^"!cníe se poderiaõ azar grandes es- 
^ «aíos^ e perigos; porque vendo os fe- 
, ou parentes dos mortos os culpa- 

os ditos malejtcios andar seguros 
«« Villas, e Luguares.y) Ibidem, § 1. 

^ "-fero se per as ditas inquirições de- 
sas se mostrasse claramente o dito se- 

^ ''o seer culpado, e cometedor do dito 
^"fcio, em tal caso ptedindo elle, e re- 

ii Carta de segurança Ju- 
Ih n' fosse dada, mais dê-se- 

^arta de segurança na forma geral- 

^ar como se costuma 
geralmente no caso, honde o seguro 

„ ™ o mallejicio em que o culpara, de 
d; 

iue 
io 

2 que quer estar a direito, e saber 
seja ptreso, ataa que tanto acha- ''iom 

K. ®«Ía contra elle, porque o deva seer.d 
§ 2- — <^Salvo 

° malfeitor, que a requeresse pera 
direito, confessasse o mallejicio, 

S({ culpado, e allegasse tal deje- 

ÍCíia'-'" fosse escusado d'aver por elle t(j ^® que em tal caso podesse aver Car- 
So p j^^9li''>'ança, per que nom fosse pre- 

^''^quiri^es geraaes, ou especiaaes 
Se ^ devassamente tiradas, per que 
tio ® seer culpado no dito maleji- 

a inquiriçom de sua defesa 
® inquirições principaaes 
tiradas fossem feitas judi- 

Ibidem. — ^Desculpas nam ab- 
pifd ''"ripados ; nam as queria buscar 
SUcj^j Valerem, porque me aborrece: 

^ ^llas quer aproveytar acha-as 
S-ht^Q faltam achaques, sobejar- 

D. Joanna da Gama, 
Freira, p. 20 (ed. de 1872). 

S'erra meu bom desejo, em confiar 
Que algiTIiora seram meus males cridos, 
Vós emmeuseiTOS só sereis culpada. 

ANT. FEItR., SONETOS, 1ÍV. I, n." 8. 

Cada passo me perdi; 
Em logar de merecer, 
Eu sou culpada : 
Havei piedade de mi, 
Que não me vi; 
Perdi meu innoeente ser, 
E sou damnada. 

GIL VIO., AÜTO DA ALMA. 

Alma. Com que forças, com que sprito. 
Te darei tristes louvores, 
Que sou nada. 
Vendo-te Deos infinito, 
Tào afflicto, 
Paüecendo tu as dores, 
E eu culpadaf 

IDEM, IBIDEM. 

Alorra, diz, o instrumento da deshonra, 
Que para a formosura ser culpada 
Basta ter da lasciva o inventivo. 

BARB. BACELLAB, SONETO A LUCRECIA ROMANA. 

Quando entre muitas noites acontesse 
Da perpetua vigilia trabalhado 
Que ao somno o trabalho se rendesse 
Passava n'hnm penedo rcclinndo, 
E como da memória não perdesse 
A grande ingratidão em que he culpado, 
Não repousava, não, mas parecia 
Que penava ainda mais quando dormia. 

ROLIM DE MOURA, KOV. DO IIOM., C. II, CSt. 68 . 

—« Nuno da Cunha passou a Xeque 
Raxete carta do cargo de Ouanl de Or- 
muz em nome d'Elrey de Portugal; e por- 
que em huma devaça que mandou tirar 
sobre a morte de liax Ilamede, [de que 
atrás dêmos conta,) achou culpado ElKey 
de Ormuz, o condemnou em quarenta mil 
pardaos mais depareas, com que ficáram 
cem mil com os sessenta, que dantes era 
obrigado a pagar, e deixou Provisão ao 
Capitão da fortaleza Christovão de Men- 
ãoça, feita em 27 de Agosto deste anno 
de 1529, em que lhe mandava, que no ren- 
dimento daquella Alfandega se entregasse 
de toda a quantia acima declarada.» Dio- 
go do Couto, Década IV, Liv. vi, cap. 4. 

Ella, mais que rochedos seca, e dura, 
Denso véo luctuoso 

Sobre os rotos cadaveres estende, 
E aos olhos tristes do culpado cspozo 
A triste seena renovar pretende ! 
Eil-o, ah! Eil-o, eonvulso, arrebatado, 
Derriba a porta da luetuosa estancia 
No liso pavimento ensangüentado. 

BARB. DU BOCAOE, MEDÉA. 

— íO pobre relogio quebrando-lhe a 
hora na boca, houve de ser culpado na 
madorna do velhacon, Francisco Manoel 
de Mello, Apologos Dlalogaes, p. 16. 

CULPAR, v. a. (Do culpa). Dar, pôr 
culpa, declarar culpado, accusar de cul- 
pa; criminar. 

— «O terceiro artigo he, que se alguum 
Clérigo he preso per seu Prelado, ou Vi- 
gairo, ou seguro per suas Cartas por al- 
guuns eixcessos, em que os culpam, esses 
Prelados, ou Vigairos enviam aas nossas 

Justiças pedir, que lhe mandem dar o 
trelado das querellas, e inquiriçoòes, e 
denunciaçoões, ou enformaçoòes, se as 
delles ham, e nom lhas querem mandar 
dar: pola qual razom desperece o direito, 
e a justiça, que os Prelados nom podem 
fazer.T> Ordenações Affonsiuas, Liv. ii, 
Tit. G, art. 3. 

Nào culpo os livros bons, os bons estudos, 
Como não culparia a boa espada. 
Bons cimos, bons arnezes, bons escudos. 

ANT. FEKR., CARTAS, liv. I, n.° 2. 

— a-E despedindo-se dellas, por ser já 
tarde, se deitou sobre o leito, dormindo 
com menos repouso do que sohia, inda 
que dantes tinha bem pouco, culpando sua 
tardança, pois era causa de Floramão 
estar tão victorioso.» Francisco do Mo- 
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 25. 
— aE com os olhos no ceu, disse: Por 
certo, senhor cavalleiro, se eu algum dam- 
no recebi de vós, em dobrada mercê m'o 
pagaste; mas eu estou já tão desacostu- 
mada do hem que não sei como creia nova 
tão alegre, quem sempre viveu trista.Não 
me culpeis verdes em mim esta fraqueza, 
que eu não sou pera tão gram bem, nem 
meu coração pode com elle.-» Idem, Ibi- 
dem, cap. 70. 

Certo sou que serás inda por força 
Constrangida a culpar tua dureza. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. 9. 

—Culpar-se, v. r. Incorrer, cahir em 
culpa. 

—Descobrir a sua culpa desattenta- 
mente. 

—Accusar-se, confessar-se culpado, c 
réu. 

— «E porque vivia descontente de ser 
vencido ã'outrem sobre a fermosura de 
Altea, culpava-se a si mesmo, pedia per- 
dão a ella.» Francisco de Moraes, Pal- 
meirim dlnglaterra, cap. 19. 

CULPÁVEL, adj. 2 gen. (Do tlieraa cul- 
pa, de culpar, com o suffixo «avel»). Que 
se pôde imputar a culpa. 

CULPÁVELMÊNTE, adv. (Do culpavel, 
com o suffixo «mente»). Com culpa. 

CULTAMÊNTE, adv. (De culto, com o 
suffixo «mente»). Com cultura, elegancia, 
ornato. 

— Respeitosamente. 
— Figuradamente : Com afFectaçrlo. 
CULTIVAÇÃO, s. f, (Do thema cultiva, 

de cultivar, com o suílixo «ação»). Ac- 
ção ou effcito de cultivar. 

CULTIVADO, part. pass. de Cultivar. 
— Figuradamente: Cultivado no bom 

ensino. 
CULTIVADÔR, s. m. (Do thema culti- 

va, de cultivar, com o suffixo «dôr»). O 
que cultiva, cultôr. 

CULTIVÀR, V. a. Trabalhar a terra para 
fazel-a produzir os vcgetaes úteis ás ne- 
cessidades dos homens e dos animaes do- 
mésticos. — Cultivar um jardim. —Cul- 
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tiva as suas terras pelas suas mãos. — 
^Mas, como ainda em este tempo se da- 
vão de resmania as descubertas terras d'a- 
quella nova Ilha, e aos jmís do estudante 
se tinhào dado muitas que elles manda- 
vão lavrar e cultivar.» Antonio Cordei- 
ro, Historia Insulaua, Liv. ii, cap. 2. — 
«Ordenárão ao seu Gaspar, fosse em os 
dias de seniurM de manhã assistir aos ho- 
mens, que cultivavão as terras.d Idein, 
Ibidem. 

— Figuradamente: Cultivar a poesia, 
a musica. 

— Formar, desenvolver. — Cultivar a 
memória.— aNão fia Coimbra, Salaman- 
ca, nem 1'ariz como os muitos annus, se os 
cultiva o juizo.n Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 158. 

— Entreter relações ainigaveis com al- 
guém. 

— Dar culto, liom-a.—Cultivam o Deus 
das victorias. 

— Cultivar-se, v. refl. Ser cultivado. 
— Estas turras cultivam-se facilmente. 

CULTIVAVEL, adj. 2 gen. (De cultivo, 
com o suííixo «avel»). Capaz, digno de 
cultura. — Terra cultivavel. 

CULTIVO, s. vx. (De culto, com o suf- 
fixo «ivo»). Cultura de plantas.— O cul- 
tivo das amoreiras. 

CÚLTO, adj. (Do latira cultus). Oi'na- 
do, enfeitado.—Discurso culto. 

Quando tam bem c.antatlo, e bem ouvido 
Eríi de nós teu verso culto e brando 
Digno de ser em toda a parte lido. 

ANT. FEKB., ELEOIA 'J. 

— S. m. Cultura, lavôr. — O culto da 
terra. 

— Figuradamente : Venei-ação, honra, 
adorayào religiosa ou piotana. 

Esta província, cujo porto agora 
Tomado tendes, Mala bar se chama: 
Do ctdlo antiguo os idolos adora, 
Que cá por estas partes se derrama : 
De diversos reis é, mas d'um só fora 
N'outro tempo, segundo a antiguufama : 
SaramáPerimal foi derradeiro 
liei, que este Reino teve unido e inteiro. 

CAM., Lus., e. VII, est. 32. 

— Disparidade de culto, dissimilhança 
de religiões, ou crenças, e moral. 

— Tractamento. Cuidar no culto da 
eua pessoa. 

— Estylo, modo de dizer. 
CULTÕR, adj. (Do latim cultor). Que 

cultiva. 

Tu vens nas almas, quando ao mundo brotão; 
Qual o botào mimoso, 

Quando aji.dado do sol, da mào çultora, 
l)es-dobra do casulo. 

FBAKC. M. DO NASC., OlíKAS, tom. I, p. 16G. 

■—8. m. Cultivador. Cultor dos cam- 
pos. 

Mas VOSSO bom discurso nada ignora: 
Diverti-vos embora; 
E líl do grande Menalo vizinho 
Achareis de caminho 
A communicação doa seus cultores, 

Que com tantos suores 
As terras fabricando, 
Úteis, e novüs troncos cnxortanrlo, 
Mostrão a preguiçosos di-scuidados 
Mil saudosos frutos sazonados. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 222 (3." Od.). 

— Figuradamente : Cultor da fé, dos 
idolos. 

— Cultor das bellas artes, cultor das 
musas, o que as cultiva, e se dá a ellas. 

A rústica contenda desusada 
Entr'a8 Musas dos bosques, das areias. 
De seua rudes cvltores niodulíida ; 

Acujo som attonitns e alheias 
Do monte as brancas vaccas estiveriio 
E do rio as saxatiles lampreias; ' 

Desejo de cantar. 
CAM., EOLCOA VI. 

— Cultor da solidão, amigo d'ella. 
— Ü que dá culto. Cultor de idolos, 
— Honrador. 
f CULTORÍSTA, s. m. (De cultor, com 

o suííixo «ista»). Nome de poetas liespa- 
nlioes da escola de Gongora, que se en- 
tregaram ao cultismo. 

f CULTRICÚLLO, adj. (Do latim cul- 
ter, faca, e cuUum, eólio). Termo de His- 
toria Natural. Que tem o pescoço em for- 
ma de faca. 

CULTRIDENTÁDO, adj. (Da latim cul- 
ter, faca e dente). Termo de Zoologia. 
Que tem os dentes em fôrma de faca. 

t CULTRIFOLIADO, adj. (Do latira cul- 
ter, faca, e foliuin, folha). Termo de Bo- 
tanica. Que tem folhas em fôrma de faca. 

t CULTRIFÓRME, adj. (Do latira cul- 
ter, faca, e fôrma). Termo de Historia 
Natural. Que tem a forma d'uma faca. 

CÜLTRIRÓSTRO, adj. (Do latim culter, 
faca, e rostrum, bico). Termo de Zoolo- 
gia. Que tem o bico em forma de faca. 

CULTÚRA, s. /. (Do latim cultura, de 
cultum, supino de colere). Trabalho da 
terra, conjuncto das operaçoes próprias 
para obter do sólo os vegetaes de que o 
homem e os aniraaes domésticos têm pre- 
cisão. 

Os dons que dá Pomona, ali natura 
Produze diÜérentcs nos sabores. 
Sem ter necessidade án cultura ; 
Que sem ella se (tão muito melhores : 
As cerejas purpureas na pintura ; 
As ainoras, que o nome tem de amores ; 
O pomo, que da patria Pérsia veiu, 
Melhor tornado no terreno alheio. 

CAM., LUS., c. IX, est. 58. 

— Terreno cultivado. A extensão das 
culturas. 

— AcçÜo de cultivar ura vegeta], um 
producto da terra. — Cultura do trigo, 
etc. 

— Figuradamente: A cultura das let- 
tras, das sciencias, das bellas-artes. — 
Os poucos conhecimentos que ttnho devo-os 
á cultura das bellas-art';s. 

— Instrucçào, educação. — Um espi- 
rito sem cultura. — A cultura do cora- 
ção, dos sentimentos. 

— A cultura das almas, cora missões, 
sacramentos, etc. 

CÚM, por com um. 
CUMBÁDO, adj. ant. Curvo, inclinado. 
CÚMBO, adj. ant. Curvo. 
CUMBUCA. Vid. Cuyambuca. 
CÚME, s. m. (Do latira ctíZmen). Asuni- 

midade, o mais alto, o cimo. —• O cume 
das montanhas. — «Com este trabalho, ' 
com has caminhos serem tam estreitos, " 
perigosos que pela mor 2'arte da 
foram constrangidos leuar os caua^ 
pela redea, chegaram ao mais alto . ' 
no que gastaram ha mor parte do did) 
cume da qual vendo todos que andaua 
ta qente da terra espalhada velo 
sem sospeita de Ia poderem chegar 
tuos, foi tanta a alegria que Ih^^ 
ceo que tinham ja tudo acabado, ho í' 
vendo dum Pedro Mascarenhas dix& 
dom loam, senhor pareceme isto 
quem corre tormenta, que quando ve 
se alegra, estando mais perto do ^ 
de que ho faz no alto, dom loão lh6 
pondeo, pois sabei de certo que 6^*^ 
em terra que se foramos smtidos, q^^^ 
vilãos de pe nos desbaratarão, mas í ^ 
Deos nos trouxe aqui não a que 
Damiao de Goes, Chrouica de D* 
nuel, Part. iv, cap. 49, 

Posto no seu alto cume 
deixarom-me alli estar, 
c meu coraçam presume 
que foi por me magoar, 
como tinham por costume : 
D'alH os pàes semeados 
ver a meus olhos deixarom 
que j)or nam grados julgarom, 
mas posto que foram grados 
eu sei que nam me agradarom. ^arl9), 

•w f / nA íiO CIIllYST. FALCÃO, omiAS, p. O, ^CO. 

Eis-aqui, quasi crime da cabeça 
De Europa toda, o Ileino lusitano; 
Onde a terra su acaba e o mar começa» 
E onde Phebo repousa no Oceano. 

CAM., LUS., c. III, est. 20. 

Por entre a nuvem roxa apparecia 
A destoucada Aurora no Orizonte, 
E já de novo a escassa luz do dia 
Dourava o cume do apartado monte '■ 
A iievoa da manha se desfazia, 
Cantava o roxinol, ria-se a fonte. 
Abria a porta o rústico na Aldêa, ^ 
Branquejava na praia ao longe a arca- 

J. X. DE MATTOS, ECLOGA I. 

Do grande monte o cume levantado 
Mais perto está de Jujjiter irado : 
De Amor, e de Fortuna 
Nem choça, nem tribuna 
Pôde ter segurança, 
Que Fortuna, e Amor a tudo aldança* 

iDEM, iiiMAs, p. 249 (3.® ed.). 

— Figuradamente: Cumulo, 
alto gráo^ o auge, o ápice, o z 
sabedoria, da fortuna, etc. " ao c"""® que por ahi vão não chega jlel'"' 
da ventura.y) Francisco Míinoel ^ 
Apologos Dialogaes, p. Iõ3. ^ giif' 

CUMIÁDA, s. f. (De cume, coi" j,ita 
fixo «ada»). A linha da parto " 
das casas ou da cumeira. 
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Comiada dos montes^ da serra, a li- 
Ona dos cumes. 

CÜMIÊIRA, s. /. (De cume, com o suf- 
xo «eira»). A parte mais alta dos te- 
"Sdos da casa. 

CUMÍNHOS. Vid. Cominhos. 
CüMPL... Todas as palavras que come- 

porcumpl... procurem-se em compl... 
CUMPR... Todas as palavras que come- 

por cumpr... encontram-se em com- 
Pr... 

CÚMPTO ou COMPITO, s. m. Computo, 
^o®tna, computação, calculo. 

CUMULAÇÃO. Vid. Accumulação. 
CUMULADO, part. pass. de Cumular. 
CÜMULÁR, V. a. (Do lati m cwnulare). 

Krtuo de Jurisprudência. Ajuntar, reu- 
— Cumular muitas esptcies de pro- 
de direitos, d'acçües. 

Na linguagem geral. Ter simulta- 
^fiamente o gozo de muitos empregos, 

■ Absolutamente. Occupar muitos em- 
pregos. 

CUMULATIVAMÊNTE, adv. (Do cumu- 
"iVQ, com o suílixo «mente»). Vid. Ac- 

'"'"nuladamente. 
CUUlULATiVO, adj. (De cumulo, com 

® siiíüxo «ativo»). Termo de Jurispru- 
®®cia. Que cumula, 

, ~~ í^isposição cumulativa, disposição 
® lei repetindo uma outra disposição que 

"acta do mesmo objecto. 
- CUMULO, s. m. (Do latim cumulus), 

cousas, dispostas umas sobre 
outras, 
~~-Figuradamente: Grande numero.— 

de negucios, de trabalhos, 
' A porção que sobrepuja.— aSe o 

destas dadiuas chegou ao Ceo.i> 
'da da Raynha Santa, p. 2õü. — aSevi- 

j ® wos diverte subir ao cumulo da per- 

h Queiroz, Vida do Irmão Basto, 
'*^1, col. 2, em Bluteau. 
CUMÜNA. Vid. Communa. 

^^CUMUNALMÊNTE. Vid. Communalmen- 

CÚNA, s, f, (Do latim cuna). Berço. 

mostrava o Sul da aurca cuna, 
por dar luz ao mundo, nào descança. 

DE MKNEZES, MALACA CONQ., 1ÍV. X, CSt. 
13i. 

i.CÜNCA, s. /. Termo da Província do 
^'^0. Tigella de páo, 

a cunca, jogar a conca. 
pNEÃL, adj. e s. m. Termo de Ana- 

Osso da maxilla inferior, assim 
J^ado pela sua figura de cunha, 

íul adj. 2 gen. (Do latim 
Qii e fôrma). Que tem a fór- 

cunha. 
^scripta cmieiforme, escripta dos 

•líad ' Médos, e dos Persas, for- 
figuras feitas de pregos, diver- 

foj,combinados. —A escripta cunei- 
pli ® Persas está conhecida c ex- 

sobre a dos Assyrios e dos Mé- 

dos, muito mais difficil, ha apenas ensaios. 
No entretanto lôem-se os nomes proprios 
e algumas outras palavras pelo menos no 
systema assyriano. 

— Termo de Botanica, —Folhas, péta- 
las cuneiformes. 

— Termo d'Analomia. Os ossos cunei- 
formes, e substantivamente: Os cuneifor- 
mes, nome dos tres ossos da segunda or- 
dem do tarso. O j)rimeiro, o sigundo e o 
terceiro cuneiforme. 

CUNEIRÔSTRO, adj. {CuncMs, cunha, e 
rostrum, bico). Termo de Zoologia. Que 
tem o bico em forma de cunha. 

CÜNEO, adj. (Do latim cuneus, cunha). 
Termo d'Anatomia. Que pertence aos os- 
sos cuneiformes. 

— 8. m. Termo Militar. Ordem de ba- 
talha na qual os soldados formavam um 
co 'po de muito fundo e pouca frente, qua- 
si á maneira de uma cunha. — «O cuueo 
como não tem por fronte mais de hum só 
soldado, com facilidade será roto, poden- 
do ser acometido pelos lados.y> Vasconcel- 
los, Arte Militar, pag. 102, v. 

— Nos tablados romanos, degraus de 
um amphitheatro, que se iam alargando 
gradualmente para cima. — «.Outro lugar 
entre a Scena, e o cuueo.» Costa, Geor- 
gicas de Virgílio, p. 82. 

t CÚWEO-CUBÓIDEO, adj. Termo d'A- 
natomia. Que pertence ao osso euboide e 
aos cuneiformes. 

t CÚNEO SCAPHÓIDEO, adj. Termo 
d'Anatomia. Que pertence aos scaphodeos, 
e aos cuneiformes. 

CUNÊTA, s. /. (Diminutivo do baixo 
latim cuna). Sanja feita no meio de um 
fosso. 

GÚNIIA, s. f. (Do latim cuneus). Pe- 
daço de ferro ou de páo quadrado, que 
acaba em angulo, muito agudo, e serve 
para fender lenha. — Cunha de ftrro, cu- 
nha pequena. 

— Cunha de mira. Vid. Palmeta. 
— Evolução, formatura de tropas cm 

cuneo. 
— Termo de Nautica. Cunha dos mas- 

tareos, pedaços de páo ou de ferro qua- 
drilongos, que servem para segurar os 
pés dos mastaréos, contra os curvatoes, 

— Fl. Cunhas. Termo de Nautica. Pe- 
daços de taboa ou de ferro, chatos, que 
vào estreitando até acabar era angulo ou 
eórte ,e que são empregados na construc- 
yão: as que agüentam, os pés dos masta- 
réos são quadrilongas. 

— Pennas do falcão. Vid. Coberteiras. 
CUNHADA. Vid. Cunhado. 
CUNHADÍA. Vid. Cunhadio, 
CUNHADÍO, s. m. (De cunhado). Pa- 

rentesco entro cunhados. 
— «íSe algum homem peccasse com al- 

guma molher, que fusse casada defaito, e 
nom da direito, por causa d'algum embar- 
go de divido, ou cunhadia, que antre o 
marido, e a molher uuvesse, assy deve de 
morrer, como se o dito casamento per di- 

reito fosse valioso, se ao tempo do dito 
ptccado ella fosse avuda». Ordenações 
Affonsinas, Liv. v, Tit. 23. 

1.) CUNHÂDO. pari. pass. de Cunhar. 
— porque ate entam senam vsaua 
entre os Malaius moeda douro, nem prata 
e serem antrelles estes dous metaes merca- 
doria, que se daua a peso, fez moeda de pra- 
ia de valor de mil reaes, a que chamauão 
Malaqueses, & douro do mesmo peso a 
que 2>os nome Catholicos, todos cunhados 
do cunho, á armas destes regnos, as quaes 
moedas mandou apregoar com grande so- 
lemnidade, & jjoer penna, que do dia do 
pregam a vinte dias não corresse mais ha 
moeda dos Malaios, sob pena de perdi— 
mento da fazenda». Damiào do Goes, 
Chronica de D. Manuel, p. 3. 

2.) CUNHADO, A, s. (Do latim cogna- 
tus). Irmão ou irmã da mulher do marido. 

Ter poder de sospirar 
asaz lie, senhor cunhado, 
porá mayg desabafar. 

CANC. DE BEZ., liv.. I, J). 1. 

— «Polendos se chegou a elle então, e 
disse: Senhor Vernao, já sei que não sois 
tão livre, que qualquer ^^asso como este 
vos nào faça descobrir a verdade do que 
ha em vós; e inda que por isso fiqueis mal 
comigo, tu pairarei á Senhora Basilia o 
que aqui vi\ que além de ser remedio 
sua dor de tanto tempo, saberá que a vossa 
tardança não nasce do esquecimento de 
suas cousas, senão da pouca dita que to- 
dos temos nesta empreza de seu irmão e 
cunhado.» Francisco de Jloraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 15.— «Dom Ema- 
nuel mascarenhas cunhado de dom João 
coutinho desíjaua muito de sencontrar com 
Aroaz ulmocadem 2^<jr ser bom caualeiro, 
& trabalhou muito sobrisso ho tempo que 
esteue em Arzilla, dando peças, & di- 
nheiro aos ebcutas, pera terem cuidado de 
lho espiar, mas como Âroaz Josse homem 
de grande vigia, recatado <k incansauel 
nunca lhe podtrum armar». Damião do 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part, i, 
cap. 42.—«Com esta caualgada, & tam 
honrada victoria se tornou dom Emanuel 
pera Ârzila, onde o seu cunhado, á os da 
villa rectberão como o elle merecia». Idem, 
Ibidem, Part. iv, cap. 42. — nCercaram- 
no em Âtiue, ahuantou-se contra elle um 
seu cunhado, encontraramno os proprios 
Portuguezes ; mas nada bastou pera que- 
brantar o animo de Manoel, que teue o 
cerco tres meses inteiros.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 1. 

—«2'e que chegou no anno de 1502 
Anrique de Sá por capitam daqtiellas par- 
tes, que prendeo a Antonio o cunhado, 
que se lhe aleuantára, castigou os que fo- 
ram parte na vebtliam, amansou os Mou- 
ros de Amhoino, e enxotou os de Terna,- 
te». Idem, Ibidem. — «yls novas desta 
prizão chagaram a Barem, onde esiavá 
por Ouazil Rax Bardadim, cunhado do 
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Xarrafo, a quem disseram como fora 
prezo em casa ã'ElRey, havendo que fora 
em consentimento disso pelas differenças 
que tiveram: pelo que se alevantou com 
aquelle lleyno de Barem, que rendia 
a Elrey de Ormuz quarenta mil par- 
daos cada anno.D Diogo do Couto, Dé- 
cada iV, Liv. VI, cap. 3. — (íSurta a 
nossa Armada defronte de Barem, Rax 
Bardadim, posto que estava na fortaleza 
com muita gente de guarnição,artilheria, 
munições, e mantimentos, quasi que esta- 
va arrependido do que tinha feito; por- 
que qualquer mal que succedesse aos por- 
tuguezes, o havia de pagar Rax Xarrafo 
seu cunhado; pelo que mandou logo ale- 
vantar sobre um baluarte huma grande 
bandeira branca em sinal de paz, que vista 
•por Simão da Cunha, mandou a terra 
hum lingua a saber dii Rax Bardadim o 
que queria; e elle lhe mandou dizer, que 
não se levantara senão pela prizão de 
seu cunhado, de que ElRey de Ormuz 
fora em consentimento, pois o deixára 
prender estando em sua casa; mas já que 
o Governador da Índia entrevinha naquelle 
negocio, e ElRey de Portugal o mandára 
fazer, que elle como servidor, e vassalo 
leal queria estar á obediencia do Gover- 
nador da índia, que estava em seu lugar, 
e por tudo o que elle Capitão môr orde- 
nasse : que se queria aquella fortaleza, 
elle lha largaria livremente, e se iria com 
sua mulher, e familia pera outra parte, 
deixando aquella Ilha livre, e desembar- 
gada a ElRey de Ormuz.n Diogo do Cou- 
to, Década IV, Liv. iv, cap. 4. — «Enten- 
dendo mui bem que Ma contra, sua obri- 
gação, em se deixar entrar daquellas des- 
confianças, mandou dizer a Rax Barda- 
dim aquillo que aquelles Capitães vutá- 
ram: e dando-lhe o lingua o recado, como 
elle era homem valeroso, e que não man- 
dára commetter aquelles partidos por medo, 
senão por segurar a vida de seu cunhado 
Rax Xarrafo.y) Diogo do Couto, Idern, 
Ibidem, Liv. vi, cap. 4. 

CUNHADÚR, s. m. (Do thema cunha, 
de cunhar, com o suffixo «dòr»). O que 
cunha. 

CUNHÁL, s. m. (De cunha, com o suf- 
fixo «ai»). Angulo na parte exterior do 
edifício com duas faces. 

— A esquina de uma rua, quando aca- 
ba com angulo d'um edifício. 

CUNHAMÊNTO, s. m. (Do thema cu- 
nha, do cunhar, com o suffixo «mente»). 
Acção, effeito do cunhar. 

CUNHÁR,!). a. (De cunha). Marcar, as- 
signalar com cunho, imprimir o cunho, 
bater moeda.— Cunhar moeda d'ouro, de 
cobre, etc. — «O ouro, ou se lavra, para 
ostentaçoens, ou se late, e cunha em moe- 
da.» Francisco Rodrigues Lobo, Côrte na 
Aldêa, Dial. vii, p. 145. 

— Figuradamente : Cunhar palavras, 
adoptal-as para o uso, ancommodando-as 
segundo as analogias da lingua. 

CUNHÊTE, s. m. Pequeno barril, ou 
caixote de passas, figos etc. 

CÚNHO, s. m. (Do latira cuneus). Pe- 
daço de ferro temperado, e gravado que 
serve para cunhar moeda, medalhas, etc. 

— Signal que fica impresso na moeda. 
— «Conhecida cousa he, que muitos Ou- 
rivizes, assy Christaaos como Judeos, e 
outros que nom som Ourivizes, acustumaa- 
raõ algumas vezes ousadamente, e com 
tenção enganosa cercear as moedas d'ouro, 
e prata, assy do nosso cunho, como ã'ou- 
tros Senhorios, pera averem de enganar 
aquelles, a que se vendessem, ou dessem 
por certo preço, detrahendo lhes do seu 
direito peso, segundo primeiramente fo- 
rom formadas: da qual cousa se segue ao 
nosso Povoo grande dampno e estrago, o 
que nom devemos consentir per nenhuma 
guisa, polo estado que teemos, pela graça 
de DEOS, de o manteer e governar em 
direito e justiça.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. V, Tit. 82. 

— Figuradamente: Accepçào bem fun- 
dada de uma palavra novamente recebida 
n'uma lingua. 

— Termo de Nautica. Cunhos das dra- 
gas, pedaços de tarolas que se pregara 
pela parte de íóra junto a ellas para lhes 
servir d'apoio sobre o estrado da car- 
reira. 

— Cunhos das vergas, as partes d'el- 
las quadradas ou oitavadas, que formam 
as encapelladuras onde assenta o ver- 
gueiro do panno e mais apparelho da 
verga. 

— Cunhos do cabrestante, pedaços de 
madeira entulhados na circumfcrencia da 
madre, para lhe augmentar a grossura, 
mas conservando certa distancia entre si. 

— Cunhos, pedaços de madeira cur- 
tos, com duas orelhas, pegadas pelo cen- 
tro no logar conveniente, que servem pa- 
ra dar volta aos cabos. 

— Deitar cunhos, no jogo da chapa, 
fazer cair as moedas com a parte onde 
nào é cruz, para cima, isto é, o reverso 
da moeda. 

— Homem sem cruzes, nem cunhos, 
homem extravagante, singular, inexpli- 
cável na sua maneira de proceder. 

CUNÍCULO, s. m. (Do latim cuniculus). 
Subterrâneo, por onde seguem algumas 
vezes os rios parte do seu curso. 

CÚNTAS, s. f. pl. ant. Contas de re- 
zar, ou para ornato. — «Cuntas á Abba- 
dessa d'Entre ambos Rios.n Documento 
de 1258, em Viterbo, Elucidario. 

CUPAÍBA. Vid. Copaiha. 
CUPÊZ, s. m. Termo de Nautica. Ulti- 

mo ovem de ré nas enxarcias dos mas- 
tros que não se peia ao páo do malhete 
nem é comprehendido na enfrechadura; 
quando as encapeladuras de cada bordo 
são pares, os cupezes ficam sendo per- 
nadas do ovem seu immediato: do con- 
trario, a eneapeladura dos cupezes 6 for- 
mada com meia volta do fiel, lançada do 

vante para ré, indo uma pernada por ca- 
da bordo. 

CUPÍDA, s. /. (Vid. Cupido). Termo 
Comico. Amor feraea, ou a namorada. 

CUPIDÍNEO, adj. (De cupido, coni o sut- 
fixo, «ineo»). Pertencente a Cupido. 

CUPipÍNHO, s. m. Diminutivo de Cu- 
pido. 

Era (lia de festa, o na alta, torro 
Da grande Cuthedral de vinte sinos, 
O grave Carrilhão, rompendo os ares, 
Os freguezea chamava á gi-ande iMissa ■ 
Quando sua Excelleneia vigilante, 
Montando a grara Liteira, em que se via> 
Com modéstia exemplar, Venus pintada 
Sobre luim globo de tenros CupidinJ^os, 
Qual ao niancebo Adonis, ou a Paris, 
Na Idalia selva já se apresentara, 
Para a Só lentamente se encaminha. 

DINIZ DA CRUZ, UYS., C. III. 

CUPIDÍSSIMO, s. m. superl. de Cupid"- 
PcsfíOa muito namorada. 

CUPÍDO, s. m. (Da latim cupidus). le"- 
mo de Mythologia. Nome do deus " 
amor, filho de Venus, e de Marte. 

E d'ost^is brandas mostras commovido, 
Que moveram dc um tigre o peito duro, 
Co'o vulto alegre, qual do céo subido 
Torna sereno e claro o ar escuro; 
As lagrimas lhe alimpa, e acendido 
Na face a beija e abraça o collo puro; 
Dc modü que d'ali se só adiara, 
Outro novo Cupido se gerara. 

CAM., Lüs., c. II, est. 42. 

Aonde está, Cupido, aquélle ousado, 
Aquelle atrevimento, 

Como que as terríveis armas tens levado 
Ató ao Firmamento ? 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 132, (3." cd.)- 

Desarmado fiquei, sahi corrido 
Tó parar n'esta praia : ., 

Já me nào chamo Amor, nem sou Cupid'^^ 
Sou o odio de Olaia. 

IDEM, IBIDEM, p. 136. 

— Figuradamente: Homem que sejii' 
ga bello, e que se faz muito amável. 

CUPÍM, s. m. Genero de insectos 
ordem dos nevropteros planipennos,^^^ 
pequenos e mui destruidores, qnÇ 
como as formigas, em sociedades 
raveis: têm o talhe da formiga, 
ferem d'ellas; são originários 
os navegantes têm-n'os transportado 
todas as partes do mundo: o 
Linneo considera-os como o maior 
das duas índias. Ha diversas 
cupim, maiores ou menores: uns ü 
insectos são branco-amarcllados; p" 
avermelhados, ou anegrados. A 
pecie foi chamada pelos naturaus a 
pim bellicoso [termes bellicosus); 
tras especies foi dado o nome d® 
mordaz {termes mordax); 
{termes atrox); cupim destruidor ^ 
destructor); c cupim das arvores l. 
arvorum). o 

CUPINÊIRA, s. /. (De cupim, coi» 
fixo «eira»). Abelha do Brazil, assi 
mada, porque habita as casas ao 
das do cupim. 
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CÚPOLA, ou CUPULA, s. /. (Do italia- 
j? dirainutivo de cupa). Termo 
^reliitectura. Abobada semi-espherica, 

sobre um templo, ou outro qual- 
l^ier edifício, zimborio. 

,"~~Termo de J3ütanica. Invólucro per- 
®)stente que se observa era roda do ová- 
í'.® das flores femininas do alffumas men- 
tácoas. 

Involucro que cobro o fructo era 
o algumas vezes inteiramente, e 

o acompanha até á maturação. 
^ernio de Nautica. Capitei do alforge, 
fernate superior d'elle. 
'^UPREO, actj. (Do latim cuprum). Ter- 

,® _de Chimica. i4ctáo cupreo, ácido pro- 
áuzido 
Cobre, 

pela transformação do oxydo de 

JUPRICO e CUPRINO. Vid. Cupreo. 
^UPULÀR, adj. (Do cupula, com o 

Q «ar»). Termo d'IIistoria Natural, 
tem a forma de cupula. 

suffi cupula, o do latino fer levar). Que tem cupula. 
""■'S./. pl. Familia de plantas perten- 

grupo das amentáceas, cujas flo- 
tào unisexuaes, e quasi sempre mo- 

'"^PULIFÓRMFi, adj. (De cupula, e 
"ia). Q[je tora a forma de uma cupula. 
UQUIADA, s. f. Termo Asiático. Si- 

Vo^ appellido, e clamor de con- 
com que na Asia appellidam a 

e dão rebate de inimigos, repetin- 
"5 de voz! em voz, os do perto aos de 
's lotige, segundo as vão ouvindo. 

Signal de voz, com que dão rebato áe terrj 
diff" ' 1"° apparece aos navegantes, 

^^erite do appellido de guerra, 

'^ado /• latira cura). Cui- 

Termo do lledicina. Tractaraento 
doença, d'uma ferida. Cura dijji- 

^^03 lho dê contentamento 

cn^ 1*^° nos fez a ventura p ®P''''nlieiros na tristura em ,1Ue seu e mea tormcnto Cftfí. Vez tem menos cura. 
crtuYST. FALCÃO, oBKAs, p. 5 (cd. de 1871). 

''Suilaa penas sinto, 
ti',,] ^ minlia ventura ; 
(.]j laanto tenho dito 
Iqqpoder ter cura : • 

niinlia desdita 
tod meu prazer ; 
fali? tenho vista, 

nSo seis dizer. 
• JOANNA nA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 98. 
(ed. de 1872). 

We vires levar 
d-amargura, 

í o g nunha figura, 
que eu derramar 

alma por cura. 
rj, ' AUTO DA UIST. DE DEOS. 
Qu(j V, c!ír« tem 
í o ín ''cm o sabeis, 

também, 
fruv® '^''"liecer bem, 

B conhecereis. ^niANDA, CABTA A EL-IIEY D. JOÀO. 

— <íE consentindo Clarinda nisso co- 
meçou Filena com muita diligencia a olrar 
sua cura^ e neste espaço entremeteo tan- 
tas graças, e palavras, té que todo abran- 
dou a Clarinda, Barres, Clarimundo, 
Liv. II, cap. õ.— lEste Organel, por ser 
homem de idade e discreto, entendeu logo 
no que cumpria, assivi na cura das feri- 
das dos vivos, como em sepultar os mor- 
tos conforme as suas pessoas. y> Francisco 
de IMoraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 
70. — «Vernao principe de Allemanha, e 
Delcar duque de Ponto, e Duraço, esti- 
veram na cidade de Eshrique alguns dias 
èm cura das feridas que um a outro se 
fizeram. E já que se acharam em dispo- 
sição pera tomar armas, se foram á cor- 
te d'elrei por ver a ordem de sua vida, 
que era tal como atraz se disse: e inda 
que trabalharam o que poderam por ver 
Flerida nunca acharam maneira pera 
poder ser: assim porque elles se não qui- 
zeram descobrir, como porque ella não 
saia nunca da camara da sua contempla- 
çcío.» Idem, Ibidem, cap. 15. — «Verda- 
deiramente não se sabe, que haja cauterio 
mais proprio á cura da chaga de huma 
affeição, que saber he desprezada». Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 141. — aEste (u mal) he huma 
gotta que tem aleyjado os Impérios, para 
a qual até hoje se não achou cura». Idem, 
Ibidem, cap. 151. — «Curas que se vão 
fazer a casa de irmãos e de tios, são en- 
fermidades» Idem, Carta do Guia de Ca- 
sados. 

— Cura radical, a que consiste em fa- 
zer desapparecer completamente uma aíFee- 
ção interna. 

■—Cura palliativa, a que apenas faz 
desapparecer alguns dos symptomas d'uma 
doença, e que lhe deixa subsistir o mal 
d'onde ella provém, 

2.) CURA, s. m. (Do baixo latim cura- 
tus, de cura, cuidado). Padre collocado á 
testa d'uma parochiá, e submettido no 
exercício das suas funcçoes ao bispo da 
diocese. 

E fosse ao nosso enra, e digo 
Que vi a Virgem Maria, 
E que ella lhe promettia 
De lhe dar um bom castigo. 

GIL. VIC., AUTO PASTOSIL POBTUGUEZ. 
Ora o nosso cura er, 
Porque se paga d'ella, 
E sequaes andou com ella, 
Soma vonda que nào quer 
Kcccber-nos a mi e a ella. 

IDEM, IBIDEM. 
Mar;/. Se viras o caehopinlio, 

Tilo fermoso e sesudinho, 
Filho de Nossa Senhora ! 
Tudo eu hei de dizer 
Ao nosso cura tá ó cabo, 
E ó priol. 

IDEM, IBIDESl. 
E de tudo fiz aquesta, 
Como homem diz, avantairo : 
Leixei ó cura a enha besta. 

IPEM, AUTO DA BAKCA DO PUBQ. 

Tristemente ia um Morto tomar pósse 
Do seu ultimo alvergue; 
E o Cura ia enterrá-lo 
Bem contente, e aguçado. 

Mui bem condicionado ia o Defunto, 
N'um tal roupão envolto, 

Que se chama caixão.... 
F3AN0. M. DO SASC.,FAB. DE LAF., f. 10, 1ÍV. III, 

Dco susto nos contornos cérto IJurro, 
Que d'um Leão a pélle 

Envergílra: 
E bom que era animal de fracos brios, 

Tudo tremia delle. 

Lançava o Cura jM a comprar um Quarto 
Do, daquelles contornos, melhor vinho. 

IDEM, IBIDEM, f. 43, 1ÍV. II, 0 fab. 10, liv. III. 

 O nedeo abbade, 
Que ingordou nas fadigas evangelicas. 
Sem olhar, vai passando o triste cura 
A quem a escassa congrua tanto abaixo 
Na hierarchia poz. 

GARBETI, CAMÕES, C. VII, Cap. G. 

— Adag. : ^Ensinar o padre-nosso ao 
cura», ensinar a outro o que já sabo, o 
talvez melhor do que quem lh'o ensina. 

.3.) CURA, s. f. (Do curar), Acção e 
effeito de dar cor.—Cura de teias. Vid, 
Coragem, Branqueamento. 

— Acção de seccar. — Cura de carnes, 
de peixe, etc. Vid. Curar carne. 

CURABILIDÁDE, s. /. (De curavel, 
com o suíBxo «idade»). Qualidade do que 
ó curavel. 

CURAÇÃO, s. f. (Do latim curatione). 
O acto de curar. Vid. Cura 1. 

f CURAÇÃO, í. m. (DeCuração, uma das 
Antilhas). Licor feito d'aguardente, cas- 
cas de laranja azeda, e assucar. 

CURADÊIRO. Vid. Curandeiro. 
CURADÍA, s. /, Cargo e poder do cu- 

rador. 
CURADO, part. pass. de Curar, — «Foi 

curado como tão grau principe o devia 
ser. Beroldo, depois de tornar em si de- 
sejou a morte muitas vezes, por não pa- 
recer ante sua senhora, pois em uma ba- 
talha feita sobre sua pessoa poderá tão 
pouco, que outrem o vencera.y» Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap, 
23, — aO da fortuna pesando-lhe de o 
ver em tal estremo, seguiu seu caminho, 
e aquella noite pousou em um castello de 
uma dona, onde foi bem agasalhado, e 
curado de algumas feridas pequenas, que 
levava, e ali se deteve alguns dias. Pois 
tornando a D. Rosirão, pera se saber a 
razão porque se apartara do do Salvaje, 
de que atraz não faz menção, é esta.* 
Idem, Ibidem, cap, 24, — «E deixando 
a elle té seu tempo, diz a historia, que 
Floríano do Deserto e Pompides seu ir- 
mão, se partiram da fortaleza algum tan- 
to maltratados das feridas que levavam, 
e tomou-lhes a noite em casa d um cavai- 
leiro ancião, que vivia junto da estrada, 
onde foram curados por sua própria " 
mão G servidos de todo o necessário em 
muita abastança.D Idem, Ibidem, cap, 
CG. — iAcabada a batalha, Dramusian- 
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do se recolheu ao aponsento d'Almourol, 
onde com muita diliguncia foi curado 
de suas feridas, que eram algum tanto 
perigosas, e, em quanto assim esteve, não 
se fez nenhuma hatalha ante a fortaleza : 
porque Miraguarda não cinsentiu a Al- 
mourol que tomasse armas nem aventu- 
rasse mais sua pessoa, tendo já em algu- 
ma parte perdido o credito delle por ser 
vencido duas ou trez vezes.d Idem, Ibi- 
dem. 

— Beneficio curado, com obrigaçSo 
de douctrinar os fieis e ar"ministrar os 
sacramentos; ou obrigação de coro. Vid. 
Beneficio. 

CURADÔR, s. m. (Do latira curator). 
Pessoa, que, em virtude da lei ou por man- 
dado do magistrado, toma sobre si o cui- 
dado e admiuistraçào dos bens do menor, 
ou do que não está em estado de gover- 
nal-os; tutor. — a Outro sy achamos an- 
tiguamente ordenado, que se alguum come- 
teo malefício na Corte, ou foi querelado 
hy delle, nad sendo a esse tempo morador 
no lugar, honde a Corte estiver, ou fez 
hy alguum Contrauto, perque se obrigou 
a pagar hi, ou ser citado, e responder na 
Corte, em taes casos, e cada hum delles 
pederá ser acusado, e demandado em a Cor- 
te, ainda que naõ seja achado em ella. E 
bem assi dizemos naquelle, que na Corte 
fezesse alguum Contrauto, tratando hy 
alguum negocio em nome doutro, assi co- 
mo seu Titor, Curador, Procurador, e Fei- 
tor, ou per outra qualquer guisa negocia- 
dor.t Ordenações Affonsinas, Liv. iii, Tit. 
0, § 5. — «Poderá citulo, fazendo-lhe de- 
manda em nome doutrem, assi como se o 
filhi) fosse Titor, ou Curador, ou Procu- 
rador, ou Feitor doutrem, e em seu nome 
quisesse demandar seu Padre; ou o Pa- 
dre fosse Titor, Curador, Procndor, on 
Feitor doutrem, e por essa rezaõ quisesse 
demandar o filho. E se o filho quisesse 
demandar o Padre, como Titor, Curador, 
Procurador, ou Feitor, que esse Padre 
fosse d'alguum outro, nad o poderá fazer^ 
salvo em aquelles casos, em que o deman- 
dar podaria em seu nome próprio. E bem 
assi Dizemos do Padre, que quizesse de- 
mandar o filho em nome doutrem, porque 
igual deve ser a razud do Padre ao filho, 
e do filho ao Padre quanto a este caso, 
segundo communal opinião dos Doutores. 
Ibidem, Tit. 9, § 6.—tE todo esto, que 
dito he. Dizemos aver luguar no caso, 
honde o meor ouvesse trautado todo seu 
feito per seu Titor, ou Curador, ainda 
que ao tempo da puhricaçaõ da Sentença 
nad fosse presente; ca se o feito do meor 
fosse trautado 2ier elle mesmo sem autorida- 
de do dito Tetor, ou Curador.» Ibidem, Tit. 
126, § 2.—«O segundo Capitulo he: Que os 
depósitos,e guardas, e condecilhos, e rece- 
bimentos feitos per a moeda antigua, ou 
nova, que se fez ataa postumtiro dia de 
Dezembro da Era de mil e quatrocentos 
vinte e tres annos, per Almoxarifes, Te- 

tores, ou Curadores.» Ibidem, Liv. iv, 
Tit. 1., § ,'3. — «0 quarto Capitulo he: 
Que os contrautos das compras e vendas, 
locaçoões, emprestidos, estipnlaqoões, pro- 
m\ssdes, companhias, doaçoões, ajforamm- 
tos, arrendamentos, depositos, guarda, e 
condecilho, recebimentos de Tetores, e Cu- 
radores, e Eixecutores de testamentos, ou 
d'outra postumeira voontade. Negociado- 
res, Administradi/res, e outros quaesquer, 
que por oiitrem forem rucehedores, e des- 
fazimento de contrautos per Liy d'Avoen- 
ga, ou per justo preço, ou por outro qual- 
quer modo, ou par privilegio, e costume, 
que se possa desfazer, e dos oiítros con- 
trautos todos, ou casi contrautos feitos, e 
celfbrados per as moedas, que se fizerom 
des 2)rimeiro dia de Janeiro da Era de 
mil e quatrocentos e vinte e quatro annos, 
ataa primeiro dia de Janeiro da Era de 
mil e quatrocentos e vinte e cinco annos, 
os que som devedores per as ditas moedas, 
e ainda nom pagarom, mandamos que pa- 
guem da feitura desta Ilordenaçom em 
diante, per as moedas que se entom feze- 
rom, ou a dez libras por huma desta moe- 
da de real de tres libras e meia, qual o 
devedor mais quizer.D'\à(im,Va\di&m, § 14. 
—«Danteema Villade Beja, onze dias de 
Janeiro, per autoridade do Senhor Iffan- 
te Dom Pedro, Tetor e Curador do dito 
Senhor Rey, Regedor, e com a ajuda de 
DEOS Defewfor por elle de seus Regnos 
e Senhorio. Gonçalo Annes a fez Anno 
de Nosso Smhor Jesus Christo de mil 
quatrocentos e quarenta e cinco annos.)) 
Ibidem, Liv. v, Tit. 67, § 5.— aEstá 
bem quanto ao entre o Rey, & o Riyno; 
m'is quanto a huma Republica, & seu Pro- 
curador, & Curador, como se acomoda- 
ria 7 s Francisco Jlanocl de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 187. 

— Homem imperito em Medicina, e 
que se niotto a curar. 

CURADORÍA, s. f. (De curador, com o 
suftixo oia»). O ofticio de curador. 

CURANDÊIRO, s. m. (De curar). Termo 
Popular. Charlatão, que vende remedios 
secretos, que tracta as doenças com sup- 
postos segredos, sem ter conhecimentos 
alguns niitdicos. 

CURAR, V. a. (Do latim curare^. Tra- 
etar uma moléstia, dar remodios para a 
fazer sarar. — Apôs dom Nano chegou o 
Adail com a bandeira, & caua^gada que 
traziam dos Adaares do outeiro, as quaes 
ambas juntas mandou cercar com os piães, 
caminhando elle em duas batalhas, com 
toda a gente, a bandeira R,ial diante, cfe 
elle com o guiam na reguarda, apos quem 
tres legoas continuas vieram ladrando 
cem mouros de cauallo, & muita peona- 
gem com esperança de lhe tomarem hum 
passo estreito, por onde forçadamente 
auiam de passar, mas dom Nano tanto 
que foi na entrada deJle repartio todolos 
besteiros, d- espingardeiros de maneira 
que onde os mouros cuidauam de se apro- 

ueitar dos nossos, receberam mor perdei 
porque dous delles foram ao chaõ de 
espingardadas, com que se os outros a " 
giram de todo, o que feito dom, iV"" 
mandou curar os feridos, (t seu paf!^" 
passo chegou a Oaz tres oras de noi h 
onde deu folga a gente, & ao outro 
entrou em çafim duas oras antes de so 
posto, com nouenta almas, & cinco cauo, 
los, & seis camdlos carregados dalccitij<^ > 
& outro despojo, morreram dos mouros o.^ 
si homens orno molheres, contando os 5"^ 
mataram na caualgada mais de cento, 
cincoente dos de cauallo, dous na 
outros dous no passo as espingardadas,J 
ram muitos feridos como se depois _ 
Darnião de Goes, Chronica de Dom 
nuel, Pixrt. iv, cap. 44. 

Hum contrairo outro cura, 
eu com elle me curara, 
pode ser que me matnra 
mas tudo fora veiitura ; 
ora o que se me afigura 
que me podo dar a vida 
minha alma iiào no duvida. 

niiiiYST. FALcÀo, OBRAS, p. 27 (cd. de 

2." Cent. Attenta so minto, que ve-las aqui- 
Sam. DisfO-te, amigo, que forào unheiros, 

Ou foi dor dos cabos nas pontas dos deu > 
E não nos ouraste, com medo dos medos,^ 
Mas estes milagres não são verdadeiros, 
Não digais nada á nossa eoinmuna. 

OIL VIC., DIAL. soniiE A RESUBUUIÇAO- 

Podia c'um sorriso, huma brandiira 
D'olhos curar meu mal, ornar meus dit03- 

AMT. FEKB., &0N., LÍV. I, n.° 2.* 

— «Diz a historia que esteve fiW 
do seu hospede curando se dasferid'^^'^ 
recebeu em Londres, tantos dias té 
achou em disposição de poder cami' 
e despedindo-se delle e da dona sua 
lher, se partiu armado d'armas 
novo, que Selvião lhe mandára^ 
Londres, co'a mesma devisa da í " 
como as que dantes trazia.» Francis 
Moraes, Palmeirim d'Iuglaterra,_cfP'^ 
— m Porem sabendo que no vencii>^' ^ 
gigante se quebrava todo o encan__ 
daquelle valle e que já a saída dal 
va ndles, tiveram mais de que se 
tar. O velho se tornou por onde 
xando as donzellas para os curar.® 
Ibidem, cap. 41.—aEntão sentan 

. bre um assento de mármores u 
de poyal, que á porta do 
quiz descançar algum pouco do J 
que passara. Nisto sahiu a dona 
contente da victoria, e lhe mana 
as feridas por uma das outras 
nas, que o sabia bem fazer, ^ 
isso trazia comsigo, e achou í" ^ ^ 
tas e nenhuma de perigo, de 
ficou muito contente, curando 
o resguardo necessário.» cf®' 
— «Ésteve tres dias Pa^mein^^^ ^lU^ 

1 Io de Darmaco, vendo curar 
i valleiros seus amigos, que tanto í 
I ceberam dos povoadores delle • ® 
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estavam em melhor disposição, se des— 
P^diu delles, pedindo primeiro ás donzel- 

® dissessem porque razão Darmaco 
mandava alli trazer.3 Idem, Ibidem, 

55.—nAmhos se partiram pera um 
d'ahi perto, onde os curassem de 

'"as feridas, determinando depois de sãos 
por suas aventuras e passar polo 

nellas succedesse, e fazer o que de- 
e em nada mostrar fraqueza, lemòran- 

^'íne que aos esforçados primeiro a for- 
^Çueo esforço ha de fallecer.n Idem, Ibi- 

cap, 65.— <íE andando toaa a noi- 
foi amanhecer a um lugar d'ahi cinco 

'9v,as, levando o escudo escondido polo 
"''o conhecerem, onde esteve alguns dias, 
curando-se de suas f eridas, descontente 

JKe passara ante o castello, por não 
'^(inçar a victoria daquelle homem ; cou- 

%que antre os homens se mais estima polo 
?os<o e honra, que juntamente se ganha.s 

Ibidem, cap. 71.— como Dra- 
^siando se partira em busca delle, m(d- 
"■iado de muitas feridas, sem consentir 

o curassem dellas, affirmundo-lhe 
polo alvoroçar que Miraguarda 

" esperava que ninguém soccorresse o 
^ escudo senão elle, mandandu-lhe que 

josse catar, e que por seu mandado o 
Idera, Ibidem, cap. 72. — <íMas 

" se encrua com os remedios o máo 
"ío?- seruindo o medico de atormentar, 

(íe curar: assi nam acudiram estes, 

kni " vara da diuina ira, on- 
^^f^itinados, oje emperrados.d Luce- 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv.iv, 

^—«Andaua o P. M. Francisco no 

Pa't ^ como entre os cordeirinhos o 
cura, fazendo-lhes os 

ül> l^^xorcismos com hum rosto tam 
® deuaçam verdadeiramen- 

Idem, Ibidem, cap. 5. 

gOrmosaa sao algumaa e outras feias, 
ç^SUndo a qualidade fôr das chagas ; 
We o veneno espalhado pelas veias 
^jfa77i-no ás vezes asperas triagas : 
p 6ui>s ficam lipndos em cadeias 
Ist' subtis de sabias magas ; 
Acp ás vezes, quando as settas '^rtam de levar hervas secretas. 

®Au., c. iXj est. 33. 

^^'Suradamente: Remediar, sanear. 
^ ^azer officio de cura de Almas. 

«• Cuidar, tractar de, fazer caso. 

U fr/** ('l'3s'ela) será 
'03 iion curo ren. 

DE trovas ant., n.° 1. 

''oj ^ outros prelados e cavallei- 
Upgg nom curamos.» FernSo 

^''onica de D. Fernando, cap. 

a p^''f^''^'^^ndo soh certa pena tam- 
''''eJes como a Leigos, que nom 

2«g Bispo em sas Igrejas, ain- 
^ '^íme fazer seu Ófficio, assy 

""^ster de Bispo, e que nom des- 
' 'tendessem a elle nem á sua fa- 

II, _ 85. 

milia viandas nenhumas: e pero que da 
parte do Bispo fosse demandado que fe- 
zesses revogar estas cousas, assy como 
aquelle, que deste mal eras sabedor, nom 
curaste de fazer o que te pedia; e filhan- 
do ainda as dizimas, e rendas, e fruitos 
d'outras Igrejas Cathedraaes, e ouveste 
algumas dizimas per maneira, e titulo 
de doaçom.D Ordenações AíTonsinas, Liv. 
II, Tit. 1, art. 33. — tO oitavo artigo 
he tal. Item. Quando acontece, que El- 
Rey vem a algumas Cidades, Villas, ou 
outros lugares, que os de sa família, ou 
Ricos homeens, ou outros Cavalleiros quer 
de sa casa, quer nom de sa casa pousam 
arís vezes nas casas dos Bispos, e dos Coo- 
negos das Igrejas Cathedraaes, e dos outros 
Clérigos das Igrejas, e as filham contra vo- 
ontade de seus Senho7'es, pera pousarem em 
ellas, e pera folgarem em ellas, assy como 
lhes praz contra a livridooõ da Igreja, 
e contra o estabelecimento de seu Padre, 
os quaees nom curam de fazer aguardar 
em odio dos Clérigos.y> Idem, Ibidem, 
Tit. II, art. 8. — <s.E como a nós Dom 
Fernando, per graça de Deus Rey de Pur- 
tugal e do Algarve, seja certo e notorio, 
que muitos do nosso Senhorio per conten- 
tamento, ou per negrigencia se leixam ja- 
zer nas Sentenças d'escumunhom, que em 
elles som postas, e nom curam de sair 
d'ellas, pela qual razom nace na Igreja 
de Deus grande escandalo, e muitas vezes 
acontece, que he embargado o serviço de 
Deos, e o Sacrifício, que se ha de fazer, 
e antre os outros Christaaõs, de que de- 
vem seer esquivados, recudam grandes 
odios, e infamias nas pessoas, e grandes 
perdas nos seus direitos, e nos outros au- 
tos hy demos, que lhes por esso som em- 
bargados.n Ordenações Affonsinas, Liv. 
V, Tit. 27, § 3. — uSempre com a ajuda 
de DEUS curamos quanto em Nós foi, 
que os nossos sogeitos nom fossem huuns 
pelos outros dapnificados, mas de todal- 
las partes ficassem sem dapno. Porem 
Nós Dom Affonso o Quarto veendo como 
alguuns maléficos por estragar outros veem- 
Ihes a fazer demandas, chamando-se del- 
les injuriados; querendo tolhera malícia 
delles, pera sa nom moverem de ligeiro 
aas ditas demandas de injuria, o que de 
novo he muy acustumado pelas malicias 
delles; Ordenamos e estabellecemos por 
Ley, que se alguum demandar a outro in- 
juria, que diga que lhe fez ou disse, e de- 
mandar corregimento de dinheiroo.n Ibi- 
dem, Tit. 52, § 1. — aNas festas, que na 
nascença do Principe, bautismo, e jura- 
mento da successão dos Rt-ynos se fizerão 
em Lisboa, e por todo o Reyno, não curo 
gastar tempo, porque todo o juizo discre- 
to deve bem entender com quanta pompa, 
e alegria se devião de celebrar, princi- 
palmente em Reyno, onde os vassallos são 
tão costumados a quererem Rey natural, 
e não Estrangeyro.T) Damião do Goes, 
Vida do Principe D. João, cap. 3. 

Emqueriram o que teria, 
e do amor nam curaram 
em que bem se descontaram 
riqueza se falecia 
por males que sobejaram. 

CUKYST. FALCÃO, OBKAS, p. 1 (cd. dc 1871). 

— «Gente que foy prospera se lhe he o 
tempo conirayro, ainda que elle tudo cura, 
tem o sentimento sotil, arrayga-se-lhe a 
tristeza, doe lhe tornar a irás, desmancha- 
rem-lhe a autoridade, e sofrer misérias 
fere-lhe as entranhas.n D. Joanna da Ga- 
ma, Ditos da Freira, p. 54, (ed. de 1872). 
— (lAvisanos o tempo que he ligeiro, cor- 
re depressa e prestes, passa e passâmo- 
nos nós, abreviamse os dias, nam os po- 

*demos alargar: mas podemo-los aprovey- 
tar, curando com diligencia da alma.t 
Idem, Ibidem, p. 65. 

Anjo. Nilo cures d'importunar, 
Que nào podes ir aqui. 

Briz. E que ma ora eu servi, 
Pois nào m'ha d'aprovcitar ! 

GIL VIC., AUTO DA DARCA DO INP. 

Diabo. Pezar de Jam Pimentcl! 
Porque não irás aqui ? 

Onz. E pera onde he a viagem ? 
Diabo. Pera onde tu has d'ir, 

Estamos para partir : 
Não cures de mais linguagem. 

Oaz. Mas pera onde he a passagem ? 
Diabo. Pera a infernal comarca. 

IDEM, IBIDEM. 

Nenhüa dellas afraca. 
Ala, ala ! saca, saca ! 
A' terra, á terra, mortaes ! 
Cerrar o leme a esta banda, 
E nào curar d'outro cais ; 
Porque a lei dos mundanaes 
Isto manda. 

IDEM, AÜTO DA BARCA DO PURO. 

Den. Isso lie de coraçuda ; 
Nào cures de a vender, 
Que s'algucm te mal íizer, 
Ja siquer tens quem te acuda. 

IDEM, AUTO DA FKIRA. 

Quem da vida vos desterra 
A' triste serra ? 
Quem vos falia em dcsvarios 
Por prazeres V 
Esta vida he descanso 
Doce e manso, 
Nào cureis d'outro paraizo : 
Qacm vos põe em vosso siso 
Outro remanso ? 

IDKU, AUTO DA ALMA. 

Comba pela alta fraga vay voando, 
Nada acha, que lhe faça impedimento 
Das palavras do Mouro não curando. 

ANT. FERB., SANTA COMBA. 

— 1. Disse-lhe como Clarindalera a car- 
ta, e outras cousas pelo naõ desesperar, 
negando-lhe sua aspereza: porém que al- 
gum tanto a desenganara, dizendo: que 
não curasse daquelle cuidado; porque lhe 
parecia mais ociosidade, que verdadeira 
tenção.D Barros, Clarimundo, Liv. II, 
cap. Q. —«.Posto ^ue Filena ficou hum 
pouco deicontente quando vio estas pala- 
vras, com tudo, pareceo-lhe bom penhor 
pera esperança de mair 'preço, pois das 
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más viria a melhores. Inda que Clarinda 
lhe mandou espressamenfe, que naõ curas- 
se de viais cartas por serem odiosas.h 
Idem, Ibidem.— «Assim qu'e^ta é a ra- 
zõo por que D, lioíirão se chamava da 
Brunda. E tornando ao pr&posito, Robran- 
te seu escudeiro lhe aptrtuu as feridas, 
e o levou a um mosteiro de frades, qu'es- 
tavam hi perto, onde curaram delle com 
muita diligencia, por ser casa de homins 
devotos e de boa vida, tendo prestes pera 
aque les casos todo nccessario, lemhradon- 
Ihes que os homens no serviço de Deus 
hão-de ser largos, e no seu, honestos, d 
Francisco de Moraes, Palineirim d'Jngla- 
terra, cap. 24. — «Ao outro dia Argo- 
lante tomando licença do imperador se» 
partiu, deixando Constontinojda tão ale- 
gre como já outra vez a deixara triste; 
que assim são as mudanças d'tsta vida, 
curar os grandes descontentamentos com 
descontos d'alegrias, e as alegrias torval- 
as com descontentamentos. Assim qu'em 
suas cousas pola mór parte sempre o pe- 
zar vence o prazer.d Idem, Ibidem, cap. 
45. 

D'e8ta arte Affonso, suLito mostrado, 
Na gente dá, que passa bem segura; 
Fere, mata, clerriba denodado ; 
Foge o Rei mouro, o só da vida cura : 
D'um pânico terror todo assombrado, 
Só de seguil-o o exercito procura, 
Sendo estes, que fizeram tanto abalo, 
Não mais que só sessenta de cavallo. 

CAM., Lus., c. III, est. G7. 

— í Vendo primeyro a Republica quem 
escolhe para procurar por ella, á curar 
delia, Francisco Manoel de Jlello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 187. 

— Dar cor alva. — Curar o panno de 
Unho, Vid. Córar. 

— Curar carne, peixe, alimpal-o das 
tripas, seccal-o ao sol, salgal o, etc. 

— Curar-se, v, rejl. Recobrar a saú- 
de. 

Morte. Olhae, não vai nisso ; 
O mal que cura não lie mal de siso. 

GIL VIC., AUTO lU mST. DE DEUS. 

— aAlli esteve alguns dias, que Da- 
liarte o deteve, e soube como Platir e os 
outros cavalleiros da Floresta sararam 
das feridas, e que estavam de sua mão 
curando-se, pera cedo serem em Londres, 
de que ficou mais contente que d'antes: 
que a imaginação do em que os vira, o 
fazia viver triste,Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 33. 

CURATÉLA, 8. f, '\ ['ermo do Direito. 
Cargo, officio de curador. 

— Termo deBotanica. Genero de plan- 
tas composto de tres especies. 

CURATÍVO, adj. (Do latim curare), Que 
serve para curar, — Meios curativos. 

— Indicações curativas, as que fazem 
conhecer o tractamento que se deve em- 
pregar. 

— Tractamento curativo, o que é em- 
pregado para obter a cura, por opposi- 
çàp ao tractümento preservativo. 

— Substantivamente: No masculino. 
— Empregar os curativos. 

CURÁTO, s. m. Beneficio ecciesiasíico, 
que obriga ter cuidado de uma parochia. 

CURÁVEL, adj. 2 gen. (De cura, com 
o suffixo «avel»). Que pode ser curado. 
— Este mal é curavel. 

CURBÁDO, adj. ant. Curvo. Vid. Cam- 
budo. 

t CÜRBAN-BERAN, s. /. Festa maho- 
metana que tem logar seis semanas de- 
pois do ramadan, e que tem alguma re- 
lação com a paschoa dos Judeos. 

t CURBARÍL, s. m. Termo de Botani- 
ca. Especie de arbusto leguminoso, per- 
tencente ao genero hymcneo, cuja ma- 
deira fina, vermelha e susceptível de um 
bom p( limento, ó usada para construc- 
çoes, e a sua resina serve para fazer ver- 
nizes transparentes. 

CURCÚMA, s. f. Especie de gengibre 
de dourar, muito vulgar no Brazil, que 
tem a raiz simiihante á do gengibre e 
que tinge de amarello. 

CURCUMÍNA, s, f, (De curcuma, com 
o suffixo oina»). Termo de Chymica. Ma- 
téria colorante contida nas hasteas sub- 
terrâneas ou raizes da curcúma e que 
fornece a mais bella cor de laranja co- 
nhecida. 

CÚRIA, s, f. (Dü latim cúria). Termo 
de Antigüidade Romana. Divisão da trí- 
bu entre os Romanos. Romulo dividiu o 
povo romano em tres tribus, e cada trí- 
bu em dez cúrias. As cúrias eram com- 
postas apenas do familias patrieias, quese 
reuniam cm assembléias chamadas comi- 
dos onde discutiam e diliberavam. Cada 
cúria tinha uma voz que exprimia a opi- 
nião da maioria de seus membros. 

'— Logar onde se reunia o Senado. 
— Reuniiio de diversas administrações 

que constituem o governo papal. 
CURIÁL, s. m. (Do latim curialis, de 

cúria). Termo de Historia Romana. Mem- 
bro da classe chamada ás honras e aos 
cargos das cidades, debaixo do Impé- 
rio. 

— Adj. 2 gen. Comidos curiaes. 
CURIALMÊNTE, adv. (De curial, cora 

o suffixo «mente»). De modo curial e le- 
gitimo. 

f CURIÁTO, adj. (Do latim curiatus, 
de cúria). Termo de Historia Romana. 
Que se compõe da reunião das cúrias. 

CURIMÃ, s, f. Peixe dos rios do Bra- 
zil, congênere do salmão. 

CÜRIMATÁ, s. f, Genero de peixes da 
familia dos saimonoideos, que se cria nas 
aguas dôccs da Suissa. 

CURIÓ, s. m. Ave do Brazil, do tama- 
nho d'um verdilhão, d© cor parda escura: 
é a mais estimada de todas as do paiz, 
pela doçura e variedade de seu canto. 

CURIÃO, s. m. (Do latim curione), Nas 

antigas colonias romanas, o que repre* 
sentava e fazia as vezes de Senador. 

— Padre que presidia aos saciificios í'® 
uma cúria. Ü chefe d'uma cúria. 

CURIOSAMÊNTE, adv. (Do curioso, 
com o suffixo «mente»). Com cuidado.-^ 
sE pois estamos em. Sermão de contas, Cc 
números, se alguém me perguntar curio- 
samente, que proporção tem o numero 
tenta & sete com os peccados, & 
universal delles; Santo Agustinho o des- 
colrio sutilissimamente,D Padre Antônio 
Vieira, Sermões do Rosário, Part. nb s 
320. 

— Com curiosidade, com desejo de ver 
e de saber. 

CURIOSIDADE, s. /. (Do latim curiou;^ 
tate). Cuidado. — «Curiosidade, l>e ç'" 
dado vaão de ouvir por aver razon «<^7^ 
lar, e de parlar.Cathecismo, cap- ' 
cm Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

— Desejo, inclinação para v6r, e sa 
ber. — Satisfazer, contentar a curiOSi 
dade. — «Seguimollo com os olhos, tua 
de emulação, eu só por curiosidade, 
que seu voo me não competia. ^ Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p- 
32. 

— Cousas raras, novas, singulares. 
Um. museu de curiosidades. ^ 

CURIOSÍSSIMO, adj. superl. de l-"' 
rioso. „ 

CURIÔSO, adj. (Do latim curiosus). <4" 
gosta de saber e averiguar as cousas. 

Ireis lá mais espaçoso, 
Vós e vossa senhoria, 
Contando da tyrannia. 
De que ereis tão curioso. 

GlL VIC., ADTO DA BAIÍCA DO INF. 

— aOs curiosos de serem 
sam afeiçoados a sua perdiçam, oheae 
a seus apetites e desobedecem a Deos, 
vantam-se-lhe com as habilidades 
deu, e btnefidos que lhe faz, enche'^ 
de presunçam d'eUes, andam apàs o ,lori<^' 

sati^ mo das honras, e assopros de vci g< 
ardem em desejos de os louvarem, 
descontentes, porque se nam qiierern 
tentar com a parte que lhe coube na , 

^ , o , ^ T-, ^. 1 _ Tir„..aes, 

cisC 

cê do Senhor, h Francisco do Morae^s 
meirim d'Inglaterra, cap. CO. 
eu sobre velha, sou curiosa.» p_ 
Manoel de Mello, Apologós Dialoj^e , 
139. 

E não bem quatro passos tinha dado, 
Quando, fitando curioso a lente , 
Na estatua, que primeiro alli se encoi 
Pergunta ao Jubilüdo, Quem é este 
Moiisieur ParizV segundo diz a letra, 
Que por baixo, na base, tem 
Sc se houver de julgar pela ajipai®" 
O nome, a eatadura, o penteado 
Dizendo-nos estão que este bilh^® 
Foi Francez, e talvez Cabelleire"^"' 

DINIZ DA CBUZ, HYS., C. 5. C0»1 
— Que se applica a alguma ^ 

particular cuidado ou ^ 
perguntando pela curiosa " ' 
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"Íníís.í Francisco Manoel de Mello, Car- 
ta de Guia de Casados. 

Huro, exquisito; que por singular 
® extranho excita a curiosidade. 

Substantivainento: Este quadro foi 
jeito por um curioso, 

t CURIQUINGÜÍ, 8. f. Termo de Zoo- 
Ave do Perú, maior que a galli- 

de côr parda, com manchas amarel- 
que se nutre de cobras e insectos. 

t CURMI, s. m. Especie de cerveja ou 
^Ebida fennentada feita com cevada, que 

usa cm alguns paizes do norte, 
t CUROTHALIA, s.f. Cognomede Dia- 

como protectora do crescimento dos 
Meninos. 

CURRAL, s. TO. (De curro). Espaço 
^srcado e descoberto para creaçíio de 
aves porcos, etc.; córte. 

J^ ipliris, tu aos Pastorea ensinavas 
t^omo ao curral viiúa o bravo gado. 

ANT. l-ERB., EGLOGA VII. 
Câ tc fica, O curral, os bois, a choça, 
Colmciaa, olival, rebmilio, e vinlia 
Mais nào possuo, quo offlreccr-te possa. 

j. X. DE MATTOS, lilMAS, p. 200 (3." CCl.). 

, Saguão; pateo descoberto no inte- 
fior do edifício, área aberta entre casas. 

""-Cercado para apanhar peixes nos rios. 
~~-Na egreja, espaço cercado de bancos 

pessoas de distincção. 
CURRaláGEM, s. f. (De curral, com o 

''"1X0 «agem»). O que se paga por reter 
® gado no curral. 

CURRalÊIRO, adj. (De curral, com o 
'iitixo «eiro»). Gado curraleiro, gado 

1^0 dorme no curral. 
«S. m. O guarda do curral, o que 

^'^Ompanha o gado ao curral. 
^0 que tem córte ou pateo para crcar 

o^'hnhas, perús, porcos, etc., e para es- 

CÚRRE-CÚRRE, s. m. Certo jogo, era 
1 6 Uni dos parceiros esconde cm uma 

màos um numero de pinhões, etc., e 
— curre curre, o outro parceiro ó obri- 

a adivinhar o numero certo de pi- 
esconaidos, quando nào perde a 

pURRÊNÇA, s. f. ant. Diarrheia. 

dn j ^^CÃCA, s. f, Especie de cegonha 
America. 

Vil s. /. Termo de Zoologia. 
Curseta. 

^^tcurrucay, s. f. Termo de Botanica. 
da Nova Granada, de madeira 

"lüit' distilla uma gômma balsamica, o íragrante. 

Wi -^ve da America, c 
CÍIR ^°"ScnGre do corvo. 
CTic ' carreira. ^ "SADO, part. pass. de Cursar. 

^ sua presença, pelos ares, 
li» ° triste Luz, que a honra goza jj ^ ocar nuil rebeca, na S6 de Elvas, 
0(1 ^ ®cu foro, múo Notario, 

Escrivão, que vale o mesmo ; 
^'isto, cursado tiuha as Classes. 

®'NIZ DA CliUZ, IIYSSOPK, C. h. 

— Cursado na terra, pratico, que a co- 
nhece. 

— Cursado nas lettras, versado nas let- 
tras. 

— Viagem cursada, viagem multo fre- 
qüentada. 

CURSÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim cur- 
sans, cursantis, part. act. de cursare). 
Que cursa. 

CURSÁR, V. a. (Do latim cursare). Fre- 
qüentar algum logar, ou fazer com fre- 
quencia alguma cousa. Cursar as aulas. 

— Deitar sangue, etc., do ventre, por 
baixo. 

— Lançar o chumbo ou baila a certa 
distancia. — Este reioolver cursa 20 pas- 
sos. 
 V. n. Andar, freqüentar, cursar no 

mar. 
— Correr. Cursar lom tempo. 
CURSÁVEL, adj. 2 gen. (De cursa, cora 

o suffixo «avel»). Que corre, circula.— 
Moeda cursavel. 

t CURSÉCIA, s.f. Termo de Botanica. 
Genero de plantas da familia das jDapilio- 
naceas, composto de tres especies. 

t CURSÊTA, s. f. Termo de Zoologia. 
Especie de cobra indígena das ilhas ]\Iar- 
tinicas. 

CURSÍSTA, s. m. (Do thema cursa, de 
cursar, com o suffixo «ista»). O que cur- 
sa ou freqüenta qualquer aula, ou univer- 
sidade. 

CURSÍVO, adj. (Do latim cursus, com o 
suffixo «ivo»). Diz-se da iettra ou caracter 
de imprensa que imita Iettra de mãlo. 

— Aparo cursivo, proprio para escre- 
ver esta Iettra. 

— Substantivamente : O cursivo. 
CÚRSO, s. m. (Do latim cursus). Acção 

de correr, progresso, no sentido proprio 
e figurado; carreira. 

As nuvens, que por mil partes se abriam, 
Mil oiFcnsivos mios disparavam, 
Que com violento curso o ar fendiam, 
Üâ trovões du torra o âmbito abalavam. 

si. DE MENEZES, MALACA, Cant. H, CSt. 79. 

— d. Cd nem mais nem menos isto se vê 
nos humanos representadores da feira da 
vida; em cujo corro entrados, e per seu 
curso movidus (segundo o Comico) de dif- 
ferentes e varias inclinações; huns se in- 
clinam a domar cavalos, outros a mon- 
tear, alguns a fdosojar.» Jorge Ferreira 
de Vasconcellos, Ulísipo, Prol. 

Menos tardou a cerva fugitiva 
Em banhar-se na fonte 
Com arrojado curso, 
Que Aonio em seu discurso. 

BARIl. IiACEI.LAn, SAUDADES A AONIO. 
Aqui eternidades vê presentes 
Sem nunca vêr o lim do curso immenBO, 
Aonde em chammas (nào qual fogo ardentes 
Que he fogo sombra deste ardor intenso) 
He pjigarào de erros insolentes, 
Até leves palavras por extenso, 
De huns na esperança a pena se sustenta 
D'outros na falta delia s'augmenta. 

nOLIlI DE MOCRA, NOV. DO HOMEM, C. II,CSt. 8Í. 

Isto dizendo assi qual se movera 
O peso livre de alto derribado, 
Que tanto mais veloz curso fizera 
Quanto eativera ao centro mais chegado, 
Adão se achou junto á primeira Esphera 
Quasi d'extreino a extremo arrebatado, 
Aonde de se vêr foi tiil o espanto 
Como eu de imaginar no quarto canto. 

IDEM, IDIDEM, C. III, CSt. 71. 

— Interromper o curso d'uma cousa, 
impedil-o, fazel-o parar. 

— Movimento real ou apparente dos 
astros. — «Como se poderiam atrauessar 
as duuidosas ondas das immensas agoas, 
& fazer-se estrada real <6 direcüssima 
por ellas sem conhecimento do norte, 4 
das estrellas, & dos circulos celestes? A 
agulha & carta de marear que cousa he 
stnà mera matematica? Essas regiões tdm 
separadas & tam estranhas como fora 
possiuel descuhriremse & conquistaremse, 
se os nossos não foram instructos no co- 
nhecimento dos mouimentos dos ceos, nos 
grãos da altura, nos circulos á cursos 
das planetas, na diuisam d.os climas, na 
map'i, no asirolahio, no quadrãte, na pro- 
priedade & variedade dos ventos, nos ecly- 
pses, na arte da nauegação, na cosmogra^ 
phia.n Heitor Pinto, Dialogo da Justiça, 
cap. 8. 

(yom este rapto e grande movimento 
Vào todos 03 que dentro tem no seio : 
Por obra d'e3te o sol. andando a tento, 
O dia e noite faz, com curso alheio. 
Debaixo d'este leve anda outro lento, 
Tào lento e subjugado a duro freio, 
Que em qu into Phebo, de luz nunca escasso, 
Duzentos cursos faz, dil elle um passo. 

CAM., LU3., c. X, est. 86. 

Entrava nVste tempo o eterno lume 
No animal Nemeio truculento, 
E o mundo, que c'o o tempo se cons ume, 
Na sexta idade andava enfermo e lento 
N'ella vê, como tinha por costume. 
Cursos do sol quatorze vezes cento, 
Com muis uoventa e sete, em que corria, 
Quando no mar a Armada se estendia. 

OB. ciT., c. v, est. 2. 

— Movimento de escoadouro, e também 
extensão que percorre um rio, etc. —Es- 
te rio tem um curso rápido. 

Boêmia vio cercada de frondosos 
Escuros, e confusos aruoredos, 
E o caudaloso Rio Albis, nacido 
N'ella. com seu curso liir honrar Saxonia. 

CÔIITE HEAL, NADP. DE SEPULV., C. II. 

N'isto a todas as outras encontradas, 
E n'outro Mar que neste o curso acaba, 
Por sete bocas rompe a fúria brava. 

nOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. I, Cflt. 46. 

Mas Leriope destra, que alcançava 
Pelo curso das aguas o futuro, 
E em mudas professias trabalhava: 
O caso desastrado 
Tecendo estava do Destino escuro, 
Com que fui destes montes apartado ; 
Trabalhandç chorando já temia 
Aquelle trisíc dia, 
Quo ainda na memória 
Afflige ver tào lastimosa historia. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 281 (3.« CcL). 
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— Dar curso á agua, procurar-lhe o 
escoadouro. 

— Dar curso ás lagrimas, deixal-as 
correr. 

Onde dentro de si mesmo encerrado 
(Sem serem dos censorios pervertidas 
As acções do espirito enlevado) 
Tem c'os olhos no Ceo as mãos erguidas ; 
Em acto humilde, em modo transportado, 
Que até as tristes lagrimas vertidas 
Da grave dôr o curso suspendào 
Porque inda de Homem vivo iiareeiâo. 

HOLIM DE MOÜBA, NOV. DO HOMEM, C. 1, CSt. 113. 

— Dar curso aos seus transportes, ao 
seu furor. 

— Curso de ventre, diarrheia. 
— Desenvolvimento, continuação, se- 

guimento. — O curso das estadões,— O 
curso dos acontecimentos, 

— Duração. A noite está no meio do 
seu curso. 

— Ensino seguido sobre uma matéria. 
— Seguir um curso de chymica, d'alge- 
hra, de litteratura. 

— Traetado especial sobre um ensino. 
Este professor publicou um curso de phy- 
losophia. 

CURSOR, s. m. (Do latim cursor). Em 
Roma, o mensageiro que leva os avi- 
sos do Papa aos cardeaes; usa vestidura 
azul, e leva uma vara negra na mão, e 
com esta mesma vara alçada falia ao 
cardeal com os joelhos no chão, e dá os 
recados em latim. 

— Cursor de cavallos, corredor, agita- 
dor. 

CÚRTA. Vid. Curto. 
CURTAMÊNTE, adj. (De curta, com o 

suíHxo «mente»), D'uma maneira breve. 
— dHe nossa emtençon neeste prollogo 
muyto curtamente/aWar.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Pedro I, Prol. 

— Com timidez, acanhamento. 
— Com escacez, parcimônia; modica- 

mente. 
CURTÉLLO, s. m. Segundo Viterbo cu- 

tello, ou póda de vinhas, que se faz com 
elle. — iPaga o dito casal vinteal queires 
de pam, e dous dias de curtello.D Docu- 
mento em Viterbo, Elucidario, s. v. 

CÜRTÊZA, 8. /. (De curto, com o suf- 
fixo «aza»). A qualidade de ser curto, 
falta de comprimento, e largura neces- 
sária. 

— Figuradamente: Timidez, modéstia, 
defeito d'instrucçào, de talento. 

— Curteza de meios, falta de meios. 
CURTÍDO, part. pass. de Curtir. 
CURTÍNHO. Diminutivo de Curto. 
CURTIR. Vid. Cortir. 
CURTÍSSIMO, adj. superl. de Curto. 
CÚRTO, adj. (Do latim curtus). Que 

tem pouco comprimento, pequeno. 

E vendo o capitão que lhe he forçado 
A fúria resistir a seu imigo, 
Com animo feroz comete, & arranca 
A curta espada  

CÔRTE beal, KAUF. DE SEPÜLV.) C. XU. 

Cortaram os bateis a curta via 
Das aguas de Neptuno : e recebido 
Na terra, do obsequente ajuntamento 
Se foi o Mouro ao cognito aposento. 

CAM., Lus., c. I, est. 72. 

•— «jE sabendo elle que D. Jorg^ leva- 
va a capitania de Maluco, por lha ter 
dada o Governador, D. Ihnrique lha 
confirmou, e o despachou, dando-lhe mais 
hum navio, e o despedia com Regimento 
que se fosse por via de Borneo, por ser a 
jornada mais curta, que pela Jaoa, por 
onde era forçado invernar em Amboino.D 
Diogo do Couto, Década IV, cap. 6. 

Aqui o Velho Mágico lhe torna : 
tNada do que tu dizes me 6 occulto : 
E por elle, e por ti provar intento 
Quanto minha arte pôde.» Isto dizendo 
Todos tres se sahirào da caverna, 
E á nial-diatiricta luz ria frouxa Lua, 
Sobre a razà Campanha Abracadabro, 
Com uma curta vara, quatro linhas 
De círculos pequenos logo traça : 
A estas linhas junta três fileiras 
De outras, iguiies em tudo, quatro linhas ; 
E entre si alguns círculos unindo, 
Dellas varias figuras jJrompto forma. 

DINIZ DA CBDZ, IIVSS., C. VIII. 

— Que ó de pequena duração. — No 
inverno suo curtos os dias.— « Tardança 
sempre dana; quando se pode efectuar 
boas obras ha se de poer diligencia, por- 
que roem vidas curtas esperanças com- 
pridas, cheas de dilaçdes.v D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 61 (ed. de 
1872). 

Só sente ter, em gloria tào crescida, 
Para tão longo amor tào curta a vida. 

BAEIl. BACELLAIÍ, GLOS. A CAMÕES. 

— alias a isto replica dizendo, que re- 
punha fazer hum minino de sete annos 
tam excellentes obras, que depois de sua 
morte dam testimunho de sum vida tam 
longa na virtude como curta na vida.T> 
Heitor Pinto, Dialogo da Vida Solitaria, 
cap. 1. — dE estamos sobristo alternan- 
do, que meu companheyro diz, que como 
he possiuel ser longa a idade d'hum ho- 
mem, cuja vida foy tam curta, que não 
viueo mais que sete annos? & eu digo, 
que ja pode ser que fizesse elle nelles cou- 
sas taiii insinhes & abalisadas, que caso 
que em numero fossem poucos, todauia no 
lustro & grãdeza das obras se podessem 
chamar muitos.y> Idem, Ibidem. 

Já na cidade Beja vae tomar 
Vingança de Trancoso destruida 
Afiouso, que nào sabe socegar. 
Por estender c'oa fama a curta vida. 

CAM., Lus., c. III, est. 64. 

— Ter o espirito, a intelligencia curta, 
ignorante, insufficiente, fraco. — tA pri- 
meira, para que reduzidas, A determina- 
das a certos números, as podesse compre- 
hender a curta capacidade do nosso en- 
tendimento. A segunda, &pr pria do meu 
Assumpto, para que conhecidos os myste-' 
rios dos mesmos números, entendessemos.D 

Antonio Vieira, Sermões do Rosário, 
II, § 317. — a Diogo Rodrigues Lucero, 
primeiro inquisidor de Cordova, era nO- 
mem de caracter duro e sanguinario, e 
mesmo tempo de curta intelligencia. 
Martyr de Anghria, escriptor contei^W^ 
raneo e conselheiro do Conselho das 
dias, naõ o designava em cartas particU' 
lares senão pela alcunha de TenebreroJ 
Alexandre Herculano, Inquisição em P'"'' 
tugal, Liv. iii. 

— Curto de palavras, que falia pouco. 
— Curto de vista, o que nào vê a" 

longe; myope. 
— Ficar curto em algum acto, ou 

gocio, não fazer tudo quanto era neces- 
sário. 

CURUCHÉO. Vid. Corucheo. 
CURUCÜI, s. m. Termo de Historia íia- 

tural. Genero de aves, da America me 
ridional, denominado por Linneo trogo^' 
e distribuido por Cuvier na ordem da 
aves trepadoras de bico grosso. , 

— Curucui verde do Brazil, 
um pé dc comprimento, que se cnconjr® 
na Cayana, de um verde dourado pe 
costas, garganta negro violeta, barng 
amarella. . . 

CURUGÊIRA, s. /. Palheiro, pardieiro, 
só proprio para habitar corujas. 

CURUJÁR. Vid. Crujar. 
CURÚJO. Vid. Corujo. . 
CURÚL, adj. 2 gen. (A mesma radica^ 

que em currus, corro). Termo de An"& 
dade Romana. Diz-se das cadeiras em í 
se assentavam os magistrados romai > 
chamados edis. 

CURÚLE. Vid. Curul. 
CURUMBÍM ou CURUMÍM, s. m. Ter»^ 

Asiático. Moço de servir; ou servo a 
cto á gleba. j, 

— No Brazil. Rapaz, moço de s 
allugado. . . 

t CURUPAÍ, s. m. Termo de 
Arvore do Paraguay, especie de ^ 
beira, cuja casca 6 empregada para 
tir couros. 

t CURUPAINA, s. f. Instrumento 
sico dos índios. • g, 

t CURUPÍTA, s.f. Termo de Bota» 
Genero de plantas, composto de um 
especie. _ ju- 

CURURÚ, s. m. Pequeno geira» 
ral do Brazil, congenere da saD 
denominado pelos naturalistas 
cururú. O sueco d'esta planta bebi 
agua é muito efficaz contra os vomi 
sangue. . do 

CURUTÁ ou CRUTÁ, s. /• 
mar, que tem duas listras negras na jj, 

CÚRVA, s. /. (Vid. curvo). A P® 
perna opposta ao joelho. goc 

— Madeiro curvo empregado 
strucção dos navios, . , . gjir- 

— Termo de Mathematica. 
vas, não rectas. i^g íi»i' 

— Termo dc Alveitar, Jud'" 
maes, especie de tumor quo nas 



CURV 

curvas das pernas: o mesmo que cur- 

Termo do Nautiea. Curva do papa- 
^oscasj madeiro curvo que embaraça o 

com a roda de proa. 
Curvas de ahartona, as que se col- 

ocaiti horisontalmente por todo o lado 
"'terior do navio. 

Curvas do alto, as que unem os váos 
®'®uradas do navio, em sentido verti- 

i7~ ''^'"vas do heque, peças curvas, que, 
° locadas em sentido horisontal, abraçam 
oeque e a cinta do grosso. 
~~ Curvas do coral do cadaste, as que 
Wçam o cadaste, e a quillia, pela par- 

® interior do navio. 
~~ Curvas de palmejar, as que fecham 
®^'''emidades dos gios com as amura- 

~~Curvas dos mastros, o\x dos mastaréos, 
f de madeira, cavilhadas na parte 

romã, uma de cada lado, na 
""■ecçào da popa á proa, sobre que as- 

ntam os váos, e onde se apoia a cu- 
3, do pé do mastaréo superior., Têm de 

suprimento a terça parte do compri- 
ento do calcez, e já sào pouco usadas. 
CURVÁÇA, s. f. (Ue curva, com o suf- 

«aça»). Termo de Alveitar. Vid. 
''Urva. 

CURVADÚRA. Vid. Curvatura, 
^ ^uRVÁL, adj. 2 gen. (De curva, com 

'líiixo «ai»). Pertencente á curva da 
j, ■— (fA cada coxa, ou curva hum 
y a que chamão veas curvaes.» Pra- 

Barbeiros, p. 36, em Bluteau. 
gjjg.^VAiyiÈNTE, adv. (De curva, com o 

Xo «mente»). D uma fóima curva. 
^URVÁNE, s. m. Passaro de Soíala. 

V. a. (Do latim curvare). Tor- 
curvo.— Â velhice curvou-me o coi-po. 

^'^sixar. — Curvar os joe- 

Curvar-se, v. rejl. Tornar-se curvo. 
(jjj"^^obrar o corpo. — Curvar-se para 

alguma cousa. 
humilhar-se perante a vontade d'um 

— Todos se curvam a este ho- 

s. m. Termo de Nautiea. 
de madeira entalhadas, e as- 

®obre as romàs dos mastros e mas- 
dp v,^ e outro lado, no sentido 

sujjj^^ATÍVO, adj. (De curva, com o 
8e ,1 "Ativos). Termo de Botanica. Diz- í* 1 

® enroladas quasi insensivel- 
P"** causa da sua pouca largara. 

fp,) ^TÚRA, s. f. (Do latim curvatu- 
onde alguma cousa se curva. 

6^0 j ^TA, s.f. (De curva, com o suf- 
Manejo. Passo que 

um st.lto em que o cavallo 
^ ® abaixa alternadamentc as pa- 

•)• Nautiea. Vid. Corveta. 
RVÁTO, s. m. Instrumento de sup- 
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plicio oriental applicado ás plantas dos 
pés. 

CURVETEÁR, V. n. (De jcurveta). Fa- 
zer curvetas. 

t CURVICÁUDA, adj. (De curvo, e cau- 
da). Termo de Zoologia. Que tem a cau- 
da curva. 

t CURVICÁULE, adj. (De curva, e caule). 
Termo de Botanica. Que tem o caule 
curvo. 

f CURVICOLLO, adj. (De curvo, e collo). 
Termo de Zoologia. Que tem o pescoço 
curvo. 

t CURVICOSTÁDO, adj. (De curvo, e 
costado). Termo de Zoologia. Diü-se dos 
pefxes que têm raios curvos. 

t CURVIDENTÁDO, adj. (Do curvo, e 
dente). Termo de Zoologia. Que tem os 
dentes curvos." 

CURVIDÀDE, s. m. Vid. Curvatura. 
CilRVIFÈRREO, adj. (De curvo e fer- 

reo). De ferro curvo, ou curvado como 
a fouce,- etc. 

f CURVIFLORO, adj. (Do curvo, e do 
latim jlos, jloris, Hôr). Que tem flores do 
coroila curva. 

t CURVÍFOLIÁDO, adj. (De curvo, e 
do latim foliurn, folha). Termo de Bota- 
nica. Que tem as folhas curvas. 

-}- CURVIGRAPHÍA, s.f. (Vid. Curvigra- 
pho). Arte de traçar curvas com o cur- 
vigrapho. 

t CURVIGRAPHICO, adj. (De curvigra- 
pho, com o suflíixo «ico»). Pertencente á 
curvigraphia. 

t CURVIGRAPHO, s. m. (Palavra he- 
braica, composta do latim curviis, e do 
grego graphein, traçar). Instrun)ento de 
mathematica, que serve para traçar cur- 
vas. 

CURVILÍNEO, adj. (De curva, e linha). 
Termo Geometrico. Que ó formado, ou 
terminado por linhas curvas. 

t CÜRVINERVADO, adj. (De curvo, e 
e do Jatiui nervus, nervo). Termo de Bo- 
tanica. Diz-se das nervuras das folhas, 
quando têm uma direcção curva, e che- 
gam a ser paralellas ás bordas das mes- 
mas. 

f CURVÍPEDE, adj. (De curvo, e do la- 
tim pedis, pé.) Termo de Zoologia. 
Que têm as pernas curvas. 

t CÜRVIROSTRO, adj. (De curvo, e do 
latira rostrum, bico). Termo de Zoologia. 
Que tem o bico curvo. 

— /S. m. pl. Secção de aves da ordem 
das pernaltas, que comprehende as que 
têm encurvado o extremo da mandibula 
superior. 

•j- CURVÍSSIMO, adj. superl. de Curvo. 
CÜRVO, adj. (Do latira curvus). Que se 

affasta da direcçào recta, que tem forma 
de sinuosidade, ou, segundo a definição 
geometrica, que não é recto, nem com- 
posto de linhas rectas. 

O gentio esquadrào com curuos arcos, 
E aljiiuas pouoíidas j;í se ajunta. 

COBTE REAL, NAÜF. DE SKPULV., C. XII. 

CÜSP 677 

Acorda o índio valeroso, e salta 
Longe da curva rêde e sem domora, 
O arco c aa settas arrebata, e fere 
O chiio com o pó : quer sobre o largo rio 
Ir peito a peito a contrastar co'a morte. 

JOSÉ BASILIO DA GAMA, UBAGDAY, C. III. 

Climene destramente lá figura 
A minha inquietação : Álli mo vejo 
Vagando pela rústica espessura : 
Agora levantando 
As màos ao Cf o. que me levou do Téjo, 
A ver do Douro o rosto venerando : 
Agora peiisativo, e recostado 
Sobro o curvo cajado, 
N'ontra parte da tella 
Correr me vejo para os braços delia. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 279 (3." fed.). 

CUSCÚSIO, s. m. Termo da Provincia 
da Beira. Cordeirinho nascido no outono. 

CUSCÚTA, s.f. (Do latim cuscuía).Ter- 
mo de Botanica. Planta parasita (da fa- 
mília das convolvulas, e da pentandria 
digynia de Linneo) sem folhas, composta 
de filamentos capillares, sobre os quaes 
nascem flores campanuladas. A cuscuta, 
ao j)rincipio, tira da terra o seu alimento, 
por meio do um tubo fiiiforme, que lho 
serve de raiz, o qual se desecca logo que 
ella consegue implantar-se sobre as diver- 
sas plantas, de que chupa o sueco. E por 
extremo nociva ás searas, e desgraçada- 
mente se reproduz com muita facilidade. 

— A cuscuta eommum {cuscuta euro- 
poea, de Linneo) tem sido empregada em 
medicina como aperitiva e diuretica. 

— Cucuta menor, planta da America, 
congenere da precedente, chamada por 
outro nomo epithymo. 

— Ilerva que nasce no linho, o o con- 
some (podagra Uni.) 

CUSCUZ, s. m. Massa de milho ou do 
arroz, que se coze ao vapor de agua 
quente, dentro de um vaso de barro de 
bordas altas, com o fundo mais estreito 
e crivado de furos. 

CUSCUZÈIRO, s. m. (de cuscuz, cora o 
suffixo «eiro»). Vaso de barro era que se 
cose .0 cuscuz. 

Adj.: Conico. Diz-se do chapóo re- 
dondo de copa muito alta, mais estreita 
em cima do que cm baixo. — Chapéocus- 
cuzeiro. 

CUSÍNA, s. f. ant. Sobrinha, 
t CUSPE, Vid. Cuspo. 
CÚSPE CÚSPE, s. -m. Termo Popular. 

Peixe miúdo. 
CUSPIDÁTO, aâj. (Do latim cuspidatus). 

Termo de Botanica. Terminado em cus- 
pido. 

CÚSPIDE, 8. f. (Do latira cuspis, eus- 
pidis, ponta).'Termo de Botanica. Ponta 
aguda e allongada. 

CUSPIDÊIRA, s. f. (Do cuspido, com o 
suffixo «eira»). Vaso onde se cospe; es- 
carradeira. 

CUSPIDO, part. pas. de Cuspir. 

O teu rosto, de cuja formosura 
Se veste o cóo e o sol resplandecente, 
Diante quem pasmada está a Natura, 



678 CUST CÜST CUST 

Com cruas bofetadas da vil gente, 
De precioso sangue está banhado, 
Cuspido, atropellado cruelmente. 

CAM., ELEGIA XI. 

CUSPIDÔR, adj. (Do thema cuspe, de 
cuspir, com o suffixo «dor»). O que cospe, 
saliva muito. 

— S. m. Cuspideira, esearradcira. 
CUSPIDÚRA, s. f. (De cuspe, com o 

suffixo «dura»). Acção de cuspir, saliva- 
çào. 

f CUSPINHÁDO, part, pas. de Cuspi- 
nhar. 

CUSPÍNHADÔR, í. m. (Do thema cus- 
pinha, de cuspinhar, com o suffixo a dor»). 
O que está sempre cuspindo. 

CÜSPINHADÚRA, s. /. (Do thema cus- 
pinha, do cuspinhar, com o suffixo «dura»). 
Acção de cuspir a miúdo. 

CUSPINHÁR, V. n. Cuspir a miúdo, es- 
tar sempre a cuspir. 

CUSPÍNHO, s. 7)1. (Um. de Cuspo. 
CUSPIR, V. a. e n. (Do latim conspiiere). 

Lançar fóra o cuspo ou saliva.— a Que- 
rendo Christo nosso Deos curar hum ce- 
go de natureza, diz Sam loara aos noue 
capítulos de seu sagrado Euangelho que 
cuspio em terra, Á- que fez lodo, & que 
lha pos nos olhos, á- mandou lauar ã fonte 
de tíiloe, & que desta maneyra o sarou, d 
Heitor Pinto, Dial. da Verdadeira Philo- 
sophia, cap. 4. 

— Arrojar, lançar.— As nuvens cospem 
raios. 

— Rebater, rechaçar. 
— Lançar alguém o cuspo da bocca, 
— Fallar cuspindo por desprezo. 
CÚSPO, s. m. (De cuspir). Humor áqueo 

que vem á bocca. 
CÚSTA, s. f. (De custar). Gasto, dis- 

pendio, despeza que se faz ou tem.de fa- 
zer com alguma cousa, 

— A sua custa, por sua conta. — «7í 
estos, a que cluimão vaccas forras, tra- 
zem apascentadas nos campos á sua custa, 
á com muita vigia.y> Antonio Gouvêa, 
Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. ii, 
cap. 4.^ 

— A custa alheia, á custa d'outrem. 
— tSiso he um relogio por onde se regem 
as potências; elle deixa madurecer e de- 
gerir a seu tempo as cousas; quando o 
veem desposto pera olrarem, fazem o que 
devem os sesudos, e castigam-se á custa 
alhea.D D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, pag. 61, (ed. de 1872). — «Zom- 
harias diminuem a gravidade, ás vezes 
se dizem á custa alhea, e por isso só se 
haviam de escusar, nam sam novas fvlgal- 
as de ouvir,y> Idem, Ibidem, pag. 71, 

Á custa de, com trabalho, fadjga, suor, 
perigo, incommodo, perda. — ^4 custa c7a 
saúde. — dSam mui atrevidas com as pes- 
soas discretas, vem-se registar nellas pola 
porta: ellas agasalham-na á custa da vi- 
da, e dam-lhe todo mantimento que podem.d 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
pag. 47, (ed. de 1872). — «£ peleijar 

com elles, o que todas fizeram mui lem, 
porque a Cidade de Goa armou logo um 
galeão, huma caravela, e huma galé no 
estaleiro, e as fizeram d custa dos mora- 
dores com muita brevidade. A Cidade de 
Chaul fez outra galé.y> Diogo do Couto, 
Pecada IV, Liv. i, cap. 8. 

Vós, Pcrtuguezes poucos, quanto fortes, 
Que o fraco poder vosso nàn pezaes ; 
Vóá, que á cvsta do vossas varias mortes 
A Lei da vida eterna dilataes: 
Assi do Céo deitadas são as sortes, 
Que vós, por muito poucos que sejaes, 
Jhiito façaes na eancta chi istandade : 
Que tanto, oli Christo, exaltas a humildade 1 

CAM. Lcs., c. 7, est 3. 

— tNossos historiadores, que dos feitos 
estranhos fizerão sempre melhor juizo, que 
das virtudes próprias, confessaram liza- 
mente a constancia, com que siistenfárão 
os combates em campo aberto á custa de 
muitos golpes.n Fr. Domingos Teixeira^ 
Vida de D. Nuno AIv. Per., Liv. iv. 

— PI. custas, despczas feitas com de- 
mandas e autos judiciaes, gastos do pro- 
cesso que paga quem o perde á parte que 
vence a demanda. 

E as custas o gaTarym 
pagara quem for rrezam. 

CANO. DE UE3., líV. I, p. 74. 

— «Se alguns dos sohreditos forem 
apousentados per hidade com seus privi- 
légios, ou forem aleijados ou tolheitos que 
nom possam cavalguar em beatas de stUa, 
e venham d'albarda, quando taaes como 
estes forem veencedores em custas^ conte- 
lhes custas de Vassalos; a saber, oito 
reaes por dia, come dito he, trazendo, e 
teendo as bestas na Corte continuada- 
mente, como he conlhtudo no Gapitido 

'suso dito.D Ordenações Affonsinas, Liv. 
I, Tit. 44, § 5.— uSe algum Vassallo, ou 
acunthiado Jor pessoa honrada, que tra- 
gua comsigu parctiro de besta, ou de pee, 
que com elle viva continuadamente, a tal 
como este aja custas pera sy, e pera o 
parceiro; a saber, o da besta leve cus- 
tas, como de besta ; e o de pee, como piam; 
e estas medês custas levem as molheres 
de cada hum dos sohreditos, se com sigo 
trouverem os semelhantes parceiros,e com- 
panheiros, (jU companheiras: e esto se 
entenda, que estes companheiros, que assi 
trouverem, sejam de hidade de dezoito an- 
nos a cima; e nom lhe contem, salvo hum 
companheiro, ou companheira, posto que 
mais tragua, salvo se for Fidalgo, ou Ca- 
valleiro, segundo adiante mais comprida- 
mente será declarado.n Ibidem, § 12.—nE 
se esses feitos forem com desvairadas par- 
tes, e em huum tempo forem desemhargua- 
dos, sejão a essa parte vencedor repartidos 
esses dias da pessoa, se algutim tempo vie- 
rom e se nom vierom juntamente, do pri- 
meiro lhas contem em cheo, se jiilguadas 
forem, ataa que os outros feitos vierom, ou 
cada huum delles, e d'hi endiante os npar- 
tir como dito he ; por quanto poderia acon- 

tecer muitas vezes que cada huum levaria 
custas de pessoa enteiramente seendo as^JI 
desenhargados per partes, e assy levaria 
as custas pessoaaes mídtiplicadas, o í"® 
nom seria cousa rasoada: e o Contador 
nom seria avisado se lhe contara ja o"" 
tras custas, se nom, por o trespassarn^' 
to dos tempos, ou por esse Contador I ir 
alguma parte, e elle requerer esses 
juntamente em huma audiência, e levar w 
cada huum os dias da pessoa em cheo.^ 
Ibidem, § 14. — «Muitas vezes acontece 
molheres, que nom som de Vassallos, 
das pessoas, que custas de Vassallos de- 
vem de levar, e esso meesmo homens ve- 
lhos, mancos, e doentes, que nom podeis 
viir de pee, e trazem bestas allugadas, 
que veem; quando taaes pessoas fore^ 
veencedores em custas, contar-lhe-am os 
alugueres, que fezerem certo, que derorfí' ^ 
essas bestas, em que assy vierom aa Cor- 
te: e esta prova dem per testemunhas, 
per escriptura: e se disserem, que 
teem testemunhas, fique em seu jurainento> 
com tanto que esso, que assy jurarem, 
passe de cem reaes acima, d Ibidem, § 
— «Porem declarando Nos o modo> 
devem teer em as contar, por as par^ 
direitamente cada hua aver seu direii^> 
primeiramente o Contador deve veer d 
çoTTi do autor quanto he o que detnana'^' 
e entom veja a conthia, em que coniàp^'^ 
o reeo, ou absolvem; e em aquello, em 
o reeo for condãpnado, em tanto he o au 
thor vencedor; e em aquiilo, em que oT^^"^ 
jor abaolto, em tanto he o reeo veencedort 
e visto todo, fará duas contas de custa®^ 
assomadas as custas do autor á sua 
te, e as do reeo d sua; e des que 
somadas, proveja quantas partes 
o autor daquèllo, que he contheudo ' 
sua auçom, e quanto nom veenceo;^ 
quantas partes achar, que veenceo, 
partes lhe dem das custas da sua lO ^ 
do autor, e as mais custas lance jo ' 
porque não deve aver mais custas da > 
soma, salvo quanto aa parte, q^^ ^^es- 
ceo daquèllo, que pedio na auçom / ^ 
ta meesma guisa faça soma das 
reeo, e des que esto fezer, veja 
a cada huum direitamente de custas « 
soma, e faça descompensaçom de ' ^ 
custas pelas outras, e assy o a 
fim da conta.D Ibidem, § 18- 
parte manda da t^rra alguuin 1 '''f, g 
dor, que solicite, e pjrocure seu J. p^o- 
esta parte per sy razoou sem toman^ao 
curador; se tal j^arte como esta jo^ 
cedor em custas, farom pergunta 
Procurador, se quer ante levar O' 
7'entena do que veenceo, ou defend^ 
como he taussado aos Procuradoi 
numero, se ante os dias da 
gundo a declaraçom feita em 0 
denaçom; e qual destas escolher^ 0 
contem de tal guisa, que honde te 
da pessoa, nom leve solairo; ^ 
solairo, nom leve dias da pe^^ ' 
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dias, que poser no caminho da hida, e 
Ibidem, Tit. 45, § 9. — nPero 

'"bondamos, que se nom entunda em a qua- 
'''(ntena a condapnaqom das custas^ jjor- 

as custas se julgxiain tanto, e viais 
alvidro do JuJguador, que ptr rigor 

^ P''Stiça; e par tanto nom he razom, 
?"e per respeito dellas se conte a dita .quo- 
'''^ntana do Procurador, salvo se as ditas 
•-Istas forem julguadus per virtude d'al- 
3^'ma <,hrigaqom, em que alguém prometa, 

nom comprindo o principal, que pa- 
todalas custas^ que subre ello forem 

Mtas; ca em tal caso será contada a quo- 
'''^ntena ao dito Procurador, assy per res- 

das custas^ como do principal, se- 
S^ndo em cima dito he da condapnaçom 
®®Mssc)ría dos fruitos, e penas.^ Ibidem^ 
5 ■— (íMandaynos, que os Contadores 

custas da Corte, e da Casa do civil 
Me os feitos veem per apellaçom, levem 

í'''" contar as cuitas em cada huum fei- 
, I 3^e dante os Juizes vierem, em que a 
"'"na parte soo sejam julguadas as cus- 

Corte, dez reaes brancos. Ibidem, 
■ 4G.— íE se em os ditos feitos, que. 

'^ierem dante os ditos Juizes, forem 
y^adas as custas na Corte a amballas 

1'^^tes, como veencem, e sü vencidos, por- 
^^ em cada huum feito hã de fazer 
contas de custas^ a saber, ao autor 

e ao reeo outra, destas contas le- 
f® o dito Contador de seu trabalho dez 

de cada huuma parte, que som vinte 
les brancos d'ambalas ditas contas; e 

guisa levarom os Contadores das 
^ das Cidades, e Villas do Kegno 

'Contarem as ditas custas dos origi- 
„ dos feitos, que ficam na terra, e noa 
j que fazem fim perante os ditos 

"izes^ e nom veem per apellaçom.d Ibi- 
/->0 • y-ií-li/j nooti 

"pelln 
Se os feitos, que assy veem per 

'oçoTu ,aa Casa, e Corte vierem dante 
^'^^'''^ÍJ^^dores, ou se começarem 

?!íe 7^''' oít Corte per nova auçom, por- 
(.j j taaes feitos, como estes, se contam 

por custas delles na Casa, e Corte, 
se pagua delles dizima, e nom se 

9u terra dellus nenhuma cousa; 
Q taaes custas forem julguadas na 

Ccnt' Casa, de taínes feitos levará o 
k '■ím contar as ditas custas a 
íjq PWe soo em cada huum feito vinte 
tjj °''(incos; porque no contar das cus- 
?ioj feitos d'ante os Corregedores, e 

que som começados na Corte, 
^ohalho dobrado.-» Ibidem, § 1. — 

muitas vezes acontece, que 
«Qj " ham de contar as ditas custas 
íO))j ambas, assy como vencem, e 
Ki «s ditas partes nom somam- 

u 
Presente pera averem de pagar ao 

. ^ ®6í( trabalho, quando tal cousa 
'''ii-e "^a-se a pagua das ditai contas 

^ ^ue for presente, e ella as 
® 'í» compensaçõ, e cabeça das 

J^^''"''<igue o Contador na foma aa 
i'^i'te o que lhe montar de pagar da 

meetade das ditas contas, e da guisa que 
as pagou, ho leve em a dita sua soma, 
pera lhe aver de pagar a parte, que nom 
fui de presente á dita conta, como dito 
he.D Ibidem, Tit. 4ü, § 3. — n]\l(ind<i 
ElRty, que nom tomem tuaas conhecimen- 
tos, salvo das pessoas contheudas na Oi'- 
denaçom antiga, que lhes foi dada, per- 
que se ouvessem de reger, e nom usem do 
contrairo; e se o contrairo fezerem, se- 
jam certos, que elle lho estranhará grave- 
mente como vir, que compre, e segundo a 
cousa for : e se elles virem, que usaõ como 
nom devem, que tomem Estromentos, e os 
enviem a ElRey, e elle tornará a ello, 
fazendo pagar as custas aas partes, e a 
injuria aos Senhores, segundo forem.d 
Ibidem, Liv. n, Tit. 59, § 37.— «E pri- 
meiramente se o Reo naõ he das pessoas, 
que devem ser citadas hi, ou a citaçaõ 
naõ foi bem ganhada, ou aquelle, que o 
citou, naõ he das j)eSsoas, que o podem 
chamar, e citar á Corte, seja avisado que 
ante que responda á demanda principal, 
ou rezoe sobre ella, que decline o foro des- 
se Juiz, perante que foi citado, e peça 
que o remeta a Juiz de seu foro, ou digua 
contra a citação, ou contra a pessoa, que o 
citar ; e se o Juiz achar, que he mal citado, 
e em caso, que naõ deva ser citado, asolvao 
Reo da citação, e mande-o perante o Juiz 
de seu foro, condenando o Áuthornas cus- 
tas.» Ibidem, Liv. iii, Tit. 20, § 8.— 
«Se o Reo he das pessoas, que podem, e 
devem ser chamadas aa Corte, e elle poem 
contra a citaçaõ a desfaze la per Direito, 
mostrando alguuma razaõ tal, perque em 
tal caso, ou em tal tempo nom podia, men 
devia ser citado, deve o Juiz de hasolver 
o Reo daquelle chamamento, e citaçam; e 
se o outra vez citar, como deve, nom lhe 
será theudo de responder, ate que lhe pa- 
gue as custas da primeira citaçam. y> Ibi- 
dem, § 9 — nE no caso, honde o vendedor 
que, foi nomeado por autor, como dito he, 
nom quis defender a demanda, e esse que 
o nomeou seguio o preito em Juizo, e o 
veenceo per sentença, será theudo o vende- 
dor a compoer ao comprador todalas cus- 
tas, e despesas, que ftz no proseguimento 
da dita demanda.Ibidem, Liv. iv, Tit. 
59, § 5. — «Outro sy ha custume em casa 
d'Ell{ty, que se alguum querella d'outro 
de tal feicto, per que deva aver pena de 
Justiça em seu corpo, se verdadeiro for 
esse feicto, como quer que nom prove o 
que diz esse accusador, nom lhe julgam 
que pague custas ao de que assy querellou, 
nam lhe corregua dãpno, nem deshonra, 
se a rectbeo j)or razom da dieta querella. d 
Ibidem, Liv. v, Tit. 29, § 1,— «E se o Juiz 
achar, que o accusador querello milicio- 
samente, ou que he revoltoso, ou useiro de 
fazer taaes querellas e accusações, ainda 
que aja per hu cor-egua, e pague as cus- 
tas, cít!n-/Ae de mais alguã j)ena arbitra- 
ria, qual merecer.n Ibidem. — «Se o Juiz 
achou que o accusador he malicioso, ou re- 

voltoso, ou useiro de fazer taes querellas 
e accusaçoões, ainda que aja per que cor- 
regua, e pague as custas, dê-lhe mais hu- 
ma pena arbitraria, qual vir que merece, 
&C.I) Ibidem, § 5. — «E outro sy dizem, 
que quando essas accusadores desemparam 
assy essas accusaçoões, que as Justiças fi- 
lham em sy esses feitos; e se acontece que 
os accusados negam as accusaçoões, que 
contra elles som postas, que mandam as 
Justiças filhar as Inquiriçoões contra el- 
les, e mandam a esses accusados, que pa- 
guem todallas custas, que se fazem por 
razom dessas Inquiriçoões, porque dizem 
que assy se usou sempre em taaes feitos 
como estes; o qual uso piarece muy estra- 
nho, e contra direito, d'averem os accusa- 
dos de pagar as custas, que se fazem per 
razom das Inquiriçoões, que contra elles 
mandam filhar, pera lhes darem penas nos 
corpos: Sobre esto tem El Rc.y por bem e 
manda, que daqui em diante tal uso como 
este nom se guarde.^ Ibidem, Tit. 30, § 1. 
— «E j)era se nom fazer tal malícia, nem 
os accusados receberem tal dãpno e sem- 
rezom, manda, que os accusados nom pa- 
guem taaes custas como estas, mais que 
as Justiças mandem logo sem outro cha- 
mamento vender tantos beens desses, que 
assy desemparam as accusaçoões, per que 
se paguem estas custas; c que pera esto 
sejam apregoados os beens movis per tres 
dias, e a raiz per nove dias,}» Ibidem, 
§2. 

CUSTÁGEM, s. f. ant. (De custo, cora 
o suíiixo «agem»). Custa, despeza, 

CUSTÁR, V. 71, (Do latim custare).T) 
Ser comprado ou vendido por certo pre- 
ço; importar,, ter do custo. — Este vestido 
custou quatro libras. — Este livro custa 
caro.— «Cara he a nobreza por arte; & 
de avós que custão dinhnjro, he perigoza 
a descendência, a Francisco IManoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 89. 

— Adquirir-se, obter-se por dispendio, 
gasto, sacrifício, por meio de diligencia, 
trabalho, esforço. 

— Custar caro, ter um preço elevado. 
— Custar barato, pouco, ter um preço di- 
minutivo 

— Figuradamente: 

IIüs tempos cu grande engano 
vivi eu mesmo commigo, 
agora no maior perigo 
so me descobriu moor dano ; 
caro custa ura desengano 
e pois me esto matou, 
assaz caro me custou. 

CRiiTST. FALoIo, OBBAS, p. 23, (cd. do 1871). 

— «Porém aquelle, que bem considerar, 
achará custar-lhe mais caro que a obra, 
pois sua verdade fica preza, e o mereci- 
mento alheio naõ satisfeito.d Barros, Cla- 
rimuudo, Liv. ii, cap. 9. — «E não lhe 
custou tão barato a entrada delle, que nao 
lhe fosse forçado alcançal-a por força, 
matando primeiro em igual batalha o gi- 
gante Trabulando, e um sen filho, senho- 
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res de uns castellos que alli havia. Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dTnglaterra, 
cap. 14. — «Nem lha custou /jouco fazer- 
se tanto nosso; purque vendo os seus ]\lou- 
ros como tUe perttndia fezessenws asstnto 
na ilha, e que tinha escrijjt') a ElRey dom 
Manoel de gloriosa memória, e ao Gouc.r- 
nador da Índia que no sitio, qua ndla 
melhor lhe parecesse mandasse edificar 
huma fortaleza, donde cum tuda seguran- 
ça ficariam os senhores do comercio de 
seu crauo, e da noz da Banda, que tam- 
bém lhe pertencia.-» Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv, cap. tí. 

Com este bem, que poncolho cvstára 
De inimigas Estrellas me vingúra : 
Isto só isto só nie bastaria, 
Para dizer ao Fado, se alj^um dia 
Me tornasse, como hoje, a ser contrario; 
Que queres, ti>nierario ? 
Em vão, em vão j:i agora, 
Depois daquella hora, 
Em que tu conipassivo, ou descuidado 
Me deixaste gozar tão alto estado. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 245, (3.» Cd.). 

— Ser causa de alguma perda, de al- 
gum exforço, de algum sacriíicio. 

Inda a quem te vô quei-es que mais caro 
Custe sua morte ? e poi que o desesperes 
Que em ti, nem no Amor uiesmo acho emparo? 

AST. FERK., EGLOGA XI. 

— aE porque Trofolante era dos espe- 
ciaes cavalleiros do mundo, e mui destro 
nas armas, foi a batalha tuo perigosa, 
que quem a olhava de fóra subia mal jul- 
gar cuja seria a victoria : por derradei- 
ro, Trofolante foi tão ferido e mal tra- 
tado, que não jmlendo soster-se contra as 
forças do do salvagem, ficou vencido dei- 
le. A quem esta victoria custou tanto san- 
gue como a quem a houvera de pessoa 
que a sabia vender bem cara.Ji Francisco 
de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 
13. 

— Custar a vida, ser causa da morte. 

Que eu os espero forte, 
Não para resistir-lhe confiado, 
Mas a seus pés pvostrado, 
Para a mortal ferida, 
(Inda quando me custt a doce vida) 
De novo o triste coração lhe oflerto 
A peito descuberto 
Mas que repare bem, que se me oíTende, 
Não contra mim, mas contra si contende; 
Pois matar quem se entrega ao rendimento, 
Bem que assegura, infama o vencimento. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 24G (S.^ed.) 

— Custar lagrimas, ser causa d'uma 
grande dor. 

— Fazer alguma cousa, obrar com pe- 
zar, com diíHculdade. — «Mas pois elle 
aqui estava mais certo, eu farei o quepu- 
ãer pera que meu imigo não leve de mim 
honra nesta batalha tão descançadamenta, 
que deixe de lhe custar outro tanto cumo 
a mim.t Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglaterra, cap. 36. 

Se acaso me aborreces, como entendo, 
Se me deixares, de que estou tremendo, 

Seja assim, pois o queres; mas de modo, 
Que eu o não chegue n conlíccer de todo: 
ívão te custará muito neste estado 
Trazeres-me enganado: 
Este pequeno allivio mo consente; 
Triste quem de tão pouco está contento! 

J. X. DE MATTOS, ItlMAB, p. 258, (3.° CtU). 

— Auag. : Custar os alhus da cara, ser 
muito caro. — (íPutque nos custão cd os 
duudos os olhos da cara.» Francisco Ma- 
noel de Jlello, Apologos Dialogaes, p. 12. 
— «Caro custa o qua bem suba.i) — «Cus- 
ta mais a viecha que o cibo.» — «Custar os 
dtntes da boca.» — «Custar ameixas de 
conserva.Tt— «Custa pouco a Pedro bther 
a copa de Paijo.» Jorge Ferreira de Vas- 
concellos, Eufrosina, act. i, se. 3. 

•f CUSTEADO, part. p'iss. do Custear. 
CUSTEAMÊNTO ou COSTEAMENTO, s. 

m. (Üü thünia custea, do custear, com o 
suflixo «meuto»). Acyào de pagar as des- 
pezas nocessarias a uma operayão mercan- 
til, a uma empreza lucrativa, ou preciosas 
para se fazer uma obra, um edifício, etc. 

— O custo, gasto, despezas de qual- 
quer estabelecimento. 

CUSTEAR ou COSTEAR, v. a. (üe cus- 
to). Fazer o custeamento, desembolsar o 
dinheiro necessário para a construcção, 
apparellios e gastos de manutençào de 
navio, officina, engenho, exploração de 
mina, c qualquer outra empreza foita com 
o lim de lucrar. — Custear a wgocicção. 
— Custear a empreza. — Custear a fa- 
brica de um edificio.—Custear a impres- 
são da um livro. 

CÚSTO , s. m. O que as cousas custam, 
preço por que ellas se compram ou ven- 
dem, gasto, desembolso, sacriíicio a tro- 
co do qual se obteni, consegue, adquire 
alguma cousa. — Dizei-me o custo d'este 
diamante. 

— Largar alguma cousa pelo custo, 
sem lucrar na venda. 

— Dizei-me o custo que isto fez, di- 
zei-me as despezas que se fizeram. 

—•Antigamente. Gasto, despeza.—Pa- 
ra as custas da republica. 

— Valor, merecimento. 
Que a seus mimosos pés deposto havia 

O mesmo Sceptro Augusto, 
E a fronte c'o Diadema lhe cingia : 

Nem Throno de mais custo 
Para mim, que os seus braços pertendia. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 301 (3.® cd.). 

— Figuradamente : Trabalho, diíficul- 
dade. 

— Loc.: Ajuda de custo, dinheiro que 
se adianta por algum motivo, além do 
salario.— Comprar a todo o custo, cus- 
te o que custar. 

— Loc. ADV.: A custo, penoso, traba- 
lhosamente.— A custo de, com sacriíi- 
cio,— Venceu a custo de muitas vidas.^ 
Com custo, ou a muito custo, com tra- 
balho, ou com muito trabalho, ou diífi- 
culdade. — A menos custo, com menor 
despeza, com menos trabalho. 

CUSTÓDE, adj. 2 gen. (Do latim cus- 

tos, custodis). Que guarda. — Espint<» 
custodes, anjos da guarda. — «Z)ot<s «S' 
piritos custodes.» Barros, DécadalH)'®' 
37, col. 2, em Bluteau. 

— 8. m. Nos conventos dos capuchoS) 
religioso que faz o officio do provinha 
na ausência d'este. 

— Titulo de dignidade em algu""" 
egrejas. 

— Titulo do presidente da academi® 
da Arcadia em Koma. , 

— Em Italia, nome dos guardas dos 
monumentos, museus, etc. . 

CUSTÓDIA, s. /. (Do latim custodia)- 
Acçào de guardar, de ter em segurança- 

— Logar onde se retem ou guarda a 
guem, antes de ir para a cadeia. 

— Figuradamente: Logar onde se gu®'' 
da alguma cousa. 

— Circulo de ouro, ou de prata gufj 
necido de raios, dentro dp qual se exp"® 
a liostia consagrada. 

— Por extensão: Pequeno vaso de 
dro, onde se guardam relíquias. , 

— Casa de religiosos franciscanos on 
reside o custodio. , 

— Subdivisão d'um mosteiro do ir^ 
mendicantes. 

CUSTODIAR, V. a. (Do latim 
re). Guardar com cuidado e vígü®"®' ' 

CUSTÓDIO, adj. (De custodia). 
guarda. Vid. Custode. 

— S. m. Guarda. 
— Religioso franciscano que faz 

zes do provincial na ausência d'este. 
CUSTOSAMENTE, adv. (De custoso, co 

o suflixo «mente»). Com custo, suinp 
samente. ^ 

CUSTOSÍSSIMO, adj. superl. de l'» 
toso. f. 

CUSTÔSO, adj. (De custo, com » 
fixo «oso»). Feito com grande 
despeza, sumptuoso, adornado 
mento, ricamente; dispendioso, 
muito dinheiro. — íAo outro dia, 
de ouvir missa com toda a sohmn[ 
que nos dias de festa costumava, 
tar na tenda com a iw2)eratriz e 
ra: el-rei Frisol comeu com elle, ^ f a 
a imperatriz pola mão e o 
Gridonia, ao principie Florendos 
te Polinarda: e assim todolos outros f 
cipes cada um tomava o lugfij 
mais se contentava; sahindo tão O' 
dos e custosos e gentis homens, 
em outra parte n'aquelle tempo sen 
deram achar.d Francisco de Mora®®» 
meirim dlnglaterra, cap. 24. 

Entrào na salla doze disfarçados 
Nobres niancebos ricos, & custosos, 
Com cabayas turquescas de -nad"' 
Veludo, & guarnições de ouro, o 

CORTE REAL, NAU!'. DE SEPUIiV., C. 

Depois de jíl acabado o copioso 
Esplendido banquete se recolheu _(,i)re 
Pera onde aparelhado estaua huffl 
Bem laurado, custoso, rico leito. 

IDEM, lOIDEM, c. IV. 
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Difficil, trabalhoso. — «ils pesnoas 
®®/om do serviço dos Príncipes he ms- 
Wsa, e arriscada a pretensão de seu fa- 
Vor.í Francisco Manoel de Mello, Carta 
"6 Guia de Casados. 

CUSTUMAGEM. Vid. Costumagem. 
CUTÂNEO, adj. (Do latim cutaneus). 

^errao de Anatomia. Que pertence ápelle. 
■ Âhsorpção, exhalaçãOj enfermida- 

cutaneas, que tem o seu fóeo na pelle. 
Nervos cutâneos, nome de deus ner- 

vos distinguidos cm interno e externo. 
^0 rarnos que nascem do plexo brachial. 
~~ "i. m. Cutâneo interno, nervo que des- 

(íe ao longo da parte interna do braço, e di- 
'íe-se acima do cotovello em dous ra- 

o externo, que segue a borda ex- 
do biceps; e o interno que acom- 

panha a veia basílica. 
, Cutâneo externo, nervo que desce ao 

da parte anterior e externa do braço, 
® passa pelo meio da dobra do cotovello. 

Musculo cutâneo, musculo mui dcl- 
Sado que nasce da parte superior e aute- 

do pescoço e cobre a parótida e a 
t^íividade inter-niaxillar. 
^ CUTÉLA ,11 CUTÉLLA, s. /. (Vid. Cu- 
, ''o). Faca s 'lO ponta, larga, pesada e 

® cabo cui',(i 1, ira partir carne nos açou- 
SUes e cosinhas. 

CUTELÁDA, s. f. (De cutela, com o 
"^'"Xo oada»). Golpe de cutela. 

^ CUTELARÍA, s. /. (Do cutello, com o 
liixo «ária»). Officina do cutileiros. 

Hua ou bairro onde elles moram. 
^UTELÉIRO. Vid. Cutileiro. 

ç ou CUTÉLLO, s. m. (Do latim 
^nUus). Ferro largo e semi-circular com 

quo 
'íonro 

08 curtidores cortam o adelgaçam o 
^ instrumento com que se cortava 

cabeça aos criminosos ; alfange. 

Com bem igual mystcrio o ornamonto 
terceira pnrede so esculjjia 

tjum Monte, onde afigura o pcnsaracúto 
sua altura as nuvens excedia; 

, O"" elle caminhava a passo lento 
uim venerando velho, a quem seguia 
lum menino, que a lenha lhe levava, 
'Io o outcllo, e o fogo que faltava. 

COBTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. II, Cst. 51. 

"-Para Beatos do mtu hayrro era hum 

ío Ar ® dons gumes.D Francisco Manoel ^íello, Apologos Dialogaés, p. 23. 

"W própria dos tempos feudaes: Se- 
6 cutello, ou Senhor de 

® cutello, com jurisdicção até á pe- 
Coft que podia mandar enforcar o 

^ cabeça. Emprega-se hoje rigura- 
fallando de pessoas do grande 

^"^^0 de cutello, vinho da própria 
^ a® qncna o vende. 

i Termo de Nautica. Pequenas 
o que se largam quando 
lavg ^ favorável e pouco forte, e se 

larga ou á popa. E uma 
do supplemento ás gáveas ejoa- 

■'oi'. II — 8G. 

netes: ^içam-se no extremo da verga su- 
^perior, e amuram-se em páos que se jun- 
tam aos laizes das vergas interiores para 
augmentar o seu comprimento. 

— Pedaços de pannos que sáem do 
painel, depois de serem derrubados, os 
quaes se juntam e se unem ao mesmo pai- 
nel, para formarem a figura perfeita do 
panno que se deseja. 

— Figuradamente : Largar ou meiter 
cutellos e varreduihras, fazer todos os es- 
forços, pôr todos 03 meios de ir dvante 
com algum negocio, empreza. 

— Sois pennas que nascem das pontas 
das azas do falcão em forma de cutellos; 
a primeira chama-se cutello mestre. 

'CUTÍCULA, s. /. (Do latim cuticula). 
Synonymo de epiderme. 

— Termo de Botanica. A epiderme das 
plantas novas. 

— Cuticula externa, o tegumento que 
envolve os gràos do póllen. 

CUTILÂDA, s.f. (Do cutelo, com o snf- 
fixo «ada»). Ferida com o córte, e não 
com a ponta, de uma espada, terçado, cu- 
tello, etc. —a... Levavavios os pés abertos 
com mil cutiladas, que penetravam vivo... t) 
Ilist. Trag. Mar., Tom. i, p. 4C0. 

Aqui a fora batalha so encrucee 
Com mortes, gritos, sangue, e cutiladas ; 
A multid.ào da gente, que perece, 
Tem as flores da propi-ia côr mudadas. 

CAM., Lus., c. IV, eat. 42. 

— <(Bem entendia dessas anatomias hum 
patife, que indosse dar de noyte no hayr- 
ro alto, hum fato de cutilladas, reparou 
com o braço a primeyra.y> Francisco Ma- 
noel" do Mello, Apologos Dialogaés, p. 
195. —• «.Nestas nãos mandou ElRey du- 
zentos mil cruzados em Portuguezes, e ou- 
tras m.oedas pera as necessidades da ín- 
dia, e pera a carga, que hiam repartidos 
por todas as nãos. Seguindo sua derrota, 
indo todas em conserva na volta das Ca- 
narias, a náo de Simão da Cunha, que 
hia por poppa da de João de Freitas, 
por se não querer desviar o seu Piloto 
(que nisto são todos mui teimosos) lhe deo 
duas pancadas tamanhas, que logo a abrio 
em dous pedaços, e por levarem o esqui- 
fe em sima se lançou com muita pressa 
ao mar, onde se metteo João de Freitas 
com alguns que puderam, sobre o que hou' 
ve muitas cutiladas, e mortes, e se foram 
pera a náo de Simão dcC Cunha, que lo- 
go amainou sentindo bem aquelle desastre, 
e mandou lançar o batei fóra pera rcco- 
lher a gente, que andava já a nado onde 
pereceram muitos.n Diogo do Couto, Dé- 
cadas, IV, Liv. V, cap. I. 

— Figuradamente: Golpe, damno. 
CUTILÃO, s. m. Augmentativo de Cu- 

tello. 
CUTILÊIRO, s, m. (De cutello, com o 

suffixo «eiro»). Artífice cujo officio ó fa- 
zer facas, tesouras, navalhas, e outros 
objectos cortantes. 

CUTILIQUÊ, s, m. Termo Popular, em- 

pregado como allusão ao modo vicioso de 
de solietrar nas antigas escholas. 

CÚTIS, s. f. (Do latim cutis). Termo 
de Anatomia. A pelle, o derme. 

CÚTTER, s. m. Termo de Nautica. Na- 
vio de guerra mui ligeiro e que corta bem 
o mar. 

CUVILHÊIRA, s. f. ant. Mulher que 
tractava do aceio e da limpeza da roupa, 
e que perfumava os vestidos dos gran- 
des personagens. 

— Camareira, cubiculdria. 
— Alcoviteira. 
CUXÍA. Vid. Coxia. 
CUYA, s. f. Termo Brazileiro. Cabaço 

aberto pelo meio, e limpo do miolo, que 
serve de prato onda se come, ou de vaso 
para beber. 

CUYAMBÚCA, s. f. Termo Brazileiro. 
Cabaço para levar agua. 

CUYNHA. Vid. Coima. 
CÜYTA. Vid. Coyta ou Coita. 
CUYTÕSO. Vid. Coitado. 
f CYANEAS, s. f. pl. (Do latim cya- 

neae). Termo de Historia Natural. Zoo- 
phytos do genero das medusas, que têm 
a bocca central com quatro cavidades la- 
teraes. 

CYANHYDRÂTOS, s. m. pl. Termo de 
Chimica. Saes formados pela combinação 
do ácido cyanhydrico com uma base. 

CYANHYDRICO, adj. (Do grego kyinos, 
azul, e kydrico, que significa em iJhimica 
hydrogénio). Termo de Cliimica.—Ácido 
cyanhydrico, producto da combinação do 
hydrogeneo com o cyanogeneo, chamado 
antigamente ácido hydrocyánico ou ácido 
prussico. 

CYÁNICO. Vid. Cyanogeneo. 
CYÁNO, í. m. (Do latim cyanus). Ter- 

mo de Botanica. Planta congênere dacen- 
taurea, de que se distinguem duas especies. 

— Cyano maior (centaurea montana), 
que é viváce, tem o tronco alado, uniílo- 
ro, as folhas ovaes, lanceoladas, decursi- 
vas, e a flor grande, purpurina ou azulada. 

— Cyano menor {centaurea cyanus), 
que ó annual, tem o tronco direito, ele- 
vado, felpudo, as folhas esbranquiçadas, 
cutanilliosas, com as superiores lineares, 
integerrimas, e as inferiores ellipticas, 
denteadas. 

t CYANOFÉRREO, s. m. (De cyano, e 
do latim ferrum, ferro). Termo de Chi- 
mica. Nome proposto por Gay-Lussac pa- 
ra designar o radical do ácido dos prus- 
siatos ferruginosos. A presença do cya- 
nurcto de ferro dá ao ácido hydrocyáni- 
co novas propriedades, torna-se fixo, crys- 
taliisavel, não venenoso, o fôrma diver- 
sos saes particulares. 

t CYANOFERRURÈTOS, s. m. pl (Do 
cyanoferreo). Termo do Chimica. O eya- 
nureto de ferro, unindo-se ao ácido hy- 
drocyánico, lhe dá caracteres inteiramen- 
te particulares, e produz então um com- 
posto considerado por alguns chimicos 
como um novo ácido. Alguns cyanofer- 
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. ruretos s5o empregados em Medicina, e 
outros nas artes. 

CYANOGÉNEO, s. m. (Do grego Icyanos^ 
azul, e géne, suíRxo grego, que, na no- 
menclatura chimica, significa engendra). 
Gaz descoberto em 1814 por Gaj-Lussac, 
e que é um dos elementos constitutivos 
do azul. da Prússia. E formado de um vo- 
lume de^azoto, e dous de carbone conden- 
sados. É um gaz incoloro, e do cheiro 
penetrante. A faisca electrica ou um ca- 
lor forte pouco a pouco o decompõem. 
Combina-se com muitos corpos; com o 
oxygeneo, com o hydrogeneo, com o en- 
xofre, com bs metaes, e mesmo com os 
oxydos, dando então algumas vezps pro- 
ductos ainda pouco conhecidos. E com- 
posto de carbone 45,94, de azotc 54,06. 
Obtem-se o cyanogeneo aquecendo forte- 
mente o cyanureto de mercúrio puro mui 
sêcco, em vasos também exactamente sêc- 
cos, e recolhendo o gaz sob o mercúrio. 
Nào tem uso no estado de gaz. 

GYANÓMETRO, s. m. (Do grego hya- 
nos, azul, e mdron, medida). Termo de 
Physica. Apparelho, instrumento para me- 
dir a intensidade da côr azul do cóo, e 
por conseguinte a elevação do observa- 
dor. 

CYANOPATHÍA, s. /. (Do grego hja- 
nos, azul, e pathos, doença). Termo de 
Medicina. Coloração azul, algumas vezes 
denegrida ou livida da pelle, produzida 
por differentes aíFecçues. 

CYANURÊTO, s. (Vid. Cyaaurico). 
Termo de Chimica. Combinação do cya- 
nogeneo com os corpos simples. Estes 
saes são solúveis ou insoluveis, csuscepti- 
veis de se decomporem pelo calor. Sen- 
do humidos, fornecem diversos produetos 
azotados, e, não tendo humidade, dão qua- 
BÍ unicamente cyanogeneo. — Cyanureto 
ãe prata, ãe cobre, de ferro, de mercúrio, 
de ouro, de potássio, de zinco, etc. 

f GYANURICO, adj. (De cyano, cy- 
ron, ourina). Termo dc Chimica. Ácido 
cyaniirico. Este ácido, distillado sem agua, 
transforma-se em um ácido incoloro, de 
cheiro picante; é o ácido cyánico. Na tem- 
peratura ordinaria, experimenta muitas 
modificações, e forma, entre outros corpos, 
uma substancia secca e branca chamada 
ácido cyanurico insoluvel. 

CYCÁDEAS, s. f. pl. Familia de plan- 
tas analogas ás coníferas. 

t CYCLADAS, s. f. pl. Termo de His- 
toria Natural. Genero de molluscos ace- 
phalos cestaceos, d'agua doce, de concha 
arredondada, equilateral, o transversal- 
mente estriada. 

f GYCLÁMEN, s. m. (Do latim cycla- 
men). Termo íIc Botauica. Planta herba- 
cea, classificada por Linnco na pentan- 
dria monogynia com o nome de cycla- 
men, e pertencente á familia das-lysima- 
chias de Jussieu. Tem a raiz tuberosa; 
as folhas radicaes; as hastes unifloras, 
com a flor inclinada, e a corolla reflexa, 

arrosetada. Distinguem-se duas es|)ecics, 
uma da índia, e outra da Europa. A raiz 
d'csta ultima (cyclamen europoeum, de 
Linneo), conhecida vulgarmente pelo no- 
me de pão de purCO, ou maçl de porco, 
tem a fôrma de um pão orbicular acha- 
tado, é escura por fora, branca por den- 
tro, e guarnecida de radiculas denegri- 
das : ó de sabor acre e cáustico e forte- 
mente emética o purgativa; porém o pe- 
rigo e a inconstância dos seus eílcitos in- 
duziram a rejeitál-a da matéria medica. 
Entra no unguento da arthanita. Vid. 
esta palavra. 

CYCLÁMINIS. Vid. Gyclamen. 
t CYGLIGO. adj. (Do latim cyclicus). 

Circular, que pertence aos cyclos antigos 
e epochas heróicas cheias de állegorlas e 
fabulas ; ('pico ; fabuloso, 

— Antigamente : Epitheío que se da- 
va a certas pequenas obras de poesia, 
como cantigas ou canções, e aos poetas 
que as compunham. Horacio chama auctor 
cyclico {scriptor cyclicus), ao que vae lêr 
as suas obras de cidade em cidade, ou 
nas companhias c circulos de pessoas. 
Outros porém applicam este nome ao au- 
ctor de um poema que abrange o circulo 
inteiro da vida do seu heroe. 

— Poda cyclico, poeta de lendas fa- 
bulosas, cujas obras faziam parte do cy- 
clo-epico. 

—Pl. Termo de Historia Natural. Inse- 
ctos que constituem a sexta familia da 
ordem dos colcópteros tetfámeros, de Cu- 
vier. Tem as audiências filifórmes ou um 
pouco mais grossas para a ponta; corpo 
pequeno arredondado, liso, e as mais das 
vezes ornado de cores metallicas e bri- 
lhantes. 

CYCLO, s. m. (Do grego IcyJdos, circu- 
lo). Revolução perpetua, periodo de um 
certo numero de annos, que, acabados, 
principiam outra vez a contar-se. 

— Cyclo de iwJiçação romana, revolu- 
ção de 15 annos. E inteiramente arbitrá- 
rio, e foi introduzido por Constantino em 
o anno 312, para que se não contasse mais 
por Olympiadas. 

— Cyclo lunar, ou áureo numero, pe- 
riodo de 19 annos solares, no fim do qual 
os nuviluiiios cáem nos mesmos dias em 
que tinham caído 19 annos antes, mas 
em horas differentes. Foi inventado por 
Meton, celebre astronomo de Athenas. 

— Cyclo solar, revolução ou periodo 
de 28 annos solares, no fim dos quaes 
principia c acaba o anno exactamente pe- 
los mesmos dias em que principiou e aca- 
bou o primeiro anno do cyclo. Entre as 
nações antigas, como a China, o Egypto, 
a Chaldca, a Grécia etc., estava em uso 
um grande numero de cyclos. 

— Cyclo épico, collecção de poemas he- 
roicos, épicos, versando sobre aventuras 
que têm por certo os mesmos heroes. — 
O cyclo carlovingiano. — O cyclo arthu- 
riano. 

— Termo de Medicina. Os médicos da 
seita methodica também deram este nome 
a uma reunião de meios curativos tontó- 
dos principalmente no regime e na die- 
teti<.'a, e continuados durante um certo 
numero de dias determinado ; o os empri^' 
gavam principalmente no tratamento das 
moléstias chronicas. Ca3lio Aureliano dis- 
tingue tres sortes de cyclos: 1.° o 
tem por objeeto fazer recuperar as fo'" 
ças ao doente fatigado pelaapplieaçaoiin' 
prudente de remedios, e que consiste uni- 
camente era um regime, em que os aU" 
mentos c os exercieios, até áquello perío- 
do inteiramente vedados, têm ura 
mento gradual durante nove dias: 2.°® 
que se faz seguirão doente depois do l- i 
e que só differe d'este em se permittu'® 
uso de alimentos um pouco menos faceis 
a digerir; 3.° que dura quasi o mesin" 
numero de dias, e consiste prineipaliBC"' 
te na privação dos alimentos acres e 
gados, e na administração de ura voini 
torio no segundo dia. Concluida esta tei 
ceira espeeie de cj'cIo, faziam repetir 
dous primeiros. A este methodo curati^" 
djram o nome (Xornetliodo ovx rec/ra cycli''''' 

CYCLÓPAS, s. m. jjl. Vid. Cyclopes. 

Nào faltam alli os raios de nrtificio. 
Os trêmulos cometas imitando : 
Fazem os bombavcleiros seu oflicio, 
O eeo, a terra, o as ondas atroaiido. 
Mostra-se dos o exercido . 
Nas bombas que de fogo estão queimando • 
Outros com vozes, com que o ceo feriani) 
Instrumentos altisonos tangiam. 

cAM., Lus., c. II, est. 90. 

— (kDos Cyclopas, (por serem os 
meiros que fabricaram ferro, & ' 
e armas d'elles) fahulizaruo os v 
qua tinhão em o meio huvi só olho.^ 
tonio Cordeiro, Historia Insulana, 
I, cap. 6. . j, 

t GYCLGPÉA, s. f. Termo da 
dado. Dansa pantomimica que '"''1',"^ ],,5. 
tava um Cyclópe, ou antes um 
mo cego e bêbado. Poeticamente, sig" 
ofiíeina de Vulcano. , ^ 

CYGLÓPES, s. m. pl. (Do latira 
Termo dc Mythologia. Espeeie de 
tes, que apenas tinham um olho_Qg 
da testa, e que habitavam a 
Cyclópcs, segundo as ficçoes 
cas, gigantes da Sieilia, filhos rj^a" 
no, c de Aiuphitríte, ou do Ceo e ^ 

d dlli Uo UUldlUO U.O » TllOSj 
lhavam com cüc nas forjas dc 
nas cavernas do monte Etna, ^ 
a preparar os raios dc 
tas também deram o nome de c 
aos Sicilianos pela vizinhançi^ ^ 
do monte Etna. , 

— Termo de Historia Natuia • ^[ijo 
ecos branchiopodios, que têra ^ aiitÇ 
situado sobre o dorso do seg®® —>u! ni íllS 
rior   do tronco; o corpo 
estreito na extremidade ' 
e algumas vezes quatro, anteni' 
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at6 dez, pes apparentes, felpudos; e 
cíiiida longa e ibrcada. 

CÍCÒMORO. Vid, Sycomoro. 
CYLÍNDRO, i". m. [\io grrgokylindros). 

Wpo roliyo, e d'um diâmetro egual em 
todo o seu comprimento. 

Termo de Geometria. Solido geo- 
"letrico, formado pela revolução de um 
purallelogi'ammo rectaiigulo; tem por base 

circulo, e toda a secçào, parallela a 
base, ó um circulo do mesmo dia- 

nietro. 
Termo de Marinha. Corpo roliço, 

Poi" cujo centro passa um eixo, á roda do 
qual gyra, o que descansa sobre dous 
apoios; n'elle se gome o cabo do leme 
P'""'», mediantü a roda ou rodas que se íi- 

nos extremos do mesmo cylindro, se 
"''r a direeção conveniente ao navio. 

Termo do Botanica. Nome do uma 
1*®'' cultivada nos jardins, e de um arbus- 
° cujas folhas se parecem com as da 
^^loixoeira; porém mais brandas, e do 
*^01' osverdinhada, c com cheiro suave. 

t CYLINDRÓIDE, s. f. (Do latim cylin- 
Termo dc Geometria. Solido da 

■^'Çíio de cylindro, mas com as bases op- 
Postas e paralellas ellipticas. 

CYMBA, s. (Do latim cymha). Barca. 
^ CYMBALÁRIA, s. f. (Do latim cymha- 

Termo de Botanica. Planta annual, 
.^®®iíicada por Linneo na didynamia an- 

Sospoi-i0ijj (.Qjj, Q nome de antirrhinum 
Jf^^ljaluria, e pertencente á tamilia das 
^crofularias de Jussieu. 

j "YíJBALO, s. m. (Do latim cymbalum). 
"^^'riimento de musica; especie de cravo. 

ç ^^MBIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim 
barca, e forma). Termo de His- 

1 Natural. Que tem a forma d'uma 
■"arca. 
rj, CYNÀNCHE, s. /. (Do grego kynagkê). 

de Medicina. Especie d'angina, 
jg^^'"iÇncia inílammatoria, em que os doen- 
,1 ^ deitam a lingua de fóra á maneira 

cães cuia respiração é curta, anhe- 

Q ^'NANCHIGO, adj. (Do cynanche, com 
«icoí). Que respeita á cynan- 

;t^yNANTROPÍA, s. f. (Do grego kyun, 
Jl cào, antrôpos, homem). Termo de 
^j ^'cina. Especie de melancholia, na qual 

ente se julga transformado em cão. 
g J^^YNAROCÉPHALAS, s. f. pl. (Do gre- 

nome d'uma planta indeter- 

^ot' ■ ' ^ cabeça). Termo do 
plantas, que con- 

segunda ordem da classe das di- 
gyjj ^^^Jiies inonopétalas de estámes epi- 

® antheras conjunctas, de Jussieu. 
Culy ® cavactóres são : ílôres ílosculosas; 

com varias ordens do es- 
,'®bricadas; receptaculo commum, 

nem ou coberto de pellos ; os floroes 
.^0 ordinário irregulares j os her- 

com cinco divisões iguaes e 
tantos estámes; estigma simples ou 

bifendido; troncos herbaceos, mui pou- 
cas vezes fructescentes; folhas alternas, 
espinhosas, ou sem espinhos; ílôres termi- 
naes, raramente axillares. 

CYNICO, adj. (Do grego kynikos). Per- 
tencente á seita dos cynicos. 

— Figuradamente : Impúdico, obsce- 
no, deshonesto, sem pejo, dissohito. 

— Termo de Medicina. Espasmo, con- 
vulsão cynica, movia ento convulsiv^/los 
musculos das faces, que faz que os lábios, 
contrahidos, se desviem de modo que dei- 
xam vêr os dentes á maneira do cão quan- 
do estil assanhado. 

f CYNICOS, s. m. pl. (Vid. Cynico). 
Termo de Antigüidade. Seita do philoso- 
phos Gregos, satyricos e sem pudor, fun- 
dada por Anthistenes cm um sitio do 
Athenas chamado Cynosargo, donde veio 
chamar-se cynica a seita, e dar-se-lhe por 
symbolo um cão. Fazia consistir a sabe- 
doria em calcar aos pés todos os prejuí- 
zos, e ainda mesmo todas as leis da do- 
cência e da honestidade. " 

f CYNIPES, í. m. (Do grego kyôn, ky- 
nos, cão, e ips, especie do insecto). Ter- 
mo de Zoologia. Genero dc insectos hy- 
menópteros. Da picada, que as femeas 
destes insectos fazem nos vegetaes, para 
depor os seus ovos, ó que se formam as 
excrescencias conhecidas pelo nome de 
noz de galha, e de bedegar. 

CYNÍSMO, s. m. (Do grego kynismos). 
Seita, doutrina, caracter, dos philosophos 
cynicos. 

— Figuradamente: Impudencia cyni- 
ca, falta dc pejo, depravação do costu- 
mes, despreso das regras da decencia. 

CYNOCÉPHALO, s. m. (Do grego kyo7i, 
kynôs, cão, o kephalê, cabeça). Termo de 
Historia Natural. Genero do macacos do 
focinho alongado o como truncado na pon- 
ta, onde têm as ventas, o que lhe dá a 
similhança de um focinho do cão. 

— Termo de Antigüidade. Animal fa- 
buloso adorado pelos Egypcios com o no- 
me de Anubis. Era symboío astronomi- 
co mui celebre entre os hieroglyphos do 
Egypto, o por elle se designavam os equi- 
nóxios. 

— Pl. Cynocephalos, povos das mon- 
tanhas da índia, os quaes, conforme as 
i-elações de Plinio o Auio Gellio, oram as- 
sim chamados porque tinham cabeças de 
cão. 

CYNOGLÒSSA, s. /. (Do grego kyno- 
glosson, do kyôn, kynos, cão, o glôssa, 
lingua). Termo do Botanica. Lingua de 
cão, planta assim chamada por causa da 
fôrma das suas folhas. E bisannual, clas- 
sificada por Linneo na pentandria mono- 
gynia com o nome dc cynoglussum ojfiei- 
nale, e pertence á família das borragíneas 
de Jussiou. Tem as lolhas largas, lanceola- 
das, cotanilhosas; a corolla afunilada; os es- 
tamos mais curtos que a corolla; o o fructo 
ouriçado. As suas raizes são grossas, com- 
pridas, carnudas, cinzentas ou escuras, 

avermelhadas por fóra, brancas por den- 
tro, de cheiro viroso, o de sabor insipi- 
do, e passam por antispasmodieas o nar- 
cóticas, mas parece que são pouco acti- 
vas; e as pilulas de cynoglossa tiram a 
sua principal virtude do íiçafrão, do cas- 
toreo, e principalmente do opio que ellas 
contêm. 

CYNOREXÍA, s. f. (Do grego kyon, 
kynos, cão, e orexia, fome). Termo de Me- 
dicina. Fome canina, nome que davam 
os antigos a uma variedade da bulimia, 
na qual os enfermos vomitam todos oa 
alimentos que tomam. E quasi sempro 
um symptoma da gastrite chronica. V. Bu- 
limia. 

CYNORRHODO, s, m. (Do grego kyon, 
kynos, cão, e rodon, rosa). Termo do Bo- 
tanica. Fructo da rosa de cão ou brava. 
E oval, um pouco comprido, lizo, do côr 
vermelha mui viva^ o tem propriedade 
adstringente. 

— Conserva de cynorrhodo, conserva 
pharmaceutica appiicada contra as diar- 
rheas chronicas. Prepara-se uma polpa, 
deixando macerar em vinho branco o pi- 
zando depois os cynorrhodos colhidos an- 
tes da sua perfeita maduração, o priva- 
dos das suas sementes o dos seus pellos 
interiores; o com uma parto d'esta polpa 
o parte o meia de assucar em consistên- 
cia de electuario se faz a dita conserva. 

CYNOSBÀTOS, s. m. (Da latim cynosba- 
tus). Termo de Botanica. Planta de quo 
faliam os antigos o que se suppõo ser a 
rosa brava ou canina. 

CYNOSÚRA, s.f. (Do grego kyon, kynôs, 
cão, oyra, cauda). Termo d'Astronomia. 
Nome d'uma constellação do polo norto 
chamada também Ursa menor. 

Que Senhor fora do Malayo Estado 
Pura oiido resplandece Cyuosura 
Paia o Austro, Sabão, o Ciiigapura. 

D13 ME.VEZKS, MAL.ICA CONQ., 1ÍV. IV, CSt. 93. 

Óllia por outras partes a pintura 
Quo as estrellas fulgentes vão fazenda ; 
Olha a Carreta, attenta a Cyuosura, 
Andromoda e seu pae, e o Drago horrendo: 
Vê de Cassiopea a formosura, 
15 do Orionte o gesto vê tremendo ; 
Ülha o Cysne morrendo, que suspira, 
A lebre, os cães, a nau, e a doce lyra. 

CAM., Lus., e. X, est. 88. 

CYOÁDO, Vid. Cioado. 
CYPARÍSO, s, m. (Do latim cy^arissus, 

do grego kyparissos). Cypresto. 

As arvores agrestes que os outeiros 
Tfem com frondente coma cnnobrecidos, 
Alemos são de Alcides o os loureiros 
Do louro deos amadog e queridos ; 
Myrtos do Cytherea, co'o3 pinheiros 
Do Cybele, por outro amor vencidos : 
Estil* apontando o agudo cypariso^ 
Para onde é posto o ethereo paraíso. 

CAM., LDS., o. IX, est. 57. 

f CYPERÁCEAS, s. f. pl. (Do latim cij- 
peracece, do cypéros, junco). Termo de 
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Botanica. Família de plantas que consti- 
tue a sexta ordem da classe das mono- 
cotyledones, de estames hypogyneos, de 
Jussieii. Os seus caracteres sào: flores 
hermaphroditas ou monoicas, cada uma 
sobre uma palheta que lhe servo de calyx; 
tres estames debaixo do pistillo; um ova- 
rio superior; um estilete: estigma fre- 
qüentemente triplicado; semente solita- 
ria, nua ou entunicada, algumas vezes ro- 
deada de sedas ou pellos que nascem da 
base; o corcnlo e a germinação como nas 
gratnineas ; palhetas unifloras, juntas em 
espigas ou fascículos; colmo cylindrico ou 
tn;ii)giil;ir, ordinariamente sem nós: as 
íuihiis ti.,raes rentes, com as radicaes e 
c.'ului; s envaginantes. 

CYPRESTÁL, s. m. (De cypreste, com o 
suffixo «al»). Arvoredo de cyprestes. 

CYPRÉSTE, s. VI. (Do latim cypressm, 
do grego kyparissos). Termo de Botanica. 
Arvore classificada por Linneo na monoe- 
cia monadelpliia, com o nome de cupres- 
sus semper virens, e pertencente á íkmi- 
lia das estrobilosas, de Jussieu. Lança 
um tronco direito, elevado, guarnecido de 
muitos ramos, e acabando em forma de 
pyramide; tem as folhas imbricadas, sem- 
pre verdes; a coroila nulla; e dá umas 
nozes pequenas, angulosas, monospermas, 
que se chamam — maçãs de, cypreste. A 
sua madeira é muito estimada, principal- 
mente para cobrir as casas, e o cheiro de 
resina, que ella conserva por muito tempo, 
a faz inaccessivel aos insectos que atacam 
outras cspecies de madeira, üypre.ste de 
agua, ou cedro do Bussaco (lat. cwpresBus 
glauca). Os antigos plantavam cyprestes, 
por ornato, em roda dos seus sepulchros, 
d'onde se originou a idéia fúnebre e triste 
que se costuma associar a estas arvores. 

Poz-sc o Sol; como já na sombra fea, 
Do dia pouco a pouco a luz desmaia ! 
E a pai-da mão da Noite, antes que caia, 
De grossas nuvens todo o ar semea! 
Apenas jii diviso a minha Aldea; 
Já do cyprestemào distingo a faia : 
Tudo em silencio está : Só lá na praia 
Se ouvem quebrar as ondas pela arêa. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 39, (3." ed.). 

— Termo de Armaria. Movei do arma- 
ria representando esta arvore, que se dis- 
tingue pela sua altura, e pela cstreiteza 
de seus ramos. 

CYPRO, 8. 771. (Do latim cyprus). Ar- 
busto, especie de alfeneiro. 

CYRENÊO, s. m. (De Cyrene). O homem 
de Cyrene que ajudou a Jesus Christo a 
levar a cruz ao calvario. 

— Figuradamente: Ajudante, o que 
auxilia ou assiste a alguém, em alguma 
cousa diíRcil. 

CYROCRÓTHES, s. m. Termo de His- 
toria Natural.. Animal fabuloso que, se- 
gundo os antigos, nunca cerrava os olhos. 

CYSNE, s. 771. (Do latira cycnus, do gre- 
go kyknos). Termo de Historia Natural. 
Subgenero do aves palmípedes, denomi- 

nado cygnus por Meycr, e distribuído por 
Cuvier no genero dos patos. Os seus ca- 
racteres são: bico igualmente largo em 
todo o seu comprimento, mais alto que 
largo na base; as ventas situadas pouco 
mais ou menos no meio da sua extensão, 
e o pescoço muito comprido. São de maior 
estatura que as outras aves palmípedes, 
e nutrem-se principalmente de sementes 
e r?.jzes de plantas aquaticas. 

— Cysne ordinário, ó a especie que se 
tem domesticado, e que serve de ornato 
aos tanques e lagos de alguns jardins. A 
suavidade dos seus movimentos, a elegan- 
cia das suas formas, a nítida alvura da 
sua plumagem, o constituíram emblema 
da belleza e da innocencia. A magestosa 
e natural facilidade com que elle se move 
pela agua mostra-nos ser o mais perfei- 
to modelo que nos offerece a natureza 
para a arte da navegação. Serve-lhe de 
leme a cauda, os pés de remos; e, meio 
abertas ao vento, as suas grandes azas 
são as veias que irapelleni a vivcnte em- 
barcação, navio e piloto ao mesmo tem- 
po. O cysne faz o seu ninho entre os jun- 
cos á borda dos lagos, e poe seis ou oito 
ovos de côr esverdir.hada. E de natural 
muito manso, mas não teme nem a «guia, 
a cujos ataques oppõe as siuis vigorosas 
azas, que lhe servem ao mesmo tempo de 
escudo e arma offensiva. O canto melo- 
dioso que esta ave faz ouvir antes de ex- 
pirar ó uma mera ficção poética. — íAs 
armas tambum de negro e cisnes hranros 
por eUas.K Francisco do Bloraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap, 38. 

Vc de Cussiopea a formosura, 
E do Orionte o gesto vô tremendo; 
0!ha o Cysne morrendo, que suspira, 
A lebre, os cães, a náo, é a doce lyra. 

cAsi., Lus., e. X, est. 88. 

Armado de ponto em branco 
Venha o Cysne rebolindo; 
Pois sempre ciintou de requiem. 
Venha fazer os oflicios. 

JEK. BAHIA, A UM TINTAS. MOETO POR UM GATO. 

 pois tanto o fulo Caldas, 
Imita a Anacreonte em verso, quanto 
Negro perum, na alvura, ao branco Cysne. 

raAKC. M. DO NASC., 0BEA3, t. I, p. 9G. 

— Cysne de bico encarnado, ou cysne 
ordinário {anas olor, de Gmelin), que 
tem o bico vermelho com uma cercadura 
negra, coroado na base de uma protube- 
rancia arredondada, e a plumagem de 
uma côr branca de neve. 

— Cysne de bico preto {anas cycnus), 
que tem o bico negro, amarello na base, 
e a cor branca do corpo mesclada de um 
cinzento amarellado. 

— Cysne preto (anas plutonia, de 
Shavv), ha pouco descoberto na Nova Hol- 
landa, que é todo negro, á excepção das 
primeiras pennas das azas, que sào bran- 
cas ; e do bico que ó encarnado. 

— Figuradamente : Nome que se dá aos 
grandes poetas, e músicos celebres. — O 

cysne mantuano, Virgílio. — O cysne <^6- 
hano, Pindaro. 

Se da celebre Laura a formosura 
Ilum numeroso cysna ufano escreve, 
Iluma angélica pcniia se te deve, 
Pois o Céo cm formar-te mais se apura. 

CAM., SONETOS, n. 103. 

 Onde um suspiro 
Do morte lhe quebrou a extrema corda 
Que Eleutheria divina lhe aflinára 
Do cantor que no alento derradeiro 
Ouviram as cidades contendoras 
Pelo berço d'Homero, em canção ultima 
Do moribundo Cysne, o brado ingente 
Alçar da gloria aos íilbos acordados 
De Leonidas que dorme. 

GABRETT, CAMÕES, C. V, Cap. 13. 

— Canto do cysne, ultima obra que es- 
creve um grande poeta ou orador, an*®' 
da sua morte. 

Termo d'Astronomia. 'ellaçao bo 
real composta de cinco e:itj s em ciu2« 

CYSTALGÍA, s. /. (Do ^iCgo 
bexiga, âlgos, dôr). Termo de Medicina- 
Dôr nervosa na bexiga. 

CYSTE, s. »). Termo de Medicina- 
— Cyster/o/eí, bexiga, ou vesicula do íe • 

CYSTICO, ad). (Do grego Icydis, bexi- 
ga). Termo de Anatomia. Pertencente 
bexiga, ou ao vesieulo belliario. 

— Termo do Cirurgia. Tumores cyS 
ticos, tumores principalmente comp"^ 
de kystos múltiplos. • 

CYSTÍNA, s. /. (Do grego Icystis, 
ga). Termo deChimica. Nome dado a " I t a Vv* 
substancia achada em certos calculo» 
siculares, e chamada por alguns aucto 
oxydo cystico. Vid. Cystico. ^ 

CYSTIRRHAGÍA, s. f. (Do 
tis, bexiga, e rliagê, erupção de 
Termo de Medicina. Hemorrhagia da ^ 
xiga, occasionada pela rotura de 
vaso. Alguns auctores empregarano 
palavra como synonimo de cystirrhea- 

CYSTIRRHÉA, s. f. (Do g''eg°/'jie- 
bexiga, e reín, derramar). Termo de 
decina. Evacuação chronica de niuco ^ 
CO c puriforme que sahe pela uretn ; 
provem da bexiga. . ^g. 

CYSTÍTE, s. f. (Do grego 
xiga, e d'um radical kytein, 
Termo de Medicina. Inflammação 
ou algumas das membranas que en 
na composição da bexiga urinaria» ® 
ticularmente da sua membrana m q, 

— Cystite aguda, é quasi scmpr®^"^j 
duzida por uma irritação mechanic^^j^^j 
bexiga, como na operação da 
e, apezar da applicação de todos os j 
antiphlogisticos, é muitas vezes s » 
de uma morte'rapida. . 

— Cystite catharral, é quasi 
causada por cálculos, por diureticos 
aífecçi5es syphiliticas, variaçSe® ^ qU' 
peratura, demora mui prolonga^' 
rina, etc. Perturbação na secreçao^^^jpjig 
rina, dôr na região hypogastrica» qs 
misturadas do sangue e de íl^® 
principaes symptomas d'este cata 
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tende sempre para o estado chronico. O 
tratamento do catarrho da bexiga não 
áiffere ao principio do que se segue nas 
outras affeeções catarraes. Quando chega 
® ser chronico, empregam-se com vanta- 
Sem as composições chamadas balsamicas, 
°as quaes os balsamos são unidos ás re- 
sinas e aos oleos essenciaes, 

t CYSTITOMO, s. m. (Do grego hystis, 
®í^psula, bexiga, e toriiê, secção). Termo 
ue Cirurgia. Instrumento inventado por 
^afaye, para abrir a lamina anterior da 
®®psula crystallina na operação da cata- 
racta por extracção. Também havia um 
instrumento com o mesmo nome usado na 
®peraçSo da talha e da invenção de Lecat, 
"^stinado a incidir o perinêo e penetrar 
®té á bexiga. 

CYSTOCÉLE, s. f. (Do grego kystis, 
°pxiga, e hêlè, tumor). Termo de Cirur- 
gia. Hérnia na bexiga. 
, CYSTODYNIA, s. /. (Do grego hystis, 

e odynê, dor). Termo de Medici- 
1a. pôr rheumatismal que tem o seu as- 
®®®to na túnica muscular da bexiga uri- 

Segundo alguns auctores, esta pa- 
que iá não está em uso, é synoni- 

■"o de Cystalgia. 
^CYSTOTOMÍA, s. f. (Vid. Cystotomo). 
p^rrno de Cirurgia. Incisão da bexiga, 
jaticava-se antigamente esta incisão não 
"para extrahir os cálculos urinarios, mas 

a ourina: a este ultimo caso é 
tinham restringido a denominação de 

^ystotomia, porque ao primeiro chamaram 
P®''ação da talha. Mas hoje a palavra 

^ystotomia está admittida pelo uso, por 
^"" preferível ao termo barbaro talha e 

palavra inexacta e imprópria lithotomia : 

e designa a operação por meio da qual 
se pratica uma incisão que penetra até á 
bexiga urinaria a fim de extrahir d'ella 
os cálculos. Chega-se á bexiga pelo hy- 
pogastrio, pelo perinêo, ou pela face pos- 
terior d'este orgào. Distingucm-se diver- 
sas especies. — Cystotomia hypogastrica, 
perineal, lateral, etc. 

CYSTÓTOMO, s. m. (Do grego kystis, 
bexiga, e tome, incisão). Termo de Cirur- 
gia. Lithotomo, instrumento para fazer 
uma incisão na bexiga. Tem sido inven- 
tado de diversas formas, mais ou menos 
complicadas, de que a maior parte já hoje 
não estão em uso. Daremos uma abrevia- 
da noticia dos mais conhecidos. O cysto- 
mo com que se praticava a i ^ cração da 
talha, por meio do grande app .ho, du- 
rante os séculos XVI e XVII, ' que era 
uma especie de lanceta comprida; o de 
Thomas, empergado para o apparelho la- 
teral, e conhecido pelo nome de cystototo- 
mo occultu; o que foi imitado do bisturi 
de Bienaise, e também usado na cystoto- 
mia lateral; os de Lecat, de Pouteau, de 
Nannoni, etc., e hoje apenas conhecidos; 
e finalmente, o cystotomo duplicado de 
Dupuytren. 

t CYTÍNEAS, s. /. pl, (Do grego Ityti- 
nos, calyx carnudo da romeira). Termo 
de Bolanica. P\'imilia de plantas dicotyle- 
doneas estabelecida por Brown para col- 
locar os generos citinus raflesia, e nepen- 
thes. Os seus caracteres são: flores unise- 
xuaes, monoicasou dioicas ; calyx adheren- 
tee inferior, ou livre e superior cora quatro 
ou cinco divisões imbricadas ; estames em 
numero de oito, dezeseis ou mais, reuni- 
dos pelos filetcs e antheras que são ex- 

troses, bicellulares; ovario superior ou 
inferior com uma ou quatro cellulas, e 
quatro até oito trophospermas parietaes, 
situados longitudinalmente, e cobertos-por 
um grande numero de ovulos; estilete cy- 
lindrico ou nullo, terminado por um esti- 
gma que apresenta tantos lobulos quantos 
são os trophospermas; perisperma car- 
nudo; embrião levantado, axillar e dico- 
tyledoneo. 

t CYTISÍNA, s.. /. (De Cytiso, com o 
suffixo «ina»). Termo de Chimica. Prin- 
cipio vegetal immediato descoberto por 
Clievalier o Lassaignenas sementes do cy- 
tisus lahurnum e de arnica moiitana, Tem 
analogia com a emitina: na dose de dous 
ou "três grãos provoca o vomito, e em 
maior dose daria origem a gravíssimos 
accidentes. Não se crystallisa; a sua cor é 
amarella tirante a escuro; e tem sabor 
amargo e nauseabundo. Esta substancia 
contem provavelmente um principio activo; 
mas neste estado de extracto não pôde ser 
considerada como pura. 

CYTISO, s, m, (Do grego kytisos). Ter- 
mo de Botanica. Genero de plantas legu- 
minosas, cujo typo é o cytisus lahurnum. 

f CYZICÉNE, s. m. (Do latim Cyzícenus, 
da cidade de Cyzico em Mysia). Nome 
dado entre os Gregos a uma grande salla 
exposta ao norte, que correspondia ao ce- 
naculo dos latinos. 

CZÂR, s. m. Titulo dos soberanos da 
Rússia. Vid. Tsar. 

CZARÍNA, s.f. Titulo da Imperatriz da 
Rússia. Vid. Tsarina. 

CZAROWITZ, s. m. O filho, o herdeiro 
do Czar, Vid. Tsarowits, única fôrma 
exacta. 





gai-vos em minhas mãos, senão eu vinga- 
rei nessas vossas carnes, a morte dos meus 
com tanta maneira de crueza, que me te- 
nha por bem satisfeito da ojfença, que me 
fizestes. Mas ella, que té alli nunca vira 
outro gigante, e este era um dos mais bra- 
vos e Jerozes do mundo, nã% teve a sua 
vida por mui segura, d Francisco de Mo- 
raes, Palraeirim d'Inglaterra, cap. 27. — 
«jG porquü viu que um dos cavalleiros se 
apercebia da justa, tomando uma lança 
nas mãos e enlazando o cimo, encommen- 
doxi suas cousas á fortuna, e pôz as per- 
nas ao cavallo, remetendo contra o esfor- 
çado rei liecindos, que era o que já o es- 
perava, Porque aquelle dia o Gigante 
JJramusiando saiu á caça acompanhado 
delle e de Ti. Duardos, Frimalião e Ar- 
nedos, e os seus dous bravos gigantes vie- 
ram também té fóra da ponte, que d'alli 
nunca passavam sem expresso mandado 
de Dramusiando, antes ficavam sempre 
jwr guarda da torre.n Idcm, Ibidem, cap. 
5'J. — aPera se saber quem fosse este Da- 
liarte do Valle escuro, diz-se que ao tem- 
po que o príncipe D. Duardos vinha do 
reino de Lacedemonia pera a Orecia, dei- 
xando já desencantado elrei larnaes, e 
pacifico senhor em suas terras, uma don- 
zella entrou em sua não, que sem dizer 
nenhuma cousa se foi ao governo d'ella, e 
a fez virar contra sua filha onde livrou 
um cavalleiro que por traição queria ma- 
tar, e dahi o levou onde estava a mãi 
d'Argonida, de quem ouve Pompides pola 
maneira que no livro de Primalião se con- 
ta.t> Ideni, Ibideni, cap. 14. — ^A vinte 
e dous dias de Abril de mil quinhentos 
vinte e nove annos na Cidade de Çarago- 
ça de Aragão, foram juntos Mercúrio de 
Gatinara Conde de Gatinara^ Chancellcr 
mór do Imjierador Carlos Quinto liey do 
Castella, f D. Fr. Garcia de Loyassa 
Bispo de Osma seu Confessor, e D. Fr. 
Garcia de Padilha Commendador maior 
de Calatrava, procuradores de Sua Ma- 

m. Quarta Icttra do alpha- 
e terceira das consoan- 

. A lettra d tem na lingua 
apenas um valor do momen- 

sonante dental. Occorrc 

fiti inicial c mediai c nimca como o só se articida com r, como em 
"■na, draga, pedra, vidro. 

pronunciação da letra d deita a 
dQg (jgjitQg décima com hum pouco 

espiViío.» Ferníio d'01iveira, Gram- 
^ 'Ca de linguagem poríugueza, cap. 13. 

letras, 

Ças tantos trabalhos, nem mudan- 
IH seruir seus ofiçios, como ucmos 

as outras, tíeruemnos comum- 
todalas dições, como pouo nos 

irioj republica: ao .qual as pode- 
if^lj^''''nj>arar: e por isso as atamos em 

íZeZZíis muita mençam.D João de 
hz / guardar a ordem que tem., nem 

^Orthographia, p. 195. (2." cd.) 
T. Letras mudas teem em si muita 

porque a pronunciação de 
IcíV ^ ^ outra he quasi de huma ma- 
'jar ■' ® lingua posta no mesmo lu- 

quando oi. se jormn com mais 
^ com a lingoa mais lauantada 

itrit ^ J^^'^''dar, & o à. com ella entre os 
semelhança ^Gomo diz 

muitas palavras, em que en- 
fru). screuião os antigos per. t. co- 
íer_ ^®^^nter, Cassautra, jjor Alexan- 
íe?-' '^sssaiidra. Outros screuiào, set, 

^ ^tuentus, por aduentus, se- 
screue. E pelo contrario 

'lí ííuri amanid por amauit.» Diiar- 
de Lerio, Orthographia. 

H^arto ' signal d'ordem desigpa o 
Ou do uma serie, o quarto lo- 

""D parte d'um todo. 
^làr ' '''' quarta lettra domini- 

''tios ^ ^oiniingo nos calendarios mo- 

^ calendario 

1 — Em ]\Iusica^ D indica o tom do ró. 
, Escripto por cima das cinco regras, 6 a 

abreviatura do italiano dolce, o significa 
brando, suave. 

— No antigo alpliabeto chimico, D in- 
dicava o sulfato de ferro. 

— Nas formulas, D. S. significara por 
abreviatura detur et signetur, (isto é, que 
se dê, e que se designe); D. D. vitr., abre- 
viatura do detur ad, que se dá em; D. D. 
vitr., por detur ad vitrum, que se dá cm 
um X. 

— Como lettra numerai, o D maiusculo 
significa ãOO; esta significação vem do 
q)jo os Romanos marcavam õOO por Iq, 
que era a metade d'uma especio do M as- 
sim escripta CIq, e á qual davam por 
abreviatura o valor de 1()Ü00. Na llol- 
landa os impresBores marcam gcraluiente 
I.ÜÜO, d'esta maneira: CIq. _ 

— Com um traço por cima D valia 
5:000. 

— D. A. Em Antigüidades romanas, 
abreviatura de divus Augustus, divino Au- 
gusto. _ 

— E também a abrcviatui-a do dom, c 
don, titulo dado aos senhores italianos, 
liespanlioes, o portuguezes, e aos antigos 
frades benedictinos.— D. Pedro IV. 

— íE logo esse Deam jurou aos santos 
Evangelhos corporalmente por el tangudo 
se na alma da dita D. Costança, que essa 
D. Costança tenha bem, e fielmente, e a 
verdade compridamente todo esto, e que nt! 
venha contra elo em nenhum tempo nem 
por nenhum tempo, nem por nenhuma ra- 
zom.D Documento de 1338, no Corpo Di- 
plomático Portuguez, publ. pelo visconde 
de Santarém, Tom. i, p. 219. — aComo 
o Ahbade de S. Miguel de Borba de Go- 
dim esquivasse hum dia jeitar Colheita, e 
Albergagem com boa cór, e franqueza a 
D. Gomes Ãlendes Geãeom, por trager 
muita gente em sua companha.D Docu- 
mento cm Viterbo, s. v.— aVós, D. ca- 
valleiro, mais ousado, que sisudo, entre- 
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gestade, e Francisco dos Covos seu Secre- 
tario^ e Escrivãoj e Notario público, e o 
Licenciado Antonio de Azevedo Continha, 
Embaixador, e Procurador d'ElEey D. 
João o Terceiro de Portugal.d Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vii, cap. 1. — «Po- 
rém chegando á noticia do povo que elle 
intentava nomear por successor do Reino 
a el-rei D. Filippe, clamaram todos fu- 
riosos contra esta resoluí^no, e quizeram 
àbrogar a si o direito de eleger principe.» 
Conde da Ericeira, Portugal Restaurado, 
Liv. I, p. 20. — « Vinha persuadida do 
D. Prior do Cr ato a mudallo da primei- 
ra opinião; e como se aquelle varão cons- 
tante houvesse de renderse aos interesses, 
lhe offereceo huma cédula firmada por El- 
Bey de Castella, em que lhe fasia pro- 
messa do Condado de Viana.n Fr. Do- 
mingos Teixeira, Vida de D. Nuno Alva- 
res- Pereira, Liv. i. 

— Nas inscripções latinas D. O. M.. 
está por: Deo optimo máximo, 

— D. abreviatura de Doutor. 
DA. Contraeção da preposição de e do 

artigo a. — « Tolhamos aqueste homâ da 
terra ca nom he hem que viva.» Acto dos 
Apostolos, cap. 22, § 22, em Inéditos de 
Alcobaça, Tojn. i. — <iE os naturaes delia 
mais ricos e abastados, per aazo das muy- 
tas carregaçoões que se faziam.:i> Fernão 
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 91. 
— «Esguardade a henignidade, muytas ve- 
zes se tempera per mansidoem o modo e 
rigor da justiça.» Idem, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 10. — «E 7nandamos que 
em todolos sohreditos casos, em que algum 
seja theudo d'e7itregar ouro ou prata assy 
per esta nossa Lei, que a entregue toda 
via, se a tever; e se disser que a nom tem, 
nem a pode aver, que o Juiz do Lugar 
lhe assine seis mezes d'espaço, em que a 
possa per sy, ou per oiitrem aver de fora 
da terra; e nom a avendo, nem pagando 
ao dito tempo, que seja preso, se for ho- 
mem de pequena condiçom, ataa que pa- 
gue e entregue o dito ouro ou prata; e 
seendo pessoa honrada, que pague a dita 
■prata ou ouro segundo a nossa Hordena- 
çom, e mais per pena o tresdóbro, do que 
assy pagar por marco da prata, ou por 
coroa, ou por outro qualquer ouro.» Or- 
denações AíTonsinas, Liv. iv, Tit. 1, § 
42. — <i.E quanto he aa segunda parte, 
em que os estabelecimentos Canonicos, e 
Leix Imperiaaes defendem levar as ditas 
mercadorias, sem poendo certa pena tem- 
poral a aquelles, que o contrairo fezerem, 
porque a Nós cabe declarar, e alvidrar a 
dita pena,assi ácerca dos Nossos naturaaes, 
como de quaaesquer outros estrangeiros, que 
durante a dita guerra antre Nós e os 
Mouros lhes levarem as ditas mercadorias 
em seu favor e em Nosso dãpno. Manda- 
mos, e Poetrws por Lei, que nom seja ne- 
nhum tam ousado, assi Nosso natural co- 
mo estrangeiro, de qualquer estado e con- 
diçom que seja, que leve mercadoria al- 

guã a terra de Mouros inmigos da Nossa 
Santa Fé Católica, e Nossos, durante a 
dita guerra, porque assi he estabelicido, 
e determinado pelas Constituiçoões dos San- 
tos Padres.» Ibidem, Tit. 63, § 3.— <s.E 
qualquer, que o contrairo fezer. Manda- 
mos, que se for estrangeiro, que por esse 
meesmo feito perca toda essa mercadoria, 
que assi levar, e os bens que ouver em 
Nossos liegnos e Senhorio, e também seja 
perdido o navio, em que for carregada ,- 
e se esse mercador, ou senhor do navio 
for Nosso subdito ou natural. Mandamos, 
que aalem da dita pena da mercadaria 
perca todolos bens que ouver, e sejam 
2)era a Coroa de Nossos Regnos.» Ibi- 
dem. — <íEl Rei dom Emamiel foi sem- 
pre mui agradecido dos seruiços, que lhe 
fazião, pelo que auendo respeito á gran- 
de obrigação em que era a Diogo da Syl- 
ua de Meneses, seu aio, que ho'criara, & 
doctrinara, com muito cuidado, & amor, 
lhe deu em serido Duque per licença, <È 
consentimento dei Rei dom loão ha villa 
de Celorico da Beira, com rendas, senho- 
rio, jurdição, (È depois de ser Rei, pos- 
to que mudasse ha dignidade, nem por 
isso mudou ha vontade que tinha de lhe 
fazer merce, mas antes ha acrecentou, 
mostrando por obra ho que sempre dese- 
jara, (Ê pera poer em effecto ha boa von- 
tade que tinha de satisfazer aos mereci- 
mentos de quem ho também sermra, estan- 
do ainda em Setuual, ho fez Conde de 
Portalegre, com rendas, jurdição, & cas- 
tello, nuis esta doação não houue ejfecto 
em tudo, porque ao tomar da posse se op- 
poserão hos principaes da villa, do que 
se tirarão estromentos em que com razões 
mui suficientes mostrauão, que huma tal 
Villa, quomo aquella não era bem que se 
apartasse da Coroa, nem se desse a pes- 
soa, que filho de Rei não fosse, do que el 
Rei foi mui indignado, (È procedeo con- 
tra elles, castigandoos mui rigorosamente 
com penas, degredos, & emprazamentos.» 
Damiao de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part, I, cap. 14. — a.Com tudo vendo 
que não querião desistir de sua leal opi- 
nião, (È que ho que fazião era por seu 
seruiço, & utilidade do patrimonio ádi Co- 
roa, mudou ha sustancia da merce, reser- 
uando pera sim ha jurdição, & senhorio 
da villa, & a dom Diogo da Sylua deu 
ho castello delia de juro, com só titulo de 
Conde, sem outro nenhum poder, pera 
elle, <È todos seus descendentes, & pelo em 
que esta doação não houue ejfecto satisfez 
el Rei ho Conde com outras merces.» 
Idem, Ibidem. — (íAntes que Peãralurez 
partisse deste lugar, mandou poer em ter- 
ra huma Cruz de pedra, quomo por pa- 
draõ, com que tomaua posse de toda aquel- 
la prouincia, pera Coroa dos regnos de 
Portugal a qual pos nome de sancta Cruz, 
jMsto que se agora {erradamente) cKame 
do Brasil, por caso do pao vermelho que 
delia vem, a que chamam Brasilj & assi 

despachou pera o regno Gaspar ãe Lemos 
no seu nauio, com nouas deste descobri- 
mento, no qual mandou hum homem 
da terra a el Rei, o que feito, deixando 
alli dous degradados, de vinte que leuaua, 
se partio aos dous dias do mes de 
tomando sua derrota pera o cabo de oo 
Sperança.» Idem, Ibidem, cap. 5o. "p 
«Sobre este negocio falou Aluaro da cosa 
em Saragoça muitas vezes a Fernain 
magalhães, & achando nelle vontade de s 
tornar pera o regno, escreueo huma car 
ta a el Rei que eu vi, que ho devia de í"" 
colher por ser homemi de grandes spii''-^^^' 
& muito pratico nas cousas do mar, 2"® 
do bacharel Rui faleiro não fezesse con at 
porque andaiia quasi fora de seu^sisO)^ 
mas nem isto aproveitou pera se nao W 
ctuar hum tamanho de seruiço a Oof 
destes regnos, de que se tantos desgostos^ 
& gastos depois seguiram, & tanta ja ^ 
ao mesmo Fernam de magalhães, 
o mar da banda do Sul, & o estreito 
descobrio, per onde Ia passou, se cham 
do seu sobre nome, & chamarão 
do mundo. Assi que jirocedendo 
de magalhães, & o faleiro neste - 
se vieram a contractar com el . 
Carlos, sobela viagem que auiam 
zer, de qxie os pontos principaes sam 
seguintes.» Idem, Ibidem, Part. iV; i 
37. 

Míis o que pocleraa ver 
quem jaa da vista çegou, 
porque quem me a mim levou 
meu alongado prazer 
nenhum bem ver me deixou : 
Deixou-ine em escuridade 
hum mal sobre outro sobejo, 
pelo que triste me vejo 
tam longe da liberdade 
como do bem que desejo. 187 O' 

CIIRYST. FALCÃO, OBRAS, p. 3, (cd- 

Baste o que tenho dito 
pera a veer por galardam 
tres regras da vossa mam, 
pera resposta das (juaes 
senhora fique o mais 
que aqui escrever devera 
se o eserever pudera. 

IDEM, IBIDEM, p. 16. 

Vam-se ao longo da praia 
afastadas do logar, 
deitam a roupa enxugar 
á sombra de huma faya: 
Ysabol encolhe a saya, 
Françisca deixa molhar, 
se bê lavam, melhor torcem, 
namorou-me ho seu lavar. 

IDEM, IBIDEM, p. 26. 

Çhegando á Pena furada. 
Aquém da Virgem da EstrelW) 
Achei ser hüa donzella, 
Bofá donzella dourada. 

QIL. VIC., AUTO PASTOnlI. PORTU 

Nós somos vida das gentes, 
E morte de nossas vidas ; 
A tyrannos—pacientes, 
Que a unhas o a dentes 
Nos tem as almas roidas. 

IDEM, AUTO DA BABOA DO TVüO. 
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O' mestre da vaidade, 
Tu nito sabes que es cativo, 
E escravo da Trindade ? 
Quem to deu ter potestade 
Sôbre nenhum corpo vivo ? 

IDEM, AUTO DA CAKANÊA. 

<íPrimalião pôz os olhos em si, e 
vendo suas armas rotas, e elle ferido por 
'"Mitas partes 'de seu corpo, e o campo 
^^nto do sangue de suas feridas, veio-lhe 

memória a sua Gridonia, e com uma 
'íiüáacZe triste, começou a sentir a que ella 
ç podia ter; dizendo comsigo mesma: 
^^nhora, hoje é o derradeiro dia que vos- 
*08 cuidados me podem dar que cuidar: 

morrerei nesta batalha, e co^ella darei 
fim as outras em que me vossa lembrança 

cada dia, e ninguém dirá por. mim 
?«e com temor da morte perdi nada da 
^1'a; pois só nella e não em outra cou- 

está o galardão e prêmio da virtude; 
que farei que depois de morto não 

Vosso servir.D Francisco do Mor.aes, 
aliueirim dlnglaterra, cap. 10. — aPois 
fnedos e o das armas negras, por não 

^rem livres daquella differença, tam- 
^m remetteram um ao outro, e todos jun- 
^mente se encontraram com tamanho im- 

como se aquelle odio fora de mais 
: e como se não errassem efossem es- 

ífciaes cavalleiros, do primeiro encontro 
ao chã-o, sem. nenhum ficar a ca- 

então arrancando das espadas, co- 
'"^^Tam antre si uma tão perigosa hata- 
^ que em pequeno espaço a fortaleza 
^ seus golpes poz os corpos em necessida- 
^^d'armas de novo.y> Idem, Ibideili, cap. 

* ^ - e /It^yt/yr/no /> r\ r\'>i'hrr*í\ oo ir>i*n 
da 

<íÁrnedos e o outro se travaram 
mesvia sorte, e tanto andaram todos, 

r^^^ando suas forças e gastando o sangue 
*eus corpos, té, que com o muito des- 

^ ^cimento delle, caíram no chão trava- 
í<ns nos outros, tão sem sentido como 

® 'wo tinhapera sentir o lugar onde 
Dramusiando sahiu ao campo 

^^panhado de seus prisioneiros, de 

nh ^ fiava com a fé que delles ti- 
Ibidem. — <íE antes que caisse, 

^ ® fúria da morte, lhe fez um re- 
tomando o de chão 

'^eio do corpo o forçou a pôr as 

* c^g terra, mas logo foi levantado, 
òeç- a elle por lhe cortar a ca- 

° morto de todo.d Idem, Ibi- 21. — «Pois os da outra ban- 
t<^^em eram de tanto preço, como 

que se deve fazer menção, sa- 
gentis homens. Beroldo tirou 

j!(g negro e lagrimas de prata, de 
armas vinham cubertas, no 

Çdcío '^<^f>ipo negro um corpo espeda- 
""''esce ' cap. 38. — lElogo 
"ia, í/ia Dominus noster & 

ejus: & sapienticB. ejus non 
''íct •' porque só quem tem sabedo- 

^^^ero pôde cmtar o numero das 

^ digo do numero dos 
ÍWtí a matéria do Bosario en- 

—87. 
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cerra em sy, verdadeiramente innumera- 
vel. S. João vio a Senhora coroada de 
Estrellas, c& cotou, que eraõ doze: Et in 
capite ejus corona stellarum duodecim.t 
Antonio Vieira, Sermões do Rosário, Part. 
II, § 316. — iComo se dissera, não po- 
dia ser mayor erro, que estando Adão 
condenado á morte, então como quem de 
proposito trataua da vida, chamar a sua 
molher Eua: este mesmo erro sustentamos 
aindu oje, que sendo tão certa & ordina- 
ria a morte, de cada hum, assi tratamos 
da vida, como se não X)uuera de ter fim, 
& a este nosso erro açode a Igreja Sãta 
lembrandonos oje em estas palauras o que 
somos, & auemos de ser,» Fr. Thomaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, p, 3, v., col. 2. 

Passámos a grande Ilha da Madeira, 
(Que do muito arvoredo assi se chama) 
Das que nós povoamos,, a primeira. 
Mais celebre por nome, que por fama : 
Mas nem por ser do mundo a derradeira 
Se lhe avantajam quantas Venus ama ; 
Antes, sendo esta sua, se esquecCra 
De Cypro, Gnído, Paphos, e Cythera. 

CAM., LUB., c. v, est. 5. 

As ondaa navegavam do oriente 
Já nos mares da Indiii, c enxergavam 
Osthálamos do sol, que nasce ardente ; 
Já quasi seus desejos se acabavam. 
Mas o mau de Thyoneu, que na alma sento 
4^3 venturas, que então se apparelhavam 
Agente lusitiina, d'ellas dina, 
Arde, morre, blasphema, e desatina. 

IDEM, imDKM, c. VI, est. G. 

Chamará o snmoriin mais gente nova ; 
Virão Eeis do Bipur, e de Tanor 
Das serras deNarsinga, que alta prova 
Estarào promettcndo a seu senhor : 
Fará que todo o nairc emfim se mova, 
Que entre Calecnt jaz, e Cananor, 
D'ambasas leis iuiigas para a guerra, 
Mouros jwr mar, gentios pela terra. 

■ IDEM, iulDF.M, c. I, est. 14. 

— «O Tamur, vendo o inimigo desba- 
ratado, deo nelle, e o acabou de destruir, 
e vitorioso se recolheo a Camorcnnt, dei- 
xando hum neto seu chamado Pirmaho- 
med, (jilho de Janguir seu fdho mais ve- 
lho, que já era morto,) naquella 
que ganhou, fóra do Oxo pera a banda 
da índia, cujas principaes Cidades eram 
Bel, Nibab, e Cabul, e nesta assentou sua 
cadeira. Foi isto parto dos annos de 1394.» 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. x, cap. 
2. — «Esta he huma reU de mnlhadey- 
ros gloriosos, que tem por certo, que tudo 
o seu melhor, que o da outra gente, d Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 14. 
 E só não posso 
Em silencio passar nquella rara. 
Grande, e quasi real magnilicencia, 
Com que sua Excelleucia foi servido, 
A muitos membros deste grave Corpo, 
Uns Capitães fazer, outros Tenentes, 
Algims Alferos, Ajudantes outros, 
Este Major, Siirgeuto, e Cabo aquelle, 
Quando a Fúria infernal da voraz Guerra, 
liompcndo as partas do espantoso Averno, 
Desbocada sahio, o ferro, e íogo 
Nas garras sacudindo. 

Dimz DA cnuz, nys., c. 3. 
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e furiosa, 
Depois de ter corrido largo tempo, 
Com sanguinosa phantatoda a Europa, 
Em Portugal entrou ameaçando, 
De um estrago fatal, nossas Prebendas ; 
Nem o raro valor, com que seguindo 
De seus Avós as íuclitas façanhas, 
Ao som da Caixa, e Pifaros, na frente 
De brava Ecclesiastica falange. 
Coronel General dignou chamar-se. 

Mor se augmenta 
Co'a vista horrível, da peleja a fúria. 
Emtanto Gil co'a a infante á regia tenda 
Invisivel entrava. E sobre os muros 
Da forte Silves o pendào das Quinas 
O intrépido Nuno ovante arvora. 

GABBETT, D. BBANCA, C. X, Cap. 31. 

Mas jíi das cottas 
Eoxeia o sangue, ja desmantelados 
Braceletes desprendem, já partido 
Do mestre o escudo c'um tremendo golpe 
Do jovcn rei, cahiu. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Crtp. 34. 

Em vào! nos olhos trêmulos vacilla 
A derradeira luz, nas faces pallidas 
Ja mais sangue nilo ha que o das feiidas. 
Só morto cede; vivo se não rende 
Quem jamais de estacada ou raso campo 
Sem victoria sahiu. 

IDEM, iniDEM, c. X, cap. 35. 

As torturas da dor resiste a vida 
Da linda Brauea, mas razão lhe foge. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 37. 

Flor da existencia desfolliou-so n'hástea ; 
liamos que amarellecem vào eahindo ; 
Vejeta o tronco aiuda:—mas 6 vida 
Esse viver que se alimenta em lagrymas ? 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 38. 

— «Tomei a ousadia--jjroseguiu mes- 
tre Ouguet — de seguir outro desenho no 
fechar da immensa abobada que cobre o 
capitulo: o que achei na planta geral con- 
trastava as regras da arte, que aprendi 
cóm os melhores mostres de pedraria.y> 
Alexandre llerculano, A Abobada, cap. 2. 

Negro, esteril rochedo, que contrastas, 
Na mudez tua, o plácido sussurro 
Dfts arvores do valle, que veeejam 
líicas d'encantos, co'a estação propicia. 

IHmKM, A AUBAUIDA, IV. 

f DAALBER, s. m. ]\Iocda hollandcza 
do valor de 500 reis. 

DAÇÃO, s. f. (Do latim datione). Ac- 
ç3o de dar. — Dação em pagamento. ' 

— Dação in solutum; acto pelo qual so 
dá uma cousa cm jjagamento d'outra (]uo 
se devia. A dação in soluiurn, om gornl, 
é um contracto que oquivalo a luna ver- 
dadeira venda. N'clla se dá, como na ven- 
da, o consentimento, cousa, e preço, lo- 
davia o abandono do bons, quo um deve- 
dor faz a seus credores não produz uma 
dação in solutum: a razão ó ponpie ós cre- 
dores não sao n'c8to caso seuao procura- 
dores do devedor para vender, o este con- 
tinua a ser dono ate á venda. A dação in 
solutum ó um contracto mui froíjucnto em 
commercio debaixo de diversos nomes; 
como noa transportes ou delegação do di- 
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vidas, nas cessões de credito, nos indos- 
sos, na consignação G remessas do fazen- 
das, o outras. Vid. estas palavras. 

DA-GÁPO, loc. adv. (Uo italiano de, e 
capo, principio). Termo de Musica, signi- 
ficando que é preciso voltar ao princi- 
pio. 

— Dá-capo al segno, significa que se 
deve repetir qualquer trecho, d'onde se 
ache o signal. 

DAGTYLICO, ou DACTILICO, adj. (Do 
dactylo, com o suffixo «íco»). Termo de 
Poesia antiga. Pertencente ao dactylo. 

— Verso dactylico, ou substantivamen- 
te, o dactylico, verso hexametro, compos- 
to unicamente de dactylos, menos o ulti- 
mo pé, que é ura spondeo, ou verso hexa- 
metro, que, ao contrario, tem por ultimo 
pó ura dactylo em logar d'ura spon- 
deo. 

— N'um sentido mais geral. — Ver- 
so dactylico, verso onde domina o da- 
ctylo. 

t DACTYLIOGLYPHO, s. m. (Do grego 
dakfylios,tmnel, e glyplieAn, gravar). Ter- 
mo de Artes antigas. Gravador era pe- 
dras preciosas. 

DACTYLIOGRAPHÍA, s. f. (Do grego 
daktylios, annel, e graphein, descrever). 
Termo d'Antiguidade. Dcscripçlto d'uma 
collecçiío de pedras preciosas gravadas. 

t DACTILIOGRÁPHIGO, adj. (De dacti- 
liographia, com o sulfico «tico»). Que tem 
relação cora a daetyliographia. 

t DACTYLIOMÁNCIA, s. /. (Do grego 
daktylios, annel, e do suffixo martcúi).Adi- 
vinhação que se fazia por meio dc anneis 
fundidos debaixo do aspecto de certas 
constellaçõcs, o nos quaes se gravavam 
caracteres mágicos. 

DAGTYLION, s. m. (Do grego dakfylos, 
dedo). Termo dc Musica. Pequeno in- 
strumento que, adaptado a ura piano, 
serve para exercitar, e sobretudo para 
fortificar os dedos. 

1.) DAGTYLO ou DACTILO, s. m. (Do 
grego dáktylos, dedo, dactylo). Termo de 
Poesia grega o latina. Pé de verso for- 
raado d'uraa syllaba longa, seguida de 
duas breves. 

t 2.) DÂCTYLO, s. m. Terrao de Anti- 
güidade. Sacerdote do Cybele. 

t 3.) DAGTYLO, adj. ant. (Vid. Dacty- 
lo 1.) Pé dactylo ; raedida linear dos gre- 
gos que correspondia a pouco raais de 
meia pollegada. 

DAGTYLOGLYPHÍA, s. f. (Vid. Dacty- 
lioglypho). Arte de gravar em pedras 
preciosas. 

t DACTYLOGRAPHÍA, s. /. (Vid. Da- 
ctylographo). Arte dc conversar por meio 
de signaes, feitos com os dedos. 

DACTYLÓGRAPHO, s. m. (Do grego da- 
ktylos, dedo, e graphein, escrever). Ins- 
trumento com teclado destinado a estabe- 
lecer communicaçfies entre os cegos, o os 
surdos-mudos, contendo 2õ teclas, corres- 
pondentes ás Icttras do alphabeto. 

_ DACTYL0L06ÍA, s. f. (Do grego dnkty- 
lios, annel, e logos, tractado). Parte da ar- 
cheologia que tracta das pedras grava- 
das. 

t DACTYLOLÓGICO, adj. (De dactylio- 
logia, com o suffixo «icot). Que diz res- 
peito á dactyliologia. 

DACTYLONOMÍA, s. f. (Do grego dak- 
tylos, dedo, o eidos, forma). Arte de con- 
tar pelos dedos, de figurar os números 
pelos dedos. 

1.)DADA, s. f. ant. (Vid. Dado). O acto 
de dar, dadiva. ' 

— O direito de dar; doaçfto. 
— Data. Da dada d^esta nossa carta. 

= Pouco usado u'este sentido. 
— Tumor, que algumas vezes nasce 

nos peitos das mulheres, que amamentam, 
resultado da força do leito. 

2.) DÁDA, s. m. Nome que os niahome- 
tanos dílo aos prelados dos conventos dos 
Devisios, calenderes, e outros seus reli- 
giosos.— <iOs superiores de todos cha- 
mão-se dadas.» Godinho, Viagem da índia, 
p. 159. 

DÁDEGO, s. m. ant. Vid. Dadiva. 
DÁDIVA, s. f. (Do latim dativus) Dom, 

presente, cousa que se dá gratuitamente. 

Com jieitiis, ouro, e dadivas secretas, 
Conciliam da terra os principaes ; 
E com razões notáveis e tllscretas 
Mostram ser perdiçíSo dos natur,'\e3. 

CAM., Lus., c. VIII, est. 53. 

DADIVÁL, adj. 2 (jen. (Do dadiva, cora 
o suffixo «al»). De que se pode fazer 
dora ou presente ; dado de graça. 

DADIVÓSAMÈNTE, adv. (De dadivosa, 
cora o suffixo «mente»). Liberalraente, 
generosamente, com mão dadivosa. 

DADIVÕSO, adj. (De dadiva, com o suf- 
fixo «oso». Que é amigo de dar e pre- 
sentear, liberal, generoso. 

I.) DÁDO, part. pass. do Dar. — « Vi- 
ram as partes a elles, dar-lhes-ham as 
petiçoões; e como a parte lha der, o Es- 
cripvão a veja loguo; e se j'or de feito, 
que ■peqão 2>erdom, a saher, de feridas, 
paancÁidas, rouhos, força de molher, o 
Escripvão pergunte á parte, que a ha de 
dar, quanto há aas feridas, e paancadas, 
se forom dadas em reixa, se de proposito, 
e assi o declare na p>etiçom, e o tempo em 
que foram dadas; e se não trouver estro- 
mento de contentamento da parte qnerello- 
sa, em todo o caso diga-lhe o Escripvão 
que vaa por elle, e nom j)onha a petiçom 
em rool ataa que o tragua; e quando o 
trouver faça-lhe o Escripivão pergunta, se 
deu já outra petiçom, comoaquella, e quan- 
tas vezes, e que desemhargo ouve d'ella, 
cada vez que a deu, e assi o ponha no rool, 
e estas 2»^'>'gi^ntas se fa^am em todollos 
casos suso escriptos.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv. i, Tit. 4, § 6. — «E porque, 
posto que pelos Reyx, que ante Nós fo- 
rom, fosse defeso, que nom trouxessem ar- 
■nuis, se nom certas pessoas, avemos por 

certa informaçom, que se nom guardava, 
nem guarda agora em aquelles, a 
fendemos, que as nom traguam, e esto pf 
aazo dos Alquaides maiores, que marw-^' 
vaõ a todos os seus, que as troux essein, ^ 
davam licença a outros, que as trouxesstifí'> 
e o Alquaide pequeno nom as tomoA:'''' 
nem coutava a aquelles, que as trazia^> ® 
por esto nom lhes era dado escarmento, 
nem posta pena a esses Alquaides,' e poT 
que elles fazem mui mal despensarem 
a Ley, e fazem todo contra Nosso manafi 
do, nom avendo tal poder; com acordo 
do Nosso Conselho poemos por Ley, e 
damos, que nenhuum Alquaide maior 
dê licença, nem mande trazer armas 
nhumas a nenhuuns, que com q^i^ ^ 
vivaõ, nem a outras nenhumas pesso 
d'aquellas, a que per Nós he, ou J ^ 
defeso.-» Ibidem, Tit. 2.3, § 53. ^ 
porque poderia vir em duvida a ' • 
a que forom dadas as terras da 
Comarca per nós, e por Nosso Innofi ; 
a que Deos perdoe; e outro sy a aqueí^^'^ 
que na dita Comarca teem Coutos e tío 
ras, e .Jurdiçooens, que ouverom de 
heranças, ou compras, ou Doaçooens, 
Escaimbos, ou outros alguuns contrau 
que esses Juizes nom podiam, ou, nof/i 
viam usar da dita Jurdi^om, nem se 
p)rir esta Nossa Hordenaçom em essas ^ 
ras. Coutos, e Honras; por remover-i''^ 
todallas duvidas, que desto podiaô'i'^'^ , 
cer. Mandamos que os ditos Nossos 
zes usem da dita Jurdiçom em todald^ 
ras, e Coutos, e Honras, que lhes soW 
p)artidas nas terras que de Nós l^ ,' 
segundo se contem em esta Nossa tio 
naçom nos casos em ella contheiidos, ^ ^ 
as pessoas em esta Hordenaçom p»i/ 
Ibidem, Tit. 25, § 14. - <iNós 
fazemos saber aos que este Alvar a 
que Nós achamos desvairo nas 
eram dadas aos nossos Monteiros 
2)0 do mui virtuoso, e de grandes 
des ElRey meu Senhor, e Padre, 
Alma Deos haja, por quanto em 
antiguas era contheudo, que os qiíe^ 
sem ])orcos, e bacoros nas coutada 
posessem fogo nas matas, ou a redo 
Ias, ou lançassem armadilhas « 
2>era as ditas veaçooens, que^ ffl^' 
vinte cinco libras da moeda antig^f-y 
sem pera os monteiros, e nas li' 
faz meençom, que paguem quinhen 
hras da dita moeda, e que sejí^''^ 
Nós, as qiuiaes leva Lo2W Vaasqi^^^ ^ j. 
teiro Moor nosso.» Ibidem, Tit. 
— Nós ElRey fazemos saher ^. (W 
cente Esteves nosso Monteiro^ A de K 
matas nossas do termo da Vil''^ y^st^ ' 
tarem, que sobre o que nos esci^I 

- maneia> 
haviees de teer em guan 
que Nós declarássemos a ' pof 
haviees de teer em guarda ft/a 
quanto agora déramos ao 
Villa nosso Alvará, porque 
mos algumas matas pera I 
meesmo algumas veaçooens nO^ 1 

lenhC'> " 
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vinhas^ nossa mercee he que todas as nos- 
sas matas da aquém Tejo sejam defesas, 
é coutadas j)cr a yuisa, que o jorom ataa 
ora; e da parte aalem a do Freixeal soo- 
inente ; e das outras logrem, como he con- 
theudo no nosso Alvará, que ao dito Co7i- 
celho temos dado : do qual vós requeree aos 
homeens hooiis, que vos dem o trelado, e 
per elle vos regerees do que em ellas ha- 
verees de guardar, e defender por o nos- 
so serviço; e per este Alvará lhe manda- 
mos, que vos dem, e façam dar o dito tre- 
lado sem outro embargo nenhuum.n Ibi- 
dem, § 7. — n Outro sy mandamos aos di- 
tos beesteiros do conto, que assy forem fei- 
tos, e de novo fezerdes, sejam aguarda- 
dos, e compi'idos bem, e compridamante 
eeos privilégios, que lhes per Nós som 
dados per a guisa, que em elles he con- 
theudo: com tanto que elles, e cada hum 
delles dem as maaõs das aguias em cada 
hum anno ao nosso Almuxarife, ou aas 
nossas Justiças, como per Nós he man- 
dado; e aquelles, que as nom derem, que 
lhe nom sejam aguardados seus pirivile- 
gios, e que sejam j)orem avudos, e cos- 
trangidos, e servam jJor beesteiros do cogi- 
to, posto que lhes o dito privilegio nom 
aguardem, ca nossa mercee he de mantee- 
rem as ditas aguias, e as darem cada hum 
anno, como dito he.y> Ibidera, Tit. C8, § 37. 
— (íDisserovi os Sabedores, que em três 
maneiras podem seer estabelecidos os guar- 
dadores, que se chamam em direito teto- 
res, e curadores dos moços, que ficam hor- 
foõs. A primeira he quando o Padre es- 
tabeleceo guardador a seu filho em seu tes- 
tamento, que se chama em latim, tetor tes- 
tamenteiro, que quer tanto dizer como te- 
tor, que he áaáo em testamento d'outrem.y 
Ibidem, Liv. iv, Tit. 83. — «A segunda 
'maneira he qxiando o Padre nom leixa 
gardador, ou tetor ao horfom em seu tes- 
tamento, e ha hy parentes; ca entom as 
Leix outorgaarom, que seja gardador, ou 
tetor do horfom o que for parente mais 
f^hegado: e este tal he chamado em latim, 
t<itor lidimo, que quer tanto dizer corno te- 
tw, que. he dado p>er Ley e per direito. y> 
Ibidem, § 1.— «A terceira maneira he 
'Piando o Padre nom leixa guardador a 

filho, ou tetor, nem ha parente mais 
'^^egado, que o guarde, ou se o ha, he em- 
"^'■1'gado em tal maneira, que o nom pode 

nom quer guardar; entom o Juiz da- 
'l^^ille lugar lhe dará por guardador, ou 
^tor alguum boò homem, e leal: e a este 

'J]^wdador tal, dizem em latim, tetor da- 
'"Oj que qmr tanto dizer, como guarda- 

V^' dado 2)er alvidro do Juíz.d 
§ 2. — (lAchamos per direito, 

í ® morrendo alguum homem sem testa- 
o qual ouvesse alguum filho lidi- 

'■«(5 ^ dado tetor, ou cu- 
' testamento, e'nom ho lei- 

guarda d'alguum; ou se lhe te- 

Hr morresse ante que elle, ou 
^''^guum outro modo fosse escusado 

dessa tetoria, ou curadia, se o moço nom 
ouver Madre lidima, ou natural, ou de 
qualquer outra condiçom, que com direito 
deva e ptossa herdar seus beens, manda- 
mos, que o parente mais chegado do moço, 
que hy ouver, seja seu tetor, ou curador; 
e se ouver hy muitos de seu devido em 
huum graao, o juiz deve escolher huum 
delles, qunl achar pera ello nuiis idoneo, 
e esse deve costranger pera seer seu tetor, 
ou curador, e reger, e ministrar, assy a 
pessoa, como os heens que ouver: e este 
tetor tal lie chamado lidimo.d Ibidem, 
Tit. 84. — nOtdro sy achamos, que per 
ElRey Dom Joham meu Avoo, da gloi'io- 
sa memória, acerca deste passo foi em 
Cortes geraaes desemhargado huum arti- 
go, e mandamo-lo aqui encorjwrar por 
nossa enformaçom: de que o theor he 
este com a resp)osta a elle dada pelo 
dito Senhor.D Ibidem, Tit. 85, § G. 
— iAssy como as Leix Imperiaaes esta- 
helecerom, que seja dado tetor, e curador 
ao horfom meor de vinte cinco annos, por 
entenderem que por sua pequena hidade, 
e fraqueza do entendimento nom saberá 
reger sua p)essoa e fazenda a seu. jyroveito, 
bem assy estabelecerom e Tuandarom, que 
seja dado curador aa pessoa, e fazenda 
do homem, que he sandeo, e desmemoria- 
do, e bem assy aos beens, e fazenda do 
homem, que desordenadamente e sem dis- 
crij)çom gasta e destrua sua fazenda, que 
he chamado em direito prodiguo.yy Ibidem, 
Tit. 8G. — (iHordenamos e mandamos, que 
nenhuum nom seja tam ousado, que a es- 
ses, que ora assy andam omiziados, con- 
prem, nem ajam per alguum oxáro titido, 
lucrativo ou honeroso, beens alguuns de 
raiz que ajam em nossos Eegnos, dês o 
dia da piãtricação desta nossa Ley em 
diante, ataa o tempo que elles acabem de 
estar nos ditos Coutos; e aquelles, que 
contra esta dej'eza comprárem, ou ouve- 
rem per outro titulo os ditos beens, que 
os 2xrcam, e lhes sejam tomados 2)era Nos: 
salvo se os comprarem per nossa licença, 
que per Nos seja dada a alguuns omizia- 
dos, que nolla j^edirem, piera se mantee- 
rem, ou p)or outras razoens, que Nos a 
ello com razom movam p)or suas necessi- 
dades.d Ibidem, Liv. v, Tit. 51, § 26. 
— «Porque a sanha sooe a enhargar o 
coraçom em tanto que nom pode homem 
veer direitamente as cousas; jjorem esta- 
bellecemos, que se per ventura Nós per 
movimento de nosso coraçom alguém jul- 
garmos aa morte, ou que lhe cortem al- 
gum nembro, tal Sentença seja jmrlonga- 
da ataa vinte dias; e des i adiante seja 
a dita sentença dada aa eixecuçom, se a 
Nos em este cZmeos nom revogarmos.y> 
Ibidem, Tit. 70, § 1. 

Mas pois assi foi servida 
que ni'o só pode tor dado, 
esperar ninis n'e8ta vida 
para mim he escusado. 

cnBTST. FALCÃO, OBRAS, p. 29, (ed. de 1871)' 

— d E pois isto basta pera se determi- 
nar o que sobre tal caso mandares, ««3 
digo mais sen(w, que será amanhãa nesta 
Corte, se lhe j'or dado licença, d Harros, 
Clarimundo, Liv. Ii, cap. 14. — <íClari- 
mundo vendo que se nad jmlia escusar 
disso, ]X)is já tinhaò sabido algumas cou- 
sas ; contou-lhes a verdade, e d'otdra par- 
te folgmi de lha dizer conhecendo a bon- 
dade delles ser bastante entrar na 
camera encantada: e entrando, bem sa- 
bia que se naò haviaZ de desavir no par- 
tido com as irmãas, segundo eraZ dados 
a estas cousas.t> Idem, Ibidem, Liv. il, 
cap. 24. — <i Que sabendo que osoldão Olo- 
rique marido d'Alchiana, a grande ami- 
ga de Palmeirim, era morto, e que delle 
ficára um filho já cavalleiro mui esforça- 
do, tão dado ás armas, e affeiçoado á 
guerra, que o seu animo não socegava se- 
não quando nas cousas delia o trazia oc- 
cupado, e que era tão imigo de christãos, 
e desejoso de os destruir, quanto seu pai 
fora ao contrario.» Fi'ancisco cie lloraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 39. 

O principe da Igreja a quem foi dcuh 
Cernir, e abrir o ceo nlli se via. 

CORTE REAL, NAUF. DK SEPÜLV., C. I. 
Se palaura tens dada aos dous amautes. 
Moura o Falcao pois tanto nisto insiste, 
Que quando filho meu cerrar os olhos. 
Mores casos emprendes, mais te arriscas. 

IDEM, IBIDEM, C II. 

— d/Ie verdade que foi dada por cas- 
tigo, mas isto tem os castigos de Deos, 
que nunca vão ordenados, a tomar vin- 
gança, senão a melhorar nossa vida ; quem 
vira a lob em hum munturo, perseguido 
do demonio, ciãierto de lej/ra, dè com hu- 
ma telha em a mão alimpando as chagas, 
poderia julgar que ordenaua Deos aquel- 
le castigo ^Mra destruir a lob, porem nel- 
le lhe estaua Deos traçando, & ordenãdo 
tão grandes bens como depois lhe coonmuni- 
cou.D Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, col. 2. — tíComose dissera: a fe- 
rida dada em o coipo morto de Christo foy 
cruel, porem o líulo sagrado foy tão pia- 
doso, que deu vista a quem o feria.r» 
Idem, Ibidem, p. 10, v., col. 1.— aDõde ' 
notou S. Cyjiriano, a grande perfídia, & 
incredulidade pharisaica, ]>ois ])edião a 
Christo nouos milagres do Ceo, sendo ver- 
dade, que Ihos tinha dados tão grandes.* 
Idem, Ibidem, p. 28, col. 1.— nComo se 
dissera despois de liures já do Egyjyto d 
custa de tantas marauilhas, como virão, 
que Deos fizera por elles: Despois de te- 
rem já 2>ussado > mar vermelho ujmí en» 
xuto: depois de aueremjá recebido a ley: 
despois de os guiar pelo deserto huma co- 
luna de fogo, <è lhe ser dado o mana do 
Ceo, no meyo em fim, (& d vista de todas 
estas marauilhas. V Idem, Ibidem, p. 30, 
col. 2. — «Senhor sabeis onde ides, <& a 
que ides'} sabeis por ventura que ides a 
ser jirezo, a^utfulo, & escarnecido, <& cru" 
cijcado ? certo está que respondera Chria" 
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to, qnR tudo sabe, <& tudo isso acceita, 
porque, vulnera doloris nõ tiinct, qui viil- 
nera amoris scntit: que. muito mais cui- 
dado lhe dão as feridas, que o amor dos 
homens lhe tem dado nalma; do que iodas 
as que espera receher em o corpo, & por 
esse respeito sobe, & com tanto aluoroço, 
a lerusalem.n Idem, Ibidem, p. 58, col. 
1, ■— «Mais lemos, que na par abola dos 
talentos tirou ao seruo preguiçoso, cÊ re- 
misso hum so talento que lhe tinha da- 
do, por quanto nada aproueitara com elle, 
(è deo ao seruo que ja tinha sinco, por 
ver quão bem os multiplicara.-» Idem, 
Ibidem, p. 73, v., col. 2. 

Quando chegado ao fim de sua idade, 
O forte, e famoso húngaro estremado, 
Forçado da fatal necessidade, 
O e8p'rito deu a quem lh'o tinha dado : 
Ficava o filho em tenra mocidade. 
Em quem o pae deixava seu traslado ; 
Que do mundo os mais fortes igualava ; 
Que do tal pae, tal filho se esperava. 

CAM. Lüs., c. III, est. 28. 
Ou foi castigo claro do peccado 
De tirar Lconor a seu marido, 
E casar-se com cila, de enlevado 
N'um falso parecer mal entendido ; 
Ou foi, que o coraçào sujeito, e dado 
Ao vieio vii, de quem se viu rendido, 
Molle se fez, e fraco ; e bem parece, 
Que um baixo amor os fortes enfraquece. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 139. 

— d Pelo que, Senhores, vos requeira a 
todos os que presentes estais, e de novo o 
torno a fazer do Senhor Capitão, e Offi- 
ciaes da justiça, e fazenda d^ElRey, que 
vista a contumacia de Lopo Vaz, e coma 
quer usar de força, e não de justiça, (pois 
trabalha tanto por eu não chegar com elle 
a direito sobre a governança da índia, 
que ElRey me tem dado primeiro que a 
elle,) que todos me hajais por vosso Go- 
vernador, e me entregueis a índia por vos- 
sa parte, pois todos já me obedecestes .t> 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. iii, cap. 
5. — «Deixamos Gregos, e Latinos, que 
isso he hum pégo inf.nito, do que tem nas- 
cido tão grande confusão nos nomes dos 
simplices entre os Médicos, e não nos tem 
dado pouco trabalho as informares que 
cornos Mouros, e Gentios tomámos; por- 
que escrevendo hum nome proprio de huma 
cousa com as mesmas letras que elles di- 
zem, quando lha tornavamos a recitar, já 
pelo assento, e pronunciação o não conhe- 
ciam, porque são línguas grosseiras, e os 
caracteres mui differentes dos nossos, d 
Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 6. — «El- 
Rey mostrou folgar muito com aquel- 
les comprimentos, e lhe disse que fosse re- 
pousar, que Xacoez, e Medinarrão corre- 
riam com elle em todas as cousas que fos- 
sem necessarias, porque pera tudo lhes ti- 
nha dado seus poderes.T) Idem, Ibidem, 
Liv. IX, cap. 9, — <íVendo-se elle já 
reconciliado com ElRey, e que não havia 
mister o Governador pera cousa alguma, 
tratou de lançar mão das terras que lhe 
tinha dadas, em quanto o Governador an- 

dava no Norte, e despedio com muita pres- 
sa hum Capitão Turco chamado Soleimão 
Agá com nove mil homens de pé, e duzen- 
tos e sincoenta de cavallo, pera que sejos- 
se metter nellas, como fez : e apossando- 
se das aldeias d,e Cocolí, Asolona, e Mar- 
gão se deidiou ficar alli recolhendo os 
rendimentos .D Idem, Ibidem, Liv. x, 
cap. 4. — «No cazo porem em que podia 
mais comigo o temor, que a deliberação, 
em lugar do Bezoartico solutivo do Curvo 
lançava mão confiadamente do Cordeal re- 
frigerante, bezoartico, solutivo do nosso 
grande Practico Fr. Manoel de Azevedo; 
& confesso ingenuamente, que nunca com 
elle exprimentey successo algum funesto 
havendo-o receitado em malignas com de- 
lirios numerosas vezes; & se hei de dizer 
tudo, não posso dizer tanto do Bezoarti- 
co do Curvo; porque algumas vezes me 
arrependi de o ter dado despois de ver 
o successo.y> Braz Luiz d'Abreu, Portu- 
gal Medico, p. 396, § 158. 

Nào cantarei as Didos, 
As Sabás, as Simiramis, que a gloria 

De seus Reinos luzidos 
Inda durào nas paginas da historia, 

A Divina, a Profana; 
Cantarei a Rainha Soberana, 

Que jú muito antes dc que houvesse idade, 
A preservou de humana enfermidade 

Quem todo o poder tem 
Cum poder alto, nunca dado a alguém. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 140 (3.' cd.) 

Cumprir o juramento huma vez dado, 
Inda que seja ao barbaro Africano : 
Ver sobre si com rosto socegado 
A mào erguida de hum algoz tyrano : 

Amar a temperança. 
Seja na tempestade, ou na bonança : 

Aos soltos appetites 
Tomar o freio, e assinar limites. 

IDEM, IBIDEU, p. Í!)i. 

A patria, amigos, 
Casa paterna, maternaes caricias, 
Doces futuros d'um esposo amavel. 
De meigos filhos, s inctos gósos d'alma. 
Dados de Deus—e tudo abandonado 
Pela Ímpia crença de que a Deus não prazem, 
Que impureza os deturpa, o vicio os mancha, 
E so do claustro para o ceu ha estrada. 

OAHRÍTT, D. BRAKCA, C. II, Cap. i. 

Sahiu ; e AíTonso, que a seus cabos todos 
Ordens ja deu o dividiu batalhas, 
E prestes fez para o assalto as tropas. 
Armado e prompto o prazo dado aguarda. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 20. 

Cada um dos ehcfes o seu lanço toma 
Do muro; e divididas as batalhas, 
A um signal dado o ataque se começa. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap^ 25. 

O intibiar das caricias nào descubra 
N'aquelle a cujo amor a vida, a honra, 
Tudo sacrificou, toda se ha dado ? 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 8. 

— Loc.: Dado caso, ou dado o caso, 
ou dado que assim seja; suppondo, sup- 
posto, admittido o caso, o successo, no 
caso de. — Dado que, posto que. 

2.) DÁDO, 8. m. Proposição concedida, 

demonstrada, facto provado, sabido. — 
Não tenho dados para decidir. 

— PI. Termo dc Mathematica : Quanti- 
dades conhecidas de que nos servimos na 
solução de um problema, para achar as 
quantidades desconhecidas. 

— Figuradamente : Indicio, anteceden- 
cias para se poder ajuizar de uma cousa. 

3.) DÁDO, s. m. Pedacinho de osso ou 
de marfim com que se joga; de figura 
cúbica, com seis faces iguaes, assignala- 
das cada uma dc diverso numero de pon- 
tos, desde um até seis, para com elles se 
jogar, apostando os parceiros que, lança- 
dos sobre a mesa, pintarão taes ou taes 
pontos ou números. 

— Dados falsos, ou carregados; dados 
preparados com azougue introdiizido em 
um dos lados, de maneira a pintarem de 
preferencia certos pontos. 

— Figuradamente; Deitar, lançar os 
dados ; arriscar-se, aventurar, commetter 
cousa incerta.—Entrar dado a alguém, 
ter occasião de fazer a sua, ter com que 
faça jogo contra alguém.—Poro dado 
na testa a alguém, dar-lhe tractos, ator- 
mental-o. 

— Termo de Artilheria antiga: Fal- 
cão de dado; peça que atirava balas cú- 
bicas da feição dc dados. 

— Termo d'Architectura. A parte lisa 
de um pedestal, comprehendida entre a 
comija c o plintho. 

DADÔR, s. m. (Do latim dator). O que 
dá,. — O dador da carta constitucional. 

— Termo de Commercio. Dador em le- 
tras de cambio; o que fornece o preço do 
dinheiro ou valor d'ella, o que por isso 
fica sendo senhor d'ella se a toma para 
si. N'este sentido é também synonimo de 
Tomador. 

— Dador a risco; o fornecedor dos fun- 
dos a risco. 

— Dador a frete; o que dá o navio de 
aluguel ao fretador. 

t DAEZAGIA, s. f. Termo de Commer- 
cio. Moeda de prata da Pérsia, que eqüi- 
vale a 440 reis. 

DÁGA ou DAGUA. Vid. Adaga. 
DAGADA. Vid. Adagada. 
D'AHÍ. Contracção da preposição de, o 

do advervio ahi. Vid. Ahi. 
DÁHLIA, s. f. (Do Dahl, nome d'ura 

botanista sueco, que a trouxe do Méxi- 
co para a Europa, em 1789). Planta da 
familia das compostas, de flores muito 
formosas, e cultivada nos jardins. 

DAHLÍNIA, s. f. (De dahlia, com o 
suífixo «inia»). Termo de Chimica. Ma- 
téria branca, pnlverulenta, pouco solúvel 
na agua fria, e muito parecida com o 
amydo, encontrada nos tuberculos da da- 
hlia. 

DAINÉCA ou DAINÁCA, s. /. Barca lar- 
ga, que serve para se fazerem pontes pa- 
ra atravessar rios; muito usado no Ti- 
gre, 

DAINEQUÊIRO ou DAINAQOEIRO, s. 
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(Dc dainaca, com o suíRxo «eiro»). Pa- 
trão da daineca. 

DÁLA, s. /. (Origem incerta. Friscli 
tira-o do antigo alto allemao dola, tubo, 
goteira; mas Dietz 6 do opinião contraria, 
visto não se poder admittir a mudança 
de a em o. Notando que uma fôrma lies- 
panliola a-dala dá uma idéia da deriva- 
ção arabe, Dietz nota no arabc dalla, 
conduzir, e dalâláh, conducto). Termo de 
Marinha. Pequeno canal de taboas no con- 
vez do navio, por onde correm as aguas 
da bomba.—Calha de madeira na prOa 
para que as aguas sujas não cheguem 
áquelle logar do navio. 

DALÁÇA, s. /. Termo Asiático. Em- 
barcação grande, larga e muito rasa. 

t DALAÍ-LAMA, s. m. (Termo compos- 
to d'uma palavra mogol, daldi, ou talé, 
mar, oceano, e d'uma palavra do diale- 
cto de Tibct, lama, padre religioso; o que, 
traduzida palavra por palavra, religioso 
grande como o mar). Um dos dous che- 
fes supremos da egreja budhista do Ti- 
bet, que rceide em Lhassa. 

D'ÁLÉM. Gontracção da preposição de, 
o do advérbio alem. Vid. Alem. 

D'ALÍ ou D'ALLI. Gontracção da prepo- 
sição de, o do advcrbio alli ou ali. Vid. 
estas palavras. 

DALMÁTICA, s. /. (Do latim dalmati- 
ca). Vestidura imitada dos Dalmatas; or- 
namento de egreja com que se revestem 
os diaconos e subdiaconos, quando assis- 
tem ao sacerdote no altar. 

DALMATICO, adj. Natural da Dalma- 
cia. 

DAMA, s. /. (Do latim domina). Se- 
nhora nobre, que assiste junto das pes- 
soas reaes, para lhes fazer corte. — «i? 
entrando por meio da salla da Victoria, 
acliaraZ a Emperatriz com suas filhas, 
Damas, e donzellas, taô fermosas, que so- 
mente na gloria de as olhar, se manteriaõ 
quaesquer olhos {se o desejo naõ se intro- 
metesse nisso) assi como a estes Cavallei- 
ros aconteceo; que vendo-se antre ellas 
começaràõ a sentir novas mudanças,prin- 
cipalmente aquelles, que alli tinhaõ posto 
stia vontade, e am.or.n Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap, 12. — «O imperador 
trazia Flerida, Primalião a rainha. E 
assim desta maneira sairam as damas 
acompanhadas d'alguns cavalleiros Ingle- 
zes que as serviam, e aquelle dia com suas 
obras esperavam merecer-lhe algum con- 
tentamento ; cousa que nestes casos muitas 
vezes duvida quem o muito deseja: vinham 
tão ataviadas e lou^ãas como pera tempo 
de tamanha mostra parecia necessário. 
Chegados ao campo, todos aquelles prín- 
cipes se assentaram nuns lugares, que pe- 
fa elles estavam ordenados, y> Ibidem,cap. 
4G. — ü Flerida, que na floresta do de- 
certo -ficava com Artada e outras damas 
Oo longo de uma ribeira, folgando, e apa- 
'"^hando das flores, de que o campo estava 
^uherto, que isto era no mez de Maio, tem- 

po em que ellas mais graça tem, esperou 
D. Duardos té as horas que lhe pareceu 
que devia vir, e, vendo que não vinha, co- 
meçou de entristecer-se, annunciando-lhe o 
coração o desastre, que ainda não sabia: 
porque sempre, ante que as cousas acon- 
teçam, elle as suspeita; e mais quando é 
antre pessoas onde o amor tem muita par- 
te : que então elle é o primeiro a quem es- 
te receio vem.y> 1'rancisco de Moraes, Pal- 
meirim d^Inglaterra, cap. 3. — «-Zí tam- 
bém a este tempo Libusante de Grécia se 
achou tão maltratado das mãos do prínci- 
pe Beroldo, que sem nenhum acordo caiu 
com seus amigos, e todos foram levados 
do campo, e os que ficavam se tornaram 
a retrair, por não poder resistir aos gol- 
pes de Falmeirim, c daquelles esforçados 
novéis seus companheiros, com tanto pra- 
zer do imperador e da formosa Polinar- 
da, que não podendo encobrir o gosto de 
tamanho contentamento, estava louvando 
a suas damas o seufermoso donzel.D Idcm, 
Ibidem, cap. 12. — tíCavalgava em um 
cavallo alazão tostado, o conto da lança 
posto no chão, e elle encostado sobre ella, 
e os olhos em Altea, tão namorado e con- 
templativo como se a tivera viva, dizendo: 
Senhora, este é o dia que meus males guar- 
daram pera remedio de todos elles; por- 
que hoje verão as damas, a differença de 
vós a ellas, e dos seus cavalleiros a mim, 
por ser vosso.d Ibidem, cap. 23. — a A 
imperatriz mandou levar a imagem de 
Altea pera a ter estimada e venerada 
como merecia cousa tão fermosa e que ta- 
manha memória deixára em sua casa, de 
que as damas ficaram pouco contentes pa- 
recendo-lhes que antre ellas não havia al- 
guma tão fermosa em tudo, que pera igua- 
lar com Altea lhe não fallecesse muito, se 
não foi Polinarda, que vinha livre d'este 
receio. O cavalleiro da Fortuna se snhiu 
da cidade á mór p/ressa, que pôde, satis- 
feito e contente de si pola victoria, que 
alcançar a. Si Ibidem, cap. 24. 

— A mulher nobre, a quem um caval- 
leiro consagrava os seus pensamentos, 
e attenções. — Combater, morrer pela sua 
dama,— A dama de seus pensamentos. — 
(íVou, vou; e custe o que custar, morra 
eu na imprêza, que lá diz a copia: 

Morrer por mi dama. 
Morrer, morrerei; 
Que viver sem «Ila 
Eu viver nào sei. 

— a Boa escolheste a hora para versos 
e copias, estudante. T> Garrett, Arco de San- 
t'Anna, cap. 3. 

— Senhora do qualidade, quer casada 
011 não, dc csphera superior ds mulheres 
da plebe. 

Também vos quero auysar, 
nam vades como palaào, 
se uentura no seraão 
com damas vos topar. 

CANO. DE RES., tOm. I, p. 149. 

Como crescendo vay a gentil dama 
Rendendo vay dous mil corações duros. 

COUTE REAL, NAÜF. DE SKPUI.V., C. I. 

Qual no corro sanguinco o ledo amante, 
Vendo a formosa dama desejada, 
O touro buscíi, e pondo-se diante. 
Salta, corre, sybila, acena, e brada : 
Mas o animal atroce n'esse instante, 
Com a fronte cornigera inclinada, 
Uramando duro corrc, e os olhos cerra, 
Derriba, fere, mata, c põe por terra. 

cAu., Lus., c. I, est. 88. 

Verào morrer com fome os filhos caros. 
Em tanto amor gerados e nascidos ; 
Verào os cafres ásperos e avAros 
Tirar á linda dama seus vestidos : 
Qs crystallinos membros e preclaros, 
A calma, ao frio, ao ar verão despidos; 
Depois de ter pizada lonçamente 
Co'os delicados pós a areia ardente. 

IDKM, IBIDEM, C. V, CSt. 47. 

Chega-se o praro, edia assignalado 
De entrar ern campo jil co'os doze inglezes, 
Que pelo Rei ji tinham segurado : 
Armam-se d'elmos, grevas, ode arnezes : 
Jíl as damas tem por si fulgente, e armado 
O Mavorte feroz dos Portuguezes : 
Vestem-se ellas de côres, e de siídas, 
Do ouro, e de jóias mil, ricas e ledas. 

IDEM, IBIDEM, c. VI, est. 58. 

Alli cm cadeiras ricas, crystallinas, 
Se assentam dous e dous, amante, e dama ; 
N'outras, á cabeceira, d'ouro finas, 
Estil co'a bella Deusa o claro Gama. 
De iguarias suaves o divinas, 
A quem não chega a egypcia antiga fama, 
Se aceumulam os pratos de fulvo ouro, 
Trazidos Itl do atlantico thesouro. 

IDEM, IDIDEU, c. X, est. 3. 

E de ti, linda Branca, de ti, bella. 
Mimosa dama tenra e delicada, 
Ai ! do ti com horror meu canto foge. 

GARRETT, D. BRANCA, C. II, Cr\p. 17. 

Ves essa dama de doiradas tranças 
Nas sempre verdes, arrelvadas margens 
Do frígido Tumisa passeiando ? 
Ves T na mimosa face alva de neve 
TranBpai'ecem-lhe as rosas, um suspiro 
Concentrado no íntimo do peito 
Lhe anceia o coração : talvez a morte 
Lhe cerceou dos gosos da existencia 
A amizade, ou amor n'um caro objecto. 

IDEM, IBIDEM, c. III, cap. 5. 

— Lá, n'ura alto. 
Entre árvores espessas c copadas. 
Entre gigantes palmas,—dobradiças 
Olaias que os floridos ramos curvam 
Descabidos, qual davia delicada 
Os lindos braços n'um desmaio languido 
De mimosa descai. 

IDEM, IBIDEM, C, III, Cap. 11. 

Agora, dando a mão á bella dama, 
O cavalleiro sobe os degraus lúcidos, 
Escadas de diamantes quejuneavam 
Mais lindas flores do que a linda rosa, 
Mais fragantes que o oleo precioso 
Dos vergeis do 1 hibet. 

IDEM, IBIDEM, C. III, Cap. 21. 

Ferem os olhos do guerreiro as lettraa 
Fatidicas ; e a mão, que ora appertava 
A delicada mào da linda dama, 
Largou-a e frouxa cai : mudo o co'roBto 
No chão, parece meditar profundo, 
Em penosas ideas concentrado. 

IDEM, IBIDEM. 
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Entrava n'esta estancia o cavalleiro 
Com a formosa dama : elle inílammado 
De quanto amor, quaiito desejo accende 
O deus dos corações em jovens peitos ; 
Ella... como levada de um feitiço 
A que não pode resistir, não sabe. 

IDKM, IBIDKM, e. IV, cap. 1. 

<Ncm por isso» 
Accrescentou snrrindo o gravo Paio : 
'Lhes quero eu mal, que ha hi formosas damas, 
E a ver taes cavalleiros costumadas 
NJo estão ellas.' 

IDEM, IBIDEM, C. VI, Cap. 8. 

—Mas esse livro 
Aqui, nlas essa dama tam formosa 
Que o lia na soidão d'esse deserto... 
Mas tudo isto... é mysterio ineomprehensivel. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSp. 5. 

—Mas, se a desperta, 
Se receosa a timida virtude 
D'essa dama, fugir assim não ousa 
bosinha com um joven cavalleiro ? 
Saberá conveucél-a. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, Cap. 8. 
Mas ceder ! isso iiào : co'a esquerda abraça, 
Defende a linda dama que estremece; 
A dextra brande a espada formidável, 
A cujos golpes o iníiel desmaia ; 
E cahem como espigas em calmosa 
Sésta d'estio aos golpes do ceifeiro. 

IDEil, IBIDEM, c. VII, Cap. 15. 
E VÓS, senhora, cobrae força e finiino, 
Que nào estaes com barbiiros : respeito 
E piedade iichareis. Auxilio e amparo 
Çor cavalleiros e christãos devemos 
As damas; nem nos veda a diÜerença 
Do cnlto e religião... 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, Cap. 19. 

—'Nobre dama, coninoeco ao rcgio AíFonso 
Vinde; e recebereis honra e justiça, 
Qual se vos deve. Nome e sangue ignoro 
De tiim bella senhora, mas porcerto 
D'alta progenioo tenho.' 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, Cap. 20. 

Prompto, Nuno ordena 
Ás guardas e vigias o que devem 
Em sua ausência fazer, e co'a formosa 
Dama e c'o velho moiro ao campo volve. 

IDEM, IBIDEM. 
Mas íatas vozes pronunciara o frade, 
Da tenda o reposteiro alevfmtava 
Um cavalleiro : é Nuno, acompanhado 
D'aquella afllicta dama ; a elrei se chega 
Ainda transtornado do despeito 
E indignação :—Perdoae minha ousadia, 
Bci e senhor, lhe diz : justiça venho 
E piedade implorar. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, Cap. 7. 
Horrendo crime, 

Barbara aflronta a Deus e á humanidade, 
Clama por vós, senhor, a grandes brados. 
A queixosa, a oflendida c a bella dama 
Que aqui vêdes ; o reu... Interrogae-a, 
E d'ella o sabereis. 

IDEM, IBIDEM. 
Formosa dama, 

Justiça vos farei; tende bom ânimo. 
IDEM, IBIDEM. 

E se de vossa aflronta é tal o caso, 
Que 8Ó a desaggrave espada ou lança 
Em raso campo ; cavalleiros tenho 
Que por tam bella dama se appresentem 
A defendê-la em cerco ou estacada 
Contra o proprio Amadis. 

JDEH, IBIDEM. 

— Manceba, concubina. 
— Actriz dc theatro. 
— Primeira dama; actriz que faz os 

primeiros papeis. 
— Dama da cojxt; mulher que cuida 

da copa. 
— No jogo de cartas, uma das figuras 

de cada naipe, que representa uma mu- 
lher ; sota. 

— Jogo das damas; jogo com o qual o 
diugramisma dos gregos, c o litdus la- 
trunculorum dos romanos tinliam ana- 
logia, e cuja invenção se attribue, quer 
a Palamedes, para entreter as troyanas 
nas Iioras d'ocio, quer a um sultão de 
Ceilão. Joga-se de dous parceiros, n'uma 
meza ou taboleiro quadrado, dividido em 
G4 ou 100 pequenos quadrados pretos, e 
brancos alternados, segundo se adopte á 
franceza ou á poloneza; no primeiro caso 
cada jogador tem doze tabolas, pequenas 
marcas de madeira, ou marfim, cliatas e 
redondas, que se collocam sobre os peque- 
nos quadrados do jogo ; e no segundo 
caso, cada jogíidor tem 20 tabolas. As 
tabolas de cada jogador são de cor dif- 
ferente, e principiam-se a collocar nas 
tromidades do taboleiro, de maneira que 
fiquem duas ordens do quadrados vasios 
entre os dous jogos. 

— Fazer dama; ó quando o jogador 
chegada mettcr em uma das ultimas casas 
do contrario uma tabola sua, que então 
se cobre com outra tabola e pode atra- 
vessar todo o taboleiro para diante e para 
traz, na carreira da mesma côr, não en- 
contrando duas tabolas seguidas do con- 
trario. 

— So]prar a dama; tirar a dama ao 
parceiro, por este não ter comido com 
ella uma tabola ou dama opposta. 

— Figuradamente: Tirar a outrem a 
sua amante. 

— No jogo do xadrez, a primeira peça 
depois do rei; rahiha. 

— Adag. : «yls damas ao desdem, pa- 
recem bem; a verdadeira graça e formo- 
sura^ é a que dá a natureza, e não o ar- 
tificio. 11 

DAMARÍA, Vid. Damice. 
DAMASGÁDO. Vid. Adamascado. 
DAMASCÊNO, adj. (De Damasco, com 

o suffixo «éno»). De Damasco. 
DAMÂSCO, s. TO. (De Damasco, cidade 

da Syria). Fructo do damasqueiro, o que 
nos veio de Damasco; especie de abru- 
nho, muito parecido com o pecego. A sua 
carne ó assucarada e polposa, e o caroço 
encerra- uma amêndoa amarga suscepti- 
vel de produzir, sob a influencia da agua, 
um oleo volátil pesado, como o das se- 
mentes do amygdalus amara, e que pode 
também transformar-se, em parte, cm 
ácido hydrocyanico. Do damasqueiro ma- 
na uma gomma solida, translúcida, ordi- 
nariamente avermelhada, e apenas solú- 
vel na agua. Vid. Gomma. 

— Tecido do seda, linho, algodão ou 

lã com lavores, fabricada primeiramente 
na cidade de Damasco, d'onde o trouxe- 
ram os genovezes. 

DAMASÓNIO, s. m. (Do latim damaso- 
nium). Termo de Botanica. Tanchagem 
do rio, ou aquatica, chamada vulgar- 
mente flauta jKistoril ou de pastor. 

DAMASQUÉIRO, s. m. (De Damasco, 
com o suffixo «eiro»). Pequena arvore 
classificada por Linneo na hexandria mo- 
nogynia com o nome de armenia- 
ca, {malus damascena), e pertencente á 
familia das rosaceas de Jussieu. Tem as 
folhas cordiformes, luzidias, c dentea- 
das; as flores rentes; cinco pétalas; e 
díl fructos amarellos, cotanilhosos na su- 
perfície, e sulcados por um lado, envol- 
vendo um núcleo arredondado o algum 
tanto chato. O damasqueiro ó originário 
da Armênia, e se acha naturalisado na 
Europa. Os seus fructos, bem conhecidos 
pelo nome de damasco ou de alhricoqnes, 
são algum tanto similhantes ao pecego no 
sabor, j^orém menores em grandeza. 

DAMASQUÍLHO, s. m. Diminutivo de 
Damasco. Tecido de seda ou dc lã ada- 
mascado, c de menos corpo que o da- 
masco ordinário. 

DAMASQUÍM. Vid. Damasquilho. 
DAMASQUÍNHO. Vid. Damasquino. 
DAMASQUÍNO, ad,j. (Do Damasco, com 

o suffixo «ino»). De Damasco. Diz-se, 
fallando das esf)adas, alfanges, etc.;, que 
têm a folha ornada de certos lavores á 
imitação das que vinham da cidade de 
Damasco, onde se fabricavam as melho- 
res obras de aço. 

— S. m. Termo de Commercio. Peso 
de 600 oitavas nos portos do'Levante. 

DAMEJÁR, V. n. (De dama). Galantear 
as senhoras, dizer-lhes requebros. 

— Tractar-se com damas, em ocio, re- 
gales, luxo. 

DAMÍCE, s. /. (De dama, com o suffi- 
xo c(ice»). Melindrc, delicadeza, capricho, 
aífectação, desdeni. 

DAMNÀCA, s. /. Termo Asiático; Em- 
barcação pequena e ligeira. Vid. Dainaca. 

DAMNAÇÃO, s. f. (Do latim damnatio- 
ne). Condemnação. = Desusado. 

DAMNÁDO, part. pass. de Damnar.— 
«O coraçom de cada hun de nos he assy 
como fítlum que avemos de fazer, e que 
huns som hoos que logo iram muy alto por 
a garça, e nesto contynuarom sepermaaos 
caçadores, que os cevem em fracas relees, 
nom forem danados.» D. Duarte, Leal 
Conselheiro, cap. 85. — «Excluindo aos 
enemigos da rezao de proximos, interpre- 
tando nisto a ley, cuforme a seus danados 
CÊ cruéis ânimos, per cujo res2)eito, como 
notou Theodoreto, lhes prohilio Deos tan- 
tas vezes na ley, que não comessem san- 
gue, como arguindoos nisso de cruéis, (& 
pouco humanos.D Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, p. 7, v., col. i. — 
aDominator Dominus, Deus misericors: 
No Ilehreo está, fortis <S> misericors, <& 
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CathoUca, confessa esta 
ade em huma Colecta, dizendo. Deus 

Y^J^nijjotentiam tiiam parcendo & mi- 
J'' fn-axime manifestas : que toma Deos 

^ ^'''ü^^mento de manifestar seu poder, o 
verdade, que mais po- 

^ '"020 se mostrou & mostra ainda oje 
os hemauenturados a que perdoou, 

Ti 5'"® com os danados a que castiqou.D 
Ibidem, p. 13, v., col. 2.~aE 

ur clara; porque os danados se ^^endidos a seu poder, não estão con- 
^^^cidos de sua bondade.-» Idem, Ibidem. 
^ outro naõ ousando esperar a força, e 

desta fúria, foi-se meter antre a 
jwe estava mui armada pera 

fos porém os doits comptanhei- o seguirão té que antre os peaens o 
^ibaraZ; mas naõ fizeraõ isto taõ leve- 

® como cuidaraõ: porque os peaens 
^ alahardas mataraS-lhe os cavallos, 

Zo^o de maneira que lhe de- 

hnt fazer em se resguardar de 
loii e pera mais seu mal levan- 
ç i^rjaque, que ainda naõ era morto, 

da morte de seus sobrinhos 
„ «fa como hum /-eaõdanado.» Barres, 

''■mundo, Liv. II, cap. 24. 

T ̂  Cruel, tam espantoso, tam feroz, 
„ trome, não iivaiiça, não se rasga 
Q1''® nordido foi de Cào danado, 

O triste veneno, que fervendo 
, 'as veias lhe corre impetuoso, 

o coração lhe chega, e lh'o devora, 
®o o grave Pastor ! 
diniz DA CRÜZ, hyss., C VI. 

J^Quem tal diria ? o parvo do maneebo 
g^iuado a olhar para cila uma hora inteira... 
j, porfim... e porfim—toma-a nos braços, 
p desanda a correr como nm damnado, 
j^-ya a levar a terra de baptismo, 
rt —dizia elle lá comsiffo— 
"a tentação. 

°AnRETT, D. BRANCA, C. IX, Cap. 20. 

í^^^AISINADÔR, s. wi. (Do latira damna- 
que causa damno, damniíicador. 

Ptòv ? condemna, reprova; dcsap- 
nfií ' 

^NAMÊNTO, s. m. ant, (Do tlieraa 
damnar, com o suffixo «men- 

damiiificaçao, damno, 

^'^iinizadc, má tonção, vontade dam- 

V. a. (Do latim damnare). 
datij i offendcr, molestar, 

sarna damna o corp>o. 
jíQ * ^''''■(indrum), A semente he quente 

"''«o (& secca piassante o sentindo 
4 ' herva não tem uso na mesinha. 
"■ cq] fresca sem preparação dana 

I>orém estando huma noite em 
JP^fde esta maldade. Pisada, & 

,p. vinho doce mata as lombri- 
as mulheres.-» Gabriel Gris- 

fo ijj ®®nganos para a medicina, cantei- 

a doença da raiva, commn- 

nicar a hydrophobia.—A mordedurado cão 
damnado damna a pessoa mo7'dida. 

— Corromper pliysica ou moralmente,' 
damnificar, arruinar, perverter, prejudi- 
car. — Damnar os ânimos com más dou- 
trinas, 

Contaes, gabaes, estcndeis 
Seruiços, e lealdade, 
Olhai que a não daneis, 
Fallai em tudo verdade 
A quem em tudo a deveis. 

SÁ DE MIRANDA, CARTA A EL-REY D. JOÃO. 

— (íE não he de espantar poderem es- 
tes Cavalleiros soffrer as armas, e cami- 
nho com taes feridas: porque a continua- 
ção daquelles trabalhos tinhaõ já tanto 
por habito, que sem ella naõ podiaS vi- 
ver: e mais lhes danava o descanso, que 
sobre taes feridas descansar, e a experi- 
encia destas, e d'outras cousas se vê 
em alguns homens, que tomaõ por vida 
descansada o que a juízo de todolos outros 
he trabalho sem fim. Por tanto, aquillo se 
chamará boa vida, que a cada hum con- 
tentai). Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
17. — « Quando os Cavalleiros viraõ a re- 
volta que todos quatro na tenda traziaõ, 
ainda que o amor os naõ obrigava, com- 
moveos a ira: e apeando-se entraraõ na ten- 
da a turvar a outrem, e dannar a si.» Idem, 
Ibidem, cap. 27.— «.Pelo que,muito excel- 
lente Principe, lhe peço que lance de si to- 
do o odio, e rancor, e tudo o que mais pô- 
de damnar sua limpa tenção pera me ou- 
vir, e julgar ; porque fazendo-o assi, usa- 
rá do Sceptro como iJeos o manda, e eu 
serei certo de justa sentença: e os que mal 
informaram V. A. Deos haverá por bem 
que não fiquem sem castigo,i> Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vi, cap. 7.— «Os 
Castelhanos dando-lhes pouco dos requeri- 
mentos de D. Garcia, que lhes mandou fa- 
zer p>or muitas vezes, começáram a resga- 
tar cravo por essas Ilhas, danando o an- 
tigo preço, e fazendo-o subir em quatro ve- 
zes o dobro, com o que lhe acudio todo o 
daquellas Ilhas.d Ibidem, IV, Liv. iir, 
cap. 3. 

— Condemnar, reprovar. 
— Damnar se, v. reji. Tomar a raiva, 

adoecer de liydropliobia. 
— Figtiradamcnto : Desesperar-se, fa- 

zer imprecaç3es, bramar do raiva, estar 
disposto a fazer mal a alguém. 

— Corromper-se, deiTanear-so. 
DAMNIFICAÇÃO, s. /. (Do tliema dam- 

nifica, do damnificar, com o suffixo «ac- 
ção»). Acção o effeito do damnificar; 
damno, ruina, estrago, detrimento, cor- 
rupção, deterioração. — «... saberão como 
os caminhos, e fontes, e chafarizes, e j)on- 
tes, e calçadas, e piocos do Conselho e ca- 
sas e assi quaesquer outras cousas do Con- 
selho são repairadas; e as qtie comprir 
de refazer e adubar, e correger, man- 
dal-os-hão fazer, e reparar e abrir os ca- 
minhos e testadas em tal guisa, que se pos- 

sam bem servir por elles, fazendo-o em 
tal maneira, que na sua mingua as ditas 
cousas nom recebam daniíicaçam...» Or- 
denações Affonsinas, Liv. i, Tit. 46, 
§5. 

DAMNIFICÁDO ou DANIFICADO, part, 
pass, do Damnificar. — «-E que se dam- 
no algum houvessem recebido, ou recebes- 
sem, ou lhe tivessem tomado, algumas cou- 
sas, seria obrigado ElRey de Portugal 
emendar, e satisfazer, e pagar logo no em - 
que o Imperador, e seus stibdifos houves- 
sem sido damnificados, e de mandar pu- 
nir os que o fizeram, e de prover com que 
as ditas Armadas pudessem ir quando 
quizessem sem impedimento algum; e o 
Imperador mandaria logo suas provisões 
para os que estivessem no dito Maluco sa- 
hirem logo delle, e não contratariam mais 
cousa alguma, e lhes deixariam trazer o 
que tivessem resgatado, contratado, e car- 
regado. D Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
VII, cap. 1. — aE fazendo-se d véla, che- 
gáram a Baroche, e Manoel de Macedo se 
foi metter na Cidade, e com o Capitão 
delia andou vendo os muros, e baluartes, 
provendo-os de gente, e Cajntães, e reno- 
vando algumas piàrtes rotas, e damniflca- 
das, deixando-se elle ficar de fóra com os 
seus soldados pera acudir onde fosse ne- 
cessário, animando, e esforçando os natu- 
raes pelos ver acovardados, e atemorizados 
das cousas que cada dia ouviam dos Ma- 
gores.K Ibidem, Liv. IX, cap. 9. 

DAMNÍFICO, adj. (De Damnificar). Que 
faz damno. 

DAMNIFICADÔR, s. m. (Do thema dam-, 
nifica, de Damnificar, com o suffixo «dor»). 
O que damnifiea, estraga. 

DAMNIFICAMÊNTO, s. m, (Do thema 
damnifiea, do damnificar, com o suffixo 
«mento»). Damnificaçíto, detrimento. 

DAMNIFICÁR, V, a, (Do latim damnum, 
Q facere, fazer). Causar damno, arruinar, 
deteriorai', prejudicar, estragar, corrom- 
per. 

DAMNÍNHO, adj, (De damno, com o 
suffixo «inho»). Que causa damno, noci- 
vo. — Animal damninho. 

— Olhos damninhos; que ferem, que 
namoram, encantam, inspiram amor vio- 
lento. 

DÀMNO, s. m. (Do latim De- 
trimento, prejuizo, perda, lesito, ruina, 
estrago. — a Porque poderia acaeçer qu6 
os monteyros e as outras ordiins do nosso 
rreino poderiam conprar tantas possis- 
sões qxie sse tornaria en grande dano 
nosso e do rreyno. E pera esta tal con- 
verria que fezessemos demandas e esto tor- 
narsehia en grande dano das egreias e 
en'nosso perjuizo e agravamento.d Docu- 
mento de 1211, emPort. Mon. Hist. Leges, 
Tom. I, 169. 

— Com muito damno.... começa a seer 
este nosso naniamento.» Acto dos Apoa^ 
tolos, cap. 27, § 10, em Inéditos d'Al- 
cobaça, Tom. i. 
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Falsuras do muyto dano 
pode ter, como mao pano 
falsa cor e fengediça. 

CAKO. DE RES., 1.1, p. 100. 
Os tempos mudam ventura 
bem o sei pel-o passar, 
mas por minha gram trietura 
nenhuns puderam mudar 
a'minha desaventura ; 
Nam mudam tempos nem annos 
ao triste a tristeza, 
antes tenho por certeza 
Que o longo uso dos danos 
80 converte em natureza. 

cHBTsr. FALCÃO, 0BUA8, p. 2 (ed. de 1871). 
Tomei-vos por um engano 
d'algua cor ajudado, 
trouxeste-me assi enganado 
hum anno após outro aão ; 
tudo foi para mais dano, 
pois nam vi ho que esperei 
e Tejo o que arreçcei. 

IBIDJSM, p. 25. 

Tudo em tempo hade teor 
que vos pese de meu dano, 
nào pode deixar de ser 
pello tempo e pello ano ; 
senhora olhay se me engano. 
Camanho engano seria 
pois vos quero de maneira 
qae nam pode vir este dia 
tam cedo como eu queria 
nem tam tarde que ho nào queira. 

IBIDEM, p. 29. 
NSo apagueis a luz da clara chamma, 
Que de vós nasce, que virá algíi'hora, 
Qu'em minha morte choreis dano vosso. 

AKT. FEUB, SON., 1ÍV. I, n." 16. 

— t Quando os onze se virad em tamanho 
perigo começaraõ a obrar o que elles ãese- 
javáô, rompendo as armas, carnes, e tudo 
o que alcançavao, mas certo que naõ era 
sem darino seu,porque os Gigantes com sua 
grandeza, e multidão, traziàô-nos maltra- 
tados, e alli pereceriad de todo senaô foráõ 
por esta aventura ajudados. Barros, Cia- 
rimundo, Liv. ii, cap. 11. — «E naõ foi 
taZ contente esta victoria, sem sentirem al- 
guma tristeza pela morte de dous primos 
de Orlamonte, e de hum Cavalleiro anciad, 
que se chamava Arcalote, o qual antes que 
morresse vendo hum seu filho morto, e elle 
sem lanqa, e espada, foi-se ahum Gigante, 
quA lho matara, e travou-se com elle a 
braços taõ rijo, que o arrancou o Gigante 
da sella sem lhe fazer algum danno, por- 
que o velho andava tad coseito com elle, 
que o naã podia lançar fôra de si, nem 
ferir á sua vontade: e cuidando, que com 
este remedio o despediria pos rijamente 
as pernas ao cavallo, mas nunca o movêo 
por mais saltos que deu.-s» Ibidem. — 
üE havendo já dias que era partida, 
e Clarimundo estava em desposiçaõ pera 
caminhar, entrou pela porta do Castello 
hum Cavalleiro mal ferido, que era sobri- 
nho de Erbuda, e quando o vio daquella 
maneira começou a maldizer quem lhe tanto 
danno fizera: porém leixadas aquellas ma- 
goas de mulheres; por ser mui especial 
neste mister, curou-lhe as feridas com 
aquelle resguardo de quem lhe tanto que- 

ria,y> Idcm, Ibidem, cap. 19. — aO jyes- 
cador inda que foi contra sua vontade, 
temendo que lhe viesse algum danno, fez 
o que lhe mandava, e começou a remar 
pera o Ilhéo, ficando um sobrinho seu em 
guardas das redes, e do cavallo de Fen- 
dibal.D Idem, Ibidem, cap. 21. — «.ás ir- 
mãas quando o virdõ subir, de temor, e 
vergonha tornando-se de mil cores estive- 
raõ quedas, sem poderem responder quando 
lhe todos fallaraõ; mas esforçando mais a 
ousadia porque os viraõ mui cortezes, dis- 
ser aõ: Senhores, já o danno que tendes 
feito se deve tomar por vingança do erro 
que se commetteo; pois a principal pessoa 
que o causou, com sua morte 02}aga.» Idem, 
Ibidem, cap. 24. — aClarimundo em quanto 
ouvio estas cousas esteve mui prompto a 
ellas, naã com pouco cuidado da sua no- 
vidade re depois que a cabeça o despedio, 
e elle fez o que lhe mandava, desceo pera 
baixo, onde achou Carfel, e Filena acom- 
panhados de todolos outros escudeiros que 
estavam espantados de ver o pouco danno 
que naquella aventura recebera, e pelos 
consolar disse-lhes: Amigos naõ vos agas- 
teis que eu levo remedio pera que todos 
sejamos alegres.d Idem, Ibidem, cap. 25. 
— a Esta foi a causa, porque vos mandei 
buscar: peçovos, que me deis emenda de 
meus dannos, e salveis deste mal, pois he 
de vosso officio dar a cada hum o que me- 
rece.t Idem, Ibidem, cap. 28.—a O'quem 
a este tempo differa a Drongel: Este he 
o teu amado Clarimundo! Certo mais 
danno lhe fizera que proveito, pois sem- 
pre de novas estremadas estremados peri- 
gos acontecem.» Ibidem. — aEm boa ver- 
dade, disse o Emperador, essa nova 
he de tanta tristeza a todos, que es- 
cusado sàõ elles aqui pera a sentir : e piois 
Deos assi quiz, com ajuda delle, e destes 
Cavalleiros seus parentes, e dos da mi- 
nha casa, nós esperamos que tudo será pro- 
vêdo a tempo que o danno seja menos do 
que se espera: por tanto descançai, que 
logo se porá em obra o necessário, Gra- 
mapim ouvindo isto ao Emperador, bei- 
jou-lhe as mãos, e assi todolos paren- 
tes, e chegados delRei Adriano; que alli 
estavam. » Idem, Ibidem, cap. 30. — 
«O duque de Galez, que mui velho era 
e estava desarmado, não pude defender 
que o salvagem hão tomasse os meninos 
debaixo do braço: e caminhando contra a 
cova se foi sem fazer mais damno. Fle- 
rida ficou tal, que, perdido o sentido e 
juizo, 7ião dava acordo de cousa alguma; 
perdida a cor natural parecia não ser vi- 
va; porque nos grandes medos ou pai- 
xões sempre ella desampara os lugares 
onde mora por acodir á parte mais prin- 
cipal, que é o coração, onde qualquer des- 
tes estremos faz mais damno.» Francisco 
de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 
3.—■ <iNo qual té agora vivi, engeitando 
casamentos que me depois sahiram, apar- 
tada da conversação da gente naquelle meu 

castello; tendo sempre comigo na ca 
onde dormia, D. Duardos tirado po o' 
tural, vivo pera lhe contar meus 
e morto pera se não doer delUs.'!'^^ ^ > 
Ibidem, cap. 6.— «E porque sentiu 
pouco damno faziam seus golpes "í' 
cudo de seu contrario, esforçou-se 
pera se suster na batalha, queaquel ^J^^ 
o dia, em que mais que nunca mos í*" 
fim de suas forças e esforço,^ Ideni) 
dem, cap. 41.— aDramusiando, 
gum tanto viesse senhoreado da ^ 
morte de Daliagão, quiz logo gi^s 
tempo em sua tenção, antes que em p ^ 
vras, e juntando-se ambos 
ferir-se de taes golpes, que em 
tempo fizeram muito damno. Os de 
musiando entravam polo escudo . ^ 
contrario tão grandemente como se 
outro qualquer, de que nasceu ao da ^ 
tuna algum receio, achando-lhe taí W ^ 
rença em tempo tão pouco yg 
Ibidem.— <s.Esta não durou muito> 2 
o cavalleiro do Castello, não 
frer em si os ásperos golpes de -r ® 
rim, começou, a enfraquecer em tan 
neira, que já não dava mnhum, 
se de muito damno : todo o seu cu^ 
era defender-se dos que recebia 
contrario.T> Idcm, Ibidem, cap. 5'' 
São Bernardo, declarando este lugo.'''^ 
ta, que a Rapoza no tempo das uvds, 
mo he tão manhosa poense 
parras, & dali encubertamente, 
dissimo damno ás vinhas.^ Fr. 1 
da Veiga, Sermões, Part. i, V- ^ ' 
cap. 2. 

Porque o filho sublime c soberano, 
Gentil, foi-to, auiinoso cavalleivo, 
Nos contrários fazendo immenso dci»^ ' 
Todo um dia ficou no campo iutciro. 

CAM., Lus., c. IV, est. 59. 

N'este centro, pousada dos 
Que não somente ousados se conteiu' 
De soíirerem da terra firmo os 
Mas inda o mar instabil expr'ini®"f'' 
Verás as varias partes, que os insa»" 
Mares dividem, onde se aposentam 
Varias nações, que mandam vanos i' ' 
Vários costumes seus, e varias leis- 

IDEM, IBIDEM, C. X, GSt. 91. 
. P a vo' 

— E torno de novo a requerei f ^ • 
notificar, que consintais no qu^ 
e quando não,protesto d'ElRey vo- o ^ 
nhar, e de lhe dardes conta dos «í 
succederern, e de haver por dissO 
das todas as jJerdas, e damnos í 
rece6e7'.»Diogo do Couto, DecadaS" 
III, cap. 5. — «Este anno 
foi mui trabalhoso de grandes tej 
e tremores de terra em Lisboa^ ^ ^ 
hio amór parte daquella Cid'^ 
grandes damnos, mortes, 
(pes, e andava a gente toda 
que viviam pelos canpos, e ' 
também o saco de lioma peto 
Borbon.v Ibidem. — aEntre as 
lhe carregáram muito, foi íí 
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'"iodas, que todos os annos lhe entravam pelo 
^^treito do mar Roxo, fazendo por clle 
S''andes damnos, destruindo-lhe seus vas- 
lUos, e impedindo-lhe a navegarão, e ro- 

da sua casa da abominarão de Ma- 
J^nede, com o que o commercio, e rendas 

^uelle estreito estavam totalmente perdi- 
sendo sempre as mais impiortantes 

Os Impérios Romano, e Egypcio tive- 
'''^'"i pela .grossidão de suas entradas, e 
'^^itinuaqao de muitas nãos, que de todas 

partes do Oriente hiam áquelles portos, 
^^egadas de muitas, e ricas fazendas. 1) 
dem, Ibidem, cap. 6.— «Sabendo Heitor 

Silveira o aperto em que estava, man- 
visitar ElRey, e dizer-lhe, que por 
o trabalho em que estava o vinha soc- 

'^orrer com aquella Armada, cheia de mui- 
e valerosos soldados, todos com muito 

9'>'cinde desejo de se arriscarem por seu 
^^'>'viço a tudo : que elle estava alli prestes 

o favorecer, e ajudar naquella guer- 
6 que estivesse de bom animo, porque 

® o ajudaria a lançar os Turcos fora da 
^Ta, porque seria muito grande damno 

® ioda Arabia meiterem pé em alguma 
* '■'e delia, porque eram gentes infames, 

'^''"Ueis, e onde quer que chegavam usavam 
Sjdndes tyrannias, e não guardavam fé, 
j palavra a pessoa alguma.» Idem, 

Liv. VI, cap. 10.— (íVendo Dio- 
® confiança do Mouro, e a 

Sacaria do Portuguez, pelo credito que 
^vinha a Christão, apptrovou-lhe o se- 

^ '"O / e rompendo-lho, porque não soubesse 
^^gano, e lhe jizesse damno com qual- 

outro Capitão que achasse, passou- 
^ ® outro em fôrma, com que se vendeo 

'''izão de nove Xerafins o marco, cuja 
^ "líta achámos carregada sobre o Feitor 

Armada, com declararão que era dê 
Itlein, Ibidem, Liv. viii, cap. 5. 

'e '« Pires de Sampaio, que foi no t ^o-leão correndo á vontade dos ventos, 

ie tormenta cessou, houve vista 
Meca, a que deo caça mui- 

ta ; ® alcançando-a, a abordou, dei- 
g ^^'Se logo dentro com os seus soldados, 

de grande resistencia da parte 

ios . ^ rendeo com grande damno 
'iáo ® passando o Capitão da 
^al mais que escapáram ao seu mettendo alguma gente na náo que 
g cheia de fazenda, a levou comsigo, 

^^'^o.ndar a ponta de Dio, aonde 
I[jj, ® Armada se havia de ajuntar.»Idem, 

entendendo que a 
i<i ^^J'^^nação naquelle negocio podia ser 

damno, chamou a conselho Mos- 
^axá, Coge Çofar, Caracem, Ami- 

e ® todos os mais Capitães grandes, 
p ^ elles tratou sobre o modo que teria 

« «o,»- 7 I-l T, perder os Rei/nos, que se lhes 
^^ielado, 7iem desampiarar a Ilha 

' que o Governador trazia tanto 
i^em, Ibidem, cap. 8.—«Favo- '"e. 

«os mercadores assim em seus di- 
' <^omo em suas compras, e vendas; 
voL, u _ 88 

o que tudo foi em damno da fortaleza de 
Malaca, que começou a sentir aquella mu- 
dança em suas entradas, e a padecer falta 
de todas as cousas: com o que aquelle Rey 
andava tão soberbo, que quasi se tinha 
feito Senhor do mar, trazendo de continuo 
suas Armadas nelle, com que fazia guerra 
a Malaca.D Idem, Ibidem, cap. 11.— 
(íSentio D. Estevão muito a morte de seu 
irmão, porque o amava muito, e fez-lhe o 
qfficio funeral com o mór apparato que 
pode ser, promettendo-lhe em seu coração 
huma muito grande vingança de sua morte, 
como logo tomou. Foi esta batalha tão fa- 
mosa, (e assim está hoje tão fresca na me- 
mória dos Malayos, pelo grande damno 
que nella receberam,) que se tem em can- 
tigas; que elles muitas vezes cantam com 
grandes sentimentos.i> Idem, Ibidem.— 
«Desembarcáram os nossos, e acharam Lac 
Ximena no campo com tres mil homenspera 
lhes defender a desembarcação, e com elle 
tiveram o-s da dianteira huma aspera ba- 
talha, em que houve grande damno de am- 
bas as partes; mas a seu pezar, e com 
morte de muitos largou a praia, levando-o 
os nossos de vencida até os fortes debaixo, 
aonde alguns se recolhêram, e os ordros fo- 
ram passando pera a Cidade.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 12. — «D. Estevão commetteo 
a Cidade por huma ilharga, pelejando de 
fóra, e de dentro com grande valor, e es- 
forço, cortando-se com machados alguns 
mastos, abrindo caminho por onde os nos- 
sos entráram com grande damno, e cus- 
to, porque se perderam muitos.y> Ibi- 
dem. — «.Porque as guerras de antre o 
Turco, e o Rey de Pérsia foram em de- 
trimento, e damno da Alfandega, e rendi- 
mento da fortaleza de Ormuz, e cousas que 
entram neste nosso Oriente, e sua Con- 
quista, nos pareceo bem fazermos dellas 
menção, como faremos com o favor Divino 
pelo decurso de nossas Décadas adiante.» 
Idem, Ibidem, cap. 14. — aMas como os 
Turcos são homens insolentes, e indomá- 
veis, fizeram tal vizinhança ao Xathamaz, 
que escandalizados os Persas romperam a 
paz, e fizeram algumas entradas pelas 
terras do Turco, em que elle recebeo bem 
de damno.» Ibidem. — «E logo começou 
afazer suas preparações, e em pouco tem- 
po se poz em campo com trezentos mil ho- 
mens, com que entrou pela Provincia de 
Licaonia, levando comsigo por guia a Hu- 
lamanes hum grande Capitão Persa, que 
se tinha passado pera elle: passou paci- 
ficamente, e sem damno por toda Mesopo- 
tamia, e em sincoenta e quatro dias chegou 
á Cidade de Coy, em Armênia maior, até 
onde não achou quem lho defendesse, do 
que se embaraçou, porque sempre imaginou 
que o Xathamaz o esperasse, e lhe apresen- 
tasse batalha; mas elle tomando melhor pa- 
recer, quiz que o mesmo T'urco se desba- 
ratasse por si, e sem risco seu, e mettello 
bem pela Pérsia dentro, da volta 
dar sobre elle, e o desbaratar.-» Ibidem. 

— «E matou hum grande número delles, 
e cativou oitocentos Janizaros, e alguma 
outra gente lustrosa de sorte, que foi o 
damno tamanho, que de muitos annos até 
então se affirma, que nunca os Turcos o 
tal receberam, t Ibidem. — «E como o Ma- 
gor vinha descendo com tamanho impieto, 
e fúria, (zomo costumam a trazer os ar- 
rebatados, e poderosos rios na força do 
inverno, que vem alagando tudo por onde 
passam,) assim, este barbar o, trazendo 
diante de si todas aquellas enchentes dos 
que vinham fugindo dellê, chegou á vista 
do exercito do Badur, e não muito longe 
delle assentou o seu, travando-se logo en- 
tre elles algumas escaramuças com damno 
de ambas as partes, sem o Badur ousar a 
se bolir, nem dar batalha, tendo duzentos 
mil de cavallo, a fora a Infanteria que 
era em dobro, quatrocentos Elefantes, e 
setecentas peças de artilheria de toda 
sorte.Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 5. 
— <lOs escravos dos casados pelejáram 
aqui como leões, fazendo nos Mouros 
grande estrago, mas não sem damuo sett.» 
Idem, Ibidem, Liv. x, cap. 5, — nCom a 
vinda destas náos, que trouxeram muita 
gente, determinou o Governador de tomar 
conclusão nas cousas da guerra de Salsete, 
porque tinha muitas que fazer, e a forta- 
leza de Rachol estava muito arriscada, e 
seus socorros davam grande oppressão ao 
Estado, porque custavam muitas mortes, 
damnos, e despezas, j^orque a mór parte 
do inverno esteve o Governador em Aga- 
çaim, donde provia naquella guerra, que 
lhe consumia muito, d Idem, Ibidem, cap. 8. 

Mas por deixar incerta a gente iníida. 
Dá-lhe astuto o arcabuz, que nào tem carga; 
K quem (diz) c fiel, pôde com vida 
Tel-o na inào sem horvida desciu-p;a; 
Porím ao algum faltasse á ié duvida, 
Sentirá da traií,;ào por penna amarga, 
Com proprio damno seu, com mortal risco, 
llelampago c trovão, fogo e corisco. 

FH. J. santa lilTADUlllo, (;AUA3IUU|5, C. XI, 
est. 51. 

Qra da triste idéa, que mo inclina 
A solidão da pastoral cumpina, 
Levar me deixo para a pobre Aldâa; 
Slaa também a zizauia alli scmôa 
Contra mim novos males, novos danos, 
Quo em toda a parte estào chovendo enganoa; 
E lil naquella gente, 
Que eu suppunha viver maia simplesmente, 
Acho da mesma sorte 
Os desconcertos, que observei na Corte. 

J. X. DE MATTOS, lllMAS, p. 239 (3.' od.). 

— Termo do Tlicologia. Pena de dam- 
no, pena que consiste na privaçilo da vis- 
ta de Deus, quo softrem ca condeninados 
no inferno. 

— Termo Jurídico. Perdas e damnos; 
diz-se da lesão que alguém soffreu por culpa 
de outrem, demandado cm juizo para haver 
do resarcir a perda que causou; o damno 
que fez; liquidação do mal que alguém 
sente em sua pessoa ou cousa; e bem as- 
sim toma-se pela privação do lucro quo 
podia haver-se. D'ahi vem chamar-se in- 
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demnidade oii indemnisação o resarci- 
mento d'esse damno.—«E notijicando-lhe 
com hum Tabellião o mesmo Francisco 
Mendes Jium jyrotesto, e requerimento por 
parte de Fero Mascarenhas, em que re- 
queria a elle Christovão de Sousa que lhe 
obedecesse, e conhecesse por Governador 
da Índia, conforme a successão d'ElRey, 
que se abrio por morte de D, Henrique, 
já que Lopo Vaz queria usar de poder, 
e não se queria pôr com elle a direito, 
protestando de haver por elle Christovão 
de Sousa (não lhe querendo obedecer) to- 
das as perdas, e damnos que disso rece- 
besse, e de dar conta a ElRey daquelle 
negocio, e elle lho estranhar, e castigar, 
por consentir a Lopo Vaz usar de força.d 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. iii, 
cap. 6. 

DAMNÓSAMÊNTE, adv. (De damnoso, 
com o suffixo a mente»). De um modo 
damnoso, nocivo, pernicioso. 

DAMNOSÍSSIMO, adj. superl. do Dam- 
noso. 

DAMNÕSO, adj. (Do latim damiiosus). 
Que causa damno; prejudicial, nocivo, 
pernicioso. 

Alli os dias passava 
em magoas da alma saldas 
dizer a quem longe estava 
c chorava por perdidas 
as horas que nam chorava : 
Em vale mui solitário 
sombrio o saudoso, 
sendo monte temeroso 
pera o choro neçessarlo 
pera a vida mui danoso. 

CIIBYST. FALCÃO, OBRAS, p. 2 (cd. de 1871). 

Corrupto já e damnado o mantlmento, 
JDamnoBO e mao ao fraco corpo humano, 
E alem d'lsso nenhum contentamento, 
Que se quer da esperança fosse engano. 

CAM., LUS., c. V, est. 71. 

— «Quando o enfermo tem fastio aos 
manjares proveitosos, e desejo aos dam- 
nosos, com estes lhe aduba o Medico aquel- 
les, e lhe dá de comer um misto appeti- 
toso e não damnoso.» Frei Amador Ar- 
raes, Dialogo III, cap. 27. 

DÁMO, s. m. ant. (Vid. Dama). Namo- 
rado, amante, galan; amasio. 

t DÁMPNO. Antiga fôrma do Damno. 
— tE querendo Nós temperar estas penas, 
por as matas serem razoadamente guar- 
dadas, e os que cahirem na dita cooima 
nom receberem tam grande dampno, man- 
damos que quaeesquer, que cahirem nos 
lugares coutados em cada huum dos f ali- 
mentos suso ditos, que p)aguem por cada 
huma cooima doos mil reis desta moeda 
corrente, dos quaees sejam mil pera o dito 
Lopo Vaasques, e quinhentos pera o Mon- 
teiro Moor da montaria, e os outros qui- 
nhentos pera os monteiros da terra, dando 
por doos aaquelle, que os descobrir.t> Or- 
denações Affonsinas, Liv. i, Tit. G7, 
cap. 2. — tAo que dizem no Artigo do- 
ze, que nosso Avoo avia Coutadas certas 

pera serem coutados porcos monteses, e 
ussos, e depois de nosso Fadre nos feze- 
mos outras Coutadas, o que he gram dam- 
pno da nossa terra, porque destas Cou- 
tadas, que som muitas, saaem porcos, que 
dampnam paaens, e vinhas, os quaes def- 
fendemos que os nom matem, posto que 
os achem fazer dampno ; e o pior que he, 
mandamos que nas ditas Coutadas nom 
cortem lenha, nem outra madeira, que he 
compridoira pera suas casas, e apeirOs ; 
e que per esta razom muitas herdades som 
desamparadas por elles: e que fosse nos- 
sa mercee de as descontar; e oiítro sy que 
em todas as ditas Coutadas j)ossam colher 
lenha, e madeira que lhes comprir; e que 
outras Coutadas nom consentíssemos, que 
hy aja feitas per Mestres, ou Bicos ho- 
mens, e Cavalleiros, nem per outros ne- 
nhuuns ; e qualquer, que os achar, que os 
jjossa matar.D Ibidem, Liv. Tit. 46, 
§ 1. 

t DANÁIDES, s. /. pl. Termo do My. 
tliologia. Nome das cincoenta irmãs, filhas 
de Danau, rei do Argos, que assassina- 
ram em uma noite seus proprios maridos, 
excepto Hypermnestra que poupou seu 
esposo, na primeira noite de noivado, 
por ordem do seu pai, e que foram con- 
demnadas, no inferno, a encherem um to- 
nei furado. 

— Termo do Mechanica. Especie de 
roda hydraulica que dá um movimento 
de rotação á corrente de agua no sentido 
em que se quer. 

— Termo doBotanica. Genero de plan- 
tas] da familia das rubiaceas, composto 
do quatro especies. 

— Termo de Zoologia. Familia de in- 
sectos lepidopteros diurnos, exijas clirysa- 
lidas são pequenas, cylindricas c coni- 
cas. 

t DANÂIS, s. f. Termo de Botanica. 
Planta vivace, classificada por Linneo na 
syngenesia polygamia supérflua, c per- 
tencente á familia das corymbosas de 
Jussieu. Lança um tronco direito, ramo- 
so, de dous a tres pés de altura; tem as 
folhas ovaes, lanceoladas; as flores dis- 
postas em corymbos terminaes; o calyx 
escamoso, imbricado, avermelhado; as 
corollas do raio trifendidas; e os semi- 
florões amarellos e curtos. 

DÁNÇA, s. /. (Vid. Dançar.) Serie de 
saltos, e de passos regulados, por uma 
cadência, e habitualmente dirigidos pela 
musica; baile.— tSaiamno a reçeber os 
çidadaãos e todollos mesteres com danças 
e trebelhos.D Fernão Lopes, Chronica de 
D. Pedro, cap. 14. 

Ali quer que as aquaticas donzellas 
Esperem os fortíssimos varões, 
Todas as quo teem titulo de bellas, 
Gloria dos olhos, dôr dos corações, 
Com danças, e choreas; porque n'ellas 
Influirá secretas aíFeições, 
Para com mais vontade trabalharem 
De contentar a quem se aíTeiçoarem. 

CAM, LUS., c- IX, est. 22. 

Sempre álerta, ligeiras danças formanii 
Travam jogos briiicões; surri-lh'o esmalte 
Do campo, e as flores tam gentis como elia • 
* OARRETT, D. BRANCA, C. 1, Cap. 19- 

Como n'havpa festiva os sons alegres 
Do trovador que feriu setta imiga, 
Quando animava co'as canções divinas 
As danças dos z'!gaes no fl()reo prado : 
Mas o criicl archeiro d'alta tôrre 
O uiirou certo ao coração, o fria 
Pára a mão, que as vibrou, sonoras cordas. 

IDEM, IBIDEM, C. II, Cap. 18. 

Alados gênios e ligeiras fadas 
Abrem cortêjo em dança compassada 
A uma que parece alta rainha 
De todo o império do ar. 

IDEM, IBIDEM, C. 4, Cap. 9. 

Aqui do ingenho, aqui da arte sublime 
Do teu cantor, Angélica formosa ! 
Aqui d'aquellos versos descuidados, 
D'aquelle donairoso seu capricho 
Que damas bellas, monges impotentes, 
Aridantes cavalleiros e duendes, 
Fadas e malandrins incaiitadores, 
Tudo inreda na vaga, solta dança 
De seus divinos feiticeiros cantos. 

IDEM, IBIDEM, c. 7, CUp. 1. 

— Arte de dançar. 
— Dança d'espadas; antiga festa eni 

Roma, na qual os latinos armados sacU' 
ficavam, 

— Figuradamente : Entrar na danÇ^ > 
tomar parte em um negocio, em uma 
chinação, guerra, etc., de que se tiu^' 
sido mero espectador. . 

— Metter alguém na dança, attribuir-i ^ 
uma cousa que elle não fez; envolve - 
em negocio por meio do fraude. 

— Dança dos mortos, nome dado 
cdado media a uma serio de imagens 
tadas ou esculpidas, representando, en 
figuras de todas as edades, c condicço"^ 
scenas em que a Morto ropresentava^^^ 
primeiro papel, e cujos personagens <■ 
fectavam, uns os movimentos da ' 
outros uma posição tranquilia, mas se 
pre expressiva. As mais antigas 
sições d'este genero remontam a niuito 
tos do 'século xiv, tendo-se executacio ' 
gumas no mei ado do secido xiH- 
ter tido por fim o fazer lembrar aos^ 
mens a sua egualdade natural e a 
lidado da vida, e de oíferecer ás 
da oppressão essa consoladora ccrtoz«i 

; do seus males 
riam na morte um tyranno implac^^c • 

na i-v» rvvminOTrflOS « maior parto dos monumentos 
viam antigamente as danças dos^ 
foram destruidos; encontram-se ain 
sim alguns. 7 g. 

— Termo de Medicina. Dança 
Guido, ou de S. Vit; nome de 
lestia nervosa, cujos symptomas 
tem cm movimentos continuos, 1 ,^01»' 
res, involuntários, de ura ou muito® 
bros, de uma parte ou da 
musculos.. Foi tirado este nome 
capella perto de Ulm, na 
cada a S. Guido; porque, no 
sendo esta moléstia mui coiniu^'^ 
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os habitáhtcs iam a essa capella fa- 
^er-sc curai- por intervenção do santo. 

Medicina é designada pelo nome de 
"^horéa. Vid. esta palavra. Quando os mo- 
^'inientos são geraes, o doente gesticula 

cessar de uma maneira desordenada; 
se o corpo e pernas são agitadas por es- 

tremecimentos continues, c entregues a 
^ontorsües singulares : ás vozes limitam- 

a um só lado do cor^jo, ou somente ao 
^osto, ao braço, ou a uma perna; faliam 

difficuldade, e ordinariamente gague- 
jando. 

DANÇADÈIRA, s. f. (De dança, com o 
®iffixo cídeira). üançcádora, bailadeira. 

t DANÇÁDO, part. pass. de Dançar. 
DANÇADÔR, s. m. (De dança, com o 

®lffixo «dor»). O que dança; pessoa que 
gosta de dançar; bailador. 

Dançante, s. m. (De dança, com o 
®uffixo «ante»). Que dança. 

Pessoa que dançava nas procissões 
® festas publicas. 

dançar, i;. n. (Do antigo alto alle- 
dansÕn, alongar, estender). Mover 

® corpo em cadência, com passos regula- 
e ao som de musica. — v-E tornando 

® levantou-se o Emperador com toda 
^ Çorte^ e foi-se pera a gran salla da 
y(^toria onde deu saráo Real^ por causa 
""íyeíZes namorados: os quaes dançaraõ 

como estava^ com suas opas encima 
armas, cada hum com quem desejava, 

""íeníe Clarimundo, que dançou com hu- 
filha delEei Brialpe Mordomo mór do 

p!^P^rador, j)or ser huma menina a quem 
^^^i'inda queria grande bem, e era muito 

^Ua privada, naõ ousando commetter o 
os outros fizerao: Fendihal tamhem, 
naõ menos temor tinha, escusou-se de 

®^Çar, dizendo: que naõ era do conto dos 
'^^■norados a quem se dava aquelle sa- 

Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
j ■— «Dom Dinarte, e Floramhel, naõ 
^^<^ando esta escusa, dançaraõ com aquel- 

Senhoras, a quem acompanharaõ, por- 
ainda a sua vontade naõ sahia estar 

^.pousada em lugar certo, com que tra- 
dadas algumas falsas presumjjções a 

O^nias daquellas Senhoras, que os leve- 
J^nte criau.i> Idem, Ibidem. — «Os dous 

armas verdes se tornaram contra a 
^ '''^6 d''onde vieram, indo praticando na 

« '6'iíía de Pahneirim sem saber quem 
^^sse. o Imperador quiz que houvesse se- 

f 'i pera pagar aos novéis cdvalleiros o 
^^"'alho daquelle dia, dançando cada um 

stia dama, e alguns d'elles houve que 

'rj aquelle contentamento, estive- 
^ ^ enganando a dôr que lhe suas feri- 

'10^ com aquella satisfação de seu 
ijij Francisco de Moraes, Palmeirim 
(j^®9laterra, cap. 12. — «Que se criaua 

íaZ animal em o seu rio Nilo, & 
de condição, que indo a suapre- 
Egypcios com tangeres, & can- 

^ se liia leuantando sobre as agoas, 
■^"'"eciVí cantar, <è dançar, juntamente 

com elles, cõforme ao som que lhe fazião, 
& a este tal animal adoráuão por Deos, 
j)orque lhe andaua á vontade em tudo com 
ell.es: & pelo contrario, j^or isso os Pha- 
riseos aborrecião a Christo nosso Senhor, 
porque não sómente os arguhia de suas 
cidjMS, & imperfeições, mas ainda lhes 
não fazia o que lhe pedião, como vemos 
que fez aqui, negandolhes os milagres do 
Ceo, que com ousadia, & sobeja coriosi- 
dade lhe pedião. •n Fr. Tliomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, p. 26, col. 2. 

— Figuradamente : Mover-se, agitar- 
se, bambolear; diz-se, fallando das cou- 
sas. 

— V. act. Executar uma dança. Dan- 
çar uma contradança, uma walsa. 

— Loc. POP. e FiG. : Dançar na cor- 
da, morrer enforcado. 

DANÇARÍNO, s. m. (De dançar, com o 
sufíixo «ino»). Pessoa que dança era pu- 
blico por officio; bailarino. 

DANDÃ, s. m. Termo do Brasil. Noz 
purgante, de bom sabor, contendo uma 
massa branca dentro d'uma casca simi- 
Ihante á avellã; criam-se dentro d'uma 
especie de côco duro, da feição de cora- 
ção. 

DANDÃO, s. m. ant. Pesadelo. 
t DANDÓ, s. m. Termo da índia Por- 

tugueza. Pedaço que fica na palmeira, 
cortado o seu caclio. 

t DANEK, s. m. Termo de Commercio. 
Pequena moeda de prata da Pérsia, que 
pesa doze gráos. 

f DANGUÍ, s. m. Termo da índia Por- 
tugucza. Guarda d'alfandcga nas Novas- 
Conquistas. 

DANA... Todas as palavras que come- 
cem por dana...procurem-se em damna. 

DANI... As palavras que principiem j^or 
dani... procurem-se em damni... 

DANO. Vid. Damno. 
DANS... As palavras que principiem por 

dans... procurem-se em danç... 
DÁNTE, s. m. ant. Dador. 
DÁNTE ouD'ANTE. Contracção da pre- 

posição de, e do advérbio ante. Vid. An- 
te.— «Profaço he quando algum se quer 
vingar d'outro, e nom lhe cumpre de o cloes- 
tar j)er dante el, mais doesta-o per dante 
outros, por lhe fazer mayor penar. ■aZaíhe- 
cismo, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i, 
p. 148.— «O décimo oitavo artigo he tal. 
Item. Que faz Inquiriçoões per todo Regno 
per seus homens proprios em grande pri- 
goo das Igrejas, também das Catadraaes, 
como das outras do Regno sobre as j)ossis- 
soões, e Padroados das Igrejas; e se por 
tal Inquiriçõ descit^nunal, e maa, acha que 
o direito do Padroado d^algua Igreja, ou 
d'algua possissom perteence a elle, faze 
logo tomar todalas coums, pero que fos- 
sem possuidas dos Senhores, que as tra- 
ziam de tam grande tempo, que se nom 
nemhra ende alguu; e os Reictores faze-os 
deitar das Igrejas per força, que assy 
teem, como quer que em tal caso nom de- 

ve tal feito andar per Inquiriçom, mais 
per Juízo hordenado dante seu J%iiz convi- 
nhaveh. Ordenações Affonsiuas, Liv. ii, 
Tit. 1, art. 18. 

DANTEMÃO. Contracção da preposição 
de, e do advérbio antemão. Vid. Ante- 
mão. 

DÁNTES. Contracção da preposição de, 
e do advérbio antes. Vid. Antes. 

DAPHNÍNA, s. f. (Do grego daphm, 
loureiro, com o suffixo «ina»). Termo de 
Chimica. Nome dado por Tompson a um 
principio particular da casca da daphnoi- 
des alpina, de Linneo, e descoberto por 
Vauquelin. 

DAPNÁDO. Vid. Damnado.— aAo que 
dizem no noventa e tres artigo, que mui- 
tos grandes homens, e Senhores de nossa 
mercee, nos Lugares e Villas, honde teem 
suas pousadas, e nos outros lugares, onde 
pousadas nom teem, fazem bairros couta- 
dos, nos quaees se colhem muitos malfeito- 
res, e muitos homens, que vaaõ contra as 
posturas das Cidades e Villas, assy de re- 
gataaens de carnes, como d'outras cousas, 
de guisa que som per elles coutados, e as 
Justiças dos lugares nom os ousam de pren- 
der, nem fazer delles direito; pela qual 
razom as nossas defezas com as posturas 
das Cidades, e Villas nom som guardadas, 
nem se faz direito, nem justiça, e a terra 
he dapnada, eperdida: e pediam-nos, que 
fosse nossa mercee de nom aver hy bairros 
coutados, e que as nossas Justiças ajam 
lugar em cada huum lugar de fazer di- 
reito.^ Ordenações Affonsinas, Liv. v. Tit. 
50, § 3. _ 

DÁPNO. Vid. Damno.—i-Se forpetiçom 
de fogo, que fizesse dapno a alguém, o Es- 
cripvam o veja, e faça declarar, e lhe faça 
trazer estromento de contentamento, fazen- 
do-lhe as perguntas, que fazem aos susos 
ditos, e se o fogo per cajom fazer algun 
mal, em tal caso ponha-se a petiçom no 
rool, postoque nom traga estromento de con- 
tentamento.y> Idem, Ibidem, Liv. I, Tit. 4, 
§ 9. — <iE sobre todo deve jurar o tetor, e 
curador, de fazer todalas cousas, que se- 
jam a p>rol dohorfom, que ha em sua guar- 
da. E deve-se antremeter de fazer cousa, 
que se nom torne a dapno delle, e guardar 
bem e lealmente sua pessoa, e suas cousas.» 
Ibidem, Liv. iv, Tit. 85, § 1.—«Sabede, 
que consirando Eu o que me per muitas ve- 
zes foi dito, como meu, senhorio recebia gram 
dapno e gram mingua, ptor razom que ál- 
guãs pessoas tiravam pera fora dd ouro, 
prata, dinheiros da minha moeda, outro 
sy cavallos, rocyns, eguaas, e armas ;e que 
por esta razom os meus Vassallos,nem ou- 
tros meus naturaaes nom podiam hir tam 
bem guisados ao serviço de Deos, e meu, 
quando a mim delles conpria serviço, co- 
mo devem.n Ibidem, Liv. v, Tit. 47, § 3. 
— (íE Eu por tolher, e refrear tamanho 
dapno como este, e tamanha mingua, avudo 
acordo com os de meu Conselho, Tenho por 
bem, e mando, e deffendo, que daqui en 



700 DAR DAR DAR 

diante nom seja nenhiium tão ousado, de 
qualquer estado e condiqom que seja, que 
tire, nem mande tirar, nem dê ajuda, nem 
consentimento para se tirar de meu Senho- 
rio, sem meu mandado, e sem minha Carta, 
ouro, nem prata em pasta, nem em moeda, 
nem dinheiros da minha moeda, nem ca- 
vallos, nem rocins, nem eguaas, nem ar- 
mas.y> Ibidem. 

DÁQUÉM. Contracção (í.a preposição de, 
e do advérbio aquém. Vid. Aquém. 

DAQUÍ. Contracçào da preposição de, 
e do advérbio aqui. Vid. Aqui. 

DAR, V, act. (Do latim dare). Fazer 
dom, doação ou presente de alguma cou- 
sa.— iBem achamos que nunca se anvia- 
vá por lhe pedirem, e que mandava lavrar 
ataa çem marcos de prata em taças e co- 
ppas era dar em janeiro, e davaas cada 
anno com outras ioyas a quem lhe pra- 
zia.xi Femão Lopes, Chrouica de D. Pe- 
dro, cap. 11. 

Quando vos dei a vontade 
ynda vós ereis menina 
e eu de pouca ydade, 
maa cahiu minha inofina 
sobre a minha verdade: 
Muito vos quiz bem primeiro 
que de riquezas soubesse, 
pois meu amor verdadeiro 
de quem soo sois interesse 
quem me faz interesseiro. 

CnHYST. TALcIo, OBRAS, p. 11, (cd. de 1871). 

Nós n'este mundo nascemos 
e nús sayremos d'elle, 
n'este meyo que vivemos 
soo rico he aquelle 
que ser contente sabemos : 
È que grandes bens \oa dessem 
aquclles que vol-osrferam, 
eu sei bem que nús nasçeram 
o antes que os tivessem 
he certo que nam tiveram. 

IDIDEM, p. 11. 

Lav. Eofíl, logo quizera eu, 
Que m'atorinenta este arado; 
E dera muito do meu, 
Pois que ja hei de ser seu. 
Tirar-me deste cuidado. 

GIL VIC., AUTO DA BABCA DO PURO. 

A um Cochim, e a outro Cananor, 
A qual Chalé, a qual a ilha da Pimenta, 
A qual Coulào, a qual dá Cranganor, 
E os mais, a quem o mais serve e contenta. 
Um BÓ moço, a quem tinha muito amor, 
Despois que tudo deu, se lhe apresenta : 
Para e -te Calecut somente fica. 
Cidade jsi por trato nobre e rica. 

CAM., Lus., c. VII, est. 35. 

— Conceder. 

E quand'en outra sason perdid'eu 
A quf 1 gran ben cogi, cuidei que non 
Perdesse coita do meu coritçon; 
Mais agrados tal senhor me deu, 
Que de bon prez e seu e parecer, 
lie mui melhor de quantas quiz fazer, 
E quiz log'y que fosse'en poder seu. 

CANC. DE TROVAS ANT., n. 46. 

De morrerdes por mi non vos dev'eu 
Grado poer, ca esto fará quenquer 
Que ben cousir parecer de mulher, 

E poys mi deos este parecer 
Non é sen guisar de por mi morrer 
Quen muy ben vyr este meu parecer. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 177. 

—«Outro sy o Mquaiãepequeno quando 
quer que as vir trazer a alguuns, se nom 
forem das pessoas, que as per Ley, ou per 
Nossas Cartas ouverem de trazer, que as 
tome, e coute, como lhe he mandado; e nom 
o fazendo elle assy, e fazendo o contrair o. 
Mandamos a esse Alquaide moorpor qual- 
quer, que mandar trazer arma, ou der 
licença, que a tragua contra Nossa defesa, 
que pague dous mil reis brancos; e o Al- 
quaide pequeno, que nom tomar, ou coutar 
arma, ou consentir a alguum, que a tra- 
gua, pague inil reis por cada huma vez 
pera a Nossa Chancellaria.v Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 23, § .o4. — «yls 
Cumunas dos Judeos destes Reynos nos 
enviarom mostrar uma Carta delrei Dom 
Johan meu Avoo de gloriosa memória seel- 
lada com o seu seello pendente, em a qual 
se contêm, que os ditos Judeos se lhe en- 
viaram aggravar, dizendo que alguns Ju- 
deus casados s& faziam Chrisptãos, e fica- 
vam suas molheres Judias; e que por di- 
reito dos Judeos nom devem, nem podem 
casar sem primeiramente esses, que foram 
seus maridos, lhes darem, e outorgarem 
Carta de juntamento, que antre elles he 
chamada guete, o qual deve seer escripto 
per Judeo, e feito por regras certas, e 
Hordenanças Ahraicas, e se tal guete assy 
feito nom ouverem, nom casarom com ellas 
nenhuns Judeos, e casando sem teendo o 
dito guete se ouuerem filhos, serem forna- 
sinhos.j) Ibidem, Liv. ii, Tit. 72. — aE 
quando algum fosse preso per autoridade 
de Justiça, e aprisoado em carcer pru- 
vico, em tal caso, se elle quiser Jazer ohrí- 
gaçom, ou algum outro contrauto a aquelle, 
per cujo requerimento foi preso, ^landa- 
mos que nom valha, salvo seendo hi pre- 
sente o Juiz, que o mandou prender; ao 
qual Mandamos que se enforme ácerca de 
sua prisom quanto hem poder, se foi 
preso justamente e com aguisada razom, 
e quer fazer o dito contrauto, e assi lhe 
dê pera ello sua authoridade, oxi não; 
e dando-lhe sua authoridade pera ello. 
Mandamos que valha esse contraído, feito 
per esse preso, assi como se fosse sol- 
to.n Ibidem, Liv. iv, Tit. 58, § 3.— 
<íE vistos per nós os ditos artigos, de- 
clarando em elles dizemos, que por quanto 
achamos, que ElRey Dom Joham meu 
Avoo de gloriosa memória, e ElRey meu 
Senhor e Padre, a que DEOS dé o seu 
Santo Paraíso, fezerom-novas Hordena- 
çoòas solre as Coutadas dos porcos, e vea- 
çoòes, segundo largamente he contheudo no 
Titulo, Do Monteiro Moor, mandamos que 
se guardem e cumpram, segundo em ellas 
he contheudo.n Ibidem, Liv. 15, Tit. 46, 
§ 4. — uMas el Rei Dom Emanuel, que 
em humanidade, e liberdade, cíemencia e 
virtude a ninhum Rei Christão foi. infe- 

rior, tanto que reynou lihêrtou logo estes 
Judeus captiuos, e lhes deu poder 
de suas pessoas disporem ás suas vont^' 
des, sem delles nem das communas dos 
Judeos naturaes do Regno, querer cice- 
ptar hu grande seruiço, que lhe por est^ 
tão assinalada mercee quiserão fazer, n 
fruto do qual beneficio logo dahi a poucos 
dias recebeo, porque hos mais delles se 
converterão á Fé de Nosso S. Jesu Chr)S- 
to, quando elle fez tornar hos Judeos des- 
tes Reynos Christãos, quomo se em seu M' 
gar dirá.d Damião de Goes, ChroniC® 
de D.Manuel, Part. i, cap. 10.—^Senhor. 
que fazes? porque não tomas vingança 
sua morte? naõdésvidaa quem ellaheeon 
traria: nau faças bem a quem te fez 
ainda que pera maior meíi mal me leixo^ 
viva, porque manso, e manso me mates 
com tiMS palavras, e suas lembranças• 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 22.-^ 
As condições de Dramuziando eram eS' 
tas.,.. menos soberbo do que a g>9^^^ 
te convinha: aprazível na conversação-^ 
grandemente destro em todas as armas- 
e sobre tudo o melhor cavalleiro que 
seu tempo antre todos os gigantes houve- 
Este, depois de ter D. Duardos em sev 
poder, gostou tanto de sua conversaçaO) 
que lhe tirou os ferros, e o levava comsW^ 
algumas vezes a montear, dando-lhe 
ça a todo (lesenfadamento.T> Francis<^ 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, c- 
«Mas eu fiei-me na fortuna, que téqui 
voreceu; e isto estava guardado pera o / 
de minha velhice, sustentada no conten 
mento de vossas obras: e hem sinto qv^) 

I, ellas vos salvarão de qual^^ 
' - - ' cora- 

vos SOIS VIVO, 
perigo em que estiverdes; porque os c 
çues ousados a fortuna os favorece: , 
eu, a quem a natureza já desampara, J 
lecendo-me vós, por quem era vivo, 
perarei senão acabar esta jornada 
pouco desçanço, como no fim delia me . 
tes?» Idem, Ibidem, cap. 4.— 
lho fez Deus tal, que não quererá 
asinha acabe, pois elle pera acahaj 
grandes cousas vol-o deu: quanto maiSjí ^ 
se nosso mal houvesse de ser tamanho q 
perdessemos, já delle ficam dous 
que estas idades descancem- o Idem, W 
— iJá qtiesta dor me havia durar, 
to fora delia contente por ser nasci 
vós; mas não qidz ser tal, que^ me 
esperança de sostel-a muitos dias; 
me matará cedo, e então ficarei 
- sem mim, e com saudade ou desejo 18. 
quem ma deu.» Idem, Ibidem._^<7 
— d Não tardou muito que 
de Graciano, veio, que também Joi 
bado na primeira justa, e deixou as 
e o nome escrito jiinto do 
E justou sem empreza, que 
quem servia, lha não quiz dar^ 
trazia o coração mais entregue 
parte.i> Idem, Ibidem, cap. 
disse o imperador, não sei cousa que J « 

dera por saber se o vencedoT & 
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0) mas pois quiz que o não conhecesse, 
pode sei- que em algum tempo o não ve- 

í'^)pera perder esta maijoa, que hei por tão 
S^ande, como poderá ter se Floramão ãei- 

Cl minha corte na falta, que sempre 
E porque se fazia já tarde, se tor 

^am ao paço, da maneira que vieram, d 

da^' ®6 estorvou o prazer de todos, não po- 
''^0 Usar do que té li costumaram, antes 

Y^^'^^rido-lhe ser tejnpo de se partirem o 
J '>'am: pedindo licença aqudlas senhoras 
/ ''"nosas, que, hem contra sua vontade lhe 

rain rogando-lhe que com a mãe de Dar- 
'^0 se houvesse piedosamente, pois a sua 

docência não merecia culpa 7ias obras 
^ sew filho.D Idem, Ibidem, cap. 55. 

senhora, disse Pompides, não vos en- 
este cavalleiro, segui vosso cami- 

0) vereis o que nunca vistes, e podereis 
^ ^^nganar quem vos lá manda, e dar vida 

esse outro, que dizeis; e este senhor 
^"■0 vos enganeis por elle; que tem a von- 

® isenta, e não viu o vidto de Mira- 
^ ima como eu, porque receiou ver-se no 

de muitos. Parece-me, senhor caval- 
^'"0^ disse a donzella contra Pompides, 

1 ^7 vir tocado das mostras dessa 
f porque vos vejo f aliar nella como 
^^^^^nha de vista.t Idem, Ibidem, cap. 
ç cheg-ando-se contra Palmeirim 

^irmãos, disse: Senhores, peço-vos 

Ia hajais pior mal dardes-iue uma 
dessas, com que receba aquelle caval- 

^ servirei com outra ei outras, 
1n^ wio vós mandardes. Por que sei p ® iudo é bem empregado em vós, disse 

vos quero dar esta minha; 

post d'outra parte estais tão mal dis- 
ía ?■" ssria melhor repousardes, e dei- 
^'oss justa a um de nós, que para 
ítít^ assaz basta o que hoje tendes 

°''' Idem, Ibidem, cap 75. 

Y° Touro cornos, unhas ao Leào, 
á Águia, ao Corvo ligeireza, 

todas as mais Féras quantas sào, 
su'arma, e sua força a Natureza. 

■*NT. PEnn., EPtGBAMAS. 

em mortal image convertida 
Sfaça que lhe deu a natureza. 

®ORTE ItEAT., NAUP. DE SEPÜLV., C. I. 

como queremos que nos dê prêmio 
® ewi cuja presença apparecemos con- 

vontade^ E se todos tem obri- 
Jua f ^^'''sm prõpta sua vontade a Deos, 
tofio ° wais os velhos que tem passado 
'tido N ^^'''de de sua vida ? Assi como as 
/ofç ® '^c-fdes se arranca da aruore com 
tíeje'^ "ícis as maduras ellas per si estam 

áe cair: hem assi os mãcehos 
i'1'ahalhosamente, como pomos que 

'Verde de sua idade, mas os ve- 
'"i-Mluros, elles estam desejado 
pera que saidos dos males tem- 

ww gozar dos eternos.Heitor 
^ dialogo da Lembrança da Morte, 

Bom tempo, quando segura 
A cabeça s'encoatíiua 
Onde o sono a couuidaua. 
Contente da cobertura 
Tão rica, que lhe o ceo dava. 

SÁ DE MIRANDA, CARTA A ANT. PEREYRA. 

Dai-me uma fúria grande e sonorosa, 
E não de agreste avona ou frauta ruda; 
Mas de tuba c.inora e bellicosii, 
Que o peito accende e a cor ao gesto muda : 
Dai-me igual canto aos feitos da famosa 
Gente vossii, a que Marte tanto ajuda; 
Que se espalhe, e se cante no universo, 
Se tão sublime preço cabe em verso. 

cAii., Lüs., c I, est. 1. 

Jil que n'e3ta gostosa vaidade 
Tanto eiilovas a leve phantasia; 
Já que d bruta crueza, e feridade 
Pozeste nome, esforço, e valentia; 
Jil que prezas em tanta quantidade 
O desprezo da vida, que devia 
De ser sempre estimada; pois que jil 
Temeu tanto perdêl-a quem a dá. 

IDEM, iniDEM, C. IV, CSt. 99. 

Pois logo cm tantos males é forçado, 
Que só vosso fiivor me não falleça. 
Principalmente aqui, que sou chegado 
Onde feitos diversos engrandeça : 
Dai-rrio vós sós, que eu tcnho-já jurado, 
Que não no empregue em quem o não mereça; 
Nem por lisonja louve algum subido, 
Sob pena de iiíto ser agradecido. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, est. 83. 

Do Douro, e Guadiana, o campo ufano, 
Jil dito elysio, tanto o contentou, 
Quo alli quiz dar, aos já cansados ossos 
Eterna sepultura, e nome aos nossos. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, eSt. 3. 

Porque tantas batalhas sustentadas 
Com muito pouco mais de cem soldados, 
Com tantas manhas, e artes inventadas, 
Tantos cães níTo imbelles profligados ; 
Ou parecerão fabulas sonhadas. 
Ou que os celestes córos invocados 
Descerão u ajudíil-o, e lhe rfarão 
Esforço, força, ardil c coração. 

IDEM, IBIDEM, C. X, est. 20. 

— (íE porque a Christandade da índia 
hia em grande crescimento, e á mingua de 
Bispos deixavam de se ordenar muitos em 
Sacerdotes, e de benzerem os Santos Óleos, 
e de administrar o Sacramento da Con- 
firmação, elegeo ElRey pera isso ao Bis- 
po Fr. Fernando Vaqueiro da Ordem dos 
Menores, que devia ser Bispo de Annel 
do Bispo do Funchal, debaixo de cujajur- 
dição estava toda a índia, como melhor 
ao diante diremos. Era este homem natu- 
ral de Évora, Varão Religioso, e deo-lhe 
o Papa titulo de Bispo Aurense, e ElRey 
lhe passou Provisões pera como passas- 
sem tres annos se tornar pera o Reyno; 
e lhe mandou dar todo o necessário pera 
sua embarcação, e o mandou embarcar 
nesta Armada na náo de Vicente GíI.d 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. viir, 
cap. 2. 

Perguntar-se-lhe pudéra. 
Vendo seu bico comprido. 
Qual se Celorlco forn, 
Quem te deo tamanho bico ? 

JEE. BAHIA, Á. MORTE D'ÜM PINTASILOO. 

— «Se os dignos se contentarem de não 
ter sua estattta no Senado, como o Cen- 
çor, satisfeylos de que se pergunte antes; 
porque não darão este logar a fulano''}-n 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 153. 

Tão infame sereis, e eu sem Ventura ; 
Que por dar hum triumfo á crueldade. 
Negueis huma vietoria á formosura. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 32 (3.° ed. ). 

Dai-me (se he que mereço conseguillo) 
Dii vossa mão o poderoso asylo ; 
Dai-me, Senhor, que ainda a desventura 
Correr atrás de mim se me figura : 
Desta hydra mort.d Alcides forte, 
Estingui de hum só corte 
As pulantes c.ibeças renovadas. 
Por meu castigo sempre cm vão cortadas ; 
Porque só pôde a vossa heroicidade. 

IDEM, IBIDEM, p. 211. 

Cauterizar tão vil malignidade. 
Em mim mesmo a desgraça vos oíFreco 
O mais nobre interesse, 
Dando-vos hum motivo, 
Onde se provo o vosso esforço altivo. 

IDEM, IBIDEM. 

Deu logo a amiga mão com grato aspecto 
Ao miseroGupeva, queconvulso 
No horror daquelle ignivomo prospecto, 
Jazia sem sentido o já sem pulso. 

FR. J. SANTA RÍTA DURÃO, CARAMUBli, C. II, 
est. 52. 

— «Outro dia achando-se em um ban- 
quete que o Rey mandou fazer, dando-lhe 
de proposito os convidados tão estreyto lu- 
gar que achava sua authoridade, deixan- 
do o que tinha se sentou sobre uma rica 
toga, que trasia vestida, & acabado o ban- 
quete a deyxou ficar com os outros assen- 
tos.d Francisco Rodrigues Lobo, Corte 
na Aldêa, Dial. 0. 

Razào, quo es d'alma o sol, gyra em nossa al- 
Dá-nos dia e clarão ao pensamento; (ma, 
Mas de teu carro a ardidos Phaetontes 
Nas inexpertas mãos não ponhas redeas : 
Tocha que foi de luz, será d'ineêndio 
Pacho terrivel — e o calor de vida 
Labareda volcauica do morte. 

GARRETT, D. BRANCA, C. III, Cap. 2. 

—'Sim christan sou : e o Deus so verdadeiro, 
Que á sua sancta luz abriu os olhos 
De minha mãe, quo em sua glória é hoje, 
Constancia me dará para o martyrio, 
Para alcançar a immarcessivel palma 
Que me espera no ceu. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, Cap. 23. 

— Dar lagrimas, chorar. 
Não o vingueis, amigos : 

Nào cahiu bravo cm campo de batalha 
Mais gloriosa queda ; nào deis lagrymas 
A quem so derramou em vida o morte 
Sangue inimigo e seu. Mem nào existe : 
Folgae, filhos d'Agiir, sobre o seutumulo. 

OARRETT, D. BRANCA, C. VII, Cap. 28. 

— Conferir. Dar um emprego, 
— Entregar, pôr na mão do outrom 

aquillo quo temos na nossra, collocar em 
deposito, confiar. — Dar uma carta, — 
«7í nom dará as Cartas, salvo presente 
o Nosso Recebedor, e quando as assi 
der, ponha a pagua na Carta, e po- 
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nha-a no livro, perqiie esse receheãor ha 
de dar conto do que receber, e ijuar- 
de heni o livro, porque a fora essa re- 
cadaçom, se podem muitos livramentos dar 
pjor elle.D Ordenações Aífonsinas, Liv. 
I, Tit. 10, § 3. — «75 porque em vaaõ 
som postas as Leyx, se nom ouver quem 
acuse os que as brituo, e averem eixecu- 
tar, e manteedor dellas. Mandamos a to- 
dollos Taòaliaaes, que screpmo em seus 
Estados todallas pessoas, que virem, e sou- 
berem, que trazem armas contra Nossa 
defeza per mandado, e consentimento des- 
ses Alquaides, que as veem, e lhas non 
querem tomar, e coutar; e os dem em es- 
cripto ao corregedor quando a esse luguar, 
e Comarca vier, para os penhorarem por 
essas penas, e os dinheiros dellas manda- 
rem entregar ao liecebedor de Nossa Chan- 
cellaria, sob pena de os pagar o Correge- 
dor em dobro; e se esses TahalliaBs esto 
assy nom fezerem, e lhes for provado que 
o sabem. Mandamos que sejam pior ello 
presos, e paguem a piena anoveada da Ca- 
dêa.D ídem, Ibidem, Tit. 23, §õ5.—<íHam 
c/e dar os homees ao Anadelpera Besteiros 
do Conto, fazendo-os primeiramente viir 
'perante sy,ouvindo suas escusaçoões, se as 
teverem, segundo he conteúdo na Ilorde- 
naçom.» Ibidem, Tit. 27, § 23. — <fE quan- 
do pela ventura virdes, ou, souberdes que 
08 Juizes, e Offciaaes do luguar vos nom 
dam em escripto aquelles, que perteencen- 
tes som ptera nosso serviço, ou que vo-los 
soneguam, ou vo-los nom querem dar, vós 
avede enformaçom per o nosso coudel, que 
ouver no luguar, e pelo anadal dos bees- 
teiros, e dizede-lhes, que vos dem em es- 
cripto os mesteiraaes, e homees de mester, 
que em elle souberem, que vos os ditos Jui- 
zes, e Officiaes nom dam, e que .elles en- 
tendem, que som pertencentes pera bees- 
teiros do conto; aos quaes Nós mandamos 
que volos dem em escripto, e vos ajudem 
a ello, segundo lhes per vós da nossa parte 
for requerido; e entom diredes aos ditos 
Juizes, e Officiaaes, que vos dem aquel- 
les, que vos assy foroni dados em scripto 
pelo coudel, e anadal do luguar por bees- 
teiros do conto, e os façam logo vir ante 
vós pera vós delles, e dos outros, que vos 
ja derom, escolherdes aquelles, que con- 
prem pera comprimeiúo do dito numero, 
e dos beesteÍ7'os do conto, que vós achar- 
des, que em este luguar devia d'aver.D 
Ibidem, Tit. C8, §. 17. — a E quando 
virdes, que os Juizes, i Ojficiaaes o fa- 
zem raaliciosamente, e os nom quiserem 
dar, ou nom fazem aquello, que lhes per 
vós da nossa parte for requerido, e man- 
dado, e achardes, que som a ello negri- 
gentes, e mal mandados, e vos querem, 
deteer, e poer pierlongua a os nom dar, 
recorree vós a hum Tabelião da nossa parte, 
que os cite, que do dia, que citados forem 
a dia certo convinhavil pareçam per pes- 
soa perante Vos a diser qual he a razom, 
porquQ vos nam dam logo comprimento dos 

ditos besteiros, e aquelles que milhores, e 
mais perteencentes som pera nosso serviço.» 
Ibidem, § 18. — nE venham assinados os 
ditos beesteiros, que assy forem per vós 
feitos, e escolheitos, e apurados, e vos assi 
forem dados polos ditos Juizes, e Verea- 
dores, e Procurador, e OJJíciaaes de cada 
hum lugar, e poendo-os vós em o dito li- 
vro, que pera ello faredes, pera despois 
nom serem tirados nem mudados por rogos 
de nenhumas pjessoas, nem por outra, que 
seja, porque nossa mercee he de se mais 
nom tirarem, nem mudarem; dando-lhes 
logo suas cartas de como osfazedes nossos 
beesteiros do conto e dardellos em numero, 
e em rool ao seu anadal de cada hum lu- 
gar, e Hordenaçom per que os ajam de 
veer, e reger como se senpre acustumou de 
fazer.D Ibidem, § 22. — «E pera se con- 
cordarem, e ajyrovarem os ditos números, 
mandamos ao dito Vaasco Fernandes, e 
Armom Botim, que se vaão per todas as 
Comarcas, pera fazerem comprir os que 
minguarem, segundo seus escriptos em seus 
livros, e jiera fazerem tirar alguns, que 
por velhice, ou necessidades nom poderem 
servir, e lhes dardes outros em seus nomes, 
segundo esto mais compridamente he con- 
theudo em outro liegimento, que levam.t 
Ibidem, Tit. G9, § 30. — «O vigésimo pri- 
meiro artigo he tal. Item. Que em lugar 
de fazer justiça, 2Moem Meirinlios nom cor- 
dos, nem temperados, mas temerosos, que 
fazem eixecuçoões nas Igrejas, assy como 
querem; e como devessem a manteer-se das 
soldadas, que recebem de ElRey, piera esto 
vaaõ pousar com multidooem de bestas, e 
d'homens nas Igrejas, e Moesteiros, e Ca- 
maras, e Capellas, e possissoões dos Bis- 
pos, e nos dos Tempileiros, e nos dos Es- 
pjritaleiros, e nos oídros lugares lieligio- 
sos, e p>ossissooes delles; e hindo per esses 
lugares muito a miude cada vez que lhes 
praz, fazem que lhes dem as cousas, que 
ham mester em esses lugares: e estas mees- 
mas cousas se fazem pelos liicos-homens, 
e pielos Juizes, e pelos Oveençaaes d^ElRei, 
e per outros quaesquer.^ Ibidem, Liv. II, 
Tit. I, art. 21. — <íItespondem esses Pro- 
curadores, que praz a El-Rei, que essas 
communidades, que dem as dizimas; e que 
as nom mantém, nem manterá, que as nom 
paguem e que a elle praz, que as dem; e 
que os Bispos e os outros Prelados uzem 
de sua justiça contra aquelles, que as nom 
quiserem dar.» Ibidem, Tit. 2, § 1.— 
<íDesampara-á a natureza no cabo da vida; 
nam façamos conta d'ella se nam da que 
havemos de dar diante de Deos.» D. Joanna 
da Gama, Ditos da Freira, p. 32 (ed. de 
1872). 

Tcniles ja dito; 
Leixao tudo isso posto por cscrito, 
E dcspejtie logo, pague a pousada ; 
Cumpri com a torra, qne ipier ser pagada, 
E ós elementos dae o spirito : 
Não falieis mais nada. 

CIL VIC., AUTO DA mST. DE DEUS. 

— <íE porque todo aqUelle dia neto co^ 
meraõ, tomando todos alguma reci^oçao^ 
disso qu,e Firtaque tinha, mandou ' 
bal dar ao pescador duas moedas d ouro 
de gran preço, a Dóna deu-lhe o seu _ ^ 
tel, com que jicou mui contente, pois 
galardaõ vencia ao serviço. E 
barad estas cousas, começaraõ a camin ^ 
pelo líio acima, levando Firtaque a 1 
nas ancas, e a horas de Sol posto ^ 
rad pelo Castello de Orlandor de 1 anjis^ 
ta, onde Fendibal soube o que 
do fizera, e como era ido. d Barros, 
rimundo, Liv. n, cap. 21.—^ 
Clarimundo ouvio as revoltas, 
de que sua vida escapou, com muito a ^ 
roço do subtil remedio de Filena 
anel que lhe ella deu da parte de 
da, e quando vio o seu vidto na 
taõ descórado da paixaõ que poT dl& 
tia, começou a dizer.d Idem, Ibideffli 
23. — «O salvage depois de tomar os 
fantes, andou, até chegar á cova, oncê 
nha sua morada: e achou d entrada 
sua mulher, que o estava esperando 
um menino nos braços, filho d'amJ^os^ 2^^ 
seria de idade de um anno: cãli ^ 
a caça que trazia, dizendo qiíe 
dia não poderá achar outra, e 
quella cevaria os leões.y> Francisco 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
— «Depois de chegar a llespanha H 
Ia jormosa não Vitoria, da compan j 
Fernão de Magalhães, dando raza,'^ ^ 
Emperador Carlos V. Máximo 
governava) do descubrimento que 
das ilhas de Maluco, j'azendo-lhe ci 
carem na sua demarcação, encara 
lhe as riquezas dellas, mandou, 
nar no porto da Corunha oidra 
de sete velas, de que deo a capitania 
Garcia de Loaíza Fidalgo (^o 
Commendador de S. João.d Di"»® 
Couto, Décadas, IV, Liv. in, 
(íNeste tempo chegou D. Jorge de 
{que como atrás dissemos foi a _ 
Banda ver se achava alguns í 
SOS, pera tomar alguns 
gente,) que nada trouxe, porqv.^ MíeS/ 
que achou de mercadores I da"" 
zombáram delle, e não lhe \j^eySi 
suas fazendas, pior quão mal os M 
e Capitães pagavam as qu^ 
pera suas necessidades.n Idci»; 
Liv. VI, cap. 11. 

Este, oastigador foi rigoroso _ _ 
De latrocínios, mortes, o 
Fazer nos maus çruczas, füi'0 e ir ^ ' 
Eram os seus mais certos reírigc' 
As cidades guardando, justiço®"' 
Do todos os soberbos vitnpei'io3) 
Wais ladrões castigando á mortÇ ' 
Que o vagabundo Alcides, ou i ' 

CAM., Lus., c. III, eat. 137. 
^ ,neêo 

— aChegou com estes 
cetro, e coroa a tanto c» ^ " Indi^ 
mandando os Portugueses p^ 
Tarija, e buscando outro JilM' 
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de Boleife ^era o fazerem Itey, 
^pi'opria mãy] que era liuma Moura laoa, 
7,'" queria dar: dizendo que melhor 
^ telo pohre, e viuo^ que velo oje 

^y> « a manhã morto. E tam de propo- 
' " ® èndeo aos soldados, que j^rimei- 

® nataram a ella, arremessandoa cruel, 
^J^'ontosamente ' de huma janella abaixo, 

o leuassem a reynar a elle.y> Lucena, 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 

—«l''ez carranca o sohredito; mas 
wuío tuo depreça na conta como na ten- 

i""-» deu com amor os dedos e receheo a 

d Ar'' c?es7;?'ezo.» Francisco Manoel ®-Mello, Apologos Dialogaes, p. 70. 

p natureza — liberal, c a vara 
tomtigo, já mesquinha, generosa, 
ancca em dons, já pobre em faculdades, 

te rfeií, te nagou, e assim te ha feito 
^ mais raro phenomeno da terra, 
ücomprehensivel, único— homem, como 

6sta sorte lhe aprouve á natureza 
ajunctar em teu rosto a formosura 

■•■oda pelo universo repartida ! 
oabbett, d. bkanca, 0. II, cap. 2. 

. Eu a princeza 
nana dosreaes paços deTavira 

fuga auxiliei, ao respeitado 
osque d'Almargem a levei, e em guarda 

eremita sancto a dei eu mesmo. 
IDEM, ibidem, C. VII, caj!. 27. 

. , Andando 
g "om andar, chegou áquelle bosque 

® Almargem, e o seu furto precioso 
a guardar a um sancto velho monge. 

idem, iBinmt, c. vii, cap. 31. 

jj^^'^'^'ansmittir, coraniunicar.—Dar con- 
''noticias, aviso.—Dar alarma, dar 

Peri"'^'' '^0 alarma ; avisar cViim 
^ «A' chegando com este contcnta- 
i» o Cavalleiro da Graça esta- 
'«€s •' Vossas ohras. Senhor, daõ 'íODas de vós, que me Jizeruõ por 7ies- 

com desejo de pasmar pela lei, 
e jj. caminhantes deste passo pondes, 
kit j damno,e impedimento 

ÍJarros, Clarimundo, Liv. 11, cap. 7. 

j, 2íí-}}i,e rebate o coração no peito : 
Es» ^ 1"® cu vira em sonhos, própria; a mesma Cruz brilhava 
}^' peito... Perdi razào, sentidos, 
Cali^ ®^tasi dc gôso indoíinivel ' como em deliquio. 

d. bhanca, c. v, cap. 18. 

Alli me viste: 
Sç passo a passo, to seguimos 

allarma aos teus. 
'dem, iBiDEnij c. 5, cap. 19. 

Sem — Emtanto o joveu 
Oj ® doce calor do brando corpo 
Ao Ba''' repassar-lhe, o dar rebate 
í; gjij "sue, que agitado ja circula, 

tropel o espirito involvendo. 
ibidem, c. VII, cap. 12. 

• ^OfT '"®cer, tributar, apresentar, nia- 
Dar agradecimentos. Dar abrigo, 

«i contente lÈ satisfeito estaua 
Balthasar, <È que grande 

' ® descanso lhe prometião suas 
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riquezas, & poderes naquelle esplendido 
banquete que huma ves deu aos grandes 
de seu Reyno, eis que lhe apareceo huma 
mão que escreuendo em a parede fazia 
certas letras que lhe rej^resentauão a mor- 
te, de sorte, o sobresaltou, S tal o parou 
esta imaginação, que como diz a Escri- 
ptura.D Fr. Tlioinaz da Veiga, Sermões, 
Pai't. I, p. 5, col. 2. 

Nào tens aqui senão apparelhado 
O hospicio que o crú Uiomedes dava, 
Fazendo ser manjar acostumado 
De cavallos a gente que hospedava ; 
As aras de Busiris infamado, 
Onde os hospedes tristes immolava, 
Terás certas aqui, se muito esperas ; 
Fuge das gentes pérfidas e feras. 

cAM., Lüs., c. II, est. 62. 

— Disputa sine fine travariam 
Sóbre ellc as duas bellicas phalanges 
Que ora na arena litteraria pugnam, 
E aos grasnnntes jornaes dão thema eterno 
Para encher as politicas lacunas. 

GABRETT, D. BKAKOA, C. III, Cap. G5. 

Mas a floresta espessa, que dá coito 
No ardor da sesta ao ceifiulor cançado, . 
Ao caçador sequioso; e a grutta fresca \ 
Ao pó do rio que salgueiros bordam ; 
E os regalados pomos saborosos. 
Gorados — como a facc da donzolla 
Quando ao primeiro amor diz «nào« modesta. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 5. 

—Dar batalha, dar coinbate, aprescntal-o 
ao inimigo, traval-o. 

Desde agora 
Sahirás ao campo mundano 
A dar crua e nova guerra 
Aos iniigos, 
A glória a Deos soberano 
In excelsis, et in terra 
Fax hominihvs. 

GIL VIC., AUTO DA MOPINA MENDES. 
—O theatro k pequeno, e Actores poucos, 
Mais pouca a gente que cnchào taes coinpar- 
Para dar um combato bem renhido (sas 
Dc dous cxercitos campaes, que cm fôrma 
Avancem, íirào, rnattem, morrào, fiijào. 

FRANC. M. DO NABC., OBIIAS, tOm. T, p. lOÜ. 

— tiE antes que alguma cousa do a que 
são enviado diga, peço de mercê a vos- 
sas altesas, que assim como tiveram cora- 
ção j)e.ra passar os combates que a for- 
tuna té aqui lhe deu, agora as novas que 
de mim ouvirem que são boas, recebam 
moderamente; porque ás veses quando isto 
assim não é, tanto ou mais se recebe das 
alegrias supitas e não esjjeradas, como 
das tristezas, que muito duram.y> Fran- 
cisco de Moi'acs, Palmeirim d'Iiiglaterra, 
cap. 42. 

«Quem é (me dize) csfoutro que mc espanta, 
(Pergunta o inalabar mai-avilhado) 
Que tantos esquadrõcsT que gente tanta, 
Com tào pouca, tem roto c destroçado? 
Tantos imiros aspcrrimos quebranta, 
Tantas batalhas dá, nunca cansado. 
Tantas coroas tem por tantas partes 

• A seus pés derribadas, e estandartes ! • 
CAM., LÜS., c. VIII, est. 10. 

— Produzir, gci'ar. 4 arvore dá fru- 
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c(os.— iiPer cujo aazo as terras que som 
comvenhavees pera dar fruitas, som lan- 
çadas em ressios bravos e montes mani- 
nhos.D Fernão Lopes, Chronica de D. 
Fernando, cap. 89. 

Nem arvore dá sombra, nem dá fonto 
Agoa, nem dia o Sol, nem a noite Estrellas, 
Nem ha quem lédo cante, ou de amor conte. 

ANT. FEItn., EGL. 2. 

— «E porque seria cousa mui grande 
contar o prazer que a sua chegada deu a 
toda a ■ Corte, o leixaremos por contar, e 
as amorosas palavras com que Clarimun- 
do foi recebido a primeira noute que che- 
gou, que foraõ pera elle aquella gloria 
que os homens em cousas de tanto prazer 
sentèm.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 25. 

Nos de sua companhia se mostrava, 
Da tinta que dá o murice excellente, 
A varia côr, que os olhos alegrava, 
E a maneira do trajo diíierentc. 

CAM., Lus., c. II, est. 99. 

Quiz dar-me a conhecer, que com decencia 
lium Pastor nào podia 

Gozar a Tircc ainda n'apparencia ; 
E desta fantazia 

O acaso tomarei por providencia. 
J. X. DE MATOS, EIMAS, p. 303 (3." 0(3.). 

E a nào ser o abbade, homem prudente, 
Que o bago rcgedor metteu cm meio 
Da renhida contenda, hoje ao sereno 
Ficáras linda Branca delicada ; 
E de tuas fuces as purpureas rosas 
Amanhaii desbotadas não dariam 
Inveja e zelos aos rubis da aurora. 

OARKETT, D. BKANCA, C. I, Cap. 22. 

— Dizer, participar. — «O escudeiro 
se tornou á ponte, e ainda não acabava 
de dar o recado, quando o esforçado le- 
nebror estava ntlla pedindo justa, de que 
foi satisfeito, que arredando-se o outro o 
necessário pera os encontros trazerem fo- 
rça, se encontraram com tanta, que o ca- 
valleiro perdeu um estribo, e Tenebror foi 
ao chão por cima das ancas do cavallo, de 
que ficou pouco contente, e os que o viram 
também, tendo a força do oídro emmuito.n 
Francisco do Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 49, 

— Trazer. — «Alguns dias Primalião 
e o cavalleiro Triste estiveram em casa 
de Paudricia tão servidos e visitados dei- 
la como Vho fazia fazer o preço de suas 
pessoas, e o contentamento das novas, que 
lhe deram de B. Duardos ser vivo. Que 
posto que de todo já estivesse desespera- 
do de o poder haver, contentava-se de ter 
a vontade sugeita na lembrança de suas 
obras.D Francisco dc Moraes, Palmeirim 
dlnglaterra, cap. 52. 

—Contar, relatar, narrar.— uNa^ me 
lembres, nem digas mais essas cousas, 
disse Clarinda, que me magoa<! na alma, 
dame novas de como me fica quem isto me 
faz sentir, e a causa, porque fizeste tama- 
nho aballo em toda a Corte, que nad foi 
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sem alguma razaõ de seu mal. Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 22. 

— Dar jyarte, participar, avisar, con- 
tar. 

Para sempre vos casaates 
para sempre o sentirei, 
e pois no casar errastes 
dae-me parte cio que errei; 
nam vos engane o casar 
pois não tolhe a liberdade, 
casada sem piadade 
vosso amor me hade matar. 

cuBYST. FALCÃO, OBSAS, p. 21 (cd. de 1871). 

Este a seu cargo tem vingar agrauos 
E as injurias de Amor satisfnzelas, 
A este contarás tu, & darás parte 
De teus trabalhos, penas & desgostos. 

COBTE BEAL, NAUP. DE SEPÜLV., C. 11. 

— Dar conta, fazer sciento.— «O 'prin- 
cipio de vasso mal, respondeu Filena, vem 
ja Senhor de tão longe, que não he necessá- 
rio darme disso conta, pois sentindo vós 
algum, sem razão seria não me tocar elle 
a mim: e se vos não disse alguns sinaes 
que nesta parte tenho visto em Clarinda, 
fo^i com receio de me responderdes tão ás- 
pero como outras vezes fizestes, quando ti- 
nheis o amor. » Barros, Clarimundo. Liv. 
II, cap. 4.— (iPassados aquelles primei- 
ros dias do recebimento de Clarimundo, 
e elle em tempo pera fazer o que tinha 
prometido a Bracalar (como atrás ouvis- 
tes) deu disso conta ao Emperadqr, pe- 
dindo-lhe liçenqa pera ir acabar este con- 
certo, que naõ lhe offerecia sua pessoa por 
ser de tao pequena conta, que o teriaõ em 
mal se tal ousasse commetter.»Idem, Ibi- 
dem.— (íA causa porque Clarinda man- 
dou chamar Fileiia, era por passar o 
Emperador aquelle dia muitas cousas 
com a Emperatriz, dando-lhe conta como 
se queria partir Clarimundo.» Idem, 
Ibidem, cap. 5.— aE havendo já alguns 
dias, que alli estava taõ servida como 
em casa do Emperador seu pai, sem 
disso saber parte Floramhel por causa 
dos accidentes, que com as feridas teve; 
vendo o Cavalleiro das lagrimas, que es- 
tava já convalecido ; deu-lhe conta do mais 
que se fizera, depois que elle foi curado 
a primeira vez.í> Idem, Ibidem, cap. 2. 
— <íE depois que Dom Dinarte passou 
muitas palavras com seu irmão, pergun- 
tando-lhe pela sua vida, elle dando conta 
do que passara disse: Por ventura Senhor 
quem nos estas cartas mandou he Fanimor 
o Senhor das pousadas do Sol.?v Idem, 
Ibidem, cap. 8. — aDôna honrada, res- 
pondeo elle, naõ tenho eu feito o que fiz 
com esperanqa de tal galard.aZ: mas pera 
vos ajudar, e valer em vossas necessida- 
des, sendo cousa que com razaõ possa fa- 
zer, e se de mim esta vontade quiserdes 
aceitar daime conta de vossas cousas, por- 
que saiba o que por ellas posso fazer, que 
toda esta noite nunca vos entendi quasi 
nada. Senhor disse ella, já agora cuido 
que Deoa me abre caminho de algum des- 

canso, pois me livrou das mãos desta vil- 
lanagem, e trouxe ás vossas que são mais 
limpas, e castas do que Tne elles disserão.v 
Idem, Ibidem, cap. 21. — «O Gigante 
Dramusiando, a que Eutropa dera co7ita 
de tudo, estava posto entre as ameas do 
seu castello vendo a braveza da batalha e 
julgando comsigo mesmo, que naquelles ho- 
mens se encerrava a maior parte da va- 
lentia do mundo.■» Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 38. — «O gi- 
gante, vendo que já em seu poder estava 
toda ou a maior parte dos homens, que 
sempre desejara, determinava cada dia ir 
ganhar a ilha do Lagos em fundo, sem nun- 
ca lhe dar conta de seu preposito.» Idem, 
Ibidem.— v.E chamando Almourol, lhe 
deu conta do que passava, despedindo-se 
delle com as lagrimas nos olhos, sem que- 
rer curar-se de suas feridas, nem lembrar- 
lhe o risco em que sua vida ia arriscada. 
Partido Dramusiando, Miraguarda soube 
como seu escudo era levado, e Dramu- 
siando ido.D Idem, Ibidem, cap. 72.— 
«E que abrindo-se outra successão, se da- 
ria matéria a grandes divisões; porque 
pela ventura que o homem, que succedesse 
na outra via, não quereria depois entre- 
gar a índia a Per o Mascarenhas, no que 
forçado havia de haver desconcertos, e ban- 
dos, porque Pero Mascarenhas era hum 
Fidalgo muito cavalleiro, de grandes me- 
recimentos, e muito aparentado, e que das 
desavenças que disso succedessem, todos os 
que presentes estavam haviam de dar conta 
a El-Bei.D Diogo do Couto, Décadas,IV, 
Liv I, cap. L — KPoucos dias puzeram o 
Veador da fazenda, e todos aquelles Fi- 
dalgos até Cochim, e desembarcando em 
terra, se ajuntaram logo na Sé, onde man- 
dáram chamar Lopo Vaz de Sampaio, e 
o Veador da fazenda lhe deo conta do que 
estava assentado, e lhe leo os autos, e ju- 
ramentos que estavam feitos entre todos 
aquelles Fidalgos, e Capitães primeiro que 
se abrisse a terceira successão em que elle 
estava, notificando-lhe o modo de como ha- 
via de ter o governo, que era até vir 
Pero Mascarenhas, a quem todos ha- 
viam de obedecer como a verdadeiro Go- 
vernador.Idem, Ibidem, cap. 2. — 
dEsta successão foi feita em Almeirim 
por Jorge Rodrigues a quatro de Abril 
de 1526. O Veador da fazenda mandou 
alli fazer hum auto da publicação, em 
que se assinou com os que foram do seu 
parecer; mas todos os mais clamáram, e 
prstestáram, dizendo ao Veador da fa- 
zenda, que elle roubava a honra a Pero 
Mascarenhas, que era hum Fidalgo mui- 
to honrado, e de grandes merecimentos, e 
que já se não escusavam divisões, e ban- 
dos, de que elle havia de dar conta a El- 
Rej.y> Idem, Ibidem, cap. 9.— «Desta 
determinação deo conta aos Fidalgos, e a- 
ElRey de Melinde, que lhe pera isso ojfe- 
receo oitocentos Mouros; e fazendo o Go- 
vernador alardo da gente que tinha, achou 

oitocentos homens, com os da não 
go Botelho Pereira, gente mui lijnfO')^^ 
muy lustrosa.y> Idem, Ibidem, Liv. > 
cap. L— nE assi lho escreveo pof 
carta, dando-lhe conta do qtie passava, 
pedindo, que pois o negocio estava qun > 
e elle de todos era havido por Governa^ 
dor, que o quizesse elle conhecer por es^ ^ 
e que escrevesse huma carta a Pero I 
carenhas, em que lhe fizesse a soher co 
havia sua prizão por boa, e lhe aconse^ 
lhasse, que desistisse de pretender a go^ 
vernança, pois nella não tinha , 
Idem, Ibidem, Liv. ii, cap. 
os protestos de parte a parte, teve ^ 
Inhegues muitos cumprimentos com oy ^ 
dor, que notou muito devagar a nao, ^ 
gente que levava, e despedindo-se dei a 
tornou pera Manoel Falcão, a quem 
conta do que passara com Martim J- 
gues, e lhe affirmoti que a náo estava w 
to forte, e que tinha em si trezentos 
mens, e muita artilheria; e vendo í 
era em vão commettel-a, tornáram-t^P 
Ternate, e informáram a D. Garcia 
que era passado, t Idem, Ibidem, Liv- ' 
cap. 3.— «O Governador depois q^^ 
despacho a alguns negocios, deo d 
Baçaim, e surgio naquella barra com ^ 
tamanha Armada que cubria o ^ 
dando conta a Diogo da Silveira 
estava determinado, lhe mandou 
reconhecer o sitio, e fortificação da 
de, e que notasse a parte porqxíe se 
desembarcar.)^ Idem, Ibidem, LiV- 
cap. 3.:— nQuem diremos, disseram ^ 
que é o que lhe fez tamanho serviço. 
valleiro da Fortuna, disse elle: í"® jj-, 
meu non%e não é outro. Então se « F 
ram;epondo-seelleacavallo, começa 
caminhar elle eSelvião não lhe daiiu 
do que 2>assara como Salvage,po^' 
cousa de se deterem mais em tornar a 
antes caminharam contra a parte on 
viam dizer que a perdição de toao ^ 
tecia, que dalli era muito jjerto, w ^ 
ceiando o perigo a que ia, 
projjosito era virtuoso; que esta í" 
tem a virtude, todolos trabalhos ^ 
pouco e os vidos muito menos.^ 
CO de Moraes, Palmeirim d In? 
cap. 15.— nFloramão lhe deu 
conta de tudo como aquelle qu6 ^ ^ as 
daquellas cousas estivera 
outras sabia tão bem como se a ^ 
Idem, Ibidem, cap. 42.— 
mer, que todo se gastou em lhe p^'''J Jcis 
a maneira de que Floriano J)i'C'' 
feridas, que recebera na^ bata C'^ 0 
musiando e dos seus 
dar conta de tudo o que mais á 
gundo atraz vai escripto, sejo ^^^^j^^U6 
mara da imperatriz AgrioM,^^ ^ 
dia jantára a rainha e 
Ibidem, cap. <^Eacons^ 
meiro na temperança qu& ® reP'^^ í 
havia de ter, onde a estra a 
em dous caminhos lhe 
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^ \elle um, o cavalleiro Triste 
joi pelo outro, seguindo a via de Hes- 

panha, tão desejoso de chegar lá, como 
nenhum repouso nem descanso recebe 

jora delia. Aqui deixa de faliar nelle té 
tempo, em que se dará inteira conta 

csua vida, pois té qui se não fez. y> Ibi- 
®6fti, cap. õ3.— «Depois de partidos Pal- 

e seus irmãos de casa do duque, 
^^guindo a via de Constantinopla, dei- 

a historia de fallar nelles, por dar 
"onífi de uma aventura, que neste tempo 
^onteceu no castelo d'Amourol sobre o 
J^íto de Miraguarda. Já em outra parte 
^^tejiiro se disse como por moi-te do 
olaão Olorinue de Dabylonia lhe iicára 

llVn J?77 t 'i Jiiho herdeiro de seu estado, estrema- 
0 cavalleiro e mui imigo de christãos.v 

^eni, Ibidern, cap. 71. — «.Porque a fal 
^ deste conhecimento, <È lembrança, causa 

DVn ^ . 
nos grauissimos descuidos, nola faz oje 
^^'eja nossa piadosamãn nesta saqrada 

j ^^onia da cinza, dizendo que nos lem- 
jetnos da morte, não só pera nos' emen- 
^'^rmos de culp>as, de que auemos de dar 

conta, mas para que também não de- 
^^^peremos cõ os trabalhos cÊ 'misérias que 
^ breque hão de ter fim, & isso quer dizer.» 

Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
y V., col. 2 i<.E partindo uma noite 

huma boa Armada, chegáram a Tidore 
''^'^drugada, e desembarcáram em huma 
'' ® fóra dos fortes dos Castelhanos, e 

na Cidade, a que 2^uzeram fogo, 

Ih (^i^deo a mór parte, sem os Caste- 
poderem valer, e os nossos se 

^, '^^heram muito a seu salvo: com' isto fi- 
quebradas as tregoas, e não por 

nossos, (como dizem alguns Es- 
^ ores Ilespanhóes,) e deixallos-hemos 

^ conta dascousasque neste 
Q ^^^'^codêram em Malaca.D Diogo do 

Décadas, IV, Liv. iii, cap. 4. 
Tanto qne a nova luz, que ao sol precedo, 
Q rosto angélico o sereno, 

invoca os priiicipaes cia torpe seita, 
® qnacs do que sonhou dá conta estreita. 

Lus., c. vnr, cst. 51. 

conta, apresentar a alguém uma 
'"^Çao de dospezas, receita, etc. 

^VO 7"í ' p'eonta rez e rez, 
todo teu frete. 

1- iJas vacas inorrórào sete, 
"03 bois morrerão tros. 

Eu 

VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

"ligiiradamente: 
couto mas nunca acabo «I3 llUliV.t (lUilUU do meu tormento 

"eijl taem cabo merecimento; 
não posso contar 

"■'3 Vr>a-.,„  i^jj^^^sas o )ncnor ponto, 
<lns contas dar ®'nha3 quenào tem conto. 

®n«iST. FALCÃO, onuAs, p. 21 (ed. do 1871). 
ín' . 

■ *^0 ni para contar tijn inales algum ponto, 
de ® pode cont»s dar 

Was quem não tem conto. 
'®'0l3M,p. 241. 

V0L.n__89. 

— Dar a vida, fazer sacrifício da vida. 
— (íE estando ambos elevados na deleita- 
çad de suas amorosas palavras, disse Cla- 
rinda: Eu sou de taõ fraca compleição, 
que muitas vezes Senhor daria minha 
vida por bem pequeno preqo, segundo o 
estado em que ás vezes a tenho, e por esta 
causa nunca me leixaõ físicos importunos, 
sem me darem remedio necessário.» Bar- 
ros, Glarimimdo, Liv. 11, cap. 12.— <íOr- 
jaque amigo, huma só cousa te quero pe- 
dir, e has-ma de fazer por amor daquel- 
las que mais amas, e naõ he dares-me a 
vida, senaõ tirar-ma desta maneira: an- 
tes de ser queimado abrirem-me estes pei- 
tos, e o meu coraçaõ seja isento do fogo, 
gue ha de queimar o corpo, que muito 
tempo ha que arde em vivas chamas do 
meu desejo.-» Idem, Ibidern, Liv. 11, cap. 
24.— «Donde se segue que não avemos 
de temer a morte excessivamente: porque 
dos altos e generosos corações, he ter por 
vida dala a troco da gloriosa memória.d 
Heitor Pinto, Dialogo da Lembrança da 
Morte, cap. 5. 

Entro 03 copos, que em torno sempre girão, 
Brevemente pi opoz o gordo Bispo 
Aos bons Capitulares seu pvojecto, 
Que todos appruviirão, e alli jiirào, 
Pelo doce licor, que impetuoso 
Peliis veias, c córcbrolliescok-ro, 
De o sustentar — até darem as vidas 
Por vôl-o felizmente executado. 

DINIZ DA CRUZ, HYS., C. 3. 

— Dar libello, apresentar o libello em 
juizo. 

De mil cousas vem cuydar, 
assy como ó dc mandar 
mergados dc cZar libello, 
entum fazer parte dello, 
pora vyr ao contestar. 

CANC. DE KI33., tom. I, p, 10, 

— Permittir. — «Deu-lhe Deus que fos- 
se descuberto.y> Acto dos Apostolos, cap. 
10, § 40, em Inéditos d'Alcobaoa, tom. i. 

Vào 03 annos descendo, e já do estio 
Ha pouco que passar até o outono ; 
A fortuna me fazo ingonlio frio, 
Do qual j:l nào mo jacto, nem mo abono ; 
Os desgostos me vào levando ao rio 
Do negro esquecimento e eterno sono : 
JLi3 tu me dá que cumpra, oli grão Kainlia. 
Das Musas, co'o que quero il nação minha. 

cAM., Lus., c. X, est. 9. 

— Lnportar. — «7? tirando o elmo, se 
desceu pera lhe beijar a mão queellanão 
consentiu. Germão d'Orliens, que o co- 
nheceu, o levou nos brados com mídtopra- 
zer e alvoroço, dizendo contra Elorenda: 
Senhora, já me não dá nada ser vencido; 
qtie este cavalleiro não é acostumado a o 
vencer ninguém.d Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 47. — <íE 
detendo-se um pouco, disse antre si: Se- 
nhora, se eu nas grandes affrontas espero 
vossa ajuda, em qual maior que esta me 
pôde a minha ventura nunca pôr?- Ávida, 
se a não desejára pera vos servir, pouco 
me dera perdel-a aqui: esta vez a tirai 

deste perigo; e depois ordenai algurrTãe 
serviço vosso, em que eu a perca, e vós 
sereis servida e eu contente.-» Idem, Ibi- 
dern, cap. 58. 

— Causar, ser causa do... — «E bem 
assy façam no caso, honde a dita parte 
querellosa foi citada pera proseguir sua 
acxisaçom, e nom pareceo ao termo, que 
lhe pera ello foi assignado pera prose- 
guir sua acusaçom, ou se em elle pareceo, 
e despois desemparou a dita acusaçom, 
nom a querendo proseguir em diante; e 
esto mandamos assy fazer em favor dos 
ditos coutos, por tal que os homeens se 
nom movam ligeiramente a q^ierellar dos 
ditos coutados, como novi devem, por lhes 
dar fadigua e trabalho, em prejuizo e 
desfazimento dos ditos coutos: o que nom 
devemos per nenhuma guisa consentir, 
salvo com justa razom, como dito he.D 
Ordenações Affonsiiias, Liv. v, Tit. 118, 
§ lõ. — «Desterrado já d'ali pelo P. M. 
Francisco andava ainda no meio das bre- 
nhas, e desertos mais apartados da infi- 
delidade, inquieto e desassossegado polas 
entradas, que rCelles faziam, e continos 
sobresaltos, que lá ÍAe danam os filhos, e 
companheiros do mesmo padre com as ar- 
mas, e pregaçam do Euangelho: tornou á 
sua casa e morada, antiga de Tolo, nam 
só, mas acompanhado d'outros sete de 
muyto maior maldade, e crueldade.» Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 11. 

— Espalhar. 
Cantarei huma Aurora, 

Nào como a que ante o Sol nos vem raiando, 
Mas outra Precursora, 

Que á Inz do mcsino Sol as luzes dando, 
As reccbeomaigbellas 

Do Creador do Cco, o das Estrellas : 
Ese o meu fraco espirito l;l chega. 
Neste alto mar do luz, em que navega, 

Nova cstrollame guia, 
Que es Tu, es Tu, Santíssima MARIA. 

J. X. DE MATTOS, lUMAS, p. 142 (3." odiç.) 

— Fornecer. — « Esteue elRei em Lix- 
boa em dar cauallgaduras aos Tmgreses.» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Fernando, 
cap. 134. 

— Impor. — «Porque em as ditas 
matas de coutamento he defeso, que nom 
cortem madeira, nem lenha, nem escas- 
quem, e nom se declara a pena, qtie manda 
dar aos que em ello cnhirem, Nós manda- 
mos que de cada carrada, ou outra al- 
guma madeira grossa, que se a jorro tire 
com bois, paguem quatrocentos reis, e por 
carregua de lenha de casa paguem duzen- 
tos reis; os quaees mandamos, que sejam 
repartidos pela guisa suso escripta.D Or- 
denações Affonsinas, Liv. i, Tit. dl, § 5. 
— «Achamos per Direito Canonico, que a 
Igreja soomente defende aquelle malfeitor, 
que tem Jeito tal malefício, per que me- 
rece aver pena de morte natural, ou cor- 
tamento de nenbro ou qualquer outra pena 
de sangue; e non cabendo no malefício cada 
huma destas penas, a Igreja nom ho de- 
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fejiderãj ainda qxie se coute a ella, mais 
poderá o Juiz secolar em tal caso livre- 
mente tirar o malfeitor da Igreja, e fazer 
delle justiça, dando-lhe pena de degredo, 
ou qualquer outra pena de dinheiro. t> Ibi- 
dem, Liv. ii, Tit. 8, § 1. — aEporem 
teverom.por bem os Sabedores antigos, que 
compillarom, as Leyx Imperiaaes, que tal 
como esse fosse bem recadado, e levado a 
ElRey, pera o elle veer, e examinar sua 
pessoa; e dês y o erro, que fez: e se achar 
que disse mal com bebedice, ou seendo des- 
memoriado, ou sandeu, deve-o escarmen- 
tar de palavra sem outra pena, pois que 
o fez estando desapoderado de seu enten- 
dimento : e se achar, que o disse per modo 
de zombaria, zombando, e joguetando, de- 
ve-o escarmentar, segundo o caso requerer: 
e se achar que o disse estando em seu 
acordo, e siso comprido, inovendo-se a di- 
zello por gram torto, que ouvesse recebido 
d'Ell{ey, fer mingua de Justiça que lhe 
nom quizesse comptrir, em tal caso pode- 
lhe perdoar ElRey p)or sua mesura, se qui- 
ter, e deve lhe outro sy fazer direito do 
torto, que ouvesse recebido: e achando El- 
Rey, que disse mal delle por grande mal- 
dade sua, e malquerença que tevesse ar- 
reigada no coraçom contra elle, em tal caso 
o deve ElRey cruelmente atormentar em 
tal guisa, que a grande pena, que lhe 
desse, Josse eixemplo aos outros, que ou- 
verem dello conhecimento, por que nom se- 
jam ousados em algum tempo dizer mal 
de seu Senhor.y> Ibidem, Liv. V, Tit. 3. 
— «.Polia qual razom Nos Dom Affonso 
o Quarto pela graça de Deos Rey de Pur- 
tugal, e do Algarve, veendo e consyrando, 
já tempo ha, cm como muitos do nosso Se- 
nhorio, nom veendo Deos ante os seus 
olhos, defamavam dos da nossa mercee, 
assy dos nossos Conselheiros, como dos ou- 
tros, a que Nos damos lugar na nossa 
Justiça, e em provimento do nosso aver: 
querendo Nos contristar as maas voonta- 
des dos que este defamamento faziam. Es- 
tabelecemos por l^ey, que cada huum dos 
sobredictos da nossa mercee nos desse em 
cada huum mez em escrijjto aquello, que 
lhe fosse dado, pera veermos se tomavam 
o que deviam, e darmos penas aos que os 
enjamavam de tomar o que nom deviam, 
creendo que pof>' esto seriam refreados os 
def amadores.K Ibidem, Liv. V, Tit. 31, 
§ G. — íD^aqui por diante, 2)eçovos p>ela 
2nedade, que nos Reaes coraçoens se acha, 
que tenhaes isto por verdade, pois naõ he 
outra cousa: e toda a pena que merecer 
dai-ma, que eu a quero antes que vos enga- 
nar duas vezes, e ainda que seja digna 
de muitos males, ponde Senhora diante as 
forças do amor que força, faz, desfaz, 
engana, ousa, e esperta aquelles que naZ 
tem juizo, quanto mais a mim que o te- 
nho 2>era conhecer a valia, bondade, graça, 
e fermosura de Clarimundo merecedor de 
qualquer cousa, que homem por elle sen- 
tir.* Barres, Clarimundo, Liv, II, cap. 22. 

— Dar cuidado, inquietar a alma. 

Vcnliam estes desenganos 
do meu longo engano e vnm, 
que jàa ho tempo e hos anos 
outros cuidados me dam. 

ciiKvsT. FALCÃO, OBRAS, p. 29 (ecl. de 1871). 

— Dar á luz, parir. — Esta mídher 
deu « luz uma creança. 

— Dar á luz, fallando do obra littcra- 
ria, publicar. 

— Dar o seu parecer, a sua tenção, 
cxpol-a. — i-Eu tenho. Senhor, tantas 
mercês de vossa Real Senhoria recebidas, 
que trabalhei com a fantesia em servir 
algumas dellas, e veio-me á memória, que 
determinaveis Jazer destes Gigantes o que 
mais vosso serviço fosse, eporque em caso 
que muitas vontades haõ de dar sua ten- 
çaò sempre se achaõ diversas differenças, 
quiz antes que mais fosse, pôr em obra 
isto, que Fossa Alteza ouvirá, por me pa- 
recer mais serviço de Deos, e vosso, de 
quantos se neste caso podiaõ determinar, d 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 13. 

A viseira do cimo de diamante 
Alevautando imi pouco, mui seguro 
Por dar seu parcecr se poz diante 
l)c Júpiter, armado, forte e duro : 
E dando uma pancada peut tr::nte 
Co'o conto do bastão no solio puro, 
ücéo tremeu,e Apollo, de torvado, 
Um pouco a luz perdeu, como enfiado. 

CAM., Lus., c. I, est. 37. 

— Bater, tinir, soar. Dar horas. — 
«Succedia que quando algum d'aquelles 
poltrões hia enxarceando alguma patra- 
nha, que em quatro horas não acabaria 
de apparelhar, o bom do Relogio dava 
com grande consciência o seu meyo dia.» 
Francisco Manoel de ]\Iello, Apologos 
Dialogaes, j). 25. — «Pois huns felpudos 
desalmados destes, que açodem ás Igrejas 
ao Domingo por comprimento, se em vez 
da Missa, que não ouvião, ouvião então 
dar huma, ou duas horas, livre-nos nosso 
Senhor. K Idem, Ibidem. — o.Dizia eu ago- 
ra, (já que nós podemos tanto) se lhe se- 
ria a hum de nós permittido, que fosse, 
ou não fosse chegada a sua hora, dar-lhe 
com a hora nos focinhos a hum enfado- 
nho, & chafurdallo"?» Idem, Ibidem, p. 
29. 

— Nomear. «Os Tidores, tanto que se 
embarcou D. Garcia, tornáram-se pera a 
sua Cidade, que acháram feita em cinza, 
e alevantáram logo por Rey Cachil Ra- 
xamira, filho d'ElRey Almansor o morto, 
que por ser muito moço se lhe deo por tu- 
tor a Rade Cachil, ficando a guerra de- 
clarada com a nossa fortaleza, que lhe 
deo bem de trabalho, como pelo decurso 
da historia se verái.n Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. ni, cap. 2. 

— Dar cheiro, deitar, exiialar. — «.Tra- 
zia vestida uma roupa franceza de inven- 
ção nova, feita a modo de caminho, bor- 
dada de troços d'ouro tecidos uns por ou- 

tros, os cabellos lançados atraz, tomado» 
com uma fita da mesma cúr, e na cahe^ 
capella de flores alegres, que davam 
guiar cheiro.y> Francisco de Moraes, 
meirim d'Inglaterra, cap. 8. 

— Dar razão a alguém, dar conta 
sua administração, ou execução do encar- 
regado. (.(.E andando na paragem de Sw'' 
rate, foi ter com elle hum navio lig^^''y 
de Camhaya, em que hia hum pagem do 
Soltão Badur com huma carta pera o go- 
vernador, e dando razão ao Capitão nw 
de si, e ao que hia, lhe fez muitas hon- 
ras, e gazalhados, e mandou em sita com- 
panhia dous navios; e chegando 
Cidade, joi levado ao Governador, í"® " 
recebeo mui bem, e vio a carta de SoltaO 
Badur, em que lhe pedia que se josse 
com elle a Dio, porque cumpria assi 
serviço d'ElRey de Portugal.Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. viii, cap. 

— Dar fé, dar credito, acreditar; 
confiança. — a.Senhora respondeo 
mundo, se de meu mal tivesseis tamanho 
conhecimento como eu tenho de resguai o 
no que vos toca, nad teria razaõ de 
queixar, nem vós de sentir esse temoT> 
mas quem nao cré a verdade de win ^ 
tençaõ, naõ sei quanta fé dará a estas 
lavras derivadas desta vontade desen[l<^ 
nadai). Barros, Clarimundo, Liv. H; 

' ■- 
— Dar lustre, tornar brilhante, dar bn 

llio. 

Com peregrina cor, e pinzel grato. 
Pintarei de todfv a África a conquista 
Onde as cores dos feitos já passados 
Lustre !Ís sombras darão dos csporados. 

QUEVEDO, AFFONSO AFKICANO, C. !• 

— Dar que cuidar, causar inquict®9^®' 
trabalho. 

E bem nem mal nunca m' ei j:l fará, 
Pois m'cl pezar contra gran coita deU" 

CANO. DE TROVAS ANT., n. 47. 

— & Posto que este entrava só no 
ção das damas, que os dos cavallei^ os 
as cousas de prazer folgavam e <jO 
contrarias não se entristeciam. ^ ^ 
todas estas, que eram bem pera 
maneira do valle dava tanto qu^ g 
que isto bastava pera se ter em , 
saber de Daliarte.r) Francisco ue 
Palmeirim dlnglaterra, cap. go 

— Dar ouvidos ; dar attcnçao 
diz, crer, acreditar, escutar, pr"® ' 

Oli mal aconselhados ! Se o 'Ij'.®®-!? 
De estender mais o patcrnal l''"' ' 
Sem segurança de ver mais » ^ ! 
Assim vos leva aos campos " „j(, 
E se ouvidos d'cstarte eu dar ug 
Da fama ao sempre equivoco 
Não tendes aqui perto a 4 qgusta "^ 
Que só do o nome vos ouvir se a 

AGOSI. M: MACEDO, onlKNfl ' 

— Dar remedio, appüt'^^" 
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E se nello inda achar quem tenha flato 
JUe pregar, lliu darei prompto remedio: 
Mandarei, que cumprindo seus desejos, 
Va pregar aos Ilereges e Gcntios, 
yueo prêmio lho darão do seu trabalho. 

DINI2 DA CRUZ, IIYSSOPE, C, V. 

~~Dar luz, allumiar. 

Ja tochas, & brandões aos tenebrosos 
Ares dão clara luz, ja por mil partes 

summa diligciieia o delinqüente 
■t^eruerso, & cruelissimo se busca. 

COETE RIJAI,, NAUF. DE SEPULV., C. III. 

Levam tempo disputas, e as fradescas 
^ais que nenhuma. Escassa a luz incerta 
■^0 crepusculo tenue, dúbias cores, 
Ao vecejiir doa campos dava ainda, 
Aolourejo dasmesses, e aoverde-alvo 
^03 ferteis olivaes que a estrada bordam. 

OAEKETT, D. BRANCA, c. I, CEp. 18. 

— Dar tratos, atormentar, torturar, 

^Ictti-me u'elle, e fez taes diabruras, 
i aes tratos deu a outros christãos escravos, 
Vuo alguns fez renegar, deu cabo d'outros : 

por zèlo da lei tomando-o os nioiros, 
incarrogaram da priuceza a guarda. 

O mais que tiz, foi tudo bagatella; 
^ada alcancei : ella ahi'stá comvosco. 

aAKRETT, D. BRANCA, C. IX, Cap. 21. 

— FiguraJamonto. — «7sso me matta 
9^^ nam tendo mcolo, metiam as maons na 

pondo de empada os equívocos, 
3ndo trattos ao juizo, apertando os cor- 

^ ás methaphoras, no cabo a duas pa- 
^^1'adas se estiram!» Francisco Manoel 

® Melloj Feira d'Anexins, Dial. i. 
"^Dar cur, disfarçar. — <íSeguirão-se 

sua ordem os outros Conselheiros, 
não sabendo occultar a emulação, fo- 

''"0 Uniformes de opinião contraria, pro- 
'^^'■'^'ando com rasoens apjiarentes dar cor 

engano.:í> Fr. Domingos Teixeira, Vida 
® D. Nuno Alvares Pereira, ,Liv. i. 

Dar vida, rcaniraar. 

verdade mo matou, 
® "lontir me dera vida, 
®cjaa nam fora perdida. 

cniíYST. PAIXÃO, OBRAS, p. 27 (cd. do 1871). 

Dar repairo, remediar. 

^'íudcm por dar rrepayro 
^ dor grande que lhe daa. 

•^■^NC. DE líES., 1.1, p. 34. 

que entender, causar inquieta- 
) receios ou duvidas, embaraços, 
í 1 

® saber, que nào havia ainda 
j, Convento algum de Freiras; 

deo que entender. — Eis conviérílo 
^nalar-lhe aposento na estalagem 

llymenêo — por em tanto. 
''Sano. m. do nasc., fad. de laf., fab. G3, 

liv. I. 

a entender, fazer perceber. 

Ha,?® "Juereis de verdade 
° a entender, 

(le^tr de me ver o na voBsa vontade; 

merecey-me em soydade 
mas se passais por aqui, 
pois nam tenho liberdade, 
Jurarei que vos nam vi. 

cnRYST. FALCÃO, OBRAS, p. 25, (cd. dc 1871). 

— Prometter. — «As quaes eram de 
verde escuro apertado, cheias de visagras 
d'ouro e azid, assás louçãas, no escudo, 
que o escudeiro lhe trazia, em campo ver- 
de um arvoredo da mesma cor, que pa- 
recia que se via de longe; e elle em si tão 
bem disposto e gentil homem, que dava 
esperança de grandes obras: depois de 
chegar ao imperador e fazer a cortezia 
que devia, com voz entoada, e que se po- 
dia bem ouvir, começou a dizer: Eu, se- 
nhor, sou um cavalleiro estranho, a que 
aqui se não saberá o nome j)olo pouco que 
ha que trago armas: o desejo que tive de 
de me ver na aventura da Gram-Breta- 
nha, onde todos fallecem, me fez tomar 
esta ordem, por vêr se minha dita seria 
melhor, que de alguns delles.D Francisco 
de MoTaes, Palmeirim d'ínglaterra, cap. 
30. 

— Dar^m^ dar cabo,'pôr termo, acabar. 
— d Portanto, 2>eço-vos, Senhora, que timeis 
delles a fé com que vos ama em penhor de 
sua ptessoa vencida da perfeição da vossa, 
e se o contrario Jizerdes, matais a elle, e a 
mim, que não tardará mais o espaço da 
minha morte, que em quanto ella der^m a 
sua vida.D Barros, Clarimundo, Liv. ir, 
cap. 5.—«Os Cavalleiros neste tempo traha- 
Ihavaõ por ver o fim de quem o queria dar 
a sua vida, e como o dia era mui gastado 
apressavaZ-se, e nesta contenda de quem 
acabaria, ameudou Clarimundo os golpes 
com tanta força, que desatinou Malcano, 
de 7naneira que naõ trazia o tento em fe- 
rir, senaò no amparo de sua vida, e como 
já andava ferido no braço esquerdo nad o 
podia fazer taõ prestes, que já o golpe o 
naõ cortasse,Idem, Ibidem, cap. 29.— 
o O' minha Senhora, este è o bem, que a 
fortuna a vós e a mim tem guardado, dar 
fim a meus" dias tão hem despendidos no 
gosto de vossa conversação nascido do bem, 
que vos quero; mas que faço ? porque me 
não lembra, qu'em vosso nome commetti já 
tamanhas cousas como esta, e que nelle 
achei sempre a vitoria dellas ? certo cuidar 
em vós me sohia dar esforço pera commet- 
ter os grandes ^^crigos, e sempre me pa- 
receram pequenos, n Francisco do Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 10. 

Eu o trasladei d'ali 
donde mais estava escripto, 
que aqui nam escrevi 
porque mal tam infinito 
nam se lhe pode ííar fim. 

cnRYST. PALcÂo, OBRAS, p. 14, (cd. de 1871). 

— Dar vontades, produzir desejos, ex- 
citar apetites. 

— Com môças: moças sào coisa do diabo, 
Se ó que o diabo nâo são ellas meamae : 
Qne em quanto para mim. Deus mo perdoe, 
Por taes as tenho, ás tentações malignas, 

Que sinto ca por dentro quando as vejo, 
E me dão taes vontades... Abrenuncio! 
O diabo ellas sílo, ou ellas d'clle. 

OARRETT, D. BUANCA, C. VI, Cap. 13. 

— Dar lustro, fazer brilhante. — dNão 
tardou muito quç á porta do paço desca- 
valgou uma donzella d'um palafrem bran- 
co, com guarnição da mesma cor de setim 
avelludado, semeado de rosas de ouro miú- 
das, postas por tal ordem, que davam 
muito lustro ao j^alafrcm.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 8. 

— Dar cata, fazer busca, pesquizar, per- 
seguir. — Dar cata ás náos, dar-lhes bus- 
ca para as escorchar da carga. —«Mandou 
Jorge da Silveira, e com elle outros Ca- 
pitães, que fossem dar huma cata a estas 
náos.» Barros, Décadas, II, Liv. v,cap. 4. 

— Dar cata ás lavouras, expurgal-as 
dos inseetos que as damnificam. 

— Dar cata ás consciências, preparal-as 
contra os peccados. 

— Dar cata aos vadios e aos ladrdes, 
procural-os para os perseguir. 

— Dar de corpo, obrar, ter ou excitar 
evacuaçSes intestinaes. 

— Dar entrada, permittir que entre. 
— Dar pancadas, golpes em alguém ou 

em alguma cousa, bater, maltratar com 
pancadas, etc. — nLançaua as maãos da 
barua que tinha muy longa e caã e mesa- 
uaa toda e daua grandes feridas em seu 
rostro.r» Livro de Linhagens, Tom. iir, 
p. 188, em Portugal Monarchico Histo- 
rico. — «Os brados e choro era muyto, de- 
penandosse, e dando grandes punhadas 
no rostro.í) Fernão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. lOG. 

— Dar em alguém, ou em algum logar, 
acertar em alguém, ou em algum ponto. 

A multidão das pedras que voava 
No Santo dá, ji a tudo oírerecido : 
Um dos maus, por fartar-se mais depressa, 
Com crúa lança o peito lhe atravessa. 

CAM., I.Ü8., c. X, est. 117. 

— Dar convite, convidar. 

O compadre Raposo fez seu gneto, 
E á Comadre Cegonha deo convite ; 
Convite .ipoucadinho, e sem amanho : 
Umas papas. 

FRAhX. M. DO NASC., FAB. DE I-AF., 1ÍV. I, f. 18- 

— Dar o desengano, desenganar. 

Nunca puz minha firmeza 
em nenhum prazer mundano, 
porque a própria natureza 
daa do si o desengano : 
E quem por menoe segura 
tem a vida e o prazer, 
tem mais sogeita a ventura 
para tudo o que quizer. 

ciniYST. FALCÃO, OBRAS, p. 24 (cd. de 1871). 

— Dar castigo, castigar. 

E fosse ao nosso cura, e digo 
Que vi a Virgem Maria, 
E que ella lhe promettia 
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De lhe dar um bom castigo, 
Que horas nunca lhe rezou, 
Nem delia soes se acordou. 

Oir,. VIO., ADTO rASlOML PORTUaUEZ. 

— Dar contentamento, contentar, ale- 
grar. — «il/as depois de sua doença foi 
convalescendo, apartada de todalas cou- 
sas, que por alguma via lhe podiam dar 
contentamento, 'e se desocupava da outra 
gente, porque só podesse melhor cuidar no 
seu D. Duardos; trazendo á memória 
mil contentamentos, que com elle passára, 
e vertendo muitas lagrimas pola pena 
que lhe esta lembrança dava, occupava 
tanto n'{sso o sentido, que algumas vezes 
perdia o tempo de comer, estando tão ele- 
vada na contemplação d'esta saudade, que 
tudo o al lhe esquecia.i> Francisco do Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 4. 

—Dar certeza, certificar. 

Que me dam çerta certeza 
porque fazem conhecer-me 
o que eu ey por gram crueza, 
o amor que mostras ter-me 
ser 800 por minha riqueza. 

cnnYST. FALCÃO, OBBAS, p. 11 (cd. de 1871). 

— Dar conforto, confortar. 

Mays deos que sab' o gram torto 
Que mi ten, nii dê côorto 
A este mal sen mesura 
Que tanto comigo dura. 

CASC. DE D. DlNIZjP. 103. 

— Dar parabéns, congratular. 

Ou por ver curioso 
Quem com suspiros tristes, 
Quem com tom tào pezado 
Lhe dava os parabéns de bem chegado. 

BAEB. BACELLAB, SAUDADES A AONIO. 

— Dar suspiros, suspirar. 

Té que dando hum suspiro, já disposto 
Para failar se ensaia; 

Que mal conheces o Divino rosto 
Da jjoderosa Olaia. 

J. X. DE MATÍOS, BIMAS, p. 134 (3.' Cd.) 

Assim de quando em quando 
(Da velha, e triste Mãi desamparada) 

Mudos suspiros dando l 
Só dos tenros íilhinhos rodeada 

A carpir innocentes ! 
Que mágoa he essa, quo ó Belliza sentes ? 

IDBM, IBIDEM, p. 146. 

— Dar cabo a alguma cousa, acabal-a, 
pôr-lhe termo. — «Eu quero satisfazer a 
ElEei de França, & dar caho a meu can- 
to.t> Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
gos Dialogaes, p. 104. 

— Dar prova, mostrar, certificar. 

Nào contente com isto, maior prova 
De sen immenso gozo dar pertende: 
Que bizarro Concerto de prelúdio 
Sirva ao farto banquete, determina, 
Da Musica melhor, que ha na Cidade. 

DINIZ DA CRDZ, HYSSOPE, C. VI. 

— Dar causa, motivar, causar, ser cau- 
sa do. 

DAR 

Tu, só tu, puro Amor, com força crua 
Que os coraçijes humanos tanto obriga, 
Déste causa á molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 

CAM., Lus., c. III, est. 119. 

— Dar resposta, responder.—aE quan- 
do lhe diziam que poinha muy grandes 
penas por muy pequenos excessos, dava 
resposta dizendó assi, que a pena que os 
homeens mais reçeavom era a morte, e 
que se se por esta se nom cavidassem de 
mal fazer, que aas outras davom passa- 
da.t> Femão Lopes, Chronica de D. Pe- 
dro I, cap. 5. 

Ouvir-lhe eu ysto me era 
passar o trago mortal, 
que nam ha cousa tara fera 
que he achar-se o mal 
onde o bem achar se espera : 
Vendo jaa que estava posta 
em o que eu nam espe)'ei, 
com minha dôr trabalhei 
por lhe dar esta resposta 
que me lembra q^tie lhe dei. 

CUBYST. FALCAO, OBBAS, p. 11, (cd. de 1871). 

Mas nós, como pessoas magoadas, 
A resposta lhe demos tào crescida, 
Que, cm mais que nos barretes, se suspeita 
Que a côr vermelha levam d'esta feita. 

OAM., LUS., c. v, est. 33. 

Por vos servir a tudo apparclhados. 
De vós tào longe sempre obedientes ; 
A quaesquer vossos ásperos mandados, 
Sem darresposta, prouiptose contentes. 

IDEJt, IBIDEM, c. X, est. 148. 

— Dar soccorro, soccorrer. — aE pois 
sua edade era pera isso, e seu animo tal, 
que não das pequenas emprezas se conten- 
tava, que olhasse a grande, que então se 
aparelhava pera em pouco espaço ser se- 
nhor do mundo; pois pera o ganhar não 
lhe fallecia mais que pol-o em obra, qui- 
zesse com todo o seu poder vir sobre Cons- 
tantinopla, pois que os seus muros já 
não tinham outro amparo senão aquelle 
velho imperador, a que a indade e o tem- 
po pozera em tal estado, que não podia 
soffrer as armas; e que os defensores, 
que o poderiam ajudar, jaziam presos em 
parte onde tinham mais necessidade de 
soccorro do que podiam dar a outrem.D 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 54. 

A dar soccorro 
A sitiado castello mal defeso. 
Ou de violento golpe entrar nas tendas 
Dos christãos, ç acabar co'a raça impía 
Dos jurados imigos do Ci escentc? 

OABBETT, D. BBANCA, C. III, Cap. 17. 

— Dar homenagem, prestar homena- 
gem. 

Vassallos estes são que as férteis varzeas 
De Burgos teem, e d'HoIgas ao mosteiro 
Preito e homenagem dão ; custou-lh'armados 
A entrar assim por terras portuguezas; 
Com muito campeão romperam lanças, 
E em pontes e castellos de senhores 
Houveram que brigar. 

OABBETT, D. BBANCA, C. I, Cap. 5. 

DAR 

— Dar ajuda, ajudar. 

Pões-te da parte da desdita minha ? 
Fraqueza 6 dar ajuda ao mais potente. 
Levas-me um coraçào que livre tinha r 
Solta-me, e correrás mais levemente. 

CAM.,LUS., c. IX, est. 80. 

— Dar graças, agradecer. 

Viram todos os moço vivo erguido 
Em nome de Jcsu crucificado: 
Dá graças a Thomé, que lhe deu vida, 
E descobre seu pae ser homicida. 

CAM., LUS., c. X., est. 115. 

— a Nam se farta o padre de dar gi'C'' 
ças ao Senhor por impinmir tam 
e tam poderosamente nos cora(p&s d aquei- 
Ias suas criaturas, e pouco antes imigos 
seus, os cantares de sua honra, c glori<^^ 
diuina.D Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. G. .. 

— Dar o nome, o appellido, appeUi- 
dar, cliamar. — «ilos christãos-novos, 
nominação geral dos que haviam abando- 
nado o mosaismo, dava o vulgo os 
de conversos, e de conjessos, e ainda o 
marranos, alcunha injuriosa, que ain 
na idade média eqüivalia a — maldicto.» 
Alexandre Herculano, Da Inquisição e ^ 
Portugal, Liv. i.— a Andava naquella 
cha na corte um christão-novo natural 
Borba, chamado Henrique Nunes, o, 
el-rei deu depois o appellido 
liste appellido significativo indicava 
cmverso sincero, ao menos apparente^^ > 
cuja exaltado, verdadeira ou 
Ias doutrinas que abraçára, o monaf 
suppunha profunda. Nunes tinha dna ^ 
em Castella, onde talvez se converterch^^^ 
onde jôra criado do célebre inquisidor 
cero.» Idem, Ibidem, Liv. iii- ^ 

— Dar credito, acreditar, crer.-^ 
Phariseos do Euangelho, tato .".jjg 
incrédulos, como de obstinados, po'-^ 
não dauam credito aos milagres, 2^'^ g, 
nhão visto fazer a Christo, nem 
dião outros pera se conuerterem cõ ^ 
sorte, que nem querião glorificaf a ^ 
nem procurar o remedio pera 
não quiz o Be^üor baldar suas marauí 

Frei Tliomaz da Veiga, Sermões, 1 
p. 27 V., col. 2. , J.J- 

•— Dar allivio, ailiviar. — ^^ tóssÊ"" 
dor não quiz que aqiielle dia Heiro 
mais, por dar algum alivio ao lU 
estranho, inda que o gosto da o 
fazia não sentir o trabalho, q''-f ^gggjct/ 
vencimento é de cousa que se mui^'^ 
o contentamento, de não ser 
flcartudoem descanço.T Francisco 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, 

Murmura estremecendo; e ora . 
Ora em reinos, victorias e 
Discorre, e com o alfange «ndo 
Meio nrando ameaça... ora aiu" 
O moirisco alahude, em 
Requebros, namoradas 
Com que parece dar allivio 
Que em segredo no intimo o dev 

aABRETT, D. BBANCA, C. tlh 
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— Dar começo, começar, principiar. 

Europa alli de flores mil enfeita, 
^ bruto as nlvas màos lhe está lambendo, 
^ a cornigera fronte lhe sujeita : 
^ outra parto co'a preza 

sej^is hombros no mar se vai mettendo, 
Wue tào formosa carga nào lhe péza; 
Miisas Kiiifas aqui chegavào, quando 
^stas obras deixando, 
A outras dão começo 

mais verdade, de mais alto preço. 
j.^"^Dar estima, estimar, apreciar, ava- 

Inda em bem, que o Diniz, e alguns de escolha 
^03 vingào dessa corja, e desaggravSo : 
índaem bem que os estranhos dão estima 
■^J^"i"r03, e a Camões, que ruins insultào ! 
Aiiortunada idade de Quinhentos, 
guando os teus te põem nódoa, alheios te hon- 

(ram! 
1'Rano. m. noNANC.jOliKAS,tom. I, p. 101. 

•— Dar saque, saquear, pôr a saque. — 
ys soldados deram hum j-ormoso sacco á 
^(iade, onde acháram muitas riquezas, e 

^lUas, que não foi possível recolherem-se 
^0'S,7)ias tomou cada hum o que lhe me- 

Jpareceo, e o que jjuderam lecar. 2\i- 
" o mais se entregou a hum cruel, e es- 

*^"'^^^0 fogo, em que toda aquella Cidade 
^onsumio com grandissimo espanto, e 
''O»" dos naturaes; porque os que pude- 

. escapar, estavam de longo vendo as 
^fedas, e fumaças em que se desfaziam 

uas fazendas.■!> Diogo do Couto, Deca- 
IV. Liv. VIII, cap. 2. 
Dar a sua palavra, affiançar o cum- 

r^ituento dc uma promessa. 
'-Dar a lei, ter mando absoluto, não 

®on!iecer superior. 
~^Dar o exemplo, ser o primeiro era 
í^ticar alguma cousa. 
■~-Dar audiência, attender os requeri- 
®Wos para lhes fazer justiça. 

a fazer, confiar a alguém para 
" ® 'íiça, execute. 
1) que fazer, causar grande em- 

e também exprime dar trabalho a 
precisa d'elle. 

wmct mão de tinta, applicar uma 
'^^de tinta. 

liiíT" " alma a Deus ou ao Creaãor, 
expirar. 

deÒT ■ d'alguma pessoa ou cousa, 
deitai a a perder, 

si^o „ tempo ao tempo, esperar oeca- 
 ^^oravel para fazer alguma cousa. 
^Oar vozes, bradar. 

recital-a ao mestre; ou 
^^0 mestre ao discipulo. 

li^j. as mãos, prestar auxilio, auxi- 

Dar «s mãos â palmatória, oíFere- 
SUía ^íistigo ; prestar-se a uma cen- 

^^Urvar-se a uma censura. 
'S^radamentc: Confessar-se vcü- 

■Dar 
"íai 

^cho no mundo, fazer-se celebre. 
" alguém senhoria, excellencia, 

'^'guem por senhoria ou excellencia. 

— Dar coração a alguém, excitar cora- 
gem, firmeza, animar. 

Sentiu Joauno a aílronta quo passava 
Nuno; que como sábio capitão 
Tudo corria c via, o a todos dava, 
Com presença e palavras, coração. 

cAM. Lus., c. IV, est 36. 

— Dar cargo a alguém, encarregal-o 
d'alguma missão. 

N'isto Phebo nas nguns encerrou 
Co'o carro de crystal o claro rlia, 
Dando cargo á irmà, que alumiasse 
O largo mundo, em quanto repousasse. 

CAM., LUS., c. I, est. !5G. 

— Dar volta, voltear, gyrar. 

Seu excentrico traz passo tào lento 
Que daiião no epieyclo volta ei'rada 
Fica por muito espaço o movimento 
Seguido contra a ordem começada, 
Obrando nelle tal impedimento 
Outra maldade eingráo tào superada, 
Que em quanto imprime entào tudo destrne 
No tempo que este tempo errado influe. 

IIOLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. IV, CSt. 17. 

— Dar vingança d'alguém, vingar-se. 

Aquelles erros feos 
Com que tu perscguiato 
Teu jiay tam cruamente 
Lhe dão de ti vingança. 

ANT. FElill., CASTRO, act. II. 

— Dar a memória, lembrar, recordar. 

Contente de descontente 
a nouto sendo calada, 
como he certo em quem sente 
nam ficou cousa passada 
que me nam fosse presente. 
Vindo-me a memória dar 
cm quãdo andava com o gado, 
ter com Maria sonhado 

■ fez-me o dormir desejar 
de mira pouco dessejado. 

cuuYST. FAi.cÀo, owus, p. 4 (cd. dc J871). 

—Dar pancadas, golpes, facadas, etc., 
maltratar, ferir com páo ou arma offensi- 
va; espancar. — «ií a este tempo os 
da parte de Clarimundo certo, que naô 
menos tristes estavau do que elles con- 
tentes, mas como sahiaõ, que com taes 
perigos se ganhava a victoria mais hon- 
rosa, naÀ) no sentirão em tanta quantida- 
de, e também vendo que Clarimundo astu- 
ciosamente fez dar ires golpes ao Gigante 
em vaõfurtando-lhe sempre o corpo, dema- 
neira que com a força que levava cahio 
de focinhos, e Clarimundo foi logo sobre 
elle taõ prestes, que ainda naõ chegava, 
quando lhe cortou os laços do elmo com o 
pedaço da espada que lhe na mão ficou, e 
com cila tantas vezes o ferio pela garganta, 
que lhe fez dar a alma nas mãos daquel- 
le's que tanto servira, rt Barros, Clarimundo, 
Liv. II, cap. 11. — (ííSe a minha morte 
ha de ser causa da liberdade de tantos, 
aqui melhor que em outra parte é ella 
bem empregada: porém soccorrendo-se á 
senhora Polinarda, sua senhora, dizia: 
Senhora, se em algum tempo esperaes lem- 
brar-vos de mim, seja este ao menos pera 

que saibais que com vosso favor se alcan- 
çou tamanha victoria. E estando-lhe en- 
commendado o picrigo de sua batalha, viu 
que Dramusiando vinha contra elle to- 
mada a espada com ambas as mãos, por- 
que já a nenhum ficara escudo com que se 
amparar; a guardando-se do golpe, lho 
fez dar em vão, e assim todos os outros.d 
Francisco de ]\Ioraes, Palmeirim d'Iugla- 
terra, cap. 41. 

— Absulutamente; Dar, espancar, ba- 
ter. — «li foi tal sua ventuyra dhuum caval- 
leirode Badalhouce quechamavom Fernam 
Samchez, que era o fidalgo de moor esta- 
do que hi avia, que huum homem de pee 
carneceiro de Lixboa, que chamavom Lou- 
remçinho, lhe deu com huuma almarcova 
na maão do cavallo, o qual cahiu logo 
com elle.» Femão Lopes, Chronica de D. 
Fernando, cap. 38. 

— y.«. Dar em, contra, baterem, con- 
tra. 

Dá contra a torre dllcro, ali rebenta, 
E deixa o triste corpo á margem nua, 

BARIl. Dll BOCAOE, MORTE DE LEANDRO E HERO. 

Tenho ás moléstias tào perdido o medo, 
Que cabem sobre mim, como se déssem 
Jano corpo insensivcl de hum rochedo. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 223. (3.° cd). 

— Dar de esporas ao cavallo, etc., es- 
poreal-o, pical-o. 

Assim se decidiu o grave caso 
De consciência ; e assim a Deus prouvcra 
íi^e decidissem todos. — Deu d'espora3 
A nedea mula o sábio conselheiro; 
E informada a princeza e seu cortejo 
De accordam tam prudente, a passo tomam 
O caminho do proximo convento. 

OARRETT, D. BRA^'CA, C. I, CSt. 12 

— Alaa elle, sem volver-se 
Nem apressar o passo magestoso. 
Em portugucz tornou : 'Keiil, real 
Por branca rosa, flor de Portugal!' 
Daxi d'esporas, e a rápido galope 
Desparecüu. 

IDEII, IBIDEM, c. I, est. 18 

— Figuradamente: Apressar. — nLo- 
go em vendo, que fallavam, dava de es- 
poras ao movimento, & em meya hora de 
cuversação chovião horas sobre elles. t 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 21. 

— Habituar-se, acostumar-so. — Este 
rapaz deu em vadio e jogador. 

— Dar nos olhos, excitar a attençSo, 
— Ir ter. — Esta rua vae dar á praça, 
— Dar com alguém emíei-m^derribal o, 

deitai-o ao chão. 
— Dar em que f aliar, excitar a curio- 

sidade, dar matéria á maledicencia. —• 
Esta mídher deu em que f aliar pelo seu 
luxo. 

— Ter vista para.—Estas janellas dâO 
para o mar. 

— Vir a ser, tomar-se.—Dar m doido, 
— Dar com alguma pessoa, ou coutAf 

aclial-a, encontral-a, descobrir o quo se 
busca, ou procura. — aO« Ternatezes qUe 
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estavam detrás da mesquita sentiram tam- 
bém o estrondo, e sem esperarem o sinal 
sahiram Jóra, e deram com hum Portu- 
guez com quem arremêtteram per a o ma- 
tar; mas elle foi fugindo, e gritando. 
Mouros, Mouros.» Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. VIII, cap. I. — <íE correndo 
outra vez a costa adiante deram com o es- 
treito, onde surgiram ao pôr do Sol, pera 
ao outro dia commetterem a entrada, e 
buscarem nelle piorto pera esperarem o seu 
General, s Iclem, Ibidem, Liv. iii, cap. 3 

Que cei-to havia alli incantamento 
Ficou elle ; porém logar e sitio 
Bem o conhece, e taes signaes tem'pôsto, 
Que hade com elle dar. 

oAnnETT, D. BRANCA, c. vni, cap. 8 

— Dar com alguém em algum logar, le- 
val-o, conduzil-o ató esse logar. 

— Dar comsigo em algum logar, ir lá 
ter. — nDisto joi logo Dom Jorge de Me- 
nezes Capitão de Maluco avisado, e ar- 
mando algumas Corocoras, e navios, que 
havia na fortaleza, emharcando-se com al- 
guns Portuguezes, e Cachil Daroes com 
trezentos Ternates, deo comsigo no porto 
de Camafo, onde os Castelhanos estavam 
perdidos e desbaratados, que logo se en- 
tregáram a D. Jorge, e elle os trouxe com 
suas fazendas pera a fortaleza, onde os 
mandou, curar, e agazalhar muito bem, 
mandando Fernão de Ia Torre pedir-lhos, 
a que elle não respondeu a proposito.n 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vi, 
cap. 11. 

—Dar comsigo da janella abaixo, súivav- 
sc da janella abaixo. — lÂrneida como 
era virtuosa, quando vio seu marido venci- 
do do primeiro golpe, receando o segundo, 
lançou-se de bruços sobre elle, pedindo a 
Fendibal que o naò matasse. Sua contra- 
ria que estas cousas via de huma janella 
quasi como desesperada, e servidora do 
diabo que a commovia, deu comsigo da ja- 
nella abaixo no meio do pateo onde se fez 
em mil partes.t Barros, Clarimundo, Liv. 
II, cap. 21. 

— Dar com, deitar, atirar.— aOs Ter- 
natezes puzeram os hombros ás portas, que 
estavam fechadas, e dando com dias dentro, 
arremettêram ao Capitão, (que áspiancadas 
tinha já acordado,) e levando de huma 
espada, e roãella, se defendeo hum peda- 
ço; mas como os inimigos eram muitos, 
carregáram sobre elle, e o atassalháram, 
fazendo n'elle anatomias espantosas. E 
huma escrava ouvindo o reboliço, começou 
a gritar, t Diogo do Coiito, Décadas, IV, 
Liv. vm, cap. 1. 

— Dar de bofetadas, de punhaladas, 
etc. LocuçSo usada antigamente em logar 
de dar bofetadas, punhaladas, etc. — 
d Dando-lhe de punhaladas, entre máo Cas- 
telhano, e peyor Catalão, dizia: toma Be- 
Ihitrás.D Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 78. 

— Dar de mão a alguma cousa, abrir 
inSo d'cUa, abandonal-a. 

— Dar de olho a alguém, fazer-llie si- 
gnal com os olhos. 

— Dar sobre, em, investir, acommet- 
ter, ir sobre. — «.Assim este Patanefian- 
do-se daquelles estrangeiros como elle, 
achando-os facilissimos pera sua ten- 
ção, ajiintando gente da sua valia em 
segredo, andando ElRey hum dia fol- 
gando, deram sobre elle, e o matá- 
ram. E voltando pera a Cidade metteo-se 
o Xircan nos Paços, e ajjoderou-se dos 
thesouros, que começou a repartir tão li- 
beralmente pelos que o seguiram, que em 
poucos dias se fez Rey dnquelle Reyno 
por vontade de todos, d Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. x, cap. 3.— aE tratando 
de Manoel de Alboquerque: Tanto que o 
Governador o despedia, logo se fez na vol- 
ta da costa de Cambaya, por onde andou 
fazendo toda a guerra que pode, dando 
em todas as povoações, que havia de Ba- 
çaim até Tarapor, queimando, e assolan- 
do tudo, e tomando-lhes muitas embarca- 
ções com fazendas.^ Diogo do Couto, Dé- 
cadas, IV, Liv. VIII, cap. 5. 

— Dar com aporta nos olhos, ou na cara a 
alguém, níio o receber; despedil-o mal, com 
despreso, fechar-l]i'a, não o admittir. 

— Dar com a porta na cara a alguma 
cousa, desprezar, repulsar. —Dei com a 
porta na cara aos seus conselhos. 

— Dar em-rosto, ou de rosto a alguém, 
arrostal-o, oppôr-se, contrarial-o. 

— Dar em rosto, ou lançar em rosto, 
queixar-se da pessoa, increpar. 

— TidiV em chamar, começar, principiar 
a chamar. — aReynava por aquelle tem- 
po em Castella Dom Fernando V, a quem 
(não sem injuria dos outros Ileys Caste- 
lhanos,) jmrece que derão em chamar Ca- 
tholico.D Francisco Manoel de Mello, Apo- 
lo.gos Dialogaes, p. 57. 

— Dar p)or escusa, escusar-se, descul- 
par-se.— ((E trazendo-nos para este cas- 
tello encontraram com esse cavalleiro, que 
acudiu depois de vós em comjmnhia do 
vosso escudeiro: e como o tomassem des- 
cuidado, remettendo a elle, o encontraram 
tão de supito, que o derriharam do cavallo: 
e contentando-se d'elle, porqxie era fer- 
moso, o trouxeram, deixando o cavalleiro 
a pé sem nenhum querer chegar á conclu- 
são de batalha,posto que muitas vezes lh'o 
pediu, dando por escusa que não haviam 
de fazer o que por outro lhe era defeso.d 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 55. 

— Dar em, atacar, fallando de doen- 
ça.—íQue atrás deixamos partido de Ti- 
dore pera a nova Ilespanha, carregada de 
cravo, que por infortúnios que no mar te- 
ve, e enfermidades que deram em todos, 
faleceo elle, e a mór parte da gente, e a 
náo com poucos que lhe ficáram, tornou a 
arribar ás Ilhas de Maluco, e não pode to- 
mar senão o porto de Camafo da Ilha do 
Moro,-!) Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv, vi^ cap. IL 

— Dar de comer, apresentar de comer- 
— (iMas como as mídheres de seu 
são inclinadas á piedade, teve-a 
daquellas vidas innocentes, que nao 
consentir o que seu marido trazia oi 
nado: antes tomando outra carne lhe deu 

de comer: e aos meninos de mamav 
tamanho amor, como a seu filho 
Francisco de Moraes, Palmeirim d InS 
terra, cap. 5. 

— Dar de mamar, amamentar. 
mando-os nos braços começou a Cerva 
me seguir sem temor algum té esta c 
de oraçaõ, onde se lançou mui ^ ^ 
como quem lhe queria dar de nia^'^0'^', 
este milagre que nella vi me fez 
espantado, de maneira que ella joi 
ama, vindo aqui todolos dias quatro ^ 
zes a lhe dar de mamar, com tanto 
e mansidad, como mulher de muito ' 
do, té que foraõ em idade que os 
ve com carne d'alguns j^assaros, . 
laços tomava.r> Barros, Clarimundo, ' 
II, cap. 28. „ 

— Dar á execução, executar, p^^ 
eífeito. —- todos moveram as 
Rainha, a quem não faltáram lag'>^^ ^ 
em quanto renovou as cousas 2"^^ ? 1 d 
todos alli se lhes qfferecêram ® 
execução aquelle negocio, tratando 
alli o modo, e o dia, em que havia 
Assentando isto entre elles, p^i'^ 
dissimulação, mandava a 
com as cousas necessarias pera a oM 
fortaleza em muita abastança,^ $0^^' 
publicamente (pera que o Capitão o ^ 
besse) aos officiacs, que dessem 
obras, porque nisso estava haver seuj 
como lhe tinham promettido.» 
Couto, Décadas, IV, Liv. viii, cap- 

— Termos do Nautica: gui 
— Dar á costa, encalhar, naufr^ig^ 

alguma praia. _ 
— Dar com o navio nos cackopO'! 

com que vá ter aos cachopos. . 
— Dar a borda, inclinal-a deinas ^ 

mente, e com risco. . ■, 
— Dar lados, inclinar o navio_ 

a outro bordo, mostrando a niín"^ 
ção do costado para se concertar o 
par. . Io lo- 

— Dar íít)e?Zíí^ afastar-se o 
gar onde se achava ancorado, veleja 
A outra náo de Diogo de Vera pO' 
a amarra até passar o tempo> c c 
de, deo « vela, e nunca mais 
D. Rodrigo da Cunha, Capitf^l e foi'^^ 
náo, p>assado o tempo, deo á 
na volta de Castella, mas logo ^0»» 
o General, e com pouca vontade v ^ 
elle, e embocando o estreito,^ ^ ^ 
de Sebastião dei Cano " 
em terra que lhe fez sinal, ® ^ 
batel a buscar o Capitão, e a 
panheiros mandou dizer qu^ ^ ■piog" 
que logo os mandaria buscar.''' 
Couto, Décadas, IV, Liv, iHj 

—Dar fundo, lançar ancora y 
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a fim de conservar o navio no logar 
planto convém. 

— " homha, fazer esgotar os navios. _ '-Himste tempo em que as cousas corriam 
onlinaria, havia tudo de sobejo j mas 

pois veio isto a descahir tanto, que com 
Wer a índia duas vezes mais que na- 

^^fnpo, chegou a ribeira d'ElRei a 
p® fer mais que sinco, ou seis Officiaes 
J^iuguezes, e a se irem os galeões ao 

i " agua surtos no porto, por não 
quem lhes désse á bomba, nem quem 

^ ®®ccrçameníe se poderem fa- 
0 /!/ Armadas de navios de remo pera atavar, e pera o Norte muito malpro- 
, com mil e duzentos homens que po- 

andar nellasj pagos a hum quartel 
f. sDiogo do Couto, Décadas, IV, 

VIII, cap. 10. 
Dar em secco, encalhar. 

, ~~Dar abordagem, deitar gente armada 
'"O do navio inimigo. 

1 caqa, ir em seguimento do navio 
'®igo a fim de o alcançar. 

p por d^avante, mudar de amura 
"®5ando com a proa pela linha do vento, 

vilir cavilha, encaminhar a ca- 
'f f destinado, o 

''' firme n'esso logar. 
^ar xim prego, pregal-o. 

jg^®ar-se, v. rejl. Render-se, entregar- 

%i' consagrar-se. — « Tinha 
'«o prophetisado Dauid no psal- 
j) '^^^^nta ffe noue, aonde diz, que tinha 

^oncl sua vinha lá no Egypto, ^ lançou delle aos Gentios, & deu 
Qj enio aos judeus, porem aqui trocãose 
da 2^025 vemos que se tira o gouerno 
fios jiideos pera se dar aos gen- 

Veiga, Sermões, 

'^aò ri' " mesmo disse 
na homilia vinte, (& seis 

Uorif] soSre os Actos dos Apostolos, 
o ChristãOj que só 

íe j ^ u,ja, como juiz recto que he 
<lo ^^^ciencia, não se lhes dando nada 
coj,. ' •> ou pouco que o mundo, de suas 

dizer.» Idem, Ibidem, p. 90 

"^ííJn ' vindo de qualquer p)arte 
riog drogas, ou especiarias aos Rcy- 

Portugal, seriam de- 
saber se eram da parte ?!<e 

Gastella, ou Portuqal, seriam de- 
até se - „ 

íar a Portugal^ ou Castella, e 
<lo rf-hiam 

"^«-SoP XV, 1.1V. VII, cap. i. e "O -Badur o recebeo honradamente, 

a quem pertencessem.» Diogo 
Décadas, IV, Liv. vii, cap. 1. 

'^issc seus offerecimentos, e lhe 
2''<e elle estava prestes pera dar ao 

j?<ç o lugar que quizesse na Ilha, 
isso o mandára chamar: que 

"^isse elle onde se queria aga- 
Vo Q í?"® o fizesse, e que se lhe daria 

® a Martim Affonso esco- 
^ jg sobre a barra, onde es- 

^ 6 alli esteve até chegar 
que era de quarenta na- 

ie necessário saber-se a razao 
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por que se deram as terras jirmes de Sal- 
sete, e Bardes ao Governador Nuno da 
Cunha, e em que tempo, porque de indus- 
tria o deixámos para este lugar.» Idem, 
Ibidem, Liv. x, cap. 4. 

Sanctiogo e ílvnntc ! — Em roda estilo do arai- 
Viclas como éstas caro sào vendidas ; (go. 
E tardo, se a iierdorein, a victoria 
Se coroarei os lividoa cadaveres 
I) o vencedor, a quem se deu maugrado. 

OARKETT, D. BÜAXCA, C. 7, Cap. 18. 

— Dar-se j9or_, declarar-se, reconhecer- 
se, mostrar-se. — alnjleis porq imagina- 
rão de escapar aos olhos de Deos q tudo 
vé. E impenitentes porque naõ só se iiaõ da- 
rão por autores de seu peccado, mas qui- 
seraõ que josse Deos a causa delle: sendo 
verdade como nota Tertulliano que per- 
guntar Deos a Adão depois de peccar a 
donde estaua.» Fr. Thomaz do Veiga, 
Sermões, Part. i, p. 85, col. 2. 

— Crescer, crear-se, nascer era abun- 
dancia. Diz-se fallando dos vegetaes. 

— Dar-se por vencido, coníessar-se ven- 
cido. 

— Dar-se pressa, apressar-se a fazer 
alguma cousa. — a Aires da Cunha, que 
atrás dissemos, que partio de Cochim com 
as cartas pera Lopo Vaz de Sampaio, 
deo se tanta pressa, que chegou a Goa a 
quatro dias de Síarço, e desembarcando, 
deo ao Governador as cartas, e papeis 
que- Affonso Mexia lhe mandava, em que 
lhe dava conta de tudo o que era passado 
com Fero Mascarenhas, com o que se hou- 
ve por seguro na governança.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. ii, cap. 6. 

— Dar-se por achado, por entendido, 
por sabedor; mostrar que sabe, entende 
ou tem conhecimento cabal de alguma 
cousa; indicar a quem nos dá romoque, 
que ficamos de intelligencia, scientes do 
que a pessoa nos insinua. 

— Dar-se por, apresentar-se na quali- 
dade de, annunciar-se como.— De0-sej90í* 
um grande medico. 

— Dar-se a perros, bramar de raiva. 
— Dar-se a alguém de alguma pessoa 

ou cousa, importar-se, fazer caso d'ellá. 
— Dar-se as mãos, tocar-se um ao ou- 

tro as mãos cm signal do amisade, de re- 
conciliação. 

— Figuradamente: Auxiliar-se, ajudar- 
se mutuamente. 

— Dar-se com alguém, ter trato com 
alguma pessoa, conviver. 

— Dar-se bem ou mal com alguém, vi- 
ver com satisfação e regosijo, ou estar 
desgostoso na sua companhia, sociedade, 
trato ; conformar-se com o seu gênio, tem- 
peramento, ou ser dotado de indole op- 
posta. 

— Dar-se por certo, aíTirmar-se, asse- 
verar, ccrtificar-se, admittir-se como cou- 
sa certa. 

— Dar-se a partido, capitular. 
— Dar-se bem n'alguma parte, ter saú- 

de n'clla, viver satisfeito. 
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— Convir, ser grato, util, proveitoso, 
accommodar-se. — A hortaliça não se ma 
dà com o estomago. 

— Impor-se. — «Mas que elle como ho- 
mem jirme, e constante, e que não recea- 
va medos, nem tormentos, estava muito 
prestes pera soffrer todos os que se lhe 
dessem por sua Fé; porque esses magoa- 
vam o corpo, mas faziam a alma muito 
formosa diante de Deos, onde logo hia 
gozar de sua Divina Visão, e de huma 
gloria que nunca já mais se acabava.» 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. x, 
cap. 6. 

— Dar-se fogo, deitar, chegar fogo.—• 
dSoltão Badur chegando d serra assentou 
ao pé em roda o seu exercito, e soube es- 
tar a Rainha dentro com muita gente, e 
muitos mantimentos; e porque pera com- 
mettella pelo passo era difficultoso, man- 
dou j)or mais de vinte mil gastadores mi- 
nar a serra por algumas partes, em que 
mandou metter muitas pipai de polvora, 
a que se deo fogo, e arrebentando a mór 
parte da serra por esses ares, deixou por 
ella assima muitas ruinas, por onde fo- 
ram fazendo caminho até sima á foi-ça de 
braços.» Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. IX, cap. 3. 

— Importar-se. — « Que auia hum juiz, 
(£■ ministro de justiça, em certa cidade, 
o qual era tão desaforado, & absoluto em 
seus procedimentos, que nem se lhe daua 
de Deos, nem dos homens, & destes taes 
falou Dauid á letra, no Psalmo nono.» 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
p. 72, col. 1. 

— Suppôr-se, acontecer, verificar-se, 
ter logar, offerecer-se. —Dar-se-ha caso? 
— Se tal caso se desse. —Da-se caso que. 

— Adag.: d A dar está obrigado, a 
quem haZ dado».— o A quem te der uma 
passara, dá-lhe sua aza».— a.A quem dá 
o capão, da-lhe a perna».— a Quem dá, 
bem vende, se não é ruim, o que recebe», 
— ((Tarde dar, e negar estão a par».— 
Dar-lhe-hão, e dar-nos-hão, e dar-vol-o-he- 
mos».—aTal é dado como seu dono».— 
«Darei a vida e alma, mas não a albar- 
da».— «Quem dà o seu antes de morrer, 
appare lhe-se a bem soffrer».— a Quem dá 
o seu antes que morra, merece com uma 
cachaporra».— «Ou me darás o põtro, ou 
te matarei a égua».— a Mais vale um toma 
que dous te darei».— aNem a todos dar, 
nem com todos profiar».— aMelhor é dar 
a ruins, ^ue pedir a bons».— «O liberal 
busca occasiãopara dar».— «Quem dá, e 
sempre não dà, tanto perde quanto dá».— 
<iQuem do que lhe doe não der, não ha- 
verá o que quizer».— aNão dá quem tem, 
senão quem quer bem».— iQuem sabe dar, 
sabe tomar».— « Quem tudo dá, tudo nega». 
— dliisse o diabo quando o faminto dá 
ao farto».—dAobom darás, e domáo te af- 
fastarás».— «Sempre promette em duvida, 
pois ao dar, ninguém te ajuda».—«Se te dá 
o pobre, é para que ma is te tome».—t Quem 
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se detem em dar o que promettej claro está 
que se arrependei.— «Dai-me dinheiro, não 
me deis conselhos.— «Dizem os sinos de 
Santo Antaoj por dar, dão; ou por dar, 
dão dizem os sinos de Santo Antãoti.— 
íNão dês o dedo ao villão porque te toma- 
rá a mão».— a Não deves dar mal por mal, 
nem criares official».— «Aquelle te déo, e 
o outro te dará, mal haja qtiem de seu 
não han.— a Do rico é dar remedio, e do 
v.Vio conselho-!).— <iD'onde as dão, as to- 
ma,nt.— «Onde se dão, ahi se pagamv. 
— lA quem dão, não escornam». — <íA 
q-ism dão, não escolheu.— <íCansa quem 
dá, não cansa quem toma». — « Cale o que 
deo, e folie o que receheoí,— «Dar é a 
h-trra; e pedir deshonrav,— «.4 quem has 
de dar d.e cear, não te doa dar de meren- 
dar d.— <iUma figa ha em lloma, para 
quem lhe dão, e não tomai.— nDã pro- 
porcionalmente ás tuas posses, e farás 
hemn.— aQicem dá a quem o entende, não 
lh'o dá, hem lh'o vende». —«Quem dá e tor- 
na a pedir, ao inferno vai cair.yi—a Quem 
dá logo, duas vezes dá.»—lAgua mole 
em pedra dura, tanto dá até que fura». 
— «O dar doe, eo chorar faz ranhoe. 

DARANDÉLA, s. f. Trajo antigo do se- 
nhoras. 

DARDÁDA, s. f. (Do dardo, com o suf- 
fixo «ada»). Golpe de dardo. 

DARDANÁRIO, s. m. (Do latim darda- 
narius). Antigamente: mercador, especu- 
lador do trigos. 

— Atravessador, monopolista. 
DARDEJADO, part. pass. de Dardejar. 

Os raios dardejados de Júpiter. 
DARDEJÀNTE, ad.j. 2 gen. {Part. act. 

de Dardejar). Que dardeja e se lança com 
ímpeto á maneira do um dardo despedido. 

— Termo do Historia Natural. Peixe 
congenere da boga, denominado por Lin- 
neo cyprinus leuciscus. 

DARDEJAK, V. a. (De dardo). Lançar, 
despedir, vibrar, arremessar. 

— V. n. Sahir, ferir á maneira de 
dardo, scintillar, cliammejar. 

DÂRDO, s. m. (Do anglo-saxonio, da- 
radh, darodh; antigo scandinavo, darra- 
dhr j antigo alto allemão, tartj no pro- 
vençal, dart; no hespanliol, dardo; no 
inglez, dart; no francez, dard. Esta pa- 
lavra encontra-se também no celtico ; bai- 
xo-bretão, dard; gaelico, dart, dairt). 
Especie do arma, feita de um páo, guar- 
necido d'uma ponta de ferro, a qual arre- 
messa-se com a mão. — oArchidamo, rei 
de Esparta, vendo uma nova machina in- 
ventada para lançar pedras e dardos, ex- 
clamou: Eis aqui o tumulo da coragem!^ 
Eodrigues de Bastos, Maximas e Pensa- 
mentos, Tom. I. 

DARES, s. m. pl. (De dar). Ter dares 
e tomares com alguém, ter altoreações, dis- 
putas, razões, contendas, negocios, rela- 
ções intimas e deshonestas. 

DÁRGA, s. f. ant. Vid. Adarga. 
DARICO, í. m. Termo do Antigüidade. 

Moeda do prata ou ouro, dos antigos. — 
O darico dos Persas valia l^jiõOO reis; 
e o dos Ilehreus lj$840. 

t DÀRIO, s. m. Antiga moeda da Pér- 
sia, batida no tempo dos Darios. 

DARÍS, s. m. Termo de Historia Na- 
tural. Vid. Bugio. 

DAROÊIRA. Vid. Aroeira. 
DArTA, s. /. (Diez, ao mesmo tempo 

que mostra as difíiculdades, indica o an- 
glo saxonio teter, inglez tetter; porém 
julga ainda mais difficil a derivação do 
celtico : kymrico tarwden, baixo bretão 
darvoéden, daruéden: comtudo, attenden- 
do-se a que estas palavras parecem ter por 
radical tarz, erupção, acliar-se-ha a de- 
rivação celtica menos improvável; o cel- 
tico parece ter connexão com o sanskrito 
dardru, darta). Moléstia do pclle, geral- 
mente clironica. 

— Oi3S. A palavra darta ó uma pala- 
vra vulgar, que não tem para os médi- 
cos sentido algum determinado e espe- 
cial. 

DÁRTOS, s. m. (Do grego khitôn dar- 
tos, membrana a qxie é preciso tirar a 
pelle; dartos vem de déivin, esfolar, pel- 
lar). Termo de Anatomia. Capa do tcs- 
ticulo, que corresponde ao scroto pela 
sua superfície exterior, e pela interior d 
túnica vaginal. 

DARTÕSO, adj. (De darta, com o suf- 
fixo aoso»). Que diz respeito á darta. 

t DARUGA, s. m. Nome do juiz crimi- 
nal na Pérsia. — Cada cidade tem um da- 
ruga. 

DÁRVIS. Vid. Dervis. 
t DASYCEROS, s. m. Termo de Histo- 

ria Natural. Genero de insectos coleopte- 
ros, distribuido por Cuvier na familia 
dos fungicolas. Têm as antcnnas clavi- 
formes, mais longas que largas. 

DASYMETRO, s. m. Do grego dasus, 
espesso, denso, e metron, medida). Ter- 
mo de Pliysica. Instrumento para medir 
a densidade de cada uma das camadas 
atmosphericas. 

DASYMETRÍA, s. f. (Vid. Dasymetro). 
Arte de medir a intensidade do ar atmos- 
plierico. 

DASYPO, s. m. Vid. Tatu. 
DASYPODO, s. m. (Do grego dasus, 

felpudo, velloso, e poijs, pó). Termo de 
Zoologia. Nome do coelho selvagem e do 
tatu. 

— Pl. Insectos hymenopteros, de pa- 
tas vellosas. 

t DASYTES, s. m. (Do grego dasus, 
pelludo). Termo de Medicina. Cresci- 
mento ou desenvolvimento anormal do 
cabello e do vello. 

— Termo de Zoologia. Genero d'in- 
sectos coleopteros pentameros, da familia 
dos malacadermos, composto de oitenta e 
sete especies. 

DASYÕRO, a(Zy. (Dogrego dasus, felpu- 
do, e oyra, cauda). Termo de Historia 
Natural. Que tem a cauda felpuda. 

— S. m. Quadrupede da Nova-H^l^*® 
da, denominado dasyurus por GeonroXi 
e distribuido, por Cuvier na familia' 
marsupiaes. É muito similhante ao 
riguô ou saroê do Brazil, com adiiiei'®^ 
ça de ter dous incisivos o quatro 
lares menos em cada maxilla, a cauda 
teiramente felpuda o não prehensi, 
boca menos rasgada, o focinho ro® 
pontudo, e as orelhas fclpudas o mais 
tas. Vivo de insectos, de cadaveres, 
netra nas casas, onde a sua voracidac 
summamente incommoda. Também n 
sobe ás arvores como 6 sarigué. 

DATA, s. /. (Do latira data, cousas cia- 
das, plural neuti'o de datus, part. 
do verbo d(M'e).Algai'ismo, 
cripta, que denota o anno, mez, dia» " 
que alguma cousa se fez ; em que aig 
^ ° Pôr a data 

car^''' 

successo aconteceu. 
carta. 

— Dia em que se escreveo uma ^ 
se lavrou uma escriptura, ou teve lOo 
algum acontecimento. 

— Epocha fixa, determinada, de 
gum acontecimento. 

— Termo Juridico-commcrcial. 
ciação que designa o tempo, o logar, 
que um documento ó feito. —A data 
ve indicar o dia, o mez, e o anno, ® ' 
vezes a hora do dia, se antes, se 
do meio dia.—A data ó uma 
dade nccessaria á perfeição dos a 
quer judiciaes, quer extra-judiciaes; 
de servir a esclarecer factos iniportíi^^^^' 
e a prevenir fraudes e supposições i ''''P jg. 
ridade do tempo ó ás vezes titulo. A 
são da data, era geral, não annulla o 
tracto, salvo havendo presumpção Hbü' 
Entre nós, as datas dos papeis 
naes não podem ser postas em a o' 
mos. f 

— Doação ; direito de dar ou con_ 
— Este heneficio é da data d'El'^', 

— Dom, graça. — Aquella data 
de Deus. 

DATADO, part. pass. do Datar. ^ 
DATÁR, V. act. (De data). Pôr dat" 

Datar wm decreto. frerni" 
DATARIA, s. /. (De datario). ^ jo 

da Cúria Romana. Cargo, empreg 
datario.—O seu tribunal. t^rins)- 

DATARIO, s. m. (Do latim data _ 

chancellaria de Roma, e cujo^ 
Termo da Cúria Romana. vc"® 

oS«f' 

jo titulo 

de que antigamente o datario, 1'^^ 
data cm todos os requeiúmentos. ^ ^ 

DATILADO, adj. (De datile, 
fixo «ado»). Parecido com o 
cor ou na forma. 

DATÍLE, .. m. (Do latim dacij 
Tamara, fructo da palmeira. 

DATILÉIRA, s. /. (Do datile, 
fixo «eira»). Arvore das 

DATÍSMO, s. m. (Do g^ego ^ ^visto^ 
de Datis, personagem persa 
phanes introduzio n'uma d^^® 
dias, o a quem fez fallar d 
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'ântologica). Maneira do fallar fastidiosa, 
ia qual se accuraulam muitos synonymos, 
PjTa exprimir a mesma cousa ; por cxem- 
Po: Estou encantado, alegro, saptisfeito, 
(contento de vos ver. 

!•) DATÍVO, s. m. (Do latim dativus.) 
de Grammatica. Um dos casos dos 

ibstantivos, o dos adjectivos gregos e la- 
'nos e que serve para marcar a relação 
"íattribuição. 

d adj. (Vid. Dativo 1.) Termo ® Direito. Dado, estabelecido pelo juiz, 
®'Jpor testamento. — Tutor dativo.— Tu- 
«'a dativa. 

DATÚRA s. m. (O datiira stramoniim 
provem d'Americá ; um dos nomes, quo se 
encontra nos auctores, é datiro, que pa- 

produzido datura. Pelo contrario, 
I^iccionario de Historia Natural d'Or- 

§^7) diz-se ser corrupção d'uma palavra 
®). Termo de Botanica. Genero de 

P íintas solaneas, cuja especie datura stra- 
'"^niurti, Linmo, conhecida também pelo 
''ome de maçã espinhosa, e estramonio, é 
^Kotica o venenosa. 
DATURÍNA, s.f. (De datura, com o suf- 

^^0 «ina»). Termo de Chimica. Alcalóide 
Jscoberto nas sementes do datura stra- 

de Linneo. 
®AVÁN, adv. ant. Deante, ávánte. 

AyÁNDÍTO, expressão antiga. Acima 
ç^®^®'onado, supradito. — nÈespondem 

^o,vanditos Procuradores, que esse liey 
nenhua dessas causas, que fos- 

se tempo: e prometem que ule souber taaes cousas, e lhe vierem 
fará justiça aos que se 

® queixarem: eporem especialmente que 
para, ou outras viandas por guerra, 

''^enha, forem tomadas em os lugares 
aquesto convihhavees, ou que som em 

dos lugares, em os quaaes cus- 
fazer, do que for tomado fará 

e se alguas cousas forem tomadas 
Jazom de guerra Jingidiça maliclosa- 

?'te f solamente fará satisfazer do 
fiz ' mais penará os que esto 

^ nom leixará fazer serviços r nora devem dos homens de quaaesquer 
ojj seu Regno, nem dos Moesteiros, 

Religiosos, ou dos Clérigos; e se 

JUej' ^^^^'homees, ou per outros quaaes- 
prl f^ito o contrairo, que fará com- 

direito, e justiça aos que se 
f. í^eixarem.t Ordenações Affonsinas, 

Tit. I, art. 24. 

siç^o adv. (Contracção da prepo- 
c do advérbio àvànte). Por diante. 

Vau» de Nautica.—Dar por d'a- 
D®.- Vid. Dar. 

{Jq ^ ^NTÁGEM, s. f. ant. (Da jircposi- 

Davd^ aventagem). Vantagem. 
ou DAYRO, s. m. Titulo do so- 

Dji^ espiritual do Japão. 
(Dolatim de). 1.°Entro dous 

jj^«tivoa: 
relação do possessão, filiação.— 

^ot.n__gO. 
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aSeganembrado senpire o Abade, ca da sa 
doutrina, ou da ohedeença dos dicipulos, 
descucimento seera a fazer no temedayro 
juizo Aq nostro Senhor.-» Regra de S. Ben- 
to, cap. 2, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. 
I. — nFoi a casa loguo chea de braados e 
choros à!homeens e de molheres.n Fernão 
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 
10'3. — aRoa a enveja as entranhas de 
quem lhe dá pousada; mete-lhe peçonha 
nellas, que as cousas bem feijtas borram 
com falsos entendimentos, e os bens alheos 
sam seus males e lhe doem.» D. Joanna 
da Gama, Ditos da Freira, p. 24 (ed. de 
1872.) 

Pas. Nào podes nada fazer 
Nii noite que quiz nascer 
Christo filho de Davi. 

OIL VIC., AÜTO DA BAIICA DO PURO. 

— «Eparecendo-lhe bom remedio verse 
com Clarimundo, despedio-se de Dom Di- 
narte dizendo qxie lhe levava hum recado : 
e aos dous dias chegou, ao Castello de Er- 
buda, onde foi mui bem recebida de Cla- 
rimundo, lançando-lhe braços no pescoço, 
como quem era innocente das cousas pas- 
sadas.y> Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
19.—«E caminhando contra aquella par- 
te, ouvi dizer que em vossa corte havia 
outra sobre a fermosura üAltea; e porque 
uma senhora que sirvo, me j^arecia mais 
digna desta victoria, que todalas do mun- 
do, vim de longe buscal-a em seu nome, e 
aqui perto soube que a houve outro caval- 
leiro, e por mais minha mofina disseram- 
me que era ido, pera eu a não poder tor- 
nar a haver delle: queria que vossa alte- 
za me dissesse onde o poderia achar, por 
não ver levar a outrem o preço que com 
mais razão era meu que de ninguém.d 
Francisco do Moraes, Palmeirim de In- 
glaterra, cap. 30. — «A terceira darei o 
marquezado do seu pai, e casará com Bel- 
tamar, irmão de D. Rosirão, e assim ji- 
cará o partido igual, e todas contentes, v 
Idem, Ibidem, cap. 65. — aE agora,p>or 
não se tornar em vão, sabendo que aqui 
vem os melhores cavalleiros do mundo, de- 
seja jxistar com alguns pera ver o que tem 
em si. Batalha das espadas diz que a não 
fará, porque a sua deseja offerecer no 
serviço de todos, e não em offensa de ne- 
nhum.» Idem, Ibidem, cap. 49. — <^E, 
posto que Organel lhe dava pousada con- 
forme a suas pessoas, não quizeram acei- 
tal-a senão com Palmeirim, onde aquella 
noite sottberam delle tudo o que passára, 
a maneira da guarda da fortaleza, o fim 
de suas batalhas, e o que por derradeiro 
concertára em os casamentos. Julgaram o 
duque por homem singular, attrihuindo 
os erros, que antes seguia, á força d!amor, 
que nelle estava. j> Idem, Ibidem, cap. 70. 

Como eni Adrastia o filho de Philippe, 
Passa conti-a o poder f?e Ásia corrente 
Granica, rompe (sem que participe 
Primeiro algum da gloria) a imiga gente. 

si DE MENEZES, MAI,ACA CONQ., Hv. V, CSt. 51- 
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—tFuy ter ao cayz da pedra onde achey 
huma caravella d Alfama, que hia com 
cavallos e fato de himi fidalgo para Setu- 
val.D Fernom Mendes Pinto, Peregrina- 
ções, Liv. I, p. 1. 

Nunca com Semiramis gento tanta 
Vciu os campos irydaspicoa enchendo ; 
Nem Attila, que Italia toda espanta, 
Chamaudo-se de Deos açoutc horrendo, 
Gothica gente trouxe tantn, quanta 
Do Sarr.aceno barbiiro estupendo, 
Co'o podêr excessivo de Granada, 
Foi nos campos Tartessios ajuntada. 

cAM., Lus., c. 3, est. 100. 

Nos animaes cavalgam de Neptuno, 
Brandindo e volteando arreniessoes. 

IDEM, IBIDEM, Cant. IV, cst. 21. 
O mnnte Abyla, e o nobre fundamento 
De Ceita toma, e o torpe Mahometa 
Deita fóra; e segura toda Ile^panha 
Da juli;ina, má e desleal manha. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, GSt. 41). 
Achas que tens direito em senhorios 
De Christilos, sendo o teu tào largo e tanto ; 
Íj nào contra o Cinypho e Nilo, rios 
Inimigos do antiguo nome santo ? 
Ali se hào de provar da espada os fios 
Em quem quer reprovar da Igreja o canto. 
De Carlos, da Luiz, o nome e a terra 
Herdiiste, e as causas não da justa guerra? 

IDEM, IBIDKM, C. VII, CSt. 7. 
Esta luz 6 do fogo, o das luzentcs 
Armas,com que o Albuquerque irá amansando 
De Ormuz os Parseos. por seu mal valentes, 
Qae refusam o jugo honroso e brando. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 40. 
E disse : Bem sabemos dos antigos 
Ileroes, e dos modernos, que prov.lrão 
De Belona os gravíssimos perigos, 
Como tào bem mil vezes coneordiinTo 
As armas com as letras ; porque as Musas 
A muitos na milicia acompanharão. 

IDEM, ELEQ. IV. , 

— iDifficultada neste accidente a 
assistência do Príncipe, resolveo-se que 
a Rainha D. Leonor Telles supp>ris- 
se aquella falta, e da sua m^io entregas- 
se na praça de Elvas a Princeza a ElRey 
de Castella : Convocarao-se os Fidalgos 
da Corte, mandou-se aviso aos que vaga- 
vao divertidos fóra.» Fr. Domingos Tei- 
xeira, Vida de D. Nuno Alvares Pereira, 
Liv. I. 

Bem sei de teu desgosto a larga historia, 
Jil não sinto de ouvilla algum desconto : 
Suppõe que em ti passou de Amor a gloria, 
Como o faz a mentira em qualquer couto : 
Nào percas acabanada memória. 
Vai teu gado buscar, nào sejas tonto ; 
Que pôde acaso, pois cioso vive, 
Saber Filcno, que comtigo estive, 

j. X. DE MATTOS, niMAs, p. 169 (3.' cd.). 

— «Sellaram, imbridaram o cavallo, 
que os cavalleiros pasmavam de ver tam 
manso. Vasco ficou de um pulo sobre elle, 
tam consubstanciadas as duas fôrmas e 
naturezas como se as duas jtartes de um 
antigo Centauro, que estivessem divididas, 
se tornassem a reunir viverem sua 
vida natural eprnnitiva.v Almeida Gar- 
rett, Arco de SanfAnna, cap. vii. 
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(Meu padre san'Bernardome perdoe!) 
Mas para tain fidalga companhia, 
Pai-a vós, real senhora, sobretudo, 
Dos monges brancos honra, flor e nata., 
Tal poisadabusear iíenossa regra 
O mais saneto preceito e voneravel, 
Qucreveis infrigi-lo? Antes mil vezes 
Os votos todos tres. 

iDEM, iniDEM, c. 1, cap. 7. 

—'Hugo... Frei Hiigoé: e contam d'elle 
Historias do pasmar ; de que foi moiro 
Ou corn moiros vivera largos annos 
No Algarve ; e era parente ou grande amigo 
De um Uarcia Kodrigues que lá anda, 
Mercador muito ricco e nomeado, 
Homem de prol poreerlo e christuo velho. 
Mas Frei Hugo não sei..." 

IDEM, iniDEM, e. I, cap. 17. 

Co' este liymno monaehal annuDciavíim 
Os inn!!03'bent0B aos irmãos bernardos, 
A respeitável hoi a d i «tremeuda »: 
Uso antigo, sagrado, in ilter ivel 
De iriouges brancos, e hoje por não vista 
Exemplar tolerancia permittido 
Nos claustros pretos,não sem muito escaudalo 
Dos padrcs-graves rigidos da ordem, 
Que altamente em capítulo alterearara, 
Assignaram seu voto ein separado, 
E protestaram n'<'icta. 

IDEM, IBIDEM, C. II, Cap. 7. 

Acudi presto 
Ao reclamo da guerra ; e o meu alfange, 
Sabem-n'o os teus se corta por arnezes 
De christãos cavalleiros. 

IDEM, IHIDEM,"C. IV, Cap. 20. 

Pcnsativo ficou por longo tempo... 
E continuou depois— 'Fatal me ha sido 
Sempre a tua lei. Desgostos, malquerenças 
Disseiições entre os meus semeou funestas, 
E abalou as ruinas ja pendentes . 
Z''este resto de império que em má hora 
Herdei dc meus passados. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, Cap. 23. 

Dc meus sentidos todos so desperto 
O ouvido, que velava, os reíleetia 
N'alma como rugir dc brutas feras, 
Sibyllos de dragões, huivos de tigres, 
Cânticos de demonios malfazejos, 
Dc gênios maus. 

IDEM, IBIDEM, C. V, CSt. 5. 

Descompassadas vozes 
De mortos rcsurgidos n'hora aziaga, 
E ein banquete de horror sobre um scpulchro 
Embriagando-se em sangue de parentes, 
De amigos... talvez filhos, que no berço 
Deixaram quando a morte os tomou súbito. 

IDEM, IBIDEM. 

Que sois vós outros, 
Eeis da terra, que fora o vosso throno, 
Í5cm o amparo do altar ? Vai perguntá-lo 
A campa de Toledo e aos deshonrados 
Ossos de teu irmão... 

IDEM, IBIDEM, C. IZ, Cap. 4. 

— Exprime a origem^ a derivação, o 
logar onde se nasceu.—O vento do Norte. 
— Os povos da África.—As cebolas do Egy- 
pto. — Indica o objccto, o fim, a nature- 
za, a qualidade; precede a palavra que 
determina o sentido d'um substantivo, res- 
tringindo-o a um indivíduo particular. — 
De exprime também o instrumento {tiro 
CCespingarda), o destino {sala de especta- 
culoy um vestido de domingo ; um fato de 
baile), a profissão {um homem de traba- 
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lho, um homem de guerra, um negociante 
de vinhos, um caixeiro de mercearia, um 
estudante de direito, um advogado dos or- 
phãos), a matéria {uma faca de prata, 
doce de pera, xarope de chicorea, vinho 
da Madeira, bonné de seda, cadeira de 
corticfl, hanco de pinho, porta de noguei- 
ra, tinfeiro de páo do ar), a duraçao 
{uma vida de sessenta annos, guerra de 
sete annos), o conteúdo {um copo á'agua, 
um barril de vinho, um cesto de 'pão), a 
dimensão {uma peqa de trinta varas, um 
gigante de 12 pés), o valor {uma peqa de 
oito mil reis, uma moeda de dous mil 
reis), a quantidade {um grupo de tres pes- 
soas ; uma populaí^ào de trezentos mil ha- 
bitantes).— <íE alli mandou fazer emge- 
nhos, e carros, e bombardas, e outros per- 
qebimentos de guerra.-a Fernão Lopes, 
Chronica de D. Fernando, cap. 134. 

Marta Tendes vós aqui borel, 
Do pardo de lan meirinha? 

Bran. Eu queria huina pucarinha 
Pequenina para mel. 

GIL VIC., AUTO DA FEIBA. 

E quem nasceo na hora tal 
E planeta em que peceárão 
Os Judeus, quando adorárào 
O bezerro de metal, 
Pera nossos se gerarão. 

IDESt, AUTO DA CASAUfiA. 

— «Bem sabe Vossa Alteza como ha mui- 
tos dias que em sua casa anda Tardonça 
com suas filhas, a meu ver todas de tanta 
bondade, e virtude, que qualquer beneficio 
he nellas bem empregado, por tanto beijar- 
vos-ei as mãos pelo que ellas merecem, e 
por me fazer a honra de casar Ariela a 
mais velha com meu afilhado Clarindo, e a 
outra com Ciar imundo, por serem ambos 
solteiros, e 'dignos de toda a mercê, e a hum 
dé em casamento a Ilha Soberba, que foi 
de seu tio.y> Barros, Clarimundo, Liv. ii^ 
cap. 16.— a Depois que Filena esteve cho- 
rando os males alheios sem sentir causa ás 
cousas de Clarinda, determinou ainda ver 
o fim de sua ira, por ventura seria já mu- 
dada : e indo a casa da Emperatriz achou 
a Alderiva, que lhe deu conta de tudo o 
que Clarinda soiã)era, e que por isso es- 
tava tão irosa contra Clarimundo, e suas 
cousas; que lhe parecia impossível ter este 
adio fim, por tanto lhe rogava que não pa- 
recesse diante delia, nem menos fosse ver 
a sua prima Arfila, porque confirmaria 
mais aquelle caso, o qual era mui feio em 
ser feito a huma taõ excellente Pri.iceza. s 
Idem, Ibidem, cap. 18,— íAcabcindo es- 
tas palavras olhou pera Clarinda, e vio- 
Ihe aquella fermosura, e parecer, causa de 
todas estas cousas, regada com uma man- 
sidão de lagrimas que corria em fio, e de 
piedade delia as suas falsas se convertera^ 
em verdadeiras. D Idem, Ibidem, cap. 22. 
— « Vós sabereis, que ambas somos filhas 
do Conde Arliaõ, que muitas vezes ouvirieis 
nomear na Corte do Emperador Polinario: 
quiz nossa ventura, ou desdita, que ambas 
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nascemos de húm ventre, e deste parto st 
■finou nossa mãi sem se ptoder determin^^^ 
qual de nós primeiro nasceo. Nosso j'®' 
quando veio a hora de sua morte, porquê 
naõ podia repartir o seu, Condado, 
se podia determinar a qual de nós pOT _ 
reito vinha, o derradeiro dia de sua vi 
fez-nos huma falia dizendo: Filhas eu wí 
parto deste mundo bem descontente, 
vos naõ leixo taõ descansadas, como quisera-^ 
pois Deos he servido de m.e levar antes 
meus olhos verem este prazer, quefO- 
dizer algumas cousas que cumprem^ « 
descanso.-» Idem, Ibidem, cap. 
ajuntados na gran salla esperar ao í 
Clarimundo saliio armado nas suas ctrw 
d'Ilhas: e como eraõ bem betadas, e elh 

que lhe dava muito ár, parecia a mais 
mosa cousa que se podia ver, e tanto 1 
lhe mostrarao a porta da camera chego^^ 
se a ella, e como se naõ fizera nada ^ 
as fechaduras na mão, abrindo as^ po" 
de par em par: e deshi entrou mui 
dentro na camera, e sem olhar a 
parte foi-se direito á imagem de 
cuberta de seu escudo, e espada 
dar em quem o acommetesse.» Idein,^ 
dem.» —• <íE cercaraõ-no todos a 
maneira que naõ podendo o cavaUo 
Clarimundo soffrer os soluços choro _ ' 
espantando-se de taõ miserável, 6 tr 
cousa, apeouse delle, e foi-se com 
compamhia a huma Fonte que 
tre as arvores, onde achou o EmpB'!'^ 
e toda a flor de sua casa lançados C' " 
delia, traspassados deste mundo sejn 
rem sinal de vida, se naõ com « cí'» 
que a triste morte cobre aos seus 
dos.» Idem, Ibidem, cap. 25.-^" 
Ias noides, tanto que me recolhia 
nha camera pera repousar dos^ neg 
do dia, vinha a alma de meup^h ps 
passado deste mundo, e com humds v J 
de ferro me açoutava taõ 
me parecia naõ poder chegar o, p^ 
nhãa, segundo me leixava atorinen 
porém tanto que se partia de 
va livre daquella dôr.K Idem, ^ 

.— «O Emperador, ainda que 
vado, quando o conheceo levou-o 
ços dizendo: Em verdade, 
bem nos pagastes com esta obra « 
que nos deu a noticia de vossa 
por cuja causa todos estes vossos ^ 
estaõ como vedes: por tanto, dau 
m^dio que a mim destes, qu^ " 
merecido.» Idem, Ibidem. —miT' 
noute, sem alguma pessoa sabni' , 
tio-se o Emperador com ElR^^ gji- 
e dous escudeiros seus por irem jje 
cuhertos, e tanto andaraõ po'>' ^ 
tres dias, que chegarad onde ^ 
todolos outros estavaõ: e 
rador os vio daquella maneii'^] ^ ^ JdC®' 
tas lagrimas disse coJitra Et 
Ibidem.—tNafacor vendo com q d 
tamento Granfano o recebia^ 
má vontade que lhe tinha ewi ^ 
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"Mo»' de pai, porque aquella nuvem de 
(jiig, i]if> cegava o juizo, era desfeita: 

<iual causa tantos males como temos ou- 
'lao, e por nós visto; que o fruto que dá 

Sííy mortes, perãimento da honra, fazen- 
^ e da alma,_que mais se deve estimar, 

® nente por hum apetite de fartar a von- 
«rfe irosa.D Idem, Ibidem, cap. 2G. — 
Jêr de vossa mão çapateiro de arte.v 

Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi- 
I, SC. 1. — (íBacaro de meyas não 

nosso.y> Idem, Ibidem, sc. 3. — aAl- 
"yzar, qiiQ sentiu sua jortaleza, desvia- 

delle com muita desenvoltura, fazen- 
dar a maior parte de seus qolpes 

^TTl 77 * o J- ^ ^<^0, andando tao vivo e com tanto 
'"^ordo como via que pera tão forte imi- 
'^^'>'a necessário.» Francisco cío Moraes, 
^almeirim d'Inglaterra, cap. 71. — <iOn- 

® estava uma tenda, armada com lume 
® tochas, e chegando-se mais por ver o 

HMe seria, dentro nella não achou outra 
9^nte se não um cavalleiro morto mettido 
^ Urnas andas, e outro que com palavras 

muita dôr e sentimento mostrava sen- 
^ sua morte.D Idem, Ibidem, cap. 40. 
^ disseram os três procuradores de 

^lagestade, que em, seu nome, e por 

dl/' vendiam, como /«íío o venderam daqxielle dia para 
^pre a Elliey de Portugal, e todos seus 
^^"^cessores da Coroa de seus lieynos, to- 

o direito, acção, dominio, proprieda- 
íossesstío^ ou quasi possessão, e todo 

contratar, e commer- 
r qualquer modo que fosse, que o 
j ■^'"'^'^0'' liey de Castella dizia.» Diogo 
^ Décadas, IV, Liv. vii, cap. 1. 
c o Governador Nuno da Cunha 
ía ua ohra da fortaleza com tan- 

Fevereiro, 

«)n ^(^nta Apollonia, estava já toda 
' do andar das ameias, 
?Ue tempo se acabou a cava;p>or- 
1'en mídtidão dos trabalhadores se 

os baluartes de feição, que 

Ide acabou hum, acabáram todos. y> 
^'^idem, Liv. ix, cap. 10.—«Gui- 

■^i'<^(ibispo de Tiro no livro àue co^ ■'"■ceoisjjo de 1 iro no livro ([ue 
Conquista da Terra Santa, 

lUe , principio dos Turcos, diz, 
ÍUe das partes Septentrionaes, e 

P^ráram no Turcstan, aonde viveram 
o-nnos governados por cabeças de 

8i(t ^ ye depois se p)assáram á Per- 
dlll habitáram outra temporada, e 

cj-escenáo^ e multiplicando 
Wem, Ibidem, Liv. ix, cap. 10. 

'«8 p Chinguiscan, que coiiquistou es- 
nomea Ruy Gonçalves de 

lilRey Dom Henrique o'IV 
p Grão Tamorlão com Embaixa- 
(c da Cidade de Dorgan- 

^^jorn Itinerário qxie fez d'es- 
e'diz que este nome Dorgancho 

^lar^ '^íesoMro do Mundo, de que não 
-• olo menção; mas havia de ser 
aposto pelos Cathaynos á Cidade 

de Cambalec, que elle ta7ito engrandeceo.n 
Idom, Ibi dem.—«E com isto fica confundido 
o erro de Baptista Fulgoso nas Collectaneas, 
e o de Platina na vida da Bonifácio,que af- 
jírmam,que por morte do Tamur nãoficá- 
ra meynoria de seu senhorio, nem de homem 
que procedesse de sua geração; sendo ho- 
je os mais poderosos dous barbaros, que 
ha em todo o Oriente (Magor, e Husbeque) 
seus quintos netos. Por morte deste pri- 
meiro liey dos Magores jícou herdando 
aquelle Reyno seu filho Ãbusseir, que ain- 
da accrescentou mais terras o seu Esta- 
do.y> Idem, Ibidem.— qual ohra Gon- 
çallo Pereyra lhe quis estornar cõ os na- 
uios de remo, q mandou chegar a ella, 
atirando-lhe muytas bombardas, que não 
forão bastantes para imjoedir, acabar-se 
aquella noite.y> P. Pereira, Historia da 
índia, Liv. i, cap. 29. —«... lá naõ sey 
aonde, era huma vez huma jiessa de pan- 
na azul, que por não servir para boda, 
nem mortuorios, havia mil annos, que es- 
tava na tenda, porque os noyvos o acha- 
vão triste para libres, & ledo os enojados, 
para capuzes, n Francisco Manoel do 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 35. 

Cos lindos olhos medo o desmedido, 
Bronco pedaço que o brutiil bernardo 
Farabücca tam breve ousou talhar-lhe ; 
E c'iun gesto de mágua tam afflicta, 
Mas tam formosa, tam incantadora, 
Que abrira compaixào em broiizcos peitos, 
l'eil03 de tigres — que nào fossem frades, 
A repugnante, injoosa penitencia, 
líusiguada e humilde se oííerece. 

OAIIKETT, D. BRANCA, C. ir, Cap. 28. 

Oh ! magas illusões, porque não posso 
Crer-vos eu co'a fc viva d'outra edade, 
Em que de bòeca aberta c sem respiro. 
Sem pestiini'jo um so, de olhos o orelhas 
No Castello escutava a boa Brigida 
Suas longas historias recontando 
D'almas brancas trepadas por figueiras, 
D'expcrtas bruxas de unto besuntadas 
Ja pelas cheminés fazendo vispere. 

idi;m, iiiiDEM, c. m, cap. 3. 

A filha, a bella, 
A discreta Oriana, desde o berço 
Nas Ímpias aguas dos christãos banhada 
Por esse Hujo traidor que a màe perdera, 
Nunca o rosto volveu a saiicta Kaaba, 
Nem jurou n'um só Deus e em seu propheta. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSp. 19. 

Frei Soeiro despossesso — como um parvo 
Olhava para tudo e boeejando, 
Se ó hora de jantar pergunta a Nuno. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, Cap. 24. 

— De colloca-se entre os titulos e os 
nomes proprios do farailia.— O duque de 
Saldanha, — O marquez de Castello Me- 
lhor.— O conde de Barcellos. 

— De separa os appellidos dos nomes 
de baptismo e cognomes, em nomes do 
pessoas nSo nobres: José da Cunha. Ma- 
noel Fernandes da Costa. — Nos nomes 
francczes o de, seguido de um nome de 
família, indica sempre nobreza: Madame 
de Pompadour. 

—Por liebraismo, de, entre uma pala- 
vra e a mesma palavra repetida, exprime 

a excellencia^ a superioridade, a prima- 
zia ; esta construcção geralmente 6 só 
usada em construcçoes biblicas. — O santo 
dos santos, o logar mais santo no templo 
de Jerusalem. — O cântico dos cânticos, 
titulo d'una cântico que se acha na Biblia 
e é attribuido a Salomão. — O ser dos 
seres. Deus. — Vaidade das vaidades. 

— De ó usado algumas vezes parti- 
tivamente, principalmente depois de na- 
da; no antigo portuguez o seu emprego 
n'este sentido é mais freqüente que no 
portuguez moderno: assim dizia-se; co- 
mer de gallinha; beber de bom vinho, — 
Nada de bom, 

— De, tomado absolutamente deante de 
um substantivo, eqüivale com este a uma 
expressão adverbial, exprimindo o modo, 
a disposição, o estado, a situação.'—De 
boa vontade, 

Cos olhos longos para o gripho alado 
Que se perde nos ares, ella, a triste, 
lie joelhos sobre o cume dos penedos. 
Erguia para os ceus as mãos trementes... 
Mas sem uma oração; que c mudo o lábio, 
E mudo o coração da desditosa. 

GARIIETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 29. 

— De coração, de boa vontade; com 
paixão. 

A dona mui de coraçon 
Oyra sa missa enton. 

CANC. DE TROVAS ANT., U. 8. 

Pois vos ama muy de coraçon 
Sefior, porque me leixades morrer ? 

TROVAS E CANT., H. 30. 

— De, antes de um substantivo, signi- 
fica também por causa de, por meio.—De 
fama, por meio da fama. — a-El-rei, que 
já o conhecia de fama, quando o viu tão 
mancebo e bem desp>osto, ouvindo sempre 
dizer sua sabedoria, parecia-lhe não ser 
possivel que um homem de tão pouca ida- 
de alcançasse tão grandes cousas : então le- 
vando-o nos braços com muito amor, dizia: 
Por certo, Daliarte, que vos eu não de- 
vesse mais que entregardes-me vivo a De- 
serto, cousa que eu não esperava, isto se- 
não pode já pagar. y> Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 47. 

— De emprega-se entre um substantivo 
e um verbo infinito, servindo como sub- 
stantivo.— Aparte de escrever correcta- 
mente. — O habito de passear. 

—De, significando a partir de: Waquelle 
dia em deante, — Do dia em que a vi até 
hoje, 

— De, indicando mudança do estado. 
De simples jornalista fez-se ministro. — 
Esta construcção acha-se também em ad- 
jectivos : de ])obre chegou a rico, 

— De ... a ... exprime, no sentido 
natural o no figurado, a passagem, a 
transição, o intervallo d'uma cousa a 
outra, d'um estado a outro estado. — De 
Coimbra a Lisboa. — De Lisboa a Ma- 
drid,—Da virtude ao crime.—Indica 
também um numero aproximadamente:— 
De noventa a cem, — De dous a três mil. 
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— De, antes de substantivo, assim co- 
mo antes de adjectivo, significa por ser, 
por estar. 

E vos, que ãe trouador 
calentiiys os trouadores. 

CANC. DE KES., toUl. I, p. 13. 

E vereis o Mar lioxo tão famoso 
Toruar-se-llie ainardlo de enfiado ; 
Vei eis de Ornmz o reino poderoso 
Duas vezes tomado e sobjugado ; 
Ali vei-eis o !Mouro furioso, 
De SLiHB mesmas settns traspnssado: 
Que quem vae coiifra os vossos claro veja, 
Que, se resiste, contra si peleja. 

CAM., Lüs., c. II, est. 4'J. 

— nPois tornando a elles, tanto anda- 
ram em sua porjia, que de mui cansados 
se tiraram a Jora: porém o desejo que 
cada um trazia d'acahar aquelle debate, 
os não deixou repouzar muito espado: an- 
tes tornando á sua hatalha, desta segunda 
vez se trataram tão mal, que em pequeno 
espa(p se pozeram em muita fraqueza.n 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'lDgIa- 
terra. 

— De. . .ct... De mão a mão.— De ho- 
mem a homem. —De vi's a mim. 

— De.. .em.. .De dia em dia. 

A cila eliamavam Maria 
e ao pastor Crisfal, 
8 ó qual de dia em dia 
o bem se tornou em mal 
que elle tam ma! merecia : 
bendo de pouca j dade 
nam se veer tanto sentiam, 
que o dia em que nam se viam 
se via na sua saudade 
o que umbos te queriam. 
CHRYST. FALCÃO, OBKAS, J). 1, (cd. de 1871). 

2. De, entre um adjectivo e um sub- 
stantivo, ou um pronome pessoal. — Triste 
de mim. —Desejoso de riquezas. — Sedento 
de sangue. —Ávido de prazeres. — Fraco 
de espiirito. — Duro de coração. — Ini- 
migo de Paulo. — Vario de sentimentos. 
— Livre de receios. 

Por vós de mim esquecido 
ando tam triste perdido 
que tomara por partido 
nam vos veer ser tam fermosa, 
vira-vos mais piedosa. 

ciihyst. rALCÀo, obbas, p. 28, (ed. de 1871) 

E chorava a sem ventura, 
Triste de Jerusalem 
Ilomecidíi, 
Matando, contra natura, 
Seu Deos n;i8cido em Belem. 
Nesta vida. 

GIL VIC., AÜTO I)A ALMA. 

— aAs duas irmãas quando os toparaZ 
fazendo aquelle pranto na camera disserao- 
Ihe: Amigos, vosso Senhor he cheio de 
presumpçaõ, estará assi alguns dias té que 
a perca, e se naõ juntamente com a vida 
lhe será tirada, por isso entre tanto hide 
huscar vosso remedio.v Barres, Clarimuudo, 
Liv. II, cap. 23. — sA dona lhe agrade- 

ceu aquellas palavras com outras compos- 
tas de sua industria, misturadas com la- 
grimas fingidas. N'isto chegou a outra, 
que fora ter com os outros, dizendo: Se- 
nhora, aquelle imigo de vossa honra e 
amigo de seu damno, não quer outro con- 
certo senão batalha, afirmando que vos ha 
de mostrar quão Jraco soccorro tendes. 
Onistaldo, que em extremo era acelerado, 
se levantou dizendo: Já quizera que nos 
viramos n'eTla, pera que suas soberbas 
foram castigadas melhor do que cuidam.y> 
Francisco de Moraes, Palmeiinm dlngla- 
terra, cap. 37.—<íAcahad,o o comer entrou 
pola porta xima donzella fermosa, vestida 
ao modo inglez de uma roupa de setim 
avelludado negro, e em cima uma capa 
curta de eícarlata roxa, broslada de cha- 
perla rica e louçãa, com rosto sereno e 
algum tanto descontente.yi Idem, Ibidem, 
cap. i3. — «Depois vendo-se ferido e não 
sabendo onde repousasse, e algum tanto 
desconfiado de seu contrario, por não per- 
der o amor de sua senhora, tornou ao cas- 
tello a tempo que todos dormiam, e, to- 
mando o escudo do vulto de Miraguarda, 
se foi com elle, pondo em sua vontade le- 
val-o á 'Turquia, passando primeiro pola 
corte do imperador, como lhe sua senhora 
mandára.r) Idem, Ibidem, cap, 71. 

O Sorapliico padre nlli se viu 
Com amor entraiihauel recebendo 
As chiigas sacratissimas, vestido 
De habito áspero, vil, pobre, & grosseiro 

COUTE RKAL, KAUF. DE SEPCLV., C. I. 

As portas de ouro fino, e marchetadas 
Do rico aljofar que nas conchas nace, 
De esculptura formosa estào lavradas, 
Na qual do irado Baecho a vista pace. 

CAM., Lus., c. VI, est. 10. 

Na praia um regedor do Veino estava, 
Que na sua lingua Catu il se chama, 
Küdeado de Naires, que esperava 
Com desusada festa o nobre Gama. 

IDEM, IBIDEM, C. Vir, eSt. 44. 

Rica de aljofar, se de avroyos pobre, 
Faze aqui dessas pérolas brilhantes 
Magestosíi resenha, 
Deixa que se congelem 
Na concha d'esta penha. 

BABB. EACELLAR, SAUDADES DEAONIO. 

Os viventes de que era obedecido 
Nào só este respeito lhe perderão, 
Mas inda era mil vezes comcttido 
Da natural fereza em que nascerào. 

nOLIM DE MOURA, KOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 16. 

Eu bem sei, se te deixo, que te aggravo, 
Porque a fazello sem razào me atrevo; 
Mas como hei de livrar-te desse aggravo, 
Se he muito mais o que amo, que o que devo? 
Vai ser agora de outro amor escravo, 
Que em conta teus serviços ja nào levo: 
Lii tens Alberta, Silvia, lá tens Benta, 
Todas formosas sào, nenhuma izenta. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 1G9 (3." cd). 

A corrupta, mas real Genealogia, 
O roxo tercio-pelodos snpHtos, 
As pedras que lhe esmaltào as fivellas, 
A preciosa saphyra, a. linda caixa, 
Onde, (sobre Amphytrito que tirada 

De eseamosos Delphins, n'umaaurea concha 
Os verdes campos de Neptuno undoso, 
Cerc:ida de TritOes, nua passeia) 
Do famoso Martin o verniz brilha. 
Seu emprego só sào, e seu estudo. 

Dimz DA CBDZ, uYssopE, cant. I. 

Viu com lagrimas pias — nào de mágua. 
Trocar a linda lilh v a regia purpura 
Pela estamenha austera. Môça e bella 
O baculo impunhou, e o regeu digna 
De seu sancto mister. 

CARKETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 4. 

De suas riceas armas cizeladas 
Vinha armado dom Nuno : por de cima 
Da maliia sobreveste d'oiro c seda 
Orlada com franjòes de fina prata, 
Passamanes do mesmo, e sobre o peito 
Bordada a Cruz azul, insignia antiga 
Do reino, e embaixador que o representa, 
Segundo usança é. 

IDEM, IBIDEM, c. viir, cap. 4. 

— De construe-se com o superlativo* 
— O melhor dos ricos. — O mais rico d® 
todos.—O mais triste dos tristes.—O 
dos livros.—A maior das torres. 

— De, enti-e um adjectivo e 
bo.— Aborrecido de viver,— Canço-^*^ 
andar.—Desejoso de ir. 

3." De construe-se com ura 
pessoal.—Conhecimento de si mesmo.- ^ 
mim para mim. ■ 

— Deante d'um pronome demOTistra i 
vo.— D'isto e díaquillo, _ . . 

4." De entre um pronome conjunc 
e uma outra palavra. — Qual à'estes 
mens é o melhor ? — Qual de v6s ir<^ 

5.° De entre um nome de numero e 
tra palavra. — Um vinte homens. 
de nossos amigos. t- 

6.° Entre um verbo e um 
vo ou pronome, exprimindo os 
complementos dos verbos da 
gir àoperigo.—Tractar de negocias.- 
de caí a. — CaiV de uma torre .—nE isso 
mo fez veer os castellos de que guisa esta^ 
e mandoulos repairar de muros e torres 
vas darredor, e poços e çinternas onde ^ 
priam ; e aas portas paredes 
pontes levadiças e cadafaises, e fo^ " 
los darmas e cubas e doutras 'L,! 
giindo os logares homde cada huuiis er 
FernSo Lopes, Chronica de D. Feroa 
cap. 1, 

Todo este tempo, senhora, 
sempre por vos perguntei, 
mas que farei que já agora 
de vos nem de mim nào sei: 
Olhe vossa mercê lá 
se me tem, se me matou, 
porque eu vos juro que quá 
morto nem vivo nam vou. , isTl)' 1Q /ed. de •''' CIIRYST. PALCAO, OBBAS, p. \ 

— 1 Fendibal, depois que se j^oi' 
Clarimundo, tanto andou toda te 
te pelo Rio abaixo consolando a 
que em amanhecendo vio andar 
cadores lançando suas redes, ^ íí" 
de lhes bradar, que tomassem, o 
que ella hia.t Barros, Clan®*''' ' 
II, cap. 21. 



DE 

Dbto que ehainào cevada, 
pouca cevada era, 

yue de aóvas de pancadas 
Lha fazia o mo^o a ceva. 

JEIl. BAHIA, JOIÍNADA II. 

Vês? comnosco tarnbcm vence as bandeiras 
jJ essiis avea de Júpiter validas ; 
yue já n'aquelle tempo as mais guerreiras 
«entes de nós souberam ser vencidas. 

CAM., Lus., c VIU, est. 8. 

*0 irmão do morto, que se chamava 
cajij j^cüM tão escandalizado, que logo 
seu animo tratou de sua satisfação ; e 
dissimulando com o negocio o mais que 

até buscar occasião, que a Fortuna 
""«Cd nega.D Diogo do Couto, Décadas, 
*'> Liv. X, cap. 3. 

jDeixa, que eu goze os frutos do socego 
^a viçosa esperança de outro agrado: 
^oixa-me ; Vai-te, que em melhor emprego 
w occupa novamente o meu cuidado : 
^sse novo Pastor, em que mo emprégo, 
^em devezas também, também tem gado ; 
^"lalmcnte mais nada te repito, 
^tille gosto, de ti nào necessito. 

•J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 170 (3." cd.). 

Albano, nào te posso ouvir j:l agora, 
«em receber (í« amor a nova oíiferta : 
iens-me detido aqui ha mais de hum hora, 
^deixei do casal a porta aberta: 
Vai servir, já te disse, outra Pastora, 
^ao he dellas a Aldêa tào deserta: 
Muito a tempo te aviso. E foi andando, 

quando em quando para trás olhando. 
IDKM, IBIDEM, p. 17G. 

^orua a querer-me, torna : Mais pequeno 
* arás meu mal em tào suave engano; 
Jjíue, posto que nào seja o teu Fileno, 
Aanibem nào sou, no que pareço, Albano ; 

amar-te olha a quaiito nie condeno, 
gue ouço, e não creio o mesmo desengano, 
vue mais queres de mim ? Tudo está dito : 
■^6 acceito em desculpa o teu delito. 

IBIDEM. 

Quem é este inimigo generoso, 
g"e alma tam nobre cm peifo infiel incerra? 
Vuem é este guerreiro musulmano, 
j»|'e tara gentil, tiim majestoso brilha 

pictureseas arabes alfaias 
yueotalhc heroico, o altivo porte, a graça 

^belta, de marcial belleza arreiam ? 
OAnnBTT, D. BiíAKCA, c. II, cap. 15. 

^oréin rompeu-se alíim : uma voz doce, 
g^iguida como a frente da papoula 
^ue pende o ardor do sol, meiga e suave 

Ofto o sussurro da aura matutina 
^"tre as flores do orvalho rociadas. 
Oi®,'*' disse : —'Oh ! tem de mim piedade, 

' ■ de minha fraqueza nào abuses. 
idem, iniDEM, c. IV, cap. 5. 

— 'Sou o diabo, 
^onibas de mim, traidor ? 

O,, —'Não zomba, Affouso : "UVe. ' 

IBIDEM, c. IX, cap. 13. 

Entro dous verbos. 

pois nam deixais 

qu„ nam peço mais 
"®>xar de laa morrer. 

^"8187.1'ALcÀo, outtAs, p. 19 (cd. de 1871). 

DE 

Por que moura cada hora 
nam m'acabais de matar, 
e por me mais magoar, 
quando me mataes, senhora, 
nam dais á morte lugar. 
A vida vós a matais 
pois a nam deixais viver, 
assi que nam peço mais 
que deixar de lá morrer. 

IDEM, IBIOEU. 

Pois tudo tam pouco dura 
como o passado prazer, 
ysso me dá teer ventura 
como deixal-a de teer. 

lUEM, IBIDEM, p. 23. 

Quem n'e.ita vida viveu 
sem vos ver nam teve vida, 
quem vos viu tem-na perdida, 
quem vos nam viu mais perdeu ; 
mas o que se atreveu 
ver-vos para se perder 
nam houvera de morrer. 

IDEII, IBIDEM, p. 2G. 

Em que eu seja lavradora, 
liem vos hei de responder. 

Diaho Não vos agastcis vós ora, 
Que, ou lavradora ou pastora. 
Aqui vos hei de nietter. 

GIL VIC., AUTO DA BAKUA DO PUHO. 

8.° Entro substantivo e verbo.—dCla- 
rimundo, ainda que seu irmaÕ, e Fen- 
dibal eraò as pessoas que neste mundo 
mais amam, parecendo-lhe que nisto of- 
fendia a verdade que devia a Clarinda, 
buscou hum sutil desvio por onde nada 
ddle presumissem, e começou a dizer con- 
tra Fendihal: Eu creio, Senhor, que a 
causa de ir ter onde me vós achastes foi 
minha mofina: porém a principal he es- 
ta.» Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
17. — «F dep/ois de sua morte cada uma 
de nós poz tal provisão no seu com medo 
deste gigante, que matastes, que por Jor- 
ça e sem razão nol-os queria tomar, que 
quasi lhe jizemos perder a esperança de 
os poder haver: e agora, havendo já dias, 
que não nos viramos, determinámos ajun- 
tar-nos em uma ribeira, que aqui perto 
está, onde estando todas tres em uma ten- 
da, acompanhadas de seis cavalleiros, este 
Calfurnio, que sempre teve suas espias 
sobre nos, nos salteou de feição, que al- 
guns delles matou e os outros prendeu.■% 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 28— nFporque deter-vos em 
palavras pera contra o que passa seria 
gran perda polo que pode succeder, hi vos- 
so caminho, e valereis a Platir e Flora- 
mão que vão em mui grande risco de se 
perderem; e eu irei nas aiicas do pala- 
frem de Selviao, e se nos não podermos 
alcançar, juntemonos n'estes dez dias na 
ermlda do Padrão esquerdo, que é d'aqui 
dez legoas ; Palmeirim ficou naquelle con- 
certo, e pondo as jiernas ao cavallo sem 
mais esperar tomou um galope aptressado 
seguindo pelo vale abaixo, v Ideni^ Ibi- 
dem, cap. 54.—«Antesfora cáveyra que 
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Relogio, se na minha mão estivera a fa- 
culdade de poder tomar officio.» Francis- 
co Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 2ü. — «il/as visto, que não pode ser, 
porque há prematica [pragmatica), de que 
ninguemnosengeyte.» iàQva, Ibidem, p. 88. 

— (iEujá estaua concessido quanto bas- 
taua para passar a noite, se a ouuera de 
velar.y> Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Ulysipo, act. sc. ü. — nMáo amo has 
de agradar por medo de empeoran. Idem, 
Euphrosina, act. i, sc. 3. — <tF com es- 
tas palavras, vendo que o Solitário es- 
tam apercebido, pôs as pernas ao ca- 
vallo, e feriraò-se tão forçosamente, que 
cuidaraõ deste primeiro encontro haver 
-fim aquella contenda, mas d'outra ma- 
neira aconteceo: porque Panjlores foi lo- 
go levado fora da sella, e no chaõ onde 
estava começou de pôr as mãos sobre o co- 
raçaò dizendo, que lho arrancassem, por- 
que mü) era costumado a soffrer taõ aspe- 
ras dores. j> Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 15.—nE a noite em que este concerto 
estava feito, levantou-se de junto de sua 
prima Álderiva, e foi-se á janella das 
grades primeiro que Clarinda, e esperou 
alli té que Clarimundo veio, e passou 
com ella o que elle cuidam passar com 
Clarinda, e quando lhe ella disse que se 
fosse, era porque Clarinda sobreveio, e 
começou de a chamar cuidando ser Álde- 
riva : mas conhecendo-anaj alia quasi toda 
turvada perguntou-lhe o que Jazia alli, 
e com quem faliava. V Idera, Ibidem, cap. 
18.— V.Porque tenho sentido em minhas 
carnes serdes o melhor Cavalleiro de quan- 
tos vi, mas será em cousas que a minha 
honra nad fique com escandalo, que d'ou- 
tra maneira antes quero a morte honrosa, 
que a vida com magoa: o meu nome he 
Ârfiam dela Prosa: ás vezes me chamaZ 
Cavalleiro da morte, e vida,pela que trago 
pintada no meu escudo; aquelloutro Caval- 
leiro ha nome Orlandor de Panfista, am- 
bos somos primos, eda casado Emperador 
Polinario, vede o que mais quereis de nós, 
pois tendes sabido o que pedistes?» Idem, 
Ibidem, cap. 20.— «.Clarimundo, ainda 
que estava bem descuidado de Filena alli 
vir, quando a vio entrar conhecendo-a logo 
levantou-se mui prestes, nàò podendo sof- 
frer este alvoroço, e começou de Uie mos- 
trar com grandes gasalhados o amor que 
lhe tinha.)» Idem, Ibidem, cap. 22.— nE 
entrando todos na sua camera foi por ellas 
desarmado, e cuberto com hum roupaZ mui 
rico, que pera os taes tempos tÍ7ihaÂi feito : 
e como a estas horas o jantar estava apa- 
relhado, puseraò-se com elle á mesa; cada 
huma por sua maneira tad gentil mu* 
lher, que Clarimundo folgava de as ver: 
e 2^6sava-lhe, porque naZ podiaõ ambas 
ficar contentes, determinando-se aquella 
caso de seu herdamento; pois huma só 
o havia de levar, segundo lhe tinhàS dito! 
mas como isto era nao no sabia, nem me- 
nos o quisera saber,» Idem, Ibidem, cap. 
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23.—t Grandemente ficou Clarimundotur- 
vado com esta demanda, taõfúra de sua con- 
dição, como grave perafazer,por causa da 
lealdade que a Clarinda tinha: e começou 
com algumas palavras de se despedir disso, 
dizendo que lhe seria aspera cousa conten- 
tar-se de huma, e descontentar a outra: que 
a seu juizo amhas lhe pariciaõ igualmen- 
te pera as amar, e servir como irmSas, e 
naÀj d'outra maneira, que se isto bastava, 
se naZ que lhe perdoassem.y> Idem, Ibidem. 
—«Orjaque, como quem lhe tinha boa 
vontade, foi-se logo mui prestes armar, e 
veio com dous sobrinhos mui bons Caval- 
leiros, e vinte peaens, determinando de o 
matar se logo naõ concedesse em tudo: e 
tornando onde Clarimundo estava em meio 
das duas irmãas, que o nàõ leixavaõ par- 
tir, começou de se desenvolver contra elle.n 
Idem, Ibidem. — <íE como Clarimundo as 
vio ficar taò contentes, despedindo-se de 
todos, já mui amigo dellas pela razaõ que 
ahi havia, começoxí de seguir o caminho 
da Floresta encantada.y> Idem, Ibidem, 
cap. 24. — (íPartido elle, Jicaraõ todos 
quatro levando a melhor vida que os ho- 
mens levaraõ: que estas irmãas além de 
eua fermosura eraõ mui ricas, e abasta- 
das de todalas cousas pera a deleitaçm 
da vida, e por espaço de htm mez que es- 
tes Cavalleiros alli estiveraõ, emprenhou 
Âltamira, que foi pera ella grande con- 
tentamento, pois naõ somente aquelle filho 
a fazia herdeira, mas ainda lhe havia de 
dar tanto louvor com suas obras.^ Idem, 
Ibidem. — «Fdebaixo deste coruchéo estava 
huma sepultura a maneira de Eça, que 
tinha cincoenta degráos dè huma pedra 
negra, e nos cantos da quadra desta se- 
pultura estavaõ estas quatro alimar ias fei- 
tas de metal, que o sostinhaõsobre si: lium 
LeaÕ, hum Tigre, hum Touro, e hum 
Orifo, feitos taõ artificiosamente, e com 
tal espirito, e agudeza nos olhos, e em to- 
dalas outras feiçoens, que enganavad a 
vista pera os temer, e naõ pera folgar de 
os olhar.y> Idem, Ibidem, cap. 25. — <íEste 
vendo-se rico, e poderoso, chamando-o sua 
fortuna pera maiores cousas, sabendo que 
ElRey desejava de o haver ás mãos, en- 
trou hum dia na Cidade de Camorcant 
com 08 que o seguiam, e tomando Elliey 
descuidado, entrou em seus Paços, e o ma- 
tou, e como tinha posse, e cabedal, mandou 
commetter a* todos os princÍ2)aes grandes 
partidos, dando muito dinheiro a muitos, 
que logo Ihé acudiram; em fim elle se fez 
Eey pacifico, e quieto.Diogo do Couto, 
pecadas, IV, Liv. x, cap. 2. 

DÉA, s. f. (Do latim dea). Termo do 
Poesia. Deusa. 

' Estas causas moviam Cytherca ; 
E mais, porque das Parcas claro entende 

. Que ha de ser celebrada a clara ãca 
Onde a gente belligera se estende. 

CAM., Lus., c. I, est. 34. 

DEÁDO, s. VI, (De deão, com o suf- 

íixo «ado»). Officio e dignidade de 
deão. 

DEALBAÇÃO, s. m. (Do latim dealba- 
tione, da preposição de, o de albus, bran- 
co). Termo Didactico. Acção debranquear, 
principalmente iallando dos ossos prepa- 
rados para a Anatomia. 

DEALBÁDO, part. p>ass, do Dealbar. 
DEALBÁR, V. act. (Do latim dealbare). 

Branquear; purificar, limpar. 
DEAMBULAÇÃO, s. f. (Do latim deam- 

bulatione). Termo Didactico. Acção de 
marchar, passear, fazer exercicio. 

— Obs. ; Esta palavra ó algumas ve- 
zes empregada cm livros medicinaes. 

DEAMBULÁR-SE, v. refl. (Do latim de- 
amhidare). Termo de Medicina. Diz-se 
dos humores, etc., que lavram, o se pas- 
sam a outra parte do corpo. 

DEAMBULATÓRIO, adj. (Do latim de- 
ambidatorium). Que tem relação á deam- 
bulação. 

— 3. m. Passeio, logar onde se pas- 
seia. 

t DEÁNTE. Vid. Diante. 

Contra os portuguczes 
Nào foi elle, que as luas mahometanas, 
Deante a roxa espada vacillaiido 
De Sanetiago, seu fulgor perderam; 
E o mestre, da victoria precedido, 
Ja de Tiivira i'is portas se apresenta. 

GARKETT, D. BRANCA, C.-3, Cap. 17. 

A porta abriu-se, mas cm vào ; ja dcaníe 
De Aben, o mestre de Sanetiago em riste 
A lança tem. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cflp. 33. 

DEÃO, s. m. (Do latim decanus, pro- 
priamente superior de dez, de decem, dez). 
Dignidade ecciesiastica immediata ao bispo 
ou ao arcebispo, e que preside ao cabido. 

E cheia de furor, uma arrancando, 
No seio do Deão, feroz a lança, 
E súbito pelo ar desapparece. 

DINIZ DA cnuz, IIYS., C. 2. 

«Oh grande Fundador da minha Patria, 
(Aqui brada o Deão) se mãos tiveras, 
E se pernas, e pés te não faltilrão. 
Os pés, c mãos humilde to beijara; 
Mas se manco, e maneta aqui te vejo, 
E il franceza vestido, a mal não hajas 
Que á franceza te beije a fria face.» 

IDEM, IBIDEM, C. 5. 

E depois que esquentada teve a bilis, 
Assim com o Deão falia animoso : 
— Que cousa pode Vossa Senhoria 
Querer deste seu Servo, que não faça ? 
Que perigo haverá, que não arroste ? 
Da nova Zembla os duros Garamelos, 
Irei a passear. 

IDEM, IBIDEM. 

A este breve discurso, ardendo cm ira, 
O Deão exclamou : «De minha vista 
Vai-te indigno Furão, vil e rasteiro, 
A quem, na Cara, e feitos te pareces, 
Que eu saberei achar quem me obedeça.» 

IDEM, IBIDEM. 

Tremulo, e semivivo o pobre Zote 
Então se foi d'alli eseapolindo ; 
E o farfanto Deão fica suspenso, 
No peito revolvendo a quem daria 
A grande Commissào: ^ quando á memória 

Lhe a traz a Senhoria (que a seu lado 
Invisivel assiste) o bom Gonsalves, 
Escrivão atrevido, e sem piedade. 
Que a si mesmo prendera, se podéra. 

IDEM, IBIDEM. 

. Engolfado o Deão nas esperanças, 
Que este fausto principio lhe annuncia, 
Aos Criados ordena in continenti, 
Que paru festejar o feliz caso, 
Uma esplendida Cea se prepare, 
E á velha, que também de gosto salta, 
Com risonho semblante intima, e manda, 
Que não fique na grande capoeira 
Folego vivo em tão festivo dia. 

IDEM, IBIDEM, C. VI. 

— Deão do sacro collegio, o primeu'0 
cardeal bispo. 

DEARREZOÁR ou DEARRAZOAR, v. n. 
Altercar, arrazoar. 

DEARTICULAÇÃO, s.f. ^o latim deaf- 
ticulatione). Articulação distincta. 

t DEARTICULÁDO, par. pass. de Dear- 
ticular. 

DEARTICULÁR, v. act. (Da preposiça" 
de, e articular). Articular distinctamentC) 
com clareza. 

DEBACGAR-SE ou DEBAGCHAR-SE, i»- 
refl, (Do latim debacchari). Termo p"®' 
tico. Enfurecer-se, esbravejar, irritar-sf- 

DEBADÔURA. Vid. Dobadoura. 
DEBÁIXO, adv, (Vid. Baixo). Que de- 

nota logar inferior, e oppoe-se a em ci®® 
ou de cima.— «Quer dizer: assi como o 
baixo da aspereza da casca de huma noh 
anda encerrado o sabroso, <& suaue 
Io: assi debaixo da asperesa, que os 
tos mostrão por defora, em seus vestw" > 
& mortifca^es, andão encubertos os ^ 
tentamentos esjnrituaes, que a diuina 
ça lhes communica.y> Fr. Thomaz ' 
ga. Sermões, Part. i, p. 50, col. 1- 
«Por onde ainda que o lume da i"'"/ 
de sua natureza nam seja permanente, 
mo o da gloria, mas assi va, e 
mo aquelles mouimentos, que os 
chamam paixões transeuntes, com tuao 
padre M. Francisco, pola grande 
nuaçam, e quasi perpetuidade, mats 
recia hahito: da maneira que 
natural, e própria ao ar a luz, ® 
plandor do Sol nas partes, que estam 
baixo dos polos, quem nellas se 
nos meses do seu veram, quando temP^^ 
p>etuo dia: e nam soubesse das 
que caem, e viuem no inuerno.v Luc 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv- ' 
cap. G. 

Santissima Senhora, 
Vós, que debaixo dessa invicta planta 

Lhe pizais vencedora 
A venenosa, e tumida garganta 

Por toda a Eternidade, 
Ponde tão milagrosa suavidade 
No baixo som da minha rouca lyra, 
Que ser a arpa de David se infira; 

E em vosso Nome Santo 
Aflugente o Demonio com meu canto- 

J. X. DE MATTOS, EIMAS p. 145 (3." CO/'- . 
br»»''®' Não acha allivio, que o pezar 

E entregue mudamente ao seu 
Assim como quem pensa em caso g 
Ora levanta, e ora abaixa o rosto: 
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Vai-se-lhe o gado sem Pastor, que o mande, 
Aos cabindo-lhe o curvado encosto; 
^ iníios, com que também a dor explica, 
^ ue debaixo dos braços ; e assim fica. 

idkm, ibidem, p. 180. 

, Deixa aquella 
U neo fio, com que urdia a tella; 
«uma deixa do Satyro o queixume, 
^utra de ver os peixes em cardume, 
J^omo Bíilttio na rede aos pescadores ; 
^ ora cheias de inveja, ora de amores, 
^3tào debaixo d'agua a huma e huma 
levantando as cabeças sobre a espuma. 

IDEM, IBIDEM, p. 252. 

"""FigTiradamente: Ficar debaixo, fi- 
vencido. 

"—Levar alguém debaixo; vencer. 
Sob. Debaixo de certas condições. 

assim acrescenta mais Origenes, 
he fraqueza nossa, <& menos cabo, que 

J ^(mos de Deos temeremos tanto debaixo 
SMa ajuda & fauor ao demonio.D Fr. 

j noman da Veiga^ Sermões, Part, i. pag. 
^ ) Col. I.— nComo se disssera miserauel/ 

sobre modo ãesgraciada he a alma, que 
w rezão do peccado milita debaixo da 

ndeira, poder do ãemonio; porque 
elle como he taõ cruel tirano não 
deixar de ter sempre em tromento 

^^Ues que o feruem.^ Idem, Ibidem, 
jl 9l V., col. I.— d-Servic^os que tinha 

" M Elliey de Portugal nos alevanta- 
'«os de Ormuz contra os nossos em tem- 

'"a ^o^^rnador Diogo Lopes de Siquei- ^ ' vendendo todos os Portuguezes que es- 
ewi Mascate, que ElUey de Ormuz 

dando com elles batalha 
f L)elamixa, irmão de Rax Xarrafo, 

«tf 5*2negocio foi,) onde o matou, 
os Mouros de Ormuz, sendo 

f'"' própria lei, e nação, por guardar 

ut 6 fidelidade aos Portuguezes, que 
debaixo de sua protecção.» Diogo 

np Décadas, IV, Liv. vi, cap. 4.— 
^^Liey Soltão Daudar sete an- 

i-^^'^fO'leceo,ficando-lhe hum filho meni- 
da tituriadehum Capitão cha- 

Ungaro de naqão, Armeiro 

Mn qw elle tinha muita con- 
coftj ficou na Cidade de Xarhedar 
Li^° "'■®'iíno em seu poder.»Idem, Ibidem, 

4. 
bjb ®ALDE, adv. (Da proposição de, e 

vid. Balde) Em vão, inutilmente. 
n ^"s já do infame fhrono 

®cer o vejo tremulo, c forçado ; 
Tro grande sono ^ vexes cahe no clião desacordado, 
Etti vomitando : 
A r. , j'**® devoçilo continuando 
O ®®lebrar o Nome de M AKl A, 

j9jistro, contumaz na rebeldia, 
l'or6 ^'^"da quer firmar-se, 

dehalde intenta levantar-sc. 
De MATTOS, BIMAS, p. 145, (3." cd). 

lí perder essa donzella; 
crmitào qiie a tinha em casa viuiitao 4U 

ÜejJj tentei debalde um anno inteiro : 
) j. quo o mofino 

"lha que tentar. 'iiot quo o mofino, velho o troiiego, 

GAUji htt. D. BUANCA, c. 9, cap. 18. 

— debandada s. /. (Do Debandado). 
Fôrma desfeita de corpo militar. 

—Signal dado pelo tambor para desfa- 
zer a forma. 

— PCr-se em debandada o exercito, des- 
ordenar-se. 

DEBANDÀDO, ^arí. pass. do Debandar. 
DEBANDAR,r. a. (De de, e banda). Des- 

fazer as fileiras, a fôrma do corpo mili- 
tar. 

—' Debandar-se, V. refí. Pôr-se em de- 
bandada, não guardar a ordem, a forma 
militar. 

—Debandar-se o exercito, desordenar- 
se, dispersar-se. 

DEBÁR. Vid. Dobar. 
DEBÁTE, s. m. (Vid. Debater ; no pro- 

vençal dehat, cm francez debat, hespa- 
nhol debate, italiano dibatto). Pendencia, 
discussão, em quo, d'uma o d'outra parte, 
se allegam palavras, razões, satisfações, 
etc.; disputa, altcrcação, contestação, con- 
trovérsia. 

— Acção de debater, do discutir. 
— Rivalidade, emulação. — Debate da 

honra. 
— Combate, peleja. 
— Debates, pl. Discussões das assem- 

blêas politicas. — Os debates do parla- 
mento inglez. 

— Termo do Justiça. A parto da in- 
strucção judiciaria que ó publica. 

DEBATEDÚRA, s. f. (De debate, com 
o suffixo «dura»). Acção de debater-se a 
ave. 

DEBATÈR, V. act. (Da preposição de, 
o bater). Discutir, contestar, controver- 
ter. 
— Debater uma questão. 

— V. n. Altercar, disputar, contender. 
— Debater com alguém. 

— Brigar, combater por alguma cousa. 
— Debater-se, v. refl. Disputar-se, dis- 

cutir-se, controvcrter-se.—Debater-se uma 
questão. 

— Agitar-se com violência, batendo as 
azas com a dôr da morto, ou forcejando 
por se desprender. Diz-se das aves, o das 
pessoas. 

— Debater-se por guerra, dar mostras 
de a desejar. 

DEBATIDO, pari. pass. do Debater.— 
«lista carta a mostrou o Governador em 
conselho aos Capitães, pera lhe aconse- 
lharem o que responderia, e debatido en- 
tre elles aquelle negocio, ficou o conselho 
partido em differentes pareceres ; porque 
huns diziam, que ninguém melhor que o 
mesmo Eitor da Silveira, que lá estava 
com o negocio entre as mãos, se poderia 
determinar naquelle, que, era de tanta im- 
portância, e de que tanta honra poderia 
resultar ao estado da índia, que se lhe re- 
mettesse toda a resolução delle.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. 8. — «7í 
debatido este negocio, assentáram todos, 
que mandasse chamar o Governador da 
índia, e lhe concedesse a Cidade de Ba- 

qaim com suas tanadarias, e jurisdicção, 
que era cousa de mais importancia no 
rendimento que Dio, e que fizesse com elle 
humas firmes pazes, e que com ellas fica- 
riam seus vassallos resfolegando, e torna- 
riam a levantar cabeça, e elle poderia acu- 
dir ás outras cousas sem sohresalto al- 
gum.« Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 8. 

DEBATIDÚRA. Vid. Debatedura. 
DEBÁXO. Vid. Debaixo. 
DEBELLAÇÃO, s. /. (Do latim dehella- 

tione). Acção e eíFeito do debellar; expu- 
gnação. 

DEBELLÁDO, part. pass. de Debellar. 
DEBELLADÔR, s. m. (Do latim debella- 

tor). Termo Poético. Vencedor, expugna- 
dor, desbaratador. 

DEBELLÁR, v. act. (Do latim debella- 
re). Vencer, domar, subjugar, desbara- 
tar, expugnar, derrotar. 

Mas se agora que affabil m'escutaÍ3, 
Nilo ouvirJes cantar com alta tuba 
O que vos deve o mundo, que dourais ; 

K se 03 Reis avós vossos, que de Juba 
Os Keiiios debellárào nào ouvis 
Que nas azas do excolso verso suba. 

CAM., ECLOOA 6. 

— Figuradamento ; Triumphar, ven- 
cer, superar, subtrair-so á sua funesta in- 
fluencia, depois de lucta prolongada ; fal- 
lando dos vícios, paixões, crimes, etc. 

DEBELLATÓRIO, a/lj. (Do latim dehel- 
lator). Victorioso. 

DEBICÁDO, pass. do Debicar. 
DEBIGÁR, V. n. (Da preposição de, e 

bico). Provar, comer uma pequena por- 
ção de alguma cousa, como ave quo toca 
de levo com o bico, comer pouco, o en- 
fastiadamentc, sem ajictito. 

DÉBIL, adj. 2 gen. (Do latim debilis, 
fraco). Que lhe falta força, pliysica ou mo- 
ral. 

Vós, Deos.as do Parnasao, v(5s agora _ 
Novo fogo inspirai dentro em meu peito. 
Regei-me a voz cansada, e, o dehil canto. 
Por que nello celebre dignamente 
De tão altos varões nomes, e manhas. 

DINIZ DAOllUZ, IIYSS., Cap. 7. 

E entào da espeeie na porçào mais delil, 
Jlais frágil foi cahirtodo esse raio 
De formosura ! Entào para compêndio 
De bellezas e incautos, escolhida, 
Foi a mulher! — De quem o cofre ricco 
Demimos e de graças, confiaram ! 

GAKKETT, D. BRANCA, C. II, Cap. 3. 

DEBILIDADE, s. /. (Do débil, com o 
suffixo «idade»). Fraqueza, falta de for- 
ças, de vigor ; debilitação, languidez. — 
A debilidade do estomago. 

— Figuradamento : Debilidade de me- 
mória. 

—Fragilidade.—^ debilidade da razão 
humana. 
 Debilidade do entendimento, falta de 

engenho, do 2>cnotração. 
— Debilidade de caracter, irresolução. 
DEBILITAÇÃO, s. (Do latim debili- 

tatione). Acção do debilitar; cxtenuação, 
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diminuição das forças, do vigor do cor- 
po ; estado em que as forças sc vão di- 
minuindo ; enfraquecimento. 

■— Debilitação do espirito, abatimento, 
falta de energia, diminuição das faculda- 
des intellectuáes. 

DEBILITÁDO, part. pass. de Debilitar. 
—tE como Deos naõ sofre tocarenlhe na 
honra, vendo que o demonio se despejaua 
nisto tanto, o lanqoií de si com desprezo, 
(6 afronta dizendo: Vade fatãnas Domi- 
num Deum tiium adorahis, & logo vieraõ 
os Anjos a dar-lhe os louuores de taõ gra- 
de vitoria, & lhe trouxeraõ algum manti- 
mento com que refizesse, & confortasse sua 
santissima humanidade, enfraquecida, & 
debilitada cõ o rigor de taõ largo jejum. 
Et acceserunt Angeli, & ministrabant ei. 
Aue maria.» Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, p. 16, col. 1. 

DEBILITADÒR, adj. (Do thema debili- 
ta, do debilitar, com o suffixo ®dori>). De-, 
bilitante. 

DEBILITÀNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
dehilitans, dehilitantis, participio activo 
de dehilitare). Que debilita, afrouxa ou 
tende a debilitar. 

— S. m. Remedio que tende a dimi- 
nuir a energia vital dos orgãos do corpo 
humano, e particularmente as forças mus- 
culares.—A dieta e os antiphlogisticss são 
debilitantes. 

DEBILITÁR, V. a. (Do latim dehilita- 
re). Enfraquecer, diminuir as forças, o 
vigor physico ou moral, afrouxar, aba- 
ter, prostrar. — «AcJiaua per experien- 
cia, o sagrado Apostolo que debelitar cõ 
o jejum seu corpo: armas erão de venta- 
jem, que dana a sua alma.t Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 17 
V., col. 2. — nEscusado he, diz S. Gre- 
gorio, sairmos das portas a fora a bus- 
car enimigos, sem que primeiro destrua- 
mos, & vendamos, os que temos das ptor- 
tas adentro, sendo jjois verdade, que nos- 
sa carne tras continua guerra contra nos- 
so espirito, por ella deuemos começar, de- 
belitando-a, <è enfraquecendoa.D Idem, 
Ibidem, p. 18, col. 1. 

— Debilitar o inimigo, causar-lhe gran- 
des perdas, tirar-lhe as forças, os recur- 
sos. 

— Debilitar a prova, diminuir-lhe a 
força. 

— Debilitar-se, v. rejl. Perder as for- 
ças, o vigor, a energia, enfraquecer. 

DÉBILMÈNTE, adv. (De débil, com o 
buíRxo «mente»). De um modo débil, 
com pouco vigor, sem energia; atenua- 
damente. 

DEBITADO, part. pass. de Debitar. 
DEBITAR, V. a. (De debito) . Termo 

de Commercio. Inscrever alguém como 
devedor d'um artigo ou d'uma quan- 
tia. 

— Debitar-se, v. refi. Fazer-se, con- 
stituir-se devedor. 

DÉBITO, t. m. (Do latim debitum). 

Termo do Commercio. Divida lançada em 
um livro. E o opposto de credito. 

— A parte, pagina ou columna de uma 
conta, nos livros de uma casa de com- 
mercio, em que se escrevem ou lançam 
as sommas que lhe são devidas. 

— Termo de Direito Canonico. Obriga- 
ção que têm dous esposos de se presta- 
rem mutuamente seus corpos, para a pro- 
pagação da especie humana. 

DEBÔCHAR, V. act. (Do francez débau- 
cher). Lançar no deboche. 

— Debochar-se, v. rejí. Lançar-se no 
debocho. 

DEBÓCHE, s. m. (Do francez dêbauche). 
Excesso no comer e beber. 

— Desregramento de costumes. 
f DEBÓCHÁDO, part. pass. de Debo- 

char. 
DEBOLÀR, V. a. Termo do Medicina. 

Tirar as crôstas, as bostellas, pustulas, 
chagas. 

DEBREADO, part. pass. de Debrear. 
DEBREAR, V. act. Ferir, lacerar com 

açoutcs. 
DEBRUADO, part. pass. do Debruar. 
— Termo de Armaria. Diz-so de to- 

todas as peças da armaria que, sendo lizas 
ou carregadas, se acham separadas do 
campo por uma cotica, vergueta, filete ou 
perfil, que lhe serve de debrum com es- 
malte differente, tanto no que sc observa 
no seu campo, como no do escudo; por 
isso tomam o appellido do seu debrum; 
e se diz chefe, pala, etc. coticada, ver- 
guetada, filetada, etc. de tal esmalte. 

DEBRUAR.v. act. Forrar, guarnccercom 
debrum. — Debruar o chapêo. 

— Guarnecer a borda ou orla das rou- 
pas, vestidos"; orlar. 

— Termo de Brazão. Debruar armas, 
orlar, pôr orla. 

— Figui-adamente : Debruar o discur- 
so, guarnecer, ornar. 

debruçado, part. pass. de Debruçar. 

Ou como o lirío n'hastea debruçado 
Sobre o campo arrelvatlo de violetas. 

OAIIRETT, D DUANCA, C. 6, Cílp 17. 

DEBRUÇAR, V. act. (Da preposição de, e 
braços). Deitar de bruços. 

— Figuradamente: Curvar, abater, de- 
primir. 

— Debruçar-se, v. refi. Deitar-se, pôr- 
se de bruços ; encostar-se a alguma ja- 
nella, balcão, etc., cruzando os braços so- 
bre o peito, e apoiando-so n'elles. — De- 
bruçou-se para dar a mão ao infeliz que 
se afogava. 

— Figuradamente: Inclinar-se, pen- 
der. — Debruça-se o m,onte sobre o valle. 

— Antigamente : Humilhar-se a al- 
guém. 

— Em termos de religião. Adorar, 
prosternar-se. — Debruçar-se deante do 
Crucifixo. 

DEBRÚÇOS, adv. (Da preposição de, e 

bruços). Como corpo inclinado para dean- 
te, e braços cruzados sobre o peito. 

DEBRÚM, s. m. Fita ou galão com quo 
se forra e guarnece em roda a borda ^ 
alguma cousa, como chapéo, sapatos, saia» 
etc. 

— Termo de Armaria. Nome que na 
armaria se dá á cotica, vergueta, fi'e 
ou perfil de differente esmalto, que rodea 
alguma de suas peças. — Armas brancas 
com debrum da mesma cdr.—Armas jo^ 
talecidas com um debrum de aço. 

— Figuradamente : Lábio da ferida que 
se vae cicatrisando. , 

DEBÚLHA, s. /. Acção e effeito de dc- 
bulhar, de separar o grão da espigf'- 

t DEBULHÁDO, p. p. de Debulhar. 
DEBÜLHADÕR, s. m. (Do thema deflU- 

lha, do debulhar, com o suíRxo «dor»)- 
quo debulha. 

DEBULHAR, V. act. Bater o trigo, o cen- 
teio, etc., para o separar das praganas 
casidos. — «Aa cõta a escriptura no 
tido quarenta ic hum do Genesis, 
tempo daquella grande fome que ouuê 

iEgypto, mandaua loseph debulhar o . 
(de que tinha seus celeiros bem prout o 
& a palha lãçaua pello rio abaixo, 
que vendo os comarcães a palha acodis 
a elle, & se procurassem prouer em s 
necessidades. y> Fr. Thomaz da Veiga., 
mões, Part. i, p. 46, col. 2. 

— Debulhar o milho, separar os g^' 
do sabugo. 

— Debulhar espigas, no calcadour"- 
— Loc.: Figuradamente: gpi 

em lagrimas, chorar muito, desfazer-so 
pranto, cm lagrimas. . 

DEBULHO, s. m. As barbas, 
e casulos quo se tiram do trigo, ccn 

— As entranhas do animal nior 
se separam do corpo. 

DEBUXADO, p. p. de Debuxar. 
DEBUXADÔR, s. m. (Do thema 

de debuxar, com o suffixo «dôr»)- , 
que debuxa ou sabe debuxar, dcsen 

DEBUXANTE. Vid. Debuxador. ^ 
DEBUXAR, V. act. Delinear, traç 

perfil, formar o primeiro risco. _ 
— Desenhar os contornos das "S" 

superfície plana com lápis ou tinta 
só cor. — Debuxar wma" cabeça. 

— Por extensão. Retratar, csboÇ' > 
piar, representar, pintar. 

Era um livro christào, inluminado 
Díis vivas cores, do oiro rcluzc"^® 
Com quo a arte byzantina debiixav ^ 
No bento pergaininho essas 
Sem vida, sem acçào, e que 
De um brilho, do um matiz que o o 
Do moderno pintar. ^ 

OABIÍETT, D. BRANCA, C. VH) 
oínpl pin''"' Masdáqueinliabil mâo teu 

Quo OB olhos negros, vivos, • .jaroí 
Da formosura austral lhe 
Que n'esses liibios, onde treme 
Suflocado soluço, debtichasse 

IDKM, IBIDEM, C. I", Cap- 
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~~ Figuradcamente : Pintar, descrever 
pom palavras, idear, projectar, pintar na 
imaginação, figurar, imaginar. — (íDe 
jualquer jjesar que temos, salta comnosco 
® que lie huma tempestade que vem 
"•o coraqam súbita; ham na de deyxar as- 
^ossegar e debuxar-lhe diante a mansi- 

quantos proveitos traz.d D. Joanna 
Gama, Ditos da Freira, p. 32 (ed. de 

1872). 'IV 

EstA-se a Pi-imavera trasl.idando 
^in nossíi vista dclcitosii e lioiiesta; 
Nas bellas fices, e iia boca e testa, 
CecL-ns, rosas, e ci'a\'os dehnxando. 

CAM., SONETOS, n. 28. 

Lmas vczos lhe lembra debuxar-lhe 
Em doui-üdo papel sua piosiipia, 
Míib de Geneiilogia nuda entendo 
O triste, por seu mal: outras lhe occorre 
Ii" Cfitç;ir-llie os sap itos : com inveja 
Olha do illustre Almeid a a feliz sorte, 
Que os pratos, e a bebida lhe ministra. 

DINIZ DA CHUZ, IIYSSOrn, C. I. 

Termo d'Ourivesaria. Riscar com 
^®tylete de latão sobre taboa de buxo. 
^ —-Debuchar-se, v. refl. Eetratar-se, pin- 
tar-se. 

Os ílamos s'abração co'as videiras 
De sorte, que s'enxerga escassamente 
oesào os cachos seus, se das parreiras ; 
E pendendo por cima da corrente, 
Outp formoso bosque debiixando-se 
Eâtào no fundo delia brandamente. 

CAM., ELEGIA G. 

Aqui Narciso em liquido crystal 
Se namora de sua formosura : 
^elle as pendentes ramas da 'spessura 
■^ebuxando-sc estíío ao natural. 

1DE.M, CAKç"o IG, 

-- Representar-se, descrever-se, pin- 
com palavras. 

, DEBÚXü, s. m. Desenho. — DebuxoíZe 

^ — Primeiros perfis; representação de 
objecto, feita com lápis ou pcnna. — 

^•fiuxo de uma cidade, de um animal, 
í Debuxo da fijjura de alquem, retra- 

debuxado. 
Debuxo de jardim, de um edijicio, 

Figuradamente : Bosquejo, risco, es- 

„ ®ebuxo de Deus, representação, ima- 
de Deus. 
1^'g'iradamento : Delineação por es- 

Pto de obra projectada. 

pjiJT" 1™ 03 corrieiros usam 
■ fazer riscas ás bordas das correias, 

lev^ ^''^pa dc madeira lavrada em re- 
i). ' •''' cujos lavôres se applica a tinta 

^estampar chitas. 
dl ^'igurada, o familiarmente: Metter 

debuxos, dar-lhe incumbência 
comprometta, e arruine, 

cjn ■'-'®''er-sc em debuxos, emponliar-se 
diíRceis, arriscadas. 

qUe . ' (Do grego déka, dez). Prefixo 
' a nomes de medidas do sys- 

II.—<ji 

tema métrico, designa uma unidade dez 
vezes maior do que a unidade de que ó 
formada: áealitro, â&cagramma, deca- 
metro, dez litros, dez grammas, dez me- 
tros. 

t DECACÓRDO, s. m. (Dc deca, e corda). 
Antigo instrumento musico de dez cordas. 

DÉCADA, s. f. (Do latim decas, deca- 
dis). Dezena. As raizes gregas foram di- 
vididas em décadas, isto é, em grupos de 
dez versos.—As Décadas de João de Bar- 
ros, de Diogo do Couto, divididas em dez 
livros. — Décadas de Tito Livio, titulo 
da Historia de Roma, composta por Tito- 
Livio, e assim chamadas, por conterem 
cada uma dez livros. — aE porque soid)e 
que a terra era d'ElRey de tiião, lhe man- 
dou pedir que lha quizesse dar com o ti- 
tulo de liey, que elle se lhe obrigaria á 
vassallagem: o que elle fez assinando-lhe 
os limites, que na segunda Década de João 
de Barros se verão.n Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. ii, cap. 1.— nE por- 
que a causa desta guerra, e a origem des- 
tes Jieys adiante em principio da quinta 
Década damos razão, por nos parecer alli 
melhor lugar, o deixamos agora.)> Idem, 
Ibidem, Liv. iv, cap. 10. 

— Espaço de dez dias. — Os mezes gre- 
gos são divididos em Décadas. 

— Década republicana, ])(inoio que, na 
antiga republica franceza, substituiu a se- 
mana. 

DECADÊNCIA, s. f. (Do baixo latim 
decadentiá). Estado de uma cousa que ca- 
minha para a sua ruina, decahimento, 
declinação de grandeza, dc poder, dc es- 
plendor. — A decadencia do império ro- 
mano. — A decadencia de Portugal. 

— Decadencia do pulso, abatimento, 
estado de frouxidão prolongada. 

— SyN. : Decadencia, declinarão. A 
decadencia 6 o estado do qxie dccáe; a 
declinação, o estado do que enfraquece. 

DEGADÊNTE, adj. 2 gen. (Da preposi- 
ção de, e do latim cadens, cadentis, part. 
act. de cadere, cair). Que decáe, que vae 
em decadencia, que declina, que se abate, 
aíTrouxa. —Império decadente. — Colo- 
nias decadentes. — Artes decadentes. 

— Termo do Botanica. Designa de uma 
maneira comparativa a ópocha em que 
certos orgtios dos vcgetacs sc destacam e 
cáem. 

— Calyx decadente, que cáo juntamen- 
te com a corolla. 

— Folhas decadentes, que cáem junta- 
mente com os fructos ou no outono. — 
Planta de folhas decadentes, por oj^posi- 
ção á planta sempre verde. 

t DECADI, s. m. (Do latim deca, dez, 
e di, do latim dies, dia). O décimo e ul- 
timo dia da década; no Calendario repu- 
blicano, dia de descanso, que correspon- 
dia ao nosso domingo. 

f DECAÉDRO, adj. (Do grego deJca, 
dez, e edra, face). Termo de Geometria. 
Que tem dez faces. 

— Substantivamente: Um decaédro, 
um solido de dez faces. 

f DECAGONÁL, adj. (De decagono, com 
o suffixo «al»). Termo de Geometria. Que 
tem dez ângulos. — Figura decagonal. 

DECÁGONO, s. m. (Do grego dekago- 
nos, de delia, dez, e gônos, angulo). Ter- 
mo de Geometria. Figura de dez lados e 
dez angvdos. 

DECAGRAMMO,s. m. (De deca, o gram- 
mo). Pezo de dez grammas : eqüivale a 
duzentos grãos e meio do antigo arratel. 

DECAGYNIA, s. /. (De decagyno). Ter- 
mo do Botanica. Ordem de plantas deca- 
gynas. 

DECAGYNO, adj. (Do grego deka, dez, 
c gynê, pistillo). Termo de Botanica. Que 
tem dez pistilos. 

t DECAÍDO, part. pass. de Decahir. 
DECAIMENTO, s. m. (Do tíiema decai, 

de decair, com o suffixo «mento»). Ac- 
ção e cífeito de decair, abatimento, esta- 
do decaido, tendencia á ruina. — Decai- 
mento do espirito. 

— Declinação. —Decaimento do sol. 
DECAIR, V, n. (Da preposição de, e 

cair). Cair de algum logar. Pouco usado, 
n'este sentido. 

— Ir em decadencia, caminhar para a 
sua ruina, declinar. 

Era elle entre os da Aldòa o mais polido, 
Pobre Pastor ; porem do s iugue honrado; 
E posto que no monte foi nascido, 
Tinha sido por Mestres educado : 
Mas tinh i-lhe a fortuna decahido, 
Contra (juem nunca achou seguro estado; 
E com pobreza hum cl iro nascimento, 
Não lie senão servil ab itimcnto. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 159 (3." Cd.). 

— Figuradamente; Perder a possessão 
de alguma cousa, cair. — Decair da graça. 

— Termo de furo. Decair da causa, 
perder o processo, a demanda, ficar ven- 
cido. 

— Decahir de algum incidente da causa, 
não obter em litigio, cmjuizo. Vid. Des- 
cair. 

DECALÍTRO, s. m. (De deca, e litro). 
ÍBIedida franceza de capacidade, que con- 
tém dez litros, e corresponde a cinco ca- 
nadas de Lisboa. 

DEGALOGO, s. m. (Do grego decalogos, 
dc deka, dez, e logos, jinlavra). Os dez 
mandamentos da lei dada jior Deus a 
^Moisés, sobro o monte Sinai, cm duas ta- 
boas do pedra, segundo a tradição biblica. 

t DECALVÁDO, part. pass. de Decai- 
var. 

DECALVAR, V. a. (Do latim f/ecíiZfflre). 
Termo do Cirurgia antiga. Cortar o po- 
ricraneo em redor da testa e molleira. 

DECAMERON, s. m. (Do itahano deca- 
merone). Obra qnc contém os successos 
ou conversações de dez dias. O Deca- 
meron de Boccacio contém cem novellas 
contadas em dez dias. 

DECAMETRO, s. m. (Dc deca, c me- 
tro). Medida dc extensão, que contóm 
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dez metros, e corresponde a 35 pés, 10 
pollegadas, e 8 linhas. 

DEGAMPÁDO, part. pass. de Decampar. 
DECAMPAMÊNTO, s. m. (Do thema de- 

campa, de decampar, com o suffixo «men- 
toí). Termo Militar. Acção e eíFeito de 
decampar; levantamento de um campo. 

DEGAMPÁR, V. a. (Da proposição de, 
e campar). Termo Militar. Levantar o 
campo. 

DECANÁDO. Vid. Deado. 
DECÀNDRIA, s.f. (De decandro). Ter- 

mo de Botanica. Décima classe do sys- 
tema sexual de Linneo. Encerra as plan- 
tas cujas flores hermaphroditas têm dez 
cstames, o se divide em cinco ordens : 
monogynia, dyginia, trigynia, pentagy- 
nia, e decagynia. 

DECÂNDRO, adj. (Do grego ãeca, dez, 
c ánêr, estame). Termo de Botanica. Diz- 
se das flores que tem dez cstames, e das 
plantas que dão tres flores. 

DECANÍA, s. /. (De decano, com o 
suíRxo «ia»). Dignidade do decano. 

— Antigamente. Corporação do dez 
indivíduos, presidida por um decano. 

— Termo de Astronomia. Dez gráos 
de signo do Zodiaco. 

DECÁNO, s. m. (Do latim decanus). O 
lento mais antigo de alguma faculdade ; 
o mais antigo de alguma junta, collegio, 
corporação, communidade; official secu- 
lar das egrejaa gregas. 

— Antigamente. O que presidia a uma 
corporação de dez clei'igos; actualmente 
deão de collegiada. 

— Chefe de fileira de dez soldados de 
fundo. 

— Decurião de sacerdotes. 
— Termo de Astronomia c Astrologia. 

Divindade que presidia a cada dez gráos 
de signo do zodiaco. Cada signo era di- 
vidido em tres decurias ou dccanias. 

DECANTAÇÃO, s. f. (Do latim decan- 
tatione). Termo de Chimica. Operação 
chimica ou pharmaceutica pela qual se 
verte ou transfunde lentamente e com cui- 
dado um liquido, inclinando o vaso que 
o contém, a fim de o obter separado das 
fezes ou sedimento. 

— Separar por decantação, emborcar o 
vaso para que saia o liquido puro, dei- 
xando o sedimento ou pé. 

DECANTÁDO, p. p. de Decantar. 
— Poeta decantado, celebre. 
1.) decantar, i;. act. (Do latim de- 

cantara). Publicar com applauso o louvo- 
res, celebrar, engrandecer, exaltar, exag- 
gerar (o merecimento de alguém ou dc al- 
guma cousa). 

— Vaticinar, annunciar, predizer. 
2.) DECANTAR, V. act. Termo de Chi- 

mica. Separar por decantação. 
DECAPITAÇÃO, s. /. (Do thema deca- 

pita, de decapitar,com o sufíàxo«ação»). 
Acção de decapitar; degollaçSo. 

DECAPITADO, p. p. de Decapitar. 
DECAPITAR, V, act, (Da preposição de, 

c capiitj capitis, cabeça). Degollar, cor- 
tar a cabeça a alguém por auctoridade 
de justiça. 

t DECAPODAS, .9. m. (Do grego deka, 
dez, e poys, pé). Termo de Historia Na- 
tural. Primeira ordem dos crustáceos, se- 
gundo a distribuição de Cuvier. Tem a 
cabeça unida ao thoracete, formando 
com elle um grande escudo que cobre to- 
da a parte anterior do corpo ; cinco pa- 
res de pernas ordinariamente em fôrma 
de garras, e cuja grandeza os obriga, pe- 
la maior parte, a andar de lado ou para 
traz. O resto do corpo, composto de va- 
rias articulações, fôrma uma especie de 
cauda, sobre a qual ha outras pernas 
da feição de barbatanas. Tanto o cora- 
ção, como os orgãos da digestão e gera- 
ção, acham-se encerrados no thorax, ex- 
cepto o intestino recto, que se vae abrir 
na extremidade da cauda. O estomago, 
sustentado por um esqueleto cartilagino- 
so, é interiormente armado de cinco pe- 
ças ósseas e dentadas que acabam de moer 
os alimentos. No tempo da muda, que 
succede nos fins da primavera, observam- 
se n'elles dous corpos calcarios, conve- 
xos por um lado, planos pelo outro, de- 
nominados vulgarmente olhos de caran- 
guejo, os quaes desapparecem depois da 
muda; donde se pôde julgar que submi- 
nistram a matéria necessaria á renovação 
da casca. Estes animaes crescem lenta- 
mente, e a sua vida é assás longa. En- 
tre elles é que se encontram os maiores 
crustáceos o os mais úteis ao sustento do 
homem, bem que a sua carne não seja 
de fácil digestão. 

DECASYLLABO, adj. (De deca, e syl- 
laba). Dc dez syllabas.— Verso decasyl- 
labo. 

DEÇA-VOGA, por Jecea voga, ou de cia- 
voga. Outros são de parecer, que é cor- 
rupção de d'essa voga. 

DECEDÚRA, s. f. Vid. Parto. 
DECEINAR, V. a. Lavar e bater as mea- 

das de linho, para se lhes tirar a cinza, 
para depois côrarem, e branquearem. 

— Termo de Altaneria. Amançar o fal- 
cão. 

— V. n. Gritar muito, disputar. 
DECEMNOVENAL, adj. 2 gen. (Do la- 

tim decem, dez, novenalis, nove). De de- 
zenove annos. 

— Termo de Chronologia. Circulo de- 
cemmovenal, áureo numero. 

DECEMVIRAL, adj. 2 gen. (Do latim 
decemviralis). Dos decemviros, ou que 
lhes pertence. 

DECEMVIRATO, s. m. (Do latim decem- 
viratus). Termo de Antigüidade. Car- 
go, magistratura dos decemviros, na an- 
tiga Roma. 

— O tempo que durava esse cargo. 
DECÈMVIROS, s. m. pl. (Do latim de- 

cemviri). Termo de Antigüidade. Dez ma- 
gistrados romanos, eleitos em 301 da fun- 
dação de Eoma, na assemblea do povo, 

e revestidos de auctoridade suprema para 
examinar as leis que se haviam mandado 
vir da Grécia, e sobre ellas estabelecer 
em Roma um novo codigo, o qual foi de- 
clarado constitucional, depois de se ter 
dado a todos os cidadãos o tempo neces- 
sário para examinar attentamente o seu 
contheudo. As novas leis, divididas em 
doze titulos e gravadas em laminas de 
bronze, se denominaram leis decemvira£^ 
ou das doze taboas, e os decemviros go- 
vernaram a republica dous annos depois 
de às promulgarem. 

DECENARIO, s. /. Rosário dividido em 
dezenas. 

DECÊNCIA, s. /. (Do latim decentia)- 
Decôro, honestidade exterior, congruên- 
cia e conformidade, que se deve guardar, 
no gesto, na condueta, no modo de tra- 
jar, nas palavras, com os logares, tem- 
pos, pessoas, cdade, etc.— Vestir, falld^} 
portar-se com decencia. 

— O que convém a cada um, ao seu 
estado, condicção, posses. 

— Passar, viver com decencia, de ma- 
neira conveniente, decente, dccorosa. 

DECEND... As palavras que comecem 
por decend... busquem-se com descend. 

DECENNAL, adj. 2 gen. (Do hthndecen- 
nalis). Que dura dez annos. — 
tratura decennal. 

— Que se faz ou succede de dez om 
dez annos.—l'Was decennaes. 

— Decennaes, s. f. pl. Termo do AU" 
tiguidade. Festas romanas, instituidas p 
Augusto, o celebradas pelos seus succesJ 
sores em cada décimo anno de seu reina^ 
do. Eram acompanhadas de sacrifício®; o® 
pcctaculos, dadivas ao povo, etc. 

DECENNARIO, adj. Que so divide cm 
d-GZGUcXS • 

DECÉNNIO, s. m. (Do Mim decenniu'^)- 
Duração ou espaço de dez annos. , 

1.)DECÊNTE, adj. 2 gen. (Dolat"» 
cens, decentis). Decoroso, conforme a 
ccncia, á honestidade, ao estado, co» 
ção, posses de cada um. g 

— Justo, proprio, que está bem, 
parece bem, conforme as regi'as da co 
veniencia social. _ g, 

2.) DECÊNTE, s. /. Vasante. Vid. 
cente. xg 

DEUÊNTEMÊNTE, aãv. (De dece» ' 
com o suffixo «mente»). Com decen 
decoro, convenientemente. , ng- 

DECÈNTÍSSIMO, adj. superl. de 
CGnt6< 

DECEPADO, part. pass. de DecepaJ- 
«Dom Dinarte, ainda que lhe parec 
ja hia morto, comtudo apeou-s^f ^ 
com huma viveza no animo taõ gran^ j)faço 
mo quando entrára na batalha: e 
direito que o tinha quasi cO^ 
huma ferida na caheqa que o ceg jg. 
sangtie, Ihefaziaò naõ fazer oqu^ 
sejava.D Barros, Clarimundo, ' 
26. dec®P^' 

DECEPADÕR, adj. (Do tliezn» 
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de decepar, com o suffixo «dôr»). Que 
decepa. 

DECEPAMÊNTO, s. m. (Do tliema de- 
de decepar, com o suffixo «men- 

to»). Aeção e effeito de decepar. 
DECEPÁR, V. a. Cortar inteiramente, 

separar com instrumento cortante. — De- 
cepar a cabeça. 

■— Figuradamente: Enervar, apagar, 
tirar a energia. 

— Derribar, abater. ' 
■— Truncar, interromper. — Decepar o 

fio da historia. 
■— Separar, desunir.]— Decepar alguém 

da união de outros. 
DECÊR V. act. Vid. Descer. 
DECERNÍR, V. act. (Do latim dccernere). 

Decretar, ordenar, estabelecer juridica- 
mente, ou por auctoridade publica. 

DECERTÁR, V. n. (Do latim cZecertore). 
Contender, pugnar, pelejar. 

DÊCHO, s. m. Termo popular. Demo, 
<lerQonio. 

DECI ..., prefixo empregado nos no- 
^^es de medidas do systema métrico, e 
lUe exprime as subdivisões. 

■—0]JS.: Este prefixo não foi bem es- 
eolhido ou bem formado, porque, em la- 

deci, multiplica, e não divide. 
DECÍDA. Vid. Descida. 
decididamente, adv. (De decidida, 

o suffixo «menle»). Resolutamente, 
declaradamente. Vid. Decisivamente. 

Decidido, part. pass. de Decidir. 
- degidír, V. act. (Do latim decidere). 
■líosolver, terminar. — Decidir uma du- 
'^ida. 

Julgar. Sentenciar. —_Decidir tim 
P<-eito, uma demanda. 

~~ Determinar. —Decidir alguém a fa- 
alguma cousa. 

V. n. Dar o seu parecer, declarar 
sua opinião.—Poucos homens discorrem 

® iodos querem decidir. 
^ Decidir de, fixar, dar destino a. — 

ecidir da vida, da fortuna d'alguem. 
, rejl. Decidir-se. Resolver-se, de- 
®^nainar-se, abraçar um partido. 

~~Syn.: D&úàiv, julgar. Decide-se uma 
®Htestação ou uma questão ; julga-se uma 

Pessoa ou de uma obra. Os jornalistas de- 
os conhecedores julgam. Decidi- 

alguém a tomar um partido; jnlga- 
o adoptará. 

DEcÍDO, part. pass. Vid. Descido. 
^^^^CIFRAÇÃO, s. f. (Do thema decifra, 

de ^com o suffixo «ação»). Acção 
^ decifrar, de ler a cifra, explicação. 

ecifração de um enigma, 
í;,r~^'^terpretação. Decifração de um sen- 

'i" occwZío. 
(Jq .^^ERADÒR, s. m. (Do tliema decifra, 

com o suffixo «dor»), O que 
^líra. 

ciff V. act. (Da preposição de, e 
Ojjj Ler e explicar o que está escripto 

applicando-llio a chave conheci- 
^escobrindo-a. 

— Explicar, interpretar palavras de 
sentido escuro e enigmático.—Decifrár um 
enigma. 

— Ler com muito trabalho, escriptura 
mal traçada, apagada, ou feita com ca- 
racteres antigos. 

— Figuradamente: Entender, penetrar 
uma cousa difficil. 

■— Descobrir a tenção occulta, o moti- 
vo secreto das acçues de alguém. 

DECIGRÁMMA, s. /. (De prefixo deci, 
e gramma). Medida legal de peso, que 
vale a décima parte d'uma gramma. 

DECILÍTRO, s. m. (Do prefixo deci, e 
litro). Medida legal de capacidade, que 
vale a décima parte d'um litro. 

DÉCIMA, s. f. (Do latim decimus). Tri- 
buto civil que consiste em pagar a dizi- 
ma de alguma renda. 

— Décima ecclesiastica, o dizimo das 
rendas ecclesiasticas. 

— Termo de Commercio. Tributo so- 
bre os juros de empréstimos contrahidos 
por escriptura, ou escriptos particulares. 

— Termo de Poesia. Pequeno poema 
que consta de dez versos octonarios tra- 
vados entre si por meio de consoantes. 

Eis uma décima do abbado de Jazente: 
Presidenta da harmonia 
Hoje vos fez o destino; 
Porque lugar tao divino 
Súineute a vós competia : 
A aula da melodia 
Assim cliegais a illustrar; 
Pois vossa voz singular, 
Quando no canto se engolfa, 
Dá nova doçura á solfa, 
Dá novo lastro ao lugar, 

DECIMAÇÃO, s. /. (Do latim decima- 
tione). Castigo militar, usado entre os Ro- 
manos, que consistia em matar um sol- 
dado dc cada dez, quando um grande nu- 
mero d'elles havia commettido uma co- 
bardia, ou falta de obediencia, o eram ti- 
rados á sorte. 

DECIMAL, adj. 2 gen. (De décimo, 
com o suffixo «al»). Pertencente a deze- 
nas. 

— Termo d'Arithmetica. Que procede 
por dez, ou se conta em serie de dez.— 
Calculo decimal. — Números decimaes.— 
Arithmetica decimal, nome dado por Ste- 
vin á divisão de dez em dez. 

— Systema decimal, o novo systema de 
pesos o medidas, estabelecido em França 
pela convenção, chamado também syste- 
ma métrico, e no qual todas as divisões 
são de dez em dez. 

— Fracção decimal, fracção que é com- 
posta de décimas, centessimas, millessi- 
mas, etc. 

— S. f. Nome dado a cada um dos al- 
garismos que, n'ura numero decimal, se 
colloca á direita dos inteiros, ou, n'uma 
fracção decimal, á direita do zero, sub- 
stituindo os inteiros. A primeira decimal 
6 o piimeiro algarismo ü direita da vír- 
gula ou do ponto que substituo algumas 
vezes a virgula; a segunda decimal é o 

j segundo algarismo depois da virgula, o 
I assim em diante. 

Aváliar em decimaes uma quantidade 
mais pequena do que a unidade, púl-a em 
fôrma de fracção decimal. 

DECIMÁR, V. act, (Do latim decimare). 
Termo d'Antiguidade romana. Infligir a 
pena da decimação. —Decimar íim exer- 
cito, os habitantes de uma cidade. 

— Fazer perecer uma parte, um certo 
numero de pessoas. —O fogo do inimigo 
decimava as nossas tropas, 

DECIMÃVEL, adj, 2 gen. (De décima, 
com o suffixo «avel»). Sujeito á décima. 

— Que se pode decimar. 
DECIMÊNTO. Vid. Descimento. 
DECÍMETRO, s. m. (De deci, prefixo, 

e metro). Medida-legal dc comprimento 
que vale a décima parto do metro. 

t DECIMÉTRICO, adj. (De decimetro, 
com o suffixo «ico»). Que ó relativo ao 
decimetro. 

DÉCIMO, adj. (Do latim decimus). Nu- 
mero ordinal, que se acha entro o nono, 
e o undecimo. 

— S. m. Um décimo, a décima parte. 
— Valor monetário, que é a décima 

parte do franco. 
DECINGÈR. Vid. Descingir. — «Decin- 

ger a espada he a primeira cousa, que 
devem a fazer despois que o Cavalleiro 
novel for feito; e porem ha. de seer mui 
catado qual he o que lha ha de descinger. 
Esto nom deve seer feito senom per maaõ 
ã'homem, que haja alguma destas duas 
cousas; ou que seja seu natural, que lho 
faça polo divido, que ham de suumj ou 
que seja homem muito honrado, que o fa- 
ça per sua hondade. E a este, que lhe de- 
cinge a espada, chamam-lhe padrinho, ca 
hem assy como os padrinhos ao hautizado 
ajudam a confirmar seu afilhado, como 
seja christam, bem assy o que he padri- 
nho do Cavalleiro descingiudo-lhe a espa- 
da confirma, e outorgua a Cavallaria, 
que ha recebida, d Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. 63, § 24. 

DECISÃO, s. f. (Do latim ãecisioné). 
Acção de decidir, resultado d'esta acção; 
julgamento pronunciado; opinião expres- 
sa. 

O bom Conego, vendo os grossos tomos, 
De prazer em si proprio nâo cabia. 
Julgando, pelo vulto dos volumes 
Que seria qualquer Author de arromba ; 
E sem demora ordena, que lhe tragSo, 
Para um vóto lançar, que similhanto 
Nas Decisões da Rota niío se encontre, 
Papel de Hollanda, penas, e tinteiro. 

DiNiz DA CRDZ, nrssorE, c. 3. 

— Pfirtido que se toma, resolução, ro- 
mã»* uma decisão. 

DECISIVAMÈNTE, adv. po decisivo, 
com o suffixo amente»). D'uma maneira 
decisiva. 

DECISÍVO, adj. (Do latmi tíecistts^ part. 
pass. dc decidire, com o suffixo «ivo»). 
Quo decido, que faz cessar toda a in- 
decisão 
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— Que resolve, que dá a solução. 
— Que termina uma querella, lun de- 

bate, uma guerra. — Uma sentença con- 
deranatoria e decisiva. 

— O momento decisivo, o momento em 
que as cousas se decidem, se terminam. 

— Que annuncia a decisão, a resolução. 
— Maneiras decisivas. 

DECiSO, s. m. ant. Decisão, determina- 
ção. 

DECISÓRIAMÊNTE, adv. (De decisoria, 
com o suffixo «mente»). Decisivamente; 
de modo decisivo. 

DECISÓRIO, aàj. (De deciso, com o suf- 
fixo «crio»). Termo de Jurisprudência. 
Que tem a virtude de decidir. 

— Juramento decisorio, juramento en- 
tre partes, para decidirem entre si a de- 
manda. 

DECLAMAÇÃO, s. /. (Do latim decla- 
matione). Arte de declamar nos discursos 
públicos, com gestos^ posições, etc.—A 
Declamação dos actores n'um theatro. 

— Emprego vicioso de expressões, e 
phrases pomposas. 

— Discurso, escripto cheio de affecta- 
ção, e artificio, e sem naturalidade. 

— Termo de Musica. Arte de expri- 
mir o accento grammatical o o accento 
oratorio convenientes ás palavras, pelas 
inflexões, voz, e pelo numero da melodia. 

DECLAMÂDO, jpart. pass. de Declamar. 
DECLAMADOR, s. m. (Do tliema decla- 

ma, de declamar, com o suffixo «dôr»). 
O que declama. — E um hom declama- 
dor. 

— Antigamente : Mestre de eloquencia 
n'uma eschola. 

— Orador, cscriptor emphatico, empo- 
lado, fraco de pensamentos, c ruidoso de 
expressão. 

— Adjectivamente : Um estylo decla- 
mador.— Um tom declamador. = N'este 
sentido é melhor dizer declamatório. 

DECLAMÁR, v. act. (Uo latim dtclama- 
re). Recitar em voz alta, dando ás pala- 
vras e ás phrases, todas as intonações 
exigidas pelo accento gi-ammatical, e pelo 
accento oratorio. — Declamar um discur- 
so. — Declamar o seu pa2)el com anima- 
ção. 

— V. n. Fallar com violência contra 
alguém, contra alguma cousa; fallar em 
tom empolado. 
Frei Soeiro, emtanto.co'a «tremenda» empunho, 
Insta ; Branca suspira, o inciii a o doctor; 
A fradalhadari; Gilvaz redobra 
De entliubiasmo ; o confessor declama ; 
E em gritaria tal ninguém seiiiteade. 

OARBETT, D. liRA^CA, C. II, Citp. 13. 

DECLAMATÓRIAMÊNTE, adv. (De de- 
clamatória, com o suffixo «mente»). 

DECLAMATÓRIO, adj. (Do latim decla- 
matorius). Pertencente á declamação. — 
Arte declamatória. 

— Cheio de declamações. — Estylo de- 
clamatório. 

DECLARAÇÃO, «. /. (Do latim declara- 

tione), Acção de declarar; discurso, acto 
escripto pelo qual se declara. — Declara- 
ção publica, solemne, autlimtica. 

— Declaração de guerra, acto pelo qual 
uma potência declara a guemi a uma ou- 
tra. 

— Tenno de Jurisprudência. Manifes- 
tação feita por uma pessoa, segundo a 
lei, da sua vontade ou d'um facto que 
chegou ao seu conhecimento, ou, cm ge- 
ral, certificado d'um facto, pelo juiz. 

— O que se declarou n'um acto, quer 
judiciário, quer extrajudiciario. Declara- 
ção da mudança de domicilio, de divi- 
das n'um inventario. 

— Termo de Direito criminal. Testi- 
munho, depoimento levado perante um 
empregado de policia, ou do juiz do cri- 
me. 

— Declaração do jury, resposta aos 
quesitos que lhe foram propostos. 

— Ennunciação, estado exacto, enume- 
ração. — Dar uma declaração de todos os 
seus moveis e de raiz. 

— Confissão do amor que o homem 
sento.—Fez-lhe uma declaração. 

DECLARADAMENTE, adv. (De declara- 
da, com o suffixo «mente»). Abertamen- 
te, descobertamente, sem dissimulação. 

DECLARALO, part. pass. de Declarar. 
— «Entenda de toda a dita condapnacpm, 
ou aussoluçom, de que o reeo seja conda- 
pnado, ou ahsolto, assy do principal, como 
de qualquer acessorio, assy de penas, como 
de interesses, fruitos, ou, dapnijicamentos, 
ou qualquer outra cousa semelhante em tal 
guisa, que a dita quarentena nom seja 
contada per respeito soomente da conda- 
pnaçom principal, mais de toda a dita con- 
dapnaçom, assy principal, como acessorio, 
como dito hej e se em toda a dita quaren- 
tena montar mais que as ditas vinte libras 
da moeda antiigua, que som quatrocentos 
reaes brancos desta moeda ora corrente, 
nom será mais contado ao Procurador, 
que os ditos quatrocentos reaes, nem le- 
vará mais como siiso he declarado.» Orde- 
nações Affonsinas, Liv. i, Tit. 4õ, § 20. 
— «E com esta declaraçom Mandamos que 
se guarde a dieta l.ey, segundo em ella he 
contheudo, e per nos declarado, como dicto 
he.D Ibidem, Liv. v, Tit. 33, § G.— 
(I Preualecendo contra os combates de huma 

fortuna aduersa, que ainda declarada em 
seu odio, não pode destruillo.D Francisco 
Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 19. 

DECLARADÔR, adj. (Do latim declara- 
tor), Que declara. Vozes Declaradoras. 

— S. m. O que declara. 
DECLARÁNTE, adv. 2 gen. (Part. act. 

de Declarar). Pessoa que declara, con- 
fessa, ou depõe algurr.a cousa. 

DECLARAR. V. act. (Do latim decla- 
rar e). Fazer conhecer por palavras expres- 
sas, ou por oTitra qualquer cousa signifi- 
cativa. — <iE no Hegno do Algarce, e An- 
tre Tejo, e Odiana teeram cavallo, e armas 
da meetade das conthias, de que he es- 

j cripto, que se tenha na EstremaãuTd'- 
\ assy honde declara, que na Estremaduva 
\ tenham cavallos, e armas de valor de qv-d- 

renta marcos de prata, e teellos-ham nas 
ditas Comarcas de vinte; e assy nos ou- 
tros avali.amentos. E esto mandamos assy, 
por quanto as ditas terras stain mais 
ácerca do stremo, e he compridoiro serew 
as gentes milhor percebidas d'armas, e ca- 
vallos.» Ordenações Affonsinas, 
Tit. 71, §5. — "Eporende querendo 
a esto poer remedio com Direito, e serviço 
nosso, e a proveito de nossos povoos, de- 
claramos em esta nossa Bordenaçom 
foi, e he nossa teençom sobre estas ãit^ 
Jugadas, e Oitavos.» Ibidem, Liv. H, Tit- 
29, § 1. — «E porque ácerca desta Hof' 
denaçom recreciam alguãs duvidas antn 
os Fidalgos, e Cavalleirps, que as terras 
da Coroa do Begno de Nós teem com os^ 
direitos reaaes, e os moradores em ellas- 
Querendo tolher as ditas duvidas, dii^' 
mos, e declaramos, que se despois 
terra da Coroa do Regnò for dada com 
os direitos reaaes per Nós, ou pelos R(y^> 
que ante Nos for om, a alguum Fidalgo, 
Cavalleiro, <&c., e cada huum dos mora- 
dores em ella for feito de tal qualidoà^i 
e condiçom que segundo Direito Commuu^> 
e Ilordenaçooens do Regno, ou Foraaes da 
Terras, seja privilegiado de tal priv^^ 
gio, per que seja isento de pagar algvui\^ 
direitos reaaes, em tal caso o dito 
legiado gouvirá do dito seu priviUg^o, 
exmçom, ainda que o haja despois 
terra, honde he morador, foi dada ao di 
Fidalgo, Cavalleiro, &c.»Ibidem, Tit- 4^' 
§ 2. — "E presente os do nosso Consd 
lhe dizermos, como ocordamos por ser 
■iiço de Deos e nosso poermos antre e 
a dita segurança, sem requerimento de ca 
huum deiles, mais somente por bem 
nossos Regnos, e nosso serviço Acorda^ 
poer antre elles segurança Real em no 
pessoa, declarando-ihe a razaõ por ? 
acordamos de a assy dar por Nós.» 
dem, Liv. iii, Tit. \2^. —<^E vista 
nós a dita Ley, mandamos que se g^^''' 
segundo em ella he contheudo: 
naquclla parte, honde a dita Lcy J 
daquelle, que jouver com manceba, 
viva com seu Senhor por soldada, 
tendemos, e declaramos aver lugar na 
ceba de soldada, que for virgem^ ^ fj,a 
Senhor, ou Senhora a tenham 
pera casamento.» Ibidem, Liv. ' jg- 
§ 1. — <íE vista per nós a dita 
clarando em ella dizemos, qu^' 
primeira parte, que falia das flssw ^ 
porque em a dita Ley he posta ly 
aquelles, que as fezerem, de certos 
ros, e mais degredo, e perdimento tie 
que te ver em; quanto tange aa pf'nl^ ^ 
nheiro. Mandamos que se guarda ^ ^ 
Ley, segundo em ella he contheu o- 
parte do degredo, e perdimento 
ras, que de nos tiverem, cm cs 
mandamos, que a pena fique em n 
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pera nos veermos o caso qual for, 
? Ifie darmos aqiiella pena, que nos 

parecer, e acharmos per Direito que 
^^ialcaso caèem.» Ibidem, Tit. 45, § 13. 

Mas o Mouro, instruído nos enganos 
we o malévolo Baocho llie ensiuara, 

morte ou cntiveiro novos dunos, 
Antes que A índia chegue, lhe prepara : 
jUando rasào dos portos indimios, 
iambom tudo o que pede lhe declara; 
we, havendo por verdade o que dizia, 

nada a forte Gente se temia. 
CAM., Lus., e. I, est. 97. 

I^osnava lá coinsigo frei Soeiro; 
o mal que lhe quer, pelo respeito 

quem o manda, declarar niio ousa. 
oasret, d. branca, c. I, cap. 5. 

~~Explicar, commentar.— «O que a- 
'^teceo, diz Ruherto em figtira de que o 
^^J'dadeiro lacoh Christo nosso Senhor a- 
^\'^de declarar aos ludeos & gentios, as 
W'^uldades das Escripturas como vemos 

1^'® aqui fez.» Fr. Thomaz da Veiga, 
firinões, Part. i, p. 7 v., col. 1.— «Po- 

Christo a quem pertencia declarar a 
% como notou Ruherto, sohre aquellas 

P^auras do Genesis, a onde diz a Escri- 
que lacoh tirou a pedra do hocal do 

^'^90, de que hehião os gados dos Palesti- 
Ideiii, Ibidem.— «E assi acodio o 

^ á falsa interpretarão que os ludeos 
ás palauras da ley, declarandoas^ 

. como pay que era de toda piedade as 
^'''pretou, sigundo sua infinita misericor- 

^^'dizendo.»Ideni, Ibidem, col. 2.—nAc- 
K gladio tuo super fremur tuum, po- 
. "ssime • como se dissera segundo de- 

Basilio.^■> làcw, Ibidem, p. 16, 
«Declara isto São Chrisostomo com 

semelhança, dizendo que assi como 
mortal não ohedece a nenhum me- 
por áspero que seja, assi a von- 

® ^'ndurecida, a nenhum castigo, riguros- 
rende.» Ideni, Ibidem, 

^ v.j col. 1. — «E falando moral- 

JUe largos annos de infirmidade, 
° ^aralitico esteue em cama, nos mos- 

^lyn ^ 9'''0-nde miséria, em que está huma 
^^jerma, & paralitica, por rezão do 

enweZAecirfo^ em confirmação do 
^Êclara São Gregorio aquellas pala- 

'Sanío loh, no capitulo vigessimo.» 

^ecl ' P- 
Se^ '"^(^rauilhosamente loh, com huma 

"'iça, dizendo: Ângtistia vallabit 
qui prmparaiur ad 

que quer dizer: assi como oEey 
ce},ç^® em vespora de dar batalha, se vê 
ht-d ° trihidaçoens, com os receios de 

® 'oida, cÈ Reyno, assi a alma en- 
liÍQ^ peccados fica sojeita aos infi- 

cÊ perigos que a elle lhe pôde 
^^0 Qi Ibidem, p. 42, col. 1— «E 

^ '''^^ostomo declarando aquellaspala- 
ÍUe^ ^ ^ucas. Dicebant excessum eius, 

^j''^í'^ecturus erat in lerusalem. Tres- 
''"d (j, ^Í'^ebantur de gloria, que o mesmo 

'Vidrem de sua morte, que falarem 

de sua gloria, & em conformidade disto, 
declara também aquellas palauras de 8. 
loão 7toca2)itidoi> Ideni, Ibidem, 
p. 58, col. 2.— «Declara Genebrardo, & 
dolorum: Quer dizer, serão grandíssimos 
os trabalhos, affrontas, & opprobrios, que 
padescera o Aiessias sagrado, entrara em 
fim nas ondas,&marde suas trihulaqoens, 
mas, Propterea exaltahit captd.» Idem, 
Ibidem, p. 58 v., col. 2.— «Como se dis- 
sera (declara Vatablo) não vos priuarei 
de todo o seruiço de meu Templo: mas fi- 
careis nelle em parte, que vejais vosso 
emido no ofício, (& honra que tiuestes.» 
Idem, Ibidem, p. 70, col. 2.—«Declarando 
Lippomano aquellas palauras do Genes, 
cap. vinte & sinco, em que Deos disse, que 
Esau filho mais velho seruiria a lacoh 
irmão mais moço. d Idem, Ibidem, p. 76 
v.^ cap. 2.— (.'Em. rezão do qual, decla- 
ra também Origines aquelles dous mara- 
uilhosos sinaes, que Deos deu a Gedeão 
quando o fez Capitão, & gouernador de 
seu pouo : dos quais hum foi, cair o rocio 
do Ceo, sobre o velo de lã, ficmdo toda a 
mais terra ao redor delle secca.v Idem, 
Ibidem, p. 77,, col. 1.— «E a este pro- 
posito declara Theodoreto aquellas pala- 
uras dos Cantares: aonde a Esposa diui- 
na, vendo que suas companheiras lhe dei- 
tauão em rosto, que era negra, & disfor- 
me, lhes respondeo.Klàam, Ibidem, p. 77 
V., col. 1.—«íião leronimo declarado este 
lugar, o entende á letra de huma alma 
desemparada de Deos, & entregue por 
suas p)roprias culpas aos demonios, o qual 
jazem tal estrago, & destruição nella, qual 
a podem jazer as Jeras mais brauas, & 
cruéis nos corpos humaiios.D Idem, Ibi- 
dem, p. 93 V., col. 2.—«Porque cousa 
serta he, que se lhe estranharem ou fecha- 
rem os ouuidos, se enuergonhara de si 
mesmo, & rejreara sua má lingoa, cfc a 
este projjosito declara o mesmo S. lliero- 
nimo aquelle lugar do spjalmo setenta, & 
sete.» Idem, Ibidem, p. i03 v., col. 2. 

—Publicar com solemnidade, annunciar 
que se vai fazer. — Declarar a guerra 
a uma nação. 

— Notificar por auctoridade publica.— 
Declarar um acto nullo. 

— Dar ao manifesto. — Declarar os seus 
bens. 

— Declarar na alfandega, manifestar 
a fazenda, a carga do navio, etc. 

— Denunciar, accusar em justiça, no- 
mear publicamente. — Declarar os seus 
cúmplices. 

—Revelar, descobrir.—Declarar um se- 
gredo, tima conjuração. 

— Prommciar.— Declarar alguém cul- 
pado. 

— Nomear, eleger, proclamar.—Decla- 
rar rei. 

— Declarar-se, v. refi. Manifestar-se, 
apresentar-se como^ patentear-se, dar- 
se a conhecer, descobrir-se, revelar-se.— 
v-Como se dissera, escusada pregunta, a 

onde a estranha & nunca vista paciência 
de Christo estaua mostrando que não po- 
dia ser puro homem, quem tanto calaua 
(6 sofria: & porque Christo por esta via 
se quis declarar por fdho de Deos por 
esta mesma quer que o sejamos nos. d Fr. 
Thoniaz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 
12 v., col. 2. 

— Apparecer, grassar^ romper. Decla- 
roíi-se a febre amarella nos portos do 
Brazil. 

— Explicar se de modo intelligivel, 
manifestar o sentimento^ a sua determi- 
nação. — posto que o Senor se decla- 
rou tanto com os dicipidos, no que lhe 
auia de suceder nesta sua jornada que 
fez a lerusalem, dizendo-lhes per termos 
muito claros & manifestos, todas as cir- 
cunstancias de sua morte, diz S. Lucas, 
que nenhuma cousa lhe entenderão de tudo 
o que lhes dissera: & falandolhes o Se- 
nhor em sua prop)ria lingoa lhe guarda- 
rão segredo como se fora estranha.d Fr. 
Thouiaz da Veiga, Sermões, Part. I, p. 
61, col. 2. 

— Declarar-se a, ou com alguém, abrir- 
se com elle, nianifestar-llie os seus desí- 
gnios, intentos, amores, tonçao. 

— Declarar-se por alguém, ou em seu 
favor, tomar partido por elle, pôr-se da 
sua parte. 

— Deciarar-se contra alguém, pronun- 
ciar-se. 

— Declarar-se a guerra, romper. 
— Declarar-se o segredo, divulgar-se. 
— Declarar-se a victoría, dicidir-se. 
DECLARATÍVO, adj. {Do latim decla- 

rativus). Que declara, manifesta, expõe; 
proprio para declarar, que serve para ex- 
plicar, aclarar. 

EEGLARATÓRIO, aãj. (Do latim decla- 
ratus, participio passivo de declarare, 
com o suffixo aorio»). Termo do Fôro. 
Que declara juridicamente, que explica. 
— Clausida declaratoria. 

DECLINA, s. f. (Dd declinar). Termo 
de Astronomia. Peça do astrolabio, es- 
pecie de regoa com duas pinnulas, a qual 
se move cm roda, para mostrar os gráos. 

DECLINAÇÃO, s. f. (Do latim declina- 
tione). Declivio, pendor, inclinação na- 
tural. 

— Figuradamente: Decadencia, prin- 
cipio de ruina, diminuição de grandeza, 
de forças, de explendor. — A declinação 
de Roma começou a partir do tempo de 
Augusto. — A declinação da Grécia co- 
meçou depois do século de Pendes. 
A declinação de Portugal começou no se- 
culo XVI 
 Termo de ]\Iedicina. Abatimento. 

— A declinação da doença. 
 Declinação do a^^ostema, resolução 

gradual. . 
Declinação da batalha, diminuição 

do ardor da peleja. 
_ Termo de Grammatica, Acção e 

modo de fazer passar os nomes pelas suas 
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inflexões ou varias terminações segundo 
03 casos, nas línguas que têm, como a 
grega, a latina, a allemã, o sanskrito, o 
gothico, etc. Os antigos distinguiam duas 
declinações, uma natural, outra voluntá- 
ria. — (íMarco Varrão diidde as declina- 
ções èm naturaes e voluntareas: volunta- 
reas saò as que cada hum faz a sua von- 
tade^ tirado huma voz doidra; mas de 
Frandes framengo. e de Galiza galego: e 
com tudo nao he mui franca ou para mi- 
lhar dizer solta a liberdade de todos nes- 
ta parte: porque posto que se não podem 
dar aqui mais limitadas regras, esta que 
em toda parte se d'ue guardar seruira tã- 
bem aqui: que n'este tirar das dicções: o 
qual polia mayor parte já foi feito pol- 
los antigos e esse hauemos de guardar se 
aindagora o ouueramos mester: seja cõ- 
forme a melodia da nossa lingua: e seja 
entregue nau a qualquer pessoa mas aquel- 
les de cujo saber e vontades nos poderemos 
fiar cã rezão.D Fernao d'01iveira, Gram- 
matica de Lingoagem Portuguesa, cap. 
41. — «-ás declinações naturaes saõ mais 
sogeitas as regras e leis de cujo mandado 
se rege esta arte. As regras ou leys que 
digo saõ como disse anotações do hõ cos- 
tume. As quaes porque aqui saõ mais ge- 
rais e comprendem mais cliamamoslhe na- 
turaes e de feito parecem ser mais pró- 
prias e consoãtes a natureza da lingoa 
pois lhe a ella mais obedecem.v Idem, 
Ibidem, cap. 42. 

— Termo de Gnomonica. Situação de 
um plano vertical que declina dos pontos 
cardeaes do horisonte. 

— Termo dc Astronomia. Apartamen- 
to do sol, dc um planeta, de uma cstrel- 
la, etc., do equador para um dos dous 
pólos. 

— Parallaxe de declinação, arco do 
circulo de declinação, que mede a quan- 
tidade de que é augmentada ou diniinui- 
da a declinação de um astro pela paral- 
laxe de altura. 

— Declinação, ou variação da agulha, 
o seu desvio ou apartamento do verda- 
deiro norte ou do pólo. Esta declinação 
não é constante, varia continuamente, sc- 
gmido os tempos e os logarcs, sem se- 
guir lei alguma conhecida. 

— Declinação do dia, a aproximação 
da tarde. 

— Declinação de uma cor, passagem 
gradual para outra menos viva. 

— Termo de Pliilosophia. Declinação 
dos átomos, movimento obliquo que Epi- 
curo lhes attribuia para explicar como cl- 
les se encontram, o para obviar á diffi- 
culdade que offerece o movimento rccti- 
lineo supposto por Dcmocrates. 

DECLINADO, part. pass. de Decli- 
nar. 

Dobotòes d'otiro as mangas vem tomadas, 
Onde o sol reliizindo a vista cega ; 
As calças soldadcscas recamadas 
Do metal, que Fortuna a tantos nega ; 

E com pontas do mesmo delicadas 
Os golpes do gibào <ajunta e achega; 
Ao itálico modo a aurea espada, 
Pluma na gorra um pouco declinada. 

CAM., LDS., c. 11, est. 98. 

DECLINADÔR, s. m. (Do thema decli- 
na, de declinar, comosuffixo odor»). Ter- 
mo de Physica. Especie de bússola, da 
fôrma do um parallelogrammo, cujo lado 
mais comprido serve, ou para dirigir as 
linhas parallclas á direcção norte, o sul, 
ou para fazer conhecer o quanto um pla- 
no vertical, applicando-se-lhe este instru- 
mento horisontalmente, está inclinado ao 
plano do meridiano. 

DECLINÁNTE, adj. 2 gen. (Participio 
activo de declinar). Que declina, que está 
em declinação, em decadencia; decadente. 

— Termo de Grnomonica. Diz-se dos 
planos ou muros que têm declinação. 

— Quadrante, ou relogio do sol decli- 
nante, o que está em parede e não olha 
directamente para algum dos quatro pon- 
tos cardeaes. 

— Termo dc Historia Natural.—Bar- 
batanas decadentes, que vão encurtando 
para a borda. 

— Termo de Botanica. Estames decli- 
nantes, que formam arco na summidadc. 

DECLINAR, V. n. (Do latim declinare). 
Desviar-se da direcção, pender para al- 
gum dos lados. — Declinar o navio. 

— Decair, propender para o seu fim, 
abater, diminuir. — Declinar a doe^t^a, 
a febre. — Declinar o dia. 

— Ir em decadencia, tender para a mi- 
na. — Declinar o commercio. 

— Afrouxar, ils cores declinam. 
— Figuradamente: Desviar-se de ca- 

minho certo, da boa direcção, propender 
para o mal.—Declinara avareza. 

— V. a. Termo de Grammatica. Re- 
petir o nome fazendo-o passar successi- 
vamente pela inflexão ou terminação de 
todos os seus casos.— «Os nomes se de- 
clinaõ em generos e números: em generos 
como. moço. moça: e números como. moço 
e moços, moça e moças : as declinacpes dos 
generos são muitas e menos para compren- 
der porque posto que os nomes acabados 
em huma letra qualquer sejaÀ) mais d'hum 
genero que doutro naõ porisso se pode dar 
regra vniuersal como nestas duas letras, 
a. e. o. das quaes huma he mais mascu- 
lina e oídra femenina: e com tudo tem 
stias faltas: porque isto. isso, e aquilo, 
saõ acabados em. o. e naõ saõ masculinos.» 
Fernão d'01iveira, Grammatica da Lin- 
goagem Portugueza, cap. 44. — « Tem di- 
ferença as vozes dos nomes: ou se decli- 
naõ em números porque o singular he di- 
ferente do plural: nem o plural se con- 
tenta com só as letras do singrdar: tiran- 
do Domingos. Marcos e Lucas: que naõ 
variaõ seus números: e com tudo o gene- 
ro que tinhdò no singidar os nomes esse 
teraõ no plural: como candeya. que he fe- 
minino no singular, também o assi será 

no plural como candeyas.T> Idem, Ibid®®' 
cap. 4.Õ. 

Recusar, não ad- 
- Decliuar a jw"' 

iida 
outrO) 
teiib''' 

— Termo do Foro. 
mittir a competencia. - 
dição de juiz. 

— Figuradamente : Evitar, desvia > 
affastar-se de si.—Declinar o perigo^ 
a captura. 

— Recusar. Declinar o conselho, oavis ■ 
— Declinar-se, v. refl. Seguir '''' 

de cada declinação.—Este nome Qfi'' 
na-se por hora, horce. . . 

DECLINATÓRIA, s. /. (Vid. Declina"' 
rio). Termo de Foro. Acto pelo ^ 
declina o fôro, a jurisdição ; {excep^l 
a requisição pela qual uma parte traz 
a juizo pede, que a enviem para 
que portende, que seja o único que 
direito a conhecer do negocio, a que a 
ceição é opposta. A declinatoria pôde 
logar em razão da qualidade da pc® 
do réo, ou do negocio, assim como o P 
vilegio pôde ser pessoal ou de causa. 

DECLINATÓRIO, adj. (Do latim decí^^ 
natus, participio passivo de declinare, c 
o suíHxo «ario»). Termo ForensCj^ 
se allega, para declinar jurisdicçiio 
mostrar incompetência de íoro. -y . 
pção declinatoria. — Razão declinator 

DECLINÀVEL, adj. 2 gen. (Do w" 
declinabilis). Termo de Grammatica- 
se pôde declinar. — Substantivos dec ' 
veis. 

DECLÍNIO, s. m. (Do latim decUm^r 
Declinação, decadencia, decreinento- 

(De declive).Ser^ 
suavÇ) DECLIVAR, v. n. 

clive, ir em deelive, em ladeira, 
não Íngreme. , 

DECLÍVE, adj, 2 gen. (Do latim 
vis). Que desce em declivio, que teiu P 
dor, ladeircnto, que se vae abaiX 
gradualmente. Diz-se dos terrenos. 

— Que baixa, desce. 
— Figuradamente : Decadente.-" 

clive da grandeza, da fortuna. ^ 
DECLIVIDÁDE, s. /. (De decIive- Ç 

o sufíixo «idade»). Ladeira não inS""® 
subida ou descida pouco aspera. % 

DECLÍVIO, s. m. (Do latim decllv^^ 
Vid. Deelive. ^ o 

DECLIVÔSO, adj. (De deelive, 
sufíixo «oso»). Que tem deelive; 1 
ladeircnto. ~ de ® 

DECOADA, s. /. (Da preposiç-^o a ' 
coada). Cenrada, lixivia, agua 
gnada dos saes contidos nas cm ' 
onde foi coada ou filtrada, fgjpzaS 
barréla; acção de coar a lixivi'i, 
fervidas com que se alimpa estan ' 

DECOCÇÃO, s. f. (Do latim decoci^^ 
Termo de Pharmacia, üperaçao 
siste em ferver uma substancia 
mentosa dentro de qualquer lijl^^' 
extrahir delia as partes solúveis, P 
da cbullição. • i de 

— Cozimento, producto ® 
cocção. rnucil^p' 

—Decocção branca, bebida 
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!?m^ prepara fazendo ferver n'a- 
(,gjci porção de pontas de veado 

inadas, gomma e assucar; usa-se nas 
oyeenerias. 

líitim decoctus). 
^ o ae Pharmacia. Feito em decoeção. 

dpon ""^^^-iitivamente: Producto d'uma ^^wcçao. 

Degollacão. 

Se oTüS de „ s. f. (Da preposição 
fg ''^^bustão.) Termo de Chimica. 

gtiar ° usou Fourcroy para desi- 
Vid n "^P^i^^Ção inversa da combustão, 
te ' ^°'Dbustão, Combusto e Comburen- 

ç^decomponível, adj. 2 gen. Termo de 
de d pode ou tem a propriedade 

® dividir-se em seus prin- 
componentes. ^ 

e com ■ ' preposição de, 
tiip..+ I^cduzir um corpo a seus ele- 

primários. 

^inio '^'^'radamente: Reduzir um racio- 
seus principios ; separar as par- 

Utii^ compõem ; analysar.—Decompor 

•^lar um todo por partes; atte- 
issolver.—Decompor o sangue. 

®"ida " movimento de um corpo, 
ontj.og' movimento em dous oix mais 

quaes se pódo suppôr que ó 

Os g|J^®'^oropor-se, v. refl. Separaram-se 
que entram na composição 

55, 
de ^'^^'^POSIÇÃO, s. f. (Da proposição 
8ol'y r,'^°^POsição), Termo Didactico. Re- 

corpo mixto, nos seus prin- 

forças, de movi- 
de a] ' ■^cção de os decompor, dividindo 

modo uma potência em varias 

Sep^j,^®jí'°®POSÍção chimica dos corpos. 
tej ^^Sy-o das suas moléculas constituin- 

^líiT meio da ^ttracção electiva, e al- 
^czes do calorico somente. Muitos 

8(! ^^ganicos alteram-se e corrompem- 
são privados da vida, o são 

Posicg ^"^"io destruídos por uma decom- 
"licq ^.^^pontanea. A decomposição clii- 

da analyse, porque esta, se- 

'^fide ° principies de um composto, 
Ptiiiç-^ <ieterminar a natureza d'estes 
de e as suas proporções, em logar 

^i'"Se a destruir a sua associação, 
vezes a decomposição de dous 

% çjj pelo outro eíFectua-se do modo 

de reciprocamente de bases 
f^stog e produzem-se novos com- 

^i^mam-se assim diariamente di- 
P''°'iuctos por decomposição dupla, 

Veç^jj^^^^pposição phisica. Separação das 
i^^tegrantes dos corpos por meios 

part. pass. de De- 

— Face decomposta, diz-se figurada- 
mente, quando soffreu grande alteração 
nas feições como se observa na agonia e 
nas doenças caracterisadas pela prostra- 
ção das forças. 

DECONSÚUM, adv. (Da preposição de, 
e consuum). Juntamente, de companhia. 
Vid. Consuum. 

DÉCOPLO, Vid. Decuplo. 
DEGORAÇlO, s. f. (Do thema decora, 

de deçorar, com o suffixo aacção»). Acção 
de decorar, ou tomar de memória alguma 
cousa. 

— Acção de ornar um theatro, uma 
scena. 

— Insignias de honra, de ordem de 
cavallaria. 

— Ornato, enfeite, adômo em pintura, 
esculptura, architectura. 

DECORÁDO, jmrí. pass. de Decorar. 
DECORADÚR, s. m. (Do thema decora, 

de decorar, com o suffixo «dõr»). O que 
tracta da decoração. 

DECÓRAMÊNTE, adv. (De decoro, com 
o suffixo «mente»). Com decoro, com 
graça, bom concerto, com clegancia. 

Gorgoris entre tanto valeroso 
Duna lanças fortíssimas brandindo, 
Se fíiz temer, seguindo-o vay Lanoso 
De homens a terra exanimes cobrindo, 
No ondado cabello, que ao formoso 
Lucilo té os hombros encobrindo 
Dceoramente desce, a ensangüentada 
Mão esquerda revolve, erguendo a espada. 

OAB. PEB. DE CASTRO, ULYSSÉA, C. IX, est.118. 

DECORÁR, V. a. (Do latim decorare). 
Tomar de memória, ajirender do cór al- 
gum discurso, historia, nome, etc. 

— Ornar, adornar um theatro, uma 
scena, um templo, uma praça, uma fa- 
chada. 

— Honrar, illustrar, ennobrecer. 
— Condecorar, conferir decoração, in- 

signias honrosas. 
DECÓRO, s. m. (Do latim áec(J?'iís). Do- 

cência, dignidade, circumspecção, gravi- 
dade, mostras do virtude, de modéstia, 
de boa educação. 

— Honra, acatamento, respeito, vene- 
ração que se deve a alguém pela sua di- 
gnidade, qualidade, sexo, etc. — Guar- 
dar o decoro. — Offender o decoro. 

— Perder o decoro á lei divina, não 
a respeitar. 

— Comprometter o decoro, expôr-se a 
que lhe faltem ao respeito, devido ao car- 
go, á dignidade, ao nascimento. 

— Termo de Bellas-Lettras. Congruên- 
cia, conveniência oratoria, poética, dra- 
matica, conformidade das acções, da lin- 
guagem, dos costumes, com o caracter, 
idade, sexo, e situação das pessoas, e 
com as circumstancias do tempo e logar. 

— Relação do estylo do poeta, ou do 
orador com o seu assumpto. 

— Ad.j. ant. Decoroso, modesto, de- 
cente, que está bem, airoso. 

DEGORÓSAMÊNTE, adv. (Do decoroso, 
com o suffixo «mente»). Com decóro, de- 

centemente, com honestidade, respeito- 
samente, com reverencia. 

DECORÒSO, adj. (Do decoro, com o 
suffixo <ioso»). Conformo ao decoro, de- 
cente.— Acqão decorosa. 

— Que guardou decóro; respeitoso, hon- 
roso. 

— Modesto, formoso. — Rosto, olhos 
decorosos. 

DECORRÊR, V. n. (Da preposição de, 
e correr). Correr, partindo de um logar 
determinado, passar. Diz-se propriamente 
do tempo, e das suas divisões. — Decor- 
rer o anno. 

— Antigamente: Discorrer, vagar, gy- 
rar. — «As vossas armadas que decorrem 
por todos aquelles mares, n Barros, Déca- 
das, III, Liv. IV, cap. 7. 

— Decorrer o fôro, vencer-se, ir-so 
chegando o tempo de o pagar. 

DECORRÍDO, part. pass. de Decorrer. 
DECORRÚDO. Antiga forma de Decor- 

rido. 
DECORTICAÇÃO, s. /. (Do latim de, o 

corfex, corticis, casca). Termo de Phar- 
macia. Operação que consiste em tirar a 
casca de uma raiz, de um fructo, ou do 
qualquer outra substancia vegetal. 

f DECOSTRADO, part. pass. de Decos- 
trar. 

DECOSTRÂR, V. act. (Da preposição 
de, e costra). Tirar as costras. 

f DECOTÂDO, part. pass. de Decolar. 
— Cauda decolada, cortada cuja ex- 

tremidade se cortou. 
— Vestido decolado, vestido de mu- 

lher, cortado de maneira que fiquem pou- 
co cobertos o peito e os hombros. 

— Mídher decolada, a que traz vesti- 
do decotado. 

— Termo de Armaria. Diz-so da ar- 
vore e tronco que tem os ramos corta- 
dos. 

DECOTADÔR, s. m. (Do thema decola, 
de decolar, com o suffixo «dor»). O que 
decota. 

DECOTAR, V. a. (Do latim decutere). 
Cortar os ramos inúteis das arvores, ren- 
te com o tronco, para os fazer crescer o 
fructificar melhor. 

— Figuradamente: Rescindir, deitar 
fóra, extirpar o que ó supérfluo e nocivo. 

— Decolar um vestido de mulher, cor- 
tal-o do maneira que deixe descoberto 
grande parte do peito e dos hombros. 

— Decolar a cauda de uma ave, cor- 
tal-a junto ao uropígio. 

— Decolar o rabo, as orelhas do ca- 
vallo, do cão, cortar, encurtar. 

DECÓTE, s. m. (De decolar). Acção, 
trabalho de decotar as arvores. 

— O decole do vestido, o córte que so 
lhe dá, para o decotar. 

DECREG... Todas as palavras quo co- 
mecem por decrec... busquem-se em de- 
cresc... 

DECREMÊNTO, s. m. (Do latim decre- 
mentum). Termo Didactico. Dccrescimen- 
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to, diminuição de cousa que cresceu ou 
pôde crescer.—Decremento da lua, min- 
goante; por opposição a Incremento. 

DECREPIDÊZ, s. f. (Do latim decrepi- 
tus). Extrema velhice^ terceiro e ultimo 
gráo. da edade do homem, no qual fica 
reduzido ao estado de menino, e vai per- 
dendo successivamente todas as suas fa- 
culdades até que acaba de existir. Vid. 
Decrepito. 

DECREPITAÇÃO, s. f. (Do latim decre- 
2>itus, com o suíRxo «ação»). Termo de 
Chimica. Separação súbita das moléculas 
de um corpo, determinada por um calor 
forte, e acompanhada de scintillação e 
ruido; estalido que fazem ouvir os saes 
que contêm pouca agua de crystallisaçao, 
quando se lançam nas brazas : taes são os 
sulphatos de potassa e de soda. 

— Calcinaçào de um sal até ao ponto 
de não crepitar mais. 

DECREPITAR, V. n. (Da preposição de, 
e crepitar). Estalar, crepitar, por eíFeito 
da acção do fogo. 

— V. act. Termo de Chimica. Decre- 
pitar o sal, fazel-o seccar ao lume em um 
vaso, de maneira que não crepite ou es- 
toure mais. 

DECRÉPITO, adj. (Do latim decrepi- 
tus). Que chegou á decrepidez ou extre- 
ma velhice; muito edoso, caduco. 

— Arvore decrepita, carcomida, ca- 
duca. 

DECREPITÚDE. Vid. Decrepidez. 
DECRESCÊNTE, adj. 2 gen. (Participio 

activo do decrescer). Termo Didactico. 
Que decresce, que vae diminuindo. — 
Proporção decrescente. 

— Termo de Botanica. Foliolos decres- 
centes, que diminuem de grandeza, pro- 
porção que se aproximam para o topo da 
folha. 

DECRESCÊR, v. n. (Da preposição de, 
e crescer). Ir diminuindo em numero, em 
extensão, em grandeza.—Os dias decres- 
cem. 

decrescimento, s. m. (Do thema de- 
cresce, de"*decrescer, comosuffixo «men- 
to»). Diminuição, mingua. — O decres- 
cimento dos dias. 

DECRETAÇÃO, s. f. (De decreto, com 
o'suíiixo «ação»). Acção de decretar, de- 
creto, determinação. 

DECRETÁDO, part. pass. de Decretar. 
DECRETÁL, s. f. (Do latim decretalis). 

Decreto o constituição dos antigos papas 
em resposta ás consultas que lhes eram di- 
rigidas. 

— PI. Collecção de decretos, e consti- 
tuições. As decretaes constituem a se- 
gunda parte do direito canonico. 

— Falsas decretaes, ou pseudo-áQcre- 
taes, ou decretaes adulttrinas, collecção 
de decretaes, forjadas por Isidoro Merca- 
tor, no viii século, e falsamente attribui- 
das a alguns pontifices anteriores a Siri- 
cio. 

DECRETALÍSTA, t. m. (De decretai, 

com o suffixo «ista»). Expositor, cano- 
nista, que explica as decretaes ; o que as 
estuda. 

DECRETALMÊNTE, adv. (De decretai, 
com o suffixo «mênteo). Por decreto^ de- 
creto riaraente. 

DECRETAR, v. a. (De decreto). Man- 
dar por decreto, ordenar por uma lei. 

— Constituir, estabelecer, determinar, 
resolver, ordenar. 

— Conceber em palavras ou sentenças 
legislatorias. 

DECRETISTA, s. m. (De decreto, com 
o suffixo «ista»). Canonista, expositor, 
lente que explica o decreto de Graciano. 

DECRETO, s. m. (Do latim decretum). 
Ordenação, lei, estatuto. 

— Ordem, resolução do soberano sobre 
requerimento particular ou consulta de 
algum tribunal. —Lavrar iim decreto. 

— Figuradamente : Disposição, deter- 
minação, acto da vontade divina, com 
qxie Dcos ordena alguma cousa futura,— 
Os decretos divinos. 

— Decretos de Graciano, compilação 
de antigos cânones, feita por Graciano. 

— Decretos de concilio, decisões dos 
concilios, tanto geraes como nacionaes ou 
provinciaes, relativas á disciplina eccle- 
siastica. As que dizem respeito á fó e 
costumes chamam-se propriamente câno- 
nes. 

BECRETÓRIAMÊNTE, adv. (De decre- 
torio, com o suffixo «meute»). De um 
modo decretorio, com certeza decisiva. 

DECRETÓRIO, acZ/. (De decreto, com o 
suffixo «orlo»). Termo de Medicina. — 
Dias decretorios, de crise, que decidem 
ou terminam; aquelles era que se forma 
juizo da doença, da sua terminação pro- 
vável cm melhora ou morte do doente. 
Os dias decretorios são os dias críticos 
por excellencia. Vid. Critico, 

— Pertencente a decreto, decisorio. 
— Figuradamente: Definitivo, decisi- 

vo, fatal. 
— Anno decretorio, nome dado ao an- 

no de 1624, em que, segundo o tratado 
do Westphalia, o estabelecimento religio- 
so na Allemanha, foi posto no estado em 
que se achava no primeiro de janeiro 
d'es8e meamo anno. 

DECRÚA, s. f. Termo da Beira. A pri- 
meira lavra que se dá a torra para a pre- 
parar para a sementeira do trigo, centeio, 
etc. 

DECRUÁR, V. act. (Da preposição de, 
e d'um verbo hypothetico cruar, que só 
se encontra em composição, como en- 
cruar, etc.) Tirar a^ maior crueza. 

— Decruar a vacca, cozel-a, ou assal-a 
apenas o necessário para que não fique 
inteiramente crua. 

— Figuradamente: Fazer o primeiro 
traço, delineamento, esboço geral de uma 
obra. 

— Decruar a terra, dar-lhe a primeira 
lavra, ou decrua, 

DECÚBITO, s. m. (Do latim decubitus^ 
Termo de Medicina. Fixação de um 
nior em alguma parte do corpo. 

— Acção de se deitar na P 
causa de enfermidade; situação o 1 ^ 
está deitado-= Pouco usado. 

DECUMÀNO, adj. (Do latim 
com o suffixo a ano»). Uiz-se àe um j 
cto que é décimo em algum 
serie, e que, segundo a opinião v o > 
é maior que os outros do mesmo num 

-Termo d'Antiguidade.J®. 
cumana, uma das quatro portas 
raiaes romanos, a qual era maior q 
outras, a mais afastada do campo 
go, e que ficava na i-etaguarda, "PP.q a 
á preteria. Junto a ella acampava a 
legião. , 

— Terras decumanas, terras 
a Republica recebia dizimos. 

DÉCUPLÁR, V. act. (De decuplo)- 
tiplicar por dez, fazer dez vezes ® > 

DÉCÜPLO, adj. (Do latim ,1- 
Que vai dez vezes mais. — Numero 

— Termo d'Arithmetica. Rd^^o 
pia, indica que a relação entre duas q 
tidades é de 10 para 1. .j J 01^1® 

— S. m. Numero ou quantida 
contem dez vezes outro numero ou q 
tidade. — Cincoenta é o decuplo de , 

DECÚRIA, s. f. (Do latim dec 
Termo de Antigüidade. Compa'^ 
dez homens, entre os Romanos. 

— Logar onde ella se 
— Nas aulas dá-se o nome de 

a certo numero de estudantes de uni 
se que estão a cargo de outro ma 
vecto a que chamam decurião. -u. 

DECURIÂDO, s. m. (Do latim «« 
tus). O cargo de decurião, o temi 
elle dura. 

— Rapaz ensinado por 
DECURIÃO, s. m. (Do latim ^(,1»' 

Termo de Antigüidade. Official qu^^ 
mandava uma decuria ; uiU" 
fazia as vezes de senador nas cicia 
nicipaes. i 

— Nas aulas dá-se o nome 
rião ao estudante mais provecto jpci- 
classe, encarregado de 
piantes seus condiscipulos c 

V ~ ,1(3 mar, as lições. avrm" 
DECURRÉNTE, adj. 2 gen. A oS 

Botanica. Diz-se das folhas q 
bordos do limbo se prolongai" 
saliência sobre o tronco por 
pontos de inserção, como a alíi®" 
branco, consòlda, etc. O tronc 
todas as vezes que as folha» 
esta disposição. 

DECURSIVO, adj. Vid. 
(Do latim decursivus). Termo g 
ca. Diz-se das folhas cuja a 
se prolonga mais ou ineno^ 
ou ramos que a susténtam. ^,ido 
fes ou decursivas (folhas) 6 ^ 
do rentes, a sua hase se 2^ 
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Mais ou menos pelo tronco abaxo, ou 
^ ramos, formando uma especie de 

® (a lievva tíancta, a consolda maior, e 

»• Avellar Brotero, Compen- 

''' P->^- - ^ "O, ou decurrente (peciolo), quando 
®wa ôdsg gg prolonga sohre o tronco ou 

® corre ^oí- eKes abaxo.y> Idein, 

ira .P' —'í-^lados (alati, 8. mem- se tem ao longo huma j^roduc- 
® i^emhranosa a modo de aza: decur- 

se esta producção se pro- 
iase^ sobre o tronco 

te ' involucrados (involucrati), se num involucro.D Idem, Ibidem, p. 

adj. (Do latim deciirsus). 

^ ^7°' decorrido.— Temjm decurso. 
-^oVos decursos, vencidos, atrazados, 

l^e se passou o dia de pagamento. 

laü~" passar, de correr; 
'em ' duração. — Decurso do do anno, dos séculos. 

O decurso do caminho, extensão. 
Decurso do sol. Vid. Curso, 

decurso da lua, o gyro d'ella, o 

lua 'IO® ceos, revolução da 

, t DECUSSÓRIO, s. m. ant. (Do latim 
^^^^^'^fium). Termo de Cirurgia. In- 

de que se serviam os antigos 

pre operação do trepano, para de- a dura-mater e facilitar a saliida 
pus derramado entre esta membrana 

° eraneo. 
jjQ ^DÁDA, s. f. (De dedo, com o suffi- 

A quantidade que se tira de 
, a só vez com o dedo. — Uma dedada 

"® mel. 

mancha, signal, impressão que 
dedo applicado sobre qualquer 

dedo, com o suffixo 

^arfi' instrumento de metal ou 
Pí^ra cobre a ponta do dedo 
tajjj ®6 não pique ao cozer, empur- 

° agulha. 
D», , Siiradamente: Pequena porção.— 
^/edal áe rózAo. 
JÍ;SALÉIRA. Vid. Digital, 

w. '^ALEO, adj. (Do Dedalo). Feito com 
dedalea. — Facul- 

dedalea. 

Se!?^ Port''iea da cerca a subtileza 
tia Dedálta faculilade, 
mostrando, por nobrezíi, 

Afl; ' ^ remota «ntiguidade ; 
Aa vão com tiil viveza 
Que d'aquella antigua cdade, d cllas tiver noticia inteira 

Sombra conhece a verdadeira. 
Lüs., c. VII, est. 51. 

"11 
de Botanica. — Folhas deda- 
têm ondeaçoes, lacerações e 
raras, ou as que são de uma 

DÜIjj^^tavelmente bella e exquesita. 
m. (Do grego Daidalos, 

• riomo do um artista mythologico, 
n 92 

constructor do labyrintho de Crcta, e cujo 
nome passou a toda a espccie do laby- 
rinthos). Logar onde alguém so perde por 
causa da complicação das vias e dos vul- 
tos. 

— Figuradamente: Embaraço, confu- 
são , comjílicação. 

— SvN.: Dedalo, Labyrintho. Labyrin- 
tho designa o plano dí). obra; dedalo, a 
habilidade do obreiro. Labyrintho tornou- 
se o nome proprio das construcções, das 
plantações^ dos logares cujas voltas são 
tão multiplicadas, que acontece perder-se 
no caminho, sem dar com a saída ; diz-se 
no sentido proprio c figurado. Dedalo, pa- 
lavra tirada e applicada do obreiro á obra, 
não so emprega senão figuradamente, 
fallando do cousas infinitamente compli- 
cadas, de que é difficil o conceberem-se 
claramente, ou tiral-as a limpo^ e ape- 
nas em poesia ou em^estyloj;empolado. 
Dedalo é uma palavra nobre, labyrintho 
é uma palavra commum a todos os esty- 
los. Dir-se-ha jegualmente o labyrintho o 
o dedalo das leis; dir-se-ha antes o laby- 
rintho do que o dedalo da cliicana. 

DEDECORAR, V. act. (Do latim dedeco- 
rare). Faltar ao decoro,_^deslustrar, des- 
honrar, diffamar. 

— Dedecorar-se, v. rejl. Deshonrar-se, 
deslustrar-se. 

DEDÉIRA, s. /. (De dedo, com o suf- 
fixo «eira»). Termo de Artilheria. Peque- 
na bolsa de couro, que o soldado, que es- 
tá á espoleta, mette no dedo pollegar da 
mão direita a fim do se não queimar, 
quando, depois de dar fogo, tapa o ouvi- 
do da peça. 

— Dedo de luva que'se calça para co- 
brir o dedo. — Dedeira de camurça, de 
pellica, etc.. 

— PI. Forro com que os segadores 
costumam cobrir os dedos das mãos para 
os não ferirem. 

— Figuradamente : Diz-se dos sapatos 
de entrada muito baixa, que apenas co- 
brem os dedos dos pés. 

DEDELHÁR. Vid. Dedilhar. 
DEDICAÇÃO, s. f. (Do latim dedicatio- 

ne). O acto de dedicar; dedicatória. 
— Consagração de um templo, de um 

altar, de uma estatua. 
DEDICÁDO, part. pass. de Dedicar. 
DEDICADÔR, s. m. (Do latim dedica- 

tor). O que dedica uma obra a alguém. 
DEDICÁR, V. act. (Do latim dedicare). 

OfFertar, c dar para uso da pessoa a quem 
so dedica. —Dedicar a Deus um altar. 

— Consagrar, destinar. — «O que no- 
tou S. Gregorio Nisseno, ponderando que 
mandaua t)eos na ley, que lhe ojferecesso 
os primosgenitos de todo o animal, como 
pedindonos as premidas de todos nossos 
pensamentos, & imaginações, querendo que 
lhe dediquemos os principios de todas 
nossas boas obras, não premitindo, que 
demos parte, nem entrada ao demonio, 
em nenhuma destas duas cousas, pois com 

[ qualquer pequena entrada, se procura 
I apossar, & fazer senhor de toda a casa.d 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
p. 23 V., col. 1. 

— OfferecerI algumas obra,Fou'j,livro^'^a 
alguém por meio de uma dedicatória, ou 
inscripção.'—nPublico a presente obra, e 
ainda que alhea, não devia esquecerse da 
a dedicar a V. M. o meu affecto, já in- 
teressado em lhe adquirir tam nobre Me- 
cenas, ja solicito da satisfazer quanto pos- 
so á minha obrigação, n José Marques Soa- 
res, Divert. de Estudiosos, Tom. i. De- 
dicatória. 

K cu em criticas, cu i)octa humilde, 
Cujo ignorado nome á sombra dorme 
Do nada protcctora que mo abrigo, 
Que nào tenho, nsío quero, uão procuro 
Nem Mecenas a quem dedicar odes, 
Nem Augustos de quem f pechinchar» tenças, 
A dar preceitos eu !... 

GAllBETT, D. liBANCA, C. Iir, Cap. G. 

— Dedicar-se, v. re//. _Dcsíinar-so, of- 
ferecer-so ao serviço da patria, da reli- 
gião. 

— Applicar-se, entregar-se.—Dedicar- 
se'«o estudo. 

DEDICATÓRIA, s. /. (Do latim dedica- 
torius). Discurso^que se põe no principio 
a ura livro pelo^qual o dedicamos a al- 
guém, e"'que é, n'um grande immero de 
casos,l^quasi sempre escripto em termos 
de ser vil adulação a que o auetor recorro 
para ser protegido. 

— Adjectivãmente : Epistola dedica- 
tória. 

DEDIGNAÇÃO, s. f. (Do latim dedigna- 
tione). Acção e eíFeito ^ de dedignar-se; 
desdem, despreso. 

f DEDIGNÀDO, part. pass. de Dedi- 
gnar-se. 

DEDIGNAR-SE, v. rojl. (Do latim de- 
dignari). Não so dignar mostrando alti- 
vez, reputarjpor cousa vil, desprozar-so, 
desfazer alguma cousa, ter por indigno 
de si. 

f DEDILHÀDO, jmrt, ptass. de Dedi- 
lhar. 

DEDILHAR,'ü. act. e n. (De dedo). To- 
car ligeiramente com os dedos. 

— Figuradamente : 

Legislador da (íróciao liouvéroia crido, 
D'esses, que dcddhanão em Lyras de ouro 
As leis outróra, ás Gentes diseautav.ào, 
E a dos Deoses ijiiprema Omuipotcncia, 
E a da virtude excelsa Formosura. 

rilANC. M. DO XASC., OUBAS, Üv. VII, p. 170. 

DEDÍNHO, s. m. Diminutivo do Dedo. 
DÊDO, s. m. (Do latim digitus). Cada 

um dos cinco prolongamentos moveis cm 
que so divide a extremidade de cada mão 
o pé. O 1." chama-se (latimpoZ- 
lex, icis), o 2." Í7idex ou mostrador (la- 
tim jm(íea3 digitus), o 3." máximo ou do 
meio (latira medius digitus), o 4." annu- 
lar (latim digitus annularis), o 5." auri- 
citlar ou minimo ou meminho (latira diqi- 
tusauricularis, minimue). Nas phocas são 
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ligados por uma membrana. O cavallo e 
os outros solipedes são monodactylos, isto 
é, têm um só dedo formado de tres pha- 
langes. Os ruminantes são didactylos, isto 
é, têm dous dedos perfeitos, sustentados 
pelo único osso do metacarpo, e apresen- 
tando junto da sua origem dous peque- 
nos ossos que se consideram como dous 
dedos imperfeitos. 

Diabo. Ora bota, bou bota, hao. 
Comp. Eu so botúra hfia iiao 

Com este dedo sem ti: 
Mas sabe que este serào 
He para nos grande praga, 
E trabalhamos em vão, 
Porque a promessa d'Abrahào 
Hoje he a paga. 

OIL VIC., AUTO DA BAIICA DO PUROATORIO. 

O Monstro macilento, 
Cujos aecezos. revira('o3 olhos 

Impncientes não soíFrrm 
As luzes das Estrellas, ensangüente 

Os estiticos dedos 
Entre os immnndos venenosos dentes; 

Que, para preservar-te, 
Da torpe Inveja, que a Virtude opprime, 

Sempre o merecimento 
Mais alto, e singular tens ao teu lado. 

J. X. DE MATTOS, EIMAS, p. 110. (3.° cd.). 

Nào vês, ó Formosissima Cantora, 
Como já para ouvir-te 

Inclina o Padre Oceano a venernnda, 
E cerulea cabeça ? 

Mudos estão os satyros longevos 
As crespas sobrancelhas, 

De admirados, erguendo; e sobre a boca 
Põem o rústico dedo. 

IDEM, IBIDEM, p. 111. 

As lagrymns que os olhos lhe arrasavam, 
Por entre os roseos dedos deslisando, 
A gotta e gotta cabem no regaço ; 
E dcbulbada em pranto assim parece 
Alvo lirio do prado em cujo calíz 
Chorou a aurora ao despontar do dia. 

OARRETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. G. 

— Pequena medida, ou quantidade da 
altura de ura dedo. 

— Antigamente: Medida romana egual 
a dez linhas. 

— Termo d'Astronomia. Duodeeima 
parte do diâmetro apparente do sol ou da 
lua. 

— Figuradamente : Arte, geito, habi- 
lidade. — Tem dedo para essas cousas. 

— Estar dous dedos, estar perto, pro- 
ximo, junto. — Está dous dedos longe da 
sua ruina. 

— Dedo de mestre, trabalho ou direc- 
ção do mestre, de homem intelligente, 
muito hábil. — Aqui andou dedo de mes- 
tre, 

— Dedo de Deus, a sua acção, o seu 
poder, a sua providencia. 

— Mostrar alguém com o, ou ao dedo, 
rir-se de alguém publicamente em signal 
de desprezo ou escarneo; apontar alguém, 
pôr balda, ou defeito. 

— Dar com o dedo no céo, agastar-se 
contra o beneficio. 

— Fazer tocar alguma cousa com o 

dedo, mostral-a com evidencia, palpavel- 
mente. 

— O meu dedo meminho adivinhou, 
tive noticia d'es8e objecto por uma via 
secreta, e desconhecida. 

— rôr o dedo na bôcca, fazer signal 
de silencio. 

— Ficar chuchando no dedo. Vid. Chu- 
char. 

— Pôr a alguém os cinco dedos na 
cara, dar-lhe uma bofetada. 

— Saber nas pontas dos dedos, com 
muita perfeição. 

— Não discrepar um dedo, executar 
com pontualidade o que se ordena. 

— Dedos queimados, diz-se das pessoas 
que se dóem, o se resentem por inveja, ou 
outro motivo. 

— Dedo de dama, especie de uvas. 
— Adag. : «Os dedos da mão não são 

eguaesD. — nNão dês o dedo ao villão, 
porque te tomará a mão.d — nEfettei-lhe 
o dedo na hôcca.n — aNem hum dedo/az 
mão, nem uma andorinha faz verão.d — 
nMorder-se os dedos.» — i.Lamber os de- 
dos.» — lAvezou-se a velha aos hredos, 
lambe-lhe os dedos.» — «Em rio quedo, 
não mettas teu dedo.» — «Um mesmo ca- 
nivete me corta o pão, e o dedo.» — «Cm- 
tello mão corta o dedo e não córta o páo.D 
— <íUm dedo máo duas mãos suja.d 

DEDUCÇÃO, s. f. (Do latim deductio- 
ne). A acção de deduzir, diminuição, sub- 
tracção, abatimento. 

— Termo de Musica. Serie de notas 
que sobem ou descem diatonicamente ou 
por gráos conjunctos. 

— Termo do Foro. Enumeração, ex- 
posição, narração circumstanciada. — De- 
ducção de embargos. 

DEDUCCIONÁL, adj. 2 gen. (Do latim 
deductione, cora o suffixo »al»). Termo 
de Musica. Diz-se do movimento pelo 
qual o canto procede por uma só deduc- 
ção, sem fazer mudança. 

DEDUZIR, V. act. (Do latim deducere). 
Abater, descontar, diminuir. — Deduzir 
uma somma de outra. 

— Inferir, colligir, de principies, factos, 
tirar por consequencia, porillação.—Nem 
sempre da grandeza do corpo se deve de- 
duzir a do animo. 

— Extender. 

Puras virgens 
A deduziram em lidados fusos. 
De Alvor nos verdes piainos, e a tcccram 
Ao som das namoradas cfintilenas 
Dos romances do Oi iente, que as memórias 
Contam d'avôs nas terras apai tadas, 
D'onde vieram ao reclamo tredo 
Do vingativo pae pela offcndida 
Honra da loira virgem. 

GARRETT, D. BRANCA, C. II, Cap, 15. 

— Termo do Foro. Allegar, narrar, 
contar, referir circumstanciadamente, pon- 
to por ponto, propôr em juizo: como ac- 
ção, demanda, isto é, apresentar as ra- 
zões contra a parte adversa. 

— Antigamente : Conduzir a algum lo- 

DEÉIRO, s. m. Antiga forma de Di- 
nheiro. 

DEERÀNTE, adj. 2 gen. Vid. Extraor- 
dinário. 

DEÉSTRO, adj. Vid. Destro. 
DEFALCÁR. Vid. Desfalcar. 
DEFAMACÃO. s. /. Vid. Diiíaraação. 
DEFAMÁDO. Vid. Diffamado. — 

caso honde aquclle, que assy defai^^ 
nosso Official, que levou'a dita ou 
o dito prometimento, o naõ provar ciai' 
mente per testemunhas, ou per taaes pi"^ 
sunçoens, per que resoadamente se pos 
presumir contrelle aquello, de que a 
foi defamado, Mandamos, que jurando^ 
dito Official, que per sy, nem per outr^ ^ 
naõ recebeo a dita peita, nem acepto^^ ^ 
prometimento delia, seja de todo 
conservado em jseu estado sem outra ^ 
guuma infamia e nom o querendo assyj 
rar, aja as penas suso ditas, assi 
todo fosse provado contra elle.)> OrdenaÇ 
Affonsinas, Liv. iii, Tit. 3, cap. 12 i 
5. — o Porem eu Rey Dom Affonso 
dando como alguuns do meu Conselho,^ ^ 
que por mim fazem Justiça, e recaau 
aver e rendas das minhas terras, ^ 
gundo eu tenho, servem bem e 
mim, e aos meus Regnos, som defaiB 
que tomam serviços, e prestanças gran 
e levam algo daquelles, em cujos j 
ham de conselhar, ou livrar, ou com ^ 
ham de fazer em aquello, que perteen 
seus Officios, o que eu hei por muy csti 
e me he grave de o aver de dizer, ^ 
elles meus naturaaes, e dando-lhes ^ 
lugares em mim, e nos meus Reg > 
poendo em elles fiança estremada, 
zendo-lhe muitas graças e mercees, e 
esguardando elles a esto jilharem sei" 
e prestanças daquelles, que com ei e 
de fazer, sabendo que he dapno ' 
almas, e defamamento e grande Yiugj 
meu estado, e da minha terra, e 
Ibidem, Liv. v, Tit. .51, § 2. 

DEFAMADÒR. Vid. Diffamador. 7^ r*oe?/ O ^ Dizemos, que naõ provando 
defamador do dito Official a dita, T 
çaõ, e esse Ofjicial ouver sobre e 
rado, como dito he, se o feito jo^ 
per esse mesmo feito perca ou i 
como valer o preito e a demanda^ ^-0 
assy dissesse aver peitado, e 
Official, de que assy defamou.k g 5, 
«^^^ T ttt 'Tit* ^ 

Ííí 
çoes AfToiisinas, Liv. iH; Tit- 
— E se for pessoa vil o defan^^ ' 
tem-no polia Villa, hu nos joi'^ ' ^^ggsO 
el for accusado, e seja gUes 
Senhorio, e demais correga I^i^' 
dejamar, se ouver per que. ^ 
V, Tit. 31, § 9. 

DEFAMAMÊNTO. Vid. ^ 
«Item. O Alquaide nem seus ot 
vaaõ de noite, nem de dia a 
bom, nem de boa molher, po''' ^^giJiereS/ 
lhe buscam hi garçooens, e 
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ajam ã'aver prol, nem lhe britem suas 
'^(1'SaSj nem entrem em ellas ; ca nom he de 
'^1'Wr, que os boõSj nem as loas em suas 
'^'^^as iaaes cousas ajam de consentir; e se 
^ J^o^trairo fezerem, corregam o mal, e 
^pno, e defamamento aaquella, a que a 
^shonra fezerem; e se nom tiverem per 

o corregam, prendam-nos, e estranhem- 
Como o feito demandar.» Ordenações 

Affonsinas, Liv. i, Tit. 30, § 17. 
DEFAMÁNTE. Vid. Diffamante. — «£' 

9J^anto he ao dito preito e demanda, Man- 
"■nos qug corra seu curso, e seja feito 

partees comprimento de Direito: e se 
" feito for Criminal, Mandamos que esta 
pirte defamante do dito nosso Official 

todolos heens que ouver pera o dito 
^Cial, de que assy defamou; e o dito 

P^iito corra seu curso, e faça-se direito 
'^^parles.y> Ordenações Affonsinas, Liv. iii, 

128, § õ. 
JíEFAMÂR. Vid. Diffamar.— «-B os que 
^ohredictos defamarera de tomarem o 
nom devem, e lho nom provarem, ajam 

"^'^Üla pena, que os sohredictos averiam, 
P'1'ovado fosse, se honrados forem; e 

''^ais corregam e emendem aaquelles, 
í"® defamarem, segundo, e quaees forem 

pessoas, e o mal que delles disserom.v 
g''^enacões Affonsinas, Liv. v, Tit. 31, § 

se outras pessoas forem, que na 
^ mercee ofjicio nom ajam, e forem 
^''''^dos. Mandamos que o corregam mui- 

^99'''avadamente aaquelles, que defama- 
®i pois o nom provarom; e ajam pena 
® 'Corpos, qual virmos que he convinha- 
•® Ibidem. — aMandou-lhe que d'ahi 

^ 'Wiíe Tiaõ entrasse mais na sua camera, 
fosse logo pera casa de sua mãi, por- 

j ® ''-lia naõ havia mister conversaçaõ de 
^ ''o atrevimento, e se lhe naõ dava emen- 
" 'íaquelle, era por naõ defamar a si 

• 6 isto causaria naõ dar disso con- 

ül ^^P'^i'C'triz, nem a oídra pessoa, e 1 assi o fizesse senaõ que a mandaria 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap, i8_ ' 

^EPAMATÓRIO. Vid. Diffamatorio. 
EPEÁR, ou Deíeiar, Vid. Desfeiar. 

^^^ECAÇÃO, s./.(Do latim defecatione) 

pOr cias couzas calidas cheirozas; 
enchem, & esquentaõ a Caheça; 

^a.1^7 almiscar, algalia, aromas 
Cojj ''®-' ^ semelhantes; deve procurar as 
a ^/ieirozas frias; porque corroharaõ 

cerehro, & temperaraõ a 
í'os humores; como violas, rozas, 

sandalos, agoa rosada com vi- 
ou este per sy só sendo fortíssimo; 

<Ê iamhem se comporá oxirrhodino, 
^Pplicard â Cabeça: o ar seja puro, 

«ecco <& sereno; que antes incline a 
o, " humido; & antes a frio que 

> ^vita-se o que for nebuloso, & 
que mdgar mente chamamos Síd, 

o que for fétido, (& corrupto: 

^ industria, que o o durma; se bem que o somno me- 

I ridiano; & immediatamente despois do 
, comer deve por todos os modos evitarse: 

seja também moderado no tempo; & nem 
continuo, nem muyto breve; porque o breve 
debilita, & naõ he sufficiente para o pre- 
feito cosimento; & o demasiado causa tor- 
por nos membros, (& impede a defecaçaõ 
dos vapores, acrescentando por isto o pa- 
bido, & causa material da Vertigem: de- 
vem desviar-se as perturbaçoins, & pai- 
xoins da alma: o uzo de Venus he nocivo; 
& so conduz na Vertigem causada por re- 
tenção do Semen: com todo o estudo se de- 
vem apartar da Cabeça os Vapores, & hu- 
mores, que para ella se precipitaõ, ja com 
lavatorios aos pés de agoa quente, ja com 
clysíeres; ja com ligaduras aos braços, & 
pernas; ou ja com fregaçoins com hum 
pano áspero, & grosso feitas nas espa- 
doas, nas costas, nos braços, & pernas, & 
ventozas nas mesmas partes.Braz Luiz 
d'Abreu, Portugal Medico, p. 291, § 37. 

DEFECÂDO, part, pass. de Defecar. 
DEFECÁR, V. act. (Do \t\t\m defaecare). 
— Termo do Cliimica. Depurar, sepa- 

rar o sedimento, as fezes de algum li- 
quido. 

— Figuradamente: Limpar, tirar a mis- 
tura de cousa estranha e má que altera a 
pureza. 

— Purificar, ajnirar. — Defecar o ouro. 
— Figurada, e popularmente: Emma- 

grccer. — Este homem está defecando a 
olhos vistos. 

DEFECATÓRIO, adj. (Do latim defae- 
catus, com o suffixo «orio»). Termo de 
Medicina. Que alimpa, depura, separa o 
sedimento, as fezes de algum liquido 

DEFECTIBILIDÀDE, s. f. (De defecti- 
vel, com o suffixo «idade»). Qualidade do 
que 6 defcctivel, falta de vigor, de animo. 

DEFECTÍVEL, adj 2 gen. (Do latim de- 
fectus, com o suffixo «ivel"). Que pode fal- 
tar, fallivel, capaz do falhar, de se enga- 
nar. 

DEFECTÍVO, adj. (Do IsXim. defectivus). 
A que falta alguma cousa. 

— Termo do Grammatica. Verbo de- 
fectivo, que nào tem todas os seus mo- 
dos, a que falta tempo ou tempos, varia- 
ções pessoaes, como os verbos impes- 
soaes. 

— Nome defectivo, a que falta numero 
ou caso, como ceroulas, endoenças, que 
não têm singular; soberba, fé, que níto 
têm plural. 

— Termo de Arithmetica. Números 
defectivos, números deficientes. Vid. De- 
ficiente. 

— Termo de Geometria, Hyperholes 
defectivas, curvas da terceira ordem, as- 
sim chamadas por Newton, porque, não 
tendo mais de uma assimptota recta, têm 
uma de menos que a hyperbole conica; 
oppoem-se ás hyperboles redundantes. 

DEFÉCTO. Vid. Defeito. 
DEFECTUÚSO, adj. Vid. Defeituoso. 
DEFEITO, s. m. (Do latim ãefectus). 

Imperfeição, falta, vicio; diz-se fallando 
das pessoas e cousas, no physico e no mo- 
ral. — 2'em U7n grande defeito. — Esta 
obra está cheia de defeitos. — « Treslu- 
zem os maldizentes os defeytos doutrem, 
e os apregoam, e aos bens sam iam secre- 
tos que estam enterrados nelles. D D. Joan- 
na da Gama, Ditos da Freira, p. 34 (ed. 
de 1872). 

Chamaes-me por que vá com coiifiíinça, 
Mostra es a meu temor aberto o peito 
Para que possa entrar esta esperança 
Onde perca de vista seu defeito; 
Mas como passaria a dura lança 
Hum Coraçào, no qual amor tem feito 
Tal fragoa, que abrandara qualquer ferro 
Se nào fora forjada de meu erro. 

nOLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. 2, est. 9. 

Nào te assustes, cruel, que o teu Albano 
Eu aiuíia sou (dizendo-lhe) a detinha ; 
Que fora poder mais, que Amor, o engano; 
Nào ser teu, porquu deixes de ser minha ; 
Entre o misero horror de tanto dano 
Inda respira a fé, que a ahna sustinha, 
Inda fazer não pôde o teu defeito 
A mais leve mudança no seu peito. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. Itíi (3." ed,) 

Ordena-mc a razão que mc reporte, 
Olhando os meus defeitos ; 

Mas no Mundo não sú a. fria morto 
Faz iguaes os sujeitos, 

Que Amor os sabe unir da mesma sorte. 
IDEM, IBIDEM, p. 303. 

— Loc. ANT.: Em defeitoáe,., na fal- 
ta de, á falta de, por falta.— «A este Prin- 
cipe fez o Governador muitos gazalhados, 
e lhe deo casa honrada, e despeza; mas 
não achamos (como já assima dissemos) 
em toda a índia homem que nos dissesse 
do fim deste Principe; porqtie quando o 
Governador Nuno da Cunha matou cm 
Dio ElRey Soltao Badur, como logo adian- 
te se verá, vinha o Peyno a este homem, 
porque o Badur não tinha filhos, e em de- 
feito de herdeiros elegeram os póvos Sol- 
tão Mahamede seu sobrinho, e não decla- 
ram as historias se era filho deste irmão, 
se do outro a quem elle roubou o Reyno.» 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. viii, 
cap. 3, 

— Syn. : Defeito, deformidade, imper- 
feição, vicio. Defeito exprinle o que ha 
de máo na cousa em rclaçao ao fim para 
que se destinava ; indica que não existe na 
sua integridade; que lhe falta alguma 
qualidade necessaria, ou denota a pre- 
sença de um vicio que altera a sua es- 
sencia; deformidade é a fealdade phisica 
que se herda pelo nascimento, ou que se 
adquire no decurso da vida, e que con- 
siste no damno da feição, e posição das 
partes do corpo ; imperfeição designa que 
uma cousa, uma qualidade, excellcntc em 
si mesma, não ó perfeita: este vocábulo 
exprime menos que qualquer dos tres, e 
compete a todos : todos clles são imper- 
jeiçZes; vicio nasce da disposição natu- 
ral da cousa, e coiTOmpe-lhe a bondade, 
A falta do dentes ó um defeito grande 
pai'a a bellcza, e muito notável na pro- 
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nunciação. O strahismo é uma deformi- 
dade considerável, o quasi sempre os que 
Bao affectados delle são tortos cm todos 
os sentidos. As pessoas muito cscrupulo- 
sas reputam as imperfeições como pecca- 
dos e erros graves. A indigestão causada 
pela demasiada comida é menos perigosa 
que a motivada pelo vicio do estomago. 

DEFEITÍVO. Vid. Defectivo. 
DEFEITUAR-SE, V. refl. (De defeito). 

Vir a ter defeito, perder a integridade, 
a perfeição. 

DEFEITUÓSAMÊNTE, adv. (De defei- 
tuoso, com o suffixo umênte»). Com de- 
feito, com imperfeição. 

DEFEITUOSO, adj. (De defeito, cora o 
suffixo «oso»). Imperfeito, vicioso. 

DEFENDADÍSSO ou DEFENDEDÍSSO, 
adj. ant. Que se pode defender, apto 
para se defender, susccptivel do defesa. 

DEFENDEDÔR. Vid. Defensor. 
DEFENDÈNTE, s. m. (Do latim defen- 

dens, defendentis, part. act. dc defende- 
re). O que defendo conclusões, o que 
sustenta uma tliese contra os argucn- 
tes. 

DEFENDÊR, v. act. (Do latim defendere). 
Proteger, favorecer, guardar contra al- 
guém ou alguma cousa.— a Fero de me- 
neses, Antonio coidinho, Luis valente 
com os Qutros de caiiallo, que deram com 
tanto Ímpeto nos mouros que matarão delles 
setenta, & os seis de cauallo, & captiua- 
ram quarenta, & dous, de maneira que 
nenhum delles escapou de morto ou captiuo, 
por defenderem suas casas, cfe molheres, 
a vista das quaes passou todo este nego- 
cio, sem lhes poderem valer senão com la- 
grimas, as quaes com a perda de seus ma- 
ridos, flhos, & parentes por nam terem 
ja quem as podesse defender despouoaraõ 
aquellas tres aldeas, & foram pouoar ou- 
tro Benamares junto de Lar ache, dos nossos 
forao alguns feridos, mas nam morreo 
nenhum, & so o cauallo de dom Emanuel 
foi o que pagou por toda a companhia 
com mais de vinte feridas, de que ficou 
morto no campo.y> Damião de Goes, Chro- 
nica de D. Manuel, Part. \, cap. 42.— 
«Os outros pescadores tanto que os virão, 
suspeitando a verdade, deceraô logo â hor- 
da d'agoa, e começaraõ a deffender a ter- 
ra com pedras, e frechas, de maneira que 
aos quatro tiros, por mais que o Fendibal 
cobria, foi o pescador ferido de humafre- 
cha, que lhe atravessou a mão.-» Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 21.— «Os dous 
Gigantes, que guardavaõ a quadra por 
onde elle subia começaraõ logo de se levan- 
tar pera defender a subida, mas Clari- 
mundo naõ leixou o que começara, e su- 
bindo outro degráo vio outras letras que 
diziaõ: Guarda naõ caias: e no terceiro 
outras que diziaõ: Maior mal he do que 
cuidas.K Idem, Ibidem, cap. 2õ.— ((Ve- 
de, respanderaõ ellas: o Solitário, e elle 
sahiraõ entaõ á porta, e viraõ snhir d\m- 
tre as arvores dous Cavalleiros a jx, que 

por força queriaõ tomar os cavallos aos 
seus escudeiros, e querendo ir defende-los, 
disseraõ-lhe as donzellas que tornassem, 
que lhe naõ deraõ licença pera mais que 
pera ver.-» Idem^ Ibidem, cap. 27.— «Este 
malvado, e inimigo de toda virtude, de- 
sejando a Ilha do Prazer descançado, que 
confina com a cósta do seu Feino, mandou 
a ella alguma gente pera a tomar: meu 
sogro como naõ tinha mais bem, escreveo 
logo a seu filho, e a meu, pai que lhe fos- 
sem ajudar a defender sua terra, os quaes 
ajuntando alguma gente foraõ em seu soc- 
corro.n Idcm^ Ibidem, cap. 28.— a Assim 
andaram ferindo-se por tantas partes, que 
o pateo em que pelejavam, estava tinto do 
sangue, que d'ambos saia; posto que o gi- 
gante andava peior ; porque a sua ligeire- 
za de Primalião o defendia,, trazendo já 
o escudo tão d es jeito que não tinha com 
que se amparar.y> Francisco do Moraes, 
Palmeirim dTnglaterra, cap. 12. — a-Epor 
entender ElFey D. João, que tendo alli 
huma fortaleza seria senhor de todo aquelle 
boqueirão, e de toda a pimenta daquelles 
Reynos, encommendou muito ao Conde Al- 
mirante a mandasse alli fazer por Fran- 
cisco de Sá, e ainda hoje se entende que 
será mais importante, assi pera defender 
a entrada aos Inglezes, e 'Turcos, como 
pera segurança do trato, e commercio da- 
quellas partes, que he o substancial da In- 
dia.» Diogo do Couto^ Décadas, IV, Liv. 
iii^ cap. 1.— úE depois que os recolheo 
7iesta terra, pelos sustentar, e defender 
nella, teve muitas guerras, perdas, e dam- 
nos, e arriscou muitas vezes a vida, e o 
Estado, tratando-os em quanto viveo com 
mais amor, que aseusproprios filhos: mas 
elles em satisfação deste hospicio, gazalha- 
dos, mimos, e favores, fechando ElFeimeu 
marido os olhos, quizeram logo lançar mão 
de mim, que lhes escapei, andando muitos 
tempos por matos, e por brenhas, passan- 
do muitas misérias, e desaventuras, toman- 
do-me meus filhos meninos com engano, n 
Idcra^ Ibidem, Liv. viii^cap. 1.— «Epos- 
to que o quizessem fazer, o monte era gran- 
de, e accommodado pera se defenderem 
nelle, e que se segurasse, porque elle, e to- 
dos os Portuguezes o defenderiam ao Mun- 
do todo, e que primeiro haviam de morrer 
diante delle por defensão de sua pessoa, 
que seus proprios naturaes.-o Idem, Ibi- 
dem, Liv. IX, cap. 10. 

Estas as causas sào do meu desgosto, 
Que mc vem sempre na affliçào do rosto : 
Estas contínuas lagrimas, que clióro, 
Nascem do que receio, e do que adoro : 
Olho em fim para ti; e quando meço 
Entre nós as distancias, esmoreço : 
Vejo que 6s uma Ninfa celebrada, 
E das mais altas prendas adornada ; 
Eu luim pastor sem nome, que se attenda, 
Sem parte, sem razào, que mc defenda. 

J. I. DE MATTOS, RIMAS, p. 254, (3." Cd.) 

De outras ovelhas cuidilra solícita, 
Que não de nós : sua coroa mystica 
Outras mãos teccrào da rosa agreste, 

Do lirio das campinas para a frente 
Da pastora sagrada : o bago sancto 
D'outro redil defenderá a entrada, 

GABRETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 3. 

Teu destino cruel dizer não ousa. 
Virgem botão, que ao sol desabrochavas 
Em jardim do virtudes, ai! colheu-te 
Grosseira mào do salteador dos bosques, 
Qncm te defenderá ? Tua virtude? 

IDEM, IBIDEM, C. II, Cap. 17. 

De defender a fe e a formosura, 
Devo... o que ?— Libertá-la d esses S''J ® ' 
Dos monstros que a innocencia se prepai'^ 
A devorar-lhe crus... devo, oh ! sim devo. 

IDEU, IBIDEM, c. VII, Cap. 7. 

O inimigo recna. Seccos troncos 
De figueiras, que ahi jazem, incastellani 
Uns ; em quanto outros d lançada viva 
Seu trabalho defendem. 

IDEM, IBIDEM, C. 7, Cap. 19. 

—Pugnar por.— «Haverá quatro 
cinco noites, que como adormeço chego-' 
a mim huma donzella armada, e diz-w^ § 
vá defender a honra do Emperador, 5 
pela parede do jardim da Emperatriz 
tra quem lha quer roubar: e esta 
apertou tanto commigo que me f&i 
jardim: mas nunca achei em todo elle cd 
sa em que se convertesse este sonho, 
no desastre d'antre mim, e vós.» ' 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 17. 

— Sustentar. — Defender these. ^ 
—Resistir com forças ou com 
—Abrigar, perscrvar.—Defender 

ma pessoa, ou cousa, do frio, do calor, ® 
• .1'. fiO —Prohibir, vcdar^ impedir que so 

ça alguma cousa.— a Ao que dize^ 
oi- 

tavo artigo, em que dizem, que 
dem, que nom conheçam dos 
quando alguuns Leigos ferem os Liei y ^ 
ou tiram nlguum da Igreja, ejrang 
immunidade delia, e som demandado 
Io sacrilégio per-ante o Juiz 
a que perteence o conhecimento, e de 
qxie nom levem as penas delles.» Orden 
Affonsinas, Liv. ii, Tit. 7, art. 8. 
esto diz ElEey, que elle nom defeflde^i 
nom conheçam os Prelados dos jei . 
sacrilégios, mais porque elles jP" 
pena d'ouro, e de prata em 
sõma, e por mui pequenos jeitos.'^ ^ 
Ibidem.— «.A este artigo 
mandamos aas nossas Justiças, 
consintam esto, e que os prendam . 
ses bairros quaeesquer q^ie sejam, J 
delles direito e justiça; e defendeiD^ 
nom seja nenhuum tam ousado, 
da nossa mercee, que os 
nem ernhargue a eixecuçom da 
Ibidem, Liv. v, Tit. õl, § "T 

as nao 
que remediar ^ 

tim Affonso acudio a este /gge0- ^ 
dendo aos outros que "" 
porque não havia com 
cientes, ficáram deitados poi .^^igern-^ 
esperando pela hora em que 
Diogo do Couto, Décadas, IV, LiJ- ^a- 
10.— E elle se embarcou na ^ jiegoc^'^^ 
noel de Alboquerque, e raan 
os navios de remo, e armou 
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® achou, e prefazenão cópia de vinte., 
Joi-se continuar na guerra de Cambaya, 
^sepoz na enceada, e totalmente defsndeo 

'^'^'^^gaqão aos inimigos, com que os poz 
grandes necessidades as si por lhes não 

entrar cousa alguma de fora, como por 
'too poderem lecar suas fazendas a outras 
po-rtes.D Idem, Ibidem, Liv. viii^ cap. 7. 

Loc.; ANT.: Defender as esperan- 
baldal-as. 

""-Defender-se, v. rejl. Protcgcr-se, pôr- 
^ coberto d'um perigo, livrai--so de risco, 
^ perigo.— (iSe o servo, ainda que seja 
j^^Jptaaô, fugir a seu Senhor pera a 
^"""^ja, coutando-se a ella, por se livrar 

o> serviddõ, em que lie posto, nom será de- 
jeso pela Igreja, mais deve seer tirado 
P^'>' força delia: e defendendo-se elle em 

tirada, pode-lo-am matar sem outra 
® gumapena.»Ordenações Affonsinas, Liv. 

) -iit. 8, § 7.—(üEper aquidizem os Dou- 
que gg Q mcdfeitor se defende aos 

''^ens da Jzistiça, querendo-o prender per 
'Mandado do Julgador, que pera. ello aja 
^ podem-no matar livremente sem ou- 

pena: e ainda disserom ou- 
Jos Doutores, que nom soomente o fami- 

da Justiça pode matar o malfeitor, 
^^»endendo-se aa j^risom, mas ainda o po- 

''^atar livremente, ainda que se nomãe- 
^ se elle foge, por nom seer preso, e 

sa Justiça em outra gui- nom pode prender.-» Ibidem, §. 
declarando ácerca de nossa Ley, 

^^nios, que por grande mal ouverom os ãii 

^^iedor . - es antigos se alguum resiste, e 
maaõ aa Justiça querendo-o pren- 

ou despois que he preso em qualquer 
po, ca em outra guisa, dando-se lu- 

?. lue o preso jjodesse resistir aa Jus- 
e defender-se delia, necessariamente 

^eria falllecer todo seu poder, per cuja 

Cfn, ^ ° conservado seit verdadeiro seer, o que nom he pe- 

g ^°^sentir,y> Ibidem, Liv. v, Tit. (j'à, 
• • <íE porem mandamos e poemos pm- 

nom seja nehuum tam ousado, 

?Ue condiçom que seja, 
tic ou torne maaõ contra a Jus- 
pev' prender queira ou tenhapreso, 

delia defender per alguma guisa 

Al sBja essa Justiça Juiz, 
^í^irinho, ou qualquer outro que 

cy'a ^era ^rm(Zcr_, ou de qiud- 

^^nJi nosso official, que pera ello 
l^ossa autoridade; e aquel, que o 

/ezeí'^ mandamos que a dita 
esgg Justiça o possa livremente matar em 

resistencia sem pena algu- 
guisa o razoadamente nom 

Ibidem.— nOrjaque, res- 
Iho Mas, hem nos parece esse conse- 
gciDcin 7 porque se naõ vá rindo, e 
'"^adcig ° fiquemos defa- 
}Ue proveito algum: mas tememos 
'oiji Q ^'"'(íga isso hom fruito, que he taõ 

Se>i<defenderá de toda deste Castello, ainda que venha con- 

tra elle armada.t! Barres, Clarimuudo, 
Liv. II, cap. 23. 

Vüs o conde Dom Pccli-o, que sustenta 
Deus cercos contra toda íi Barbaria ? 
Vês? outro Conde está, que representa 
Em terra Marte, ern forcas e ousadia ; 
De poder defender-se não contenta 
Alcacere da ingente conipauliia; 
'Ias do seu liei defende a cara vida, 
Pondo por muro ;i sua, alli perdida. 

CAM., ix's., c. VIII, est. 38. 

— (s Pareceo-lhe ao Governador Lopo 
Vaz de Sampaio muito hem isto, e logo 
escreveo a Antonio de Miranda, Capitão 
mor do mar, que pelos grandes inconve- 
nientes que havia ao serviço d'Ellíey vir 
Fero ]\1ascarenhas a Goa, que o espe- 
rasse no caminho, e o fizesse tornar p>era 
Cananor, donde não sahiria sem seu man- 
dado; e não lhe querendo obedecer, o pren- 
deria, e levaria em jerros, e o entregaria 
a D. Simão, de quem cobraria conheci- 
mento de sua entrega; e que se elle se 
quizesse defender, o mettesse no fundo. i> 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. ii, cap. 
6.— (.(.Alguns dos Capiitães lhe disseram 
que pareceria temeridade, que o hom ser ia 
ajuntarem-se os galeões, e encadearem-se, 
e fazerem-se fortes pera se defenderem, 
se os inimigos os fossem commetter. Ou- 
tros foram d.epjarecer que pelejassem, por- 
que os navios inimigos eram rasteiros, e 
que forçado haviam de receher muito 
damno.y) Idcm, Ibidem, Liv. v, cap. 3. 
— (íE desembarcando toda a gente, poz 
estancias em terra, e arvorou suas ban- 
deiras, e começo'!^ a correr com o serviço 
de tíoltão Badur, mandando rodear a Ilha 
pelos catures 2>c')'a defenderem os passos, 
se os Magores os viessem commetter, do 
que elles não tratavam, ponjue andavam 
espalhados pelo Jleyno a roubar; e alguns 
Itegulos liesbutos por remirem suas vidas, 
e Estados se foram jjera o jSlagor, e se 
fizeram seus vassallos; mas outros que 
viviam em .cerras, e passos estreitos, for- 
tificáram-se nellas, e se defenderam, e to- 
dos os mais foram destruidos dos Maijo- 
res, e os que podiam escapar de suas mãos 
vinham fwjindo pera Dio, onde estava 
Soltão Badur, cuidando que se segura- 
vam; porque na verdade, não ha cousa 
que mais anime os vassallos, que a pre- 
sença do seu Itey, quando elle não he tão 
fraco, e acovardado como este harharo.» 
Idoiu, Ibidem, Liv. ix, cap. 7. — «.Cas- 
tanheda, e Pedro j\íaffeo, que o segue, 
contam isto de outra maneira, e dizem que 
a Rainha com o filho desesperada de se 
poder defender huma noite, e que 
a mais gente achando-se ao outro dia sem 
o lley, fizeram grandes fogueiras, cm que 
se queimavam com todas suas fazendas, 
e que quando a Cidade jora entrada não 
acháram nella pessoa viva: cousa que não 
achámos na lembrança dos Gentios da- 
quelle temjM, e achámos em hum livro de 
regimentos velhos, que andam na casa dos 

Contos de Goa, feita memória desta jor- 
nada por Gaspar Pires de ilatos, (que 
servia de Escrivão do Secretario Simão 
Ferreira, que de lá trouxe Diogo de Mes- 
quita, e os mais Portuguezes, que lhe 
contáram o successo desta jornada,) que 
f aliando nas cousas de Dio, diz estas pon- 
tuaes palavras. D Idoin, Ibidem, Liv. ix, 
cap. 'ò.-^aLido a obra crescendo, não 
deixavam de acudir a Dio os rebates dos 
]\lagores, que ainda andavam pelas terras 
do Reyno de Camhaya á sua vontade, e 
naqunUes dias chegou hum catur de Ba- 
roche com carta daquelle Capitão, em que 
pedia a ElRey o soccorresse, porque tinha 
por novas, que os Alagores determinavam 
de ir commetter aquella Cidade, pera o 
que elle se quiz valer do Governador, e 
lhe mandou jycdir ahjum Capitão com sol- 
dados pera se irem metter nella, e favo- 
recerem os seus, ponjue com verem Por- 
tuguezes se animariam todos a se defen- 
derem.» Ibidem, cap. 9. 

Sübro elle alfangcs cento a golpes chovem, 
Sc descarrcfíam pondcrosas liaclias, 
Mas o intrépido Nuno a um lado c outro 
Fero, estrue, defende-se, e derruba 
InerniG c só ao ismnclita armado 

GAREUTT, D. TlIlA^•CA, C. 11, Cap. 14. 

Caminho se abro entre as cerradas turmas 
Das moiriseiis espadas... Espantado 
Do tanto esforço, e como que vencido 
D'um podêr sup'nor, rccua o moiro ; 
E o intrépido mancebo, defendendo-se, 
lletirando-se, emfira a escada alcança. 

IDKM, IBIDEM. 

, Ja completa 
10 a tranqueira, e a tempo ; que os cavalloa 
Do can^'asso c feridiia so abatiam. 
A su,".s frágeis muralhas se acolher.im, 
lí da turba qiic os córca se defendem, 
Como leCíes á bucea de seu antro 
Polos filhos o esposa combatendo. 

iDEM, iniDiíu, c. VII, cap. 19. 

— Syn. : Defender, sustentar, proteger. 
Defende-se o qiio c atacado; sustenta-se 
o qnccstá vacillante, que não se tom de per 
si, prestes a cair; p)rotege-se o que ó fra- 
co. Defendemo-nos combatendo, resistin- 
do contra a força oppressiva; sustenta- 
mo-nos apoiados cm nosso poder, credito 
e nome; protegemo-nos pondo-nos a co- 
berto. 

Defender suppõc um perigo real c pre- 
sente ; sustentar o j)roteger uma fraqueza 
que expõe ao perigo ; toma-se um defen- 
sor quando cstil cm perigo, pois ó util ter 
sempre ^í'oíecíores. Sc os fracos podessenl 
sitsíewfar-,se mutuamente, poderiam defen- 
der-se o não precizariam de protectores. 
Somos protegidos por outrem, sustenta- 
mo-nos e defendemo-nos por nós mesmos. 

DEFENDÍDO, pass. do Defender. 
— Syn. : Defendido, prohihido. Estas 

duas palavras designam geralmente uma 
cousa que não é permittido fazer, em con- 
sc(]^ueucia d'uma ordem ou d'uma lei po- 
sitiva. A sua diíFerença consisto em não 
so dizer prohihidas senão as cousas quo 
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sSo defendidas por leis humanas oxi de po 
licia. O coito é defendido; e o contraban- 
do prohihido. 

DEFENDIMÈNTO, s. m. ant. Defensa, 
prohibição. — <iSe alguuns Juizes dados 
pollo Bapa^ ou pollos Bispos, ou os Bis- 
pos per alguuns Clérigos contra alguum 
Concelho, queperteença a ElRey,ou alguum 
do Concelho escõmungarem, ou poserem 
sentença de interdiçom em elles per sua 
cidpa delles, ElRey aas vegadas, e aas 
vegadas o Concelho defende a esses Cléri- 
gos toda merchandia de comprar, e vender, 
e que nenhuum os nom receia em suas ca- 
sas, poendo-lhes pena grande,« grave, que 
lhes nom dem fogo, nem auga, penando 
aquelles, que contra esto forem; e este de- 
fendimento tal os Avençaaes d'ElRey, e 
os Concelhos fazem-nos apregoar a pre- 
goeiros pelos muros, e pelas Villas suas, 
e pelos outros lugares; e o que he mais 
pior desafiam-nos Clérigos, e eslndham-nos 
dos seus averes, e também do que haõ das 
Igrejas, como do que ham de seus patri- 
mônios; e esso meesmo fazem mal aos Bis- 
pos, e aos Juizes, ou aos Vigários quando 
dam algumas sentenças nos preitos. v Or de 
nações Aflbnsiuas, Liv. ii, Tit. 1, art. 6. 
•— «Respondem os davanditos Procurado- 
rêS, e prometem que ElRey defenderá, 
que se naZ façam taaes cousas, e fará 
guardar seu defendimento, e fará fazer 
emmenda dos dapnos, e dos tortos, penan- 
do os que o contrairo fezerem, assy como 
forem penadoiros.D Ihiáem^ art. 7. — «yls- 
ten-te do quebrantamento da livridoem da 
Eygreja, a qual certaixiente quem quebran- 
tar, quebranta a qrãforteleza, em na qual 
está a Fee Cathòlica, e em na qual a ter- 
ra do Rey sta enderençada: demais as- 
ten-te do filhament'^ das cousas Santas, a 
cujo defendimento o departidor, e dador 
de todolos Regnos cingio-te d^espada tem- 
poral, para fazer dereito: des y asten-te 
dos tortos, e das perseguiçoens das pes- 
soas, das quaes o encomendamentote Deos 
deu, pera honra do seu Nome, stabelecen- 
do-as pelo Pohoo seu: e nom soomente as- 
tenhas-te, mais constrange a teus sojeitos 
que se astenham destas cousas.n Ibidem, 
art. 38. 

DEFÊNSA, s. f. (Do latim defensa, do 
supino defensum, de defendere, defender). 
Acçào de defender ovi defender-se. 

— Pôr-se em defensa, em estado de se 
defender, de defesa. — aSenhoras, disse 
Orjaque, quando eu vier, se virdes que 
se desmanda a se pôr em defensa, lançai 
mão delle. .Assi o faremos, responderaZ 
ellas.t Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
23. 

— Meio, arma para se defender. 
— Protccção, amparo, apoio dado con- 

tra o que ataca alguma pessoa ou cousa. 
— Tomar a defensa de alguém, tomar 

sobro si, ou encarregar-se de o defender, 
justificar. 

— Dar a vida em defensa da patria, 

defender a sua patria, ou os seus interes- 
ses, ou a honra d'ena. 

— Termo de Marinha. Tudo o que se 
emprega para impedir o choque de outra 
embarcacào. 

— Termo de Fortificação. Defensa da 
praça, os muros,e quaesquer fortificações. 

— Praça sem defensa, rasa. 
'—Linha de defensa. Vid. Linha. 
— PI. Partes de ura recinto que flan- 

queam oiitras^ como os parapeitos e as ca- 
samatas que defendem as posiçoes que 
lhes ficam oppostas. 

DEFENSÃO, s.f. (Do latim defensioné). 
Vid. Defensa. — «Pode-se poer enxemplo 
no que mora em, terra Jugadeira, que ao 
tempo que a terra foi dada ao Fidalgo, 
Cavalleiro, cfec. era piam, ou leigo, e des- 
pois he feito Cavalleiro d'Espora doura- 
da, ou de conthia, e tem Cavallo pera ser- 
vir, e o mostra ao tempo da Eyra, ou 
Dorna, ou he feito Vassallo por serviço 
Nosso, e defensora da terra, ou Clérigo, 
e pelo Foral dado aa dita terra, Caval- 
leiro, Vassallo.y> Ordenações Affonsinas, 
Liv. 11^ Tit. 45, § 3. — <íAo que dizem 
aos vinte e hum artigos, em que dizem que 
fez Hordenaçom, que se alguma molher 
se dissesse manceba de Clérigo, ou d'Aba- 
de, e furtasse o que esse Clérigo, ou Aba- 
de tevesse, ou outrem per seu aazo, ou 
mandado, que nom fossem theudas a pena 
de Justiça, e o Clérigo nom podesse mais 
demandar o seu, o que he contra direito 
tolher auçom, ou defensora ao que a tever.» 
Ibidem, Tit, 7, art. 21. — «A este arti- 
go responde ElRey, que elle nom poz 
Hordenaçom sobre os Clérigos, mais foi 
outorguado em Cortes geraaes por prol 
cummunal, e bem de toda a terra, por 
quanto hi nom ha agora moeda antigiia, 
e foi hordenado de se pagar por cada 
hicma livra de moeda antiga quinhentas 
por huma desta moeda, que ora corre, 
consentindo os Prelados em ello; e ainda 
que o nom consentissem, devem-no a con- 
sentir, por quanto he prol communal, e 
bem de toda a terra; porque ao Reyper- 
teence soomente fazer moeda, e mudal-a, 
e poer-lhe a valia, segundo entender por 
prol cummunal, e seu serviço, e por boa 
defensora da terra.d Ibidem, art. 23.— 
«Mas quem terá tão boa memória, que se 
possa lembrar de quantas dijferenças quan- 
tas novidades incertas tem huma mulher 
Pois antre todalas cousas he a mais tra- 
balhosa de conhecer; porque dissimulan- 
do o desejo, e negando a tençaZ, mostraò 
O que não sentem, e sentem o que naZ di- 
zem, tudo pera defensaõ de seus enganos, 
e pera males de corações vencidos, t Bar- 
ros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 10. —«A^a- 
facor com estas palavras ficou hum pouco 
turvado, e olhando pera os seus hospedes 
vio com quanta diligencia se pmnhao na 
defensão da pousada: e esforçado com 
seu favor, disse: Senhores, estes sau da 
linhagem daquelle, que a outra minha 

neta levou, e dssi me parece que o querem 
fazer a estas, por ièso naZ me leixeis de ■ 
honrar.D Idem, Ibidem, cap. 26. ' 
Capitão Pinto andava já levando ancoiO:, 
porque tinha visto os navios, e a gente em 
terra, e acudindo ás armas com vinte e 
sinco homens que comsigo levava, po^-^^ 
em defensão, porque já o entravam 
algumas partes. D Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. IX, cap. 4. 

Ja sôbrc o alto do muro os mais aíToitos 
Subindo chegam ; ja bradar Saiictiago 
Ia Afionso m;indar ; vela de moiros 
Oá descobre, e gritou : 'Alnrma, alarma . 
Os sitiados, que despertos sempre 
Prestes estào, á defensão açodem. 

GAKRETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 26. 

Brioso arroja 
O moiro o seu; lealdade lhe não aoffre 
Cuin armas deaeguacs peleja ignóbil. 
Sem defensão á espada fica o peito, 
Fica a frente. 

ID£M, IBIDEM, C. X, Cap. 31. 

DEFENSÁR, V. act. ant. (Do latim de- 
fensare), Vid. Defender.— nMandaremos^ 
chamar aa nossa tenda o Conde-estahrêi 
o Marichal, e o Ouvidor, e Meirinho ^ 
hoste, e faremos hi vir todolos fidalgos^ ^ 
cavalleiros, e Capitaaens, e encomeT^^ 
dar-lKemos per mandamento muito s®" 
gidarmente que elles, e todos os que com e 
forem, e de que carreguo teverem, H 
obedeçam em todo o caso ao Conde-esta J > 
e Marichal, e ao dito Ouvidor, e ^ ^.gs 
nho, prometendo grande escarmento 
que o contrairo fezerem: e nom, se trci 
lhe nenhuum de fazer uniom, nem de 
sar alguum que mereça haver eseavm ^ 
per justiça nem o colha em sua ten 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit- ' 
§7. 

DEFENSÁVEL, adj. 2 gen. (De 
com o suffixo «avel»). Que se P° f 
fender e sustentar contra o inimigo; 
ceptivel de defesa. — Caminho 

— Antigamente; Armas defensa^ 
defensivas.— «O Alquaide Moor ^ 
mandar apregoar da nossa parte,^ <1^ 
dolos meestres dos navios, que vierem 
fora dos nossos Regnos ao lugar, on ej^^^ 
Alquaide, como chegarem requeirf^'"^ a, 
quaidé pequeno, e o Escripvam 
cio, que vejam todalas armas defenS 
que trouverem, e elles mostrem-1'i'^^ r 
as haverem logo d'escrepver; « bem ^ 
escrepvam outra vez ao tempo da 
tida pera se veer se levam 
trouveram, o que lhes nom deve i, 
sentido.i> Ordenações Affonsinas, 
Tit. 62, § 21. . , ^fef 

— Valoroso, disposto a resistn"- 
o animo defensável. _ def®"^' 

DEFENSÁVELMÊNTE, adv. 
savel, com o suffixo amente»)* 
modo defensável. 

DEFENSiVEL, adj. 2 gen. (1^® 
com o suffixo «ivel»). Q"® 
fender, capaz de defensa. Vi 
vel. 
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Rp .^^^SÍVA, s. f. (Vid. Defensivo). 
.. de todos os meios de defesa. At- 

fe defesa, disposição para se de- aer. — Portugal precisa de exercito 
sustentar a defensiva, dado o caso 

naç^^'' ^ guerra por qualquer 

Estar, sustentar-se na defensiva; es- 
sem atacar, para se defen- 

~^Pôr-se na defensiva, collocar-se na 
de se poder defender. 

.«ENSÍVO, adj. (Do latim defensum, 
p pino de c?e/encíere_, com o suffixo «ivo»). 

para a defensa, que serve para 
^^ender, que pertence á defensa. — 

defensivo.—Armas defensivas.— 
forqas o podem soffrer, e lá 

jd^nharaò armas defensivas de pelles de 
g Pera se combaterem com os outros, 

tostados saã as offensivas 
ÍUe os matad. Os despojos de sua vi- 

g saò estes hábitos que vestimos, ti 
Clarimnndo, Liv. ii, cap. 28. 

se limita á defensa, que espera 
1 o ataquem para combater. — Guerra 
oeiensiva. 

''í- Preservativo, antidoto, que ser- 

"le J ^®^®iider. — «0 pesar que está se- 
«e " j *^0 coraçam regam-no os olhos, e 

d®f6nsivos para nam en- 
por quam contraira he da 

f. que até os ossos seca, o spiritu 
triste,-!, D. Joanna da Grama, Ditos 

p. 63, _(ed. de 1872). 

da^ Cirurgia, nome que se 
^'^tigamente a todos os meios ex- 

se applicavam sobre as partes 
para as livrar de qualquer con- 

íím. ®^^®rior, o principalmente da im- ®ao do ar. 
Q ^'ENSÕR, s, m. (Do latira defensor). 

defende, protege, sustenta; patro- 
"f^fensores som huuns dos tres es- 

Pfeos quis, per que se mante- 

^ ca bem assy como os que 
^ í 0^0 povoo chamam oradores, e aos 

2'®'" homeens 
'"^o.nf j '"-'^''•'6''^ e se manteem, som ditos '^'jores, e os que ham de defender som 
U5g j. ^defensores.» OrdenaçõesAffonsi- 

®?úe porque aquelles, 
/ejij principalmente perteence a de- 
tigQ^ ' os Cavalleiros, a que os an- 
tdzQQ '^^^''^arom defensores por algumas 
® por ^ porque som honrados, 
e h.Q^^ ^om assinadamente estabelicidos, 
jUeeç , pera defender a terra, e es- 
% I ° todas estas cousas sobreditas, e 

veeneer seus inimigoos, ven- 
'■es ^ttes, teverom por bem os Sabedo- 
?Ue cousas, que catassem homeens, 
So?w naturalmente houvessem ver- 
"■^irrip^ ' § 

houverem feito ao corpo, 
'^o.Q '^^fazer outro tanto a Alma, levan- 
'"ecejgj. em que ha de começar a 

'''dlalho de voontade, pedindo a 

Deos mercee, que lhe perdoe seus pecca- 
dos, e que o guie, perque faça o melhor 
em aqudla Hordem,.que quer receber em 
maneira, que possa defender sua Ley, e 
fazer as outras cousas, segundo lhe con- 
vém; e que el lhe seja guardador e de- 
fensor aos perigoos, e aos embargos, e 
aas outras cousas, que lhe seriam contrai- 
ras.D Ibidem, § 2Ü. 

A grande, antiga Koma 
Confusa o vio, o ainitn víicillante 

No verdadeiro dogma 
Os olhos abaixou, mais já triunfante 

Vos chama; vos festeja 
Da Fé colnmna, Defensor da Igreja, 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 104, (3.° ed.). 
Claros os gritos sào. Mau fado a espera 
Se cm suas inàos cahir. Oh Deus que susto! 
Com o seu roubador, seu cavalleiro. 
Seu defensor... Ou como hade chamar-lhe?... 
Se abraça, e esconde o rosto delicado 
No seio áspero e fcrrco da armadura. 

OARBEIT, D. BKANCA, C. 7, Cap. 16. 

— Termo da Antigüidade : Appellido de 
Hercules que tinha um templo em Roma 
com este titulo. 

DEFENSÔRIO, s. m. (De defensor, com 
o suffixo «orio»). Defensão, defesa. 

DEFERÈNCIA, s. /. (Do thema defere, 
de deferir, com o suffixo «encia».) Con- 
descendencia, respeito, attenção, para com 
alguém. 

DEFERÈNTE, adj. 2 gen. (Do latim de- 
ferens, deferentis, part. act. de deferre). 
Termo d'Astronomia. — Circulo deferen- 
te, ou, substan ti vãmente, o deferente, cir- 
culo imaginado pelos antigos astronomos, 
para explicar certas illegalidades dos pla- 
netas, vistas da terra, supposto immobil 
no centro do mundo. 

— Termo de Anatomia. — Canal defe- 
rente, conducto excretorio do testículo. 

— Que tem deferencia; condescendente 
á vontade de outrem. 

DEFERIDO, part. pass. de Deferir. 
— Formula usada nos despachos de re- 

querimentos, etc., em que se concede o 
que n'elles se pede. 

DEFERÍR, V. act. (Do latim deferre). 
Outorgar, conceder o quo so pede. — 
« Tristão de Taíde foi logo avisado de 
tudo, e o sentio em estremo, e bem enten- 
deo que se lhe offereciam grandes traba- 
lhos, e mandou pôr muito resguardo, e 
regra nos mantimentos que havia, deitan- 
do muitas espias pera saber dos desenhos 
dos inimigos; e em ElRey Aeiro que es- 
tatua na fortaleza poz grandes vigias, e 
gtiardas, não lhe deixando mais que as 
amas que o creavam, e deitou algumas 
pessoas que apalpáram a Rainha com pa- 
zes, e o mesmo a ElRey de Tidore, com- 
mettendo-se-lhe p)or sua parte muitos par- 
tidos, sem elles defirirem a cousa algu- 
ma.)•> Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
IV, cap. 4. 

—Deferir o requerimento, ou ao reque- 
rimento, despachar em conformidade do 
quo n'elle se pede. 

— Attender, conceder favores. 
~ V. n. Ceder.—Deferir aos conselhos, 

á experiencia, ás razões produzidas. 
— Aportar, fazer escala, arribar, vir 

ter. — aNa Costa de Malabar onde todos 
(os navios) vinhão deferir.» Barros, Dé- 
cadas, I, Liv. X, cap. 5. 

— Deferir-se, v. refl. Respeitar, con- 
descender, attender, referir-se a alguém. 
Vid. Differir, e Desferir. 

DEFERÍVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
defere, de deferir, com o suffixo «ivel»). 
A que se pode deferir, que merece ser 
deferido. 

DEFÊSA, s. f. (Vid. defensa). Acção 
de defender alguém ou alguma cousa, ou 
de se defender. — A sua defesa contra os 
que o assaltavam deu tempo a que lhe 
chegasse soccorro. 

— O que serve para defender. 

Não se contenta a gente Portugueza; 
Mas seguindo a victoria estrue e mata; 
A povoaçào sem muro e sem defcza, 
Esboinbardca, accende e desbarata. 

cAM., Lus., e. I, est. 90. 

— Acção de defender uma praça, uma 
nação. 

'Mas o sangue era meu  
A vertcr-se por mim na árdua defesa 
Do mal seguro reino.... Eu combatido 
De remorsos, tristeza e desalento, 
Mc incerrei dias. mezes, so, intregue 
A um vago, melaneholico desejo 
De pôr termo a ésta vida amargurada. 

GABBETT, D. BBAMCA, C. IV, Cap. 23. 

— Justificação, apologia. 

Tudo secou: 
sem cor d"esperança 
o tempo levou 
toda a confiança; 
a pena ficou 
com quem bem me pesa 
naquesta defeza. 

D. J. DA OAMA, DITOS DA FBEIBA, p. 96, (cd. dO 
1872). • 

— Razoes allegadas contra uma accu- 
sação, provas, etc. — a Que poderia seer, 
que estes nom seriam Clérigos, e fariam 
esto á cautella pera veerem, e saberem 
quaaes som as provas, que contra elles 
som, e os eicessos, de que os aviam d'acu- 
sar, e poderiam seer avisados de poderem 
fazer sobornaçom de testemunhas Jalsas, 
ou allegar outras defesas falsas, porque 
se poderia perder direito, e justiça.Or- 
denações Affonsinas, Liv. n, Tit. 6, § 6. 
art. 3. 

— Prohibição. — <íE este mandado, e 
defesa se nom entenda naquelles, que ti- 
rarem as ditas armas, ou ferirem com 
ellas em defendimento de seu corpo, e de 
sua vida, e por partir, e estremar alguum 
arroido;porque taaes como estes nom eaaem 
em penas alguãs.D Ordeuações AfTonsinas, 
Liv. v, Tit. 33, § 6.—«A' qualquer, de 
qualquer estado e condiçom que seja, qu& 
esto passar, pola primeira vez perca o 
sendeiro, ou mua, ou facanee, que aasy 
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contra deffesa trouver; e pola segunda 
perca toda via a hesta, que assy trouver, 
e seja preso tres dias, e degradado da 
Correiçam Jionde viver ou tever os beens.y> 
Ibidem, Tit. 119, § 24. 

— J^ôr, fazer defesa, proliibir. — d A 
esto responde ElRey, e diz que elle nom 
pos defesa aos Clérigos em especial, mais 
por hoa governanta de seus Regnos, e por 
prol cummunal de toda a terra, e por seu 
serviço pos geeral estabelicimento das di- 
tas cousas; e quando o estatuto, ou Ley 
he posta per o Rey em geeral, lega per 
Direito Canonico, e Civil todalas pessoas 
de seus Regnos, assy Clérigos, como Lei- 
gos, e som todos teudos de as guardar; e 
quaaesquer, que fezerem o contrairo, de- 
vem encorrer nas pènas contheudas nas di- 
tas Leyx, ou estabelecimento, segundo se 
por Direito, e Ilordenaçoões pode mostrar; 
de mais que a Hordenaçom do ouro, ou 
prata, entende-se quando a parte expres- 
samente se ohrigua per ouro, ou prata; 
e elles podem fazer seus arrendamentos a 
ouro, ou prata, ou ao que valer ao tempo 
das pagas, qual ho obriguado quiser pa- 
gar, sem temor de tal pena.» Ordenações 
Affonsinas, Liv. ii, Tit. 7, art. 11. 

— Deveza, coutada. 
— PI. Defesas. Termo d'Armaria. Os 

dentes do javali que lhe servem de pre- 
sas, sendo do differente esmalte do que se 
observa no corpo do animal, e no campo 
do escudo. 

— Syn. : Defesa, prohibição, inhibicão. 
Defender, latim defendere, opposto a 
oíFender, encontrar. A defesa é a acção 
d'afFastar, repellir o que nos vem ao en- 
contro, o que offende; porisso defender 
significa proteger, garantir. Frohiber e 
prohibition, inhiber, e inhihition, sao com- 
postos do verbo latino habere, haver, ter. 
Prohibir significa ter em frente, ao longe, 
e oppur uma barreira, um obstáculo, de- 
fender. Inhibir significa suster, defender 
com ameaças. Valia e muitos sábios col- 
locam entre os verbos latinos proliibere, 
e inhihere, esta differença, que o primei- 
ro annuncia uma defesa geral de fazer, 
quer seja começar, quer continuar; e o 
segundo, a defesa particular de continuar, 
reincidir, perseverar. A defesa impede 
pois que se faça o que prejudica ou of- 
fende ; a prohibição, o que poderia fazer- 
se ; a inhibiqão, o que se faz irregularmen- 
te. Portanto a defesa tem um motivo de- 
terminado pelo proprio valor do termo, o 
de impedir, d'incommodar, ofFender, fe- 
rir : a ptrohibiqão não indica pelo valor da 
palavra nenhum motivo; nao faz mais 
do que aíFastar, repellir a cousa. Quanto 
á inhibiqao, limita-se a desenvolver a au- 
ctoridade para suster o curso d'uma cou- 
sa contraria a uma ordem estabelecida. 
Defende-se o que se não deve fazer, o 
quo é máo. Prohibe-se o que se poderia 
deixar fazer, o que era legitimo. Inhibe- 
86 O quo nuo pode fazer-se, o quo ntío é 

livre. No uso, defesa ó o termo generico ; 
abrange toda a especie d'objcctos; per- 
tence a todos os generos d'estylo. Prohi- 
bição ü do estylo regulamentar; applica- 
se aos objectos d'administração, do poli- 
cia, de disciplina. Inhibição ó do estylo 
de chanccllaria; emprega-se propriamente 
no expediente da justiça; reune-se á de- 
fesa, e com razão, porqxxc a justiça não é 
considerada a impedir senão o (j[uo está 
mal o já defendido. 

DEFESÂR, V. a. ant. (De defesa). Cer- 
car algum terreno para que fique sendo 
defesa ou devesa; coutar, vedar. 

DEFESO, part. pass. irregular de De- 
fender. — >íE de vogar, e conselhar esto 
he segundo direito, porque defeso he aos 
Sacerdotes nom litigaarem, nem tomarem 
tal encarrego, ca por taaes negocias secu- 
lares careceriam do Ojjicio Devino, eiti que 
devem seer occupados.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv^ II, Tit. 7, art. 11. — aE de 
nom trazerem, armas he geeral a todolos do 
Regno, como suso dito he: porem que lhes 
nom tolhe, que as levem quando forem fora 
da Villa direitamente pera hirem seu ca- 
minho, e pelo caminho, mas na Villa nom; 
e quando vaaõ aas matinas, nom as devem 
trazer, pois he defeso a todos, que as nom 
tragam, por tirar arroidos, e muitos ma- 
les, que se delia seguiram quando as tra- 
ziam, e podiam seguir: e se os Leigos as 
nom haõ de trazer, muito mais as nom 
devem de trazer os Clérigos; porque por 
seu Direita Canonico lhes he defeso que 
as nom tragam: e se os Prelados soube- 
rem, que as trazem, devem-nos d'escãmun- 
gar.D Ibidem, art.15. — <i8ealguum Judeu, 
ou Mouro, ou qualquer outro Infiel fagir 
pera a Igreja, acautando-se a ella, nom 
será per ella defeso, nem gouvirá da sua 
imunidade, porque a Igreja nam defende 
aquelles, que nam vivem sob a sua Ley, 
nem obedeecem a seus Mandamentos: salva 
se elle se quiser lago tornar ChrisptaaZ, 
e de feita for tornado aa Fe de Jusu 
Christo, ante que parta da Igreja; ca em 
tal caso j)oderá gauvir da immunidade 
delia assy, e tad compridamente, coma se 
aa tempo, que se coutou aa Igreja, já fora 
Chrisptaaa: porem mandamos que assy se 
guarde daqui em diante.-» Ibidem, Tit. 8, 
§3. — iltem. O teedor das estradas, e ca- 
minhos, ou que de prapasita paoem fogo 
aas paães, ainda que se caute aa Igreja, 
nom será per ella defeso, nem gouvirá da 
sua imunidade.y> Ibidem, §8. — «.Outro 
sy consirando Nós quanto ao Senhor Deos 
apraz com a honesta castidade dos boõs 
homeens cazados, e como em nossos Regnos 
ha muitos homens casados, que notoria- 
mente teem barregaãs, nom receando de as 
teer, por que sabem, que nom am por ella 
de ser presos, nem haver autra pena de 
degreda, alem da corentena que paguã, se- 
gundo jorma da Ilordenaqam: Queremos 
e jMandamos, que daqui em diante qual- 
quer homem casado, que barregaã tever, 

pague a dita corentena da Cadêa, e sy 
preso, e degradada, assy e per a mansi 
que a amdem ser as barregaãs d'esses cã 
sadas: e na sentença de seu degredo seja 
lhe logo defeso, que nam estem amios 
hum lugar durante o tempo do dito ^ 
gredo.D Ibidem, Liv. v, p. 
como as chagas, e mortes dos rnai'^ 
ainda estavao frescas na sua meinori ; 
começarad de o reprehender, castigo^'^ 
quem neste caso andava; mas quanto 
isto era mais defezo, tanto crescia ne 
a amor: e cam as forças delU fO 
Melinor a obediencia de sua mãi, fi^9^''^, 
que hia montear á Ilha de Melina, o 
se ambas virão, e passarao taes 
que contra vontade de todolos seus se 
saraô.D Barros, Ciarimundo, Liv. 
14. 

Co esses formosos paços deparara, 
E ou' fosse acaso, ou certo coiilieccsse 
Quando os leões doiniiam, penetrára 
Sem pVigo algum pelos jarrlins defesos; 
E de condicção que é, ousado, e amigo 
De íiveutuias correr, entríra ardido 
No piilacio e nas salas marchetadas, 
Quo dizem todos ser, do pedras íintis 
Com brilhantes roçamos d'oiro o seda. 

GAIIKETT, D. BIIANCA, C. III, Cap. 14. 

—Jlas a força 
Do talisman vencia, a Cruz terrível 
Dardejava faíscas rutilantes, 
Como a espada de fogo que fulmina 
Nas mãos do guardador do Eden defeso. 

IDKM, IBIDEM, C. V, Cap. 6. 

— Armas defesas, prohibidas 
— Cousa defesa, não permittida. 
— Dias defesos, cm que não 

trabalhar. é 
— Sitio defeso, campo defeso, 

prohibido entrar, cercado de 
impedir que entre alguém n'elle, coi ' 

DEFEZ... Todas as palavras q"® 
cem por defez... busquem-se coni o , _ 

DEFFENSÁR. Os addicionadores 
raes põem a palavra deífensar ® 
buem-lhe a significação do^ o® 

d'Al- perder confiança, auctorisanuo-a 
Inéditos d'Alcübaça. Nos Inéditos^ 
cobaça não se encontra esta 
sim a seguinte: deífeuzar, c nein 
deífensar podia ter aquella flnnçH; 

DEFFEUZÁR, v. n. Perder a conn^^ ^ 
desconfiar. — «.Pequeneza do ^ 
quando ha grande temor da 
do ben, que lhe he mandado, « 
das suas forças pera o começar. ^ 
rança, he quando a alma he a, ^^çalo; 
grandeza do ben, que non ousa 
nem o leyxar começado, e 
da de Deus.ii Cathecismo p- 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i-, 

DEFIGÍÊNCIA, s. f. (üo ge tJ' 
tia). Falta, quebra; falha no 
nha esmado ou orçado. líiti"^ 

DEFICIENTE, adj. ^ 
dejiciens, deficientis, part. a. • 
re). Em que ha deficiente d®' 

— Termo de Arithinetica. 
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ou, substantivamente, um defi- 
•-'ente, aquelle cujas partes aliquotas, to- 
■Badas juntamente, formam uma somma 
'Denor que o todo de que fazem parte: por 
®xemplo, 8 é um numero deficiente, por- 

ií, e 4, suas partes alíquotas, som- 
■»adas dão 7 e não 8. 

Déficit, m. (Do latim déficit, falta, 
deficere, faltar). O que está de menos 

uma conta, n'uma receita, etc. 
' Situação financeira em que as des- 

pesas excedem a receita. 
■~"Obs. : Déficit rigorosamente no plu- 

r •ievia dizer-se os déficit; mas o uso 
"ítroduziu na lingua portugjicza a íbrma 
"sficits. 
,.DEFIDÊNTE, adj. 2 gen. (De ãiffidens, 
'ffidentis, part. act. de diffidere). Que 

pouca fé ou confiança. Vid. Diffi- 
âente. 

pEFINÁR. Vid. Definhar. 
t DEFINHÁDO.^Jai*^. Jíciss. de Definhar. 

g DEFINHAMÈNTO, s. m. (Do tliema de- 

\ definhar, com o suffixo «meu- 
")• Estado do que se definha. 

Ant.: Definhamento da lua, min- 
Siante. 
ç DEFINHÁR, V. act, (Da preposição de, 

uQar). Emmagrecer. 

ah! sob essa pompa os n.ào affeitos 
^embros definham, e nas faces pallidas 

"■'■tbique iuipostor nào suppre a rosa. 
oabiiett, d. beanca, c. III, cap. 8. 

Figuradamente: Murchar, seccar. 

^eaabroclia, alva flor, linda murta, 
«snbroclia, quu amor te bafeja: 

a tua folha lustrosa vcceja, 
verinellios botões veem a abrir. 

'^3 no loiro, onde o sangue negreja, 
a picado dos golpes da espada, 
'^ue a folha, definhe estnyrrada : 

a glória vencida d'ainor. 
gabrett, d. branca, c. IV, cap. 8, n. 1. 

Da Porém ai! se o ramo 
Tn ® ai! se o desejo 
Oh ^ flo'"ído o sôcco loiro! 
Vai" Agar: uão pode aier-te o meu condào.' 

tolSM, IBIDEM, c. IV, cap. 14. 

Emmagreccr 
sUjjjí ®^^velmente; enfraquecer-se, con- 

DPrik' ir-se finando. 
ne)_ p, NIÇÃO, s. f. (Do latim definitio- 
ting^^'^'^'i^iação dos attributos que dis- 

^o^sa, que lhe pertencem, 
^ outra qualquer. 

Ç5o d uma palavra, explica- 
seu verdadeiro sentido. 

de Rethorica. Especie de ex- 
8e pqiJ diversos aspectos, pelos quaes 
''azein ^ uma cousa, ou que a ^ conhecer pelo menos cm parte. 

Dogmático. Decisão. — As 
Un concilios fazem auctorida- 

ant. Vid. Definição. 
Definir. 

s. m. (Do latim definitor). 
n.~-93 

A pessoa que, n'algumas ordens religio- 
sas, faz parte do conselho de ministros 
no governo da religião. Distinguem-se 
definidores geraes, e provinciaes. 

— O que foi eleito por procuradores 
em cortes para, conjunctamente com ou- 
tros, e em numero menor, tractarem os 
negocios ; membro d'essas commissòes. 

— O individuo, a pessoa que define 
alguma cousa. 

DEFINÍR, V. act, (Do latim definire). 
Determinar, fixar. — Não se pode defi- 
nir o tempo e o logar em que isso acon- 
teça. 

— Explicar uma cousa por attributos 
que a distinguem.—Definir uma palavra, 
uma expressão, explicar o verdadeiro sen- 
tido d'ella. 

—Em estylo Dogmático : Decidir.—De- 
finir uma pessoa, fazel-a conhecer pelas 
suas qualidades. 

— Definir se, v. rejl. Ser definido. — 
Isto define-se por si mesmo. 

DEFINITIVAMENTE, adv. (De definiti- 
vo, e mente'). Decisivamente, d'uma ma- 
neira definitiva. — O negocio quefoijiã- 
gado definitivamente. 

DEFINITIVO, A, adj. (Do latim defini- 
tiviis). Que termina uma cousa, um ne- 
gocio. — Regulamento, resultado defini- 
tivo. 

— 8. m. Junta de prelados em algu- 
mas ordens religiosas para ordenarem os 
negocios d'elles, fazer correcçoes, etc. 

DEFINITO, A, adj. (Do latim defini- 
tus). O opposto de infinito. 

— Niimero definito, determinado. 
— Artigo definito, o que indica um ob- 

jecto individualmente. Esto artigo é na 
lingua portugueza no singular: o (mascu- 
lino), a (feminino); no plural: os, as. 

DEFINITÓRIO, s. m. (De definir). Go- 
verno, assemblêa, congregação dos defi- 
nidores em algumas ordens religiosas. 

—Logar onde se reúnem os principacs 
d'um capitulo. 

DEFINIVEL, adj. 2 gen. Que pode ser 
definido. 

DEFIRÍR, V. act. Vid. Desferir. 
DEFLAGRAÇÃO, s. f. (Do latim dejla- 

gratio). Termo de Chimica. Explosão de 
chammas que consommem tudo. 

f DEFLAGRADOR, s. m. Termo de Phi- 
sica. Apparelho que, excitando energica- 
mente a potência electro-magnetica, pro- 
duz effeitos surprehendentes de combus- 
tão e de deflagração. 

— Apparelho proprio para incendiar 
matérias explosivas, por meio da elcctri- 
cidade. 

DEFLAGRÂR, v. act, (Do latim dejla- 
grare, arder). Termo de Chimica. 

DEFLEGMAÇÃO, s. f. (Do thema defle- 
gma, de deflegmar, com o suffixo «ação»). 
Termo de Chimica. Nova distillação A 
qual se submette um licôr obtido por meio 
do fogo, a fim do separar as partes mais 
aquosas das que o não são. 

DEFLEGMÂDO, part. pass. de Defla- 
gmar. 

DEFLEGMÂR ou DEPHLEGMÁR, v. act. 
Termo de Chimica. Separar a parte aquo- 
sa d'uma substancia, d'um licôr^ espiri- 
tuoso, etc. 

DEFLÊXÃO, s. f. Termo de Chimica. 
Movimento progressivo pelo qual um cor- 
po abandona a linha que descrevia para 
seguir uma outra.—A deflexão dos raios 
luminosos, 

DEFLIGAÇÃO, s. f. No jogo da espada, 
é fiu-tal-a, por baixo ou por cima do con- 
trario, sem tocar na sua. 

DEFLOGISTICADO, adj. Termo de Al- 
chimia. Que perdeu o seu flogisto. — Ar 
deflogisticado, nome do oxigênio na es- 
chola de Stabl antes do estabelecimento 
da nomenclatura chimica moderna. 

DEFLOGISTICAR ou DEPHLOGISTICÁR, 
V. act. Termo de Chimica. Tirar o flo- 
gisto a algum corpo, tirar-lhe o seu oxi- 
gênio. 

DEFLORAÇAO, s. f. (Do latim deflora- 
tione). Acto de deflorar uma donzella, vio- 
lar a sua virgindade. 

DEFLORADÒR, s. m. O que deflora. 
— Adj. O que se aproveita do melhor 

d'uma flôr. 
t DEFLORÁDO, k,part. pass. de Deflo- 

rar. — Uma menina deflorada. — Uma 
planta deflorada, planta a que cahiram as 
flores; uma anthera sem polen depois da 
fecundação. 

— Figuradamente : Indivíduo deflora- 
do, pessoa que perdeu o brilho da juven- 
tude. 

y DEFLORAMÊNTO, s. m. Termo de 
antigos costumes feudaes.—Direito de 
defloramento, synonymo do direito de per- 
uada. 

DEFLORAR, v. act. (Do latim dejlora- 
re). Tirar a flor, roubar a virgindade; 
deshonrar a donzella, 

DEFLUÍR, V. n. (Do latim dejluere). 
Diz-se do liquido que escorre; manar, 
correr. 

DEFLÚVIO, s. m. (Do latim defluvium). 
Descida, escoamento das aguas. 

— Termo de liledicina. Caida, queda, 
principalmente quando se pretende expri- 
mir effeitos de doença, como por exem- 
plo a perda dos cabellos. 

DEFLUXÃO, s. f. (Do latira defluxio). 
Corrimento d'um liquido, ou, em sentido 
figurado, a corrente de uma força, de ci- 
ma para baixo. = Particularmente estii 
mais em uso como sjmonymo de catarrho. 

DEFLÚXO, s. m. (Do latim defluxus). 
Dá-se este nome á infiammação leve dos 
conductos respiratórios. E' o gráo mais 
fraco da bronchite. 

— Defluxo asthmatico. Vid. Asthma. 
— Defluxo do peito. Vid. Bronchite. 
— Termo de Astronomia. Defluxo dos 

astros, movimento, curso dos astros. 
DEFORAR, V. act. (De de, o fòro). Não 

respeitar a lei. 
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DEFORMAÇÃO, s. f. (Do latim defor- 
matione). Alteração da fôrma. 

— l^ermo do Anatomia. Alteração da 
forma dos orgaos. 

— Termo de Botanica. Monstruosidade 
vegetal, caraeterisada por uma mudança 
da fôrma d'um orgão, ou d'um conjuncto 
de orgàos. 

DEFORMÁR, V. act. (Do latim defor- 
mare). Alterar a forma, desfigurar. 

— Deformar-se, v. rejl. Perder a sua 
fôrma. — Os dentes cáem, o rosto defor- 
ma-se, o corpo curva-se. 

DEFORMATÓRIO, adj. (Do latim defor- 
matus, com o suffixo aorío»). Que causa 
deformação. 

DEFORMADÔR, adj. (Do thema defor- 
ma, de deformar, com o suffixo «dôr»). 
Neologismo. Que deforma ou corrompo. 

DEFORME, adj. 2 gen. (Do latira defor- 
mis). Que perdeu a fôrma própria, natu- 
ral; deformado, disforme, desfigurado, 
feio, informe, contrafeito. — Corpo de- 
forme. 

— Bosto desforme.com feridas, cicatri- 
zes, manchas d'aspecto repellente. 

— Costumes deformes, grosseiros, in- 
cultos. 

— Termo de Botanica. Umhracido de- 
forme, o que não é redondo, ou que tem 
uma fôrma irregular, tanto na margem 
como no disco. 

DEFÓRMEMÈNTE, adv. (De deforme, 
com o suffixo «mente»). Com deformi- 
dade. 

deformidade, s. f. (Do latim defor- 
mitaté). Fealdade, desfiguração, irregula- 
ridade de proporção nas partes de algum 
corpo, desvio da fôrma regular, defeito 
de nascença ou effeito do accidente. 

X— Figuradamente : Fealdade. — Defor- 
midade do vicio, da ctdpa. 

DEFRALDÁR. Vid. Desfraldar, 
t DEFRATIDAÇÃO, s. /. (Do latim de- 

fraudatione). Acção de defraudar ; usur- 
pação. 

DEFRAUDADO, part. pass. de Defrau- 
dar. 

DEFRAUDADÔR, s. TO. (Do latim de- 
fraudator). O que defrauda. 

DEFRAUDAMÈNTO, s. m. (De defraudo, 
com o suffixo «mento»). Fraude, lezão. 

— Defraudamento da lei, malicia, as- 
tucia para evitar a pena imposta pela 
lei. 

DEFRAUDAR, V. act. (Do latim defrau- 
dare). Privar alguém do alguma cousa 
com fraude, engano, dôlo, má fé; furtar 
a alguém o que é seu; usurpar. — De- 
fraudar a (floria alhéa. 

— Destituir, privar. — As conquistas 
defraudaram o reino. 

— Defraudar a justiça a alguém, ti- 
rar-lh'a por fraude. 

—Defraudar a lei, usar de astucia, do 
subterfúgios, para -illudir as disposições 
d'ella, o a pena dos infractores. — «/í 
Porque a nos foi dito, que alguuns Cléri- 

gos, e Hordeens por defraudar esta Ley, 
tomam alguuns heens de raiz em pagamen- 
to de suas dividas dizendo, que nõ he 
compra, e que os podem teer sem embargo 
desta Ley: Porem querendo nós tolher es- 
te engano, mandamos que a dita Ley aja 
lugar em taaesheensassy dados empiaga- 
mento assy compridamente, como se ver- 
dadeiramente fossem comprados, porque 
achamos per direito, que igual cousa he 
em todo dar, ou receber em pagamento ao 
coutrauto da compra, e venda, &c.d Or- 
denações Affonsinas, Liv. ii, Tit. xiv, 
§4. 

DEFRÁUDO, s. m. ant. (De defraudar). 
Defraudaçào, a acçào de defraudar; a cou- 
sa do que se defrauda alguém; diminui- 
ção, subtracção fraudulosa. 

DEFRONTAR, v. n. (^De defronte). Es- 
tar situado defronte. 

DEFRONTE, adv. (Do de, e fronte). Em 
frente^ em face, da parte fronteira ou op- 
posta. — a Tanto que o Governador soube 
esta nova, havendo conselho com aquelles 
Capitães, assentou-se que se lançassem ao 
mar defronte de Cananor, que alli havia 
a frota de ir dar com elles, porque se os 
tomassem a terra haviam todos de fugir 
delia.» Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
V, cap. 3. — uMandou entrar toda a Ar- 
mada, e surgio defronte da Cidade o 
mais perto que pode ser: e logo a man- 
dou hater pelos galeões com grande terror, 
e espanto por dous dias continuos : em que 
ordenou com os Capitães o modo da des- 
emharcação, que se assentou fosse por es- 
ta maneira.i> Idem, Ibidem, Liv. Vii(, 
cap. 12. — (íMartim Ajfonso de Sousa 
atravessou, o golfo, e foi serrar a outra 
costa, e demandou a barra de Dio, e en- 
trou por ella muito embandeirado salvan- 
do a Cidade, e foi surgir defronte dos 
Paços d'ElRey, que estavam hum pouco 
assima, donde hoje está a Alfandega; e 
logo desembarcou acompanhado de todos 
os que com elle foram, e entrou na Casa 
d'ElRey, que o mandou receber pelos seus 
Grandes, e chegando a elle se lhe humi- 
lhou, mandando-lhe dizer, que era alli 
vindo pera o servir; e que por acudir a 
seu chamado deixara toda a sua Armada, 
que logo chegaria, com que elle estava mui- 
to prestes pera o servir em tudo o que lhe 
mandasse; e qua quanto aos Magores, que 
bem se podia segurar, porque em quanto 
alli estivessem os Portuguezes, elles não 
chegariam d vista daquella Ilha, e que o 
Governador não tardaria muito, e que en- 
tão se faria tudo o que elle mandasse. i> 
Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 7. — filiam 
os navios formosamente toldados, e em- 
bandeirados de sedas de cores, tangendo 
muitos instrumentos, até defronte das ca- 
sas d'ElRey onde surgio, e salvou com 
toda a artilheria, e o mesmo fizeram os 
galeões de fora, dando huma mui sober- 
ba, e formosa mostra. O Governador mu- 
dou-se da galé em que hia a hum bergan ^ 

tim toldado de borcado, e formosamen 
embandeirado, e foi-se entretenão ate 
dos os navios porem os proizes em w 
de longo da praia defronte dos 1 
d'ElRey: tendo o Governador dado oi 
a todos, pera que estivessem prestes, e 
mados pera tudo o que succedesse.» W ' 
Ibidem, Liv. ix, cap. 9. — fg{ 
todos os navios terem chegado a terra,] 
o Governador passando por entre e 
que o foram salvando por ordem, epo 
a proa defronte dos Faços 
acompanhado do Capitão mór, de 
de Sá, Pero de Faria, Fernão Bodri0^^ 
de Castcl-branco Ouvidor geral, e de 
da Costa Travaços, que aquelle anno c 
gára de Portugal provido do cargo de 
cretario.yi Idem, Ibidem. 

DEFRUTAR. Vid. Desfructar. 
DEFUMADO, part. pass. de Defumar- 

Ile hõa torta defumada, 
Tapiuleii'0 de privada, 
Qiie fiiz tanta rapazia 
Na metade de liTia encruzilhada, 
Quo noa trouxe d'arrancada 
A fazer-lhe cortezia. 

GIL VIC., COMKDIA DE IlUBF.NA, 

DEFUMADÕR, s. m. (Do thema defj 
ma, de defumar, com o suffixo «dôr»)- 
que defuma. , 

DEFUM^LÔURO, s. m. (Do thema ae- 
fuma, de defumar, com o suffixo 
ro»). Logar onde se defuma alguma co^iis * 

DEFUMADÜRA, s. /. (Do thema deiu" 
ma, de defumar, com o suffixo «dura» 
Acção o effeito de defumar, perfumar. 

— Antigamente: Perfume. , 
DEFUMAR, V. a. (De de, c fuma^- 

Expor ao fumo. . . 
— Curar ao fumo. — Defumar ' 

carne, etc. 
— Ennegrecer com fumo ; 

com o fumo de hervas aromaticas q 
madas, ou com outra substancia de 
ro agradavel lançada sobre brasas ou 
ro quente. ^ 

— Defumar-se, v. refl. Exjjôr a C' 
ao fumeiro para a denegrir. 

— Perfumar-se. 
— Figuradamente : 

E por pnrecer misello, 
E toda a Corte em mi creia, 
Dcfumo-nie co'cste zelo, 
E faço o rosto amarello 
Com muita palha centeia. 

aiL VIC., nOJIAQBM D'AaaRAVAD03. 

DEFÚNCTO ou DEFUNTO, adj. ' 
tim defunctus). Morto. 

Protegido 
Da cifp/iímcíct rainha, e íntimo semp'® 
De frei Ilugo, quando este disfarça 
Nos hábitos e modos de moirisma 
No palaciode Sylves demorava, 
Tiim pruilente e avisado andiira sc 

GARUKTT, n. BIIAKCA, C. VH, Cap- J^qS' 

— Figuradamente: Cadaverico- 
to defuncto. . 

— Extincto na memória, a^a 
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Alça-se em pé, com elle o Gama junto, 
joelho de outra parte ; c o Mauritano 
y® olhos põe 110 bellico tnmsunto 
p .Iwm Vi lho branco, aspeito soberano, 

nome iiào pôde ser defunto 
quanto houver no mundo trato humano : 

:^o trajo a Grega tisança est/i perfeita, 
«um ramo por insígnia na direita. 

cam., lus., c. VII, est. 77. 

~~ S. m. Corpo morto, cada ver.— «O 
'^Unão tanto que nos vê ãescaidos logo nos 
^^conhece, & faz excquias como a defun- 
os.» Fr.Thomazda Veiffa, Sermões,Part. 

p. 40 V., col. 1. 
Termo de Botanica. Cravo de de- 

'Utictos. Vid. Cravo. 
DEFÚNDO, adv. ant. (Do de, o fundo), 

debaixo. Vid. Fundo, 
t degeládo, part. pass. de Degelar. 
degelar, V. act. (De de, o gelar), 

derreter, dissolver, desfazer o gelo, a 
neve. — Degelar a neve, a agua. 
^ Figuradamente. Desprender, abran- 

Degelar-se, v. n. e rejl. Derreter- 
o fluido gelado. — Degelou a neve. — 

"egelou-se o Vistula. 
DEGÈLO, s. m. (De de, e gelo). Der- 

retiiiiento do gelo, da neve, pelo calor 
torra ou trandura da atmospliera. — 
degelo do Baltico. 
DEGENERAÇÃO, s. f. (Do latim dege- 

''^^1'atione). Acção pela qual nm objecto 
^uda de natureza, passando do seu csta- 

0 primitivo a um máo estado; o eíFeito 
osta acção; estado do que degenera. — 

j Regeneração das plantas, das raças, 
"os entes. 
„ Degeneração dos descendentes, de 
^'iiilia nobre, illustre, distincta; depra- 

^ftçao de costumes. 
1 Termo d'Anatomia patliologica. Mu- 
ança expenmenta na sua composi- 

mtima um corpo que se deteriora.— 
^®3eneração do sangue. —Degeneração 

® ''ilis. Confundem-se muitas vezes com 
Home de degenerações, as degenera- 

V es propriamente taes, as transforma- 
' e nsproducções accidentaes. Somente 

devem chamar degenerações ás altera- 
» Gs de que resulta a transformação do 
^ecKlo de nm orgílo em uma matéria es- 

Hcialmente mórbida (tal é a degenera- 

te ° A transformação é a al- ^Çao pela qual o tecido de um orgão 
j ftcha convertido em outro tecido ana- 

so a um dos tecidos orgânicos natu- 
® ; e as produções accidentaes são cor- 

jiQ substancias que so desenvolvem 
V ^Htersticios dos orgaos ou de um or- 

tevt' alterado na sua 
(taes síio os tumores enkystados). 

^^ENERÁDO, part. pass. do Degene- 

^^IíEGeneráNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
^J^nerans, degenerantis, part. act. de 

Que degenera, degenerado. 
rqj,g^^f'NERÁR, V. n. (Do latim degene- 

Abastardar-se, ir perdendo a sua 

primeira qualidade ou natureza. 
—Mudar de bem em mal, do mal para 

peior, não se poder sustentar no seu esta- 
do primitivo; deteriorar-se. 

— V. act. Causar a degeneração, al- 
terar, corromper. — O muito viço da ter- 
ra degenera muitas plantas. 

DEGLUTIÇÃO, s. f. (Do latim degluti- 
tione). Termo de Pliysiologia. Acção de 
çngulir, acção pela qual as substancias 
alimentícias são levadas á bocca do cs- 
tomago pela pliarynge. 

DEGLUTÍR, V. a. ant. Vid. Engulir. 
DEGOLA... As palavras que comecem 

por degola... busquem-se com degolla.. 
DEGOLLAÇÃO, s. /. (Do latim decolla- 

tione). Acção e effeito de degollar; deca- 
pitaçào. 

DEGOLLÁDO, part. pass. de Degollar. 
DEGOLLADÔR, s. m. (Do thema de- 

golla, de degollar, com o suffixo «dôr»). 
O que degolla, decapita. — «E defende 
ElÈcy que nom degole nenhuum, salvo o 
degolador posto pelos Judeos em cada lu- 
gar, ou quem elle mandar; e o degolador 
faça-o saber ao Colhedor; e se o Judeo, 
ou Judia degolar sem o degolador, aja 
as penas suso ditas. y> Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. ii, Tit. 74, § 7. — <iTodo o 
Judeo, ou Judia, que mercar carne de 
Chrisptad, e seja de seu comer, seja dego- 
lada pelo dito degolador, como dito lie, 
e pague quatro dinheiros do arratel, 
pelo arratel de Lixhoa; e faça todo esto 
saber o dito degolador ao dito Colhedor, 
e Escripvao d'ElIiey pera averem delles 
o seu direiton. Ibidem, § 8. 

DEGOLLADÔURO, s. m. (De Degollado, 
com o suffixo «ouro»). Logar onde se 
degolla, talho de acougue, matadouro. 

— Logar do pescoço onde se dá o 
golpe para degollar. 

DEGOLLADÚRA, s. f. Vid. Degollação. 
DEGOLLÁR, V. a. (Do latim decollare). 

Cortar a cabeça com cutello, etc., deca- 
pitar; matar cortando o pescoço ou gar- 
ganta, ou sómente as suas veias e arté- 
rias.— «E todos estes fundárão suas leys 
em cruéis ameaças, grandes penas, <& ri- 
gurosos castigos. Todos estes mandárão 
matar, arrastar, & degolar, só Christo 
nosso tienlior, que deu ley aos Ckristãos, 
lhes màda não somente amar huns aos 
outros». Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, p. 8 V., col. 1. 

— Figuradamente: Extirpar, destruir. 
Degollar os vidos. 

— Degollar as herezias, acabar com 
ellas. 

— Degollar com sangrias, ou em san- 
gue, tirar muito por sangrias. 

— Termo Militar. Tocar a degollar, 
tocar a investir, fazendo signal com a 
trombeta ou cometa, ou tocar a passar o 
inimigo ao fio da espada. 

— Degollar-se, íj. r. Matar-se por de- 
gollação. 

DEGRADAÇÃO, s, /.(Dothema degrada, 

de degradar, com o suffixo lação»). Des- 
tituição, deposição ignominiosa de um car- 
go, gráo, honra, privilegio ou dignidade. 

—Termo de Pintura. Diminuição^ en- 
fraquecimento gradual da luz e cores de 
uma pintura. 

DEGRADÁDO, part. pass. de Degradar, 
— oi/ qualquer, que o contrario disto fe- 
zer em parte, ou em todo per qualquer ma- 
neira, se for Conde, Meestre, ou Priol, 
liico-Homem, ou Cavalleiro, ou outro Fi- 
dalgo, ou nosso Vassallo, ou outra qual- 
quer pessoa, que esto fezer, que logo sem 
outro meo nenhum lhe seja tomada a ter- 
ra, que de nós tever, ou todos seus beens, se 
terra nom tever, e nom lhe sejam tornadas, 
nem entregues em nenhuma guisa ataa 
que per as ditas terras, beens, e rendas 
delles componham, e paguem em tresdobro 
todo aquello que assy tomaarom, e ouve- 
rom dos ditos Moesteiros, e Igrejas, e Ee- 
neficios, e rendas, e direitos delles, e es- 
so meesmo todo o dãpno, que em elles fe- 
zeerom: pagando, e corregendo que lhe se- 
jam entregues, e tomados; e a terça parte 
seja pera esses, que o mal receberom, e as 
duas partes pera nós; e de mais que se- 
jam degradados da Comarca, e Correi- 
çom, hond.e da Igreja, ou Moesteiro, ou 
Beneficio for ataa nossa mercee; e de mxt- 
is se forem piaães, mandamos, que aalem 
da pena suso dita, sejam açoutados piã>li- 
camente polia Villa, ou higar, honde esto 
acontecer.!^ Ordenações Affonsinas, Liv. 
II, Tit. 16, §. 4.— «E se as ditas Cartas 
nos sobreditos casos abrir, e os segredos 
nom descobrir, se for vassallo, ou pessoa 
a elle igual, ou de maior condiçom, perca 
os beens que ouver, e seja degradado do 
Regno pera sempre ; e se o nom for, seja 
açoutado publicamente, e degradado^ como 
dito he.y> Ibidem, Tit. 123, § 2. — dE se 
soomente abrir outras nossas Cartas sina- 
das per nós, e seelladas com nosso seello, 
nas quaees nos enviamos dizer algumas 
cousas, que a nós praz, ou perteencem a 
nosso serviço, que nom som taaes como as que 
acima declaramos, se for Vassallo, ou pes- 
soa a elle igual, ou de maior condiçom, 
seja degradada doos anos pera Cepta; e 
se nom for, seja açoutado publicamente, 
e degradado huitm ano pera a dita Ci- 
dade, e percam a nossa mercee, se em ella 
viverem.Ibidem, § 3.—«Todos aquelles, 
que forem e som presos pólos malefícios, de 
que som ou Jorem acusados, que per direito 
ouverem de seer degradados pera algum 
lugar dos liegnos por hum ano, que sejam 
degradados por seis mezes pera Cepta, e 
o que ouver de seer degradado 2^er doos 
annos pera o Regno, que seja degradado 
por hum anno pera Cepta, e assy do mais 
e do menos; e se ouver de seer açoutado, 
que sejam os açoutes quites, e seja degra- 
dado dous annos pera Cepta / e se ouver 
de seer condapnado que lhe cortem maao, 
ou outro membro, que seja degradado por 
tres annos pera Cepta: e estes servam alia 
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esses tempos por Beesteiros .D Ibidem.Liv. 
V, Tit. 114, § 2. — <iE assy os que forem 
degradados, como os das dividas, sejam 
enviados presos nos navios, que primeiro 
forem prestes pera alia liirem, e assy os 
entreguem ao Conde.d Ibidein,§. 4.— «E 
mandamos, que posto que os qtie assy ataa 
ora pera Cepta eram degradados haviam 
mantimento sem soldo do tempo, que alia 
estavam.•» Ibidem, §. õ.— «Vero dizemos 
que aquelle, que falsar, ou mandar jalsar 
signal d'alguum Desembargador, ou seello 
autentico, que faça Je, como suso dito he, 
em cousa, que a seu officio perteença, tal 
como este Mandamos que seja degradado 
pera Cepta por cinquo annos; e honde o 
mandou fazer a ouf.rem, aja o mandador, 
e o fazedor huma igual pena, como dito 
he, se o fazedor ouver certa sabedoria da 
maldade.T> Ibidem, Tit. 2, § 21. — lE 
vista per nós a dita Ley, declarando em 
ella dizemos, e mandamos, que se alguum 
fezer o contrair o, perca o mantimento, que 
de nós ouver, em quanto assy tiver a di- 
ta barregãa; e se for homem, que nom aja 
de nós mantimento, seja degradado da Cor- 
te com pregom na audiência, e nom torne 
mais a ella sem nosso esjjecial mandado: 
e mandamos, que a dita barregaã em todo ■ 
caso seja degradada da Corte com pre- 
gom na aud.iencia, ou seja posta na man- 
cehia, qual ella ante quizer.t> Ibidem, Tit. 
8, §. 2.— «E porem mandamos, que em 
tal caso, se for vilaão, e homem de pequeno 
estado, seja açoutado pubricamente, e de- 
gradado hum' anno com baraço, e pregom 
pera alguum lugar do estremo; e se for 
vassallo, ou de semelhante condiçom, seja 
degradado por huum anno pera o dito lu- 
gar sem baraço, soomentecomhuumpregom 
na audiência.K Ibidem, Tit. 19, § õ. 
— tE se algumas molheres, que forem 
achadas no dito peccado, de que forem de- 
gredadas duas vezes, como suso dito he, 
que devem por esto seer açoutadas, segundo 
esta nossa Ley, quiserem ante dos açoides 
casar, e tomar maridos lidimos, ou entrar 
por Freiras em alguuns Moesteiros das Ee- 
ligiooens approvadas, fazendo logo projis- 
som qual devem. Mandamos que sejam es- 
cusadas dos açoutes, e que vivam nos ditos 
lugares com seus maridos, ou nos Mo- 
esteiros, de cujas lieligiooens tomarem os 
ávetos; e se depois desto tornarem ao dito 
peccado, Mandamos que Moiram porem.» 
Ibidem, §. 8.— n-Nos ElRei Mandamos 
a qualquer molher, que Jor barregãa de 
Clérigo, que polia primeira vez seja pre- 
sa, e pague mil e quinhentas libras desta 
moeda, que ora corre, da cadêa, ou d'ou- 
ira moeda, se se esta mudar, com tanto 
que seja o preço desta, eseja degradada 
por huum anno da Cidade, ou Villa com 
pregom na audiência: e polia segunda vez 
seja cegradada^orAMwm anno fora de todo 
o Bispado, e pague a pena dos dinheiros ; 
e por a terceira vez seja açoutada pubri- 
camente com pregom por essa Cidade, ou 

Villa,ou lugar.D Ibidem,§. 16,— «Qiial- 
quer molher, que jor barregãa de Cléri- 
go, ou Frade, ou Freire, ou d'outra pes- 
soa Religiosa, e com elle viver em peccado 
pubricamente em sua casa de morada, ou 
seendo achado certamente sem duvida que 
está por sua, e ha dei mantimento e ves- 
tir pera com elle fazer o dito peccado, 
que polia primeira vez que for achada no 
dito peccado com elle, seja presa, e pa- 
gue quinhentas libras de pena, e seja de- 
gradada por hum anno da Cidade, ou, 
Villa, ou Aldea, e de seus termos com pre- 
gom honde o dito peccado acontecer: e polia 
segunda vez que assy fur achada comaquel- 
la pessoa, por que foi degradada, ou com 
outra pessoa dessa condiçom, ou lhe for 
provado, seja degradada com pregom por 
huum anno de todo o Bispado, ou Arcãiis- 
pado,em que esto acontecer.»Ibidem, §21. 
— o-Epolia terceira vez, se tornar ao dito 
peccado, e Jor achada com o dito Clérigo, 
Frade, ou Freire, por que joi degradada, 
ou com outra pessoa dessa condiçom, que 
tal como esta seja açoutada pid>ricamente 
com pregom per essa Cidade, Villa, ou 
lugar, em que esto acontecer, e degradada 
do Bispjado, ou Arcebispado ataa sua mer- 
cee; e se despois desto tornarem ao dito 
peccado. Manda que moiram porem, sal- 
vante se em sua vida quizer emendar ca- 
sando-se, ou enti-ando em hordem de Reli- 
giom.v Ibidem.— «Teemos por bem e Es- 
tabelecemos, que daqui em diante aquelles, 
que som e forem casados, e teverem barre- 
gaãs theudas, que pola primeira vez essas 
barregaãs sejam degradadas dos lugares, e 
termos, em que morarem; e polia segunda 
vez sejam à&QvaáaíàíiS de toda acorreiçom; e 
polia terceira sejam açoutadas pubricamen- 
te, e degradadas da Correçom: e que por 
cada huma vez aquelles, que as teverem,pa- 
guem aquellas penas, que som contheudas 
nas IJordenaçooens sobre esto per nós feitas, 
e pelos jReyx, que ante nósjorom.»Ibidem, 
Tit. 20, §. 24.— ePero seendo elle escu- 
deiro, ou andando em trajo e habito d'es- 
cudeiro, em tal caso mandamos que elle 
soomente seja degradado com pregom na 
audiência, como dito he, e ella aja a pena 
suso dito em todo caso.» Ibidem, Tit. 22, 
§. 1.— nE porem mandamos, que se al- 
guum armar, ou Jezer jugar alguum jogo 
falso, ou jugar com dados falsos, ou chum- 
bados, seja açoutado pubricamente, e de- 
gradado pera as Ilhas ataa nossa mercee, 
e mais pague da cadea em tresdobro todo 
aquello, que com os ditos dados falsos, ou 
chumbados guaançar ; e se ] or pessoa, que 
nom deva seer açoutada, seja degradada 
pera Cepta ataa nossa mercee, e mais pa- 
gue a dita pena.n Ibidem, Tit. 4íi, §. 2. 
— nE lançando alguém varas, ou sortes 
pera buscar ouro, ou prata, ou alguum outro 
aver, tal como este mandamos, que por a 
primeira vez que estojezer, se for pessoa 
vil, seja preso, e açoutado pmbricumente 
polia Villa, onde esto acontecer, se- 

ugundo em a dita Ley d^IRBey Dom Jo- 
ham meu Avoo he contheudo ; e sefoT vas^ 
sallo, ou de mayor condiçom,polia primei- 
ra vez seja degradado tres annos 
Cepta.D Ibidem, Tit. 42^ §. 4.— <íPorem^ 
poemos por Ley e mandamos, que o 
tal cousa fezer, seja açoutado puhrico, 
mente pela Villa, ou Lugar, honde es o 
acontecer, emais degradado delia por doos 
annos pera fora de nossos Begnos. E see>t 
do tal pessoa, que segundo as Ilordena 
çooens do Regno nom deva seer açouta 
mandamos que seja preso, e da cadea 
gue cinqüenta escudos d^otiro da nossa mo^ 
da pera a nossa Chancellaria, emais sejO' 
degradadohuum anno pera Cepta.i> 
Ibidem, Tit. 82, § \»Aquelles que som 
degradados por quaeesquer casos e de 
ctos, e na dita Armada quizerem 
mandamos que seguramente se venham ^ ^ 
crepver, como suso dito he ; e hindo 
dita Armada, sejam perdoados: e ^ 
entenda, posto que nom mantevessem os 
gredos, em parte ou em todo. E esto aj ' 
lugar naquelles, que forem degrada o^ 
pera os coutos dos nossos Regnos por 
quo annos, e d'hy pera fundo; e os 1 
pera mais tempo furem degradados, oupe 
fora do nosso tíenhorio, taaes como es 
possam seer seguros, vindo-se escrep^ 
pera hirem na dita Armada, segundo ' 
he, e despois que tornarem, nós lhe ad 
mos livramento em seus feitos, ^^9^^ 
razom.D Ibidem, Tit. 8õ^ §. íi-—' 
rem daquelles, que andam per cartas ^ 
segurança, e per cartas d'anno e ãid/ 
omiziados de taaes delitos, por qi^e _ í) 
J orem perdoados, por dizerem que 
d'hir na dita Armada, e se 
no LÂvro, ou ouverom segurança de 
omizios, ou espaços de seus jeitos em 
andavam, mandamos, que taaes corno 
que assy ficarem, se for piam seja 
tado, e degradado Cepta ataa 
mercee, e se beens tever, que os perca P 
nós ; e se for Escudeiro, ou tal 
nom deva seer açoutado, seja degfâ . 
pera Cepta ataa nossa mercee, e 
perca pera nós os beens que tever: e 
fique reguardado d'aver aquellaspend^/J^^^ 
por seus delictos,de que assy eramp^'' 
dos ou seguros, merecerem.» 
— aE o que fizer o contrairo, man 
que se for piam, ou homem de p^i^ 
condiçom, seja açoutado pubricar^i^ f 
Villa, e mais degradado 
doos annos; e se for Vassallo, ou 
deiro, ou de semelhante condiçom^ 
gradado j^or quatro annos 
se Jor Cavalleiro, ou Fidalgo de 
seja degradado pera Cepta ^guel- 
mercee.v Ibidem, Tit. 90, § 1-^" 
le que o contrairo fizer, ^ ^^do 
e de pequena condiçom, seja açou 
bricamente, e degradado do ada- 
sempre; e se jor vassallo, seja 
do do Regno pera sempre, e -i rei' 
pera a nossa Chancellaria treS 
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logo dos açoutes ; e se for Cavalleiro^ 
^ fidalgo de ÍSolar, seja degradado^era 

e^ía por quatro annos.» Ibidem, Tit. 
'. § — «E por tanto estranhaaram 

''^uito os direitos a focjida dos presos aos 
!"6 delles teem guarda, determinando, 

se o preso foge por malicia, ou ma- 
'"■yesta culpa do Carcereiro, deve esse Car- 
'^(reiro a morrer por ello, se aqud que 

J'^310 era acusado por tal maleficio, que 
^ P^omdo fosse devera de morrer •, e seen- 

° 'Kcusado por outro qualquer mahficio 
'"^''lor, em tal caso deve esse Carcereiro 

açoutado puhricamente, e degradado 
2""" doos annos pera Cepta; e em todo o 
'^^^0 deve emendar o dapno aas partes, 
^fpor adita Jogida forem dapnificadas. >' 
"Jidem, Tit. 93.— . E se for d,e mais 
P^guena condiçom, e for nosso vassallo, 
Po d primeira vez pague tres mil libras, 

pola segunda seis mil, e pola terceira 

tvj '^®9r3dado de todo nosso Senhorio.n 
ioidem, Tit. 96, § 3. 
^ "S. m. Um degradado.— «E nom 
^^'^J^&nhutim nosso Official, de qualquer 

ou condiçom ou preheminencia que 
tam ousado, que a nenliuum degra- 

0!{ o degredo, que lhe per Nós, P^r outro qualquer nosso Official seja 
nem dê licença alguma per que o 

de manteer; porque a Nós soomente 
^ em nossos Regnos de o fazer, e 

a alguum outro, salvo se lhe per Nós 
. '■ ^^pecialmente outorgado que o possa 

Ordenações Affonsinas, Liv. v, 
jj § 3. — «.Outro sy, Senhor, vos 

em 0$ vossos Povoos algumas cousas 
çue som a hod vereamento, e a 

paramento da vossa terra, e a prol 
D de todos: pedem-vos que Ricos 

® 6 Ahhades, e Caval- 
Ih °®-' ® outras pessoas honradas nom co- 

tragam consigo degradados, 
y''^^^^f'iitores, ca desperece per hi a 

estragammto da terra.y> Ibi- 
U^Tit. lOü, S 3. — «A este Artigo 

n -Ricos Ilomeens, nertí Ri- 
^ onas, nem Cavalleiros, nem outros 

nom colham, nem tra- 
feit degradados, nem outros mal- 

c se os colherem, ou comsigo 
mandamos aas Justiças, que 

® dar nom quiserem, 
tornem, se os logo de si nom qui- 

(?e ^^nqar: e elles nom sejam ousados 
'eí-ejn* dejfender, e se o fe- 
e ' ^^^'ranhar-lho-a ElRey nos corpos, 

fiprrf®'®®*" Ibidem. 
degj^ADAMÈNTO, s. m. ant. (Do thema 
to,) degradar, com o siiflixo "inen» 

— <íPero porque alguumas 
H « qne esto acontecer, tomaram em 

por serem degradadas, e tra- 
<^<3 se tirarem do dito peccado: 

issy . 1'^eremos, que essas molheres, que 
'Oí)jQ degradadas pola primeira vez, 
íoj ^ Segunda, e em durando os tem- 

' degradamentos, mudarem sUas 

vontades,. partindo-se dos ditos peccados, 
e tomando maridos, ou entrando por hrei- 
ras, e fazendo projissom em alguma Bor- 
dem das Religiooens approvadas, ou sep)oer 
por espardeadas em lugares honestos; âían- 
damns, que a taaes como estas, que esto 
jezerem sem outro engano, sejam alçados 
os ditos degradamentos, e outorgamos que 
livremente possam viver nos lugares, donde 
J orem degradadas, nom tornando mais aos 
ditos peccados ; ca se a esses peccados tor- 
narem, Mandamos que moiram jjorem.r) 
Ordenações Affonsinas, Liv. v,Tit. 19, §.7. 

DEGRADÁR, v. act. (Do latim degra- 
dare) Privar dos gráos, privilégios, hon- 
ras, com ignominia.— aOutro sy ao que 
dizem no quinto artigo, que prendiam os 
Clérigos, nõ avendo seu mandado, nem dos 
seus 1 igairos pera o poderem fazer, nevi 
os achando em os malefícios, e que os nom 
queriam entregar a elles, nem. aos seus 
Vigairos, quando lhes da sua parte eram 
pedidcs, o que era contra direito, e con- 
tra o artigo jurado, que he antre Nós, e 
a Igreja, e o que ainda era pior, metiam- 
nos a tormento, e degradavam-nos, e fa- 
ziam-lhes outros muitos desaguisados, como 
nom deviam; e que se nom escusavom 
aquelles, que taaes cousas jaziam, por di- 
zerem que o faziam com hoa entenqom, por 
se fazer delles direito, e justiça, ca sobre 
esto nom eram seus Juizes, nem aviam 
poder nenhuum sobre elles, nem lhes deman- 
daria Deos o mal, que estes fizessem, por 
nom fazerem delles justiça; pois nom erdo 
da nossa jurdiçom.,nem perteenciam a Nos 
em nenhuma guisa, mais a sezis 1'relados tad 
solamente.n Ordenações AíTonsinas, Liv. 
II, Tit. b, art. 5.— «A este artigo respon- 
demos, e mandamos, que se taaes Clérigos 
as nossas Justiças acharem nos malefícios, 
que os prendam, quando forem requeri- 
dos pelos Bispos, ou per seus Vigairos, 
pera lhes seerem entregues, se forem de 
sua jurdiçom; e entreguem-lhos logo como 
o direito manda; e façam direito, e jus- 
tiça per tal guisa, que Nos nom ajamos 
razom de tornar a ello: e mandamos, e de- 
fendemos, que as nossas justiças nom me- 
tam a tormento nenhuum Clérigo, nem o 
degradem sem razom.t> Ibidem. 

— Desterrar, mandar para fóra do paiz 
cm castigo. — <íE o que fezer o contrai- 
ro, se for pessoa, que segundo direito e 
l.eyx de nosso Regno deva ser açoutado, 
mandamos que o açoutem, e o degradem 
pera as Ilhas pera sempre; e se for pes- 
soa, que nom deva seer açoutada, seja de- 
gradada pera sempre pera Cepta.n Orde- 
nações Affonsinas, Liv. v, Tit. 39. 

— Figuradaniente: Degradar os bons 
costumes. 

— Degradar-se, v. refl. Fazer cousa 
indigna do caracter, da graduação da pes- 
soa, aviltar-se. — O homem de honra não 
se degrada. 

— Desterrar-se voluntariamente, re- 
ntxnciar á patria. 

DEGRADO, loc. adv. (De do, e grado). 
De boa vontade, de bom grado. Vid. 
Grado. 

DEGRADUÁDO, part. pass. do Degra- 
duar. 

DEGRADUÁR, v. act. (De de, o gra- 
duar). Privar da gradixaçào judicial. 

DEGRÂO, s. m. (Do baixo latim degra- 
das, formado de de, c gradus). Cada uma 
das peças angulares, sólidas, de pedra, 
ou compostas de duas taboas, e atraves- 
sadas nas escadas pai-a se subir por cilas ; 
peça de madeira roliça ou quadrada por 
onde se sóbe nas escadas de mão.—<iCla- 
rimundo lhe disse, que era mui bem, e es- 
teve esperando té que deceo ao pé da es- 
cada com a donzella pela mão, e outro 
Cavalleiro de humas armas de leonado 
com parras de prata enlaçadas, e no es- 
cudo em campo negro hum grifo ã'ouro. 
E postos todos tres no derradeiro degrào 
disse o Cavalleiro contra Clarimundo: 
Vedes aqui. Senhor: esta he a donzella 
que buscais, bem vos podeis conhecer com 
ella, e deshi saberemos sua vontade, d Bar- 
ros, Clarimundo, Liv. 11, cap. 19. — 
'■Acabando estas palavras, sem olhar as 
continências que os Gigantes faziaõ, subio 
os degráos de dous em dous, porque o te- 
mor no espaço do temjjo em quanto subis- 
se tantos, naõ tivesse lugar de o commet- 
ter: e assi como subia, assi encaravad os 
Gigantes nelle com suas bisarmas que lu- 
ziáõ como hum espelho.yi Idem, Ibidem, 
Liv. II, cap. 2h. 

Ila uma fenda estreita entre 03 penedos 
Por onde uns dcgravs toscos, porêtn d'arte 
Feitos, á profuiitiez drscem da tei-ni. 
Louga caverna alii jyz. dos reis do Algarvc 
Antiga, respeitada sepultura. 

CARBEIT, D. BRASCA, C. 10, Cap. 21. 

— Figuradamente: Gráo, meio para 
subir a algum emprego, dignidade, etc. 

— Termo d'Armaria. Degráo circular, 
peça de armaria que se acha no escudo 
dos Molinas. 

— I'l. GraduaçSo progressiva.—iEra 
Abrahão Baxá Albanez,de hum lugar cha- 
mado Fonga, de pais Christãos, e enl 
moço foi cativo, e vendido a Escander 
Baxá, grande jjrivado do Turco Bajaze- 
to, e depois por degrâos lhe veio a For- 
tuna a dar tudo o que podia na casa do 
Turco, porque chegou a ser Vizir, que he 
como Grão Condestabre, e o principal do 
Reyno.T Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VIII, cap. 14. 

DEGRATAR, v. ant. Vid. Decretar. 
DEGREDADO. Vid.^Degradado. 
DEGREDAES, ant. Vid. Decretaes. 
l.)DEGRÊDO,s. «i.(Do latim decretum). 

Os antigos jurisconsultos apropriaram es- 
ta palavra a tudo o que ticava julgado, 
ou sentenciado polo Príncipe, que havia 
tomado conhecimento da causa. Depois 
appiicou-se esta palavra á primeira parte 
do direito canonico, que no pontiíieado 
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de Eugênio lir compilou Graciano dos 
cânones dos concilios, das Sentenças dos 
Padres da Igreja, e de vários eseriptos 
pontifícios ; servindo-se para isto de va- 
rias collecçoes d'estas leis, pelas quaes 
se governa a Igreja Santa. — altera lei- 
xamos ao Cabido da nossa Sé o Degredo, 
e o Especlo, e o Innocmcio, e o Arçadia- 
go, e os outros livros miúdos, que os j)0- 
nhão na Livraria jwra estudarem por el- 
les os ConigoSj que quiserem estudar.d 
Documento de 1393, em Viterbo, Eluci- 
dario. 

—Bacharel ou doidor em degredes, li- 
cenciado em cânones.— nEdizemos ainda 
mais declarando em o dito Artigo d'El- 
Rey Dom Joham meu Avoo, que Fidalgo 
de Solar, nem Cavalleiro d'espora dou- 
rada, ou Doutor em Leix, ou em Degre- 
dos, ou em Fisica, ou Vereadores d'al- 
guma Cidade, nóm devem seer metidos a 
tormento em alguum caso, mais em logo de 
tormento deve-lhes ser dada outra pena, 
que seja em alvidro de hoõ Juiz: salvo em 
crime de lesa Magestade, ou. falsidade, 
ou carcer privado, ou de feitiqaria ; ca se- 
gundo direito em taaes casos e cada huum 
delles nom gouvem de privilégios de Fi- 
dalguia, Cavallaria, ou Doutorado, &c. ; 
mais devem seer punidos, e atormentados 
como cada huum oídro do povoo.y> Ordena- 
ções Afíonsinas, Liv. v, Tit. 87, § G.— «E 
em quanto a dita l.ey, e Artigo WElRey 
Dom Pedro jaliam, que nom sejam presos 
Fidalgos, &c. Mandamos que se guarde 
naquelles, que forem Fidalgos de Solar, 
ou Cavalleiros d^espora dourada, ou Dou- 
tores em Leix, ou em Degredes, ou em 
Fisica; ca taaes como estes nom devem a 
seer presos, senom por feitos, em que me- 
reçam de morrer; e polos outros jeitos, em 
que nom caiba pena de morte, devem seer 
presos sobre sua menagem, a qual devem de 
fazer aos Juizes, ou Desembargadores des- 
ses feitos, s Ibidem, Tit. 94 §. 5. — tt Que- 
remos e mandamos, que a dita Ley nom 
aja lugar nos Prelados, e Clérigos, e ou- 
tras pessoas exceptadas na sua primeira, 
e segunda L^ey, nem aja lugar nos Douto- 
res em Cânones, e em Leix, ou em Fisica, 
nem em seus Desembargadores, ou L^ro- 
curadores d'amlalas Casas, que ham sen 
mantimento cada mez; e queremos que os 
Arcebispos possam comsigo trazer trez Ca- 
pellaaens em mídas; e os Bispos dous; e 
os Ahbades Bentos cada huum seu; e os 
Doutores em 'DeqrBáos,ouemLeixpossam, 
trazer cada huum dous; e os Doiãores em 
Fisica, e os nossos Desembargadores, ou 
Procuradores d'ambalas Casas, que de nós 
ham mantimento, como dito he, ainda que 
Doutores nom sejam, possam trazer cada 
huum seu escudeiro de mula.v Ibidem, Tit. 
119, § 28. 

—Alvará, ordenação, decreto^ oi; man- 
dato real, carta regia, pela qual se de- 
termina que se faça ou deixe do fazer al- 
guma cousa; sentença dceretoria do juizo^ 

nas causas de força, nas revclias. etc.— 
«E se a auçamfoi sobre cousa real, ou que 
he chamada em Direito in rem scripta, 
eivei, ou, pretoria, idil, ou direita, quer 
seja por rezao da propriedade, ou Senho- 
rio direito, ou proveitoso, que o Author 
entende aver na cousa, quer seja por re- 
zoM de uso fruito, ou servidão, ou alguum 
oídro direito corporal, que o Autor entende 
de demandar, e aver em alguuma cousa 
corporal, o Autor seja metido em posse dos 
beens, e cousas, que demandar, ou quazi 
posse dos direitos naZ corporaes, segundo 
qual for a naturesa da aiiçaõ, e aja logo 
per essa primeira sentença de revelia 
tanto, e tamanho direito, como averia se- 
gundo Direito per o segundo Degredo; 
e em tal caso nam seja o revel d'hi em 
diante recebido a purgar tal revelia, salvo 
se mostrar alguum embarguo tam lidivio, 
que esquivar naõ podia, e tam forçado, 
que naõ poderia vir per sy, nem enviar 
Procurador, nem escusador com rezaõ di- 
reita, e verdadeira do embarguo, que assy 
houvera, porque vir naõ poderá per sy, 
nem jazer Procurador pera defender o 
feito principal, e fazer certo desse embar- 
guo per Escriptura.v Ordenações Affou- 
sinas, Liv. in, Tit. 21, §. 4. 

2). DEGRÈDO, s. m. (De degradar). Des- 
terro, oxilio, expatriaçiio ordenada pela 
justiça era castigo de algum delicto. — 
uTodo aquel que for degradado j;er El- 
liey, ou per alguum seu Official, que pera 
ello tenha seu poder, deve trabalhar como 
a todo seu conprido, leal, e verdadeiro 
poder sigua, e mantenha conpridamente o 
degredo que lhe Jor posto, sem alguuãarte 
e maao engano, ca em outra guisa será 
pugnido gravemente, segundo adiante será 
declarado; ca escripto he na Ley de Deos, 
que aquelle que nom obedece a seu Líey ou 
Principe, e trespassa seu mandado, peca 
mortalmente, porque resistindo a seu man- 
dado, resiste ao mandado de Deos, pois 
de sua Maao recebeo seu Alto e lieal Lis- 
tado, e todo o poderio que tem, por que 
rege e governa o Regno em Justiça.y Or- 
denações Afíonsinas, Liv. v, Tit. 67. — 
aEsto he o que acordámos com os do nosso 
Conselho em razom do perdom das mortes 
dos homeens, e dos adultérios, e dos que 
ham d'aver pena de motalliçom de nembro, 
e dos que ham d'aver pena d'açoutes, ou 
degredo, ou dinheiros.y> Ibidem, Tit. 83, 
§ 13. — «Item. Nos casos, em que mere- 
cerem pena d'açoides, ou pena de degredo, 
ou, de dinheiros, mandamos, que em taaes 
casos, estando em a dita nossa Cidade per 
seis mezes continuadamente, que sejam per- 
doados, e ajam o dito espaço de tres me- 
zes.y> Ibidem, Tit. 84, § 16. — <!.Li por 
refrear taaes malicias, e outras semelhan- 
tes, que se nom façam d'aqui em diante, 
dizemos e mandamos, que quando for que- 
rellado com juramento, e testemunhas no- 
meadas aas nossas Justiças d'alguum bid- 
rom, e inlizador, que taaes cousas ou se- 

melhantes fezer, declarando em a dita ç[Uí 
rella a bidra ou bulras que assy fez; 
dito he, e as pessoas a que as f^h ^ 
logo preso aquelle, de que assy joi' 2"® 
rellado, e nom seja solto, ataa 
da cadea todo aquello que assy devo > 
for obrigado pelos ditos modos bidrosos, 
e enganosos, como dito he; e aalem' 
mandamos, que aja pena de degredo, ® 
gimdo Jor o caso da bidra que assy ^ 
e o Jidgador entender que o bulrow- 
rece. » Ibidem, Tit. 89, § 4. - «-f 
tecer que alguum dê querella d'outiO 
caso suso dito maliciosamente, manda 
que seja preso,e da cadea correga a aqv. 
de que assy querellou, toda emenda ^ 
7'egimento do mal e dapno, qtte jyor ^ 
razom receber, e mais aja outra Mip 
de degredo, como ouvera o dito acus > 
se achado fora por culpado, como dito ■ • 
Ibidem, §5. — «.E^mrem poemos por 
e mandamos, que se alguum, de çw® 
estado e condiçom que seja, fezer, oi' 
ser injuria a Julgador alguum Yig. 
bre seu Officio,oua alguum oídro seu M 
ciai em sua presença, elle o possa 
sem outra petiçom nem escriptufa, 
dapnar per sua sentença em pena » 
nheiro, ou degredo, segundo a ei 
recer: dando porem appellaçom aa p 
se appellar quiser da sua sentença, 
condajmaçom do dinheiro chegar aaq 
conthia, em que per nossa 
mandamos receber apjiellaçom.'" v.jso 
Tit. 91, § 1. — ali ordenou 
Senhor, que em quanto em esta Lcy^ 
tem, que os degredes da terra sejain ^ 
dados pera Cepta por meio Jqus 
açoides sejam mudados em degredo » 
annos, e isso meesmo as dividas 
foreni presos sejam pagadas pelojo 
Cepta, e os presos lá levados, 
em como ora nam he necessário Ia 
mais gente da que he ordenada, o Ç 
ao tempo da jeitura da dita Ley> 
Ley se nom guarde por ora.» Ibide*®' 
115, § 9. — «Os quaees responderoi^>^^jj^^ 
lhes prazia; e fezerom logo acei 
suas Constituiçooens contra os ditos 
gos, sopricando ao dito Bey 
que esso meesmo mandasse punir q 
gar as molheres, que assy com e ^ ^ es- 
dito pecado pixhricamente 
guardando como aa sua Lieal 
pjerteencia proveer de remedio con ng e 
em 'Cortes, com acordo do seu 
Povoo, fez huma Ley, em a ^ qiti 
nou, que as harregaàs dos " 
josse provado, que com elles viv jg- 
dito pecado, houvessem certa cd'' 
gredo, e pagassem certo dinhei g, 
dea, segundo mais compri<l^^^^ jjjid®'"' 
dita liordenaçom he contheudo-'" 
Tit 11 SI dad" 

t DEGRETÁES, s. /• 
pelos Canonistas ao corpo c ^, 
dos Romanos Pontiíices, q^e 
fez ajuntar, e que Gregon" 
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jDir^em um volume, depois de muitas eol- 
®cçòes,]que d'ellas se tinham feito.—ultem: 
^('■ndmn.osas Degretaes.e Sexto, e as Cre- 
''^ntinas a Gil Vasques nosso Sobrinho, 
P^i'(i'que aprenda, Documento de Lame- 
9®. de 1393, em Viterbo, Elucidario. 

^EHI, adv. ant. Vid. Dahi. 
. DEHISCÈNCIA, s. f. Termo de Bota- 

Acçíio pela qual as partes d'um or- 
po fechado se abrem naturalmente ao 

da sutura d'uniao. 
Ruptura determinada e regular que, 

certa época, se opera em certos fru- 
, para dar saída ás sementes que el- 

contêm. 
gDEHiscÊNTE, adj. 2 gen. Termo de 

Diz-se dos orgãos vegetaes que 
íibrem por si mesmo por meio do ru- 

Pniras preexistentes. 
.. Termo de Entomologia. Elytros de- 

®centes, elytros que se aífivstam um do 
fo na sua extremidade. 

^^®^H0RTÁR, V. act. (Do latim dehor- 
dissuadir, desaconselliar. 

JEICHA, s. /. Vid. Deixa. 
ÜEICÍDA, adj. a s. de2 gen. (De Deus, 

matar). Matador de Deus; diz- 
Juizes com relação a Jesus Christo. 

s. m. (Do latim liypothetico 
, correspondente a deieida, como 
^''■'^idiuni, homicida). Morte de um 

ou o verdadeiro, em N. S. Je- «ua pu_ • . . . ' . 
dadi 

Christo, ou um falso deus da gentili- 

ti^^^ElCÓLA, adj. e s. de 2 gen, (Do la- 
"io Deus, e colere, honrar. Presti ^ ar culto). O que adora um só Deus 

® theistas ou deicolas. 
^'^ÁDE, s. f. (Do latim deitas). T 

Poesia e Gentilico. Divindade. 
er- 

Lon; Q "Çe superstição, longe Deidade, 
^ ® influir sobre 03 cânticos attectas 
g liivina suavifliide: 

Sou ferido das brilhantes scttas 
Da candida Verdade. 

X. DE MATTOS, MMAS, p. 122 (3.° cd). 

Cfissit influxo, poder que ne- 
o nosso livre ar- 

T 
%>. que se applica a uma mu- 
feito linda, 

deig ^^AÇÃO, s. f. Acção pela qual se 
ou se attribue a divinda- 

listuo^ S^ma cousa. Apotheose do genti- 

A, pass. de Deiíi- 
'^Lf- • - - - esar ^ Ti^' depois de sua morte. 

ío qt . 'Safadamente : Glorificado, torna- 

ÍE& ^'a<lmiração. 
'lUe deig ® *^1^® deuses, 
erad, •0. 

P^liocaj, latim áe?^care). 
'lumero dos deuses. Dar qua- 

«eifg — Agentilidade deificava 

^ fie"r o® herocs. 
os homens, dar-lhes vir- ' 

ou que dá um caracter sa- 

tudes divinas ou que os façam similhan- 
tes a Deus, tornando-os dignos d'elle. 

DEIFICO, A, adj. (Do latim cieí^cms). Di- 
vino. 

— Que dá o ser, o caracter de Deus. 
— Termo de Theologia: Que procura 

a intervenção divina. 
DEIFÓRME, adj. 2 gen. Conforme com 

Deus. 
DEIPÂRA, s. f. (Do latim deipara). 

A que deu Deus á luz ; titulo dado no 
christianismo á mãe de Christo. 

DEISMO, s. m. (Do latim Deus, e o 
suffixo «ismo»). Systema religioso d'a- 
quelles que, crendo em Deus, desprezam 
toda a revelação. — O deismo era o culto 
dos theophilantropos, 

DEISTA, s. de 2 gen. (Do latim Deus, 
com o suffixo ciistan). Pessoa que segue o 
deismo, que não acredita na religião re- 
velada. 

DEITÁDA, s./. ant. (Vid. Deitado). O 
acto de deitar-se na cama. — aE ao Ca- 
mareiro Moor perteence vestir, e calçar, 
e descalçar continuadamente, e servir-nos 
com toda boa dilligencia em todalas cou- 
sas, que a serviço da Gamara perteencer, 
e especialmente naquellas, que conveem aa 
deitada, e levantada do leito; e 2)or tanto 
a seií officio perteence dormir sempre na 
Gamara, onde nós dormirmos, ou junto 
com a porta da Gamara, onde nós dor- 
mirmos da p)arte de fora, segundo o caso 
requerer em tal maneira, que cada vez 
que o Nós demandarmos, o achemos pres- 
tes a nosso serviço.» Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. i, Tit. 58, § 1. 

DEITÁDO, part. ptass. de Deitar. — 
(íNós, por tolher este mal, que he muy 
grande, e outros muitos males, que se en- 
de seguem, pelos usos e custumes, que so- 
bre esto as nossas justiças ataa qui guar- 
daram, avudo conselho com a nossa Corte, 
e com Prelados, e com homeens -fidalgos 
de nosso Senhorio, estabelecemos, e poemos 
por Ley, que daqui em diante todo ho- 
mem, que fezer adidterio com alguã mo- 
Iher, sabendo que he casada, se for homem 
Fidalgo, que tenha maravidys de nós, ou 
de rico homem, por seer seu vassallo, per- 
ca o que de nós, ou do rico homem tever, 
e quanto ouver, e seja daquelle, a que fez 
o torto; e seja deitado de nosso Senhorio: 
e se per ventura aquelle, a que o torto for 
feito, nom queser estes beens, aja-os a. Co- 
roa do üegno.y» Ordenações Affonsinas, 
Liv. V, Tit. 7, § 2. — <íE vista pter nós 
a dita Ley, declarando em ella dizemos, 
que per custume antiguo esta Ley foi en- 
tendida, e jjraticada em esta guisa, a sa- 
ber; o Gavalleiro, ou Fidalgo de linha- 
gem de sollar por cometer adultério com 
molher cazada assabendas, se a nom ti- 
rasse de poder de seu marido, nom mor- 
reria porem, mas perderia os maravidis 
d'ElRey, e seria deitado do seu Senhorio: 
e qualquer outro de menor condiçom, que 
semelhante adultério cometesse, morreria 

por ello, nom emhargante que fosse vassal- 
lo, e ouvesse maravidis d ElRey.»Ibidem, 
§ 3. 

Vós, Portuguezes poucos, quanto fortes, 
Que o fraco poder vosso nào pezacs; 
Vós, que á custa de vossas varias mortes 
A Lei da vida eterna dilataes : 
Assi do Céo deitadas são as sortes, 
Que vós, por muito poucos que sejaes, 
Muito façaes na sancta christandade: 
Que tanto, oh Christo, exaltas a humildade! 

CAM., Lus., c. vn, est. 3. 
Eu te vi ir com a viva cor mudada, 
A mal vestida roupa fluctuante 

Pelos hombros deitada: 
A hiima, e outra parte, vacillante 

Correndo desgreiihada. 
J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 124 (3." Cd.). 

Convidava o soph.l, insta a fadiga, 
E a bella recliuou-se — não deitada, 
Nào assentíida. mas n'essa indizivel 
E dubi I poaição que toda é graças, 
Dcsiiliiiho, retjuêbro, inlêvo d'ollios 
E talisiiian de lubiicos suspiros. 

GARIIETT, D.BHANOA, C. 2, Cap. 2. 

DEITÁR, V. act. (Do latim dejectare). 
Pôr alguma pessoa de sorte que descanse 
sobre todo o corpo ao comprido para dor- 
mir ou descansar. 

— Lançar, botar, pôr. — «Entouce dei- 
tarem sortes sobre aquelles ambos, e caeo 
a sorte sobre Mathias, e foy contado em 
nos onze Âpostolos.D Acto dos Apostolos, 
cap. 1, § 26, em Inéditos de Alcobaça, 
Tom. I. 

Que digays, que deyte a longe 
meus ditos de papasaal. 

CANO. DE RES., LÍV. I, p. 41. 

— mE se pela ventura osmaleficios, em 
que os malfeitores som cidj)ados, forem le- 
ves, em que nom averiad de morrer, posto 
que lhes provado fosse, e despois que lhes 
assyfor requerido, os nom deitarem/ora_, 
como dito he, paguem por cada vez que os 
nom entregarem, ou lançarem fora, cem 
coroas pera a Nossa Ghancellaria; e tee- 
raõ avisamento, que lhes façam os reque- 
rimentos tantas vezes, que a elles convenha 
de os entreguar, ou lançar fora; e leva- 
rom comsigo Tabáliaães, ou Tabaliad, se 
hi mais d huum nom ouver, ao qual farom 
escrepver os requerimentos, que lhes assy 
fezerem, e esso medes aos Escripvaaens, 
que jyerante elles screpverem; e nos envia- 
rom todo auto, que assy fezerem, pera o 
veermos, e com sua desobediencia, pera em 
seus beens, ou rendas Mandarmos fazer 
logo eixecuçom p>ola dita jyena; e aalem 
dello, procederemos contra elles, segundo 
per direito acharmos.d Ordenações Affon- 
sinas, Liv. I, Tit. 23, § 59, — «O tri- 
gesimo sexto artigo he tal. Item. De mais 
se aas vezes Judeus, e Mouros se fazem 
Ghrisptaãos, tu os beens delles fazes dei- 
tar em regueengos, e tornar em nova ser- 
vidom; e se os Mouros servos dos Judeus 
se fazem Chrisjdaãos, faze-los reduzer em 
na servidom dos Judeos, em que antes 
eram.K Ibidem, Liv. n, Tit. 1, art. 36. 
— íE se ventura alguuns pousarem, 
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ou se acolherem encobertamente a saben- 
ãas em alguma casa, ou nos outros luga- 
res, o senhor da casa, ou o que em cila 
morar, deite-os hende logo fora, e faça-o 
saber aa justiça da terra ante que se o 
mal fçíça.D Ibidem, Liv. v, Tit. lUO, § 1. 

Hiim vaso tenho ali de puro leite 
D'aquella branca C:ibra hoje mungido, 
Darto-ey, e hü tarro d'Hera em que t'o deite. 

AKT. FEHB., EGLUGA, 7. 

— tíMartim Inhegues também fez seus 
protestos, ficando assi o negocio travado 
em guerra, e deitaram suas corocoras ao 
mar com que andavam fazendo seus sal- 
tos. D Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
III, cap. 3. 

Assim que davãon'agua, esta saltava, 
Emil diversos circulos fazia: 
A hum pequeno, outro grande succedia, 
Até que outra pedrinlia lhe deitava. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 48 (3.» ed.). 

—"OúiaLV lagrimas, agua, derramar,ver- 
ter lagrimam, agua. 

—Expulsar. 

Porque elles, com virtude sobre-humana, 
Os deitaram dos campos abundosos 
Do rio Tejo e fresca Guadiana, ' 
Com feitos memoráveis e famosos. 

CAM., Lus., c vn, est. 70. 

— «Deitaram os de casa de Abimalec ao 
Sancto Isaac de sua companhia, dizendo- 
lhe. Recede á nobisj>. Fr. Thomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, p. 7.õ, col. 2. 

— Formar. — aNos vários juizos que 
deitarão os criados de Dario, sobre aue- 
riguarem qual era a cousa mais forte 
dos quais hum disse que era o vinho, ou- 
tro que era o Rei, outro que era a molher 
julgando cada hum, segundo a affeição 
que tinha.y> Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, p. G V., col. 1. 

— Deitar fóra, lançar, expulsar. 
— Deitar a perder alguém, arruinal-o. 
— Imputar.—Deitar a culpa a outrem. 
— Deitar os alicerces d'um edifício, con- 

struir-lhe 03 alicerces. 
— Figuradamente : Dar começo a uma 

obra qualquer. — Lavoisier deitou os ali- 
cerces da Chimica moderna. 

— Impellir, 

Deixando o porto einfim do doce rio, 
E tornando a cortar a agua sulgada, 
Fizemos desta costa algum desvio, 
Deitando para o pego toda a armada, 
Porque, ventaiido Noto manso e frio, 
Não riosapanh isse a agua da enseada, 
Que a costa faz alli d'aquella b inda. 
Donde a rica Sofala o ouro manda. 

CAM., LOS., c. V, est. 73. 

— Deitar gallinhas, por-lhe ovos para 
qtte os choquem, e tirem pintos. 

— Deitar a semente na terra, semear. 
— Deitar alguém no chão, lançal-o a 

terra, fazel-o cair. 
— Deitar ern rosto, increpar. 
— Deitar raizes, arraigar. 
— Apresentar, brotando.—Deitar flor. 

— Deitar ancora ao mar, lançar a an- 
cora ao már. 

— Deitar ou lançar o navio ao mar, 
fazel-o sair do logar onde foi construido, 
por meio de machinas próprias, até cair 
ao mar. 

— Deitar lanço no mar, lançar a rêde. 
— Deitar lanço no leilão, ou simples- 

mente, deitar no leilão lanços. 
— Assentar, pôr. — Deitar sôlas nos 

sapatos. — Deitar ferraduras nas bestas. 
— Deitar grilhões, algemas a alguém, 

algemar, agrilhoar alguém ; prendel-o com 
grilhões, algemas. 

— Applicar. — Deitar ventosas, cáus- 
ticos, etc. 

— Administrar. — Deitar uma ajuda, 
clyster, etc. 

— Deitar um bando, publicar. 
— Deitar voz, divulgar. 
— Deitar á md parte, ou a mal, inter- 

pretar a mal. 
— Deitar um vestido, apparecer com 

elle pela primeira vez. 
— Levar, conduzir. 

Trazia o Tempo as horas diligente, 
E os hoinbros se deixavão ver da terra : 
Jil lii se distinguia claramente 
Fumegar o casul na inculta serra : 
O simples cordcirinho de contente 
Apôs da chara Mài. saltando, berra ; 
E antes que o Serrano ao pasto a deite, 
No manso aprisco lhe miigia o leite. 

J. X. DE MATTOS, EOLOGA I. 

— Enviar.— «0 Badur ficou alli to- 
da aquella noite com grandes vigias, dei- 
xando espias apôs os Magores, e ao ou- 
tro dia soube serem recolhidos.d Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. ix, cap. 10. 

— Deitar-se por terra, estender-se no 
chão. 

— Figuradamente : Prostrar-se. 
— Deitar em, reduzir a. 

E ainda, Nymphas minhas, níto baBt\va 
Que. tamanliiis misérias nie cercassem ; 
Senào que uquelles que eu cantando andava. 
Tal prêmio fie meus versos me tornassem : 
A troco d(is descansos que esperava, 
Das capellas de louro que me honrassem. 
Trabalhos nunca usados me inventaram : 
Com que em tào duro estado me deitaram. 

CAM., LUS., c. VII, est. 81. 

— Deitar remendos á vida, remediar. 

Morte. Olhae, nào vac nisso; 
O mal qiio se cura nào he mal de siso. 
Andào deitando remendos á vida ; 
Mas quanto ao despejo, pois nào tens guarida, 
Lembra-te, homem, com muito aviso 
Que es terra podrida. 

OII. VIC., AUTO DA niST. DE DF.U3. 

— V. n. Deitar a fugir, a correr,/m- 
gir. — « Vistes já hum caçador atirar a 
hum bando de pombas juntas: estáuão as 
pombas descuidadas eis que algumas cai- 
rão mortas, as outras cheas de temor 
& espanto deitarão a fugir, porém não 
tinha o caçador ainda bem recolhidas as 
fue matara, quando as que ficarão viuas 
tornarão a voltar tão esquecidas do pri- 

meiro perigo, como se nunca se 
viste nelle.y) Fr. Thomaz da Veiga» Ser 
mões, Part. I, p. 2 V., col. 2. 

— ]\Iontar, sommar, subir. — í"''" 
tos deitará a despeza. 

— Deitar-se, v. refl. Estender-se 
comprido sobre a cama ou no chão, e 
para descançar, dormir, etc. 

Cada hum dentro em[sua cama 
deita em quanto a vendeira 

As camas nos faz a conta, 
E deita a conta da cea. 

JEB. BAHIA, JOENADA 11. 

— Lançar-se, arremessar-se.— 
se ao inimigo como um leão. , 

— Adag. : «.Em cama estreita 
primeiro.)) — «Deita-te sem cea, 
nhecerás sem divida.í> — «Deita-te ^ 
levanta-te cedo, verás teu mal, e o l"': 
— a Üuem boa cama fizer, nella se 
tara.» — Deitar azeite no fogo." —' ^ 
tar em sacco roto.n — «Deitar perotc^ 
porcos, ou deitar pérolas a cerdo.i> 

Tecer, como elle, o inrevezado fio 
D"essas lipdas mentiras queinleiavam 
A curteza bestial de um nobre duque . 
Pérolas... e que pérolas ! deitaste, 
Meu pobre Ariosto, ao coroado cerdo. 

GARBETT, D. BBANCA, C. VII, CSp. !• 

t DEIVIRÍL, adj. 2 gen. 
dei. Deus, e virilis, viril). Termo de 
logia. Que é ao mesmo tempo divino e 
mano; theandrico. .ye 

DÉTXA, s.f. (De deixar). Cous^ 
se deixa a alguém era testamen o i 
gado. tprnji' 

— Palavras do fim da phraso 
nante de actor que marca a ^ ^0 
do devo entrar em scena, ou 
seguimento do drama. ^ o 

DEIXAÇÃO, s. /. (De deixa, c 
suffixo «ação»). Cessão, rcnunci > 
cação. 

DEIXÁDO, part. pass. de Deixar. 

Enche-se toda a praia melindana _ 
De gente, que vem vêra leda Am» ' ' 
Gente m-.iis verdadeira emais ; 
Que toda a d'outra terra atraz dei 
Surge diante a Frota lusitana, 
Péga no fundo a ancora pesada. . 
Mandam fóra um dos Mouros qu® 
Por auem sua vinda ap Rei ma 
Mandam fóra um dos Mouros 1".^ tajain. 
Por quem sua vinda ap Rei mani 

CAM., LUS., c. II, est. 74. 

Indo assi costeando aquella 
Que et^tá do Equ:idor mais aparti i 
Até onde outra voz o grào Plane 
N'outro circulo tal he collocado, jjjuiettt 
Segunda vez convém que entre, 
Ejte Pérsico Ceno jA deixado, 
Sem ine deter nas Costas tao ti 
D'aromatico& fruitos abundosas. 

ROLIM DE MOUKA, NOV. DO noMEM, c- íf 

Ap.arta-te de mim : Vai,:qii'í" ^ jq 
Fortuna, onde não ha seguro e 
Fará que também eu de ti '• 
Pagando-ma do tempo que _ ? 
Fará, que inda tu mesma a " 
Talvez que sintas de metei ^ ~ g dis" ° 
r\„n ^ Oan nilí> !1 H BCm-'"^ 

eõt' 60. 

di» 

Que o juato Ceo, que as sem 
A'3 màos te levará de quem i 

J. X. DE MATTOS, BIMAS) P- 
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onde 

deixar, r. act. (Antigo portuguez lei- 
do latim laxare. Diez, não obstante, 

Qeriva a palavra do latim desitare, fro- 
í^entativo mal derivado de desinere; po- 

como a forma deixar não se encontra 
senão a partir do século XVI, e como 
^íl^ella derivação é pouco admissivel, de- 
^®nios, com Schuchart, olhar a forma como 
resultante da mesma mudança de d em l, 

se nota cm amido, de amylum, e es- 
ctóa, de escala). Largar, não levar com- 

Onde deixas a boiada, 
ilí f vacaa. Moíina Mendes T 

n ' cuidado VÓ3 tendea me pagar a soldada, 
yue hii tanto que me retendes ? 

Gtt VIC., AUTO DA MOFINA JIENDES. 

'^Pede -vos se quereis escusar isto por 
os outros passam tanto contra sua 

^'^tadej que de duas cousas façaes uma, 
í^oj torneis por onde viestes, ou pro- 

'"^^ttaes de sempre viver no conto dos tris- 
> fi pera signal de isto, deixeis vosso 
mOy e o nome de vossa pessoa escripto 
o brocal delle.» Francisco de Moraes, 

^ meirim dlnglaterra, cap. 21.— «Ean- 

'"O ufano e contente de sua victoria, 
I ® de aqui lhe nasceu deixar as armas 
I ® et antes trazia, e tomar outras de verde 

^ancoj com pelicanos d'ouro e pardo, 
y ® levavam uns corações no bico, tão lou- 

y '^ofno então trazia a vontade ; no es- 
j o em campo verde um pelicano da sorte 

Idem, Ibidem, cap. 24.— 
^ 'sto deixou Calfurnio e escudo, e to- 
^ «o a maça com amhasjts mãos, se foi 

® ^^ompanhado de sua hraveza, di- 

ieu °° derradeiro castigo do 2^ 'íirevimento.Ti Idem, Ibidem, cap. 

^le passando-se pera aquella for- que era uma das prin- 
íctes de seu estado, tendo em sua compa- 

° O^Hante Lamortão com dous cacal- 
sua linhagem, poz aquelle cos- 

^ vinguem podesse passar a ponte 
l^t ^^'neiro franquear a passagem por 
audQ tocíos tres, ou deixar seu es- 
Jue escripto no hrocal, crendo 
'■'a muitos, que ahi viriam, se- nistaldo algum, e desta maneira cum- 

» Idem, Ibidem, cap, 76. 

?iíe' '^^^ixando-se por tomar o escudo, 
° \\gre deixara co'a dor da perna, o outro li 

aícjj tempo de chegar a elle, e 
'^0'" «s unhas pelas enlaza- 

'^0 íL <^lmo, tirou com tanta forqa, que 
s; cabeça, e levando-o tras 
nào (, mãos em terra, e inda bem 
o toniQ^' ° ^ue inda estava são, 
«e ontre as suas tão apertado, que 
iera « fortaleza das armas o f,- 
W • porem alem dellas lhe va- 
"■ii^dou]^ '"^'^'^^ssidade, Palmeirim se 

e ^ estocada dada a tão bom 
^Ua Q to-l lugar, que atravessando com 
^Uta c meio do coração subita- 

morto.•» Idem, Ibidem, cap. 51. 
II—94 

Bem como entro os mancebos recolhidos 
Em Canusio, relíquias sós de Cannas, 
i[á para se entregar, quasi movidos, 
A fortuna das forças africanas, 
Cornelio moço os faz, que compollidos 
Da sua espada jurem, que as romanas 
Armas não deixarão, cm quanto a vida 
Os não deixar, ou nellas for perdida. 

CAM.jLus., c. VI, est. 20. 

Ficava-nos também na amada terra 
O coração, que as magoas lá deixavam ; 
E ja despois que toda se escondeu, 
Não vimos mais emíim que mar e céo. 

IBIDEM, c. V, est. 3. 

As Musas agradeça o nosso Grama * 
O muito amor da patria, que as obriga 
A dar aos seus na liyra nome e fama 
De toda aillustree bellica fadiga : 
Que elle, nem quem na estirpe seu se chama, 
Calliopc não tem por tão amiga, 
Nem as filhas do Tejo, que deixassem 
As telas d'ouro íino e que o cantassem. 

IBIDEM, c. V, est. 99. 

— <^E deixando-lhe a sua não, foi en- 
trando por aquelle rio dentro, dando em 
alguns lugares da Ilha de Salcete, que já 
começava a povoar: e porque todavia o 
damno não fosse por diante, acudíram 
olguns Tanadares delia, e offerecêram ao 
Governador pareas, com tanto que lhes não 
queimassem suas j^ovoações.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. viii, cap. 5. 

Da clara estirpe dos Heroes valentes, 
Que em memória das liorridas batalhas, 
Forão deixando nos portaes pendentes, 
Lanças, escudos, capacetes, malhas, 

Nem me prézo, nem ando 
Carunehosos papeis desenrolando; 

De baixo tronco venho : 
Humildes ramos por avós só tcuho. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p.]152, (3.* cd.). 

No proprio dia a Sylves era vindo 
Que em torrentes de sangue se alFogára 
O tumulto da plebe amotinada 
Contra Oriana ; c vcndo-a resolvida 
A fugir para sempre as Ímpias terras 
Dos inimigos de sua fe—deixára 
A mercantil, habitual prudência.] 

GARRETT, D. BBANCA, C. VII, Cap. 31. 

— Abandonar, desamparar, renunciar, 
perder.—Deixar a vida de soldado.—«E 
se nos regemos por nós, nam nos deixa a 
afeiçam que nós temos dar sentença sem 
ella, e ás vezes por fogirmos de um mal 
damos em outro mayor; e quem está de fora 
livre pode julgar e aconselhar verdade.d 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 12, (ed. de 1872). 

Trabalho por descançar, 
nam mc deixa o que sento, 
que me estorva; 
se vou pera repousar 
açode me meu tormeiito 
que me acorda. 

IDEM, IBIDEM, p. 83. 

Descuidar 6 a verdade 
pois cuidar nam aproveita, 
mas a vontade sogeita 
nam tem essa liberdade. 
Desviando a vontade 
cuidados se em vós estais 
deixareis o que cuidais. 

cuRiST. FALCÃO, OBRAS, p. 27, (ed. do 1871). 

Se lembràças me deixaram 
pudera eu meu mal deixar, 
secousas se nam mudaram 
descanço fora cuydar: 
Pois tudo se muda assim 
e eu nam sei ser soo mudado, 
camanha perda perdi 
em perder-se-me o cuydado. 

IBIDEM, p. 28. 

— Nesta entrada andou dom Nuno tres 
dias, & ires noites, & acabo doutros tres 
se lhe vieram meter nas mãos os princi- 
paes xeques destes mouros pedindolhe paz, 
a qual lhes conceãeo deixando na cidade 
arrefens, em penhor do que per seus con- 
tractos assentaram, ho mesmo fez Olei- 
dambram de Taelim, que semeaua alguns 
seus lugares'oufras dezaseis legoas da ci- 
dade, que também deu seus arrefens.t Da- 
mião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. IV, cap. 44. — <sA batalha foi an- 
tr'elles tal, que fazia escurecer as outras 
passadas. Mas os golpes do gigante onde 
alcançavam faziam tanto damno, que ne- 
nhumas armas se lhe emparavam; e vendo 
a bondade de Primalião, pesava-lhe tanto 
vel-o morrer, que lhe disse: Cavalleiro, 
já conhecerás que mais com vontade de 
goarecer tuas feridas, que medo de tuas 
forças, te commetti que deixasses a bata- 
lha : vê se o queres fazer, e se não esta 
espada será castigo de tua simpreza; por- 
que a vida não se ha de dar a quem se 
delia não contenta.tí Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 10. — «O 
principe Vernao ficou tão contente destas 
palavras, e de saber que aquelle era Bel- 
car, que sem lhe mais responder o levou 
nos braços com tamanho amor, como se el- 
les sempre tiveram, dizendo: Senhor, vós 
soubestes bem o que fazieis em deixar esta 
batalha, por não comprar guerra com vossa 
prima, que também vos houvera de saher 
demandar minha morte.n Idem, Ibidem, 
cap. 9. —(íBelcar pediu, a Polendos que 
o deixasse na primeira batalha: elle o fez 
contra sua vontade, porque temeu o que po- 
dia ser. E ainda que ella foi tão pelejada 
como delle se esperava, a muita vantage 
que o gigante lhe tinha, o trouxe a estado 
de ser vencido, com tamanho descontenta- 
mento seu, que foi o mór que nunca rece- 
beu.d Idem, Ibidem, cap. 15. — lE dei- 
xando os negocios de sua pessoa encomen- 
dados á rainha Melicia, sua miãher, muito 
contra vontade delia, se partiram ambos 
juntamente com determinação de nunca se 
apartarem, se algum caso muito grande 
lho não fizesse fazer .y> Idem, Ibidem, cap. 
16. — lElles se desviaram, vendo que era 
elrei, contentes de se verem fora de tama- 
nho receio, e da justa escusa, que tiveram 
2)era deixar a batalha.t Idem, Ibidem, 
cap. 34. — d-No terreiro do 2><^Ç0 foi ta- 
manho alvoroço, vendo-a vir, e o espanto 
e reboliço da gente tão grande, que os ca- 
valleiros se tornaram a apartar, 2wr ver 
que era, Flerida chegou a elles, e tomando 
o da Fortuna pola manga da loriga, disse: 
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Peqo-vos, cavalleiro, se em algum tempo 
por alguma dona, tão maltratada da for- 
tuna como eu, haveis de fazer alguma 
cousa, que seja deixardes esta batalha, 
pois nella não se ganha senão o risco, em 
que vossa vida e a dess'outro cavalleiro 
está posta, t Idem, Ibidem, cap. 36. — <íE 
deixando nella Pompides té mandar ou- 
trem, se partiram todos juntamente ar- 
mados de suas armas, que já foram intei- 
ras, que o gigante Dramusiando asssim 
em pedaços guardava na sua armaria, 
pera maior façanha e memória de seus 
vencimentos: e antre os outros cavalleiros 
ia tamhem elle armado das próprias ar- 
mas, com que fizera a hatalha o derra- 
deiro dia, porque nellas se p)odessem vêr 
os façanhosos golpes, e extremada força 
do cavalleiro da Fortuna. y> Idem, Ibidem, 
cap. 43. — «.Despedidos estes tres caval- 
leiros d'Arnalta, seguiram seu caminho, 
praticando nas cousas passadas, Falmei- 
rim, que qualquer conversação -pera seu 
gosto era odiosa, se apartou muitas vezes 
com Selvião, e deixando todas as outras 
cousas, trazia á memória sua senhora Po- 
linarda; e posto que já neste tempo com 
maior despejo a podia servir, por saber 
cujo filho era, trazia o amor já de longe 
criado nelle tamanhos receios, que não se 
atrevia passar sem seu mandado, e ir a 
Constantinopla.D Idem, Ibidem, cap. 67. 
— (í Mandou elliey que se dessem estes dous 
mil pardaos, pera as mesmas Igrejas de 
sua fazenda, & nam da do Arcebispo, com 
que oie viuem com commoda sustentaçam, 
suprindo o que nos pouos mais pobres fal- 
taua, pera o que se determinou, que cada 
Vigayro tiuesse ordenado, & sustentação, 
para deixarem todos o pestilencial vicio 
da symonia.T Antonio Gouvca, Jornada do 
Arcebispo de Goa, Liv. i, cap. 21. 

Pedindo lhe vingança o sentimento, 
Muitas vezes mandou sobre o homicida ; 
Poi-em (contraria a sorte ao pensamento) 
Deixarão sempre os seus na empreza a vida. 

ei DE MENEZES, MALACA COKQ., 1ÍV. IV, est.102. 

Todos temos a culpa, que os deixamos, 
E com nDsso descuido os ajudamos. 

QDEYEDO, AFFONSO AFBICANO, 0. I. 

Deixam dos Sete-Céos o regimento, 
Que do Poder mais alto lhe foi dado ; 
Alto Poder, que só co'o pensamento 
Governa o céo, a terra e o mar irado. 
Ali se acharam juntos n'um momento 
Os que habitam o Arcturo congelado, 
E os que o Austro têm, e as partes onde 
A Aurora nasce e o claro sol ae esconde. 

CAM., LüS., c. I, est. 21. 

A nau da gente pérfida se enchia, 
Deixando a bordo os barcos que traziam : 
Alegres vinham todos, porque crem 
Que a presa desejada certa tem. 

iMDEM, c. II, est. 16. 

Traziam-na os horrificos algozes 
Ante o Eei, já movido á piedade ; 
Maa o povo com falsas e ferozes 
liasòes á morto crua o persuade : 
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Ella com tristes e piedosas vozes, 
Saídas só da magoa, e saudade 
Do seu Principe, e filhos que deixava, 
Que mais que a própria morte a magoava. 

IBIDEM, c. III, est. 124. 

Com que melhor podemos, um dizia, 
Este tempo passar, que 6 tão pezado. 
Senão com algum couto de alegria, 
Com que nos deixe o somno carregado?» 
Eesponde Leonardo, que trazia 
Pensamentos de firme namorado: 
■ Que contos poderemos ter melhores 
Para passar o tempo, que de amores?» 

IBIDEM, c. VI, est. 40. 

Que gloriosas palmas tecer vejo, 
Com que victoria a fronte lhe coroa, 
Quando, sem sombra vãa de medo ou pejo, 
Toma a ilha illustrissima de Goa ! 
Despoia, obedecendo ao duro ensejo 
A deixa, e occasião espera boa, 
Com que a torne a tomar ; que esforço e arte, 
Vencerão a fortuna e o proprio Marte. 

IBIDEM, c. X, est. 42. 

— 9 Comtudo sabemos per testemunho de 
pessoas de autoridade, e diuersas infor- 
mações das mesmas partes, que conuerteo 
á nossa santa fé grande numero de gente, 
e que assi a estes, como aos que já eram 
Cliristãos catequizou de nouo, detendo-se 
em cada lugar quanto bastaua pera sua 
doutrina, e deixando em todos alguns mais 
instruidos com o cargo d'aquelle santo exer- 
cido. o Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 1. — «Que como elle 
nam deixaua no mar o zelo da comtersam 
das almas, assi lhe nam communicaua o 
Senhor os does sobrenaturaes somente na 
terra.y> Idem, Ibidem.— «Estaua o sol no 
meyo dia claro, e sereno, e subitamente assi 
lhes negou a luz, como se elle mesmo a 
perdera, ou se posera no Occidente, e dei- 
xandoos na confusam de humas treuas tam 
grossas, que as apalpauam com as mãos 
sem huns aos outros se poderem ver nem 
conhecer.i> Idem, Ibidem, cap. 2. — «Em 
quanto esteve em Banda, ElRey de Tido- 
re mandou alguns homens seus em compa- 
nhia de alguns Castelhanos áquellas Ilhas 
a solicitar commercio, e amizades dellas 
pera ElRey de Castella, engrandecendo- 
Ihe seu estado, grandeza, e poder, e aba- 
tendo no de Portugal, e quasi que tiveram 
convencidos todos aquelles Bandezes a se- 
guirem a parte de Castella: o que não 
bastou com o Rey de Bachão, (com que 
mettêram muito cabedal neste negocio,) pera 
deixar o serviço d^ElRey de Portugal, e 
amizades dos Portuguezes, o que fez ao 
contrario do Rey de Geilolo, que se lan- 
çou á parte de Castella, e os favorecia na 
guerra contra os^Portuguezes.y> Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vi, cap. 11. 

Logo sahindo deste Cancro ardente, 
Méta que o grão Planeta nunca passa, 
Deixando para o lúcido Oriente 
Quanto a comiirida Costa eérca e abraça. 
Verás ficar da parte d'Occidente 
A grande Terra, que não he escaça 
Daquella mais subida pedraria. 
De quem a estimação será a valia. 

BOUM PE MOUBA, MOV. DO UOMEM, C. I, CSt. 48. 

DEIX 

Aqui, quando anoitece, 
Tropel não ha que o somno me embarace, 

E logo que amanhece, 
Alegre vem dizer-me que o Sol nasce 
(Kodeando-me a choça) o passarinho, 
Que primeiro do que eu deixa seu ninho. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 118, (3.» ed.). 

Mas aonde caminhas. 
Pastor, que estás em vão vociferando t 

Deixa as gentes mesquinhas 
Fartar do lodo vil, que vão buscando : 
Coroem teus trabalhos venturosos 
O ouro não, ospampanos viçosos. 

IDEM, IBIDEM, p. 1 19. 

Deixar o Mundo embora : 
O que hoje vemos nós, já outros vírSo: 

Não he, não he de agora, 
Que péssimos costumes mal se tirào : 
Atolados em sórdida cubiça 
Longo de nós, oh homens sem justiça' 

IDEM, IBIDEM. 

Qual Lavrador, que atrás do curvo arado, 
Suceedendo fugir-lhe algum bezerro, 
Para logo o apanhar todo assustado, 
Deixa a lavoura, desampara o serro, 
Aqui corre, acolá salta hum vaiado, 
Atalhando o caminho pelo serro, 
Cuberto de suor, e de poeira 
Continuando vai sempre a carreira. 

IDEM, IBIDEM, p. 1G2. 

O susto deixa pois, que brevemente 
Tu me verás tornar sem frio, ou febre, 
A gozar de teus mimos, teus favores. 

DINIZ DA CIIUZ, IIYSSOPE, Caut. VI. 

Oriana que deixar um triste mundo, 
Onde tudo perdeu, ao eeu votára ; 
Única a vista d'ella a dor acalma 
A afllicta Branca ; 

GABKETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 3G. 

— Separar-se, apartar-se de «ma 
soa ou logar. — «Indo-se por 
das contra a Qram-Bretanha, 0^ 
Lucenda, vindo já de casa de sua 
onde a deixara : e vendo que lhe nao 
dia negar o que passara na corte, 
deu conta de tudo, rogando-lhe que >- 
parte o desculpasse do imperado'''^ ^ 
do-lhe por descidpa de não se dai 
nhecer a que já ouvistes; e « 
um do outro, ella pera Constantinof^^ 
elle pera Inglaterra, com desejo^ 
ver naquella afronta, em que outi 
tos estavam, desejando perder-se pgr' 
restituir todos, e alcançar nisso /rt® ^ 
petua; que quando ella é singu 
grandes cousas, faz nobres os gjríDl 
xam.» Francisco do Moraes, 
d'Inglaterra, cap. 29. — ^q^S' 
maõ os phariseos em suas 
ciencias, & achandosse cada hum ^0. 
do de grauissimas culpas, nenhum 
veo a condemnar a pobre •varaS'" 
tes enuergonhados se foraò, & 
Fr. Thomaz da Veiga, SerniõeS, 
p. 101, col. 1. 

Vês, poderoso Eei, cujo alto 
O sol, logo em nascendo, vê P"".'®, gj-jo, 
Vê-o também no meio do Ileinisi) _ 
E quando desce o deixa derradei 
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Vós, ("que esperamos) jugo c vituperio 
Uo torpe Ismaelita eavfilleiro, 
■[Jo Turco oriental c do Gentio, 
we inda bebo o licor do santo Eio. 

CAM., LUS., c. I, est. 8. 

As costas odoriferas Sabeas, 
yue a màe do bello Adonis tanto honrou, 
percam, com toda a Arabia descoberta 

eliz, deixando a Pétrea e a Deserta. 
ibidem, c. IV, est. G3. 

Ttl o vago juizo fluctuava 
^0 Grama preso, quando lhe lembrara 
joelho, se por caso o esperava 
^ a praia co'os bateis, como ordenara : 
^ogo secretamente lhe mandava, 
we se tornasse á frota, que deixara ; 
^ao fosse salteado dos enganos, 
Vue esperava dos feros Mahometanos. 

ibidem, c. VIII, est. 88. 

Aberta estava a porta do mosteiro, 
as virgens do Senhor este cantavam 

wnino de saudosa despedida 
A sua jovcn prelada que ora as deixa. 

OAnBET, D. BRANCA, C. I, Cap. 4. 

• P^de co'o vosso Pegaso, irmào d'armas, 
Wmas terríveis que jogaes tam mestres!) 
:^ela divina relva andais pastando, 

sacra fonte ides beber com clle : 
^erdoae-me, que eu volto ao meu assumpto, 
^ a cavallos e a vós, e í, mais companha 
yuadrupedante deixo cm paz no Pindo; 

paz—e ás moscas—que assim vai o mundo. 
idem, iiuDEii, c. III, cap. G. 

lidar cm lidar, emfim um dia, 
^evado assim de impulso repentino, 
■veíxo a cidade so, e confiando 
^ niinha estrella o dirigir-me os passos, 
Rédeas sólto ao cavallo, e sigo a estrada 
Wue elle de si tomou. 

idem, ibidem, c. V, cap. 10. 

^ Interromper, cessar o começado, de- 
ou não começar. — Deixar o canto. 

Deixar o amor. 
1 ■ Deixar, com infinito. Permittir, não 

®tar, consentir, tolerar. — Deixar fa- 
'Alguma cousa. 

Posto no seu alto cume 
Qeixarom-me alli estar 
® oieu coraçam presume, 
lie foi por me magoar, 

tinham por costume : 
íilli os pães semeados 

a meus olhos deixarom 
í^epor nam grados julgarem, 
^ posto que foram grados 
1 sei que nam me agradarem. 

cimYST. FALCÃO, oBBAs, p. 5 (cd. dc 1871). 

^odo o bem he jaa passado 
Passado cm mal presente, 

j^^snticlo desvelado 
1)0 descontente; 

Juizo que ysto sente 
^^níose deve «entir, 

''Co deixará dormir. 
ioem, ibidem, p. 19. 

sabendo que um era Platir fi- 
®. Primalião, e os outros Floramão 

Sardenha, Pompides e Blan- 
e que a differença da batalha fôra 

® ficou muito triste, e tomava a 
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si a culpa de a deixar ir tão âvante; po- 
rém consolava-se com crer que, quem as- 
sim os levava e em tal tempo lhe acudira, 
não seria pera os desamparar de todo. 
Um dos escudeiros, a que perguntou pola 
razão daquella differença, lhe disse. s> 
Francisco do Moraes, Palmeirim d'Iugla- 
terra, cap. 33. — a-El-rei, a quem aquel- 
la dor atormentava, não o podendo sof- 
frer, desceu ao terreiro, acompanhado de 
muitos senhores ancianos, com preposito 
de os ap>artar, vendo tamanho erro, seria 
deixar assim morrer os melhores dous ca- 
valleires que nunca vira.n Idem, Ibidem, 
cap. 3G. — «O sangue que lhe saia era 
muito: assim que nelles não havia m-ais 
que a braveza, com que pelejavam, e esta 
era tal, que alem de destruir a elles, fa- 
zia dor a quem com amor os estava ven- 
do; mas seus corações incansaveis, e que 
naquelle tempo podiam mal sofrer algum 
repouso, não os deixava descançar.»Idem, 
Ibidem, cap. 41. — nQuem áeixarkdepe- 
leijar, & trabalhar nmyto por vencer aos 
Hebreos: pois possuem, & tem entre si 
tam fermosas damas? mas com quanta 
mais rezão podemos nós hoje dizer á vista 
de Christo glorioso, como deixaremos de 
trabalhar, & fazer muito por vencer ao 
demonio, & a suas tentaçoens, por chega- 
remos a gozar tanta gloria, & tanta fer- 
mosura, como Christo nosso Senhor em 
si encerra, ou como não teremos em me- 
nos conta todos os trabalhos, S tribula- 
çoens desta vida, tendo por prêmio & ga- 
lardão delles tamanha gloria?» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 49. 
— d. Porem he tal a misericórdia de Deos 
que por tudo passa, deixandoa perder de 
vista toda a malícia humana: acujo pro- 
posito disse Seneca, que os deoses naõ 
sómente arriscauão as merces com os en- 
uejosos, mas que sabidamente as faziaò 
também aos ingratos,d Idem, Ibidem, p. 
88 V., col. 1.— (íMuitas virtudes, & per- 
feiqões auia nos Santos discipidos de 
Christo em que os phariseos puderaõ re- 
parar, (È de que os puderaÀj com rezão 
louuar; como era a santidade de sua 
vida, o total despreso do mundo, as ma- 
rauilhas, & os milagres que cada dia fa- 
ziam, porem a enueja que lhes tinhão pel- 
los verem taò estimados, & honrados de 
todo o pouo lhes naõ deixaua ver isso 
nelles: mas só aquillo com que lhes pare- 
cia os podiaõ desacreditar, <& assi lhes 
formáraõ a culpa, <& queixa que apre- 
sentaraõ ao Senhor dizendo.» Idem, Ibi- 
dem, p. 99, col. 1. — «Tem duzentas le- 
goas de costa, per força os deteueram os 
naturais sem os deixar tornar, até bau- 
tizarem mais de quatro mil almas; ás 
quais porem nam deixaram outra doutri- 
na, que a da adoraçam da cruz, aruoran- 
dolha -na praya, e dizendolhe, como se 
auiavi de ajoelhar diante delia.» Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 14. 
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O propheta Protéo, deixando o gado 
Marítimo pascer pela agua amára, 
Ahi veiu também ; mas já sabia 
O que o padre Lyeo no mar queria. 

ibidem, c. VI, est. 20. 

Esta ó a verdade, Rei, que não faria 
Por tão incerto bem, tão fraco prêmio. 
Qual, não sendo isto assi, esperar podia. 
Tão longo, tão fingido e vão proemío ; 
Mas antes descansar me deixaria 
No nunca deseançado e fero grêmio 
Da madre Thetys, qual pirata iníco, 
Dos trabalhos alheios feito rico. 

ibidem, c. viii, est. 74. 

— «Deyxay-me já fenecer meu cantou. 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p, 12. 

Gil Eapòso co'a Hngoa varredoura 
O prato alimpa em duas lambedellas. 

Por se vingar do lôgro, 
Deixa passar uns tempos, 

E o convida a Cegonha. Eia elle lógo: 
«Com muito gôsto. Eu cá c'os meus amigos 

Ceremonias não uso.» 
PItANC. M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. I, f. 18. 

Que pedes ás estrellas mais propicias 
Um frouxo raio do modesto brilho, 

Com que 03 rubis da bôcca, com que os lyrios 
Do peito entro-vêr deixas. 

. idem, obuas, liv. i, p. 21. 

De huns appetece o paladar activo 
Os saborosos frutos; 

Eevolvem outros na grosseira boca 
Insipidos manjares : 

Comtigo fallo, abominavel vulgo, 
Que dos lodosos charcos 

Fartas a sede nas salobres aguas ; 
E a fonte pura deixas 

Pela terra perder-se inutilmente. 
j. X. de mattosi bimas, p. 108 (3.® ed.). 

— Legar por testamento, nomear, in- 
stituir. 

— Figuradamente; Dar, doar, mor- 
rendo, ou affastando-se, — <s.Se desejamos 
virtudes, olhemos o caminho que levaram 
os santos que nos precederam nellas ; e o 
exemplo que nos deixaram, nos deve de 
mover a os imitar, e arredarmo-nos dos 
inconvenientes do mundo, que quem anda 
dentro nos afagos d'elle, andafóra de si.-a 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 
26 (ed. de 1872). — «Entrega-mo a Fi- 
lena, ou a Carfel meus fieis colaços, por- 
que elles o leváráõ ao Senhor que sempre 
lhe conhecera^: toda a outra cinza do meu 
corpo, dize que essa lhe deixo por galar- 
daõ de seus leais serviços: que me per- 
doem, pois a fortuna me naõ leixou po- 
der-lhes leixar quanto me tem merecido, 
nem chorem minha morte pelo que pade- 
ço, mas pela perda dos meus olhos.» liar- 
roB, Clarimundo, Liv. ii, cap. 24. 

Quantas armadas conta a antiga historia, 
Quantos grandes exercites perdidos 
A mais poucos deixaram já victoria. 

ANT. FEBB., CABTAS, 1ÍV. II, n. 1. 

Pois se a troco de Carlos, rei do França 
Ou de César, quereis igual memória, 
Vêde o primeiro Affonso, cuja lança 
Escura faz qualquer extranha gloria: 



748 DEIX DEIX DEIX 

E aquelle, que a seu Reino a segurança 
Deixou co'a grande e próspera vietoria : 
Outro Joanne, invicto Cavalleiro, 
O quarto e quinto Alfonsos o o terceiro. 

cAu., LDS., c. I,est. 13. 

Eespondem as trombetas mensageiras, 
Pifiiros sibilantes, e atambores; 
Alférezes volteam as bandeiras, 
Que variadas são de muitas cores. 
Era no sccco tempo, que nas eiras 
Céres o fructo deixa aos lavradores, 
Entra em Astrea o sol, no mez de Agosto, 
Baccbo das uvas tira o doce mosto. 

íBiDEM, c. IV, est. 27. 

Se os antiguos philosophoB, que andaram 
Tantas terras por ver segredos d'ellas, 
As maravilhas, que eu passei, passaram, 
A tào diversos ventos dando ns velas: 
Que grandes escripturas que deixaram! 
Que influição de signos e de estrellas! 
Que extranbezas, que grandes qualidades ! 
E tudo, sem mentir, puras verdades. 

íBiDEM, c. v, est. 23. 

E n'outra parte á cama se chegava 
Hum Homem, que virtude repi'esenta, 
O qual quinze annos mais lh'assegurava 
Com que do temor passa a grà tormenta; 
Este para firmeza lhe deixava 
O signal de que se elle mais contenta, 
Que era nas sombras onde discorrendo 
O sol eguaes espaços vae fazendo. 

KOL. DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. II, est. 42. 

Se fora a Natureza 
Com sábia mão teus passos dirigindo 

Por toda a redondeza, 
Novos Ceos, novas terras descubrindo, 
Porque depois a néscias creaturas 
Dcixasses prOTeitosas escripturas. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. IIG, (3." ed.). 

Mas se a meus passos se opposer Ventura, 
Ou se opposercm fados kivejosos, 
Que me preparem negra sepultura 
Do mar entre os abysníos espantosos •, 
Aftrontar vou contente a morte escura, 
E exemplo deixo aos Posteros famosos 
De amor da patria, que me anima, e inflamma, 
E á grande empreza me convida, e chama. 

AGOST. DE MACEDO,ORIENTE, C. I, est. 76. 

No inroscado turbante !.. Ju lá 
Onde o splendido paço se divisa, 
A costa sobem, á doirada grade 
Se approximam... abriu-se per si mesma, 
Como incantada que é, e os leões fulvos 
A juba sacudindo, franca entrada 
Ao guerreiro gentil e á bella deixam. 

OAEKETT, D. BRANCA, C. III, Cap. 21. 

— Confiar, entregar.—Deixai isto a meu 
cuidado. 

Irresoluto parte 
E sem saber adonde 
Guia a planta cansada ; 
Deixou ao acaso o acerto da jornada, 
Elle por gosto sómonte 
Alegre caminhAra, 
Onde Lysis achilra. 

BARB. BACELLAR, SAUDADES DE AONIO. 

— Render, dar de si. — Este trabalho 
deixa pouco interesse. 

— Não molestar ou inquietar. — Dei- 
xae o pobre animal. 

— Ííão fallar, nao continuar a fallar 
de. — dE deixando-o até seu tempo, tor- 
na o autor dar conta do cavalleiro da for- 
tuna, que depois que se apartou de Fom- 

pides, andou por terras diversas, socor- 
rendo donas e donzellas, desfazendo ag- 
gravos a muitos, fazendo tão assinadas 
cousas em armas, com que sua fama es- 
parzida polo mundo fazia espanto em to- 
dalas curtes de principes, onde chagava, 
tem ninguém saber quem fosse / porem o 
imperador Palmeirim, a cujos ouvidos is- 
to veio, teve sempre por fé, segundo os si- 
naes que lhe deram, que podia ser elle.D 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 24. — «.Porem o retorno foi 
bem differente, que tendo de sua parte a 
razão da fermosura de Polinarda, deu 
com Floramão por cima das ancas do ca- 
vallo tão grande quéda, que o deixou sem 
nenhum acordo, que foi verdadeira mos- 
tra da aventage que havia delia a Altea.T> 
Idem, Ibidem, cap. 25. — «Deixaremos 
por hum pouco as cousas d'antre Lopo 
Vaz, e Per o Mascarenhas, por darmos 
conta das que neste tempo atrás todo do 
verão aconteceram em Maluco: e primeiro 
trataremos da jornada de Francisco de 
Sá de Menezes, que como dissemos par- 
tio de Bintão a fazer hivma fortaleza na 
Sunda, de que temos dado conta. Diogo 
do Couto, Décadas, IV, Liv. iir, cap. 1. 
— «jE ainda nós acháynos em Dio, onde 
invernámos o anno de sessenta, Guzara- 
tes, que se acháram nesta jornada, e con- 
tavam disto cousas monstruosas, que dei- 
xamos, porque não soubemos as particu- 
laridades.^ Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 
3. — dXircan, que estava no Dely, foi 
logo avisado como o Magor hia em busca 
dellecom grosso poder, e ajuntando ornais 
que pode, o Joi esperar ao caminho; e 
ajuntando-se ambos, traváram huma das 
mais cruéis batalhas, que no Mundo se 
viram, em que de ambas as partes houve 
casos notavelissimos, que deixamos, por- 
que não convém á nossa historia.d Idem, 
Ibidem, Liv. 10, cap. 3. 

— Deixar, seguido d'um adjectivo. — 
Deixar vivo, deixar triste, etc. 

He ja convertida esperança em temores, 
Em pena também a seguridade, 
Repouso em favor, e a liberdade 
Deixo-a captiva em vivas dolores ; 
E o paraizo 
Lhe tica bem longe do seu pouco siso, 
Ehe pera i-ir de seu desatino : 
Porque o fruito era pequenino, 
E pera fazerem tal regno diviso 
Não era tào fino. 

GIL. VIC., AUTO DA HISTORIA DE DEUS. 

Manda arvorar de paz branca bandeira 
Sobre a torre mais alta da cidade, 
O capitão que a vê, manda a guerreira 
Ira cessar, & bellica crueldade : 
Pára o marcial furor, & da maneira 
Que apparecem (pass.ido a tempestade) 
Os campos, que deixara destroidos 
Os cultivados fruitos consumidos. 

sL DE MENEZES, MALACA CONQ., 1ÍT. V, est. 12. 

Qual fica o lavrador, que andava perto 
D'onde cahio o rayo temeroso, 
Qu'o antigo Carvalho deixa aberto. 

ANX. FEBB., SANTA COMBA, liv. I, p. 230. 

Eram os laiTadores seus cattivos, 
So por este Tyranno os deixar vivos. 

IDEM, IBIDEM, p. 224. 

— dvlssi Christo nosso Senhor pof 
trar a força do amor, que nesta 
o leuaua, cÊ o qrande fervor de sua a 
com que hia a dar a vida por nos: op 
sou também os passos do corpo caminnan ^ 
a tãta pressa, que deixaua atraz os 
cipulos.n Fr. Thomaz da Veiga, Ser 
mões, Part. i, p. 64, col. 2. 

Triste ventura e negro fado os chama 
N'este terreno meu, que duro e irado 
Os deixará d'um erú naufragio vivos, 
Para verem trabalhos cxccssítos. 

cAM., Lus., e. v, est. 46. 

Mas o Gama, que nào pretende mais. 
De tudo quanto os Mouros ordenavam) 
Que levar a seu Rei um signal certo 
Do mundo, que deixava descoberto. 

IBIDEM, e. viii, est. 56. 

— «.Mas deixava de tam má vontade o 
vestido pobre, ainda quando ja o wes 
vestido, por muyto velho, e gastado o 
xaua a elle, que era necessário 
lho pera tomar o nouo.n Lucena, Vida á® 

S. Francisco Xaxier, Liv. v, cap. ^ 
V.E deixando tudo assolado, abrazadO;^ 

feito em cinza, mandou dar em ' 
Caranja, Carapusa, Brundim, J 
Bombaim, e em todos os mais ^ 
d'ElRey de Camhaya, em que^ 
grandes damnos, e cativáram muita g'^ ' 
Feito isto, recolheo-se o Governador 
Chaul.t) Diogo do Couto, Décadas, ' 
Liv. VIU, cap. 4.—(sinda este foi 
Jeito que o de Scipião o Maior, ^ 
mando huma náo de Cartaginenses, " 
que o Império Romano estava de 
e os que hiam nella por se salvarei, ^ 
disseram que hiam por Embaixado 

donor^ 
Roma ; e ainda que elle entendeo, qu^P' 
salvarem do perigo se aproveitavam 
de Embaixadores, sem lhes mostrarem 
authoridade, largou-os livremente, 
quiz antes que a fé dos Romanos foss^ 
ganada, que deixalla em 
suspeitosa.n Idem, Ibidem, Liv- 
cap. 5. 

As virtudes dos Globos influentes 
O que tem de benignos moderárao, 
Das figuras do Ceo resplandecentes ^ 
Em nosso damno os raios se mudarao , 
Fogem do Homem todos os viycntcs, 
Tào énorme seus erros o deixarão 1 
E a Luafque Mundo este seria!) _ 
Tanto como hoje o Sol resplandecia. 

SOLIM DA MOURA, NOV. DO HOMEM, C- 

—«O coração não recebe leis 
si mesmo. Quem o quer ligar, des^ 
é necessário deixal-o livre ■ Xpito 

para ser o sanctuario da do 
dear.ti — «0 coração do homem ^ ^ 

nio 
iBiaS não é ordinariamente senão o 

vicio, t Eodrigues do Bastos, 
Pensamentos, Tom. i. 
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Qual o simples menino, 
sue da tenra florzinha se namora, 

Com géstos de contino, 
quanto lha não dào suspira, c chora ; 

Que depois maltratada 
v^ahir das màos a deixa desprezada. 

X. DE MATTOS, KIMAS, p. 147, (3." ed.). 

~~ Deixar a vida, morrer. 
Deixar alguém atraz, avantcajar-se- 

Deixar com a hocca alerta, ou em- 
'^sbacado, causar grande admiração, pas- 

a alguém. 
~~ Deixar memória, transmittir o seu 

'loine á posteridade. 
Não deixar alguém nem ao sol, nem 

^omhra, perseguir de eontimio. 
Deixar a pelle, morrer, perderia 

j. 7". Omittir, cessar, abster-se.— 
®i2cãr de foliar, de disputar.— «Os reli- 

9^osos nam podem deixar ás vezes de ter 
''^^nencoria, que he anexa ao encerramen- 

lue navegam contra vento, e alguns 
sua vontade, como em galé os for- 

Wos, que de necessidade ou vergonha en- 
J^^am a sua vontade.y> D. Joanna da Qa- 

Ditoc da Freira, p..57, (ed. de 1872). 
«Os religiosos ainda que se ausentaram 
contentamentos, se nam sam da sua 

^^'''diçam, nam deixam de ter desafio com 
desejosj e de sentirem os golpes daé 

'oçòes por mais que os receberam em 
^^inencias.D Idem, Ibidem. 

^cpois de hontem deixar 
vos contar os meus males 

'"-me caa baixo gcitar 
ttiíiis baixo d'esto3 valca 

«ntre pczar e pezar : 
ynde depois qne aos ventos 

escobri minhas paixões, 
Sustadas muitas razões, 

udei os meus pensamentos 
minhas contemplações. 
chryst. falcão, obkas, p .4, (ed. de 1871). 

Nunca vi contentamento 
urarem nenhum estado, 

. VI dar muito tormento 
p®?brança do bem passado : 

^sgòa e pouco dura 
""etega do prazer, 

y®so me daa ter ventura 
'"o deixal-a de teer. 

IBIDEM, p. 23. 

^ tristeza e o tormento 
®pre vi em mim sobejo 
ao vi contentamento 

nam viesse a dessejo : 
g .'"o a vida nam he segura 
V. pouco o prazer, 
cnr^tliia ter ventura 
®®ode»íaZ-a de teer. 

ibidem. 

já sois mal quisto, se quereis 
''^í/oso; e nunca deixais de achar 

lentg cabeça, porque hum va- 
cqup acha.t Jorge Ferreira de Vas- 
dopQ Ulysipo, act. il, sc. 7.—aTen- 
íd ^ o, diligencia, que sohia, na guar- 

castello. E aqui torna dar con- 

ta do infante Palmeirim ã'Inglaterra, e 
deixa de faliar em Primalião e D. Duar- 
ãos, que inda que naqtielles principios sua 
prisão lhe parecesse aspera, faziam conta 
que os primeiros dias seriam mais caros; 
porque depois nenhuma cousa é tão forte 
de soffrer que o tempo não a abrande.d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 10.— «O da fortuna o dei- 
xou, partindo-se d'elle, alegre de o vencer, 
porque sabia tamanho era o preço deste 
cavalleiro, assim nas armas, como em to- 
das as outras cousas, dizendo, primeiro 
que se fosse: Senhor D. Rosirão, melhor 
fora qu'esta differença não chegára tanto 
ao cabo, pois ainda que a culpa seja vos- 
sa, já o damno não pode deixar de ficar 
d'am.bos, e minhas armas assinadas de 
vossa mão são bom sinal disso. D. Rosi- 
rão, de fraco nem se pôde ter em pé, nem 
lhe pôde responder.d Idem, Ibidem, cap. 
24. — «Certo, Lucenda eu vos mostrarei 
quanto vos agradeço o serviço, que me fi- 
zestes : e posto que Palmeirim se encobriu 
de mim e da imperatriz e de todas as pes- 
soas de minha casa e corte, d'onde se cria- 
ra, sempre minha suspeita, que em meu 
coração tinha, me disse quem elle era. 
Va-se elle por onde for e a sua ventura o 
encaminhar, que, por muito secretamente 
que ande, suas couzas já não podem dei- 
xar de andar acompanhadas da fortuna 
prospera; pois em tudo per a elle se guar- 
dou.n Idem, Ibidem, cap. 29.—«Eporque 
Pálmerim os não quiz ver, antes se foi só 
passeando contra outra parte, ficaram to- 
dos quatro fatiando em sua bondade, ten- 
do aqudla batalha por uma das mais te- 
merosas do mundo. Dalli entraram dentro 
na fortaleza, e antes que repousassem, qui- 
zeram miudamente ver as cousas delia, de 
que também não tiveram tão pouco que di- 
zer, que deixassem de f aliar pola melhor e 
mais jorte,que nunca viram. «Idem,Ibidem, 
cap. 59. — (íPalmeirim e seus irmãos, de 
que ahistoria algum tanto deixou de jallar, 
andaram por suas jornadas sem achar ne- 
nhuma aventura notável; no fim das quaes 
caminhando uma tarde por uma floresta 
longe de povoado, viram vir contra si uma 
donzella em cima d'um palafrem baio, 
com tanta pressa, qm parecia que alguma 
grande ajronta lha fazia trazer, n Idem, 
Ibidem, cap. 75. — «.^s folhas quanto á 
sua composição dizem-se ser compostas, 
recompostas, e sobrecompostas. Nesta des- 
tribuição não deixão de haver algumas im- 
perfeições que não posso evitar aqui por 
me querer conformar com Linneo; as com- 
postas (zomposita) de que elle faz menção, 
como constando de muitos foUolos em hum 
peciolo simples, são as seguintes, d Avellar 
lirotero. Compêndio de Botanica, Tom. i, 
p. 73. — t Todos os recados devidos, e lhes- 
dissesse que polos seruir naquclla matéria 
importante a suas conciencias tornara logo 
de boa vontade a lernate; e que só dei- 
xaua de o fazer por nom esperar por en- 

tam mais.D Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 5. 

Porque o amor fraterno e puro gosto 
Dü dar a todo o lusitano feito 
Seu louvor, 6 somente o presupposto 
Das Tágides gentis, e seu respeito : 
Porém não deixe emfim de ter disposto 
Ninguém a grandes obras sempre o peito; 
Que por esta, ou por outra qualquer via, 
Não perderá, seu preço e sua valia. 

CAM., Lus., c. v, est. 100. 

— d A estes, e a outros riscos se püem 
os escritores, que as escrevem em quanto 
vivem os homens de quem o fazem; e por 
isso com menos receio escrevemos as cou- 
sas passadas (como ElRey nos mandou) 
que as presentes, que também temos escri- 
tas, e assi em humas, como em outras, nem 
por respeitos, nem por temor deixaremos 
de as faliar: e posto que também em al- 
gum tempo se mande recolher algum vo- 
lume dos nossos, outro virá em que se el- 
las manifestem.» Diogo do Couto^ Déca- 
das, IV, Liv. V, cap. 1.—iAlli lhe vieram 
cahir nas mãos algumas náos de Mouros 
carregadas de pimenta, drogas, e roupas, 
que foram commettidas dos nossos navios: 
e posto que fizeram bem de resistencia, fo- 
ram entradas, e assoladas, não deixando 
de custar sangue de alguns que sahiram 
bem feridos.» Idem, Ibidem, Liv. vi, cap. 
10. — (íE he muito per a chorar, diz S. 
Agostinho (no sermão cento & quarenta & 
tres) que faz do tempo, que nem assi atribu- 
lados, (È afligidos, nos queremos desen- 
ganar, & deixar de seguir ao falso mundo 
não auendo nelle que cobiçar, mais que só 
os males, que per horas experimentamos.* 
Fr. Tliomaz da Veiga, Sermões, Part. I, 
p. 40, col. 2.—<í Que não nos assombrem, 
nem nos esmoreção as más lingoas dos 
murmuradores, para deixaremos de fazer 
santas, (& boas obras; porque quando os 
homens nos neguem os louuores, & prêmio 
dellas; Deos nunca nos pode faltar com 
deuida paga, & satisjação, que só delle 
deuemos querer. Eassi aconselha tiaõ Hie- 
ronimo na epístola citada.» Idem, Ibi- 
dem, p. 90 V., col. 1. — tComo se dis- 
iera sempre a virtude foy perseguida, & 
tempre as boas, & santas obras tiuerão 
emulos: assi não he possiuel deixarem 
os bons de padecer encutros dos máos po- 
rem a isso dizia saÀ) Paulo, na primeira 
ad (Jhor. capit. 4 que nenhuma cousa lhe 
daua de ser mal julgado delles.»Idem, Ibi- 
dem, p. 90, col. 2. — cE he como se dis- 
sera : não he possiuel deixarem nunca (du- 
rante esta vida) os perfeitos, & justos de 
serem persiguidos, & afrotados mãos, & 
peccadores, porque para estes desculparem 
suas culpas, folgão de mostrar ao mundo 
que todos as cometem, & que ninguém viue 
sem crime.D Idem, Ibidem, p. 97 v., 
col. 2. 

O Deào..(E aqui dando um grão soluço, 
Em pranto as negras faces todas banha) 
Suspenso uin pouco fica, e logo torna : 
O soberbo Deâo, que sempre attento 
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Ao meu alto decoro, o santo Hyssope 
Vinha trazer-me á porta do Cabido, 
Hoje nào só deixou de vir render-mo 
(Ah ! que nào sei de nojo, como o conte !) 

DINIZ DACRCZ, nYSSOPE, p. 3. 

Ah ! Nào passea por cila na incerteza 
De ó' Ceo tomar de ti justa vingança, 
Que as pedras deixarão de ter firmeza, 
Só para castigar huma mudança : 
A confusão da tua ligoircza 
Estíía vendo na sua segurança ; 
Mas nào posso estranhar quanto fizeres, 
Porque em fim as Pastoras as são mulheres. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 172, (3.» Cd). 

—Deixar-se, v. rejl. Seguido d'um in- 
finito, denota a continuação da passivi- 
dade, ou uma passividade completa, a res- 
peito da acção expressa pelo infinito.— 
« Quando os dons tribos de Riibem & Gad, 
pidirão a Moyses, que os deixasse ficar 
habitando aquélles lugares ao longo do 
lordam por causa dos bons pastos que 
nelles auia^ & que os escusasse da con- 
quista a que Ma, lhes respondeo Moy- 
ses.y> Fr. Tliomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, pag. 45, col. 2.—aSimão de Sousa 
Galvãoj que hia pera Capitão mór do mar 
de Maluco, deixou-se ficar em Malaca, 
assi por saber alU que o que levava era 
cousa pouca^como porque Fero Mascare- 
nhas tratava de ir sobre Bintao, em quanto. 
Francisco de Sá alli estava com sua Ar- 
mada, por ser muito necessário pera a qui- 
etarão daquella f ortaleza tirar dalli aquelle 
inimigo: pelo que tinha mandado preparar 
muitas cousas pera aquella jornada, de 
que adiante daremos razão. y> Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. G.—<> Ven- 
do-se elles tão aperreados, trataram entre 
si de sua liberdade, sahindo-se grandes 
mídtidoes delles a povoar novas terras, e 
lançando-se pera o Ponente, tomaram 
aquella Provincia, ou parte, que se cha- 
mava Scithia Europea, em que se deixàram 
ficar, pondo-lhe o nome de Tartaria, como 
aquella em que nasceram.» Idem, Ibidem, 
Liv. X, cap. 2.— «O Governador mandou 
que fossem surgir ás estacadas, e que ba- 
tessem o Bory, e trabalhassem por arran- 
car, ou quebrar os páos, e cadeias, e es- 
creveo a Álvaro de Caminha Capitão de 
Rachol, que em hum dia que lhe limitou, 
mandasse os Naiques, e piães a Loti- 
lin,pera ajudarem a cortar aquella ponta; 
e mandou ao Capitão de Goa D. Gon- 
çalo Coidinho com doze, ou quinze navios, 
e muitos servidores com enxadas, e co- 
dilins, paz, e cestos pera correrem com 
aquella obra, deixando-se o Governador 
ficar em Agaçaim em hum palmar de hum 
Fernão Nunes natural de Meijão Frio, 
Cidadão honrado, e que se tinha achado 
na tomada de Goa, e em outras cousas: 
pelo que lhe deo ElRei a Capitania da- 
quelle passo de Agaçaim em sua vida, e 
pera casamento de huma filha, e ainda hoje 
vive hum seu filho chamado Jorge Fer- 
nandes neste mesmo palmar, que se achou 
nesta guerra do Bory, e dá delia muito 

boa razão. D lò.Gm, Ibidem, cap. 7.— aPar- 
tido Diogo da Silveira de Chaul com toda 
sua Armada junta, sem lhe acontecer 
desastre algum, foi haver vista da costa de 
Arabia, e a monte de Felix se deixou an- 
dar com os navios postos por paragens, 
Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 10. 

—Deixar-se, seguido da preposição de 
com infinito, ou em phrase elyptica suben- 
tendendo-se «fazer», por cx: Deixa-te dis- 
so; por Deixa-te de fazer isso.— nE com 
isto acontecer, deixar-se de prover Maluco 
por falta de hum galeão, pelo não haver 
7ia ribeira.-» Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VIII, cap. 10. 

— Impessoalmente: Ser fácil.—«Como 
se dissera: quam boa seja, quam exce- 
lente, & quam estremada em tudo, a ver- 
dadeira terra de Premissam, se deixa 
bem ver pellas mostras da grande gloria, 
que Christo nosso Senhor hoje nos deu em 
o Tabor, sendo verdade,que tudo aquillo, 
só foy huma sombra da gloria essencial, & 
ineffauel, que no Ceo se nos promete, po- 
rem o preqo, porque se nos vende he o so- 
frimento de trabalhos, & o vencimento das 
tentaqoens.D Fr. Tliomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, p. 45, col. 1. — aO que 
se deixa beon ver nesta presente occasião 
do nosso Euangelho, a onde vemos que 
procurando os phariseos desacreditar a 
innoscentia, (È santidade dos sagrados dis- 
cipulos, o Senhor acudio por elles, & 
mostrou ao mundo a maldade dos phari- 
seos ;• de sorte que os discipulos ficáraõ 
honrados, & conhecidos por Sãtos, (& elles 
afrontados, <S: tidos por transgressores da 
leydeDeos.^ Idem,Ibidem.p. 97 v., col. 1. 

DEJARRETÁR, v. act. (De de, o jarre- 
te). Cortar junto pelo jarrete. 

DETECÇÃO, s. (Do latim dejectione.) 
Termo de Medicina. Excreção das maté- 
rias fecaes. 

— PI. As matérias fecaes, cursos, ca- 
maras, jactos. 

DEJEJÜÁR. Vid. Desjejuar. 
DELÁCÃO, s. f. (Do latim delatione). 

Denuncia, mas sempre para má parte. 

Mas despertou a delação sacrilega 
O Ciúme de Roma, contra o sangue 
Do derradeiro dos Heroes da Grécia. 

rilANO. SI. DO NANC., OBItAS, tOm. VII, p. 115. 

DELAIDÁR, V. act, ant. Desfigurar, re- 
talhar o rosto com cutiladas. 

DELAMBÊR-SE, v. rejl, (De de, e lam- 
ber-se). Lamber a si mesmo o corpo \ diz- 
se fallando d'alguns animaes. —Boi solto 
delambe-se todo. 

— Figuradamente : Alegrar-se por ter 
escapado do perigo ou conseguido alguma 
cousa de gosto. 

— Ostentar vaidade, satisfação de si 
proprio. 

DELAMBÍDO, part, pass, de Delamber. 
— Homem delambido, vaidoso, que se 

finge innocento ou não sabedor de algu- 
ma cousa. 

— Deslavado. — Pintura 
— Sem vivacidade, sem expressão.-' 

Cara delambida. 
DELAMPÉIRO. Vid. Lampeiro. 

.DELAP...As palavras, que começaffl 
por delap... busquem-so com dilap- 

DELATÀR, V. act, (Do latim delaturtt^^ 
supino do deferre, levai'). Denunciar a 
guma pessoa ou delicto á justiça. 

DELATÁVEL, adj. 2 gen. (Do tliema 
delata, de delatar, com o suffixo «aveloj- 
Digno de ser delatado. 

DELATÔR, s. m. (Do latim delator, vid. 
Delatar). Denunciante, aecusador. 

— Juiz delator. Vid. Relator. 
DELATÔRIO, adj. (De delator, com o 

suffixo «io»). De aceusador. 
DELCRÉDERE, s. m. Vid. Credere. 
DELECTAÇÃO. Vid. Deleitação. 
DELEGTÔSO. Vid. Deleitoso. 
DELECTÁR. Vid. Deleitar. , 
DELÉGTO, s. m. ant. (Do latim del&- 

ctus). Escolha, selecção. 
DELEGAÇÃO, s. /. (Do latim delegatio- 

ne). Acção de delegar. _ , 
— Commissão dada a um magistra 

para obrar cm nome do delegantc, e 
mar conhecimento de algum processo. 
Dar, acceitar, obter uma delegação. 

— Termo Juridico. Acto pelo 
devedor dá ao seu credor um outro 
vedor, que se encarrega de pagar a 
vida. — d-Outro sy se aquelle, que jof 
mandado, vindo a Juizo poser, e aleÇ 
alguma excepçaõ, ou rezam, que sejO' 

■ Feito, assy como absoluçam, oupo-O^^^' 
quitacaõ, ou espaço, ou trausaçani, no 
vaçam, ou deleguaçam, oti preito de « 
ser demandado, ou comprimisso, ou co 
julguada, ou qualquer outra raza'^^ 
milhante de qualquer natura, e quahd^ 
que se aja mester prova, que fosse, 
acontecesse depois do tempo aqui devisd f 
Mandamos, e defendemos, que p^''' 
mesma guisa, que fizemos no derrian 
dor, que lhe nam seja recebida a excejJÇ > 
nem defensam ddla, se sobre ella » 
mostrar Estormento, ou Escriptura P 
brica, como sobre dito he.n OrdenaÇ 
Affonsinas, Liv^ iii, Tit. 64, § 1^. 

DELEGÁDO, part. pass. de Delegai' ^ 
— Juiz delegado, aquelle 

principe ou magistrado superior 
a sua jurisdicção para supprir as suas 
zes. 

— S. m. Legado, enviado. ^ 
— Aquelle em que se delega alg 

commissão, etc. i ijgo 
— Empregado do ministério 

junto dos juizes de primeira 
que promove as causas fiscaes, o a 
os delictos públicos. . ^e' 

DELEGABTE, «dj. 2 gm. 
gans, delegantis, part. act. cie n 
Que delega. ae- 

— Substantivamente : Pessoa 1 
lega auetoridade. , 

DELEGAR, V. act. (Do latim deiey 
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poder ou auctoridade para julgar, 
ciüir ou tomar conhecimento do algum 

Tisd^^^"' — em alguém a suaju- 

^'guradamento : Emprestar o que é 

iJeputar, enviar alguém com uma 
"^ommissão. 

^ELEGATÓRIO, adj. (Do latim delega- 
'■'Ms). Qhq contém delegação. Diz-se 
s escriptos ou commissoes pontifícias 

a certos juizes. 

U s. /. (Do latim delecta- 
Deleite, prazer sensual, gozo. 

^ Sensação prolongada e aprazivel. 
JELEITAMÊNTO. Vid. Deleite. 
^^EITÁR, V. act. (Do latim delecta- 
j- Causar deleite, prazer physico ou mo- 

> captivar os sentidos ou o espirito, 
®'^rear, dar grande gosto. 

^deita suavemente, amtinsa a ira, 
onipoem nossos aíFeitos... 

■ANT. FEBll., CAKTAS, 1ÍV. I, H. 11. 

Nào tinha em tanto os feitos gloriosos 
y® Acliilles Alexandro na peleja, 
Quanto de quem o canta, os numerosos 
Versos ; isso só louva, isso deseja : 
1^3 tropheos deMilciades famosos 
^nemistocles despertam só de inveja ; 
^ "'2, que nada tanto o deleitava, 

offlo a voz que seus feitos celebrava. 
cam., lus., c. V, est. 93. 

do^- ^ antigüidade ® Jdvalis ? Ou que os modernos dos ca- 
j^''os porcos, qiiando estes fartau}, & de- 
■^^^^ humafamilia sem mal, <& damno?» 

raticisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
°9aes, p. 142. 

Deleitar-se, v. rejl. Recrear-so, com- 
''•^cr-so, sentir gosto c deleite. 

praticas o Mouro differentes 
e f/eZeííam, perguntando agora 
elas guerras famosas e excelleutcs, 
o povo havidas, que a Mafoma adora : 

j^gora lhe pergunta pelas gentes 
. ® toda a Hesperia ultima, onde mora ; 
. Sora pelos povos seus visinhos; 
oOra pelos humidos caminhos. 

®am., lus., c. II, est. 108. 

5„iT~p®star muito satisfeito, tirar 'grande 
da contemplação dos proprios 

^^DELEITÁVEL, adj. 2 gen. (De deleite, 
^ o suffixo «avel»). Que deleita, que 

em que se sento prazer. 
íHente I'''ÁV^LMÊNTE. 

deleitar). Delicia, 
gosto, voluptuosidade, prazer in- 

"'^tual. Vid. Deleitação. 

qÍ®'"' ftlegre, e de esperar não eança, 
tov' faz deleite do tormento, 
Jjjl P^^íuenos instantes avalia 

"'33 na esperança de hum só dia. 
BACELLAB, QLOSSA A CAMÕES. 

^^ão ha homem no mundo, que não 
k, ^ desenganado com as cousas dei- 

^ito òem sabe, (& vê o ambicioso das 

DELE 

honras, o cobiçoso das riquezas, & o ami- 
go de deleites, c& passafemjws, o pouco, 
que isso vai, monta CÊ dura, mas como 
viuem affeiçoados a essa lambugem, pode 
pouco com elles o desengano: & por mais 
frustados, cfe desenganados que se vejão, 
como este Paralitico se vio, não sabem de- 
sestir.D Fr. Thomaz^da Veiga, Sermões, 
Part. I, p. 39 v., col. 1. 

Nàoco'os manjares novos e esquisitos, 
Não co'os passeios molles e ociosos, 
Não co'os vários deleites e infinitos, 
Que afleminam os peitos generosos; 
Não co'os nunca vencidos appetitos, 
Que a fortuna tem sempre tão mimosos, 
Que não softre a nenhum que o passo mudo 
Para alguma obra heróica* do virtude. 

CAM., LDs., c. VI, est. 96. 

Ali cora mil refrescos e manjares, 
Com vinhos odoriferos e rosas, 
Em cristallinos paços singulares, 
Pormosos leitos, e cilas mais formosas ; 
Emfim, com mil deleites não vulgares. 
Os esperem as nymphns amorosas, 
D'amor feridas, para lhe entregarem 
Quanto d'ellas os olhos cubiçarem. 

iBiDEJi, c. IX, est. 41. 

Despois de ter um pouco revolvido 
Na mente o largo mar, que navegaram, 
Oa trabalhos que pelo Deos nascido 
Nas Amphioneas Thebas se causaram 5 
Já trazia de longe no sentido, 
Para prêmio de quanto mal passaram, 
Buscar-lhe algum deleite, algum descanso 
No reino de crystal liquido e manso. 

íBiDEM, c. IX, est. 19. 

O atrevido imprimiu o osculo ardente 
Na mão de neve, que se intrega ao beijo, 
E — vergonha fatal de ceus e terra ! —• 
Parece no contacto invenenado 
Estremecer-lhe co'a impressão lasciva, 
E no deleite infando intorpecer-lhe 
Alma, sentidos, coração, e a... honra ! 

GABKETT, D. EEANCA, C. II, Cap. 19. 

Mais vivo aroma os vasos recenderam, 
Animou-se nas flores cor mais bella, 
E uma longinqua musica suave 
Se ouviu com harmonias tam aéreas, 
Tam doces o arrobadas de deleite, 
Que aos dois amantes alma se extendia 
A larga pelo peito de eseutíl-la. 

IDEM, lEIDEM, C. IV, Caj). 8. 

DELÉITO. Vid. Deleite. 
DELEITÓSAMÊNTE, adv. (De deleitoso, 

com o suffixo «mente»). Com deleite. 
DELEITÔSO, adj. (De deleite com o 

suffixo «oso»). Que causa deleite, delei- 
tavel, delicioso. — <íE nós com esta es- 
perança vimos pedir a tua Magestade, 
que nos vingue a morte de nossos paren- 
tes, e nos restitua nossas fazendas, das 
quaes agora estão apoderados o Gigante 
Taidfo, e seus filhos: que nad somente to- 
maraõ 7iossas mulheres, e filhos, mas ain- 
da o Senhorio da tua Ilha Deleitcsa.» 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 9. — 
«Com estas, e outras palavras de nad me- 
nos amor, estiveraõ estes dous namorados 
passando os espaços daquella noiite, té que 
a munhãa fez com que se Clarimundo des- 
pedia, leixando a Clarinda o anel que 
por Filena lhe mandara, e ao dar delle 
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nad se pode escusar hum tocar deleitoso, 
que nos taes tempos se sente. í Idem, Ibi- 
dem, Liv. ii, cap. 26.—«O que se deixou 
bem ver (diz S. Gregorio) em Eua, a 
qual vendo o pomo vedado, & jiãgandoo 
por deleitoso, ao que parecia á vista, & 
pera o gosto suam. Vidit mídier pomum, 
quod esset, visu delectahile.D Fr. Thomaz 
da Veiga, Sermões, Part. i. p. 20 v., 
col. 1. 

Não foi do Eei Duarte tão ditoso 
O tempo que ficou na summa alteza; 
Que assi vae alterando o tempo iroso 
0 bem co'o mal, o gosto co'a tristeza: 
Quem viu sempre um estado deleitoso f 
Ou quem viu em fortuna haver firmeza? 
Pois inda n'este Reino e n'este liei 
Não usou ella tanto d'esta lei ? 

CAM., Lus., c. IV, est. 51. 

Já chegam perto e não com passos lentos, 
Dos jardins odoriferos, formosos, 
Que em si escondem os regios aposentos, 
Altos de torres não, mas sumptuosos: 
Edificam-se os nobres seus assentos 
Por entre os arvoredos deleitosos: 
Assi vivem os lieis d'aquella gente, 
No campo e na cidade juutamente. 

íBiDEM, c. VII, est. 50. 

Mas então vós, ó sombras deleitosaa 
Do annoso freixo, do aliimo co^jado, 
Que ao pó da porta respeitado cresce, 
E ha gerações que é venerando abrigo 
De i)aes e filhos no queimoso estio ! 

GAItEETT, D. BBANCA, C. X, Cap. 5. 

DELEIX... As palavras que começam 
por deleix. .. busquem-se com desleix. 

DELETÉRIO, adj. (Do grego déleterios, 
de delein, destruir). Que ataca a saúde, 
as fontes da vida. 

— Principios deleteríos, quacsque cor- 
pos suscoptivcis do prejudicar a saúde, 
ou do determinar a morte. 

— Figuradamente: Que causa corru- 
pção e mal moral.— Maximas deleterias. 

DELETREÁR, ou DELETTREAR, v. act. 
Vid. Soletrar. 

DE-LEVÀNTE, loc. adv. (Do de, e le- 
vante, de levantar). Prompto, prestes a 
partir ou apagar. 

DE LEVA ARRIBA.Phraso marítima usa- 
da na manobra, quando se exige a maior 
velocidade em içar ou caçar qualquer ob- 
jecto, o se diz então: vá de leva arriba. 

DELÉVEL, adj. 2 gen. (Do latim dele- 
bilis). Termo Poético. Quo se pódo ris- 
car, apagar, destruir. 

DÉLFICO. Vid. Delphico. 
DELFÍM ou DELPHÍM, s. m. (Do latim 

deljjhimis, do grego delpJiis, delphim). 
Termo do Historia Natural. Peixe da fa- 
milia dos cetáceos. Vid. Golfinho. 

— Aza das peças d'artillieria com fi- 
gura de delfim ou golfinho. 

— Termo d'Astronomia. Constellação 
boreal composta de dez estrellas, segun- 
do Ptolomeu, o Tycho-Brako; e de de- 
zoito, segundo o catalogo britânico. 

— Termo d'Armaria. Figura de Del- 
fim usada como peça movei. 

— Titiilo dado, a partir de Philippe de 

\ 
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Valois, ao filho mais velho dos reis de 
França, despois da união do Delphinado 
á coroa; o idtimo senhor do Delphinado, 
Humberto iii, em 1343, pôz por condic- 
ção, na cessão das suas terras, que o fi- 
lho n;aÍ8 velho seria assim chamado. 

— Antigamente: Machina de ferro ou 
chumbo pai-a metter a pique as náos ini- 
migas. 

— Peça do jogo do xadrez, também 
chamada bispo. 

t DELFINÍTIGO. adj. (De delfim). Per- 
tencente a delfim. 

DELGAÇÁR. Vid. Adelgaçar. 
DELGADAMÊNTE, adv. (De delgado, 

com o suffixo «mente»). Com delgadeza, 
tenuemente ; delicadamente. 

DELGADÊZA, s. f. (De delgado, com o 
sufiSxo «aza»). Qualidade do que é delgado. 

— Figuradamente: Delgadeza do en- 
genho, subtileza, delicadeza, agudeza. 

DELGADÍSSIMO, adj. superl. de Del- 
gado. 

DELGÁDO, adj. (Do latim delicatus). 
Tenue, pouco grosso, de pouco corpo, fran- 
zino, transparente, fino.— Chuva delgada. 
— Panno delgado. — Fio delgado. 

Eu o vi certamente (e não presumo 
Que a vista me enganava) levantar-se 
No ár um vaporsinho e subtil fumo, 
E, do vento trazido, rodear-se; 
De aqui levado um cano ao pólo summo 
Se via, tão delgado, que enxergar-se 
Dos olhos facilmente não podia : 
Da matéria das nuvena parecia. 

CAM., Lus., c. v, est. 19. 

E com panno delgado que se tece 
De algodão, as cabeças apertavam; 
Com outro, que de tinta azul se tinge, 
Cada um as vergonhosas partes cinge. 

iBiDEM, c. V, est. 76. 

— íÂ Coralina em latim se diz Mxcscus 
Marinus, Corallinae, Fucus Capillaceue, 
sive Museus Maritimus; he assim chama- 
da, por se achar no mar muitas vezes em 
volta ao coral, como assim o testificão os 
pescadores delle; he esta huma mimosa 
planta, que cresce até á altura de tres, 
ou quatro dedos, com mu itas pequenas, e 
delgadas ramas como jihras ; as suas fo- 
lhas são muy miúdas, com a cor cinzenta, 
o cheiro de maresia, hum gosto desagra- 
davel, e entre os dentes se trinca como 
cousa petrificada, quehrando-se com muita 
facilidade entre os dedos; cuja especie de 
planta, commumente se cria nas margens 
do mar, sobre as penhas, que a agua ma- 
rina costuma banhar, e occultar com as 
suas crescentes. D Pharmacopea Tubalen- 
se, Tom. I, p. 231. 

— Malha delgada, subtil, do pouca 
abertura, não larga ou solta. 

— Taboa delgada, pouco espessa. 
— Hom^m delgado, magro, do poucas 

carnes. 
— Figuradamente : Fiar delgado, exa- 

minar attentamente as cousas ; dar com 
parcimônia, examinar escrupulosamente. 

— Engenho delgado, agudo, atilado. 
— S. m. pl. Termo de Nautica. As 

partes do navio em que elle não tem brjo, 
o que se vê por baixo da p''pa junto ao 
leme, e na proa por baixo da bochecha, 
junto á roda de prôa ; dos primeiros diz- 
se delgados da popa, e dos segundos del- 
gados de prôa. 

DELIA, s. f. (De Delos, uma das Cy- 
clades, ao norte de Naxos). Termo de 
Mythologia. Nome de Diana tomado da 
illia de Delos onde nasceo. 

— Termo de Poesia. A lua. 
f DÉLIAS, s. f. pl. (Do latim delia). 

Termo de Mythologia antiga. Festas que 
celebrava o povo de Athenas em honra 
de Apollo, todos os cinco annos. Foram 
instituidas por Theseu, quando, depois de 
ter vencido o minotauro, reconduziu de 
Creta os mancebos athenienses que de- 
viam ser sacrificados a este monstro. A 
principal ceremonia consistia em uma em- 
baixada a Apollo de Delos. 

f DELIÁSTAS, s. f. pl. Termo d'An- 
tiguidade. Cidadãos de Athenas que se 
elegiam de cinco em cinco annos para ir 
a Delos offerecer a Apollo um sacrifício. 
Ao tempo que durava esta viagem, e á 
mesma ceremonia, dava-se o nome de de- 
lias onfestas delianas. Durante estes dias 
sagrados, vedavam as leis que se execu- 
tasse em algum réo a pena de morte, e por 
isso é que os Athenienses esperaram trinta 
dias, depois da condemnação de Sócrates, 
para lhe fazer beber a cicuta. 

DELIBÁR, V. act. (Do latim delibare). 
Termo Poético. Tocar levemente com os 
lábios, provar, tomar o gosto a alguma 
cousa. 

DELIBERAÇÃO, s. /. (Do latim delibe- 
ratione). Consulta, discussão, para se de- 
cidir se ha de fazer-se ou não alguma cousa. 

—Resultado da deliberação, determi- 
nação, resolução tomada depois de exame, 
e discussã ; tençãoo. — <tComo os corações 
dos mancebos qualquer cousa os move, sem 
outra deliberação, á maior pressa que 
cada um pode, começaram armar-se e sel- 
lar cavallos; e os d'um arraial, vendo a 
presteza dos do outro, com a maior que 
todos podiam se aparelhavam, sem saber 
o mui junto parentesco e larga conver- 
sação, e sobre tudo aquella tão perfeita e 
singular amizade, que antre elles havia, d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 37.— «Em cõformidade disto 
expôs S. Chrisostomo aquellas palauras 
da Escriptura no capitulo U. do Genisis: 
Isti sunt potentes á século virifomosi; a 
onde o Santo nota a grande dureza, & 
deliberação com que no principio do mundo, 
os homens se entregarão a todo o genero de 
vidos: sem que os atemorizase, nemfí- 
zese desistir delles: as muitas amoesta^es, 
& ameaças do diluuio que Deos lhes fez, 
por espaço de cem annos que Noé lhes prê- 
gou.y) Fr. Thomaz do Veiga, Sermões, 
Part. I, p. 30, col. 1. 

—Termo de Commmercio. Vjd. Coffi 
promisso, Concordata, Moratoria e 

DELIBERÃDAMÊNTE. adv. (De delibe- 
rado, com o suffixo «mente»).Com 
ração, de preposito, de caso pensado, 
solutamente, com denodo. 

deliberado, part. pass. de ' 
DELIBERÂNTE, adj. 2 gen. (1^° 

tim deliberans, deliberantis, part. ac ■ 
deliberare). Que delibera. — Toda ^ 
semblea deliberaute divide-se de 
advogados e em juizes : o encargo dos pr ^ 
meiros ê mais brilhante e mais ' 
dos segundos mais nobre e mais tran 
dente. di- 

8. 2. gen. Votante, o que tem 
reito de deliberar em uma 

DELIBERÀR, v. n. (Do latim 
rare). Resolver, determinar, decidir 
pois da deliberação do individuo, 
assembléa, congresso, junta, conselho, p 
meditar. — Deliberou matar o seu o'''' 
sario.—«E por tolher esta cautella 
ciosa, mandamos, que dando el^ í® 
posta, o Juiz do feito lhe assine ^ 
certo, e razoado, em que aja delibe 
responder certamente, se quer usar 
ou nom, sem cautella alguã; e 
crepver sua reposta no processo por ^ 
avisamento ao diante, e seer enfoi"^ ^ 
se dará mais fe aas ditas testemun o, 
escripturas, ou pena de falso ao 
duzente, como dito he.» Ordenações 
sinas, Liv. v, Tit. 39, §. 2.— 
forme a este foi também o dos judeos, f 
conhecendo muito bem ao filho do àe 
da vinha, se deliberarão em o matar.'" 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i; 
71 V., col. 2. — (I Vinde qua bom 
cipe: sabeis vós que cousa he cirÇ 
daruos ? sabeis vos por ventura qu<i' 
sofrer dores mortaes ? que he derran^ ^ 
sangue, & pordes a perigo a vida- 
mão sabeis, como tão presto vos o 
raes em dizer que sim 1 & se o saoiS) 
não receais tão pesado jugo ? & ^1 
o Santo por elle.d Idem, Ibidenii P" 
V., col. 1. 

Discorrer, discutir, ventilar, tOlB^'^ 
8ilO) 

60 resoluções depois de exame c discas ^ 
considerar, reflectir, meditar no Ml-" 
ha de ou deve fazer.—Deliberei íwci" 
a Roma. . _,ge, 

—Deliberar-se, v. refl. Determi»^^^^, 
resolver-se com advertencia e 
ção. — Deliberar-se afazer algui^^^ 

SvN.: Deliberar, opinar vota^* 
na lin- 

tes tres termos são consagrados " 
guagem das companhias anctorisa 
decidir certos negocios, como .jpitii- 
nacs de justiça, as academias, os ^ 
los seculares e regulares, cto. - o 
termos são todog relativos á (j'ellG5' 
gráo do relação faz a differcnÇí'' ^.gg^tir 
Deliberar é expor a qiiestão, o ^ jj^er 
as razoes pró e contra: ^ ^9.^ 
a sua opinião e motival-a: 



DELI DELI DELI 753 

® seu suffragio, quando nada mais resta 
o que recolher os votos. Começa-se por 
eliberar afim de examinar a matéria em 
°dos os sentidos e debaixo de todos os 

^^Pectos: opina-se em seguida, para dar 
á companhia do modo como se en- 

para a cousa, e das razões pelas quaes se 
iclinou á opinião proposta: vota-se final- 

^®iite para formar a decisão na plurali- 
® dos sufFragios. A deliberação é um 

Feiiminar indispensável, para pôr ao 
os que devem discutir: ella exige 

®nçào; as opiniZes são uma especie de 
®smtado formado em cada cabeça, e que, 

raciocinado, tornam-se uma nova 
de luzes e de motivos para prepa- 

a decisão: esta segunda operação exi- 
5® bora senso ; em fim, a votação é a ul- 

mão que se põe á decisão^ e opera- 
lue a conclue e auctorisa : por conse- 

sUate requer equidade. Ouve-se a deli- 
ração, pezam-se as opiniões, contam- 

j wíos. Note-se que a deliberação 
^ Plica a occupação de toda a assemblêa; 
. delibera : cada membro do se- 

da ° opinava a sou turno, isto é, o seu voto, o motivava-o. 
^ .^^IBERATÍVO, adj. (Do latim delibe- 

Pertencente a deliberação ; em 
® Se delibera se convém ou não fazer 
SitQa cousa. 

foto deliberativo, o da pessoa que 
direito de deliberar e votar em uma 

J nta ou assemblêa. — Ter voto delibe- 

Termo de Rhetorica. Genero deli- 
g®nero de eloquencia em que 

irata de persuadir ou dissuadir um 
. Uma assemblêa sobro as cousas pos- 

deliberação. 
ELIBRAÇãO. Vid. Libramento. 

cq^^LICADAMÈNTE, adv. (De delicada, 

° ^'iffixo «mente»). Com delicadeza, 
subtileza;finamente, primorosamente. 

Q "LICADÊZA, s. f. (De delicado, com 

° «eza»). Qualidade, estado de 
^ Pessoa ou cousa delicada, delgade- 

dpl grossura do corpo. — Delica- 
talhe. 

Bjj^Teuuidade, fineza, o opposto de gros- 

^^lolleza, brandura. 
subtileza, agudeza de engenho, 

pensar, de se expressar. 
f(j j .'^'isibilidade excessiva.— Ter mui- 

^'"^^deza em pontos de honra. 
j ■'^scrupulo, melindre. — Delicadeza 

to 1 obsequiosas, tra- 
leuj ^lue faz com que o homem seja 

^Uísto na sociedade. 

^guradamento : Manjar delicado. 
j^uta a ceia e vasta : perus trinta, 

Kgo ® os leitões, adeus sem conto. 
opiparos, não brandas 

d'exquisito gosto, 
Á T)n j'"''Ura, abundancia illimitada 

^^"^wgueza velha. 
Rsstt, d. bbanca, c. II, cap. 5. 

«.-95 

DELICADÍSSIMO, adj. superl. de Deli- 
cado. 

DELICÁDO, adj. (Do latim delicutus). 
De pouco corpo, delgado, de talhe fino, 
frágil, pouco forte, débil, brando, o op- 
posto de robusto. 

Diabo. Tão depressa, ó delicada 
Alva pomba, pera onde is ? 
Quem vos engana, 
E vos leva tão cansada 
Por estrada, 
Que sómente não sentis 
Se sois humana ? 

QIL VIC., AÜTO DA ALMA. 

Quero ir levar estes meus cabellos 
Onde sívjào feitos duzentos pedaços ; 
Quero ir pregar estes pés e meus braços 
Onde os sinta, e nào possa ve-los ; 
E o delicado 
Triste meu peito, que seja pisado 
Com couces irosos, e minhas queixadas 
E dentes quebrados com mil iDofetadas. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEÜS. 

— <íPor tanto, que continuasse seus ser- 
viços, que onde elles chegavaã todalas pe- 
dras movido, quanto mais co7'ações deli- 
cados, e sujeitos á natureza, que sempre 
he cobiçosa d'aquillo pera que se criou.» 
Barros, Clarimundc, Liv. ii, cap. G. 

Tu envergonhas estas Ninfas bcllas, 
Pois es mais linda, mais formosa que ellas ; 
Huma vendo-te estA, como admirada, 
D'entre a limosa concava morada ; 
Outra do banho sahe, e braeejaudo 
As enroladas ondas vem cortando 
Co delicado peito. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 252, (3.' cd.). 

Da mão trava 
A donzella infeliz mão ruda e aspera. 
Somimorta da dor, n'um quasi espasmo 
Que a vida lhe parou, languida a frente 
Lhe descai, como ao lyrio delicado 
Que ardor do sol pendeu. 

QABRETT, D. BRAKCA, C. X, Cap. 31. 

— Primoroso.— Trabalho delicado. 
— Fino, subtil, o opposto de grosseiro. 

— Tecido delicado. 
— Figuradamente:—nOs discretos ale- 

vantam-lhe os spiritus e satisfazem-nos as 
sentenças por hü estillo, delicadas e sotys, 
que a viveza do entendimento lh'as repre- 
senta: agasalham-nas, e festejam-nas, e 
deitam d'ellas mão a encomendam-nas á 
memória-!). D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 17 (ed. del872). —«-áZmowroZ, 
que sempre teve mais feroz o coração que 
delicado o espirito, havendo aquellas pala- 
vras por quebra e injuria de sua pessoa, 
abaixou a lança mostrando a continência 
medonha e aspera, lançando gran quanti- 
dade de fumo negro pola viseira do elmo, 
remetteu com toda a ira, que um coração 
robusto e soberbo pode ter quando d'al- 
guma paixão está senhoreado, contra Dra- 
musiando, que da mesma maneira o rece- 
beu.D Francisco do Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. G2. 

— Apurado, que julga sSmente das 
cousas. ■— Gosto delicado. 

— Melindroso, escrupuloso. 

N'outra parte do panno está pintado 
Entro os viçosos ramos da floresta 
Hum sombrio lugar do Sol vedado : 
Lugar, onde algum dia 
Muitas vezes as horas da alta césta 
Gastei com ella, em quanto Amor queria ; 
Mas inda quando alli mudos estamos. 
Parece que falíamos 
Segredos delicados 
Que escreve Amor nos géstos namorados. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 279 (3.» ed.). 

— Escrupuloso em pontos de honra, o 
de decóro. 

Sociedade fatal !... Em vào te esforças, 
Delicado amador, por incubri-la. 

aABKETT, D. BBANCA, C. S, Cap. 8. 

— Fino, de apurado gosto. 

Tereis U conuersações, 
Tereis graças delicadas, 
Do ar do paço adubadas, 
E ás vezes das pregações, 
Com muito gosto furtadas. 

SÁ DE MIBANDA, CAKTA A ANTONIO PEREYBA. 

— Que facilmente se mostra oíFendido, 
que de qualquer cousa se aggrava. 

— Arriscado, perigoso, difficil.—Nego- 
cio delicado.—Caso delicado. 

— Figuradamente : Bem feito, elegan- 
te, esbelto. 

Respirem sempre os ares mais benignos 
Ao rodor de teu corpo delicado-. 
A iufesta vista para ti nào volte 

A piUlida doença. 
J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 113. (3.' ed.). 

Cercado estou das lanças do inimigo. 
Cruel Amor, que sempre anda comigo : 
E em tão ardua conquista 
Nào volto a qualquer parte a triste vista, 
Que contra mim não veja levantada 
Essa mão poderosa, e delicada, 
Que inda tem mais robusta fortaleza, 
Que a despedida bala, em fogo aceez:v. 

IDEM, IBIDEM, p. 24:(>. 

Da formo.ia christan tomou nas suas 
As delicadas mãos, e convulsivo 
Lh'as aperta; acres beijos as devoram. 
Voam das mãos ás faces... e das faces 
Descem—ao seio não, que á virgem bella 
Do lubrico desmaio acorda o peijo, 
E ao atrevido moiro nào consente 
O vco tenaz erguer d'e3se fechado 
S icrario do pudor e formosura. 

OAUBETT, D. liBANCA, C. IV, Cap. IG. 

— Ouvido delicado, agudo, que ouvo 
bem, que distingue os diíFerentes sons, o 
suas modificações. 

— Figuradamente: Ouvidos delioií.dcs, 
que não sofTrem expressões mal soantes, 
termos duros, ásperos, obscenos. 

— Consciência delicada, a que se as- 
susta do qualquer culpa, ou leve offensa. 

— Adag. : — «Ao delicado, pouco mal 
o tem atado. — tAo homem comedor, nem 
cousa delicada, nem appetite no sabor.» 

DELÍCIA, s. f. (Do latim delicia.) Ile- 
gal-o, deleite, prazer, voluptuosidado; o 
que causa uma sensação agradavel. 
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Nobre, e lhana (se flórida) a Eloqnencia, 
Dos meigos lábios lhe vertia pura, 
Boleio fintigo dava á menor phraae, 
Que enlevHva os sentidos, com delinia. 

FKANO. M. DO NASC., tOm. Vil, p. 170. 

Por entre elles ao longo ao longo infindos, 
laaabbaciiil coliorte caminhando ; 
E na vasta planície, onde começam 
A pesar raras as nocturníis sombras, 
Os olhos com delicia se estendiam. 

OARBKTT, D. BnA!*CA, C. I,'C;ip. 13. 

—Nào cabia 
No peito a Abcn-Afan tam grossa enchente 
T)Q<!elicia, de gôío : aecunmlfido 
No coração ti nto prazer dobrava-lhe 
As pulsações incertas e apprespadas. 

IDEM, IBIDKM, C. IV, Cap. IG. 

De nada receeis, gosae'"tranqiiillos 
As delicias d'ainor. . 

IDEM, IBIDEM, C. IV, Cfip. 14. 

Co denodo e despejo d'essa cdadc, 
Em que os perigos são delicia e brinco, 
Caminho vão direitos de Tax ira; 
A ponte passam a veloz galonc, 
E ás frescas margens da ribeira placida, 
Onde Antas jíiz, alegres coireçavam 
Suas aves a soltar, seguir-lhe os voos, 
E ainterter-seem folguedos innocentcs, 
Disputas joviaes, e outros singelos 
Passatempos de alegre coníiança. 

IDEM, iniDEM, c. VI, cap. 10. 

Vinde; essas armas 
Para meu peito dirigi; tormentos 
Inventae novos ; tudo com delicia 
Eeceberei de vós, com prazer d'a]ma ; 
Tudo... Piedoso Deus ! que hei visto! 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSp. 29. 

Caro cs, prazer, quando remorsos custas! 
Quanto mel de seu favo amor espreme 
Na taça das delicias, se o tocaram 
Lábios impuros, negro fel se torna, 
Que imbriaguez de morte, e nào suave 
Devaneio de lariguido repoiso, 
N'alma agitada convulsivo excita. 

IDEM, iniDEM, c. X, cap. 1. 

— Nadar em delicias, viver no meio 
de prazeres, de sensações deleitosas; en- 
tregar-se sem moderação a elles. 

— Innundar delicias, trasbordal-as. 
— Delicias do espirito, cousas agrada- 

veis que deleitam o espirito. 
deliciado, j)arí. pass. de Deliciar. 
DELICIAR, (De deliciar). Causar deli- 

cia, ou deleite. 
— Deliciar-se, v, r. Deleitar-se, recrear- 

se, regalar-se. 
DELICIÒSAMÊNTE, adv. (De delicioso, 

com o suffixo «mente»). De um modo de- 
licioso. 

DELICIOSÍSSIMO, adj. superl. de Deli- 
cioso. 

DELICIOSO, aãj. (De delicia, com o suf- 
fixo «oso»). Que causa delicia, que dá 
grande prazer, exquisito, summamente 
agradavel.—Dia delicioso.— Harmonias 
deliciosas. 

— Amenissimo.—Paiz delicioso.—Si- 
tio delicioso. 

— Ant. : Dado a delicias, a regalos, 
requintado nos prazeres, mimoso, volu- 
ptuoso, cffeminado. 

— Homem delicioso, homem que se 

trata cora grande fausto, e se entrega a 
todos os prazeres exquesitos, não vulga- 
res. 

— Educarão deliciosa, educação volu- 
ptuosa, nos prazeres de Venus. 

— Trajo delicioso, trajo apurado. 
— Creação deliciosa, creação com luxo, 

regalo, mimo, etc. 
— Syn. : Delicioso, deleitavel. Delicio- 

so dá ao objecto um caracter de suavi- 
dade, de delicadeza: deleitavel exprime 
a propriedade de excitar o gosto, de pro- 
longar o prazer cora uma especie de sen- 
sualidade, de emoção. Saboreando o que 
é deleitavel, parece que saboreaes o pra- 
zer; saboreando o que é deleitoso, julgaes 
que extraliis do objecto o que elle con- 
tém de mais delicado. 

f DÉLICO, adj. (De Deles, com o suf- 
fixo «ico»). Termo Poético. Que diz res- 
peito a Delos, ou a Apollo. 

— Exercidos delicos, exercícios poéti- 
cos. 

DELiCTÜ, s. m. (Do latim delictum). 
Termo de Direito criminal. Crime pu- 
blico ou particular^ culpa, acção repre- 
hensivel na ordem social, illicita, com- 
raettida voluntariamente contra a lei, em 
prejuizo de terceiro; fazer o que as leis 
prohibem ; não fazer o que ordenam. — 
t Todos aquelles que andarem per carta 
de segurança, ou forem omiziados de ma- 
lefícios, que -fizessem ante de Janeiro pas- 
sado do Anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil e quatrocen- 
tos trinta e seis annos, se os crimes, e 
delictos forem taaes, per. que nom devam 
d'aver marte corporal, ou cortamento de 
nemhro, quando forem provados, taes como 
estes sejam perdohdos hindo na dita Ar- 
mada ; com tanto que ataa postume.ro dia 
do mez d'Abril se venham a escrlpver no 
Livro, que desto terá Filippe Affonso nos- 
so Escripvam do Desemhargo, e declaran- 
do logo, quando se assim escripverem, o 
maleficio quejando he, e o Capitam com 
que entendem hir, pera despois, se for 
achado que nom vai na dita Armada, aver 
aquella pena, que ao diante sera declara- 
da.d Ordenações Aííonsinas, Liv. v, Tit. 
85, § 3. — <sE posto que a alguma pes- 
soa em especial dêmos Carta, ou Alvara 
d'alguum malefício, que cometesse desde o 
dito tempo pera ca, movido por alguma 
justa causa, ou qualidade do delicto, 
mandamos que lhe nom seja guardada, 
salvo se em ella for feita expressa men- 
çom desta nossa Hordenaçom, e especifi- 
cando em ella, que sem embargo delia lhe 
seja guardado.n Ibidem, Tit. 115, § 2. 

Em áspera prisào sua innocencia 
Os delictos alheios ja pagava, 
D'onde quiz a Divina l'rovidencia 
Que por um Begio sonho que soltava, 
N Jo livre só daquella violência 
Sevio, mas commettidoja lhe estava 
A prevenção das Villas e Cidades 
Nas abundantes sete novidades. 

BOLIM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 48. 

— Corpo de delicto, tudo q"c 
para provar o crime, como o arroniDíi 
mento era matéria de roubo, etc. 

— Emflagrante delicto. Vid. Flagr^D 
— Termo de Direito canonico. ■ 

licto commum, crime não exceptuadO' 
— Termo de Commercio. — Delic o, 

ou delicto maritimo, a infracção, ou 
darano d'imprudencia relativa ás leis, "U 
convenções, e obrigações maritimas. 

— Termo Militar. — Delicto 
comraettido pelas gentes de guerra nos 
campos e exercites, ou por occasiao 
funcções militares. 

DELÍDO, part. pass. de Delir. . 
DELIGÁÇÃO, s. /. (Do latim deligare> 

Termo de Cirurgia. Applicação ig 
ca de ataduras ou ligaduras. A delig^v 
das chagas abrangia antigamente a r 
plicação dos apparelhos, dos tópicos e o^ 
medicamentos externos, e a denominaÇ^^ 
de deligator plagarum era synonynio 
medicus vulnerarius. , 

DELIGATÓRIO, adj. Qué pertence à de- 
ligação.—Appurelho deligatcrio. . 

DELIMITAÇÃO, s. f. (Do latim 
tatione). Acção de delimitar. — 
delimitação de suas propriedades. , 

— Resultado d'esta acção.— Mudai" 
delimitações. . ■ 

DELIMITADO, k,part. pass. de relin>^^ 
tar.—Um compartimento bem delim''^ 

DELIMITADÚR, s. m. O que «Jelin»®-., 
delimitar, V. act. (Do latim «« 

mitare, de de, e limes, limites, 
Marcar, fixar, traçar limites.—DelJiD 
o assumpto de seus estudos. . _ 

DELINEAÇÃO, s. /. (Do latim_ «p" 
tionem). Acção de traçar um objecto 
um simples traço. , q, 

— Figura desenhada com um so 
— Termo de Geometria. Traçado 

linhas rectas ou curvas, neoessarias 
a elevação dos planos e projccçao 
corpo solido. i- par 

DELINEADO, part. pass. de Del'nf ' 
DELINEADÕR, a, .9. O, a que doU 

que desenha o traço. 
DELINEAMÊNTO. Vid. Delineaçao- 
delinear, V. 

re). Lançar, ou tirar os perfis ^ 6 
do corpo natural ou artificial, 
delinear as lettras. jfculO' 

— Descrever. — Delinear um y .1 
— Traçar o contorno d'uin o 

traço; desenhar, debuxar, esboçar, 
jar. — cAssim lemos de ^ 
meiro em pequenos rasgunhos 
as pinturas com que depois 
grandes havia de enriquecer o 
Francisco Manoel de Mello, Ep3^ 

P- . neli»®^'" 
— Machinar, projectar. «íd- 

conspiração. — Delinear o 
que e de defesa. j tim 

DELINEATÍVO, A, adj. (f® J o 
niatusy part, pass, de 
suffixo «ativo»). Que delinea? 
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pcrfís ; que fôrma os primei- 
s traços ou rudlmciitos.—A Jorça ou 

^ . delineativa, da planta no em- jyao é uma das mais occultas da natu- 
^liza. 

DELÍNQUÉNTE, aãj. 2 gen. (Pr. de- 
do latim ddinquens, delinquen- 

^^fpart. act. delinque,ré). Que deliu- 
; criminoso. 

Vês aqui as mãos c a lingiia delinqüentes; 
ellas sós expriinenta toda sorte 
e tornieiitos, de mortes, pelo estylo 

"Ciais, e do touro de Puriilo. 
CAM., LUS., C. III, cst. 39. 

jiir~ ^ 5®"- Pessoa que commetteu 
crime. 

Jafoeiiasj ebriindijea nos tenebrosos 
'es duo elara luz, ja por mil partes 
Bi sumiiia diligencia e ddiiujiiente 

Cl uerso, e eruelissimo se busca. 
COBTIS BEAL, NAUF. DE SEPLXV., C. III. 

alli Minos vem, vem Radumanto 
ojiclumij^ujjQ o suplicio, & pena eterna 

I copia infinita de mundanos, 
Oiiiits, difcsolutos delinqüentes, 

IDEM, IlllDKil, c. V. 
P •• 

vao por clle siipplicou Oriana ; 
rei iiào cede : atroz, horrendo é o crime, 

p, '^'e^ode morte a lei; e á lei nào ousa 
Jn'f o i'üi inagUMiimo sto iigoi- imbrandecer piedoso. 

gabiíett, d. bkanca, c. X, cap. 3ü. 

V. act. (Pr. delinkuir; do 

del^f . Commettcr crime ou 
algum preceito, faltar 

],^®^eres, infringir as leis. 

ticn aDeles). Termo Poe- • Sobrenome de Apollo. 

recoutando o povo, que se admira, 
V cada qual que mais notou : 
Qulí f!""' Gente os olhos tira, 
M, ' vi" longos caniinhos rodeou : 
Ou! ® '""^"cebo Deliu as redeas vira, 
Po ?■ Lampecia mal guiou, 
E e^ ''^scançar nos Thetyoa braços; "■Ivei se vae do mar aos nobres paços. 

LDg.,c. V, est.91. 

tii^^H^ÁR, íj. a. (Pr. delikuar; do la- 

^Igu ^ Termo de Cliimica. Pôr 
 derreter-se em logarhumido. 

^®rret v. refl. Desfazer-se, 
Se t o caramelo ao calor. Deliquam- 
da^Q Síics que têm grande affini- 

^ agua, quando expostos em 
ÍPtt*^ o ar liumido. 

cenc^^íyJESCÈNCIA, s. /. (Pr. delikues- 
8e)_ íji' latim ãeliquescere, derreter- 

de Chimica. Plienomeno que 
hit^do certos corpos solidos, atra- 

^""dade do ar, passando assim 

dS' 
'itu j^g^í^ESCÊNTE, adj. 2 gen. (Do la- 

c^g7-^2'í'cscens_, deliquisceníis,Y>a.rt. act. 

^trio Termo de Chimica. Que 
^sta^o atmospherica e passa ao 

'quido. Os chloruretos d'antimo- 

''fiütes '^^^lioecal, são muito deliques- 
' ® muitos outros saes que se en- 

contram em todos os grupos de compos- 
tos cliimicos. 

DELIQÜIO, a. VI. (Do latim deliquium). 
Termo de Chimica. Estado d'um corpo, 
que de solido se tornou liquido pela ac- 
ção e contacto do ar humido. 

— Desmaio, desfallecimcnto, perda re- 
pentina das forças e dos sentidos. 

— Deliquios do amor, fraqueza. 

Ella também... ella também suspira, 
E nos olhos azuea alveja a lagryma 
Percursora do laiiguido deliquio, 
Eui que adormece a virgindade—e expira, 
Como expira innocente passarinho. 

OABEETT, D. BBANCA, C. IV, Cap. 2. 

DELIR, V. a. (Do latim deleie). Desfa- 
zer pela maceração em qualquer liquido. 
Delir as tintas, a colla, a gomma, etc. 

— Figuradamente; Apagar, tirar as 
nodoas, as manchas.—As lagrimas de Pe- 
dro delirão a sua culpa (Arraes). 

— Este verbo c defectivo, porque ca- 
rece do presente indicativo e subjunctivo, 
e o anonialo, porque muda o e em i, nas 
vozes em que se pode equivocar com o 
verbo delirar. 

DELIRAÇÃO. Vid. Deliramento. 
DELIRÃDC, part. pass. de Delirar. 
DELIRAMÊNTO. Vid. Delirio. 
DELIRÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim de- 

lirans, delirantisj part. act. de delirare). 
Que delira. Atacado de delirio. 

— Uma alegria delirante, uma alegria 
que delira, excessiva; estado do doente 
que delira. 

DELIRÁR, V. n. (Do latim delirare). 
Estar em delirio, desvariar ou tresvariar, 
estar fóra de si, dizer disparates, despro- 
positos, por eíFeito de febre ou outra en- 
fermidade, por ter perdido o juizo, ou por 
violência de alguma paixão ou embria- 
guez. 

Venho á vossa presença, 
Hó como aquelle, que cm mortal doença, 
Dos ardores da febre sento a calma ; 
Que atenuando-lhc as potências d'alma, 
^ cada instante aíllieto delirando, 
A secca lingua se lhe vão pegando 
As truncadas palavras, sem que tenha, 
Quando o Medico venha, 
lium liabil enfermeiro, hum assistente, 
Que exponha iniudamente 
Com zelo, e com piedade 
Os progressos da longa enfermidade, 

j. X. DE MATTOS, uiMAs, p. 244 (3." edjç.) 

A ti! ai, a ti só oa meus sentidos 
Todos n'um confundidos, 
Sentem, ouvem, respiram ; 
Em ti, i)or ti deliram. 

OABBEIT, FOLHAS CAUIDAS. p. 64. 

—Delirar de prazer, não caber em si 
de contente, fazer demonstrações extrava- 
gantes de contentamento 

delírio, s. m. (Do latim delirium). 
Desvario, transtorno, desordem das func- 
ções do entendimento, na qual o enfermo 
associa idéas incompativeis, e toma estas 
idóas assim associadas por verdades reaòs | 
ou existentes. Os nosologitas modernos | 

consideram o delirio como symptoma, 
ainda no caso de formar o caracter es- 
sencial de uma enfermidade. 

Maguada, mas semlagiymas,—afflicfa, 
Mas sem as convulsões que a dor expressam 
No desespero, no delirio d'alma, 
Que so tuas praiíis vêem, teus bosques ouvem, 
Vecejante Piimyso, Tejo aurifero, 
Manso Guadalíjuibir e flavo Tybre. 

OABEETT, D. BBANOA, C. III, CEp. 5. 

— Figuradamente: Loucura, disparato, 
extravagancia, fallar disparatado da pes- 
soa delirante, por doença ou paixao. 

t delirium TREMENS, s. m. (Do la- 
tim delirium, delirio, e tremens, tremen- 
te). Termo de Medicina. Rayer descre- 
veu com o nome de Delirium tremens, 
um estado de delirio, de agitação, de tre- 
mor dos musculos, particular aos indiví- 
duos dados aos licores espirituosos. E 
precedido de fraqueza muscular, d'insom- 
nia, de ceplialalgia, e de anorexia. O 
delirio, os tremores musculares, repeti- 
dos quasi sempre por accessos; a verme- 
lhidão c o calor da face, e o cheiro alco- 
holico do hálito, caracterizam esta doen- 
ça, cuja duração varia de um a dez ou 
vinte dias. Cede ordinariamente ao uso 
das preparações de opio, cujas doses pro- 
gressivamente so auginentam. E algumas 
vezes acompanhada de estimulo violento; 
mas o somno, de que é seguida, restituo 
promptamentc ao individuo o uso das 
suas faculdades intellectuaes. O abuso dos 
licores alcoliolicos não é a causa única do 
delirio.tremens, que, alem d'isso, parece 
ter muita analogia com o delirio nervoso 
deseripto por Dupuytrcn. 

DELIRÔSO, adj. (Do delirio, com o suf- 
fixo «oso»). Que delira. 

DELIS, s. m. Epitheto do grão vizir quo 
quer dizer intrépido, segundo Moraes. 

DELITESCÈNCIA, s. /. po latim deli- 
tescentia). Termo de Sledicina. Desappa- 
recimento súbito de um tumor ou de uma 
doença cruptiva, antes de ter corrido os 
seus períodos ordinários. 

DELÍTO, Vid. Delicio. 
DELIVRAÇOM, s. m. Vid. Livramento. 
DELIVRADO, part. pass. do Delivrar. 
DELIVRAM£NT0, s. m. (Do thema de- 

livra, de delivrar, com o suffixo «mento»). 
O acto de delivrar-se. 

2.) DELIVRAR, V. a. ant. (Do de, o 
livrar). Dar, doar, entregar. 

— Termo de Obstetrícia. Lançar as pa- 
rcas, seeundinas. 

— Delivrar-se, v. rejl. Parir a mulher, 
lançar a creança. Vid. Dequitar-se. 

2.) DELIVRÀR, ant, Vid. Deliberar. 
DELOMBÁR, V. a. (Do de, e lombo). 

Termo popular. Derrear, açoutar nas cos- 
tas, dar pancadas nos lombos. 

DELÔNGA, s. f. (Do de delongar.) Di- 
lacção, demora em algum negocio, de- 
manda, etc. — «Se o Alquaide for reque- 
rido, que ponha segurança antre alguuns, 
que aridarem emalguum arroido, ou lhe for 
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mandado pelo Juiz, logo sem tardança a 
a ponha, e nom leve por ello, nem peça 
cousa alguma, e nom ponha outra Aé\.oxí^\xdL, 
que logo alio nom vaa, ou envie tal, que 
a ponha; e se o assy nom fezer, e se por 
ello seguir morte, ou outro mal, seja por 
ello ho Alquaide theudo.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv. i, Tit. 30^ §. IG.— dSe al- 
guém pedir estromento ao Taballiaam por 
alguma razom perante o Juiz, que lhe nom 
quer fazer comprimento de direito, se o 
Juiz disser, daai lho com minha resposta, 
digua logo o Juiz a resposta, e se a logo 
nom der, o Tahalliam nom leixe de dar o 
estromento ao que lho pedir: e desta guisa 
o faça antre as outras partes, que pedi- 
rem estormento, e lhe alguma das outras 
partes nom quiser dar logo a resposta, 
ca de certo que se o Juiz, ou parte, com 
que ha a contenda, nom da a reposta, e lha 
delongua, que o nom fazem, salvo por lhe 
perlonguarem sua demanda, e por nom 
percalçar direito.d Ibidem, Tit. Al, §. 6. 
— (n Outro si faz ao homem, que a tem, seer 
apartado dos outros; e aallem de todo esto, 
he tam forte mal, quenomfaz tam solamente 
dapno a hum, mas a toda linhagem pola 
linha direita delle decendente, e ainda aos 
que com elle conversam ,■ bem assy aquella 
meesma maneira faz a treiçom na fama 
do ho mem, que a dapna e corrompe de guisa, 
que quando se poderia adiantar, fazelhe 
grande delonga, e estorvamento daquelles, 
que CO nhecem direito e verdade, e denegrece 
e mazella a fama daquelles, que daquella 
linhagem veem, posto que nom ajam em 
ello culpa, de guisa que toda via ficam 
emfamados por ella.n Ibidem, Liv. Tit. 
2. § 4. — <íE querendo proveer aos esbu- 
lhados, e tolher os enganos e mallicias dos 
esbidhadores ; hordenamos e estabellecemos 
por Ley, que todollos Juizes, que conhece- 
rem dos feitos das foi-ças, nom guardem 
figura de Juizo em ellas, mais simpris- 
mente sem delonga, e sem outra maa vo- 
garia livrem os ditos feitos, assy que o 
demandador nom seja constrangido pello 
Juiz a dar lihello com aquellas sollepni- 
dades, que o direito quer que o libello seja 
dado nos feitos, em que se deve guardar 
hordem de Juizo.-» Ibidem, Tit. 36, § 1. 
■— d A este Artigo diz Elltey, que def- 
fende que Meirinho, nem Alquaide, nem 
seos homeens nom peçam, nem levem ne- 
nhuma cousa por meter segtirança por al- 
guuns, mais cada huum delles como for cha- 
mado pera esto, ou elle vir que compre, 
que vaa logo alá, ou envie, e sem outra 
peita, e sem outra delonga meta logo a 
dita segurança j e se o assim nom fezer, 
e hende vier morte, ou outro dapno, manda 
que elle seja theudo por ello, c&c.» Ibidem, 
Tit. 102, §. 1. 

Mas ja cuidoso o rígido Soeiro 
Co'a delongii do enviado reverendo, 
Começa de assombrar-se-lhe a consciência 
Na idea de quebrar o mandamento 
Cardeal dos preceitos bernardescos. 

OAEBETT, D, BRANCA, C. I, Cap 20 . 

—Pôr delongas, demorar, procrastinar. 
—Delongas, pl. Demoras, dilações pos- 

tas com má vontade, por dólo. 

Ja longo o cerco a parecer começa 
Aos sitiantes ; rapida a victoria 
Télli os proccdcn : em fim o auxílio 
Do monarcha porá termo ás delongas, 
E acabará c'o império musulmano 
Nos libertos Algarves. 

GARBKTT, D. BRAKCA, C. 8, Cap. 12. 

—Fazer delongas, suscitar embaraços, 
estorvos, para impedir o progresso, ou a 
execução de algum acto. 

DELONGADO, part. pass. de Delongar. 
DELONGADÔR, s. m. (De delonga, com 

o sufixo «dor»). O que delonga. 
DELONGAMÊNTO, s. m. (De delonga, 

com o sufixo «mentODl. Delonga, dilação. 
— dE esto semelha a Mim mui desagui- 
sado, ca em se fazer assy, seria mui 
gram dapno da Minha terra, e grande 
mingua de Justiça, e ^ram delonguamento, 
e dano dos que os preitos ham.n Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. iii, Tit. 74, § 2. 
— E visto per Nós o dito artigo, man- 
damos que se guarde, segundo em elle he 
contheudo, por que fomos certo, que assy 
foi dellongamente usado e julgado geeral- 
mente em todos nossos Regnos.D Ibidem, 
Liv. V, Tit. 65, §. 2. 

DELONGÁR, V. act. (De de, o longo). 
Dilatar, demorar, retardar.— Delongar o 
despacho. 

DELÕNGO, s. m. Vid. Delongo. 
—Adv. ant. Vid. Longo. 
DÉLPHIGO, adj. (De Delpbos, cidade 

da Phocida, na Grécia, ondo liavia um 
oráculo d'Apollo). O que é de Delphos. 

— Sibylla delpbica, a sibylla que dava 
os seus oráculos em Delphos. 

DELPHÍM. Vid. Delfim. 
DELPHINÁPTRO, s. m. (De Delphim, e 

do grego á privativo, e piteron, aza, bar- 
batana). Termo de Zoologia. Genero de 
delphius sem barbatana dorsal. 

DELPHINIÁNO, adj. (Do latim delphi- 
nus, com o sufRxo «iano»). Termo deZoo- 
logia. Que se assimelha a um delfim. 

DELPHINÍNA, s. f. (De delphinium). 
Termo de Chimica. Alcalóide recentemente 
descoberto na Delphinium staphisagra, da 
qual ó o principio activo. Este alcalóide 
ó branco, difficilmente cristalisavel, muito 
acro e venenoso. E solúvel no álcool e no 
ether. 

DELPHÍNIUM, s. m. (Do grego delphi- 
non, nome d'esta planta). Termo de Bota- 
nica. Nome scicntifico da planta esporas. 

DELPHINÕIDE, adj. 2 gen. (Do grego 
delphin,Geidos, fôrma). Termo dTIistoria 
Natural. Que tem a apparencia de del- 
phino. 

DELFHINORRHÍNCO, s. m. (Do grego 
delphin, delphim, e rhynhhos, focinho). 
Termo de Zoologia. Genero de cetáceos 
de grande estatura, de focinho estreito e 
comprido. — O typo é o dephinorrheico 
coroado, muito commum no mar glacial. 

DELPHÍNÜLOS, s. m. pl. Genero do 
molluscos gasterópedes. 

DELTA, s. m. (Tanto o d gi-cgo çomo 
o d latino proveem do daleth, phenicio o 
hebreu). Quarta letra o terceira consoan 
do alphabeto grego, assim figurado. A- 

— Triângulo cercado de raios, no 
se desenha um olho ou as lettras hebrai^ 
cas que compoem o nome de 
que, nas nossas egrejas, é o symbo^ 
santissima Trindade. 

— Termo de Geologia. Nome 
dá ás terras de configuração ordinaria^ 
mente triangular, que se formam na effl 
bocadura dos rios. i 

— Particularmente : O espaço forfflí' 
pelas alluviaes do Nilo na sua emboca 
dura. 

DELTOCÁRPO, adj. (De delta, e ca^ 
pos, fructo. Termo de Botanica. Qii® ® 
íructos triangulares. 

DELTOIDÁL, adj. 2 gen. O mesmo 
Deltoide. 

1.) DELTÓIDE, adj. 2 gen. (De celta, 
o eidos, forma). Termo didactico. 
tem a forma d'um delta. , 

— Termo d'Anatomia. — O musculo u® 
toide, ou substantivamente, o deltoi t 
chamado assim por causa da sua foriH'^ 
Este musculo liga-se, superiormente, 
parte externa do bordo anterior ^ 
vicula, ao bordo inferior do acrornion^^ 
ao lábio inferior do bordo posterior ^ 
dorso da amoplata; e inferiormente, 
parte media e externa do humerus. _ 

2.)DELTÓIDES, s. m.pl. Termo d'Hi®w 
ria Natural. Tribu da familia dos 
pteros noctumos, que comprehcnde 
Ias cujas azas formam com cossolete u 
cspacie de triângulo, ou delta. ^ 

DELTOIDIÁNO, A, (De deltoide). 
mo d'Anatomia. Que pertence ao 
Io deltoide. — Cavidade deltoidiana- 
baixo angular da media e interna do 
merus onde se insere o deltoide. , 

DELÜERO, s. m. (Do latim deluhrumj- 
Ara, templo de simulacro. , 

DELUDÍR, v. act. (Do latim 
Zombar com, não fazer caso de, 

g^""- . , Testol 
DELUMBADO, adj. Arqueado. — 

deslumbados. , ._»•), 
DELUSÃO, /. (Do latira dehsio^'^ 

Illusão, engano. .. jl- 
DELUSÔR, adj. (Do latim delusoT)- 

lusôr, enganador. gu- 
DELÜTO, s. m. (Do latim 

pino de deluere). Termo de Pharni< 
Infusão. 

DEMA60GÍA, s. f. (Do grego 
gogia, de demagogos, demagogo^- pu- 
bição de dominar em uma facÇ''" " 
lar ; a mesma facção. lísoo' 

— Dominio do povo e dos seu 
geiros. ■_ , 

— Influencia predominante go- 
madores populares sobre opovo; 
vcrnos democráticos. 
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Excessiva popularidade acompanha- 
de ambição. 

^^AGÓGICO, adj. (Do demagogia , com 
suffixo «ico»). Pertencente á dcmago- 

^demagogo, s. m. (Vid. Demagogia). 
^ Estória das republicas gregas, chefe, 

oiiductor d'iima facção popular. 
Nas sociedades modernas, o qvie 

pertence ao partido popular contra a aris- 
cracia, e trabalha nas luctas politicas, 

P® a imprensa ou com a palavra. 
extensão, o que excita as pai- 

Xües populares; anarchista. 

Adjectivãmente : Um orador dema- 
ffogo. 

DEMAIS, adv. (De de, e mais). Mais 
o que 6 devido, e necessário, alóm do 

. ^6ro, em excesso, em ou com dema- 
deixa bem coUigir dos 

jfsitos que em São Pedro causou a vista 
^ gloria que o Senhor lhe deií, pois tal 

esquecido de tudo o demais 
® pedio que o deixasse permanecer na- 

^'elle grande contentamento & gozo, que 
^ntro em sua alma sentia, dizendo: Do- 

íwe honum est, nos hic esse. d Fr. Tho- 
da Veiga, Sermões, Part. i, p. 43 

col. 2. 
Demais a mais, além d'isso; em- 

" ®ga-se quando so quer dar força áphrase. 
"T'"ouças palavras explicam a liherali- 

ministro: fr. João era inimigo 
j^J^suitas, e visita do conde ãe Oeiras. 
j }^po aos quarenta e oito annos de edade; 

sem ter exercitado na sua ordem al- 
S}trna cathegoria; bispo assim feito de mero 

que nem se quer documentára com 
íivro de sermões a sua capacidade apos- 

'ca; e demais a mais, bispo contra sua 
'aae nomeado: eram condicções que en- 

° '"maravilharam os coevos e hoje sugge- 
^ <iesejos de aquilatar o valor intrinseco 
jf ^(írnanho sujeito, v Bispo do Grão Pará, 
lemorias, p. 5. 

«1^ -^0^ demais, debalde, em vã, inu- 
"^monte. 

pOs Outras sois ja acabadaa, 
or demais be vossa guerra, 

eu sam a flor desta serra. 
•ocrranas nào hajais guerra.> 

VIC,, AUTO DA CANAKÈA. 

2 gen. pl. Os demais, os ou- 
» a maior parte de algum numero, ou 

de pessoas. — dS. Jeronimo, Santo 
Thomás, os insignes Com- 

Jansenio, Salmeiraõ, Ahu- 
d ^ coT,mumente os demais, tirando 

ZíícraZ das mesmas palavras do 

'«u P 2^® excluio S. Matheos do 
& nomeadamente da se- 

^ parte delle, estes tres Ascendentes ; 
o seu intento era repartir toda a 

ç-ij ® geraqão de Christo em tres Ter- 
í'aw "^^^onio Vieira, Sermões do Rosário, 

®ANDA, 8./. (Do demandar). Pleito, 

litígio, acção proposta e disputada conten- 
ciosamente em juizo. ■— (.(.Item. Ao que 
dizem aos trinta e quatro artigos, em que 
dizem que toma conhecimento das Capei- 
las, e Moorgados, e ainda que os Prove- 
dores ajam de manter Capellaens pelos 
beens dellas, nõ quer consentir, que as de- 
mandas, qiie se sobre ello fazem, sejam 
perante o Juiz Eclesiástico; e pooem em 
ellas teedores, e Bíinistradores, perteen- 
cendo ao foro Eclesiástico, e assy todalas 
cousas pias. D Ordenações Affonsinas, Liv. 
II, Tit. 7, art. 34. — (íPero se em a dita 
Carta de citaçaõ for declarada a rezam, 
porque hç Autor manda citar o lieo, e de- 
pois o Autor quizer mudar a sustancia 
da demanda em outro modo, do que he 
conteúdo na dita Carta de Citaçaõ, naõ 
será o Peo theiido a responder a tal de- 
manda, salvo sendo outra vez citado, e pa- 
gando-lhe as custas, que ouver feitas por 
causa da Citaçaõ primeira; porque se- 
gundo direito, quando na citaçaõ he de- 
clarada a rezaõ, porque o Reo he citado, 
nom he elle theudo por tal citaçaõ respon- 
der ao Autor, que muda a demanda em 
outro modo desvairado daquelle, porque 
foi citado.i> Ibidem, Liv. iii, Tit. 1, § 9. 
— aCustume he da nossa Corte naõ ser a 
parte mais citada de huma vez em cada 
huum negocio, e per aquella citaçaõ pro- 
cedem ate sentença defenitiva inclusive, 
ainda que a citaçaõ seja feita simples- 
mente, sem dizendo em ella perentoria- 
mente; porque segundo geral usança da 
Corte, a citaçaõ feita no começo da de- 
manda entende-se feita pera todos los au- 
tos judiciaaes, como dito he.» Ibidem, § 
19. — (.(E porque hoje o primeiro degredo 
naõ ha luguar pola Hordenaçaõ feita per 
ElRey Dom Joham meu Avoo da famosa 
memória, sobre as revelias, por tanto di- 
zemos, que geralmente em todo caso no co- 
meço da demanda deve ser citada aparte 
principal, a que o negocio tange, e naõ o 
seu Procurador, ainda que seja geral, ou 
especial pera aquelle auto, pera que he 
citado, como dito he.n Ibidem, Tit. 2.— 
*Pero esto naõ haverá luguar em o nosso 
Procurador, que anda sempre em a nossa 
Corte, porque em todos los feitos, que a 
Nós pertencem, elle deve ser citado geral- 
mente em todo caso, assi ao começo da de- 
manda, como em qualquer outro auto, que 
sigua depois, em que se requere citaçaõ da 
parte.D Ibidem, § 1. — «.E se aquelle, que 
citar querem, for ausente da Comarqua, 
e Correiçaõ, honde for morador, em tal 
caso Mandamos, que possa ser citado seu 
Procurador no começo da demanda, que 
tal, e tam suficiente procuraçaõ geral, ou 
especial tenho, porque o possa defender; 
e naõ sendo achado na terra tal Procura- 
dor suficiente, como dito he, em tal caso 
deve ser citada a parte principal em sua 
pessoa per Carta Citatoria do Juiz do lu- 
guar, a que pertence a Jurdiçaõ, e co- 
nhecimento desse feito, se for certo o lu- 

guar, honde a esse tempo o Reo está, ou 
a porta de sua Casa, se se elle auzentar, 
por naõ ser citado, ou per Editos, quando 
naõ for certo o luguar de estada, segundo 
mais compridamente avemos dito no Ti- 
tulo precederde.T Ibidem, § 2. — <iE se 
elle demandar outrem na Corte, durante, 
o tempo da sua Embaixada, poderá ser 
por elle reconvindo em quanto durar a de- 
manda, que elle assy principalmente jizer, 
salvo se essa demanda, que elle assy fizer, 
for sobre injuria, furto, ou roubo, ou da- 
pno, que aja recebido depois que de sua 
terra partio, e entrou em nossos Regnos; 
ou querendo perpetuar alguuma attçaõ tem- 
poral, que naõ sendo a este tempo tenta- 
da, de todo pereceria; porque a deman- 
da, que elle assi faça por cada huuma 
das ditas rezoens, nom lhe deve ser im- 
putada, pois que a fez por necessida- 
de tam evidente, que rezoadamente se es- 
cusar naõ pode.-» Ibidem, Tit. 3, § 3. 
— (íE esto se entenda se o Reo for pre- 
sente na Corte, ou Villa, em que lhe fa- 
zem a demanda, em que lhe assi façam a 
dita adiçaõ; e se for absente, e mandou 
Procurador áquello, porque foi citado, 
nom 'lhe responderá o Procurador ao que 
mais o dito Autor emadeo na dita citaçaò, a 
menos que outra vez a parte principal seja 
citada, porque naõ ha rezaõ ãe he saber, 
pois que a parte pera ello namfoi citada.» 
ibidem, Tit. 20, § 12, — aE depois que 
o Juiz achar, que a procuraçaõ ho sofici- 
ente, e que o Proctirador fica por Procu- 
rador, e ouver detreminado sobre as ditas 
exceiçens, deve-lhe logo o Reo responder 
á demanda, neguando, ou confessando; e 
se confessar, e ouver defesa, ponha logo 
em forma, e em outro dia venha loguo com 
os Artiguos delia; e se o Reo neguar, venha 
o Autor em outro dia com os Artiguos da 
dita rezaõ; e se naõ vier, o Juiz o lance 
delles, e faça o que for Direito.» Ibidem, 
§. 19. — aE bem assi ditemos do Procu- 
rador, que amte da lide contestada poderá 
livremente leixar a Procuração, notifican- 
do-o assi ao senhor dopreito,com tanto qm 
naõ procure pola outra parte contraira 
depois que do Senhor do preito ouver re- 
cebido alguum preço, ou sabido por elle os 
segredos da demanda; ca em taes casos, 
ainda que livremente possa leixar a Pro- 
curaçaõ tornando o preço, que ouve, ou 
descontando soldo por livra, segundo o que 
ouver merecido, nom poderá procurar por 
a outra parte contraira; efazendo o con- 
trairo dello deve ser penado como falsa- 
rio.y Ibidem, Tit. 21^ §. 2.—<i.E dize- 
mos, que se essa demanda for movidá so- 
bre força, roubo, guarda, ou condisilhó, 
ou soldadas, em taaes casos, e cada htm 
delles poderá o Autor formar sua petiçcúi 
per palavra sem outro escripto, nom em- 
barguante que passe a dita contia ãe tre- 
zentos reis branquos, ou tres onças de prata, 
mostrando toguo o Autor Escriptura pu- 
blica de sua tensão no caso da guarda, $ 
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condisilhoj e soldadas, segundo forma da 
Ordenaçau sohre ello feita, como dito lie: 
em taees casos assy exceptados deve o 
Jidguador prbceder sumariamente, sem 
outro estrepito, nem fi<jiira de Juizo, so- 
mente sabida a verdade, como dito hc no 
feito de pequena contia. n Ibidem, Tit. 24^ 
§. 1.— <íK todo esto, que dito he, enten- 
demos aver lugar no caso, onde o dito 
Autor nunqua ouvesse aprovada a pessoa 
do ditoEeo ; ca se elle ouvesse feito alguuin 
contrato com o dito Eeo, perque lhejosse 
obriguado aa dita demanda em tempo, que 
elle Reo naô tevesse heens de raiz, nem ou- 
tra fazenda movei, e o dito Author fosse 
dello sabedor, em tal caso nau lhe pode de- 
mandar a dita satisdaçaõ, nem lhe deve 
per ello ser feito o dito sohcresto, nem ou- 
tra alguma sem-razam, pois que o dito 
Autor ao tempo do dito contrato aprovou 
a pessoa do Reo, sabendo que era sos- 
peito, como dito he.r> Ibidem, Tit. 15, § 3. 
— <sE por esta rezaõ os Reys, que ante 
Nos foram, esguard.ando como o ciistume 
antiguo, e Ordenaçam, que se guardava 
sobre as Senteuí^as das revelias, que erao 
dadas em Juizo contra as partes revees, 
porque esses revees erao attendidos de- 
pois dessas Sentenças anno, e dia, e de- 
pois dessas Sentenças, e execuçoens feitas 
por ellas saõ recebydos a purgar essas re- 
velias, eram mui danozas, e davaõ azo 
de muy grande perda, e perlonguados Jui- 
zes, « demandas, e de usarem os homens 
de malicia, por naô darem, e jjaguarem 
aquello, que erao theudos, e óbriguados, 
e per alguuns casos, que aconteciaÕ no meyo 
do dito tempo, perdiaõ as partes o direi- 
to, que podiaõ aver: peroo temperando, e 
alvidrando os Reys, que depois foram, o 
dito tempo do dito anno, e dia, tornardõ- 
no em quatro mezes, segundo se contem 
mais compridamente nas f^eys, e Ordena- 
çoens que sobre ello fezeraõ.t Idem, Ibi- 
dem, Tit. 27, § 1.— «Os quaees piassados, 
quando eraZ chamados a Juizo outra vez, 
naô queriaò parecer, e leixavad passar ou- 
tras revelias, e jazer em ellas outros qua- 
tro mezes; e assy hiad perlongando os fei- 
tos, e demandas per as ditas revelias de- 
guisa, que as partees, que .erao Autores, 
naô podiam aver seu direito do que de- 
mandavam ; e muitos hi avia, que em du- 
rando o dito tempo, emalheavam, e escon- 
diaõ os beens, que aviam, e catavam mui- 
tas mentiras pera embargarem, e fazerem 
perder aas partees seu direito, e por esse 
azo retinhaõ os feitos, e demandas, as 
quaees por ello duravam mui perlongíia- 
damente assy em nossa Corte, como em ou- 
tros Lugares de nosso Senhorio.» Jbidem, 
§ 2.— iJS porque nossa tençaõ he abreviar 
os preitos, e demandas dos Juizos, por- 
que das perlonguas se segue a Ueos, e 
a Nós grande desserviço, e aos Povos dos 
nossos Regnos muitas perdas, e dajmos, 
assy como vemos por certa experiência: 
porem com acordo dos do nosso Conselho, 

avendo assy por bem. Ordenamos, e poe- 
mos por Ley, que se alguum, sendo citado 
a Juizo, não parecer per sy, nem per seií 
certo Procurador, se o feito tal for, que 
possa ser tratado per Procurador, e for 
revel.y> Ibidem, § B.— <íE quando alguu- 
ma das partes ouver sospeiçam ao Juiz, 
deve-lha de poer, como dito he, em forma 
que proceda ; a qual, se o feito for na Cor- 
te, deve ser levada ao Chanceller, que a 
veja; e se for em forma que proceda, dê 
termo á parte que a prove ate tres dias 
perentoriamente, se a prova hi tiver; e se 
a parta jurar que tem a prova fora da 
Corte, de-lhe mayor termo, com tanto que 
nao passe de outo dias perentoriamente; 
e se a áemauãa for feita fora da Corte, 
tanto que a rccusaçam for posta per es- 
cripto, o Juiz a cometa a alguum sem sos- 
peita, de haprazimento das partees o mais 
que bem poder, que a veja se procede; e 
se não proceder, vaa o Juiz pollo feito 
em diante; e se proceder, dê termo aa 
parte pera a provar, assy como dito he no 
Chanceller : ao qual Juiz Commissairo 
Mandamos que tome conhecimento da dita 
sospeiçam, e a desembargue como achar 
per direito, sem recebendo ajjpelaçaõ, nem 
agravo de sua Sentença; e nao o queren- 
do elle Jazer, o Juiz Ordinairo o coetran- 
gerá, emjjrazando-o que per pessoa pareça 
perante Nós a certo dia mostrar rezão, 
porque 7iaü comprio seu mandado.d Ibi- 
dem, Tit. 28, § 2. — «Muitas vezes acon- 
tece, que alguuns demandam seus devedo- 
res amte do temjx), a que lhe sam obri- 
guado s; e por lhe esto nam estar bem. 
Mandamos, e poemos por Ley, que se al- 
guum achado for, que faz tal demanda, 
nam seja a elld recebido. E se a depois 
quizer fazer ao tempo, que ha fazer possa, 
mm seja a ella recebido, a menos que pa- 
gue, aç Reo todallas custas, e despesas, 
que ouver feitas na dita demanda amte 
do tempo começada; e alem desto averá o 
dito Reo dupricado todo aquello tempo, 
q''e falecia pera poder ser demandado, 
quando o Auther primeiramente o deman- 
dou.» Ibidem, Tit. 33. — «E per seme- 
lhante Dizemos, que se hum homem fosse 
obriguado a outro sob alguuma condiçam, 
e esse Reo fosse demandado amte que a 
condiçam fosse comprida, nom seja 6 -íIu- 
tor recebida a tal demanda; e se afa- 
zer quiser depois que a condiçam for com- 
prida, nam deve ser recebido a ello, a 
menos que pague ao dito Reo todallas cus- 
tas, e despesas, que ouver feitas na dita 
demanda primeira, feita amte da dita 
condiçam comjjrida; e ainda alem desto 
nao jwderá o dito Reo ser demandado a 
menos de nom ser j^assado outro tanto tem- 
po, quanto avia depois da dita condiçam 
comprida ao tempo da primeira demanda 
comcçada.D Ibidem, § 1.— Mídro sy se 
trage, e guarda na Corte d'ElRey nos l ei- 
tos, segundo a ílordenaçam, que ElRey 
ha feita de como se desemtarguem os Pei- 

tos na sua Corte, que se alguum 
manda a outro, e o demandado neguC'« 
demanda, que lhe fazem, como quer " 
demandador prove aquello que íZewiawttf 
e seja jidguado pelos Juizes do Feito, í"' 
prova tamto de sua, tençam, que lhe avotn- 
da, nom leixam porem de receber ao 
mandado todas suas defezas, bem corno si 
fosse em confissão : E desto se segue 
de dapno aos demandadores, porque mui- 
tos maliciozamente neguam as demandas, 
que lhe fazem, porque entendem, que, 
do que lhe seja provado o que negam, 
não perdem porem suas dejezas.» 
Tit. 35, § 1. — (íE sobre esto tem y' 
Rey por bem, e Manda por se riam 
zer tal malicia como esta, nem se seffUii" 
o dapno, que se segue aos que ham de* 
mandas em sua Corte também per Ap^^' 
laçaõ, como per citaçam, como per outT^ 
maneira qualquer, que se o demanda'* 
negar a demanda, que lhe fazem, ou ou- 
tra razom qualquer, que aja rezam de sa- 
ber, ainda que nam negue maliciosamente' 
se o demandador'provar a demanda, çw 
razam que pos contra seu adversário, " 
for julguado que provatanto de suaeniee^' 
çam, que lhe avomda, o Juiz nom lhe receba 
de hy em diante defesa contra aquello 
for provado. T> Ibidem, § 2.— «-B 
aquello dia, que elle outorguasse por 
riado por alguumas das razoens sobr^' 
ditas, nom deve em elle alguum homem " 
seu, Senhorio empresar outro, nem move^ 
contrelle demanda em Juizo,porque agu^' 
da cousa he, que os dias, que o Frinci' 
pe da terra estabeleceo ern alguma destas 
maneiras por honra de sy, ou de sua to- 
ra, que sejam guardados de guisa, 
a alegria geral do Povo nam seja estor- 
vada, nem os homeens nam sejam apremO'- 
dos pior rezam dos preitos, ou demandaSi 
que movem huuns contra outros.» Ibide®' 
Tit. 36, § 2. — «Outro sy se fosse dS" 
manda, que fizesse alguuma molher 
que ficasse prenhe de seu marido, q^ 
metessem em temça de alguuns beens, 
rezam da criamça que tevesse no ventre > 
ou se acaeceo que alguum ouvesse a 
var se era maior de idade, ou menor / 
sobre preito, que pertencesse a servidoem/ 
ou a livridooem.T) Ibidem, § 7. — 
tas vezes acontece, que o Author faz 
çam em seu Libello d'alguuma Escrij}^'"' 
ra pidjrica, ou 2'rivada, per que se 
vara, e poderá mostrar sua teençam, " 
parte delia; e o Reo amte que respon 
ao 2>rincÍ2>al requere, que lhe seja 
mostrada aquella Escriptura, pera 
herar se litiguará, ou dará luguar d 
manda; e o Author recuza de lha 
trar.n Ibidem, Tit. 37.— «Pode-se 
exemplo no Author, que demanda „ 
alguuma cousa, e diz que lhe ^erte^^ 
perque a ouve per titulo de compi''^'^ 
qual foi feita Escriptura pubricdf V 
que se provará, e mostrará a ditei . 
pra, quando for mester, nom se 



DEMA DEMA DEMA 759 

'^0 ^^nitadamente ádita Escriptura; por- 
fazendo o dito Autor mençam delia 

í" o dito modo, nom faz por isso o dito 
^0 mais duvidoso na demanda, do que 

^^era; e por tanto, segundo determi- 
^^0 dos Sabedores, nom he o dito Au- 

theudo mostrala amte da Lide com- 

to — «-Tanto que noprei- 
j " ^^de for comtestada, loguo o Juiz de 

^fficio sem outro requerimento das 

de r juramento, que se chama Calunia, aas partees, assy ao Autor, 
" ao lieo; o qual juramento será ini- 

j P&ra todo preito em esta forma; a 
^1", o Autor jurará, que naò move essa 

®anda com tençaõ maliciosa, mas por 

le/ justa rezam ptra a mo- ^ ) 6 proseguir cde fim; e bem assy o 
jurará, que justamente entemde de 

j ^nder esse preito, e naò aleguará, nem 
^^vará em dle cousa alguma per mali- 

> ou emguano; mas que verdadeiramen- 
íe defenderá sempre até f,m do preito, a 

^''"o de sua consciência, n Ibidem, Tit. o'J. 
^ "oe o possuidor da cousa movei, ou raiz 
. ella demandado, e elle se chama a 

th 7"® possa 
a Autor, o Juiz lhe deve assinar 

'^í/uisado, segundo a distancia do 
homde se faz a demanda, e aquelle, yXfQ 1 T A t J. 

esf "omeacío por Autor, a esse tempo 
e se a esse termo o dito Reo nam 

que nomear por Autor, 
1 '"'^zemdo-o, elle o nam queira defender, 

rfeM ° avisado pera respon- ^oguo á demanda, que lhe he feita, ne- 

lo ** confessando, e outro prazo 
'^ja; e trazendo elle o que nomeou 

-^utor, e o elle queira defender, en ^Tn ^Ja esse nomeado por Autov e po- 
pera em outro dia respon- 

neguando, ou confessado direita- 
« demanda.» Ibidem, Tit. 40, — 

de- nomeado por Autor quer 
^ r> 7    '''' o Heo principal assy como Procu- 

coiíza sua própria, a que per- 
® todo o proveito, e dapno da deman- 

íotheudo a compoer o vencimen- 
<^m tal caso, ae elle satisder em 

(llf sendo a Sentença dada contra 
h' guisa, que livremente se- 

na couza demandada, ou pa- 
pr'^^ todo imtaresse ao dito Autor 

em tal caso poderá elle defen- 
'^inda que seja contra vontade do 

®íé / ^'''^'ncipal, e proseguirá a demanda 
pri Ibidem, § 4. — iPero se o Autor 

disser no começo do Feito, e re- 
. J -  . 7*. T-> • mostrar, que o dito Reo prin- 

?'ie - leal, e verdadeiro homem Ae ytig p - ^ - -   - 
íq^^o i ° nomeado por Autor, e que por- 

7 jjeríence mais aver a demanda 
ktig ^ tal caso nom será theudo a 
do j o segundo Reo, mas comvirá 

-^eo principal defender-se, e pro- 
a demanda.» Ibidem, § 5. 

ÍO(?g ^°do caso, honde o segundo Reo 
'^^tra vontade do principal Autor 

litiguar, e proseguir a demanda com elle, 
segundo o que dito he, se acontecer que 
pertença a bem do Feito de se fazerem al- 
guumas perguntas ao Reo principal, po- 
derá bem o Julgador d,o Feito jazelo vir 
perante sy, pera lhe aver de responder a 
ellas, assy como se princip(ãmente peran- 
te elle litiguasse com o dito Autor princi- 
pal.-» Ibidem, § G. — Dom Deniz &c. 
Estubeleceo, que se alguum dever mui- 
tas dividas, e alguum daquellcs, a quer 
elle he devedor, lhe vem demandar sua di- 
vida, que lhe deve, e andar com elle a 
preito perante algum Juiz, que deve de- 
sembarguar esse preito, se o demandador 
vencer, e lhe for julguada a cousa sobre 
que for a demanda, se se os beens vende- 
rem por esta rezam, ou trazendo-os em al- 
moeda veer oídro, a que este condenado deve 
outra divida primeiramente, e ante que 
os bens sejam vendidos, ou depois, disser 
que elle deve d'aver os ditos beens, ou os 
dinheiros, por que forem vendidos, por sua 
divida, porque diz que foi primeira, tal 
rezam como esta nom lhe seja guardada, 
nem se possa delia ajudar em este passo, 
se aquelle, que demandou sua divida, cun- 
tendeo perante o Juiz com aquelle seu de- 
vedor, e o venceo em sua face daquelle, 
que diz que a sua divida he primeira, e 
elle, nem outrem por elle nam refertou, 
nem contradice perante o Juiz, em mentre 
o demandador, que venceo a divida, an- 
dava em demanda com aquelle seu deve- 
dor: salvo se aquelle, que diz que a sua 
divida he primeira, nom era na terra, 
nem no Luguar, honde foi a demanda, (7Me 
pudesse saber quando o sobredito deman- 
dou a sua divida aquelle seu devedor.» 
Ibidem, Tit. 97. — nE Dizemos, que se 
ao tempo da venda e compra o comprador 
pensava seer a cousa do vendedor, ainda 
que esse vendedor lhe nom prometesse a 
compoer a dita cousa, no caso que lhe fos- 
se veencida, esto nom embargante serái theu- 
do a lha compoer, seendo-lhe vencida, com 
tanto que seja per elle nomeado, e chama- 
do por autor aa demanda ao tempo que 
deve, como suso dito ha: salvo se no con- 
traído fosse acordado antre as partes, que 
lhe nom fosse theudo a lha compoer; ca 
entom será theudo soomente tornar-lhe o 
preço, que esse vendedor por essa cousa 
ouve; pero se as partes outra cousa ou- 
vessem acordada ao tempo do contrauto, 
ou despois em algum tempo, guardar-sHa 
o que antre si acordárom.^ Ibidem, Liv. 
IV, Tit. 59, § 12. — <kE pera se tolher 
duvida, que poderia vyr sobre o conheci- 
mento, e desembargo do que per nos cm 
esta Ley he ordenado: Teemos por bem e 
mandamos, que dos feitos t demandas e 
contendas, que nacerem e recrecerem per 
razom dos escumungaãos, e penas em esta 
nossa Ley contkeudas, e das pessoas, a que 
esses feitos e âemmáas partencerem, ajam 
conhecimento os Juizes hordenairos das Ci- 
dades, e Villas, hu se os ditos feitos e de- 

mandas ouverem de trautar edesembargar ; 
e os livrem e desemharguem sem delonga, 
e sem segura de Juizo.y> Ibidem, Liv. v, 
Tit. 27, § 7. — ('Nós Dom Affonso o Quar- 
to consirando como alguuns per engano, 
e mallicias, nom veendo Deos ante seos 
olhos, toman per força aos menos podro- 
sos aquello, de que estam em posse, com 
tençom de o levarem delles, defendendo-lho 
em Juízo per perlongadas demandas^ assy 
que os esbulhados per mingua, e enfada- 
mento que ham pola dellonga, que, se faz 
nas ditas demandas, perdem o de que assy 
som esbulhados e forçados, e de mais muito 
do al,que lhes ficou; e os forçadores tiram 
ende prol defendendo o que forçarom, 
e ham as rendas dello, honde deviam 
d'aver pena.-» Ibidem, Tit. 36^ §. 1. 
— a Dom Eduarte, cÈc. Consirando como 
com a graça de Deos Nosso Senhor tee- 
mos prepósito em este anno presente fazer 
por seu serviço huma grande Armada, e 
alguuns, que em ella entendem d'hir, som 
oh-igados a demandas, efeitos em que an- 
dam; outros por certos maleficios e omi- 
zios andam per cartas de segurança, e car- 
tas d'anno e dia; e outros som omiziados 
de graves maleficios, e nom teem cartas de 
seguro; e pedem espaços dos feitos, e per- 
dom, e seguro dos malefícios e omizios: e 
por saberem a maneira, que se acerca desto 
ha de guardar, hordenarnos, que nos es- 
paços dos feitos, segurança, e perdoões 
dos maleficios se tenha esta regra, d Ibidem, 
Tit, 85, — iPorque de razom e direito he, 
que toda sentença, maiormente a d' ElRey, 
determine compridamente aquella deman- 
da, por que he dada a sentença, em qual- 
quer maneira que o ElRey, ou os Ouvi- 
dores da sua Corte julguem, porende El- 
Rey Dom Donis avudo Conselho com sa 
Corte mandou, que se algum homem d'aqui 
em diante for per sentença quite e livre 
da justiça per ElRey, ou pelos Ouvidores 
de sa Corte em qualquer caso de morte, 
que d'ali em diante, piois per sentença he 
livre, nenhum oídro nom seja theudo de 
lho acooimar.i) Ibidem, Tit. lOI, § 1, 

Vossos paes; 
IIc demanda mui ligeira, 
Litígios quo sào vcnciilos 
Em hnm riso. 

aiL VIC., AUTO DA AI-MA. 
— (íO bispo enviava do Pará mesadas 

a religiosas pobres e a tias residentes em 
Matozinhos. A umas primas necessitadas 
que lhe pediam socorro para costeio de de- 
mandas, escrevia frei João: a Bem cuidei 
que dentro em ires annos poderia desem- 
penhar-me: enganei-me. Pedi õ^000 cru- 
zados a dois negociantes d'esta terra.» 
Bispo do Grão Pnrá, Memórias, p. 33, 

Nao SC lembra tambcm cio infausto agouro 
Do lardeado Gallo ? Que mais causa 
Em mim pcrteiidc pois cie viver triste? 
Oh ! se os Astros cruéis tem ordenado 
Que eu a demanda porca, de repente 
Mo verá estalar sem frio, ou febre, 
Entre as barbaras mãos deste desgosto. 

diniz da cruz, hyssope, c. viu. 
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— «A compensaqão tem lugar, seja qual 
for a causa d'uma ou outra das dividas, 
salvo 1.° na demanda de restituição, de 
uma cousa, de que o dono delia fôra in- 
justamente esbulhado, — 2." na demanda 
de restituição de um deposito ou commo- 
dato,—3° de uma divida que tem por 
causa alimentos. O Jiador pode oppür a 
compensação do qii£. o credor deve ao de- 
vedor principal: mas o devedor principal 
não pôde oppôr a compensado do que o 
credor deve ao Jiador. ti Ferreira Borges, 
Diccionario Juridico-Commercial, s. v. 

—Antigamente: Petição, requerimento, 
pergunta, peditorio. 

— Dar logar á demanda, não impu- 
gnar o pedido, ceder, desistir. 

—Acção de ir buscar. ~Ir em demanda 
de alguma cousa. 

— Diligencia para conseguir: Andam 
em demanda das suas pertençòes. 

— Peleja, batalha, lide, contestação, 
empreza. —«E assim caminhou espantado 
do que vira com preposito de naquella de- 
manda fazer obras famosas, com que as 
de seu pai escurecessem. Porque quem 
com os seus feitos não é claro, pouco lhe 
aproveita honrar-se dos alheios^. Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. G. — <í Todos louvavam sua valentia 
em tanto estremo que a punham nas es- 
trellas, e criam que a levaria avante e 
muito a sua honra aquella demanda. Nes- 
te tempo cessaram as justas que o impe- 
rador se recolheu a jantar, não foliando 
nem despendendo palavras em outra cousa 
senão no esforço e destreza do cavalleiro 
estranhoD. Idem, Ibidem, cap. 23.— dSel- 
vião, que naquelles dias não podia ter re- 
pouso, não quiz ficar alli, antes se foi 
com elle com tenção de o não deixar em 
quanto naquella demanda andasse.»Idem, 
Ibidem, cap. 5G. — «Ao outro dia pola 
manhãa, Dramusiando apertou as feridas, 
que recebera na batalha, o melhor que pôde, 
com tenção de tornar á sua porjia ou mor- 
rer na demanda : e armando-se das pró- 
prias armas, que o dia d'antes levára, 
assim rotas como estavam, por não fazer 
vantagem a seu contrario, se saiu ao cam- 
po em cima\d'um cavallo fouveiro ao tem- 
po que o sol saía.í> Idem, Ibidem, cap. 72. 
— d Dramusiando teve em tanto a valentia 
deste homen, que receiou o fim da batalha. 
Mas Albayzar, que té li nunca experi- 
mentára outros golpes como os deste, não 
teve sua demanda j)or tão certa como o 
promeítSra a sua senhora Targiana». 
Idem, Ibidem, cap. 71. 

— Em demanda, em busca, á cata.— 
tAssim se partiram os companheiros na 
demanda do escudo de Miraguarda, am- 
bos em uma conversa. Posto que não du- 
rou muito, que uma aventura os fez apar- 
tar; e não é muito ser assim, que o que 
ventura quer, ninguém lhe fóde fugir,t 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 72. 
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— Tomar em demanda de, encaminhar- 
se para. — «...Sahiram de França alguns 
Francezes, e de Castella muitos Biscai- 
nhos, e Andaluzes, e com a Armada to- 
marão em demanda das Canarias.D An- 
tonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. ii, 
cap. 4. 

— Termo poético: Bellica demanda, 
guerra. 

— Metter-se o cavalleiro na demanda 
de alguém, tomar a defesa de seus direi- 
tos. 

DEMANDÁDO,par<. jíciss. de Demandar. 
—aPero se alguum'vier á Corte com Em- 
baixada de fora do Regno, ou d^alguma 
Cidade, ou Villa de nossos Regnos em tal 
caso poderá soomente ser citado na Corte 
pelo Contrauto, que elle hy aja feito, des- 
pois que hy veyo por Embaixador, e naõ 
per outro Contauto, que ante hi aja feito 
em algum tempo: salvo se elle for deman- 
dado por alguuã auçaõ temj}oral, que naõ 
sendo a esse tempo ententada, pereceria de 
todo seu direito, por que em tal caso poderá 
ser demandado ate que esta auçaõ seja 
perpetuada. D Ordenações Affonsinas, Liv. 
iii, Tit. 3, § 2. — nE se o Reo citado 
vier per Procurador, deve o Author dizer 
contra a ProcuraçaZ, ou contra a pessoa 
do Procurador, como suso dissemos; e se 
mostrar que a Procuraçaõ naõ he sqji- 
ciente, ou que naõ pode ser Procurador 
naquèlle feito, o Juiz julgue o Reo por 
revel, e á sua revelia proceda polo feito 
em diante, ou mande meter o Autor em 
posse da cousa demandada, segundo he 
contheudo na Ley feita sobre as revelias.y> 
Ibidem, Tit. 20, § 18. — aE em outra 
guisa deve fazer socresto em qualquer 
cousa sua, onde quer que achada for, que 
valha outro tanto como a cousa deman- 
dada ; e nom lhe sendo achada tal cousa 
sua, nem querendo elle satesdar em Juizo, 
como dito he, em tal caso o Juiz, se lhe 
parecer que el he tal pessoa, que ligeira- 
mente se poderá auzentar pera outra parte 
por se delle naõ fazer direito, deve-o man- 
dar prender, ou entregar a fiadores ido- 
nios, que o apresentem a todo tempo em 
Juizo, que requeridos forem, tomando 
primeiramente esse Julgador sobre ello 
algum somario conhecimento, per que 
ao menos se mostre comjenturadamen- 
te o dito Reo ser obrigado ao que lhe 
he demandado.» Ibidem, Tit. 25. — E 
disserão ainda, mais, que se o Autor de 
mandasse ao Reo alguuma cousa por 
sua, assi movei, como raiz, e o Julguador 
perguntasse ao Reo se jwssoia a dita cousa 
demandada pelo Author, e elle respon- 
desse que nam, e o Autor provasse o con- 
trario, em tal caso por o dito Reo assi 
ser convencido de mentira, deve loguo ser 
pritado da posse da dita cousa, e deve 
ser entregue ao dito Author, ate que a de- 
manda finalmente seja determinada sobre 
a propriedade delia ; e emtam deve ser en- 
tregue áquelle, a que a cousa for julgua- 
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da: e esta pena lhe deraõ os 
pela mentira, que housara dizer^ a" 
Julguador, por tal que a elle seja 
mento, e a outros exemplo de nao ous 
ao diante semelhante fazert. Ibidem, • 
26, § 1.— «Se aquelle, que he 
por Autor por o Reo, que he denjaij 
por cousa, que delle ouve per tit^o 
compra, ou escaibo, ou outro qualqi^^^ 
melhante titulo, e elle vem, e quer defi' 
dello, deve-o defender naquelle Jui20> 
que he chamado por Autor; o íWflí 
pode declinar, posto que naõ seja do 
desse Juizo per Direito Comuum, ou ]/^ 
privilegio especial: salvo se esse, 
nomeado per Autor, digua que 
cousa, sobre que he contenda, ouve « 
Rey por Merce, que lhe delia fe^^ ® 
lhe pertencia de a dar; ca em tal • 
ve ser remetido o Feito ao Juiz dos 
tos d'ElRey, pera se ver hi per J 
se a dita cousa pertencia a elle -. e es 
fará assy per privilegio especial, 
Rey pertencei). Ibidem, Tit, 40,§ !• " 
alguum he demandado por cousa, 
sua, e elle se quer chamar a Autor, ^ 
ber, áquelle, que lha cousa vendeo, 
caíbou, ou outro qualquer, de que d 
cousa ouve, deve-o nomear, e chamar ^ ^ 
das Inquiri<pes abertas, e pubricod^J^^^^ 
chamando-o assy, e nom vindo o dito ^ 
tor, ou mandando a defendello, 
dito Reo seguir a demanda leal, ® 
deiramente; e sendo vencido no 
cipal, e da Appellação, será o dito ^ 
theudo a lhe compoer com o dobro ^ ^ 
perda, e dapno, que per ello rece • ^ 
assy lhe sera obriguado no caso, "O ^ 
dito Reo nomeado por Autor, vier . 
der o Reo, e for vencido no feito, ^^2 -- 
he chamado por author». Ibideni; S ' ^ 
dE porque algumas vezes acontece, 
nomeado por Autor, pera defender j. 
po-incipal vem a Juizo, e diz qi^^ ^ 
defender, e que o Reo princifo,^ ^ 
em paz, e fique todo feito a elle, 6 '^1 
cipal Autor nam quer consentir 
por dizer que nam quer contender ® 
com o Reo principal, que he possui 
cousa demandada.» Ibidem, § cri' 
alguum fosse acusado, ou demand 
minalmente, ou civelmente por pcS' 
lificio, que ouvesse feito, ou cometi 
soalmente, pera aver pena de 
fazer emmenda, e satisfaçao 
mal, ou dapno, ou offensa verbal, 
que ouvesse feita a alguuma pesso 
tamente, e sem rezam, ainda 
caso nomeasse outrem por 
que lho mandou fazer, nom seT^ 
á tal Actoria, porque ainda 
fosse, que lho outrem assy 
do, nom seria por tanto elle re 
pena, ou satisfaçam, e emm^'"' jjiafl' 
tal caso coubesse: salvo se e 
dado de Justiça, que tevesse po 
toridade pera lho mãdar, ea i^l f"' 
ser-lhe-ha recebida Actoria^ ^ " 
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ní' '"'^levado segundo que provar.» 'detn, Tit. 41, § 5.—aE porque se pode 
duvida, se a Excepçam da peres- 

"''ipçam emhargua a contestaçam: Dize- 
que quando ella he alleguada ao pro- 

a saber, dizendo o Reo ao Juiz, 
'"ow aves porque mais hir por este pro- 
®®sso ou Feito em diante, por quanto este 

'O'' nam tem auçam pera demandar esta 
que demanda, que eu a perscrevi 

per trinta annos acabados jmcifica- 
; ou dizendo, «nam deveis mais de 

'■ per esse feito em diante, porque eu 
ç'^screvi jaa esta coiisa demandada, pos- 

nao-a por dez, ou vinte annos com ti- 
® ^0® f^é etc. e assy sua auçam com 

W he tolhida e anichelada», em caso embarguará a comtestaçam: e esto 
luguar, quando o Reo, que aleguar a 

g ^^^'''^pçam, se offerecesse a provalla logo, 
wer, até dez dias; ca em outra guisa 

j 1'ecehida quanto he pera 
^es contestaram, mas jicar-lhá 9'^(irdada, pera se aleguar por emhar- 

■~^Ip í Ibideni, Tit. 55, § 2. se o citado nam quiser jurar, e re- 
j^^o,r o juramento, e o Autor jurar, que o 

lhe he obriguado em aquello, que lhe 
j ^''^da, a Juiz condene logo o Reo per 

nam quiz jurar, a res- 

an lhe foi demandado, em 
de ® que nom quiz jurar.d Ibi- 

—"-Alguuma divida, 
*ol ^ achada no livro, om 
Ül Porteiro, ou Sacador pera 
qu se essa divida nam passar a 
"a ^ trezentos reis hranquos, pro- 
?tíe " testemunhas dinas de fee 
ou ® divida ao dito Porteiro, 
por ^'y'^ delia quite, e nam seja 

mais demandado, ainda que no 

^Or Porteiro, ou Saca- 
achado por paguo; e se a 

P'^ssar a dita contia de tre- 
^'''Cincos, nam seja esse devedor 

Ptur prova delia, salvo per Escri- ^ pubrica, ou ver rol do dito Portei- 
e de outra guisa nom.n 

• — «^/as se elle 
íe terra, nem no luguar, hon- 

a demanda e o demandado 
^^^^r outros beens, entam aquelle, 

herig^ . Ae primeira, aja esses 
der^^ dinheiros, por que se ven- 

Jizer certo, sendo na terra 
/ej-jg ^ '^smanda foi, que protestou, e re- 
Xit sua divida primeira.» Ibidem, 
á({j ,. • «Pera mandamos, que se ante 

Cortes alguuns dos sobreditos to- 
»ie(ig "018^ vacas, ovelhas, porcos, e col- 

® J orom gastadas em seus man- 
c som ainda achadas em poder 

Jtiè tomarom, ou d'outros, a 
oit g ® f^les venderom, derom, ou doarom, 

por outro contrauto, e ena- 
tíe como estes sejam theudos 
%u^ as ditas cousas, ou a vallia 

^Uerem per cumunal estimaçom ao 
u Dü 

tempo qut som demandadas, sinpresmehte, 
sem outra pena de malfeituria, provando 
esses que as demandarem, que forom suas 
outrogadas; e per esses, per que forem 
todas as ditas cousas vendidas, que pa- 
guem a estimaçom que valliam ao tempo 
que forom tomadas, provando sezis donos 
como lhes forom tomadas, jyosto que digam, 
que os dinheiros, que nas ditas cousas fe- 
zerom, gastarom em nosso serviço.)) Ibi- 
dem, Liv. 5, Tit. C6, § 3. — lOutro sy 
se alguuns dos sobreditos ante das ditas 
Cortes tomarom bestas pera cavalguaduras, 
e pera carregas, ou bois pera carros, e os 
levarom em nosso serviço, mandamos que 
os nom paguem, nem sejam por ello de- 
mandados perante as nossas Justiças; e 
se as tomarom despois pera suas casas, 
jMguem a seus donos a estimaçom que 
valliam, ao tempo que lhas tomarom pera 
suas casas; e se os que as ditas bestas to- 
marom, quiserem provar que morreerom, 
ou se perderom em nosso serviço, ante que 
as tomassem pera suas casas, sejam rece- 
bidos a ello, e qxtal milhor p>rovar aja gal- 
lardom de sua prova.Ibidem, § 4.— 
«Salvo se lho der o demandador na de- 
manda, mais daquelle que ouve na cita- 
çom: ou se o demandado ^ec?e o prazo pera 
recusar o Juiz, e nom o pede pera respon- 
der sinpresmente aa demanda; ca por es- 
tas duas razoens pode aver prazo, e d^ou- 
tra guisa nom. E este tolhimento de prazo 
da demanda de força nova entende-se, quan- 
do d demanda he feita novamente perante 
o 8obre-Juiz, ou perante qualquer Juiz 
que deva conhecer do feito; ca se o deman- 
dador nom tolhe este prazo ao demandado 
ànte aquelle Juiz, que primeiramente co- 
nhece no preito ,e o preito vem ante outro 
Juiz maior, quer per apellaçom quer per 
outra guisa, nom pode o demandador to- 
lher ao demandado, que nom aja o prazo 
ante este Juiz maior, perante o qual des- 
pois veeo o preito, etc.)) Ibidem, Tit. (59, 
§ \.— v.E vista per Nós a dita Lcy, decla- 
rando em ella dizemos, que se aquelle que 
for demandado por jorça nova logo nom 
rtsponder na primeira audiência aa peti- 
çom contra elle posta, confessando, ou ne- 
gando-a, o Juiz aja logo essa petiçom 
por negada, dando lugar ao que se diz 
forçado pera a provar, sem recebendo já- 
mais a esse reeo em algum tempo razom 
alguma, per que possa desfazer a petiçom 
do forçado; ca pois elle nom quiz obedee- 
cer aa Lcy, que lhe manda logo responder 
na primeira audiência aa dita petiçom 
fundada sobre a força, que lhe he posta que 
fez, nom deve com aguisada razom jamais 
seer recebido a cousa alguma, per que a 
possa desfazer injmgnar.r) Ibidem. 

DEiJffANDADÔR, s.m. (Dodemanda, com 
o siiffixo «dor»). — <íE convém necessaria- 
mente a esse Juiz de saber a cousa, ou 
quantidade, sobre que he movida a de- 
manda, e bem assi a rezaò, porque se mo- 
ve; ca sendo estas cousas declaradas na 

petição do Autor, ligeiramente poderá o 
Reo ser emformado em que maneira averâ 
de responder, e outro sy o demandador 
saberá certamente o que hade provar.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. iii, Tit. 20, 
§ 2. — «E por tanto disseram, que se a 
cousa de furto fosse achada ácerqua de 
alguum, e elle demandado por ella no- 
measse por Autor alguum certo, que lha 
ouvesse vendida, dada ou escaibada, &c. 
deve ser recebido á dita Aidoria; e se esse 
nomeado por Autor nomear outro, ser a 
recebido a ello, e assy dehy emdiante, atee 
chegar ao postumeiro; e se esse postumei- 
ro veer a Juizo, e mostrar que ouve essa 
cousa do principal Autor, e Demandador, 
deve loguo esse Reo principiai ser asolto 
da dita demanda, e condenado o dito de- 
mandador 7ias custas em dobro, ou em tres- 
dobro, segundo a malícia, em que for 
achado, e mais paguará a verdadeira es- 
timaçad da cousa ao dito Reo, que assy 
j'or asolto, polo assy demandar malicio- 
samente.)) Ibidem, Tit. 41, § 1.—tEpor- 
que algumas vezes acontece, que os homens 
per palavras emganosas emduzem huuns 
aos outros de maneira, que os fazem obri- 
guar por Escripturas piubricas, ou per 
testemunhas a mais do que devem; e ain- 
da depois que os ham assy enganados, adu- 
zem-nos a Juizo pera lhes demandar aquel- 
lo, porque os fizeram obriguar; e porque 
as cousas, que saZ feitas com engano, de- 
vem-se desatar com Direito: Porem dize- 
mos, que se o demandado poder provar o 
enguano, que lhe o demandador fizer, per- 
ca asy a verdadeira divida, como o que 
foi acrescentado maliciosamente na Ctirta, 
ou pormitimanto, que foi feito amte essas 
testemunhas. E esto Ordenamos asy por 
duas rezoes; a primeira, por o emguano 
que fez o demandador ao demandado; a 
segunda, porque sendo sabedor que o avia 
emguanado maliciosamente, se aireveo a 
demanda-lo em Juiso, cuidando ainda em- 
guanar o Juiz per aquella Carta, ou prova, 
que avia contra seu devedor; pero se o de- 
mandador amte da Lide comtestada se qui- 
sesse quitar do enguano,e se ouvesse por pa- 
guo da verdadeira divida, pode-o fazer, e 
namcaaep>oremempenaalguuma.D Ibidem, 
Tit. 32, § 2. — <iSe fosse sobre pireito de 
testamento, que pedisse alguum, que ouves- 
se direito de ho fazer, que o abrissem, e 
mostrassem; ou se morresse alguum devi- 
dor doutro, e ficassem seus beens desem- 
parados sem herdeiros, e aquelle, a que 
devesse a divida, pedisse ao Juiz, que o 
metesse na temça delles, como em rezam 
de guarda, ou os desse a guardar a ou- 
trem, em maneira que se naõ perdessem, 
nem mascabassem; ca em qualquer destas 
cousas sobreditas bem pode o demandador 
mover p>reito em cada hum destes dias fe- 
riados, e o que fosse feito em elles vale- 
rá, porque taees feitos como estes perten- 
cem á obra de piedade.d Ibidem, Tit. 
3G, § 7.— iAvendo razom de saber a 
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verdade, e o demandador provar parte 
do que demandar, assy que em parte se- 
ja o reeo condapnado, e em parte livre, 
em este caso, porque ambos usam de ma- 
lícia, assy o demandador em demandar 
mais do que lhe he devido, como o deman- 
dado em negar todo, porem queremos que 
huum do outro nom leve custas, e que o 
Juiz mande contar as direitas, que huma 
parte levaria da outra, e a outra da ou- 
tra, e costrangam cada huã pollo tresdo- 
hro, e seja todo per a o hem do Comum, 
hu a Sentença primeiramente foi dada.y> 
Ibidem, Liv. v, Tit. 30, § 14.—«Pero 
Teemos por hem, que se per ventura ao 
demandador fallecer em sua prova a pe- 
tiçom, ou ao demandado a eixeiçom per 
razom de contradictas, que som postas aas 
testemunhas, as quaees nom sabiam, nem 
aviam razom de saber, que em este caso 
nom paguem ao condapnado, senom as cus- 
tas direitas simpresmente ; ca parece que 
nom he malicia, pois direita razom ha de 
nom saber as contradictas dessas testemu- 
nhas.Ibidem, § 15. 

DEMANDÀNTE, 2 gen. (Part. act. cie 
Demandar). O que tem posto demanda a 
outro; o auetor, no fôro. 

DEMANDÃO, s. m. ant. (De demanda, 
com o suflBxo «ão»). Demandista. 

demandar, V. a. (Da preposição de, e 
mandar). Pedir alguma cousa por litígio, 
civil ou criminalmente, fazer instancia em 
juizo, pôr acção contra alguém.— tSe 
trabalhe o Alquaide, e seos homeens, que 
os barregueiros casados, e suas barregaãs, 
e as barregaãs dos Clérigos, e Frades, e 
Religiosos sejam presas, seendo achadas, 
e se as achar nom poderem, que as citem, 
e demandem, e façam comprir as Nossas 
Hordenaçoões sobre esto feitas,si Ordena- 
ções Aflonsinas, Liv. i, Tit. 30, § 19. 
— dFaça em tal guisa o Alquaide, que os 
direitos, que ham d'aver dos Carniceiros, 
e d'outras pessoas, que os requeira cada 
dia, e nom o fazendo assy, que os nom 
possa despois demandar, e se os deman- 
dar, que os Juizes o nom recebam a tal 
demanda.-A Ibidem, §20.—<sAo que dizem 
no décimo oitavo artigo, em que dizem, 
que se se nom querem avir os Clérigos aas 
suas voZtades, entrdò-lhes em suas casas, 
e adegas, e celeiros, e varejam-nas, e es- 
crepvem-lhes todo o que lhes acham, e se 
despois comem, ou bebem daquello, que 
lhes assy escrepvem, que os citam, e de- 
mandam por ello.» Ibidem, Lir. ii, Tit, 
7, art. 18.— «Ao que dizem nos trinta e 
dous artigos, em que dizem, que se o Clé- 
rigo socedeo ao Leigo, e o demandaõ so- 
bre qualquer causa, em que se diga obri- 
guado o defunto, citam-no perante o Juiz 
secular, epero declina sua jurdiçom, nom 
o querem remetter, e manda que responda 
perante elle.y> Ibidem, art. 32.-—dEaquel- 
le, que ha de ser citado, poendo seu nome, 
e honde he morador; e a razam, porque 
o citaÃj, e o modo, por que o querem de- 

mandar, sendo esto requerido polo Autor; 
e ainda esto ha de ser declarado na Carta, 
honde ha de aparecer, e em que dia, e a 
cujo requerimento he citado; e se ha de 
aparecer pessoalmente, se per Procurador; 
e que venha, ou emvie seu Procurador bem 
informado per a defender-se, e dizer de seu 
direito no caso, honde pode mandar Pro- 
curador.í> Ibidem, Liv. Jii, Tit. 1. — «.Se o 
lieo he das pjessoas, que devem responder 
perante algum Juiz, perante que he feita 
a citaçaõ, assy por rezam de sy, como per 
rezam da pessoa, que o faz citar, como por 
rezam da couza, sobre que o demandaõ e 
citaõ, ou por Carta de Graça; se quiser 
dizer que haquelle, perante que o citam, 
nam deve ser seu Juiz, digua loguo toda- 
las razoens, que tever pera ello, ou ate o 
outro dia, e mais nad, e outro prazo nam 
aja: e se a outra parte quiser responder, 
aja prazo ata o outro dia, e mais naõ; e 
em esse dia venha loguo responder direi- 
tamente neguando-as ou confessando-as; e 
se confessar, e poser defesa, ponha loguo 
em forma; e naõ vindo a esse dia, nom lha 
recebam; e sobre esto nom haja hi appela- 
çam nem aggravo; e naõ tolhemos appela- 
çaõ, oic aggravo na recusaçaõ, que poser 
ao Juiz; e se neguadas forem todas, ou 
parte dellas, loguo a parte seja recebida 
aaprova sobre ho neguado, e em outro dia 
venha com Artiguos, se nad nom lhos re- 
cebam, e o Juiz vaa polo feito em diante, 
e faça o que achar que he direito.-a Ibi- 
dem, Tit. 20, § 14. — «E esse Jidguador 
deve encartar taees processos, em quanto 
poder, procedendo em elles sumariamente, 
sem outro estrepito, nem figura de Juizo, 
somente sabida a verdade: e se a cousa, 
ou quantidade demandada passar a contia 
dos ditos trezentos reis branquos, em tal caso 
deve d Jidguador mandar a esse Author, que 
venha con seu Libello per escripto em for- 
ma divida, mostrando logo Escripturapu- 
blica daquello, que demanda, segunda j'or- 
ma da Ordenaçaõ do Itegno feita sobre as 
Escripturas pubricas, e proceder per esse 
feito en diante, segundo Ordem de Juizo. ■» 
Ibidem, Tit. 24. —Segundo a Doutrina 
dos Sabedores, e nos mostra a muy certa 
experiencia da cousa, a tardança, e per- 
longamento daquello, que os homens deze- 
jam, jeraõ continuadamente odio, e mal- 
querença, e trazem dapno áquelles, que as 
deman dar esperaõ _po?' sua prol, ou por 
sua necessidade; e esto ha luguar muy ajin- 
cadamente nas obras, que se haõ de fazer 
per força de Ley ou Direito, e Juiz Or- 
dinário, em que os homens demandaõ aquel- 
lo, que lhes he devido por alguuma rezaõ di- 
reita.k Ibidem, Tit.. 27, § ].— lE casos 
suso ditos, nem per outro nenhuun Feito, 
nem cdtrato de Feitò Civel, de qualquer 
natura, calidade, e condição que seja, qu,e 
fosse firmada amtre partees, que aconte- 
cesse, e se fizesse depois do tempo, que per 
Nós he assinado, des o qual se esta nos- 
sa Ley deve guardar, a saber, depois do 

mez de Setembro da Era de César de 
quatrocentos e treze, se loguo pritneiTa- 
mente naõ mostrar Estormento pubrico, ou 
Carta, per que possa firmar sua tençai'^) 
que pareça que tem rezam direita 
demandar.» Ibidem,Tit. 64, § 10.— 
se a parte, que quer demandar, dissij 
ao Juiz, que quer leixar no juramento 
Reo a cousa, que lhe entende demandsr, 
em tal caso como este aja luqar de 
a parte per Carta, ou per Porteiro, ou ^ 
oídra maneira, pera vir perante o 
Ibidem, § 11. — «E se alguuma das 
tes appellar, recebam-lhe a apellagorn ^ 
nós, segundo a forma das Llordenaçooen^ so 
bre ello feitas; ese hi nom ouver parte, q 
appelle, appellem elles pera nó§ por a J 
tiça nos casos, onde devem poêr feito 
Justiça contra o preso, nom ho qitero^ 
a parte principal, e querelosa 
porque no caso, honde se deve poer J 
pola parte da Justiça contra o preso, 
querendo a parte querelosa accusar, 
demandar sua emenda, sempre devera 
Juizes d\ippellar polia Justiça, ainda 
o accusado nom appelle. n Ibideni) ' 
Tit. 4, § 4. _ 

— Demandar alguma p)essoa, exigir- 
satisfação. , 

— Ir em busca cl'alguma terra, p" ' li etc. Encaminhar-se para, procurai-' • 
t Porque hia demandar algum porio^ 
que podesse surgir: e entrando o est^ ^ 
surgio da banda de dentro no ^ 
pouso que achou bom; e dalli toi'n 
mandar huma caravélla {que o j 
sempre) a buscar a gente da náo perdi • 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv- i]h ^ 
3.— iDistofoilogoDom Garcia 
que sentio muito: e porque se e 
disse seria destuição da fazenda d 
do seu commercio daquelas Ilhas, ^ 
negociar algumas embarcações, & 
Cachil Daroez que o acompanhasse w®® ^ 
corocoras, do que se elle não 
D. Garcia se embarcou com 
guezes, e a gente de Daroez, ejoi ^ 
demandar o porto de Tidore, e 
tiro de bateria da náo, que logo 
a bater com tres cameletes, que 
humas embarcações.d Ideni, IbJ 
(iNuno, da Cunha, tanto que con ^ ^ 
nãos, e foi o seu alvoroço mui g^d^^ 
gados d falia souberam o que Je- 
acontecido, e assi todos juntos jo _ y. 
mandar o Cabo.» Idem, Ibidem, 
cap. 1.—De todos J'ez o Governa 
batalhas, ou alas, dando huma ^ 
de Mello, a quem encommendo^^ ^ 
teira, e com elle Lopo de . ggiis 
não Rodrigues liarbas nos 
galeões, e nesta ordem e 
os inimigos, que vinham 
commettcram por huma pont<i> ^ jdeif' ' 
a primeira salva de bombarda 
Ibidem, cap. 3.— 
Lopo Vaz de Sampaio pera 
minou Heitor da Siloeira de 
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uma fortaleza affastaãa da agua duas 
por aquelle rio de Nagotana den- 

J®, em que estava huvi Capitão d'ElRey 
^ Canihaya com seiscentos homens de ca- 

dous mil de pé, e indo demandalla 
^"■0 x>ode chegar a eíla, porque o estreito 

entrava até lá era haixo, e de pouca 
mas desembarcando onde pode chegar 

® -Enxada, queimou seis povoações muito 
^'''o.ndesque havia.v Idem, Ibidem, cap. 5. 

«O vento era Levante, e quando alli 
'^^neçam são tormentosos, e assi sem po- 

^1'em al fazer foram-se' demandar a cos- 
^ ãe Melinde, vendo-se muitas vezes per- 
iuos; e não podendo serrar terra, por- 

ficáram os Levantes cursando, passá- 
avante, e foram tomar Moçambique 
infinito trabalho, e com a maior par- 

® gente morta, d Idem, Ibidem, Liv. 

'•'i' 2. — iA outra de que este Ca- 
pitao D^ Estevão da Gama, errando Mo- 
^^nhique, foi buscar Melinde pera fazer 
'^S^ada, que também não pode tomar, pe- 
°íuefoi demandar Sacotorá.» Idem, Ibi- 

m. — (í]i] tomando parecer sobre o que 
J J"ía, assentáram que fossem até Socoto- 
^ '■> porque, forçado a haviam de achar lá, 

'íssi' foram demandar aquella Ilha, e 
olli a acháram, do que ficou mui 

Os ofjtciaes da não que hiam 
oatel lhe disseram, que aquelle tempo 
Levante, e que já alli havia de cursar 

® o inverno, que sem dúvida a náo ha- 
de estar em Melinde, porque os ventos, 
águas a haviam de lançar pera lá: 

♦ ® o bom seria ir demandar Melinde, e 
^ '^^«0 a desaventura fosse tamanha que 

'^«0 achassem, que fizesse o que lhe pa- 
Idem, Ibidem. — «jK indo já áe- 

c?e p ^ (^osta de Dio, da outra banda ^ or deo-lhe huma tormentamui grande, 
toda a Armada se espalhou,, cor- 

^ ° <^ada hum como melhor pode; e a 

Co M ^^ilippe Baião, que era velha, foi Wa dos mares sem apparecer mais 
'j o-lguma d'ella.y> Idem, Ibidem, cap. 

exigir, requerer. — «Deman- 
justa por sua vontade, e nad 

ojj o preço da qual foi, que 
me 

l^ma. ionJli OU levaria a outra 
^ e como eu naõ desejava mais 

efQ " ^^f^iisor que levava, disse que 
e na segunda justa me ga- 

'íOü Cavalleiro das armas leonadas, 
^^gano como vós dizeis, mas por 
justador.n Barros, Clarimundo, 
cap. 19. 

precis<ão, necessidade. 
fap!í ®Diandar ciúmes, zelos, pedir saptis- 

felles. 

^^itar Nautica. Demandar terra, 
cheio para ella, estando agiia 

com o Io gar conveniente. 
®®^3ndar altura, eollocar-se na la- 

Corjg ^ porto que se procura, se a costa 
íl. Q S. ; ou na longitude, se coitc 

— Demandar mídta a^wct^ precisar mui- 
ta altura de agua para poder navegar. 

— Demandar pouca agua, poder nave- 
gar em sitio onde ha pouca altura d'ella. 

— Antigamente: Pedir por mercê.— 
Demandar esmola. 

— Perguntar. 
demandas, s. f. pl. Vid. Demanda. 
DEMANDÍSTA, s. 2 gen. (De demanda, 

com o suffixo dista»). Pessoa que é ami- 
ga de trazer demandas ou litígios. 

DEMARCAÇÃO, s..f. (Do thema de- 
marca, de demarcar, com o suffixo «ação»). 
Acção de demarcar. 

— Assinalamento dos limites e confins 
dos terrenos. 

— Marco, baliza. 
— O terreno demarcado. 
— Linha de demarcação, a que deve se- 

parar ou estremar uma terra, uma herda- 
de, uma província de outra; linha imagi- 
naria que o papa Alexandre VI fez traçar 
sobre o globo terrestre para terminar as 
desavenças entre as coroas de Portugal e 
Hespanha. 

— Figuradamente: AquiUo que distin- 
gue ou limita os direitos de dous corpos, 
de dous poderes; limites. 

DEMARCÁDAMÈNTE, adv. (De demar- 
cado, com o suffixo «mente»). Com li- 
mites certos e claros, cora demarcação. 

DEMARCÁDO, part. pass. de Demarcar. 
DEMARCADÒR, s. m. (Do thema de- 

marca, de demarcar, como suffixo t. dor»). 
O que faz demarcações. 

DEMARCÁR, V. act. (De de, o marcar). 
Fazer a demarcação, assignalar, regular 
os limites. 

— Determinar a raia de um territorio, 
provincia, etc. 

— Pôr marcos ou balizas; servir de 
marco a alguma terra, herdade, etc.; di- 
vidil-a de outra. 

— Servir de raia ou confins, dividir, 
separar. — O Minho demarca Galliza de 
Portugal. 

— Demarcar um logar com a vista, me- 
dir os contornos d'elle com a vista. 

— Demarcar o movimento dos cometas, 
calcular. 

— Termo de Nautica. Determinar os 
limites ou a posição, direcção e distancia 
a um objecto dado, fazendo uso da agulha 
azimuthal, e da resolução dos triângulos. 

— Figuradamente: Limitar, definir. 
— Demarcar-se, v. refi. Separar as 

herdades, com marcos ou balizas. 
DEMASIA, s. f. (De demais, com o suf- 

fixo «ia»). O que sobra de alguma cousa, 
superabundaneia. 

— Resto, dinheiro que excede o custo 
de alguma cousa, e que se restitue a quem 
a mandou comprar. 

— O que se dá além do justo preço, 
excesso, superfluidade, gasto excessivo e 
desnecessário. 

— Descomedimento, arrojo, atrevi- 
mento. — Fazer uma demasia. 

— Pl. Figuradamente: Desregramen- 
to nos costumes, immoderação, intempe- 
rança no comer e beber. 

— Loc.: adv. Em demasia, com ex- 
cesso, nimiamente, mais do que é neces- 
sário ou conveniente. 

DEMASIÁDAMÊNTE, adv. (De demasia- 
do, com o suffixo «mente»). Em ou com 
demasia, com excesso, nimiamente, mais 
do que é necessário ou conveniente. — 
« Que o esperava, tomando uma lança nas 
mãos, coberto do escudo se veio contra 
Floriano do Deserto, bem descuidado de 
lhe lembrar que podia ser filho de D. 
Duardos, com quem elle não fizera bata- 
lha por nenhum preço do mundo. E como 
os encontros fossem demasiadamente gran- 
des, elles e os cavallos vieram ao chão.t 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 65. 

DEMASIADAS, s.f.pl. (De demasiado). 
Termo de Jogo, Paradas de jogadores 
de fora, que não estão sentados á mesa 
do jogo ; vulgarmente, bombas. 

DEMASÍÁDO, part. pass. de Demasiar. 

Que, 80 aqui ii rasão so nilo mostrasse 
Vencida do temor demasiado, 
]5em fôra que aqui Bacclio os sustentnsse, 
Pois que rio Luso vem, seu tão privado; 
J[:is esta tenção sua agora passe, 
Porque en.fim vem de estomago damnado ; 
Que nunca tiraril alheia inveja 
O bem que oütrem merece e o Céo deseja. 

CAM., Lus., c. I, est. 39. 

DEMASIÁR, V. n. (De demasia). Exce- 
der o modo ou os justos limites que pres- 
creve a razão; haver-se com excesso. 

— Demasiar-se,«. re/?. Descomedir-se, 
fazer excessos de qualquer genero; des- 
regrar-se, desgovernar-sc; haver-se, por- 
tar-se com insolencia. — Demasiar-se no 
comer e beber. 

DEMEÁDO, part. pass. de Demear. 
DEMEAR ou DEMEIÁR, v. act. ant. (Do 

de, e meio). Encher^ occupar a metade. 
— Cortar em duas metades. — Os Mo- 

sulmanos crêem que Màhomed demeiou a 
lua, 

t DEM-EL-MIAH, s. m. Termo de Me- 
diciiva. Nome d'uma especie de febre per- 
niciosa endemica no Egypto, e que é pro- 
duzida pela alteração simultanea do san- 
gue e da agua. 

DEMÊNCIA, s. f. (Do latim dementia). 
Loucura, falta do juizo, alienação do en- 
tendimento. 

—Acção de louco ou de pessoa cega de 
paixão; paixão violenta. 

— Demencia de amor, loucura ou ex- 
citação amorosa. 

— Termo de Medicina. Genero de neti- 
rose das funeçoes cerebraes, que pertence 
á ordem das vesanias de Cullen e Pinei. 
Consiste esta doença em uma rapida suc- 
cessão ou alternativa não interrompida de 
idéias e acções desligadas, e de emoções 
ligeiras e desordenadas, com esquecimen- 
to do qualquer estado anterior. 
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— Stn. ; Demencia, Loucura, Imbeci- 
lidade. Estas trcs palavras designam o 
estado d'uma pessoa, cuja razão se acha 
de tal sorte enfraquecida, ,que ignora se 
o que faz é bem ou mal. A parte da ju- 
risprudência chamada medicina legal toca 
a averiguação d'este estado, e é sem du- 
vida um dos mais difficeis ramos d'esta 
seiencia. A demencia é uma privação ab- 
soluta da razão; a imbecilidade, um en- 
fraquecimento d'eUa, e distingue-se mais 
da loucura, porque a demencia e a imbe- 
cilidade indicam um estado habitual de 
privação ou fraqueza de bom senso ; e a 
loucura denota ás vezes um desarranjo 
fogoso das faculdades intellectuaes, que 
cessa por intervallos, que se denominam 
lúcidos. 

DEMENTÁDO, part. pass. de Demen- 
tar. 

DEMENTÁR, v. act. (Do latim demento, 
dementa, demencia). Fazer perder o juizo 
a alguém, fazel-o sair do estado normal 
das suas faculdades intellectuaes. 

DEMENTE, adj. 2 gen. (Do latim de- 
mens, dementis). Louco, falto de juizo. 
Que caiu em demencia, que perdeu o uso 
da razão. 

— Substantivamente : Um demente. 
DEMÈNTRE, adi), ant. Emquanto. 
DEMERGÊNTE, adj. 2 gen, (Participio 

activo dc r-smerger-se). Inclinado. 
DEMÉRGER-SE, v. refl. ant. Incumbir- 

se, applicar-se, tomar a seu cargo.— «E 
sabha o Abade demergersse á cidpa do 
pastor, que quer fue o padre familias 
nas ovelhas meos poder achar de proffey- 
tança.y) Regra de S. Bento, cap. 2, era 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

DEMÉRITO, s. m. (De de, e mérito). 
Desmerecimento, acção pela qual se des- 
merece, o que faz perder a alguém a sua 
estimação, o que attrahe a censura, o vi- 
tuperio, o castigo. — O demerito de uma 
acção. 

t DEMÉTRIAS, s. /. pl. (Do latim de- 
metria). Termo de Mythologia. Festas 
gregas em honra de Geres, nas quaes os 
adoradores d'esta deusa se fustigavam 
com açoutes feitos de cascas de arvores. 

f DEMI. Com uma linha de união, e 
composto, quer com um substantivo, quer 
com um adjectivo, busquem-se nos sub- 
stantivos ou adjectivos com que vem jun- 
tos. 

DEMIGÓLA ou DEMIGOLLA, s. f. (De 
demi, e golla). Termo de Fortificação. 
Linha tirada do flanco ao angulo da golla. 

DEMIN. As palavras, que comecem por 
demin, busquem-se com dimin. 

DEMISSÃO, s. /. (Do latim demissio- 
ne). Acto pelo qual alguém é demittido 
de um cargo, emprego, dignidade.—Qe- 
missão forqada.— Offerecer sua demissão. 

— Resignação, reuncia de posto, de of- 
ficio. 

— O acto do despedir c licenciar as 
tropas. 

— Demissão do animo, abatimento. 
— Termo Jurídico. Demissão de bens, 

o acto pelo qual uma pessoa, durante a 
sua vida, faz um abandono geral dos seus 
bens a seus herdeiros presumptivos. 

DEMISSIONÁRIO, adj. e s. po latim 
demissione, com o suffixo «ario»). De- 
mittente, que se demittio. 

DEMÍSSO, adj. (Do latim demissiis). 
Baixo, inclinado para a terra. — Olhos 
demissos. 

— Animo demisso, abatido por caracter, 
frouxo. 

— Figuradamente: Humilhado. 
DEMISSÔRIO. Vid. Dimissorio. 
DEMITTÊNTE, adf 2 gen. (Do latim 

demittens, demittentis, part. act. de de- 
mittere). O que se demitte, demissionário. 

DEMITTÍDO, part. pass. de Demittir. 
DEMITTÍR, V. act. (Do latim demitte- 

re). Depor, destituir, privar alguém do 
seu emprego, despedir do serviço do es- 
tado, exonerar de cargo, officio, etc. 

— Despedir, licenciar. — Demittir as 
tropas. 

— Renunciar, abdicar.—Demittir o seu 
directo. 

— Largar de si. —Demittir rendas, ]u- 
risdicção. 

— Largar, soltar. — Demittir as redeas 
ao cavallo. 

— Demittir-se, v. refi. Largar deixar 
um emprego. 

t DEMIÚRGO, s. m. (Do latim demiur- 
gus). Termo de Antigüidade. Supremo 
magistrado de algumas cidades gregas; 
nome que davam os platonicos ao-crea- 
dor do universo. 

DEMO, s. m. (Do latim daemon). Ter- 
mo Popular. Vid. Demonio. 

Aü demo comen(l'amor 
E min, se cVamor ei sabor. 

TROVAS E CANT., n. 32. 

Men. E vós quereis ciar em mi ? 
O demo que o trouxe elle ! 

Diabo Ré, iné. Filho da puta, 
Vós estais muito garrido ! 
Tirar-vos hão, Dom perdido, 
Dos olhos a mameluta. 

GILVIC. AUTO DA BAKOA DO PUP.O. 

Anjo. E pora qu'erào elles ca? 
Marta Pero o Demo : e que sei eu? 

IDEM, IBIDEM. 

Vamos-nos ora a rabi Aroz, 
E a Rabi Franco, e Eabi Zarão : 
Far-lhc-hemos mençào daquesta razíto : 
Que se isto he verdade, o demo he na voz. 

IDEM, AUTO DA UIST. DE DEUS. 

E nào tem nome ? 
Ve tu se he tal ; que o demo me tome, 
Se nào arrendar, se me vier bem. 

IDEM, IBIDEM. 

Maria Pasmada estou eu de Deoa 
Fazer o demo marchante ! 
Mana, daqui por diante 
Não caminhemos nós sos. 

QIL VJC.f ADTO DA FEinA. 

o demo que o fez marido! 
Que assi secco como he 
Beberá a tôvre da Sé : 
Então arma hum arruido 
Assim debaixo do pé. 

IDEM, IBIDEM. 

Onz. Hou líl, bou demo barqueiro. 
Sabeis vós no que me fundo? 
Quero lá tornar ao mundo, 
E trazer o meu dinheiro, 
Qu'aqneiroutvo marinheiro, 
Porque me ve vir sem fada, 
Da-me tanta borregada. 

IDEM, AUTO DA BAItCA DO INF. 

Joan. Viste ja o meu saio p.ardo ? 
Se m'o ves has de raivar, 
Que m'está tão bem, tão bem... 
Que demo he isto ? dirás tu, 

Cat. Oh corno és parvo ! Jesu ! 
Não fallcs ante nimguem. 

Joan Oh ! commendo ò Demo a vida 
A que a eu arrepincho ! 
Catalina, se me eu incho, 
Por esta que me va de ida. 

aiL VIO., AUTO PAST. PORT. 

Signal lhe mostra o Demo verdadeiro 
Dc como a nova Gente lhe seria 
Jugo perpetuo, eterno captivoiro, 
Destruição de gente e de valia. 

CAM., Lus., c. vni, est. 4G. 

Mas o perdido espirito cobrando, 
Se levantão tremendo, e pela terra 
A recheada meza baquearão : 
Trcs vezes so benzerão c'a mão toda : 
Tres vezes, mas em vão, esoonjurárao 
O fatal Gallo, que jazia morto ; 
E mil, a infausta Ceia, dando ao Demo, 
Se forão, sacudindo os calcanhares, 

DINIZ DA CRÜZ, nvSSOPE, C. VH. 

—Figuradamente: Homem vivo, 
esperto. 

DEMOCRACÍA.s./. (Do grego 
ta, do demos, povo, e ler atos, aucton 
poder). Forma de governo em que " " 
vo exerce a soberania. . 

— Estado de sociedade que exc ^ 
da a aristocracia constituida, mas 
monarchia. 

— Sociedade livre e sobre tudo 
litaria na qual o elemento populí^'" 
influencia preponderante. 

■— Regimem politico no qual se 
rece ou pretende favorecer os mte 
das massas populares. , 

— Diz-se da -parte democrática 
ção.—A democracia ingleza 
SOS, ao passo que em Portugal nao 
mocracia. 

DEMOCRÁCIO. Vid. Democrático- 
DEMOCRATA, s. m. 2 gen. O i» 

que se acha ligado aos pnncipios?^^^^^ 
stituiçõcs da democracia. Que '^PP.^pg, 
princípios o os institutos pC' 

DEMOCRÁTICO, adj. 2 gen. pcra' 
tence íl democracia. — Governo 
tiço.—Espirito democrático. 

DEMOCRATISÁR, v. act^ " 
mocracia. Dar constituição 
transformar uma constituição ei» 
mocracia. 

DEMOCRATÍSMO, s. m. O 
mocratico, que comprehende ® 



DEMO 

Çops, doutrinas, formulas, sentimentos pró- 
prios dos democratas ou das democracias. 

JEMÓES. Vid. Demonio. 
t DEMOGRAPHÍA, s. f. (Do grego de- 

povo, e graphein, descrever). Ter- 
didactico. Descripção dos povos quan- 
^ população considerada segimdo as 

ades, as profissões, os costumes, etc. 
t DEMOGRÁPHICO, adj. 2 gen. (De de- 
"^raphia, com o suffixo «ico»). Queper- 

ence á demographia. 
T demographisár, V. act. Fazer a 

emographia, descrever algum povo de- 
^^0 de differentes pontos de vista, 
t DEMÓGRAPHO, s. m. O que se oecu- 

P?' da demographia. 
^DEMOLHAR, V. act. Lançar de molho, 

P^r em agua qualquer substancia a que 
dar mais flexibilidade, ouextrair- 

® principios de que se ache sobrecar- 
''®gada. 

I^EMOLIÇÃO, s. f. (Do latim demolitio- 
^®^)\Acção de demolir. Destruição de 

T /• Materiaes que ficam do que 
demoliu. 
I^EMOLÍR, V. act. (Do latira demolire, 

^^ demoUri). Destruirá ligaçãod'um edi- 
, 'O; d'uma massa construída; desfazer, 
^JTibar, deitar a baixo 

. Por extensão: Demolir um corpo de 
"P®, causar-lhe grandes perdas n'um 

combate. 
j. ~~ Popularmente : Derribar. — Demo- 

o seu adversaria. 
Arruinar o credito, a influencia, a 

putação, sobretudo quando ella c usur- 
P üa. .— E preciso demolir este homem. 

Será muito fácil demolil-o. 
^ ~~ Diz-se também fallando da saúde: 

homem demolido. 
Syn. : Demolir, abater, desfazer, 

desmantelar. Demolir significa 
as diíFerentes partes de ura edifi- 

^ lançal-as por terra, até que^ perdida 
^^^®Ppsição que os materiaes receberam 
^jS-rtista, só fiquem as massas {moles). 

significa lançar abaixo o que es- 
j ^ em cima; abate-se o que se achava 
'jJ^do. Desfazer é desmanchar o que 

p, i tirar-lhe a fôrma, a feição, etc. 
6 ser desfeito um edificio sem o de- 

^ porque se podem collocar as suas 
fie por ordem para servirem na reedi- 

significa- 
i), ].'^ais generica do que demolir: de- 

^ ^ desfazer; porém muitas cousas 
^^fazem que não são demolidas. Der- 

jjjo'*'" ®jnprega-se quasi sempre no mes- 
,®®^tído que abater: tem muitas vezes 
'^^ÇSo em sentido moral. Desmante- 

\y' geralmente empregado como syno- 
Vçy de arrasar ou demolir; mas a sua 
guar^^ significação corresponde a des- 

desapparelhar: assim se diz; 
dag uma praça; isto é, prival-a 
fo,^?^i^|Çües de guerra, inutilisar-lho as 

^^açòes, desguamecêl-a; desmante- 
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lar o navio, desapparelhal-o, tirar-Ihc os 
mastros e enxarcias, etc. 

f DEMOLÍDO, part. pass. de Demolir. 
DEMOLIDÔR, A, s. de 2 gen. O, a que 

gosta de demolir. Pessoa que compra edi- 
fícios para demolir. 

— Figuradamento: O que attaca as 
instituições, as opiniões recebidas. 

DEMOLITÓRIO, adj. Que manda demo- 
lir, desfazer, destruir, ou lançar por ter- 
ra um edifício, um forte, uma cidade, 
etc. Que serve para destruir alguma cousa. 

DEMONÁRCA ou DEMONÀRCHA, s. m. 
(De demonio, e do grego arlihe, chefe, 
primazia). Archidemonio, demonio prin- 
cipal ou maioral. 

t DEMONARCHISÁR, v. act. Arruinar 
n'um paiz o systema monarchico. 

DEMONÁZIO, s. m. Augmentativo de 
Demonio. 

t DEMONETISACÃO, s. /. (Termo no- 
vo e indispensável de demonetisar). Ac- 
ção de demonetisar. Anullação do valor 
de moeda de convenção. — Demonetisa- 
çâo do ouro, das apólices. 

f DEMONETISÁDO, part. pass. de De- 
monetisar. 

— Figuradaraentc: Que perdeu o seu 
credito.—_Um homem demonetisado.— 
Umd opinião demonetisada. 

DEMONETISÂR,-!;. act. (Do prefixo de... 
c do latira moneta, moeda). Tirar a uma 
moeda ou a qualquer papel moeda o va- 
lor que a lei lhe tinha attribuido. 

— Tiral-a do gyro. 
— Figuradamento : Depreciar, rebai- 

xar. 
■— Demonetisar-se, v. refl. 
DEMONÍACO, adj. (Do latim demonia- 

CMs). Que está possuido do espirito mali- 
gno. — Uma mulher demoniaca. 

—Substantivam ente : Homem, mulher, 
atacado pelo espirito máu, endemoninha- 
do, possuido do demonio. 

t DEMONÍCOLO, s. m. (De daemon, e 
do latim colere, adorar). Adorador dos 
demonios. Nome que os christãos davam 
aos pagãos. 

DEMONIÁDO, adj. Vid. Endemoninha- 
do.—«E lynham a el muitos das Cida- 
des de derredor, tragiam os doentes, e os 
demoniados, e saavam-os ali todos.d Acto 
dos Apostolos, cap. 5, § IG, em Inédi- 
tos d'Alcobaça, Tom. i. 

DEMONINHADO, Vid. Endemoninhado. 

A minha te digo eu 
Que se a visscs assanhada. 
Parece demoninhada, 
Ante San Bartholomeu, 
Ja BÍquer tcra csp'rito. 

aiL VIC., AUTO DA FEIRA. 

DEMÔNIO, s. m. (Do latim daemonium). 
No polytheismo antigo, genio^ espirito 
bom ou máo. 

— O demonio de Sócrates, espirito que 
o grande philosopho grego dizia appa- 
recer-Uie, fallar-lhe o dar conselhos. 
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— Na religião chistã; oa diabos, os es- 
píritos malignos, por opposição aos anjos. 

S. Th. Oh que fó e que fervor, 
E que esforçada vontade ! 
Bem merece o peccador 
Que alcance algum favor 
De tuíi summa piedade. 
Mostra a saneta majestade 
E perfeição 
Nas provincias de Canào, 
E toda a gcrulidade 
Dos demonios pasmarão. 

OIL VIC., ADTO DA CANANÊA. 

— «Por isto 0 demonio {diz Santo Tho- 
mas) procurou tanto tirar a nossos pri- 
meiros pays o medo da morte: dizendolhes, 
Ne quaquam moriemine: porque mais 
facilmente, diz o Santo, os inclinase, <& 
leuasse a estimar muito as cousas da vida.» 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
p. 2 v., col. I.— «Diz São Máximo, Prce- 
cipitium persuadere: que o que mais de- 
seja,& precura o demonio, he arrojamos, 
& fazemos cair do mais alto lugar de per- 
feição em que noe vê.» Idem, Ibidem, p. 
2IjCol. 2.— e.0 pinacido a que o demo- 
nio leiíou a Christo, diz S. Ambrosio, si- 
gnifica o alto estado da Religião, & de- 
suélase o demonio, por fazer cair delle 
as almas mais sanctas, & Religiosas.t 
Idem, Ibidem, p. 21 y., col. 1. — tE S. 
Pedro Chrisologo, diz que o demonio nisto 
he como o rayo, que a onde acha maior 
resistencin ahi com mayorforqa se empre- 
ga : assi o demonio aos mais perfeitos mais 
combate, & aos mais fracos, menos per- 
segue.Idem, Ibidem, col. 2.— <íComo8 
mãos, & peccadores tem o demonio pat, 
diz Santo Âgostinho: no sermão oitenta 
& sinco do tempo: & assi só aos justos 
& perfeitos faz guerra só a estes persegue 
dè combate.D Idem, Ibidem.— nEm rezão 
do qual escreuendo São Bernardo a seu 
irmão Ruberto, depois de elle auer já dei- 
xado o mundo, lhe faz lembran^, & amo- 
esta, de que o demonio não persegue se- 
não os que lhe fogem, & que áquelles faz 
mayor guerra, que cõ mayor deliberarão 
o desjprezuo.D Idem, Ibidem, p. 22, col. 
1.— tSao Chrisostomo diz, que por isto o 
demonio he grande pirata, & ladrão do 
mar deste mundo, porque aonde ve huma 
alma mais rica,,& carregada das miseri- 
córdias do Ceo, mais a segue, & combate 
com sua artilharia até a fazer amainar. 
Escaieius ellecta:.y> Idem, Ibidem.— tDis- 
se Habacuc, que o demonio não comia, 
senão os manjares, & iguarias mais es- 
colhidas : quer dizer os varões mais per- 
feitos. t> Idem^ Ibidem. — a Aonde nota, 
que diz o Propheta, que o demonio pro- 
cura ferir, & matar só aos justos, & aos 
que tem o coraçãorecto,& perfeito, n Idem, 
Ibidem, col. 2.— «Vencida também esta 
segunda tentação, conta o Euangelista, que 
leuou o demonio a Christo a hum monte muy 
alto, donde se descobria grande parte do 
mundo, & mostrandolhe muyto» Reynoa, 
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c6 prouinciasí Jlorentissimas, ãdle, lhe j-)ro- 
meteo dar tudo o gue via, se prostrado a 
seus pés o adorasse. Haic omnia tiòi daho, 
si cadens adoraueris me. A onde lie de 
notar,.primeiramente, que he tão misera- 
uel o demonio, que pela desconfiança, que 
tem. de si, nos peita, per a que o sigamos, 
& pera isso nos faz grandes promessas.d 
Idem, Ibidem, p. 22 v., col. 1. — <íE se 
a esperança de qualquer piqueno interesse 
da vida, he bastante para nos fazer ven- 
cer qulquer grande trabalho delia: a es- 
perança da gloria Celestial (diz S. loão 
Damasceno) quanto mais nos deue obri- 
gar a vencer todas as tentaçoens do demo- 
nio?» Idem, Ibidem, p. 45 v., col. 2.— 
«Cousa certa he que o demonio nos faz 
promessas, & "procura obrigar com as es- 
peranças, do que nos promete, d Idera, Ibi- 
dem.— «Porem também he cousa certa, que 
em tudo o que o demonio promete {como 
falso, & fementido que he) nos procura en- 
ganar, (è enduzir a mal.D Idem, Ibidem, 
p. Ai, col. 1.—nQuer dizer: o demonio, 
tudo promete, cfe nada cumpre: & quando 
chega a nos dar, suo males, por bens.n 
Idem, Ibidem.— «O demonio: (como no- 
tou S. Marcos, .toda a gloria que mos- 
trou,, & prometeo a Christo no Domingo 
passado, foy : In momento tcmporis, em 
hum só instante, & momento, mas a glo- 
ria que Christo nos aparelha, he de tanta 
dura, que (como notou Santo 1 homas) foy 
milagre grandissimo, não durar em seu 
santíssimo corpo, toda a vida.-» Idem, Ibi- 
dem, col. 2.— <10 demonio a todos pro- 
mete, & a nenhun cumpre sua palaura: & 
Christo a todos promete, & para todos apa- 
relha sua gloria: & se oje deu vista delia 
a sós tres de seus discipulos, não foy pe- 
la poupar, más por nos mostar, o que ti- 
nha dito por 8 Matheus, cõuem a saber, 
que muitos saõ chamados á conquista da 
gloria, & poucos os escolhidos para a aue- 
rem de gozar.Idem, Ibidem. — «Seme- 
lhantes saS por certo os pjremios que Cris- 
to nosso Senhor transfigurado hoje em o 
Tabor apregoa, c& jrromete a todos aquel- 
les que vencerem ao soberbo Phelisteu, por 
quem he entendido o demonio nosso ini- 
migo.-n Idem, Ibidem, p.49, col. 1. —«De 
maneira, que permite JJeos que o demo- 
nio nos atormente os corpos, ou seja com 
o deixar entar nellas, ou com os danos, & 
perdas que nos causa: sempre que o faz, 
he com desejo de nos remediar as almas, n 
Idem, Ibidem, p. 9>2, col. l.—aSobre as 
quaes , palauras notou marauilhosamente 
São Chrisostomo, que não diz Saõ Paulo, 
que deu aquelle homem ao demonio, mas 
que ' só lho entregou como a pedagogo que 
o ensinasse a temer a Deos.n Ideiti, Ibi- 
dem.—«Assi que he Deos tão cuidadoso 
de nosso remedio, & mostrasse tão zeloso 
de nossa saluaçaÕ, que não so se ajuda pa- 
ra isso de todos os trabalhos que nos dá: 
mas ainda do proprio demonio nosso ini- 
migo, tomandoo por ministro de sua diui- 

na justiça, para que sequer perseguidos, & 
atormentados por elle nos socorramos a 
sua diuina misericórdia, & com este in- 
tento deixou apossar o demonio deste po- 
bre homem de que fala o nosso Euangelho, 
ao qual depois de atromentado, <& castiga- 
do libertou de seu jjoder, & tirania: isso 
quer dÍ7,er.í> Idem, Ibidem, col. 2.—«De 
maneira, que assi o àemomo desata a huns 
as lingoas, & lhas desemfrea para que se- 
jão soltos, & liures em o falar, assi pola 
mesma maneira as custuma prender, & 
atar a outros para que sejão negatiuos, ou 
mudos em o confessar, & com este intento 
deuia immudecer este pobre hom£m do nosso 
Euangelho, pois como diz o Euangelista.» 
Idem, Ibidem, p. 80, col. 1.— a Tais fo- 
raõ estes phariseos, os quaes maldiseraõ 
o milagre que Christo fizera atribuindoo 
antes ao demonio, in belzebut eiicit de- 
monia: porque o Senhor não tiuesse parte 
nelle, fazendose com isso indignos de ta- 
manho benejicio.D Idem, Ibidem, p. 88 
V., col. 1. — «Manda entam a seu com- 
panheiro frey Syluestre que va correndo 
ás portas da mesma cidade, e que dahi 
lance hum pregam cm voz alta contra os 
demonios, mandandolhes da parte de Deos 
que se aleuantem de cima delia, e reco- 
Ihendose aos infernos a deixem liure.y> 
Liicena, Vida de S.Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. d. — (íE pera mais fazerem odio- 
sos, e avorrecidos naquellas Ilhas todos os 
Portuguezes, urdio o demonio outro caso 
tão escandaloso, ou mais a seu modo que 
os passados, n Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. IX, cap. 4. 

Macerac essa carne rebelde 
Co'este gordo, tremendo boccado; 
Sonhos rnaua, tentações do dutnonio, 
Fique tildo cm toucinho aiíogado. 

OAnitETT, D.E-RANCA, C. 2, Cap. G. 

— Figuradamente. Pessoa muito má, 
de gcnio insupportavel; excessivamente 
feia.— «O que não faria o demonio do 
barquel, que a cada briga me estalava, 
deyxando-me convidado do resto da mão 
dobre, y) Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 160. 

t DEMONÍSMO, s. m. Crença nos de- 
monios. 

t DEMONÍSTA, s. 2 gen. Pessoa que 
crê na existencia dos demonios, bons ou 
máos. 

t DEMONOCRACÍA, s. /. (De demonio, 
o do grego kratos, auctoridade). Influen- 
cia dos demonios. 

DEMONOGRAPHÍA,s./. (Do grego ãai- 
mon, demonio, e graphô, eu descrevo). 
Tractado da natureza e da influencia dos 
demonios, suas artes, tentações, etc. 

DEMONÓGRAPHO, adj. Auctor ou es- 
criptor que tracta d'assumptos concernen- 
tes á demographia. 

— Substantivamente: Um demonogra- 
pho. 

DEMONOLATRÍA, s. f. (Do grego daí- 

mon, demonio, e latreyein, adorar), 
to, adoração dos demonios. _ i 

— Termo do Medicina. Variedade 
allucinação na qual o paciente julg'''' ^ 
rar o demonio. _ 

t DEMÓNOLATRA, s. 2 gen. (Vid. U" 
monolatria). Adorador dos domonios. _ 

t DEMONOLOGÍA, s. f. (Do grcg" 
mon, demonio, e logos, tractado). 
ria dos demonios. 

t DEIMONOMÁNCIA, s. /. 
nio, com o sufíixo «maneia»). Adivm ' 
ção por meio dos demonios. 

DEMONOMANÍA, s. /. (De daimon,^ 
mania). Termo de Medicina. Varie a ^ 
da alienação mental, na qual o doen 0 
atormentado pela idéia de ser possui 
pelo demonio. i 

— Titulo de livros que tractam de 
monios e da possessão. . 

DEPÍONSTRABILIDÁDE, s. /. (Do lati» 
demonstrabilitas). Termo Didactico. 
lidado do que é demonstravel, ou que P 
de ser demonstrado. j 

DEMONSTRAÇÃO, s. /. (Do latim 
monstratione). Ilaciocinio que prova co_^ 
evidencia. Argumento, serie de 
nios com que se prova a verdade d u 
theorema, tliese ou proposição._ 

— Prova demonstrativa, indicio, 
tra do festa, alegria, ou de sentijnen^_^) 
ofíensa. — «Que na verdade aquelM ^ 
qem do mar do Sul nam a acham as 
tam breue, como a jaz a cubiça. i"" 
o ceo com as demostrações dos 
nem a grande distancia de mares; l 
atégora sempre se achou da noua 
nha a Maluco com tantos perigos,^ ^ 
balhos, basta pera alumiar, ^ » 
quem se deixa cegar, e leuar da paix 
Lucena, Vida de S. Francisco 
Liv. IV, cap. 2.— «Animou-se a 
fados quarenta negros, e teve a jo . ^ 
de lhe dar excellentes tefras 
Bacellar, que n^este rio possue seis 
legoas, e mais abaixo tem outro g 
e casas onde aportamos e nos rec 
bo7n velho, como no principioj 
monstrações d'alegria em arcos 
tas, illuminações e requeiras, - de 
nos como maior favor deixal-o an 
vestia, sem a violência da casaca _ 
ludo.T) Bispo do Grão Pará, Memon» < 

— Fazer demonstração com «g 
Dar-lhe reprehensão, castigo, seg ^ 
aíTecto do animo de quem a faZ; ® 
texto. 

— Syn. : Demonstrações de c- 
testemunhos de amizade.—As oBTO 
ções de amisade são exteriores; c 

to0 em um acolhimento obsequioso ■ . gjji 
miinhos que damos d'e8tes 
sao mais energicos e sinceros, 
em serviços essenciaes. , jjjji d^' 

DEMONSTRADOR, adj. (D® 
monstrator). Que demonstra, ^ 
denota, indica. 
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~Substantivamente: O que demonstra, 
cnsiim uma sciencia. Mais particularmen- 

® • O que dá lições praticas do Botanica 
ou de Anatomia. 

pEMONSTRÂNTE, adj. de 2 gen. (Do 
^ dèmonstrans, demonstrantis, part. 

• de demonstrara), Em posição, pos- 
tara de mostrar. 
^ Demonstrar, v. a. (Do latim demons- 
''are), Fazer demonstração. Estabelecer 
por iim raciocínio evidente e convincente. 

■Uemonstrar uma proposic^ão. — Asuc- 
do dia e da noite demonstra a ro- 

'o/^ao da terra, 

Testemixnhar por signaes exterio- 
rcí Cí . ® • — L/s seus qritos demonstram quanto 
^ ® ou ella soffre. 

Fallar d'assiimpto didactico, que faz 
prte da lição.—Elle demonstrava a Ana- 
tomia. 

. ~~-^^solutamente: O professor àemons- 
".a bem. 

' Ser demonstrado. — Tudo 
^6 se demonstra em Mathematica. 
DEMONSTRATIVAMÊNTE, adü. (Do la- 

^'^ demonstrative). De um modo demons- 
a ivo, convincente, evidentemente, por 
®^onstração, com razões demonstrativas.^ 

^ demonstrativo, adj. (Do latim de- 
onürativus) .■ Que demonstra, que prova 
^ declara com evidencia. 

Termo de Rlietorica. Genero de- 
o dos tres gêneros d'elo- 

H encia que tem por obiecto o louvor ou 
® 'vituperio. 
^_í"ermo de Grammatica. Que exprime 

^ ideia d'indicação : este^ esta, estes, 
ao demonstrativos; aquelle, Í'^^Ua, pronomes demonstrativos. 

Que demonstra unicamente tudo o 
ha na alma. 
Mais particularmente, e em sentido 

testemunha intenções be- 
pessoa é muito demons- 

p^J^monstrável, adj. 2 gen. Que se 
traç> ®^^onstrar, susceptivel de demons- 

ça j.^l^ÓRA, s, f. (De demorar). Deten- 
^''^^laçSo, delonga. 

■''azej' demora. Diz-se do que ó tar- 
se faz esperar. 
^®i"iüinar-se, conservar-se cm al- 

logar. 
demora, logo, immediatamon- 

jjp sem demora, sem se demorar, 
j-j) Í^ODÁR, y. act. (Do latim demora- 
pej^^^^l^rdar, delongar, deter, fazer cs- 

"^^Soc" ' ^ decisão, expedição de 

Do 

^ÇWdar o juizo d'ura processo. 
■®icar, permanecer. 

passou ninguém o sabe ; 
t; porém que sctte dias 
U ® noites demorou nos p:iç03, 
Paii-^^Ptimo volveu triste e pensoso, 
^•íiiuclé fallando 

'^asuett, d. biíanca, c. iit, cap. 14. 
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— Demorar-se, v, refi. Deter-se, fazer 
demora. — Demora-se a digestão dos ali- 
mentos. 

— V. n. Estar situado, ficar, jazer. 
Diz-se das torras, ilhas, continentes, etc. 
—iíls ilhas que demoram ao occidente do 
continente europeu. 

DEMORÔSO, adj. Vid. Demorado, Tar- 
donho. 

t DEMOSTHÉNICO, adj. 2 gen. (De De- 
mosthenes, com o sufFixo «ico»). Termo 
de Litteratura. Diz-se do genero d'estylo 
d'eloquencia que pertence a Demósthe- 
nes, ou do que é a imitação, que recorda 
o estylo d'elle.—Eloqüência demostheni- 
ca. — Estylo demosthenico. —.Energia, 
expressão demosthenica. 

— O mesmo se diz fallando de pessoas. 
— Orador demosthenico. 

DEMOSTRA,'s./. Vid. Demonstração. 
DEMOSTRAÇÃO, s. /. Vid. Demonstra- 

ção. 
DEMOSTRADO, part. pass, de Demos- 

trar. 
DEMOSTRADÕR, s. Vid. Demonstrador. 
— Dedo demostrador. Vid. Index. 
DEMOSTRÁR, v. act. Vid. Demonstrar. 

— «Demostra a nós aquesto oproplietacomo 
das nossas cuidações assi Deus senprei^re- 
sente demostra dizente: Scrudante os co- 
rações, e as rees Deus.d Regra de S. Ben- 
to, cap. 7, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

DEMOSTRATÍVO. Vid. Demonstrativo. 
DEMOSTRATÍVAMÊNTE. Vid. Demons- 

trativamente. 
DEMÓTICO, adj. (Do grego demotikos, 

popidar). Termo de Antigüidade. Popu- 
lar. Diz-se somente da oscriptura que, no 
antigo Egypto, era lida e comprchendida 
pelo povo, em opposição á llicratica, ou 
sacerdotal, que. se diz da oscriptura sa- 
grada, da qual se pensa quo sómente os 
padres tinham a intelligencia e a chave. 

DEMOVER, V. act. (Dolatim demovere). 
Fazer renunciar a alguma pretenção. 

— Mover do proposito, abalar, com- 
mover o animo. 

DEMOVIDO, ^3arí. pass. de Demover. 
Movido, commovido, desviado da ante- 
rior direcção, disposição. 

DEMUDÁDO, part. pass. de Demudar. 
DEMUDAMÊNTO, s. m. (Do thema de- 

muda, de demudar, com o suffixo emen- 
to»). Mudança, alteração de pessoa que 
se domuda. 

DEMUDÁNÇA, s, f. Demudamento. 
DEMUDÁR, V. act. (Do latim demuta- 

re). Mudar do cor, alterar as feições do 
rosto. — Os climas doentios, os trabalhos, 
os sustos, etc, demudam os semblantes dos 
homens, 

DEMULCÈNTE, adj, (Do latim demul- 
cere). Termo de Medicina. Que tom a vir- 
tude o a propriedade d'abrandar, suavi- 
sar, amollecer, ou tornar menos serrados 
os orgãos, com que se põe em contacto. 

— Remedios demulcentes, que facili- 
tam a expectoração. 
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— Substantivãmente: Um demulcente. 
— Os demulcentes actuam de um modo 
opposto aos adstringentes. 

DEMULCÍR, V. act. Termo do Medici- 
na. Amollecer, molliíicar, abrandar, tor- 
nar laxas as fibras. 

DENÁRIO, s. m. (Do latim denarium). 
Antiga moeda romana que nos primeiros 
tempos da republica valia dez asses. Em 
diversas ópocas teve difforentes valores. 

— Termo do Medicina (antigo). Era a 
7." parte da onça, em peso. 

DÉNÁRIO, adj, (Do latim denarius). 
Numero decimal, quo contem dez. 

DENÁTAS, adj, pl. Termo de Botani- 
ca. Cliamam-so folhas denatas as quo 
teem dez foliolos apegados no topo d'um 
peciolo commum. 

D'ÊNDE, adv, ant, (Formado pola pro- 
posição de, o ende). D'ai, d'elle, d'esso, 
d'esses, d'ossa, d'ello8, d'ellas. 

DENDÊ ou DENDÉM, s. m. Coco bra- 
zileiro <iue nasce em cachos; a casca ama- 
rella o preta fornece um oleo muito sa- 
boroso, que se emprega vantajosamente 
na arte culinaria; usa-se também no fa- 
brico do sabão; utilisa-so na luz, etc. 

DENDEZÉIRO, s. m. Especie de palmei- 
ra do Brazil, que produz o dendê. 

f DENDRÀGATA, s, f. (Do grego den- 
dron, arvore, e ágata). Termo de Mine- 
ralogia. Ágata arborisada. — Arborisação 
d'uma ágata. 

DENDRÍTE, s. f, (Do grego dendron, 
arvore). Termo de Mineralogia. 

— Pedra arborisada. 
— Pedra fóssil. 
— Figuras ai-boriformes quo so encon- 

tram em certos grós o calcarios, o sobre- 
tudo no quartzo ágata. Estos desenhos 
são devidos á crystalisação das moléculas 
de ferro ou de manganez interpostos por 
infiltração entre as camadas d'estas ro- 
chas. 

DENDRÍTIGO, adj, (Vid. Dendrito). Que 
tem o aspocto do dendrites. 

— Termo de Historia Natural. Queof- 
forece arborisações; diz-se das disposi- 
ções dos capillares de certos tecidos. 

f DENDROBATO, adj, (Do grego den- 
dron, arvoro, o hatês, que vao). Termo 
de Zoologia. Que se tem ou sustenta so- 
bre as arvores. 

t DENDROGRAPHÍA, s. /. (Do grego 
dendron, arvore, e graphein, descrever). 
Termo Didactico. IVatado das arvores 
ou historía sobre as arvores. 

f DENDRÓIDE, adj. (Do grego den- 
dron, arvore, e eidos, fôrma). Termo do 
Historia Natural. Que tem a fôrma d'uma 
arvoro. — Cryptogamicas dendroides. 

DENDRÓITOS, s. m, pl. Termo do Mi- 
neralogia. Fosseis ramificados. 

DENDRÓLITHAS, s. m, pl. (Do grego 
dendron, arvore, e lithos, pedra). Termo 
do Historia Natural. Arvores, arbustos 
petrificados. 

DENDROLOGÍA, í. /. (Do grego den^ 
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dron, arvore, e logos, tratado). Termo 
Didactico. Tratado sobre as arvores. Par- 
te da Botanica, que se occupa das arvo- 
res. 

t DENDROMÉTRICO, adj. Que pertence 
ao deirdrometro. 

DENDRÓMETRO, s. m. (Do grego den- 
dron, arvore, e metron, medida). Instru- 
laento proprio para medir a altura e diâ- 
metro das arvores. 

— Termo de Geometria. Instrumento 
de que se servem os geometras para re- 
solver grapliicamente os problemas de tri- 
gonometria rectilinea. 

f DENDRÔPHAGO, adj. (Do grego den- 
dron, arvore, e phagein, comer). Termo 
de Historia Natural. Que come, roe a 
madeira. Chamam-se assim os insectos 
ou larvas d'insectos que vivem nas arvo- 
res, ou seja""para'^ procurarem n'ellas um 
alojamento, ou para se nutrirem dos seus 
suecos; estes^animaes são numerosos em 
especies e em indivíduos, e muitas vezes 
occasionam estragos consideráveis. 

DENEGAÇÃO, s. f. (De de, e negação). 
Acto de denegar; recusa, exclusão. 

— Termo Jurídico. O contrario ou 
opposto a confissão. 

t DENEGÃDO, part pass. de Denegar. 
DENEGÁR, V. act. (Do latim (Zerae^are). 

Negar, recusar, não conceder o que se 
pede. 

— Renegar.— Denegar o nome de Deus. 
DENEGRÁR. Vid. Denigrar. 
DENEGRECÊR. Vid.^Ennegrecer. 
DENEGRIDO, part. pass. de Denegrir. 

A pestilente boca, 
Que no faminto pavoroso Inferno 

Latindo se sufíbca 
Entre o grosso vapor do lume eterno. 

Abre a trifoi me fera, 
E por seu vulto denigrido espera, 
j. X. DE MATTOS, aiMAs, p. 103 (3.' ed.). 

Que trasbordando fora 
Fervem da Estige as denigridas aguas ; 

Que a chusma gemedora 
O peio soffre de dobradas mágoas; 

Que 03 ímpios maldizentes 
A raiva exprimem no estridor dos dentes; 
EJ as almas novamente atormentadas 
A força das cadeas arrastadas. 

Sentem tremer absortas 
Nob duros eixos as Tartaroas portas. 

IDEM, IDIDEM, p. IM. 

Até que esta voz tremula, e sentida. 
Penetrando as entranhas deste monte 
No grào Reino de Dite seja ouvida : 
O som de minhas mágoas 
Enfreará do fervido Acharonte 
As venenosas denegridas aguas : 
Tantalo então verá, que a sede antiga 
Alli se lhe mitiga, 
Vendo que he mais ardente 
A sedo triste, que supporto ausente. 

IDEJÍ, IBIDKM, p. 286. 

f DENEGRIDÕR, s. m. (De denegrir). 
O que ennegrece, faz negro. 

— Figuradamente : O que infama, man- 
cha. — uBemette copia da carta d'el-rei, 
chamando-o a Lisboa, e observa ao bispo 

do Maranhão: <sDo emphatico da ordem 
infira v. e£c." como terei algumas vezes 
inquieto o pensamento! Devo dizer a v. 
ex.' que se diz aqui que os denogridores 
do meu credito andam como fora de si te- 
merosos da rapidez do lance e do meu in- 
forme, que lhes não con vinha fosse tão 
depressa.y> Bispo do Grão Pará, Memó- 
rias, p. 35. 

DENEGRIR, v. act. (Vid. Denigrar). 
Fazer negro, ennegrecer. 

— Fazer nodoas negras ou contusões 
no corpo com golpes, ou com o peso das 
armas. 

— Figuradamente : Manchar, infamar. 
— Denegrir o credito. 

— Termo de Pintura. Pintar, repre- 
sentar com côres desfavoráveis. 

— Denegrir-se, v. refl. Fazer-se, tor- 
nar-se negro. 

DENGÔSO, adj. (De dengue, com o suf- 
fixo «oso»). Muito enfeitado e desvane- 
cido, melindroso, requebrado. 

— Mulher|dengosa, toda de melindres, 
requebros, invencioneira. 

DENGUE, adj. 2 gen. (Do hespanhol 
dengue). Que faz denguices, ou cerimo- 
nias affectadas; melindroso, requebrado. 
— Ser muito dengue. 

— Mulher dengue, muito melindrosa, 
e desconhecida. 

—Substantivamente: Mulher muito ami- 
ga de se enfeitar, invencioneira, reque- 
brada. 

DENGUiCE, s. f. (De dengue, com o 
suffixo «ice»). Melindre, cerimonia aíie- 
ctada, requebro. 

t DENICAES, s. /. pl. (Do latim deni- 
calis). Termo de Antigüidade. Ceremo- 
nia que se praticava no décimo dia de- 
pois da morte de alguém, para purificar 
a casa. 

DENIGRAÇÃO, s. /. (Do latim denigra- 
tione). Acção de denegrir, manchar a re- 
putação de alguém; detracção. 

DENIGRÂDO, part. pass. de Denigrar. 
DENIGRÀR, V. act. ant. (Do latim de- 

nigraré). Denegrir, manchar a reputação, 
o caracter. 

— Representar com cores^ carregadas 
os actos de alguém.—Denigrar os defei- 
tos. 

DENIGRATÍVO, adj. (Do thema deni- 
gra, do denigrar, com^o suffixo «ativo»). 
Que denigra. 

DENIGRÍR. Vid. Denegrir. 
DENODÀDAMÊNTE, acít;. (De denodado, 

com o suffixo jmente"). Com denodo, 
ousadamente, com intrepidcz. 

DENODÁDO, adj. (Do latim denodatus, 
part. pass. de cZenocícire). Prompto, desem- 
baraçado, que nada retem; atrevido, ou- 
sado, intrépido, destemido.—Homem de- 
nodado. 

De extermínio e de morte vejo armadas 
Lusas phalanges, denodadas hostes... 
— Oh! defendo-o0, amor: pune-os, virtude. 

E que mereeem elles ? O castigo. _ 
Mas castigar amor ! O ceu tum raioSi ^ 
E a crime tal nunca os mandou a teira. 

GAKIÍETT, D. BliANOA, C. II, Cap. 20. 

— Impetuoso, arrebatado, precipita^"' 
rápido. . 

— Votos denodados, votos que 
antigamente os cavalloiros e soldados 
executar feitos atrevidos e ousados 
guerra. 

DENODAMÈNTO. Vid. Denodo. 
DENODÁR, V. act. (Do latim denodarei- 

Termo Poético. Desatar, desfazer um n • 
— Figuradamente ; Dissolver, ven 

uma difficuldade. 

Fei-ozns, quanto os Leões, denodão braços, 
Aqui, além sangueutos Gladiadores. 

rilANO. M, DE MELLO, OUKAS, tom. VIU, P' 

DENÔLO, s. m. Sultura, desenvoltura, 
depejo. .1 

— Figuradamente : Valor, intrepi 
arrojo, ousadia, atrevimento, resoluç 
impavidez, despejo, afouteza, deseiu 
raço em acommetter algum perigo- 

DENOMEÁR. Vid. Denominar. 
DENOMINAÇÃO, s. /. (Do latim aen ^ 

minatione). Nome ou titulo que se P'^ 
alguma cousa; designação de ixma pe 
ou cousa por um nome que exprime " 
estado, especie ou principal quahda • 

t DENOMINADO, part. pass. de IJen 
minar. , 

DENOMINADOR, s. m. (Do latim 
minator). Termo d'Arithmetica. 
termos d'uma fracção que mostra em 
tas partes a unidade está dividida, ou 
teiro que se toma por unidade. A® ^ ^ 
nas fracções c os números ' 
são numcradores; 7 e 8 denomina o 
l^^ara reduzir duas fracções ao 
nominador, multiplicam-se os ge- 
mos da primeira pelo denominador 
gunda, e os dous termos d'esta P"/j.gni 
nominador da primeira; poróm^ se 
mais de duas, multiplicar-se-hão os 
termos de cada uma pelo produc 
denominadores de todas. 

DENOMINÁR, V. act. (Do _ latim 
minare) Nomear, appellidar, intitu ^ 
o nome a alguma pessoa ou cousa. ^ •, 
sei que livros portuguezes dispute^ 
masia e originalidade d'estas ^g. 
Fr. João denominou os seus escript'^^^ 
celaneas; mas melhor lhes quadr 
tro titulo.n Bispo do Grão Par»; 
rias, p. 41. ha»'''''' 

— Donominar-se, v. refi. Ser 
ou conhecido por appellido, alcuo ' ' 
titular-se. . ^enO' 

DENOMINATiVO, adj. (Do 
minativus). Que sorve para pcS' 
que indica o nome proprio 
soa ou cousa; exemplo: terfíio 
nativo. hníiest'^'"*' 

DENÔSTO, s. m. (Do latim 
doesto). Insulto, injuria atroz, , 

DENOTAÇÃO, s. /. (Do latim 
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Designação d'uma cousa por certos 
signaes; cousa que. denota, indica, assi- 
gnala. •—Denotação de voz. — O turbante 
nmarello entre os musulmanos é denota- 
Ção de honra. 

denotádo, part. pass. de Denotar. 
ÍENOTADÔR, adj. (Do thema denota, 

® denotar, com o suffixo «dor»). Que de- 
nota. 

Substantivamentc : Um denotador. 
DENOTÁR, V. act. {T)o líúim. denotare). 
ssignar, annunciar, significar, indicar 

por certos signaes ou indicios claros. 

Bem ves tu, Senhor, que sam ermitào; 
^ogo meu trajo denota quem sam ; 

no escusado o mais perguntar, 
oam monje, Senhor. 

ou. VIC., AUTO DA HIST. DE DEUS. 

A hora do fatal despedimento 
^'11 campo borda alli de pardo, o ouro, 
jJcnotandü tiisteza, e sentimento : 
^arregadoa os montes 
:Ub sombra estão do verdenegro louro, 

ein roda os ma clientes horizontes : 
As Nymfas arrancando as tranças bellas 
^inta, e no meio d'ellaB 
Jjeliza magoada, 
•Perdida a côr, e em lagrimas banliada. 

J- X. DH MATTOS, líIMAS, p. 281 (3." cd.). 

Presagiar, symbolisar.—O leão de- 
lota força e vigilancia. — A serpente de- 
''ota asíMcia e prudência. 

Sensação. Vid. Densidade, 

s 5 adv. (IJe denso, com o Wtixo «mente»). De um modo denso, 
®s^sso, compacto, espcssamente. 

DENSAR, V. act. (Do latim densare). 
'^íidensar, espessar, tornar denso. 

V. refl. Apinhar-se. 

^'s se arrosta a Legião co'a França turuaa 
^^nsam- se oa Francos ; densam-se os Roma- 

nos. 
püanc. m. do nasc,, obras, tom. vir, p. 214. 

DÊNsidAdE, s. f. (Do latim densüas). 
^'lalidade do que é denso, espesso. — A 
®nsidade do nevoeiro. 

^ peso dos corpos que nos parecem 
I sadoa. — A densidade do mercúrio, do 
''"'do sulphurico. ■ 

Superioridade de peso, debaixo do 
<í8mo volume. — A densidade da agua 
^aior que a do álcool. 

gg^~r'lGrmo de Phisica. Relação da mas- 

out ^orpo ao seu volume, ou, por 
vid^^^ o quociente da massa di- 

volume. Sendo o pezo 
^Pecifico a relação do peso para o volu- 

é a' ^ expressão numérica 
j^'^ínesma que a da densidade. Tomando 

^estillada para termo de compa- 

Para*^' densidade d'esta está 
Piira ^ globo terrestre como 1 está ^'^4. A densidade da lua represen- 
SqJ ^ '^3' terra, e esta tem 4 vezes a do 

^Gnsidade d'um corpo depende do 
moléculas materiaes contidas 

PfQ _ ^do volume, e portanto é sempre 
i'cional á relação que existe entro a 
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massa e o volume. O peso d'um corpo 
pôde variar segundo os logares e confor- 
me a pressão, que a columna do ar atmos- 
plierico exerce na sua superfície, for mais 
ovi menos forte: varia principalmente se- 
gundo a elevação ou depressão de tempe- 
ratura que o corpo experimenta. A varia- 
ção da pressão atmospherica, sem in- 
fluencia muito sensível sobre a densidade 
dos solidos ou dos líquidos, apresenta, 
pelo contrario, esta propriedade, o em giYio 
efíicacissímo, sobre a dos fluidos elásti- 
cos. 

DÊKSIDÃO, s. f. Vid. Densidade, 
t DÈNSIFLÓRA, adj. (Do latim densus, 

denso, c Jiôr). Termo de Botanica. Que 
tem flores cerradas umas contra as outras. 

t DÊNSIFOLIÁDO, adj. (Do latim den- 
stisj denso, e foliuriij íblha). Termo de 
Botanica. Que contém folhas numerosas 
o cerradas. 

DÈNSiSSIMO, adj. superl. de Denso. 
DÊNSO, adj. (Do latim densus). No seu 

sentido primitivo, cujas partes nos pare- 
cem mais espessas e mais cerradas. — 
Um ar denso. 

Com grào furor, co'as mãos pezadns toca 
As feridas cruéis, e com intensa 
Cólera bebe o sangue a negra boca, 
Que banha o largo peito, o a barba dr.nsa ; 
Ferido, e cego a fúria se provoca, 
Mui acordado cahe co'a dor immensa. 
Representando o alto Pelio, ou Ossa 
Brama com tom de voz horrenda e grossa. 

OA11. TEU. DE castro, ULVSSÉA, C. III, fst. 63. 

— Por extensão e mais habitualmente: 
Diz-se d'um corpo cujo pezo faz suppor 
que as molecidas estão muito approxíma- 
das umas das outras; o ouro, o cluunbo, 
o mercúrio, são muito densos; mas a 
platina é o mais denso dos metaes. 

— Por comparação : Diz-se denso todo 
o corpo que, em igual volume, peza mais 
que um outro. —A agua e mais densa 
que o ar. — O hydrogenio é menos denso 
que o azote. 

— Syn. : Denso, es^jesso. Espesso tem 
relação com a profundidade dos corpos 
solidos; denso, com a sua compacida- 

■ de, com o seu pezo, comparativamen- 
te ao volume. Uma taboa tem de es- 
pessura, V. g., uma pollegada; o ouro é 
mais denso do que a prata. Espesso é o 
opposto de delgado; denso ó o opposto 
de ralo. 

DÊNS'UMBRÔSO, adj. (De denso, e um- 
broso). Que faz sombra densa, ou cuja 
densidade impede completamente o ac- 
cesso dos raios do sol; lança sombra, 
torna sombrio o logar. — Dens'umbrosas 
ntivens. 

DENTÁDA, s. f. (De dente, com o suf- 
fixo «ada»). Corte com o dente, morde- 
dura, mossa ou signal que cila deixa no 
corpo mordido. 

—Figuradamente: Sarcasmo, dito mor- 
daz, picante, de pessoa maldizente. 

DENTÁDO, part. pass. do Dentar. 

DENTADÚRA, s. /. (De dente, com o 
suffixo «dura»). As duas ordens do den- 
tes (do homem e dos animajes) que estão 
dispostos na arcada alveolar. Conjuncto 
de dentes, natural ou artificial. — Uma 
hella dentadura. 

— Termo de Mechanica e do Relojoa- 
ria; Os dentes d'uma roda. 

DENTAES, s. m, pl. (Do latim denta- 
le). Nome de duas peças do arado. 

DENTÁGRA, s. /. Termo de Medicina. 
Dor de dentes e queixae3.=Pouco usado. 

DENTÁL, adj. 2 gen. (Do latim denta- 
lis). Termo de Anatomia. Que pertence 
aos dentes. — Nervos dentaes. 

— Termo de Grammatíca. Lettras den- 
taes, lettras que não podem ser pronun- 
ciadas sem que a língua toque nos den- 
tes, taes como d, t, n, s. O t o o d den- 
taes do sanskrito, especie de í o de d, 
proprios d'esta língua. — Uma consoante 
dental. 

— Substantivamentc : Uma dental. As 
dentaes são d, t, s, z, n; em inglez 6 pre- 
ciso ajuntar lhe o th nas suas duas pro- 
nunciaçoes. 

DENTÁLIO, s. m. (Do dental, com o 
suffixo «io»). Termo de Historia Natu- 
ral. Genero de molluscos marinhos, visí- 
nhos dos gasteropodos, que vivem den- 
tro de uma concha alongada, aberta nas 
duas pontas, e imitando, pela sua curva- 
tura, um dente d'elephante. O dentalium 
elephantinum (Martini) ó a especie mais 
oommum nas costas da Asia o da Eui-opa. 

fDENTALiTHO, s. m. (Do dental, o 
do grego Uthos, pedra). Nome dado aos 
dontalios fósseis. 

DENTÃO, s. m. (Do latim dentex, icis). 
Termo dTíistoriaNatural. Peixe freqüente 
no Mediterrâneo, símilhante á dourada, 
denominado por Línneo sparus dentex. As 
suas maxillas são armadas, na parte an- 
terior, de oito dentes compridos e grossos : 
o corpo é pr.ateado, e as barbartanas ós- 
seas, amarellas ou vermelhas. Também 
se pesca na costa de Portugal. 

DENTAR, V. act. (De Dente). Munir de 
dentes um utensilio ; fazer dentes n'uma 
cousa. — Começou-se a dentar esta roda. 

DENTÁRIA, s.f. (Do latim dentarius). 
Termo de Botanica. Genero do plantas 
crucífcras, assim chamadas em razão dc 
terem as raízes denteadas. Neste genero 
ha tres especies que são consideradas co- 
mo carminativas c vulnerarias; a denta- 
ria pinnata, Lamarck; dentaria penta- 
phyllus, e a dentaria hulbifera, de Lin- 
neo. 

DENTÁRIO, adj. (Do latim dentarius). 
Que pertence, ou que ó relativo aos den- 
tes. 

— Termo d'Anatomia.—Canaes ou con- 
ductos dentários, canaes osseos que dão 
passagem aos vasos e nervos dentários. 

— Núcleo dentário, nome dado á pa- 
pilla ou polpa dentaria, que fica central 
e sobre a qual o dente se molda. 
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— Arcada dentaria, reunião da serie 
dos dentes, descrevendo sempre uma li- 
nha mais ou, menos cxirva. 

— Cavidade dentaria, cavidade que 
existe em todos os dentes pouco afasta- 
dos da epocha da sua erupção e contendo 
a pôlpa dentaria. 

— Termo de Veterinaria. — Cometa 
dentaria, cavidade na superfície d'attrito 
nos incisivos, dos solipedes, que desap- 
parece pelo uso muito continuado da mas- 
tigação, e cujo desapparccimento é um 
dos signaes utilisados para o conhecimen- 
to da edade. 

—Termo de Zoologia.—Formula den- 
taria, disposição de algarismos adoptada 
para indicar d'um modo abreviado o nu- 
mero dos dentes de cada espeeie nos mam- 
miferos. 

DÊNTE, s. m. (Do latim dens). Peque- 
no osso coberto de ura esmalte branco e 
duro, encaixado nas maxillas ou queixos, 
por meio das suas raizes, o apoiado pelas 
gengivas. Servem os dentes para dividir 
e mastigar os alimentos^ morder e aju- 
dar a articulação da voz humana. O ho- 
mem adulto tem trinta e dous dentes, 
dezeseis em cada maxilla. Os quatro do 
meio ou anteriores chamam-se incisivos, 
incisorios ou cuneiformes (lat. dentes pri- 
mores, vel anteriores); o que se lhes se- 
gue de cada lado, canino ou laniar; os 
cinco posteriores, maxillares ou mólares, 
e vulgarmente qiieixaes (lat. dentes ge- 
nuinij molares, maxillares). Não se en- 
contram verdadeiros dentes senão no ho- 
mem o nos animaes vertebrados. Apesar 
da sua apparencia óssea, os dentes dif- 
ferem essencialmente dos ossos, pela sua 
posição exterior, pelas suas connexões, e 
pela sua fôrma, estructura, e modo de 
desenvolvimento. Compostos de uma par- 
te interior, molle, e de outra exterior, 
dura e coberta por uma camada de es- 
malte, são o produeto de uma secreção, 
como as unhas, os cabellos, etc. Os den- 
tes podem ser o fóco de moléstias mais 
ou menos graves, cujas causas e nature- 
za ainda não se acham, em muitos casos, 
bem conhecidas. Muitas vezes na sua su- 
perfície o nos seus interstícios se fôrma 
o tartaro, susceptivel de adquirir grande 
dureza e de formar verdadeiras concre- 
ç5es. Vid. Tartaro. Em o numero das 
moléstias dentaes, contam-se a atrophia, 
a decomposição do esmalte, a consum- 
pção, ou a exostose das raizes, o ou- 
tras. 

Os dentes se deitam fora, 
as Cíls entram desmandadas, 
a gota dá mil picadas, 
a vista se empeora : 
as dores vem cada hora 
dá lhe pena a lembrança, 
tem muyta desconfiança, 
tristeza com ella mora. 

D. J. DA OAMA, DITOS DA FKr.inA, p. 77, (cd. do 
1872). 

Abre essa boca, vejamos se he assi: 
Ja cerrou a cava : ó desventumdo, 
Andaste ís iranhadaa com algumrascào, 
E quebrou-te os dentes, porque es villão, 
E cuidas que o outro que he resuscitado. 

CIL VIC., DIALOQO SOBEE A BESSURBEIÇÃO. 

Cullada um pouco, como se entre os dentes 
Se lhe impedira a fala piedosa. 
Torna a seguil-a; e indo por diante, 
Lhe atalha o poderoso e grão Tonante. 

CAM., LUS., c. n, cst. 41. 

Os Bcintillantes olhos tanto ardiào 
Que cometas infaustos scmelhavào, 
Na grã cabeça e barba se esparzião 
Cinzas, que fogo ainda sustentavào : 
Os anhelitos roncos dcspediao 
Grossos fumos, que o ar inficionavào, 
Livida a cor, os beiços retornados. 
Em negro sangue os dentes tem banhados. 

BOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C.'l, CSt. 13. 

— iFoi um frade, minha senhora, foi 
um frade hento, foi D. fr. João de 8. 
Joseph, cuja hiographia filtrou ao cere- 
hro de v. ex." essencias nicotinas de que 
o seu bocejar, como espectaculo de formo- 
sos dentes, me está dando, se não lison- 
geiro, compensativo júbilo de a ter aca- 
lentado para um doce dormir.» Bispo do 
Grão Pará, Memórias, p. 39. 

Cupaiba, que impunha a feral maça, 
Guia o bruto esquadrão da crua gente, 
Cupaiba, que os míseros que abraça, 
Devora vivos nabatnlha ardente; 
A roda do piscoço um fio enlaça, 
Onde, de quantos come, enfia um dente ; 
Cordão, que em tantas voltas traz cingido, 
Que é já mais que cordão longo vestido. 

FB. J. SANTA RITA DURÃO, CARAMUBÍ, C. IV, 
est. lõ. 

Jararáca depois, qne 6 sacro rito. 
Lança furioso :is màos a quanto abrange ; 
E abrindo a enorme bocca cm fero grito, 
E espuma e freme o ruge e os dentes range; 
Como do mal hercúleo o enfermo afílicto 
A convulsão a retroceder constrange. 

IDEJI, IBIDEM, c. IV, est. 41. 

— 9 Que lhe importa a Dona fulana 
ser toda huma taholata de Ourives, testa 
de prata, cabellos de ouro, olhos de esme- 
raldas, faces de pérolas, boca de riibins, 
dentesíZe àljofar, collo de cristal'}» Fran- 
cisco IVIanoel de llello, Apologos Dialo-^ 
gaes, p. 36. 

Um snor frio 
Cobria o moiro, os dentes lhe batiam. 

OARRETT, D. BRANCA, C. VIII, Cap. 18. 

—Dentes artificiaes ou dentes postiços, 
dentes que se põem no logar dos que cahi- 
ram ou se arrancáram. Podem para este ef- 
feito empregar-se os dentes humanos ; po- 
rem a pratica mais geralmente seguida ó 
fazel-os de osso de elephante ou hippopo- 
tamo, ou de composição mineral, tendo estes 
últimos a vantagem, sobro os de substan- 
cia organica, de não se alterarem. Vid. 
Colmilhos. 

—Dentes do siso ou cabeiros, os dous 
últimos queixaes, que nascem muito tarde. 

—Cova do dente, alvéolo. 

— Termo de Anatomia Comparada. 
Dentes molares tuberculosos, os raolarea 
posteriores rombos, dçs quadrúpedes car- 
nívoros. Os dentes do cavaUo adidto sao 
em numero de 40: nos ruminantes (o boi; 
o carneiro) de 32. . „ 

—Figuradamente: O que tem a feição 
de dente. Dentes de serra, dentes do 

—Fazer os dentes á serra, aguçal-oSj 
ou endireital-as. , 

— Termo de Mechanica. — Dento clct 
roda, entalho que morde, prende ou en- 
granza em outro de roda ou páo encon- 
trado. 

— Entalho que fica nas extremidades 
da taboa antes de os carpinteiros a porem 
em obra. 

— Pedra que sahe fóra da parede, 
a unir e liar com a outra parede que so 
ha de continuar. 

— Termo d'Agricultura. Peça do ara- 
do, rematada pela relha que abre, rasga 
a terra. 

— A raiz da estaca que busca a terra, 
que penetra n'ella. , 

— Termo de Nautica. Excedente ® 
madeira que se deixa nos quartéis £»_ 
mastros ou das vergas, para fazer m^is 
firme a sua união, quando são compostos 
de duas ou mais peças. 

—Porção aguda da ancora, que ternu* 
na ordinariamente em ponta de lança» ^ 
agarra no fundo ou vasa para segurar 
navio. ,, 

— Uma das porções em que está divi 
dida a cabeça do alho. 

— Dentes do leite, os priraeii'as 
nascem ás creanças, e que cáem para 
logar á segunda dentição. 

— Termo de Botanica.—Dente 
ou testiculo de raposo, planta da 
dos lírios, de raiz emoUiente, e r®®" 
tiva. ijj 

— Dente de leão, ou taraxo, plí^^''^ 
família das chicoraceas, classificada P ^ 
Linneo na syngenesia polygamia, 
nome de leontodon taraxacum. Lança 
lhas compridas, retalhadas de uma o 
tra parto, rasteiras, com uma has o 
palmo e meio, oca, quasi 
etea, e com flores amarellas e reuon 
E adstringente, vulneraria, febi'ifi_'ga;_ay^^ 
ritiva; o ó empregada contra a icteri 

— Dentes de cravo. Vid. Cravo. 
— Termo d'Armaria.—Dente 

phante. jMovel do armaria que repr® 
um dente de demasiada grandeza. 

— Dentes enfrestados, separado 
dos outros. ^pijteS. 

— Figuradamente : Mostrar os 
resistir, ameaçar. pro- 

— Mostrar os dentes a 
vocal-o, desafial-o, como os cães 4 
querem brigar. 

Andam pela ribeira alva, arenosa, 
Os bellieosos Mouros acenando_ 
Com a adarga, c c'o a haste 
Os fortes Portuguezes incitando. 
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Nào soíTre muito a gente generosa 
Andar-lhe ob cães os dentes amostrando : 
Qualquox- eni ferra Biilta, tão ligeiro, 
Que nenhum dizer pode que é primeiro. 

CAM., lu8., c. I, est. 87. 

— l^Iostrar os dentes a algiievi, rír-se 
para alguém. 

— Dar com a lingua nos dentes, des- 
cobrir o segredo, pairar. 

Tomar algucm entre dentes, ter-llie 
piiio, inimisade, dizer mal d'clle. 

■— Mastigar, morder o dissabor entre 
os dentes, não o dar a conhecer. 

— Foliar por entre os dentes, não pro- 
iiunciar as palavras de um modo distin- 
ção, e intelligivel. 

 Tranquillos foram todos 
Co'ii a respostíi, e contentes—que d'amigo, 
Certo era : so dom Nuno lil dizia 
Entre dentes baixinho : ■Amigo !... Embora. 
Porém, áfe, caviillo e cavalleiro, 
Tam christãos elles sSo, como eu sou mouro.» 

OAnilETT, D. BHANCA, 0. I, Ciip. 18. 

~~ Bater os dentes com frio, bater os 
dentes superiores contra os inferiores por 
cffeito do tremor dos queixos causado pelo 
'rio. 

Tomar o cavallo o freio nos den- 
desenfreiar-se, partir á desfilada, sem 
pelas redeas. 
Figuradamcntc : Desobedecer, resis- 

tir. 

. Defender a unhas e a dentes, de- 
ciider a todo o transe. 

"7" Ter dente de coelho, diz-se de ne- 
gocio árduo, intrincado. 
, Valente de dente, comilão, gasta- 

que gasta mais do que ganlia. 
Custar os dentes da hocca, custar 

»iüito. 
Termo de Typograpliia. — Dente 

^ <^avallo, espaço demasiado entre duas 
Palavras ou signaes ortliograj)liicos. 
. Adag.; a Lá vai a língua onde o 

gritai, vamos para onde nos leva 
desejo.—d Quando cuidas metter o dente 

y ^^guro, taparãs o duro», acliar-te-lias 
Wado, apanhado. — nPrimeiro são den- 

^ Çwe parentes», primeiro estou eu, o 
''^toresse antes do de outrem, ainda 

do parente.—<íNão comas quente, não 
Perderr - ^ '■«s o dente.í 

Di: wijiha mãe Gemilha saborida : 
"ho, nito comas, nào rebentanis; 

sempre calares, nunca mentirás; 
ome e folga, teriis boa vida ; 

meu pae Mos6 Rabizarão : 
g' o comas quente, nào perderiis o dente; 

nào mente, nào vem de boa gente; 

(e, 

"O acbegues á forcsi, nào te enforcarão. 
Vic., AUTO DA nEBUERElçÂO. 

<^om a lingua nos dentes.» 
Jwto estão os dentes, que paren- 

®08 velhos andam com os àentes, 
Par com os pés.» — iMais quero 
tes., dentes que para meus paren- 

'-^«0 comas cardos com dentes 
Estados.» — üA carne do lobo, dente 

do cão.t> — «A quem doe o dente, doe a 
dentuqa.»— «Dor de parente, dor de den- 
te.» — (íMelhor é dente podre, que coca 
na hoca.» — a Dá Deus nozes a quem não 
tem dentes.»—«O que é hom o ven- 
tre é máo para o dente.» — «Nem sajm- 
teiro sem dentes, nem escudeiro sem pa- 
rentes.»-— iJVão digas mal d'elRei, nem 
entre AeniQS, porque em toda a parte tem 
parentes.» 

DENTEÁDO, pass. dc Dentear. 
Guamecido dc pontas uniformes c collo- 
cadas a egual distancia. 

— Termo de Botanica. Diz-se das fo- 
lhas cujos bordos são munidos de peque- 
nas incisões que não vão além das ulti- 
mas ramificações das nervuras.— Folhas 
denteadas em serra (foliaserrata), aquel- 
las em que as incisocs ou dentes são agu- 
dos e inclinados no cume. 

— Termo dc Brazão. Não se diz senão 
dos animaes de que se vcem os dentes. 

— Termo de Diplomatica. — Carta den- 
tes da, papel polido com um dente d'anl- 
mal. 

— Substantivãmente: Peixe do^Medi- 
terranco (dentatus vulgaris). 

DENTEÁR, V. a. (De dente). IFazer, 
abrir, recortar em dentes. 

DENTEBRÚM, s. m. Termo de Botani- 
ca. Planta similhante ao fóto, medicinal, 
de folhas denteadas, crescendo ordinaria- 
mente , entre o musgo dos carvalhos ve- 
lhos. É o dryof)tcris de Plinio. 

DENTÉIRA, s. f. (Do hcspanhol dente- 
ra). Embotamento dos dentes. 

Tu come das papas, nào terás denteira ; 
E compra humas luvas, ou fiirtVs a alguém. 

oiL vio., onnAS, tom. i, p. 317 (ed. d'llam- 
burgo). 

f DENTÉIRO, s. m. (Dc dente). Tci-mo 
de Dentista. Serie de dentes artificiaes 
montados sobre imia mesma peça o dis- 
postos de maneira a representar uma das 
arcadas dentarias. 

DENTELÁDO, adj. (Dc deníe). Termo 
de Botanica. Diz-se das partes d'umas 
plantas que são desegualmetitc recorta- 
das, por opposição a denteadas, cujas 
chanfraduras são cguaes. 

—Teinno de Anatomia. Ligamento den- 
telado, faxa esbranquiçada, muito resis- 
tente, situada no canal vertebral. — O 
grande dentelado, musculo que se liga 
ás oito ou nove primeiras costellas. — Os 
2)equenos dentelados piosteriores, nmscu- 
los que so ligam á ultima vórtebra cervi- 
cal, e ás duas primeiras dorsaes. 

— Termo de Numismatica. ]\[edalhas 
denteladas, medalhas cujo córte ó guar- 
necido de dentes. 

—Termo de^^Diplomatica.—Carta de:i- 
telada, carta cuja margem destacada do 
corpo ó, dcntclada. 

•j- DENTELÁR, v. act. Fazer entalho ou 
incisòes, em forma dc pequenos dentes. 

DENTELARIA, s. /. Terino do Botani- 
ca. Planta vivaz, classificada por Linneo 

na pentandria monogynia com o nome de 
plumbago europcea, e pertencente á famí- 
lia das plumhagineas de Jussieu. Esta 
planta ó muito acre e corrosiva. Empre- 
ga-se para produzir rubefacção, e especial- 
mente a raiz, que, mastigada, produz mui- 
tas vezes o allivio nas dores de dentes. 

f DENTELÊTE, s. m. (Diminutivo de 
dente). Termo de Construcção. Quadrado 
sobre o qual se cortam os ornamentos 
chamados denticulos. 

DENTiÇÃO, s. f. (Do latim dentitio). 
Erupção natural dos dentes nas dififeren- 
tes epochas da A-ida. Conjuncto dos phe- 
nomenos do crescimento o da saída dos 
dentes. Chama-se primeira dentição á se- 
rie de dentes que principia a apparecer 
entre o G.° e 1(3." mez do edade ; segun- 
da dentição á que tem logar aos sete an- 
nos aproximadamente. Tem-se notado que 
os germens dos primeiros dentes, ou den- 
tes do leite, são visiveis no féto ao se- 
gundo mez. 

t DENTICiDA, adj. (De dente, c do la- 
tim caedera, fcnder). Termo de Botanica. 
Dehiscencid dentícida, a que se faz afas- 
tando os dentes que so acham no cimo 
dos carpelos. 

DENTICULÁDO, adj. (Do latim denti- 
culatus). Termo de Botanica. Que tem 
dentes miúdos e curtissimos.—Folhas den- 
ticukdas. — Corolla denticulada. 

— Termo d'Architectm'a. Diz-se dos 
ornamentos cm forma do molduras qua- 
dradas que fazem parte da cornija. 

— Termo dc Brazão. Escudo denticu- 
lado, escudo cujo bordo ó formado de den- 
ticulos. 

fDENTICÓRNEO, adj. (De dente, e cor- 
nium). Termo d'Entomologia. Que tem 
as antennas ou cornos denteados. 

DENTIGULAR, adj. 2 gen. (De denti- 
culo, com o suííixo aar»). Que é recor- 
tado em dentinhos, que tem entalhas da 
feição dc dentinhos. 

DENTÍCULO, s. m. (Do latira denticu- 
lus, diminutivo de dens, dente). Termo 
de Historia Natural. Pequenos dentes das 
folhas, foliolos o pétalas. 

— Termo de Marcencria. Pequenas par- 
tes salientes quadradas pelo seu plano, e 
cuja largura está para a altura, como 2 
estil pai-a 3. 

— S. m. 2)1. Termo d'Architectura. Os 
denticulos, membro das comijas jonicas 
e corinthias, que tem muitos entaUios si- 
milhantcs a dentes. 

tDENTlFICAÇÃO, s.f. (De dente, o fi- 
cação, do verbo latino ficar, que só entra 
em compostos). Termo dc Physiologia. Ge- 
ração da dentina ou subtancia própria do 
dente. 

DENTIFÓRME, adj. 2 gen. (De dente, 
e do latimfôrma). Termo d'His- 
toria Natural. Que tem a forma de dente. 

DENTIFRÍCIO, s. m. (Do latim dentri" 
ficium). Termo de Pharmacia, Medica- 
mento que serve para limpar os dentetí, 
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esfregando-os. Pode ser solido e pulveru- 
lento, liquido, pastoso ou em forma d'o- 
piata, de que se faz uso por meio d'uma 
escova própria, afim de destacar os cor- 
pos estranhos, tartaro, etc., que se de- 
positam nos dentes. A composiçiio dos 
dentifricios devo variar segundo o esta- 
do da bocca e a natureza da saliva; 
portanto não deve prescrever-se indistin- 
ctamente os mesmos dentifricios em to- 
dos os casos. Devem ser inertes e neutros, 
alcalinos ou ácidos. Não havendo indica- 
ções especiaes, basta, para satisfazer aos 
cuidados ordinários da bocca, um denti- 
fricio pulverulento, inerte, composto de 
carvão vegetal ou carbonato de cal e qui- 
na reduzidos a pó finissimo e levemente 
aromatisado com alguma essencia agra- 
davel. Os dentifricios liquidos são geral- 
mente compostos d'alcool e essencias, não 
tendo outro resultado mais do que aro- 
matisar a agua que serve para a toilette 
da bocca. Quanto aos dentifricios molles 
ou opiatas, ordinariamente compostas de 
mel como excipiente e de diversas outras 
substancias, deve-se desprezal-as em ra- 
zão da acção dissolvente do assucar sobre 
o tecido dos dentes. 

— Adj. Fó dentifiicio.—Opiato denti- 
fricia. 

t DÊNTÍNA, s. /. Termo de Chimica, 
Nome dado á substancia própria dos dentes. 

DÊNTÍNHO, s. m. Diminutivo de Deute. 
f DÊNTIRÔSTRO, adj. (De dente, e do 

latim rosírum, bico). Que tem no bico um 
ou muitos dentes. 

— S. m. Primeira familia de aves, da 
ordem dos passaros, segundo a distribui- 
ção de Cuvier. Têm a ponta do bico chan- 
írada nos lados, e dividem-se em diver- 
sos generos, determinados pela forma ge- 
ral do bico, que é forte e comprimido nos 
lanieiros ou pegas menores, e nos mel- 
ros; deprimido nos papa-moscas; redondo 
e grosso nos tangarás; delgado e pontudo 
nas motacillas. E n'esta familia que se en- 
contra o maior numero de aves insectivo- 
ras; mas também quasi todas se alimen- 
tam de fructas. 

DÊNTÍSTA, s. m, (De dente, com o suf- 
fixo dista»). Cirurgião ou artista que se 
occupa somente das moléstias dos dentes 
e da prothese dentaria. 

t DÊNTO-LABIÁL, adj. (De dento, e 
labial). Termo de Grammatica. — Lettra 
dento-labial. 

— Substantivamente: Uma dento-la- 
bial, consoante que, como o d c o /, se 
forma pela imposição dos dentes sobre o 
lábio inferior. 

f DÊNTO-NASÁL, adj. (Composto de 
dento, de dente, e nasal). Nome dado á 
lettra n, pelo seu modo de pronunciação. 

— Substantivamente: A dento-nasal. 
DÊNTRÁGICO, adj. ant. Termo de Phar- 

macia. Os medicamentos que servem para 
combater as dores de dentes.—Elixir 
dentragico, por elexir odontalgico. 

DÊNTRO, adv. de logar. (Da preposição 
de, e do latim intro, dentro). No interior.— 
(íEcom estes sacos^ e Officiaaes,e pelouros, 
que dentro jouverem, nom hullam, nem mu- 
dem em elles huuns j>or outros os Officiaaes, 
que pelo tempo foram. r> Ordenações Affon- 
sinas, Liv. i, Tit. 23, § 4õ.—iEm quanto 
seste negocio trataua, o mestre, <& mari- 
nheiros marearam a carauela de maneira 
que lhe ficou afusta a ré, mas sabendo os 
mouros pelos que se lançaram da carauela 
que nam avia nella mais que tres homens 
que pelejauam, & que hia carregada de 
molheres, determinarão de a cometer ou- 
tra vez o que fezeram com muito animo, 
dos quais em inuestinão a carauela salta- 
ram pela proa quinze ou dezaseis dentro, 
com capacetes, lanças, rodelas, & adargas, 
no que fezeram tanto como dantes, porque 
os dous irmãos, & o Orimaldo, com huma 
lança na mam, (& hum herneo do hraço, os 

'receberam de tam boa vontade, que depois 
da peleja durar htim bom pedaço matarão 
os mais delles, & os outros todos feridos 
se lançaram na fusta, pelo mesmo lugar 
per onde sobiram.D Damião de Goes, Chro- 
nica de D. Manuel, Part. iv, cap. 51. — 
íE como o povo da Cidade via o caso an- 
dar tanto a seu proveito, levantardò-se con- 
tra a outra gente dos Gigantes, que den- 
tro ficava, de maneira, que desta mortan- 
dade, e da que Clarimundo, e seus compa- 
nheiros jizeraò, naõ jicaraZ da casta dos 
Gigantes mais que treze, e alguns criados 
seus a que foi outorgada a vida, s Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 11. — nAdon- 
zella lho agradeceo, e assi os Cavalleiros 
por ella: e como já estavaõ prestes, pos- 
tos a cavallo começara^ a caminhar com 
tençad de verem a diante em hum passo que 
se guardava, o esf orço de Clarimundo, (e 
isto era o que o Cavalleiro disse á donzel- 
la) mas d''outra maneira lhe aconteceo,por- 
que aquella noite foráõ pousar em huma 
Ermida: e como Clarimundo se naõ queria 
dar a conhecer, e todo aquelle caminho le- 
vara o elmo posto disse: Senhores a casa 
he taõ pequena, que nau dá lugar a que 
nos possamos todos a gasalhar dentro, por 
tanto naõ mo tenhais a mal que eu quero 
tomar o campo por pousada, que bom luar 
faz pera isso.y» Idem, Ibidem, cap. 19. 
— « Tirando o elmo, ficou com o rosto ba- 
nhado das lagrimas que chorára; porque 
ellas são mostra com que de fóra se jidga 
a pena, que dentro fica. Querendo beijar 
as mãos ao imperador, elle lhas não deu 
até saber quem era. Argolante lhe disse 
sua embaixada em presença de todos; re- 
presentando-a com as palavras, que em 
tal caso eram necessarias.n Francisco de 
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 5. 
— «.Senhores, o cavalleiro que na fonte 
está, diz que elle veio de mui longe por 
mandado de uma senhora, a que serve, 
provar-se na aventura desta fortaleza, de 
que tanta fama havia polo mundo, e che- 
gando a ella, achou já os encantamentos 

de Eutropa quebrados, a força de 
musiando e seus companheiros destruiu'^ 
polo esforço de Palmeirim de Inglaterra, 
e os prisioneiros que dentro estavam, pos- 
tos em liberdade, de que está assás con- 
tente pola muita parte, que n'isso lhe ca- 
be.■s Idem, Ibidem, cap. 49.—<iNão tar- 
dou muito, que uma donzélla veio abrif 
a porta do Castello por mandado da se- 
nhora delle, que já então lhe não pareceu 
bem usar d'outros rigores, pois não apro- 
veitavam pera nada: Florendos tomando 
a dona por a mão, entrou dentro, e O' 
trada os veio a receber o cavalleiro seu 
marido delia, que depois da levar nos 
braços com tão gram amor como lhe fasia 
mostrar o bem que lhe queria, se veio pai'a 
Florendos, dizendo: For certo, senhor ca- 
valleiro, ver vossas obras me fizeram tao 
contente, que me não lembra o que nisso 
ganhei.^ Idem, Ibidem, cap. 74. 

Enxugo 03 olhos, contrafiiço o rosto, 
O fogo porem dentro lavra, e arde. 

ÁSr. FEUR., ELEO. V. 
• Príncipe, que de juro scnhoreias 
D'um pólo a outro pólo o mar irado, 
Tu, que as gentes da terra toda enfreins, 
Que nào passem o termo limitado; 
E tu, padre Oceano, que rodeias 
O mundo universal, e o tenscercndo, 
E com justo decreto assi perjnittes, 
Que dentro \iv!\u\ só de seus limites. 

cAM., Lus., c. VI, est. 27. 

— «íE querendo nós inquirir de alguns 
Jaos práticos daquella arvore de que Jal 
Nicoláo de Conti Venezeano achar se w® 
Ilha da Jaoa, em cujo amago diz nasd^^ 
huma verga de ferro mui subtil, e de tan 
ta virtude, que quem a trazia apaf 
carne não podia ser ferido com 
arma, e que muitos Jaos faziam 
em partes de seus corpos, e que metti ^ 
pedacinhos deste ferro, e torrtando-as 
cozer, ficando dentro pepetuamente, 
já eram feridos, do que estes Jaos a q 
o perguntámos zomhárambem.n Diog"  
Couto, Décadas, IV, Liv. iii, cap. 
(iCom estes trabalhos chegáram a 
e tomáram dous llheos que estavam ^ 
trada, onde acháram logo na praia 
sacos de biscouto todo molhado, e hun^ 
xão com alguns guingões dentro, ^ P 
ceo-lhes que seria de algum dos nav^o 
sua companhia.n Idem, Ibidem, jo 
cap. 10.—<íJá neste tempo os cria 
Capitão tinham acudido 
aos gritos da escrava, e subindo 
da menagem, onde o Capitão se e 
va, acháram dentro os que o ^ pe- 
remettendo com elles os fizeram to- 
las janellas fóra, fazendo-se em as 
dos em pedaços, e acudindo «« i jjjj- 
fecháram com muita pressa.^ I ® ' 
dem, Liv. viii, cap. 1. 

— Sim, resolvi, clamou, e a mão da ® 
De novo toma, ao coraçSo a leva, 
E'Resolvi'! clamou: ."ii-a !» 
Oh! tudo, tudo... e seja Uranca B" 
— Abre-se a porta, e o joven 22. 

OARBETT, D. BBANOA, LiV. W» ^ * ' 
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"^De portas a dentro, ou para dentro, 
o interior da casa, etc.— «Quenaquella 

«e Dio não teria ElRey de Portugal 
" Mwas rendas, direitos, nem entradas, 

g ^^'''diqão alguma sohre seus naturaes: 
1'"-^ somente possuiria a fortaleza das 
°''«s a dentro.» Diogo do Couto, Deca- 

Liv. IX, cap. 8. 
dentro, para dentro, para o inte- 

'imo interior, do mais in- 

^0 mensageiro o Capitão responde, 
p^P^i^-vras do Rei agradecendo; 
jl , '2, que porque o Sol no mar se esconde, 
pio entra para dentro obedecendo : 

orém que como a luz mostrar por onde 
sem perigo, a frota uüo temendo, 

"nprirá sem receio seu mandado : 
® íi mais por tal senhor está obrigado. 
®Au., Hjs,, c. II, est. 5. 

bem revolvido, determina 
®i""lhe appaveliiada lá no meio 

Or' alguma insula divina, nada d'esmaltado c verde arreio; 
n"® ']['i'itas tem no reino que confina 

inae primeira co'o terreno seio, 
p Ora as que possue soberanas 

'Ta dentro das portas Ilerculanas. 
idem, ididem, c. IX, est. 21. 

todos estes orbes differentc 
Q verís, n'ung grave e n'outros leve; 

fogem do centro longantiente, 
jj " terra cstào caminho breve; 
Q w como quiz o Padre Omnipotente, 
Qg® " 'ogo fez, o ar, o vento e neve: 
j, quiies verás que jazem mais a dentro, 

co'o mar, a terra por seu centro. 
">EM, IBIDEM, c. X, est. 00. 

tiQ"r^'^ptro, seguido da prcposiçíto de, 

tiia parto interna de algu- 
— Dentro de casa. — «Nisto 

hd' pouco, que a fraqueza lh'im- 
° ^^'^nto e a forqa pera poder des- e ^ quantas palavras lhe então a dor 

: e não tardou muito 
Urn • daquelles edifícios ouviu tocar 

de cordas, que por estar 
}Ue longe não souhe conhecer o 
5)0 ■ porem o som delle, que por bai- 

vinha rompendo, lhe 
íiV^ e f^P^'>"itos pera ter mais que sen- 
eigco 1que se aqueixar.D Fran- 

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
«-4 flor composta, he a que 

°®otro de hum perianthio commum 
^líDj P^^uenas flores rentes, pegadas a 

commum dilatado late- 
®3o antheras dos seus flosculos 

^ a ® cada flosculo he sohrejyos- 
"8 ^^''nente (o gyrasol, a macella, 
íejiji etc).í> Aveilar Brotero, Com- 
'^é ® Sotanica, Tom. I, p. 103. — 

B marca e fora da marca, 
e cujo sapato — como os 

j,®'^a?So maioria do gram 
fd'^ Qwet-eáo—^Me ser tumba 

i' i'Oí'2'tte os irmãos aristar- 
rf "^ista do luzimento dos outros 

e dão um riso amarello, 
° e cerceando-lhe o applauso, e 

I até rebatendo nos quilates dos 2^i'&f'^ios, 
' louvando umas coisas ligeiras, omittin- 

do as sólidas, de probidade, litteratura 
etc., se creia que fazem justiça com gran- 
de acerto — artificio de infernal inveja— 
e tudo encaminhado a metter n'um chi- 
nello a quem não podem egualar em mé- 
ritos e fortuna; por isso desejavam vam- 
pirar-lhe o sangue, seccar-lhe os ossos e 
fazel-o tão pequeno que dentro do seu sa- 
pato coiòessem ambos, pé- e homem, para 
o trilhar, calcar, desprezar e abater. i> JMs- 
po do Grão Pará, Memórias, p. 59. 

• Aonde v.^is ?» Mil vezes lhe dizia : 
«A Tirce, a Tirce vou, 

Cá dentro de mim mesmo respondia ; 
Mas quando imaginou, 

Que inda voar tào alto poderia ! 
J. X. DE MATTOS, KI.MAS, p. 299 (3." Cd.). 

— Por dentro, pela parte interior, in- 
teriormente. — «Ilumas pessoas ha hi me- 
tidas por dentro que se as nam tocam 
como estromentos, não se sabe se sabem.-n 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 51 (cd. 1872). 

A mentira andar por íbrit 
e por dentro a verdade. 

IDKII, IIIIDUM, p. 108. 

E em quanto aque^to fazia 
loana, o sen gado andaua 
Por dentro da agoa fria 
Todo apos quem o guiaua, 
Hum pato grande ora quiz, 
E todo junto em carreira, 
Hora rio asima hia, 
Hora na mesma maneira 
O rio abaixo deeia. 

hernakdim imbeibo, menina e moça, c. 2. 

Taes sito por dentro, tào entresachadas 
As abobedas. 

viiuATO TRÁGICO, cap. 1, cst. 55. 

— Dentro, precedido da preposição de, 
da parto interior, do interior. 

Da sacalynha de dentro 
podes tyrar se quyserdes. 

CAKO. DE EE3., 1ÍV. I, p. 150. 

Casarei rica e honrada 
Per estes ovos de pata, 
E o dia que for casada 
Subirei ataviada 
Com hum brial d'escarlata, 
E diante o desposado, 
Que rne estara namorando : 
Virei de dentro bailando 
Assi desfarte bailado, 
Esta cantiga cantando. 

GII. VIC., AUTO DA MOKINA MENDES. 

—«Clarimundo vendo como tudo estava a 
recado, e que lhe convinha esperar a ma- 
nhãa pera haver algum de dentro, disse a 
seu, primo: Senhor, pareceme que será bem 
cearmos, que boa noite se nos aparelha 
pera ser no campio, pois naõ ])odemos fa- 
zer agora ao que vinhamos.n Barros, Cla- 
rimundo, Liv. II, cap. 19.— (íClarimwi- 
do tanto que se o Cavalleirop>artio, depois 
que tiraraõ os cavallos fóra, seguio o es- 
cudeiro que o encaminhava, e sendo já bom 
pedaço do porto onde se fazia Mima cha- 

p>a de terra proveitosa pera povoaqão ; via 
hum Castello mui forte ao parecer, e de 
dentro sahia o Cavalleiro das armas ne- 
gras acom2)anhado de muita gente vestida 
de negro, e no meio huma Dona mídher 
moça, e de bom parecer, cuberta das mes- 
mas cores.y> Idem, Ibidem, cap. 28. — íE 
vendo a frescura e assento delia, estive- 
ram um pedaço, contentando os olhos em 
obra tão notável, parecendo-lhe a melhor 
cousa do mundo. N'isto viram abrir a 
porta do castello, e sair de dentro D, 
Duardos armado das próprias armas, 
que trazia ao tempo que se combateu com 
Primalião.» Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dTnglaterra, cap. 15. — nDramu- 
siando, que grandemente folgava de vêr 
aquellas justas, mandou vir somma dellas 
de dentro da fortaleza, cada um tomou 
outra de novo, e justando segunda vez, 
passaram como da j)rimeira; porém á ter- 
ceira Primalião foi ao chão com a sella 
antre as pernas, rebentando a silha por 
duas ou tres partes com a força do encon- 
tro; e o do Sal vage também não ficou no 
seu: mas levando as redeas na mão, tor- 
nou a cavalgar tão prestes, como se não 
caíra.D Idem, Ibidem, cap. 39. — «Pal- 
meirim quizera logo passar da outra ban- 
da, mas saiu de dentro da fortaleza Bru- 
marim, que lho impediu, armado d'armas 
de vermelho, em cima de um cavallo cas- 
tanho, brandindo uma lança.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 69. 

 Mas de dentro 
Dos muros os cercados se apercebem 
Para a defeza : ardentes alcanzias, 
Duros cantos, ferradas longas varas 
Que os incendiarios fachos arremessam 
As inimigas fábricas. 

GARIiETT, B. BRANCA, C. VIII, Cap. 1. 

— Dentro, seguido da preposição em, 
no interior de.— «O qual porteyro se á 
mester companeyro, frade júnior receba; 
mais no moesteijro assi deve seer construí- 
do, que todalas cousas necessarias assi é, 
agua, o moino, orto, o fforno, ou as outras 
artes desvairadas dentro no moesteyro se- 
jam usadas, que non seja necessidade aus 
monges de vagar fóra, ca de todo in todo 
non convém aas almas delles.t Regra.do 
S. Bento, cap. GG, em Inéditos d'Alco- 
baça, Tom. i.— «Contínua gtierra e cruel 
he a que nós mesmos fazemos, por ser den- 
tro no coraçam; a juntam-se n'elle con- 
trariedades, e pelejam a vontade e a ra- 
zam, que sam discordes e grandes imigos / 
vem o pensamento com treyç^es que noa 
desassossegam ; em nos querermos defender 
nos ofendemos.D D. Joanna da Gama, 
Ditos da Freira, p. 28. (cd. de 1872). 

Mas raivar, 
Que ja recebidos eemos : 
Dentro bem no meu linhar 
Todos os verbos dissemos, 

• Que se dizem ó casar. 
011. VIO., ADTO I'AST. l'ÜRT. 
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— iFallando isto e outras palavras, en- 
trou dentro na camara assim acompa- 
nhado, dizendo em alta voz: D. Duardos, 

.. com menos repouso havias d'estar nesta ca- 
sa. t> Francisco de Moraes, Palmeirim d'In- 
glaterra, cap. 1. — «Quem se nellas aven- 
tura, disse ello, forçado ê que alguma hora 
sinta o desgosto que comsigo trazem: e en- 
trando dentro na tenda foi desarmado, e 
o seu nome posto em o lugar, que pera isto 
estava aparelhado.^ Idem, Ibidem, cap. 
22. — d Porém o imperador, que lhe pa- 
receu ser pessoa de preço, mandou saber 
secretamente de seu escudeiro quem era, e, 
sabendo ser Roramonte filho d'el-rei de 
Bohemia, o mandou ajmisentar dentro no 
paço té ser são.n Idem, Ibidem, cap. 30. 
—D. Duardos, Primalião, Polendos, Bel- 
car, Recindos, Arnedos, o principe Ver- 
nao e Belagris e os outros prisioneiros, 
que deatro na fortaleza estavam, quando 
viram tamanho ajuntamento de cavallei- 
ros, sem saber porque fora a crueza com 
que se tratavam, e aspera peleja em que 
andavam, não sabiam que cuidassem, nem 
conheciam quem podessem ser.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 38. — «.Traz estes veio o prin- 
cipe Floramão, parecendo-lhe que se a vi- 
toria daquelle homem da força d'alguns 
amores nascia, elle por aquella via não 
desmerecia nada, nem menos, a seu pare- 
cer, a Jermosura de sua senhora Altea de- 
via nenhuma cousa á de seu escudo; que 
este engano ou ceguidade tem os corações 
namorados, quando de todo estão entre- 
gues. E com esta confiança entrou dentro 
na ponte, dizendo: Senhora, se me eu al- 
guma hora esquecera de vos servir, alguma 
razão terieis de vos não lembrar de mim.» 
Idem, Ibidem, cap. 49. — nEsta contenda 
durou muito, tanto que o cavalleiro, não 
podendo suster-se contra os golpes de Pal- 
meirim, que parecia que mais se anima- 
vam, affrontou tanto dentro nas armas, 
que caiu estirado no campo, tão morto co- 
mo aquelle a quem de todo desamparou a 
vida.D Idem, Ibidem, cap. 57. 

Asai Veiius propoz, e o filho inico, 
Para lhe obedecer, ji se apercebe : 
Manda trazer o arco eburueo, rico, 
Onde as settaa de ponta de ouro cmbebe. 
Com gesto ledo a Cyprla, e impudico 
Dentro no carro o lilho seu recebe ; 
A redea larga áa aves, cujo canto 
A Phaetontea morte chorou tanto. 

CAM., Lus., c. IX, est. 43. 

— Foi isto no proprio tempo que Dom 
Jorge de Menezes se affastou dellas, e se 
foi desgarrado com as correntes, e todavia 
foi visto dos Castelhanos, e conheceram 
ser a não Portugueza: pelo que se foram 
os Castelhanos mettendo bem dentro no golfo 
de Camafo, que he da outra banda do Levan- 
te da Ilha do Moro, onde surgiram. y> Diogo 
do Couto, Décadas, IV, Liv. iii, cap. 3. 

Aqui hum magoado, e grào suspiro 
As queixas lhe atalhou : que o sentimento 
A voz lhe congelou dentro no peito. 

DlílíZ DA CRUZ, IIYSSOPE, C. VI. 

•— Dentro de, no espaço de. — «Hoje 
15 de junho de 1760, é cercada a casa 
do núncio, e pela manhã se lhe inti- 
ma a ordem de sair da corte den- 
tro de tres horas, e de Portugal dentro 
de tres dias. Luiz de Mendonça, governa- 
dor da Corte, o acompanhou com 80 caval- 
los.t Bispo do Grào Pará, Memórias, p. 
104. 

—Metfer dentro, arrombar. — Metteo- 
Ihe os tampos dentro. 

— Metter dentro, introduzir, fazer en- 
trar.— Metter gente dentro da praça. 

— Metter por dentro, fazer entrar á 
força. 

— Figuradamentc : Metter por dentro, 
obrigar a recolher, repellir, x'cbater. 

— Metter por dentro os brios, obrigal-os 
a contêr-se, comedir-se. 

■— Metter por dentro a ousadia, reba- 
tel-a. 

—Metter-sepor dentro, cntranbar-se.— 
Metteo-se por dentro do sertão. 

— Recolher-se dentro em si, refletir 
no que se diz ou faz., 

— Adag. : «Por fóra cordas de viola, 
por dentro pão bolorentos, diz-se do quo 
tem bôa apparencia mas nao é bom.— 
«Por isso disse o nosso rifão: por fóra 
páo, e viola, e por dentro pão bolorento, d 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 157. 

DENTÚÇA, s. f. (De dente, com o suf- 
fixo «uça»). Termo Familiar. Os dentes 
anteriores do queixo de cima sabidos para 
fóra, de modo que não ficam bem cober- 
tos pelo lábio superior. 

— Antigamente: Ordem de dentes, 
dentadura. 

— S. m. O que tem os dentes sabidos 
para fóra, etc. — E um dentuça. 

— Adag. : 4^4 quem doe o dente, doe a 
dentuça.» 

DENTÚDO, adj. (De dente, com o suf- 
fixo «udo»). Que tem dentes grandes, 
dentuça. 

DENUDAÇÃO, s. f. (Do latim denuda- 
tione). Termo de Cirurgia. Estado de um 
osso descarnado ; estado de uma parte do 
corpo que 6 privada dos seus envoltorios 
naturaes. 

— Operação que põe patente alguma 
parte do corpo. 

DENUDÀDO, part. pass. de Denudar. 
DENUDÀR, V. act. (Do latim denudare). 

Termo de Cirurgia. Patentear alguma par- 
te do corpo por incisão, dissecação, etc. 

DENÚNCIA, s. f. (De denunciar). Que- 
rcla simples; delaçao, accusação secreta 
que se faz a algum magistrado, áccrca 
de infracção da lei, feita ou meditada. — 
Dar uma denuncia de alguém. — Fazer 
uma denuncia de contrabando. 

DENUNCIAÇÃO, s. f. (Do latim denun- 
tiatione). Dcclaraçao, publicação.—A de- 
uunciação do Evangelho. 

— Antigamente : Accusação, delação, 
denuncia. 

DENUNCIADO, part. pass. de Denun- 
ciar.— «E como todas estas cousas jo^ 
denunciadas ao Duque, fez mui 
armar a gente de seu Senhorio, 
numero serido mil de cavallo, e seis " 
de pé, e com esta gente ao desemoàrc^^^ 
dos Reis obrou taes cousas, que os 
colher mal a seu grado.'» Barros, 
mundo, Liv. ii, cap. 13. 

DENUNCIADÕR, adj. (De denuncia, com 
o sufixo «dôr»). Que declara, que 
cia. 

— Que denota, indica.—Vozes denu 
ciadoras de sua alegria. 

—S. m. Delator, denunciante, 
dor.— «E mando a esses Almuxaríf^^' 
Escripvaaens, que receham essas eou > 
e dem logo ao guardador, que 
mandado esses portos guardar, a dttd 
parte, como dito he, e aos accusador^) 
denunciadores, se os hy ouver, j 
como dito he. E mando aos EscripvdO'^^^ 
dos meus Almuxarifados, que escrep'- 
emseus Livros todas essas cousas 16 
soas, a que foram tomadas; e o que 
aos guardadores, ou denunciadores, 
hy ouver, e os nomes delles.D OrdonaÇ 
Affonsinas, Liv. v, Tit. 47, §. 10- i,, 

DENUNCIÁNTE, s. m. (Do lati» 
nuncians, denunciantis, part. act. u® 
nunciare). O que dá uma denunci^^) 
accusa outro de crime feito ou proJ 
do. Vi,d. Delator. 

DENUNCIAR, V. act. (Do latim «««" 
tiare). Declarar, publicar.— FéeW o®® 
ciar a guerra. 

— Denunciar um tractado, fazei* ® „ 
as potências contractantes, a expii' 
d'elle, ordinariamente debaixo de C 
ções estipuladas. 

— Delatar, accusar alguém 
crime aos magistrados para o piW 

•— Significar, dar a entender. 
— Denunciar o pensamento, ® 

com palavras. 
— Denunciar pjor herdeiro, noinc 
— Denunciar a fé^ prégal-a. 
— Prenunciar, predizer, progn®. 

dizer em tom ou com espirito propbew 
Denunciar a morte d'alguém. , pu- 

— Denunciar os banhos da egf^J'^' 
blicar. 

— Significar, indicar préviam^n • ^ 
— Denunciar-se, v. refl. Desco , 

proprio delicto á justiça, declarar-s®^ 
dar-se a conhecer por culpado, 
involuntariamente. . iô' 

DENUNCIATÓRIO, adj. (Do la"i 
nuntiator). Vid, Denunciativo. ..rjciSi 

DENUNCIATÍVO, adj. (De 
com o sufíixo «ativo»). Que denvui 
Memórias denunciativas. dei""'' 

denunciaVEL, adj. 2 gen. 
cia, com o sufíixo «avel»)- 
ser denunciado, que sc pódo 

DEORDINAÇÃoN. /• Vicl. 
ção. 

DÊOS. s. m. Vid. Deus. 
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Deuses. 
Tãli\ D°estar. 
Sto. Vid. Denósto. 

p (int. (Do latim degice- 
lirn?" ' ''''"Çado fóra. 
^JtPARADÔR, adj. (Do tliema depara, 

^fpara siiffixo «dôr». O que 

e CD''*' preposição de, 
Deriii^ Dar, apresentar ines- 
"ma — Deparou-lhe a fortuna 
Sio ^ 2'^'® salvou do naufra- 

Pinad Vir, chegar ino- 
knf^ — Deparou-se uma excel- 

occasiào. 

íiànd^" encontrar, descobrir 
"íiia ° espera, — Deparei-me com Pessoa, com uma cousa. — Deparei- 

coTO passagem de auctor. 

par^TAMENTÁL, adj. 2 gen. (De de- 
com o suffixo <tal»). Que é 

Iirn° ^ <lcpartamento. 
tori j^J^TAMÊNTO, s. m. Divisão terri- 

^88etnki» Termo adoptado pela 
eig^ constituinte em 179ü,.para de- 
em /, secçoes políticas do territorio, 
depjj,^ ás provincias. — Cada 
Mto ® administrado por umper- 

vjgjo antigo de Construcção : Di- 
^ot casa, quarto.— «Entom fez 
e cjjj f^9^ndo lhe nostro Senhor mandou 
rfoj ^uma arca de madeiros lavra- 
iog com betume, de tresentos cove- 

9^' ^ cinquoenta em ancho, e 
em ela camaras, e 

fa^ ®®entos, e fez em ela huma frees- 
íoi j ® ^ízem os Hehreus que era de cris- 
cap_ do Testamento, Genesis, 

DPjj ' cm Inéditos d'Alcobaça, Tom. ii. 
55o r^íÇÃO,^.. /. ant. (Da preposi- 

p' ®.P^i'tição). Divisão, separação. 
CH '■^tica ; conversação individuada, 
tn^t^i® t^^acta com miudeza d'alguma 

da^^^^RTlDAMÊNTE, adv. ant. Separa- 
®> distinctamcnte, com individua- 

tío miudeza. — aMas porque alem 
Ofí por escrijyto nas Cartas, que 

íwe os Reys tinham nnquella 
'^Iq, governança dos moradores 
Io» ' " liegno escrepviam faliando 
%r(l„ f-quelles, que nellas foram, se 

'la verdade; e q que mais era, 
?Ue jg "®Partidamente perguntava, e no 

^ ht^ • '^'^ordavam, procedia em mi- 
*^0 ® por certo que em este Li- 

® mtiito contrairo cuidado, de 
Istoriaes em suas Obras teve- 

os Gregos, os quaes su- 
formosas palavras, o que na 

.os feitos mingoava; e a mim foi 
fornecer a mingoa das pala- 

^ dos feitos.T> Inéditos 

*^D0, part. pass, do Departir. 
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DEPARTIDOR, s. m. ant. (Do thema dc- 
parte, de departir, com o suffixo «dôr»). 
O que divide, e dá a cada um o que lhe 
pertence; repartidor, distribuidor, demar- 
cador. 

DEPARTIMÉNTO, s. m. ant. (Do thema 
departe, de departir, com o suffixo «men- 
to»). Divisão, demarcação de termos, her- 
dades, separação d'extensão, demarcação 
de terrenos. 

— Distincção, divisão gradual de pes- 
soas. — nE porque segundo natural ra- 
zom, firmada per Ley, e per Direito dos 
Sabedores, assy como he deferenqa, e de- 
partimento das pessoas, assy deve seer 
dos Officios, e das honras: Declarando 
nossa verdadeira entençom qual foi, e he 
na razom, e obra suso dita, e quaaes pes- 
soas, e de qual estado foi, e he nossa teen- 
çom d'averem jurdiçom, e em que manei- 
ra usem delia nas Terras, Villas, e Lu- 
gares, que teem, ou que lhes forom dados 
per nós, ou per nossos antecessores com 
jurdiçom, ou com mero, e misto império, 
estabelecemos, declaramos, ordenamos, e 
mandamos, que aquelles, a que forom fei- 
tas Doaçooens d'algumas Villas, Terras, 
e Lugares per nós, ou per nosso Padre, 
ou per nosso Avoo per qualquer razão, ou 
per qualquer maneira, ou titulo, com jur- 
diçom, ou com mero, e misto império, 
ajam, e usem dessa jurdiçom em esta gui- 
sa, que se segue.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. 11, Tit. G3, § 3. 

— Conversação com miudeza, inquiri- 
ção, pesquiza miúda, individuada. 

— Antigamente : Divisão.— aAntre es- 
tes sete sacramentos ha hy este departi- 
mento, que alguus delles son de necessi- 
dade, e alguns de voontade.n Cathecismo, 

j3. 139, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 
— o Outrosy antre estes sacramentos ha hy 
outro departimento, que todos este encer- 
ra, e se podem dar, e receber muitas ve- 
zes quantas entenderem os que os hão de 
receber, que lhes faz mester, salvo se son 
os trea, scilicet; Baptismo, Confírmaçon e 
Ordem.n Idem, Ibidem.— nEm o quarto 
dia fez Deus os lumeiros, convém a sa- 
ber, o sol, e a lua, e as estrellas. O sol, 
e a lua som chamados grandes lumieiros, 
e quis Deus, que a lua, e as estrellas alu- 
measem a noit', e o sol que alumese o dia, 
e que per elles sejam os sinaaes, e os tem- 
2)0s, e os dias, e os anos, e que desem lu- 
me em no firmamento do ceeo, e alumea- 
sem a terra, e posse-as no firmamento do 
ceeo, que fezessem departimento antre a 
luz e as treevaa.n Historia do Testamen- 
to, Genesis, cap. iv, cm Inéditos d'Alco- 
baça, Tom. ii. 

DEPARTÍR, V. act. (De de, e partir). 
Distribuir, dividir ; demarcar, extremar, 
apartar. — «Respondem os devanditas Pro- 
curadores, que esse Rey, quanto he aos 
Judeus, que não sejam sobre os Chris- 
ptaãos em nas Ovenças pruvicas, guar- 
dará o que sobre esto é estabelecido no 
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Concelho geeral; e quanto aos signaaes, 
que departira os Judeus dos Chrisptaàos 
per alguum signal; e quanto é das dizi- 
mas dos Judeus, respondem que ElRey os 
leixará costranger por ellas ; e prometem, 
que o guardará ElRey pera todo sempre, t 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 1, 
art. 27. 

— Dividir, demarcar. — a Mas os Mou- 
ros do Regno de Fez, ou ouverom por in- 
juria, ou tinham com elle algumas imiza- 
des, ou quiz Deos meter assy aquella dis- 
córdia entr'elles, jaa mais nunca quize- 
rom consentir, que per sua terra passas- 
se, ante pelejarom com elle, fazendo-se de 
uma parte, e da outra grandes mortes: e 
porque aquellas partes d'África, que de- 
partem o Reyno de Times, deste de Fez, 
são de muy grandes fragas, nom podia 
ElRei de Tunes passar, peroo muy pode- 
rosamente viesse, sem consentimento da- 
quelle Rey de Féz, e dos naturaes delle, 
por cujo azo sua vinda foi estorvada per 
aquella vez; e assy se acabou aquelle mo- 
vimento, e porque nom foi mais adiante, 
nom curamos de o contar per mais longo.» 
Inéditos da Historia Portugueza, Láv. n, 
p. 522. 

— V. n. Conversar, praticar. 
DEPASCÊNTE, adj. de 2 gen. (Do la- 

tim depascens). Que vae comendo, pas- 
tando. 

— Figuradamente: Chaga depascen- 
te, chaga que vae lavrando. 

DEPAUPERAÇÃO, s. f. (Do hespanhol 
depauperar, tornar pobre). Empobreci- 
mento; extenuação. 

DEPENDÊNCIA, s. f. (Do latim depen- 
dentia). Sujeição, subordinação á aucto- 
ridado superior. 

Junto daboccado cruel Avcrno, 
A Proviucia so vô da Depeiidencia, 
Cujos Campos retalha, murmurando, 
Um pequeno ribeiro de agoa turva. 

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, C. I. 

— A necessidade que uma cousa tem 
do outra para ser e existir, connexão su- 
bordinada, analogia, consequencia. — yls 
ai-fes o sciencias teem dependencia umas 
das outras. — Os bons costumes são depen- 
cias da virtude. 

— Ter dependencia, depender. 
— Negocio em tribunal, requerimento, 

commissão. — Tenho muitas dependen- 
cias em tribunaes, ministérios, em diver- 
sas administrações. 

— PI. Partes de uma casa, do uma 
lierdade, que dependem da parto princi- 
pal. 

DEPENDÊNTE, adj. de 2 gen. (Do la- 
tim dependens). Que depende d'outra pes» 
soa ou cousa; quo lhe está sujeito ou su- 
bordinado. 

— Que dependo d'um outro para aucto- 
risações necessarias o também para sua 
fortuna. 
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Que alli vivia em solitário hospicio 
Dos lii da Serra d'03sa dependente. 
" GAKUET, D. BIÍANOA, C. VII, Cap. '21. 

— Termo cie Jurisprudência. Vid. Cu- 
mulativo. 

DEPENDENTEMENTE, adv. (De depen- 
dente, com o suffixo «mente»). Com de- 
pendencia, d'um modo dependente. — A 
alma actua dependente dos orgãos. 

DEPENDÈR, V. n. (Do latim depende- 
re). Estar dependente. 

— Provir, proceder, seguir-se necessa- 
riamente. — «O mal depende de vos- 
sas obras, que eu continuadamente sinto, 
pois ohrando-as em Clarimundo he força 
que na alma me toquem: e focando-me, 
me ponham em tal estado: e se isto em 
mim fazem, que sou a menor parte sua, 
que farão naquelle a quem a força dei- 
las tão sem piedade maltrata ? Bem hasta 
Filena, respondeu Clarinda, mandar-vos 
em huma vez que me não fallasseis nis- 
so.d Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap 6. 

— Estar na dependencia, debaixo da 
auctoindade, do dominio, estar subordi- 
nado a alguém. 

Do Tejo ao china o portuguez impera, 
De um pólo ao outro o castclliauo voa, 
E 03 dous estrenios daredomlu esfera. 
Dependem de Sovillia e de Lisboa : 
Mas depois que Colon sign:íes trouxera, 
Colonde quem no mundo a fama voa. 
Deste novo admirayel continente 
Discorda com Castella o luso ardente. 

FIl. J. DE SANTA KITA DIIK.VO, CAIlAMUliÚ, 0. Vf, 
est. 47. 

— Antigamente : Pender, estar pen- 
dente ou pendurado. 

— Termo Náutico. Diz-se do vento 
que depende d'um dos quatro ventos car- 
deaes, ou de um dos sete ventos princi- 
paes, quando a sua direcção o approxi- 
ma d'um d'estes ventos. — O vento de- 
pende do estibordo, vem do estibordo. 

DEPENDÚRA, s. f. (De depende, com 
o suffixo «ura»). Cousa suspensa, pendu- 
rada como as uvas e outras fructas que 
se guardam para o inverno.—Dependura 
das uvas. 

—• Esteve á dependura : diz-se d'aquel- 
le que esteve a ponto de ser enforcado. 

—' Figuradamente: O doente que este- 
ve ás portas da morte. 

DEPENDURADO, part. pass. de Depen- 
durar. 

Enf. Eu VOS direi que elle diz 
Que fui bem aventurado ; 
Que polos furtos que eu fiz, 
Bou santo canonizado; 
Pois morvidependurado, 
Como o tordo na buiz. 

OIL VIC., AÜTO DA BAIICA DO INF. 

DEPENDURÁR, v. act. (De de, e pen- 
durar). Vid. Pendurar. 

DEPENICÁDO, part.pass. de'Depenicar. 
DEPENICÀR, V. act. Tirar ou arrancar 

pouco a pouco alguma cousa, como o pel- 
lo, o cabcUo, as pemias. 
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— Figurada e familiarmente: Debicar, 
comer mui pouco, encetar a comida, tirar 
bagos n'um cacho d'uvas, etc. 

DEPENNÁDO, part. pass. de Depenar. 
DEPENKADÔR, A, s. O individuo que 

depenna. 
— Figuradamente: Gatuno, ladrão ma- 

nlioso, que subtralie dextramente o que é 
d'outrem. 

DEPENNÀR, V. act. (De de, e penna). 
Tirar, arrancar as pennas a uma ave. 

— Figuradamente: Depennar as barbas 
a alguém. 

— Depennar a cabeça, arrancar os ca- 
bellos um a um. 

— Carpir por lucto, dor. 
— Tirar a fazenda com arte o destreza. 

—«Como eu vi muitos -fidalgos e parentes 
de governadores depennarem este Estado 
da índia, até o deixarem em calva.-» Cou- 
to, em Moraes. 

— V. n. Lidar, trabalhar. - -Nos meus 
negocios tenho bem que depennar. 

— V. refi. Depennar-se, arrancar-se os 
cabellos. — «Os braados e choro era mujto, 
depenaindosse, e damdo gramdes punha- 
das no rosíro.)) Fernão Lopes, Chronica 
de Dom Fernando, cap. cvi. 

DEPÉRDITO, adj. (tíd^íxiira. deperditus). 
Perdido, perverso. 

DEPHLEGMAÇÃO, s. /. (Do latim de- 
phlegmatione). Termo de Chimica. Nova 
distillação á qual se submette um licor ob- 
tido por meio do fogo, afim de separar 
d'elle as partes mais aquosas que acom- 
panham as primeiras distillaçoes. Algu- 
mas vezes a dephlegtnação é feita por 
congclação. (Vid. esta palavra). 

-j- DEPHLEGMÁDO, 2)ass. de De- 
phlegmar. 

DEPHLEGMÀR, v. act. (De de, e phle- 
gmar). Termo de Chimica. Tirar a parte 
aquosa ou o phlegma a uma substancia, 
separar pela distillação o phlegma d'um 
fluido espirituoso ou alcooIico. 

t DEPHEOGISTÍCÀDO, part. pass. de 
Dephlogisticar. 

— Ar dephlogisticado, nome que al- 
chimistas davam ao gaz oxigênio. 

DEPHLOGISTICÁR, v. act. (De de, c 
phlogisticar). Termo do Chimica. Oxy- 
genar. 

DEPILAÇÃO, s. f. (Do latim depilare). 
Acção de fazer cair o pello, ou antes o 
effeito d'esta acção. A privação do cabello 
por effeito d'appIicaçSo depilatoria. 

DEPILATÔRIO, adj. (Do latim depila- 
torium). Termo de Pharmacia. Prepara- 
ção que faz cair o cabello e o pello do 
corpo. —PomacZd depilatoria.— Unguento 
ou pós depilatorios. 

— Substantivamente: Os depilatorios 
são em geral preparações causticas, de 
cal viva ou d'algnraa outra substancia al- 
calina e de sulfureto d'arsenico, etc. Com 
cal e ouropimenta, em partes iguaes, e 
em pó fino, diluidos em quantidade suf- 
ficiento d'agua pura c sabão, forma-se 
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uma pasta que se estende ~ Agm 
pilosa; momentos depois uma 
agua quente faz cair todas as vi . 
des. Comtudo, os depilatorios, ® çg. 
podem alterar o tecido da pelle, o 
mo ter uma acção venenosa. . 

DEPLECgAO. /. 52- 
Termo de Medicina. Dimmuiçao ' 1 
tidade dos liquidos d'uni corpo 

t DEPLECTiVO, adj. (Do latim dep 
vasar, despejar). Termo de Medicm* • 
se de todo o meio therapeutico <1 
por effeito diminuir a quantida e 
quidos do corpo. — A sangria e 

'^^^SlORAÇÃO, s. /. (Do latim 
tionem). Acção de deplorar. ■— yg 
mente como nome de certas poesi 
contêm lamentações. « A 

—"Syn. : Deploração, 
deploração é mais viva e mais 
do que a lamentação; ó d'uni hom® 
não pôde consolar-se : a lamentaÇ'^ ^ 
gemido simples ; e o gemido, e 
queixosa, terna, digna de op" 
inarticulada que sahe d'um gffu- 
primido e aíHicto. A lamentação ' 

nitn oí> TlSO POdC CU 

,inei« 

e não lamentam. O gemido de 
sibilidade: a lamentação c uma ® 
fraqueza; mas nas grandes cala 
publicas são permittidas e ^ ^ ;,g de 
lamentações: deveriam cHas, 
Jeremias, ser em proporção das 

são d'um coração que se não ^jis 
nem delongar a sua dor: c grau ; 
te, lastimosa. A pomba e a rola g ' , , k . . 1 j„círrna a 

dades. 
DEPLORÁDO, part. pass. de v 
DEPLORADÔR, s. m. (Do 

rator). A pessoa que deplora, \ lo^a' 
DEPLORAR, V. act. (Do latim 

re). Chorar com vehemencia e 
mente ; lamentar, ter grande 
e compaixão. — Deplorar a desg 
miséria, a morte d'alguém, a j-gr-S®' 

— V. rejl. É muito para dep ^ 
— Syn.: Deplorar, ^^„iiiiO' 

deplora a sua sorte, nos toca e 
ve; o que a lamenta, interessa 

DEPLORATÓRIO, adj. "Jeiit"- 
prime mágoa, deploração, ^a 
Discursos, gestos deploratoriPS. 

DEPLORÁVEL, adj. 2 gen. jgplor»í; 
triste, miserável, que se deve 
— Estar em deplorável 
mosa condição. — Deploráveis pe- 

— Syn. : Deplorável, LarnenM' 
ploravel, é o que obriga a 
que provoca as lagrimas acoi^ ^ign" , 
de gritos. Lamentavel, o que joto 
excitar a piedade, as laroentaÇ^^^' 
gritos queixosos e longos^ ^ Jí''' 
está em deplorável situação'- 
tos são lamentaveis. ,Q(, 

DEPLORÀVÉLMÊNTE, P'" 
ravel, com o suffixo «me" 
modo deplorável, muito ma • 

DEPLUMAR. Vid. Depennar. 
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DEPOÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim de- 
^nens). Termo de Grammatica latina, 

g dos verbos que têm fôrma passiva 

ta activa como, làber, imi- etc. — Um verho depoente. 
'Jma fôrma depoente. — Uma conju- 

pçao depoente. 

Substantivamente: Um depoente, 
"w verbo depoente. 

~~ S. 2 gen. Pessoa que depõe em iuizo 
«orno testimunha. 

— 
^tahelecerao mais os ditos Sabedores, 

a'.® ^'^pois que a lide for contestada no 
o, nao poderá o Jxdguador costranger 

íl^na das partes, que contra suas von- 
® «s respondam ás perguntas, que lhe 

j forem feitas ácerqua da detremi- 
9'^, e decizaõ do feito ; porque naõ pa- 

^ <^6 seer eousa rezoada, que cada huuma 
partes seja costrdngida de dizer cou- 

' parque a outra parte contraíra prove 
tençaõ, ou excepçaõ: salvo no depoi- 

dos Artigos feitos per cada huuma 
® partes, ca em tal caso a parte, contra 

/oraS feitos, será theuda 
■ ,^®Poer a elles j^er juramento dosAvan- 

dit ^ ''ssa parte de fazer o 
'' '^^'^^poimento sem justa rezam.y> Orde- 
Ções Affonsinas, Liv. III, Tit. 26, § 2. 

^^OIÁDO, adj. ant. Tirado com for- 
> apoiando.—seria o esjMço da aii- 

aa villa tiro de huma boa beesta de- 
Moraes, s. v. 

de , s. m. (Do tliema depõe, 
çjjo com o suffixo «mento»). A ac- 

de depor em juizo. O que uma testi- 
^ _Hha depõe e aflirma perante o juiz que 

— aElltey meu Senhor, e Pa- 

ceL memória em seu tempo fez as Ilordenaçoens acerca do Monteiro 

„ ® do que a seu ojjíicio perteence, se- 
í«o se contem em certos Alvaraaes fir- 

feit'^^ i'®'" ellt, e per huum depoimento 
líeg mandado per Vicente Este- 
kr' ^ tempo Blonteiro Moor da mon- de Santarém, o qual foi especíal- 

(Pa / P'ii'guntado sobre os foros, que ha 
o Monteiro Moor, e os Monteiros 

e os moços do monte, e os nos- 
i)-g que teverem caaens, e so- 
1'Ha^ velha; per onde jmrtia: os 
per ■^^>'ayaaes,e depoimento assy feito 
«e Vicente Esteves, som estes, que 
Ias" Ordenações Affonsi- 

dem ■ 
i'OsA 1 (Do «ie, o do latim 
ííüe ^'^ota o tempo e logar que se se- 

5 ^^itros, a acção posterior, o segui- 
tui ° uma ordem ou serie.— tCd em 
o poderá bem matar, ainda que 
t?o (1 em o dito peccado : e provan- 
kvQ ;?°'® " marido como o dito adiil- 
loíQ^. ® P<^ccou em o dito peccado, ou que 
ihQlj^ ^'''^Giite era af amado com a dita sua 
6 seer amido por sem cidpa, 
\r^^^^'^'>'gado sem pena alguã.D Orde- 

® Affonsinas, Liv. v, Tit. 19, § 6. 
Voi.. n_93 

a-E em todo caso, assy de reixa nova como 
de proposito, faça escrepver aos Tabal- 
liaaens, ou Eseripvaaens todo o auto, que 
se per-anie elle passar, pera se ao despois 
poder veer se obrou em ello como devia; e 
nom fazendo ella assy todo esto, mandamos 
aos ditos Taballiaaes, ou Eseripvaaens, 
que ponham, todo em estado contra ella, pe- 
ra ao depois se veer se leixou de o fazer 
por favor d'alguma das partes, e assim 
aver escarmento, segundo achado for per 
direito.K Idem,Ibidem, Tit. 104, § 2.— 
(tSojeiçues estam giiardadas pera as molhe- 
res, ante que as ellas saibam sentir, e de- 
pois sofrem os trabalhos, com poerem os 
olhos nas obrigações com que naceram, e 
narn acoymam a crueza qu,e com ellas usou 
o mundo, que he de muytos annos feito, 
nam o podem emendar.d D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 40 (ed. 1872). 

E uJo remar senão tal via. 
E depois haver carraca; 
Que cobiça e siinonia, 
Inveja e tyrannia. 

GIL. VIC., AUTO DA BARCA DO rUIlOATOlUO. 

— (í Todas em entrando o Bispio na Igreja 
lhe vão huma, e huma bejar a mão cõ 
tanta cõpostura assentandose de joelhos pri- 
meyro, e depois pondo a cabeça no chão, 
erguendoa cõ a muita reverencia tomão a 
bençam, que parecem todas religiosas muy 
compostas, e o mesmo fazem os mininos, 
ainda aos que trazem nos collos pondoos 
aos pés do Prelado. Antonio Gouvôa, 
Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. 1, 
cap. 19. — «Depois, ciãpando seu atre- 
vimento, dizia: O' Palmeirim, filho dum 
pobre salvage, creado nas matas d'In- 
glaterra, que pensamento foi o teu gu'em 
tamanho perigo te pôz ? Senhora Polinar- 
da, se minha ousadia me faz merecedor 
de cidpa, haja emvós aquella jnedade, que 
nos corações tão altos se soe achar, pera 
que um desejo tão certo de vos servir não 
sinta tão desesperado fim como vossa crue- 
za lhe ordena.^ Francisco do Moraes, 
Palmeirim de Inglaterra, cap. 18. — aE 
porque em nada achava repouso, e tam- 
bém por seguir o que sua senhora lhe 
mandara, ante que fosse manhãa se ar- 
mou de umas armas de jmrdo picado gra- 
ciosas, annunciadoras dos trabalhos que 
depois passou, semeadas d'ahrolhos d'on- 
ro e negro miúdos, e no esaiãa^em campo 
azul, a roda da fortuna, que o otctro, que 
Daliarte lhe mandara, levava em uma fun- 
da, por não ser conhecido por elle: e to- 
mando comsigo Selvião, seu irmão e cola- 
ço, filho do salvaje, que o levava có' as ou- 
tras armas, se partiu tão secretamente, 
que nimguem o sentiu.n ídem, Ibidem, 
cap. 17. —«Outros querem dizer que foi 
filha de Tristão, esta casou com UrgelBla- 
sonante duque de Galez, e d'ambos nasceu 
Blasonão de Ia Brunda, que se depois 
chamou duque de Galez e Cornualhe, e foi 
casado com Morlota, filha delrei Charlião 

d'Irlanda, e delles nasceu Morlot de Ia 
Brunda, a que poseram este nome, assim 
por causa de siia mãe Morlota, como por 
Morlot o grande, de que inda em aquelle 
tempo Irlanda sehonrava.y> Tdem, Ibidem, 
cap. 24.—E na verdade, se a razão ou 
entendimento não fora nelle tão grosseiro, 
bem achara que dizer e de que se espan- 
tar; mas como sua natureza nãio fosse pera 
mais, que pera sentir o que os brutos por 
natural instinto alcançam, lembrava-lhe 
tudo o que passara e o risco que co'elle 
correra já aquelle cavalleiro naquelle pro- 
prio lugar, o dia de seu nascimento, es- 
tando por vezes movido pera lhe dizer tudo 
o que passava, e depois, parecendo-lhe que 
o perderia de todo, não o quiz fazer.» 
Idem, Ibidem, cap. 31. — «O da Fortuna 
em qiianto descançou não esteve tão livre 
deste cuidado, que deixasse de passar pola 
memória outro tanto, lembrando-lhe sua 
senhora Polinarda, a quem se então soccor- 
ria em sua vontade, ãizend.o : Senhora, es- 
te é o tempo em que hei mister vossa aju- 
da, se me elle agora não vai, já não virá 
outro tempo, em que depois vol-a peça» 
Idem_, Ibidem, cap. 36. — «Depois toma- 
das as armas assim rotas como vieram, 
só com I). Rosirão, se foi á camara de 
Flerida onde também achou a Rainha; e 
mostrando-lhe aquelle derradeiro despojo 
do cavalleiro do Salvage, não se diz aqui 
o pranto que ambas fizeram, que seria 
gastar tudo em descontentamento dos lei- 
tores, baste sentir cada um a rezão que 
pera isso teriam.-^ Idem, Ibidem, cap. 40. 

Por esta cauea o lleino governou 
O condií Bolonhez, depois alçado 
Por rei, quatido da vida se iipartou 
Sau iruiào Sanelio, senijiro ao ocio d ido. 

CAM., i.us., c. r>, est. 94. 

— cE pois o tempo nos offerece tama- 
nha occasião, como a que hoje ha com a 
desavença dos Portuguezes com seu Capi- 
tão, lancemos mão delia, pois temos em 
nosso favor todos os Portuguezes, e então 
ahi nos fica depois matarmo-los a todos, 
e darmos liberdade ao vosso Rey, e á 
voisa patria, e não consentir mais hos- 
pedes, que tão mal nos hão de pagar o 
gazalhado.D Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VIII, cap. 1. — «No porto havia 
muitas embarcações carregadas de manti- 
mentos, de que toda a Armada se provêo, 
e depois as entregaram todas ao furioso, 
e espantoso fogo.» Idem, Ibidem, cap. 2. 
— «E nomeou nelle dous annos, que lhe 
ficáram por servir da sua fortaleza, que 
depois ElRey lhe confirmou no mesmo tem- 
po, servindo sinco a eito.n Idem, Ibi- 
dem. — «Depois por tempos foram al- 
guns Reys daquelles Christãos a conquistar 
terras, e affirmam qiie htm delles chegou 
até Suria, donde levou comsigo muitos 
daquelles Christãos Nestorianos, que o 
instruíram a elle, e a todos cm seus erros. 
Este pôde bem ser que lhe desse aquelle 
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nome tle Jovano. o Iclem, Ibidem, Liv. x, 
cap. 1. — «Depois sabendo em Malaca 
da vinda dos tres j^adres Antonío Criminal, 
Nicolao Lanciloto, e loam da Beyra, logo 
lhes escreveo per duas vias que jicando 
em Goa o padre Nicolaopera insinar Latim 
no collegio de 8. Paulo, como vinha or- 
denado de Portugal, os dous se fossem 
ao cabo de Comorij ajudar naquella con- 
uersam.f Liiceiica, Vida de S. Fi'ancisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 4.—«Ao tempo, que 
o P. Francisco chegou d'Amhoino a 
Maluco, e dahi partio pera o Moro, ainda 
o Rey Aeiro nam tornara de Goa a onde 
lordam de Freytas o mandara preso en- 
tregue a dom Jorge de Castro, que fora 
Capitam da mesma fortaleza, por dizerem 
que se lançaua contra a coroa deste reyno, 
com os Castelhanos, que depois leuou Fer- 
nam de Sousa pera a índia, d Idcm, Ibi- 
dem, cap. 13. 

Sobre mal seguros, 
Guarto naõ te creias, 
Nào fujiis tau ligeir»; 
Que est;iriÍ3 cançada 
Para seguir depois quem fe naõ queira. 

FRAKO. RODRIGUES LOBO, ritlWAVKIIAS, p. 68. 

— « Capelas são huns vasos porosos feitos 
em fôrma de huma pequena escudela, ou ti- 
gela, os quaes servem j)ara purificar o 
Ouro, e a Prata; estes se fazejn de huma 
maça feita de cinzas bem lauadas, para se 
lhe tirar o salsuginoso, ou de ossos calci- 
nados, enchendo-se d'esta massa uma ti- 
gela de ferro, ou de barro forte, capaz de 
resistir ao fogo, comprimindo-se muito 
bem a massa dentro da tigella; depois se 
lhes fará huma pequena cavidade no meyo 
da pasta, que he, onde se ha de pôr o Ouro, 
ou Prata, que se que purificar; então se 
deixará seccar, antes que se ponha no fo- 
go.i> Pharmacopea Tubalense, Part. ii, 
p. 872, col. 2. —n Tomou o negocio tanto 
a peito, que aos dous annos, que já tinha 
assistido, ajuntou depois com invencivel 
constancia oí7o.»Fr. Luiz cie Souza, His- 
toria de S. Domingos, Liv.i, cap. 2. 

Pondo este rôto véo, que era de Circo, 
Depois batendo o p6, Lániia podia 
Converter-se em morcego, e restituir-se 
A' forma natural, quando queria. 

BARB. DU BOCAGE, IDYLLIO. 

Pouco tempo depois, ao beque dando. 
Entre o vaidoso mullieril Perinha, 
Kamo insigne dos Gatos-Ilodovalhos, 
E chefe dos Pclòcs da sua Terra. 
Kntào de Senliorias toda a Casa, 
Qual d'um picante enxame de mosquitos. 

DINIZ DA CRUZ, HYS.; C. 7. 

Acaso fui scnlior, rico, estimado, 
Que perdesse depois honra, a dinheiro? 
Depois de General, fui prizioneiro? 
Desci do áureo Sceptro ao vil cajado ? 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 2G (3." cd.). 

Fui grardador de numeroso gado, 
A quem depois ficasse hiim só cordeiro? 
VÍ7. serviços áPatria aventureiro, 
Que me visse mal premiado? 

lDEM,IBIDf;M. 

Depois colhendo vai para o futuro 
Doces fructoa da paz, que ostA gozando 
Com vida alegre, e animo seguro. 

IDEM, IBIDKM, J). 85. 

Triste infnllibilidade 
De huma futura tr.abalhosa idade ! 
Com ella fui crescendo, 
Kào sei se mais durando, que vivendo 
Em contínuo desprezo. 
Depois ao lume accezo 
Da razào natural, que em mim crescia, 
Vi que por força de huma Estrella impia 
Em vida tão pequena 
Se comprchendiào séculos de pena; 
E ás curtas liora.s de meus tristes annos 
JA excedia o numero dos danos. 

IDEM, IBIDEM, p. 237. 

Tanto í, pintura as destras màos soecorem, 
Que quem alli os vê se lhe figura, 
Que por sima do panno vivos correm ; 
Depois appareeia 
O Pastoriiiho inerme, e sem Ventura 
Debaixo de hum penedo, queocubria : 
Com ello do ealvage a força bruta 
A crueza executa, 
De ouvir em tal crueldade 
Eanger-lheos tenros ossos, sem piedade. 

IDEM, IBIDEM, p. 27i. 

Kão vejo mais, que imagens de tristeza; 
E inda íilgunias, que nascem de alegria. 
Vão perdendo comigo a natureza ; 
Que importa que a Ventura 
Pinte a consolação de ver hum dia, 
Sc pode vir primeiro a noite escura. 
De que valem razões bom começadas, 
Se tão mal acabadas 
Pelas mãos da Esperança, 
Mostrão depois tão pouca segurança. 

IDEM, IBIDEM, p. 283. 

— Depois, seguido da preposição de, 
posteriormente a. — « Toda ha machina 
do ceo, & terra, com todolos outros ele- 
mentos, cousa despantar, & que parece que 
não careceo de mistério prophetico, por- 
que assi quomo estaua ordenado p>er Deos, 
qne elle houuesse de ser herdeiro dei Rei 
dom loão, assi qtiis que ho mesmo Rei a 
quem havia de succeder, lhe desse huma 
tal diuisa, per cuja figura se demostras- 
se ha entrega, & cessam, que lhe já fazia, 
pera quomo seu herdeiro p>roseguir de- 
pois de sua morte, na verdadeira aução, 
que tinha na conquista, & dominio da 
Asia, & África, quomo fez com muito 
loHuor seu, c& honra destes Regnos.t Da- 
raião de Góes, Chronica de D. Manuel, 
Part. I, cap. 5. — «E depois de dom 
Emanuel tornar de Castella, foi lá enuia- 
do outra vez no anno do Senhor de mil, 
& qxiatrocentos, & oitenta, (& tres, pera 
andar na Corte dos Reis, atte ho tempo 
em que se hauião de fazer hos casamen- 
tos do Príncipe dom Afonso, <È da Prin- 
cesa dona Isabel segundo forma dos con- 
tratos.d Idem, Ibidem. — «Alguns dias 
depois desta victoria veo el Rei de Fez 
correr Arzilla, com tres mil de cauallo, 
no que senaô fez cousa que sejapera contar 
saluo que correndo ]\lolei abrahem as ata- 
laias, de que entam era a guarda de Go- 
mes Anrriquez, (& de hum que se chama- 
ua Dalcunha romeiro, vindo em sua com- 

panhia o almocadem A7'oaz, os 
ate vista de dom loam que andaita- ^ 
campo com sua gente, os quaes em o 
do pararão, & outra muita gente c e 
uallo que os seguia, é sem 
trauar 'pdeja matavam o , 
Aroaz junto de Molei abrahem 
tiro despjingarda, sem se saber don e 
ra, mas a op>iniam de todos foi " 
tara hum çapateiro per nome I ed. i^ 
espingardeiro de cauallo, que naque 
os mouros também matarão com 
des2nngarda.11 Idem, Ibidem, cap. 

Em lheysto eu ouvindo 
fui pera lhe responder, 
mas depois de o dizer 
contra d'onde tinha vindo, 
Se me tornou a volver. 

CURYST. FALCAO, OBRAS, p. 

— dE se esta ptrisão, em yw® 
estivera em parte que me leixára ver^ 
por ardua que fora, vivera contente; 
estou onde não espero sair, e com ^ 
perco a esperança de poder-vos 
sim que, minha Senhora, aconsel 
que faça; sem vós não tenho vida-^ , 
quanto sei que este cuidado vos clu 
pouco, porque elle me matará cedo, 
medo que depois de morto sinta 
mim vos ha de ficar.i> Francisco j ^ 
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap- ' 
«Ao tempo que Paudricia entrou^ 
primeira piorta ('depois da tuinba- 
donzellas serem dentro) se virou ^ 
Primalião, dizendo: Senhor ^^ird 
este é o aposento dos tristes, derr _ 
sepultura do meu descanqo; daq^''^ 
tornai, que dentro não pode entK^'' 
não quem já engeitou a esjjerawÇ 
ser contente.y> Idem, Ibidem, Je 
— «Todo em roda cercado de fe' 
ouro e preto, postas por tal arte q 
se podiam ler. E indo praticando . 
chegaram á cidade a tempo ^ 
rador acabava de cear, que depois 
ber o que passara, Jicou mais 
que ã'antes, que quizera que poi' ^ g 
modo o cavalleiro do salvagem 
tendo o escudo nas mãos, mandou c _ 
a donzella pera lhe perguntar í 
letras diziam; mas dia lhe deu ^g. 
recado como quem o não sabia: ^ 
mada a resposta de sua embaixau 
tíu.v Idem, Ibidem, cap. ^ 
ella fosse uma das maiores sabe 
mundo, nesta sciencia, e j'®'' gcc"' 
muita conversação de dias e 
passe o juizo no estudo d^elloi, ® a 
exeellente, que não somente 
avó, mas por todalas pessoas, 
antes e depois delle, mais de 
annos, alcançando as cousas seco c 
vir, tão altamente, que nenhum jj. 
recia tr abalhosa.^ Idem, ' 
— íNão passaram muitos jg Co'^^' 
partida de Palmeirim da cida^ cft'' ' 
tantinopla, que a ella veio tei fei 
leiro estranho, que a uvia 
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do Paço mandou armar uma tenda 
^niiito grande e em extremo rica, e feita 

^ nvenção nova: da handa da jura de 
negro, e aforrada de outra seda 

Po.fda, onde suhtil e artijíciosamente es- 
lavrada e esculpida toda a mamira 

® sua vida, e assim mesmo da fermosa 
Ka, por uns passos tão tristes e nanio- 

o-aos, que obrigavam e faziam força a 
a pessoa a sentir aquella dor como 

sua própria.-i! Iclem, Ibidem, cap. 
j".". '^Chegado ao imperador, quiz-fíie 
íyar as mãos, mas elle o não consentiu. 
''Oramão, ainda que a fermosura e pa- 

d^algumas damas daquella casa lhe 
P'^recesse por cima de quantas nunca vira, 
^^iava tão cego de sua affeição, que lhe 
^■^0 deixam confessar, que nenhuma o fos- 

tanto como Altea sua senhora; e cle- 
Pois de as olhar, virou-se contra o impe- 
^ador, dizendo.D Idem, Ibidem. — i-Ide 
•P°'' diante, que maior erro seria deixar 
V^ssar a ousadia de Floramão sem pena, 
í"6 ir onde ella vos defendeu, pois é pera 
^crvirdes: quanto mais que o que vos 

então disse, logo se arrependeu de o 
^1' dito, porque as palavras que a fu- 

<^omsi(jo traz, depois delia passada 
arrependimento comsigo.» Idenij 

"'Qeni, cap. 2õ. — «Deixar passar a 
'"^^ntira de Floramão com victoria tão 
f parecia-lhe mui áspero. Comten- 

comsigo mesmo qual destes estremos 
^j^O^iria. Depois de determinar algum, 
1'^uia por erro deixar o outro: viuia nes- 

'^{{ferenças sem saber tomar conclu- 
achando o coração tão pouco livre, 

não sabia qual escolhesse. r> Idem, Ibi- 
tleni cap. 25. — a O imperador o tratou 

o amor e gasalhado, de que suas pa- 
'^^ras e obras sempre andavam acom2)a- 
^'^'jas. Depois de lhe perguntar pola dis- 

l"^^ição de sua pessoa, começou de mover 
pi^atica sobro cousas alegres, por ver a 

quenelle fazia.y Idem, Ibidem,cap. 
^ ^ «Ao outro dia, depois da vinda de 
'^l^^enda, estando o imperador á meza, e com 

Floramão, que, ainda que naquelles 
não estava muito bem disposto, veio 

P'^Ço por mostrar a vontade, que lhe 
de o servir, e com ella outros caval- 

^""08 de preço praticando todos nas co«- 
»® do cavaíleiro da Fortuna, quasi por 
^^anha, tendo-as por tão acima das de 
^ '^'íUros homens, que as piassadas estima- 

dantes em muito, agora pareciam de 
®'ios valor, que jxra Floramão era assás 

^'^ntamento ver tanto em extremo louvar 
^ pessoa de que fôra vencido, e de quem 

tantos, como atraz se disse, antes 
^ ® o comer se acabasse, entrou pola porta 

^avalleiro mancebo armado de todas 
' ^rnias, somente o rosto, i> Idem, Ibidem, 

3Ü. _ , E quiz Deus que cheguei 

to 1- porem a tempo que se não 
bidir: e porque os conhecia ambos, 

^^^■^tado de tamanha crueza, me meti no 
6 os apartei, que depois de se conhe- 

cerem caíram um pera uma parte, e outro 
pera outra quasi mortos. F] eu indo traz 
a donzclla pera a tomar, e saber ptorque 
o fizera, se me salvou com ordenar o mais 
que depois succedeu.y Idem, Ibidem, cap. 
34. — «Chegando a elles, teve a radea ao 
palafrem, e depois de olhar pequeno es- 
paço, disse: Parece-ma, senhores, segundo 
a mostra de vossas pessoas, que deveis ser 
cavalleiros e perdestes as armas por al- 
guTua aventura, o que não é de espantar, 
pois nesta terra ha tantas.Idem, Ibi- 
dem, cap. 35. — «Depois de ouvir missa, 
andou olhando as antigualhas da casa, 
que com quanto estavam gastadas do tem- 
po, eram tão notáveis, que nellas se pa- 
recia que já alli estivara algum templo 
populoso e grande.n Idem, Ibidem, cap. 
3G. — «K porque o mais que nisto fez, se 
dirá a seu temjm, deixa aqui a historia 
de fallar nelle, e torna ao cavaíleiro do 
Salvage, que depois de ser são das feri- 
das, que recebeu na batalha que passou 
em Londres, tomou licença d'el-rei e Fle- 
rida pera entrar na aventura em que to- 
dos andavam.-» Idem, Ibidem, ca]). 30.— 
(íFlerida depois de cuidar que D. Duar- 
dos estava seguro, abraçou seu irmão Pri- 
malião, dizendo: Senhor, perdoai-me não 
ser isto mais prestes, que na verdade a 
vista de D. Duardos me j'ez esquecer 
de tudo.n Ibidem, cap. 4'ò. — «Alguns 
depois de o vêr a elle, iam ver ao gigante 
Dramusiando e ao cavaíleiro da Fortuna; 
tando por cousa esp)antosa por mão de um 
cavaíleiro ser vencida aquella ferocida- 
de.h Ibidem. — «PJsta determinação sua 
o fez fazer a muitos, e não consentiram 
a Arnedos nem a Recindos, que se fossem 
té que todos tornassem lá, pera ver onde 
tanta gente coubera. Ao outro dia depois 
d'isto estar assentado, el-rei, rainha, impe- 
ratriz Agriola e Flerida em companhia 
dos.mais reis e príncipes se partiram da 
cidade de Londres, caminho d,aquella fa- 
mosa torre, naquelle tempo tão nomeada 
e temida polo mundo, de que já agora 
não ha hi memória.<> Ibidem, cap. 48. 
— «No meio delle havia esguichos d'agua, 
que saiam pera o ar, com tanta juria, 
que subiam ao mais alto das casas: de- 
pois d'isso o madeiramanto d'ellas era de 
uma invenção tão nova e suhtil, que se 
não podia comprehender no juizo de ne- 
nhum homem o principio nem o fim del- 
le.^ Ibidem, cap. 58. — «Depois de vin- 
das foram recebidas com estes homens, e 
em suas vodas feitas tamanhas festas, co- 
mo poderam ser nas do mesmo L loriano; 
assim porque seus maridos eram, pessoas 
de muito preço e grandes estados, como 
porque el-rei e D. Duardos o quizeram 
assim.» Ibidem, cap. C5. 

Depois cie cinco lustres já aqucllii lioiii, 
Qu'i>.o Mundo me mostrou cm noito escura, 
Me tonia a quarta vez, e com braiidnra 
Do mão planeta me defendo agora. 

AXT. KKIllt., SuNKTO», 1ÍV. II, U." ."7, 

— <íE isto acho eu, que ainda ha herã- 
ça, ou p)ara melhor dizer, maldição de 
nosso pay Adão, que nos alcãçou: pois 
vemos, que como notou Ruherto, depois de 
auer encorrido em a pena de morte, pos 
por nome a sua molher, Eua, que quer 
dizer vida.ti Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, p. 3 V., col. 2. — «O 
mesmo aconteceo ao fdh) Prodigo, cuja 
boa ventura esteue em carregarem tanto 
sobre elle as misérias, que a fome o me- 
tesse a caminho, pois como diz S. loucas, 
Porierat, & inuentus est, que depois de se 
perder joi achado, porque o pay jnadoso, 
que vio ir perdido, & fugido o filho de 
casa, mandou em seu alcance, tantas fa- 
mas, (& tantas afrõtas, qua o alcançárão, 
(È trouxerão outra vez a sua jn-ezensa.-n 
Idem, Ibidem, p. 32, col. 2. — «E tal fi- 
cou (diz Santo Ambrosio) depois d'aquel- 
le rapto & tanto podião com elle os dese- 
jos de se ver com Christo em a gloria, que 
andaua num puro extasi, & como se per- 
dera o vso dos sentidos, tudo o qua via, 
estranhaua.y> Ibidem, p. 47 v., col. 1. 
— «Os prêmios, & as coroas, não se dão 
senão depois de merecidos, nem o la- 
urador colhe os fruitos, senão depois de 
bem cultiuados os campos, & as plãtas: 
<& conforme a isto não dá Daos a coroa de 
sua gloria senão depois de sairmos ven- 
cedores das tribulacpes & tentaçõens desta 
vida.»Ibidem, p. 52, col. 2. — «Os Roma- 
nos, diz São Chrisostomo, não triumpihauão 
em Roma, senão despois de vencerem as 
batalhas que dauão em Espanha, em Fran- 
ça, em Asia, & em África.d Ibidem, p. 
52. V., col. 2.— «Depois de Moyses auer 
visto a Deos em a çarça, (£• depois de lhe 
ter dado supremos poderas sobre Phraó, 
tornandose a casa de seu sogro letro, de 
nenhuma cousa destas lhe deu conta, mas 
só lhe dise, cSmo conta a Escriptura, que 
lha conuinha tornarse ao Egypto.t Ibi- 
dem, p. 52, col. 2.—«E muy particular- 
mente em ter, depois da diuina graça, ao 
P. Francisco por autor do principio, e 
fim de sua conuarsam: que pior isso L^eos 
nosso Senhor o entrataue em Goa té a tor- 
nada do padre, por que nossa Companhia 
lho deuesse todo, e ella tauessa o preço, 
qiha dá a huma paça rica, nam experimen- 
tar outras mãos em seu feitio, mas ser co- 
meçada, e acabada, posto que em ãiuersos 
tempos, pelas do mestre mais famoso.» 
Liicena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 5 — <íNem aqui vai tanto o que 
dizem, que do bom soldado se faz o bom 
Capitam; antes he necessário que nunca 
largue o officio de pelejar, quem ouuer de 
fazer o de mandar como conuam, e como 
o encomandaua o Apostolo a Timotheo de- 
pois de Bispo.D Ibidem, Liv. iv, cap. 
4.— a Ali vireis LLerodes dar em muytas 
cousas audiência, e fingirse grande ami- 
go do Bautista, sem nunca chegar amais, 
que a prometer que faria Christam a hum 
de seus f ilhos em tanto que jior autorida- 
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de do Gouernador da índia ficasse de- 
pois de o ser Iley das ilhas do Moro.d 
Ibidem, cap. 13. — ^Poucos dias depois 
do Governador jmrtido se embarcou Ei- 
tor da Silveira, e dando á vela, logo á 
sahida de Qoa achou o recado de Chris- 
tovão de Sousa, em que o mandava cha- 
mar pera ir tomar posse da fortaleza 
de Dío.d Diogo do CoutO; Décadas, IV, 
Liv. I, cap. 9. — «Partido Dom Jorge 
de Menezes de Malaca pera as Ilhas de 
Maluco, como atrás temos dito, (que foi 
a primeira cousa, em que proveo Pero 
Mascarenhas, depois de ter recado qus 
era Governador,) foi seguindo sua via- 
gem pela via de Borneo, como levava 
por regimento.-» Ibidem, Liv. iir, cap. 
3. — uSuccedeo neste mesmo tempo, de- 
pois de Pero Mascarenhas embarcado pera 
Goa, ir áquelle porto hum navio de Por- 
tiiguezes a fazer seu resgate, os da terra, 
ou fosse pior cubiqa, ou pelo que quer que 
fosse, mutáram todos os que hiam nelle.D 
Ibidem, cap. 4. — «Depois da sua che- 
gada logo o Governador se embarcou, e 
deo á véla com huma Armada de mais 
de cento e cincoenta vélas, em que entra- 
vam vinte galeões, e náos, muitas galés, 
e galeotas.D Ibidem, Liv. 8, col. 2.— 
«Alii lhe foram dar nas meios algumas 
náos de Camhaya, e do Achem, que logo 
foram rendidas, e algumas de pouco jior- 
te, e depois de lhe tirarem o substancial, 
lhes deram fogo por se não pejarem com 
ellus, e outras deixáram com as fazendas, 
que levaram comsigo até Ãlescate, onde fí- 
cáram os galeões: e o Capitão mór em os 
navios de r.emo se foi invernar a Ormuz, 
levando as náos de preza, que se vendêram 
com as fazendas, o que tudo importou per- 
to de oitenta mil pardaos, que fizeram as 
despezas da Armada.^ Ibidem, cap. 10. 
— «Depois da Cidade toda\oubada, e es- 
calada, lhe deram fogo, em que toda se 
consumio até os alicerces, que foi cousa te- 
merosa de ver, por ser toda de madeira, 
cujas labaredas parecia que chegavam aos 
Ceos; e a todas as embarcações que esta- 
vam varadas, e outras no mar também se 
lhes deo fogo de maneira, que tudo ficou 
feito cinza.y> Ibidem, cap. 12. — oEmfim 
a Cidade foi entrada, e a Rainha, e o fi- 
lho cativos. Soltão íSadur reformou a Ci- 
dade, e deixou nella alguns Capitães com 
sincoenta mil homens de guarnição, e de- 
pois disso andou ganhando as mais Ci- 
dades, e Villas daquelle lieyno.T> Ibidem, 
Liv. IX, cap. 3. — ilium Rey do Dely, que 
foi o maior Senhor que até então houve 
em todo o Oriente: e sahindo de suas ter- 
ras co7)i grandes exercitos, entrou pelos 
Reynos do Decan, que eram de Gentios 
sujeitos aos Reys do Canará, e a j^oucos 
golpes os sujeitou a todos; e nelles deixou 
j)or Governador hum filho seu, (ainda que 
outros dizem que sobrinho,) chamado Tho- 
galaça, que he aquelle, a quem. João de 
Barros nomea por Abetxa, no que nos não 

embaraçamos, porque pôde mui bem ser, 
que este fosse o nome depois de ser Rey, 
e oídro o seu proprio que dantes teria, 
porque todos estes Reys tem muitos nomes ; 
e todavia nas Chronicas dos Mouros no- 
meam a este Thogalaça pelo primeiro Rey 
do Decan, e foi o primeiro Mouro que 
nelle começou a reinar.n Ibidem, Liv. x, 
cap. 4. 

Aqui viril por vias duvidosas 
Entrar no salso lago, e grande seio, 
Depois de romper Serras pedregosas, 
Este que á Terra dá tao grão rodeio, 
Physon, ou Ganges, que das abuiidosM 
Enchentes tal soberba a tomar veio, 
Que neste Mar seu curso temerário 
líe maia competidor, que tributário. 

EOLIM DE MOUKA, NOV. DO HOMEM,C. I, est. 43. 

— iiPor dous magustos, que ambos me- 
rendão, depois de muyto bem dezhonrados 
elle, e seii contendor, eylos amigos.n Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 20. —«O malditopantufo de huma 
beata d'estas, que crismão a conveniência, 
já depois de grande, & lhe chamão devo- 
ção.íi Idem^ Ibidem, p. 92.— «Depois c?e 
como morto lhe rezarem hum responso em 
sua profissão,pjor santissima ceremonia de 
verdadeiro desengano, por tal modo resu- 
cita dos mortos aos vivos, que os vivos se 
quizeraõ ver mortos, antes que velo a elle 
resucitado.í Ibidem, p. 173. 

Aqui se proitra o Eei, o Eterno invoca 
Depois dos nautns o esquadrão famaso 
A's cerenioniíis ultimas convoca, 
Ao ronco som do bronze cstrejjitoso. 

AGOST. DB MACEDO, ORIENTE, C. ir, est. 23. 

Nellaa Leandro vai quasi afíc gado, 
Só hum braço entre as oud.is ee lhe via, 
Que o outro tem já de nadar cançado : 

. Ao longe escassamente 
Na torre de Ero a frouxa luz ardia ; 
Porém naquella noite inutilmente. 
Ah que farias Ero, quando viste 
Ka praia o corpo triste 
Desse, que por amar-te, 
Ilida depois de morto foi buscar-te ! 

J. X. DE MATTOS, KIMA8, p. 27Ü (3." Ccl.). 

— Loc. CONJ.: Depois que, desde o 
tempo cm que; posteriormente ao tempo 
em que.— aQuem lhe tolhera depois que 
elRei morreo, que o logo nom notificara?» 
Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 29. 

Agora vejo. O mesmo me parece, 
Porque depois que Altía está distante, 
Quando se falia nella, se entristece. 
Sem poder disfarçallo no semblante. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 184, (3.' Cd). 

— Depois que, no sentido de : logo que, 
desde que, quando.— «Tanto que p)or so- 
mente pedir ao Juiz, que lhe mande dar 
o trellado do libello pera responder a elle, 
loguo parece haver em elle consentido, e 
jaa o naõ poderá mais recusar: salvo se 
houver a recusaçaõ de novo, porque a re- 
cusaçaõ, que vem de novo, se pode poer 
em todo o tempo ante da Sentença, naõ 

fazendo a parte, depois que dello 
noticia, alguum aido, perque 
consentido ao Juiz, como dito 
nações Affonsinas, Liv. in, Tit. • ^ 
«Mandara premder, depois que^ cowe , 
Jffante Dom Fernando sexí irmão, 
vera comvidado esse dia.n Fernão Lop ) 
Chronica de Pedro I, cap. 34. 

1.» D. Não digo eu, irmào, assi: 
Mas a esta tornarei, 
E veremos : 
Torna-la-hei a alEigiU-, 
Depois que cila sair fora 
Da Igreja 
E começar de caminhar; 
Hei de apalpar 
Se vencerão ainda agora 
Esta peleja, 

QIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Porque, se o não tornais, 
Não vos querem absolver ; 
E he mui mao de volver, 
Depois que o apanhais. 

IDEM, AUTO DA BARCA DO INF. 

— «E depois que Filena esteve 
em mil temores, e fraquezas que nios i 
vO^.D Barros, Clarimundo, Liv. H» 
6. — 1-E depois que todas passaraõ o 
po em algumas de prazer, por ser JO' ^ 
tarde, despedio-se Filena, e inda ^ 
como ella esperava, com tudo foi ^ 9 
tanto contente, porque já subira o 
do gráo, que é o mais perigoso neste 
gocio.D ídem, Ibidem. — «E depois, 
todas estas cousas lhe sàltearão o c®' 
ção, tornou o cuidado com favor da 
reza das palavras, que na carta 
e cobrou posse delle.» Ibidem- 
vindo eu a terra do primeiro encon 
mandou, que me apresentasse 
Vossa Magestade, e lhe dissesse^ de 
parte, que beija Fossas Reaes mãos, e 
peza de fazer nojo em cousas de sua í 
porém depois que souber a razaõ po 
o elle faz, receberá sua discidpO"^ 
dem, cap. 7. — «E depois qiíe se 
formou melhor das cousas que a 
cavaõ, chamou a conselho pera 
p>arccer de todos, e razoando cada 
segundo seu parecer, disse 
que ácerca do que a elle tocava, e 
prestes pera pôr aquelle corpo . 
serviço.» Ibidem, cap. 9. —«Depois 
estes Cavalleiros foraõ curados, g 
gantes postos em poder dos Anei 
principaes da Ilha, foi Clari^u'"- 
cárcere, e por sua mão tirou Braca^ 
todolos outros, que com elle estavaoj^ 
tre os quaes eraõ duas donzella^) 2 
davaõ em guarda de Mim qiie 
glez, que morrera em huma batai' > 
com hum filho de Taulfo hou^e.'» 
dem, cap. 12. — «E a este teinp 
tava Clarimundo taõ transporta 
muitos lhe fallavaõ, a que naõ ^ 
E depois que Artinaõ beijou as 
Emperairiz, chegou-se elle, e Dom ^ ^ 
te, e Fendibal a fazer outro tan o,^^ 
os recebeo com muito gasalhado 
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^^ntindo, que lhe tomassem as mãos: E 
^^gando a Clarinda foi tamanha a tur- 
^çaò nella, que lhe cahiraò as luvas, t 
tóidem. — «Depois que se partiraõ da Côr- 

^(IRei Adriano cont Dom Dinarte, 
por huma aventura, que todos acharaõ, 

conveio a partarem-se; e andando 
<^ada hum por sua parte fazendo ohras 
'^^gnas deites, vieraõ-se Asquilante, e Fen- 
«loaí a encontrar, tendo já perdido de sua 
Companhia Blandonir de Torhim, e este 
J^nhecimento que ambos tiveraõ foi por es- 
'''(tnha aventura, e perigo de suas vidas 

P'^1'^ causa de hum dom, que tinhaõ pro- 
''^tido a huma donzella, e se ella naõ_ 
jora que os fez conhecer, juntamente per- 

^'>'ad as vidas, e d'aqui se foraõ ambos 
esta donzella ás Ilhas de Tauljo, onde 

jouberaü, que era ido a tomar a Ilha De- 
^^tosa.» Ibidem.— <iE depois que foraõ 

'^^1'ados começou Dom Dinarte de lhe 
P^'>'guntar a causa de tal acontecimento, 
'^^'■'ídando que d^outrem houveraõ aquelle 
'nial; porque quando Fendibal sahio da 
Poitsada bem o sentio levantar da cama: 
^ sabia seus amores, e como hia fal- 

a Lindarifa por huma janella, e en- 
lava pela parede do Laranjal, sem da- 

disto conta a Clarimundo, porque 
P''^sumiaõ seus amores, e xiaõ no muito 
"'Pj^rtado nelles.y) Ibidem, cap. 17.— 
^lui liQiYi pareceo este conselho a Dom 

jnarfe, e Fendibal: e mandarad logo 
. '''^1' antes, que amanhecesse; e como Cla- 

^'''"^undo tinha mais o cuidado no seu, que 
Sua saúde, apartou-se com Filena: e 

pois que lhe disse algumas cousas, mun- 
^Oíí-Z/ie_, que havida a reposta de Clarinda 

josse buscar: e disse a seu irmão, que 
^ " ia queria levar consigo ;porque faria 

Caso menos suspeiíoso : e concertado tudo 
cavalgaraÒ todos quatro, e foraõ-se 

^ 'caminho o melhor que poderaZ té che- 
ao Castello de Erbuda, que os re- 

«0 com muito gasalhado.D lJ}idein.—■ 
^^'>'inda .ainda que se pejou hum pou- 

com tudo tomou-lho com gran- 
,j 1 ^9'>'adecimentos: e naõ se pode ter que 

olhasse na pedra, e vio aquella ima- 
"í de quem ella queria, toõ alegre, e con- 

lu bem mostrava a innocencia do 
rn^. impunhaõ, e depois que passou 
cen!?"'* outras cousas com Árjila favore- 
iue Ibidem, cap. 22. — «Depois 
"iei- idade, buscaraõ de co- 

para si, e pera mim; aquelloutra 
desta, e colaça de todos, tem- 

lu.0 tanto amor por hum destinto mi- 
que os vem a ver duas vezes no 

sg ■* 'ieshi tornaõ-se a pacer, e quando 
afadigadas das outras alimarias 

íçjjj ^ Santa casa pmr amparo.» Ibi- 
28. — aE depois que olhou 

08 PfÇas, abrirão os lios onde vinhaõ 
dos sete Infantes, que eraõ de 

'"««a forrados d'outra de pello.t 
áV ***—- <sE arrasando-se-lhe os olhos 

" '^otn a lembrança do tempo em que vi- 

ra Cavalleiros, e armas, chegou-se o Clari- 
mundo, e depois que o salvou mui man- 
samente, perguntou-lhe que ventura o trou- 
xera allií Clarimundo lhe contou entaõ, 
que a tormenta lhe fizera tomar aquelle 
porto, e aSsi todalas outras cousas que 
passara com os Leoens, mas que tudo 
dava por bem empregado.n Ibidem. — 
«Depois que o cavalleiro da fortuna se 
começou de caminhar algum tanto menos 
triste, por aquelle pequeno serviço, que a 
sua senhora fizera; e com este contenta- 
mento, que tíelvião sentiu nelle, o fez co- 
mer, cousa que té então não fizera, e pra- 
ticava mais solto nas suas: trazendo-lhe 
á memória tamanho erro era esquecer-se 
de si, pois nisso não aproveitava nada, e 
perderia a vida, com que podia servir 
quem a tirava.d Ibidem, cap. 20.— «Pois 
Alayortes o gran-cam e o Soldão Bela- 
griz, Arnedos e Eecindos depois que pas- 
saram alguns dias em sua cura, indo 
já convalescendo, sabendo o lugar em que 
estavam, Joram tão contentes, que tiveram 
aquelle capitiveiro por bom acontecimento, 
e riam uns dos outros da pressa que cada 
um tinha por se combater com D. Duar- 
dos, e do desengano que delle receberam.» 
Francisco de Moraes^ Palmeirim d'Ingla- 
ten^a, cap. 16. — nForem depois que ao 
assento das casas chegaram, que no mais 
fmido do valle estavam edijlcadas, não 
houve antre elles pessoa a que o modo e in- 
venção dellas não fizesse espanto. Por isso 
não escrevo a maneira de sua composição, 
que seria damnar com palavras o que com 
ellas senão pode dizer. Ibidem, cap. 50. 

Depois que ella teve as flores 
Já colhidiis, & escolhidas 
As demasiadas cores 
Com rosas entreinetidas, 
Fez dellas liãa capella, 
E soltou 03 seus eabellos 
Que eram tam longos como ella, 
K de cada hum a lauo em vollos 
Lhe na cia hfia qucrella. 

nF.RNAHDIM RIBEIKO, EOL., p. 2. 

— «J.SSÍ se deixáram ir pela costa 
adiante, e depois que passáram o Cabo 
de Giiardafu, indo Dom Estevão tão triste 
que queria morrer de pezar, chegados 
a Magadaxo, fizeram aguada.-» Diogo 
do Couto, Décadas, IV, Liv. viii, cap. 2. 

DEPOLlR, V. act. (Do de, c polir). Ti- 
rar o polido a alguma cousa. 

— Depolir-se, v, refl. Perder o poli- 
mento, e brilho. 

t DEPOLISSAGEM, s. f. (Do francez 
depolissage). AcçSo de depolir um vidro, 
um globo ou cópo de crystal, etc., de mo- 
do a dar passagem á luz sem a imagem 
dos objectos. 

DEPOKENTE, adj. (Do latim c/ep&nens). 
Vid. Depoeiile. 

DEFOPULAÇÃO, s. /. (Do latim depo- 
pidatione). Despovoação, estado de um 
paiz despovoado, ou cuja populaçKo di- 
mimie. 

DEPOPULADO, part. pass. de Depopu- 
lar. 

t DEPOPULADÔR, adj. (Do latim de- 
popidator). Que despovoa. — Hordas c!e- 
populadoras. 

— Substantivamente: Um depopula- 
dôr. 

DEPOPULÁR, V. act. (Do latim depo- 
pulare). Despovoar, devastar. 

t DEPOPULARISADO, part. pass. de 
Depopularisar. — Um ministro depopu- 
larisado pelos impostos. Lançar. 

DEPOPULARISAR, v. act. (Do francoz 
depopulariser). Termo novo adoptado pela 
revolução franceaa de 1789. Fazer perder 
o amor ou favor do povo. — Os máos mi- 
nistros depopularisam o sete principe. 

— Depopularisar-se, v. rejl. Perder a 
popularidade. 

DEPÓR, V. act. (Do latim deponere). 
Pôr de parte, deixar, apartar de si al- 
guma cousa. 

íí faz, que O arco a enfraquecer-se venha, 
Quem sempre em comprimillo a força emi o- 
Depondo por hum pouco a gravidade (nha 
Da vossa autlioridade, 
Fermitti-me que possa 
Ir á presença vossa; 
E para vos, Senhor, de quando em quando 
Estes medrosos olhos levantando. 
Livremente comvosco falle, e diga 
Quanto a Fortuna, e a razão me obriga. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 236 (3.® cd,). 

Em tudo consentira 
O bom do imperador : e elrei á pressa 
Vem caminho do Algarve, a invicta espada 
Jurando nào depor sem que no sangue 
Do derradeiro moiro a injúria lavo. 

GABEETT, D. BRANCA, C. Virí, Cap. 8. 

— Abdicar, renunciar a coroa, a au- 
ctoridadc. 

— Destituir, privar alguém do seu 
posto ou dignidade, despojar do cargo, 
mando, auctoridade suprema. 

— Testificar era juizo, declarar com 
juramento o que se sabe a respeito do 
facto sobro que se ó interrogado. — O 
duelo é um resto de barbaridade que de- 
põe contra o estado actual da civilisaçno. 

— Figuradamente : Depositar em mitos 
d'alguem, entregar, confiar. 

— Sepultar, por no sepulchro. 
— Depôr-se, v. refi. Entregar-se, con- 

fiar-se, pôr-se em deposito. — lE se o 
devedor de cada huum dos casos do pri- 
meiro Capitulo offereceo,' e consinou, e 
depôse o que devia da moeda antigua, ou 
nossa que se fez ataa primeiro dia de, Ja- 
neiro da Era de mil e quatrocentos e 
vinte e quatro annos huã libra por outra, 
ou per as moedas, que sefezerom dês pri- 
meiro dia de Janeiro da Era de mil e 
quatrocentos e vinte e cinco annos, ataa 
Janeiro de mil e quatrocentos e trinta 8 
seis annos, a cinquo libras por huma, se« 
gundo era conteúdo na nossa Ilordenaçom 
sobre esto feita, em tal^ caso mandamos 
que seja quite o devedor, e o credor possa, 
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cobrar,o que foi deposito, e consinado; e 
assy mandamos cp-ie seja quite o devedor, 
que offereceo, e consinou, e depôese o que 
devia da moeda antigua, ou nova, como 
dito lie, a quinze libras por huma, per 
estas nossas moedas, que se Jezerom dês 
primeiro dia de Janeiro da Era de mil 
e quatrocentos e trinta e seis annos, de 
real de tres libras e meia, nos casos d'af- 
foramentos, emprazamentos, arrendamen- 
tos, censos, e tributos, e outros direitos em 
que mandamos pagar quinze libras por hu- 
ma desta moeda pela Hordenaqom, que so- 
bre esto fezemos, í&c.» Ordenações Aííon- 
sinas, Liv. iv, Tit. í, § G. 

— Syn". : Bepôr, Abdicar, Demittir-se. 
Estes tres nomes tem uma ideicacomminn, 
e é a de deixar um emprego ou cargo. 
Depôr e demittir-se podem appllcar-se 
tanto aos pequenos cr.rgos, como aos de 
consideração: é um acto espontâneo ou 
forçado. Abdicar diz-se tão somente d'es- 
tes últimos ; e suppõe abandono voluntá- 
rio, ainda que as mais das vezes não liaja 
espontaneidade. 

DEPORTAÇÃO, s. /. (Do latim depor- 
tatione). Acção de deportar, desterrar pa- 
ra fora do paiz. 

— Antigamente, era cm Roma uma es- 
pecie de degredo perpetuo, que difFeria 
do exilio e que começava pela interdic- 
ção do fogo o da agua, o que obrigava o 
condemnado a affastar-se do logar onde 
a sentença tinha toda a sua força. 

— Actualmente consiste esta pena em 
exilar algiiem para um logar determina- 
do, e, mais especialmente, em fazer-lhe ex- 
perimentar a sua detenção fora do paiz. 

deportado, part. pass. de Deportar. 
— Substantivamento : Os deportados. 
deportar, V. act. (Do latim deporta- 

re). Transportar alguém para um logar 
d'onde não deve sair. 

DEPORTE, s. m. (Do italiano diporto, 
recreação). Divei-timento, recreio, passa- 
tempo, desenfado. 

DEPÔS, prep. ant. Vid. Após. 
1.) DEPOSIÇÃO, s. f. (Do latim depto- 

sitione). Acção do depilr, do privar al- 
guém do seu oíFicio, emprego, cargo, 
mando, dignidade; constrangimento pêlo 
qual se obriga alguém a abdicar. 

— Abdicação voIuntaria do officio, re- 
signação. 

— Deposição ecclesiastica, privação do 
beneficio, ou officio. 

— Termo Forense: Acto de depositar 
cm juizo o preço da cousa que se deve, 
ou que pertence a dono litigioso, incerto. 

— Privação da vida ; morte, obito. 
— Depoimento. 
t 2.) DEPOSIÇÃO, s. /. Antiga forma 

do disposição. — «E se o devedor de cada 
huum dos casos dos ditos doas Ca2)i.tulos 
suso ditos ante da nossa llordenaçom que 
fezemos, que pagassem a quinze libras por 
huma, offereceo, e consinou, e depose o 
que devia da moeda antigua, ou nova. 

que se fez ataa primeiro dia de Janeiro 
da Era de mil e quatrocentos e vinte e 
quatro annos, a cinquo libras por huma, 

I per as moedas, que se fezerom des o p>ri-r 
meiro de Janeiro da Era de mil e qua- 
trocentos e trinta e seis annoS, de real de 
tres libras e meia, em este caso manda- 
mos, que se for devedor dos casos do jjri- 
meiro Cajntulo, pague da moeda antigua, 
ou a trinta libras por huma desta moeda 
de real de tres libras e meia, sevi embar- 
go da dita consinaçom, e dsposiçom; e se 
for devedor dos casos do segundo Capitu- 
lo, a saber, de guarda, e condecilho, teto- 
res, e recebedores, e outros casos semelhan- 
tes, paguem a sessenta libras por huma 
desta moeda de real de tres libras e meia, 
sem embargo da dita deposiçom, e consi- 
naçom, como dito ha. D Ordenações AíTon- 
sinas, Liv. iv, Tit. 1, § 11. 

DEPOSITADO,pass. do Depositar. 
DEPOSITADÒR, s. m. (Do deposito, com 

o'sufTixo «dor»). O que deposita ou põe 
em deposito alguma cousa. 

DEPOSITÁWTE, adj. 2 gen. a part. act. 
de Depositar. Pessoa que deposita, poe 
ou dá cm deposito. 

— Substantivamento: Um depositanle. 
DEPOSITAR, V. act. (De deposito). Pôr 

em deposito, dar a guardar nas mãos de 
alguém; pôr em deposito publico, ou em 
mãos do depositário, por ordem da jus- 
tiça. 

— Depositar a mulher que pretende ca- 
sar, ou apartar-se por sevicias, etc. collo- 
cal-a em segurança, em casa honesta, para 
deliberar segundo a sua vontade, ou usar 
dos meios competentes. — «Achando a 
primeira, dcpositou-a em casa honesta; d 
segunda, porém, custou a arrombar-lhe 
as portas, á força de alavancas, com aju- 
da da tropa, por ordem do general, achan- 
do-se finahnente senão afogados n'agua 
como llero e Leandro, como carrapatos 
na lama e na immundicie do seu j)eccado 
até o pescoço: assim foi, por que metti- 
dos em um lago dos tartarugas só appa- 
reciam as cabeças. y> Bispo do Grão Pará, 
Memórias, p. 178. 

— Depositar um cadaver, collocal-o no 
logar d'onde ha de sair para enteiTar-se. 

— Figuradamente : Depositar os seus 
segredos no seio da amisade, communi- 
cal-os a um amigo intimo. 

— Depositar thesouros em alguém ou em 
algum logar, enchel-o de bens. — A na- 
tureza depositou n'elle os seus thesouros. 

— Depositar confiança em alguém, ter 
confiança segura n'elle, tcl-o em bom con- 
ceito. 

DEPOSITÁRIO, A,m. (Do latim depo- 
sitaviiis). 0 que recebeu alguma cousa cm 
deposito, voluntariamente ou por ordem 
da justiça, para dar conta d'ella quando 
for necessaria. 

— Depositário geral, o que recebe, em 
cidade ou villa, todos os bens penhora- 
dos, e depositados por auctoridade do juiz, 

quando por convenção das partos 
confiados a pessoas por ellas escolhi a • 

— Depositário voluntário, o que se cn^ 
carrega voluntariamente da guaiua 
cousa d'outrem. 

— Depositário forcado ou necesM o 
aquçlle a quem se confiou a guarda o 
jcctos na occasião d'um incêndio, 
naufragio, ou qualquer outra even na i 
dade d'esta natureza. 

— Depositário publico, aquelle a 
a lei encarregou a guarda d'actos que 
teressam o estado e a fortuna cios cK' 
dãos. , 

— Depositário judicial, o que « 
belecido por ordem do juiz, como n 
penhora, seqüestro ou embargo. _ 

— Figuradamente: Depositário 
gredos, aquelle a quem se confiaraW- 

DEPÓSITO, s. m. (Uo latim depôs 
Acção e effeito do depositar, do _ 
guardar alguma cousa que ha de sex 
tituida ao que o deposita, ou entrega 
quem pertence. — (ílJizem que tenho 
solado a terra com mandar levantar 
finanças ou deposites a banhos. Se o 
zesse, usava do meu direito; mas, ^6 ' 
no principio d'esta visita, mandei 
doar cinco mil cruzados, que se w® 
viam em Eio-Negro, de fianças, corno 
soppõem assim todos os que vão de ca-•' 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p- 

— Deposito geral, o do cidade 
Ia, logar ou casa onde se deposita ^ a 
ma cousa. 

— Deposito publico, o de 
— Deposito voluntário, o que se 

pelo consentimento reciproco do 
nente e depositário. „ ■ 

— Deposito necessário, quando loi 
çado por algum accidente, tal coiiio 
incêndio, uma ruina, um 
outro accidente imprevisto. Este dep 
também se chama miserável, porqu" r 
veio d'um evento desgraçado. ^ „ dc 

— Logar onde ficam as recru 
um regimento, os soldados doentes. 

— Em termos de Chimica c_dc 
cina, as matérias que se ])recipi 
fundo do um raso, contendo i 
lução chimica ou um liquido seci 
tal é o deposito {sedimentuni) 
mam as ourinas pelo repouso e p 
friamento do 

Termo de Pathologia. 
abscesso, que 6 hoje mais usado; 

c ^ 
'sói"""'" 

nominação deposito (abseessus) .jua- 
se applica aos abscessos formados F o 
tcrias sahidas das suas vias .j.jutiíI' 
infiltradas no tecido cellular ou jep®' 
das em uma cavidade (taes sao ^ 
sitos sangtiincos, urinarios, qu pfi' 
abscessos formados por congcs <i 
metástase. 

— Termo de Botanica. ExtraV' 
da seiva no tecido celullar. 

— Termo de Minei-alogia- 
terrea ou mineral, transportada p 
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® precipitada debaixo do diíFercntos fôr- 
mas. 

DEPÒSTO, part. pass. irreg. do Depôr. 
EPRÁÇA, adv. Publicamente. Yid. Pra- 

Ç3. 
^EPRÃO, adv. Vid. Prão, o Plano. 

. PRAVAÇAQ, s. f. (Do latim depra- 
^O ione). Perturijação, alteração, porver- 

■'•0, corrupção. — Depravação do secu- 
costumes. 

lermo de Medicina. Alteração. — 
Pravação do sangue, dos humores. 

, r~ ®epravação do gosto, do apj)etite, do 
estado no qual as sensações, pro- 

luas pelos orgãos dos nossos sentidos, 
patenteiam com um caracter insolito 

extravagante. 
^Syn. : Vid. Corrupção. 
^EPRAVÁDAMÊNTE, adv. (Do depra- 

^"0, com o suffixo «mente»). De um 
odo depravado, com ou por depravação, 

"Ciosamente, perversamente. 
depravadíssimo, adj. superl. de De- 

, Summaniente depravado, cor- 

^ J^EPRAVÁDO, part. pass. de Depra- 
Constelações ha tam perversas e 

Pravadas no mal que por o fazerem a 
^ o fazem a si, obstinadas e atadas 

^6sdejihar e murmurar, que he huma 
■l^i^nidade contagiosa e per judicial, de 

queria fogir como de pieste. D D. .Toan- 

do ] Ditos da Freira, p. 52 (ed. 
tof maneira, que os velhos (Ê deshonestos, vencidos, (& cegos 
f-, ~ do appetite deprauado, que 

irti I''''^f^nderdõ executar, fundados, 
ã ninguém os via, & assi disseraõ 
g ''ta molher.» Fr. Tliomaz da Veiga, 

P- col. 2. 
^PRAVADÕR, s. m. (Do latim depra- 

"ri- O que deprava, corrompe. 
Corruptor, estragador. 

'-'a?- 1 latim depra- 
Corromper o corpo pliysico, alte- 

v:-! yiciar. Corromper a fidelidade, a 
'"^cle d'alguem. 
f„i~Tl^^Pravar as escripturas, altcral-as, 
''^ícal-as, adulteral-as. 

8_.^g"~~D®Pravar o^aZftcZar_, liabitual-o a cou- 
^•yontas ou nocivas, 

pç P^avar os costumes, corrompel-os, 
Verter a moralidade. 

municlns fortalezas, 
I?sf c fíilsos 03 nmigos : ® >*03 mais nobres faz fazer vilczas; 
1?^.' capitàca aos inimigos : 

® ®'^rrompo virgiuacs ptu-ezas, 
Est" lionra ou fama alguns perigos: 
Og *? .'7""aua ils vezes as seiencias, 

Jiiizoa cegando e as consciências. 
Lus., c. VIII, est. í)8. 

dar '^'^P^avar o juizo, oíFuscar, viciar, 
direcçao ás faculdades intelle- 

 torcer, desviar da rccta razão. 
cstrj^ ■ ''''fi- Depravar-se, perverter-se, 

dar-se aos appetitos, á devas- 
se costumes e o gosto depravam- 

''^^snio tempo. 

DEPRECAÇÃO, s. f. (Do latim depreca- 
tione). Petição ou rogo com instancia; 
supplica para obter o perdão de uma 
culpa. 

—Termo forense. Peditorio do minis- 
tro ao magistrado superior para que faça 
executar algum seu mandado. 

—Termo de Rhetorica. Figura pela 
qual o orador se interrompe no meio d'um 
discurso para pedir aos deuses que acon- 
teça algum bom ou mal a alguém. 

t DEPRECÁDA, s.f. (Vid. Deprecado). 
Documento polo qual um juiz pede a ou- 
tro que curapra o mandado do deprecan- 
te, ou sua sentença, ou faça alguma dili- 
gencia jiulicialmente. 

DEPRECÁDO, purt. pass. de Deprecar. 
— Juiz deprecado, a quem se faz de- 

prccação ou se derigiu uma doprecada. 
DEPRECÁNTE, adj. 2 gen. [Part. act. 

de deprecar.) Que doproca, supplica. 
DEPREGAR, V. act. (Do latim depre- 

care). Rogar, pedir com instaneia, aílinco, 
efficacia; fazer deprecaçõcs. 

— Pedir que não aconteça alguma cousa, 
desejar que se não cíFectue mal ou pena. 

DÍEPRECATÍVAMÊNTE, adü. Em forma 
de supplica, de doprecação, pedindo com 
humildade. 

DEPRECATÍVO, adj. (Do latim dep)re- 
catimis). Termo Didactico. Que roga, 
supplica, que exprime doprecação. 

— Termo de Tiieologia. Forma depre- 
cativa, maneira d'administrar alguns dos 
sacramentos cm forma do preces. Entre os 
Gregos, a forma d'absolvição é depreca- 
tiva, sendo concebida n'estes termos : Que 
Deus vos absolva ; cm quanto que na Igreja 
latina diz-se cm fôrma declarativa: Eu 
vos absolvo. 

— S. m. pl. Deprecativos. Vid. Depre- 
cações. 

DEPRECATÓRIO, adj. (Do latim depre- 
catorius). Oração em que se pede alguma 
coiisa.—Formas deprecatorias. 

— Termo Forense. — Em que se faz de- 
precação, supplica.—Cttj-ta deprecatoria, 
precatória, doprecação a juiz superior. 
— (iPode o juiz mandar citar em todo o 
caso na terra, hu for Juiz per seu Por- 
teiro, efora de seu terrõtorio poderá man- 
dar citar por Carta dejyrecatoria, segundo 
adiante será declarado.-i) Ordenações Affon- 
sinas, Liv. Tit. §. 5. 

DEPRECIAÇÃO, s, f. (Do thema de- 
precia, de depreciar, como sufixo «ação»). 
Acção de •depreciar, baixa no preço, no 
valor mercantil do um i^roducto, no cam- 
bio da moeda corrente^ estado de uma 
cousa depreciada, que perdeu do seu pre- 
ço.—A depreciação do ouro é manifesta 
desde alguns annos. 

— Figuradamente: Menoscabo, mcnos- 
preço, desestimação, desdém. 

DEPRECIÃDO, ])art. pass. de Depreciar. 
DEPRECIADÚR, adj. (Do Latim depretia- 

tor). Que deprecia, (juo causa deprecia- 
ção. 

DEPRECIAR, i'. act. (Do latim depre- 
tiare, de de, e pretium, preço). Rebai- 
xar o valor d'uma cousa. 

— Figxu-adamente : Menoscabar, me- 
nosprezar, ter em pouca estima o mere- 
cimento (Valgucm ou do alguma cousa. 

DEPRECIÁVEL, adj. 2 gen. Que pode 
soffrcr depreciação, ou alteração para mo- 
nos no seu valor. 

DEPREDAÇÃO, s. f. (Do latim depre- 
datione). Acto de roubar, saquear, estra- 
gar, arruinar; o damno, causado por este 
acto.—As depredações dos corsários. 

— IVIalvcrsação.— Depredação das ren- 
das do estado. — A depredação dos bens 
d'uma pupilla. 

DEPREDADÔR, s. m. (Do latim depreda- 
tor). Pessoa que faz depredações. — «A 
denuncia não de um, mas de muitos, ao 
que parece, alcunhara o bispo de depre- 
da dor dos povos, no valor de algumas dú- 
zias de mil cruzados, constantes de míd- 
tas acoimadas no acto das visitas ao ser- 
tão, afjra o levantamento das fianças dos 
banhos, convertidas em proveito projrrio.-» 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 26. 

DEPREDÁR, V. act. (Do latim depre- 
dare). Roubar, saquear, fazer preza; ta- 
lar os campos, fazer coiTorias; deprada- 
ções ; devastar. — Depredar as proiwie- 
dades, a fazenda, uma cidade, etc. 

DEreEDATÓRIO, A, adj. (Do latim de- 
pradator, oris). Que contém rapina, fur- 
to, ou tende a roubar, fraudar. —Artifi- 
cio, systema,projecto depredatorio.—Ma- 
ximas, planos, principios depradatorios. 

DEPREHENDÊR, v. a. (Do latim depre- 
hendere). Descobrir, vir no conhecimento 
d'alguma cousa. — <iE assi todalas cou- 
sas sejam construídas, que nem huã sus- 
peiçom fique ao menio, per que decebudo, 
que non seja, perecer possa, o que per es- 
provamento deprehendemos; mais seme- 
Ihavilmente os pobres esto façam, mays 
aqueles, que de todo in todo nem huã coti- 
za am, simplizmente façam, e cum obla- 
çom offeresçam o seu ffilho dante as teste- 
molas.y> Regra de S. Bento, cap. 59, em 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i. 

DEPREHENSÃO, s. f. (Do latim depre- 
hensio7ie). Acção do apanliar alguém cm 
flagrante delicto. O facto de ser surpre- 
liendido cm alguma acção secreta ou cri- 
minosa. 

— Figuradamente: Descoberta, conhe- 
cimento d'alguma cousa. 

DEPRENDÊR, v. act. Termo Antigo. 
Vid. Aprender. 

DEPRESSA. Vid. Pressa. 

Disse então a Velloso um companheiro, 
(Começando-se todos a sorrir): 
«.OuIh, Velloso amigo, iiquello outeiro 
K melhor de descer, ijue de subir?' 
• Si 6, responde o ousado aventureiro; 
Mas quando eu para c:l vi tantos vir 
I)'aquciles eães, depressa um pouco vim, 
Por rne lembrar, que estaveia cil sem mim, • 

cAH., r.us., c. y, est, 35, 
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— <i.Vós Senhor dareis licenqa para que 
minha tia vá continuando com a devessa, 
e me diga, quem he aquelle homem, que 
tão depressa, e tantas vezes ao dia, mais 
que as crescentes do mar Euripido, cru- 
za este terreyro.D Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 206. 

Porém faltou ás juras tão depressa, 
Que creio, (e não me engano) que em Pastoras 
Dura mais hiima flor, que huma promessa. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 193. 
DEPRESSÃO, s. f. (Do latim depres- 

sione). Termo de Pliisica. Abaixamento 
que experimentam certos líquidos nos tu- 
bos capillares. 

— Termo de Cirurgia. Abaixamento 
accidental em certas partes do corpo. — 
Depressão dos ossos do craneo. 

— Termo de Astronomia. — Depres- 
são do horisonte, abaixamento do hori- 
sonte visual abaixo do horisonte verda- 
deiro. 

— Figuradamente : Abatimento moral. 
Vid. Demissão. 

DEPRESSO, adj. (Do latim depressus). 
Deprimido, abaixado, abatido. 

DEPRESSÔR, adj. (Do latim depres- 
sus). Que serve para abaixar. 

— S. m. O que deprime ou abate. 
— Termo de Anatomia. Musculo que 

serve de abaixar as partes a que está 
preso. 

t DEPRESSÓRIO, s. m. (De depressor, 
com o suffixo «io»). Termo de Cirurgia. 
Instrumento de que se faz uso, depois da 
operação do trepano, para abaixar a dura 
mater e collocar o sindon. 

f DEPRIMÍDO, part. pass. de Depri- 
iv.ir. 

DEPRIMÍR, V. a. (Do latim deprime- 
re). Comprimir de modo a deixar de- 
pressSo; abaixar, abater; fazer abater, 
descahir; abaixar o valor^ o preço, o 
merecimento de alguém. 

— Figuradamente : Humilhar, envile- 
ccr, vilipendiar. 

— Syn. ; Deprimir, Envilecer, Humi- 
lhar, Abaixar, Rebaixar, Degradar-se, 
Deprimir tem uma significação opposta 
ii do verbo subir, e a acção que cx- 
])rime produz por um abatimento pro- 
fundo uma mudança do situação, d'esta- 
t!o, e de condição: esta acção põe entre 

,1 altura da qual o objecto cahe, e a sor- 
te d'humiliação em que sc acha, um gran- 
de intervallo, , o que suppoe necessaria- 
mente que este objecto estava n'uma gran- 
de elevação. A acção do envilecer produz o 
desprezo, a vergonha, e imprime a infamia: 
faz mais do que humilhar, e deprimir. 
Por exemplo, o homem grande pôde ser 
humilhado, deprimido, mas nunca envile- 
cido: a sua gloria o segue na humiliação : 
exalta-o a sua grandeza quando o depri- 
raem; mas a sua virtude o protege do 
aviltamento. O verbo abaixar exprime 
uma acção moderada para designar o aba- 
timento mediocre: a acção de rebaixar é 

mais forte e de maior effeito. Fallando 
do orgulho, da arroganeia, da presum- 
pção, e dos vicios é melhor dizer rebai- 
xar do que abaixar. Finalmente, degra- 
dar-se significa praticar baixezas indignas 
de um caracter probo, e que aviltam a 
tal ponto o individuo que as commette, 
que fica como segredado do resto da so- 
ciedade. 

DEPSÁDE. Vid. Dipsade. 
DEPTÉRA, s. m. Na egreja de Ethiopia 

corresponde ao levita da lei antiga. 
DEPURAÇÃO, s. f. (Do thema depura, 

de depurar, com o suffixo «ação»). Ter- 
mo de Chimica. Acção pela qual se faz 
sahir de qualquer substancia, e principal- 
mente de um liquido, as matérias que 
lhe alteram a pureza e transparência ; cla- 
rificação, defecaçao. 

— Termo de Pharmacia. Separação es- 
pontânea, que se eíFectua em um liquido 
turvo quando se deixa repousar em vaso 
cylindrico: as partículas sólidas se ajun- 
tam no fundo do vaso, e o liquido se tor- 
na claro. A depuração não é muitas vezes 
mais do que um preliminar da clarifica- 
ção. 

— Termo de Pathologia. O trabalho 
pelo qual a natureza purifica a economia 
animal. 

DEPURÂDO, part. pass. de Depurar. 
DEPÜRADÔR, adj. (Do thema depura, 

de depurar, com o suffixo «dór»). Que 
depura, alimpa; apura. 

DEPÜRÁR, V. act. (Do latim depurare). 
Purificar. — Depurar o sangue. 

— Clarificar. Depurar a agua por meio 
da distillação. 

—Alimpar das fezes e partes heteroge- 
neas, afinar.—Depurar os metaes, os saes. 

— Depurar o ar, purifical-o pela ven- 
tilação, e processos desinfectantcs. 

— Figuradamente: Alimpar, purgar. 
— Depurar uma cidade, livral-a dos ho- 
mens perversos, e sediciosos. 

t DEPURATiVO, adj. (Do thema depu- 
ra, de depurar, com o suffixo «ativo»). 
Que serve para depurar. 

— S. m. pl. Depurativos. Termo de 
Medicina. Medicamentos que se julgam 
proprios para fazer sair da massa dos 
humores os princípios que alteram a sua 
pureza. 

DEPÜRATÓRIO, adj. (Do latim depu- 
ratus, part. pass. hj^pothetico d'um ver- 
bo latino desusado depurare; de de, e pu- 
ro). Que serve ou contribue para depurar. 
— Processo, operação depuratoria. 

— Termo de Medicina antiga. — Mo- 
léstias depuratorias, as que (como as be- 
xigas e outras) depuravam a massa dos 
humores, propriedade que lhes attribuiam 
os antigos. 

— Fasos depuratorios, vasos para de- 
purar. 

— Figuradamente: Lifarmações depu- 
ratorias da verdade, apuradoras da ver- 
dade. Vid. Depurador. 

DEPUTAÇÃO, s. f. (Do latim deputado-^ 
ne). Acção de enviar algumas pessoas es 
colhidas em um corpo ou assemblé»; co® 
com missão especial. . , 

— As pessoas deputadas; corpo, J'™ 
dos deputados. 

DEPUTADO, part. pass. de Deputar. 
— S. m. O que é mandado com a 

ma commissão da parte de um governo, 
de um soberano, de uma repubhca, pi^" 
vincia, corporação, etc. i 

— Membro de corpo deliberante, 
uma junta, de tribunal. — Camara " 
deputados. Vid. Camara. < 

DEPUTÁR, V. act. (Do latim deputare)-^ 
Mandar um ou mais indivíduos de 
corporação encarregados de tratar 
cio relativo a ella. — A junta depu " 
seis dos seus membros. 

— Delegar poderes. 
— Nomear o povo por seu represei 

tante em congresso nacional, ou cortes. 
— Nomear membro de certos tribunae • 
— Antigamente: Destinar, assigna^' 

designar. .. 
— Consignar. — Deputar uma ' 

para uma obra. . 
DEQUITAÇÃO, s. f. (De de, e 

Termo de Medicina. O terminar a 
o trabalho do parto. 

DEQUITADÚRA. Vid. Dequitação. 
DEQUITÁR-SE, v. refl. (Do de, c 

tar-se). Parir, delivrar-se. - 
DEREITAMÈNTE. Antiga forma de v 

rectamente. — (/.Esse provivil, e \ 
tamente conuem todalas cousas adespo • 
Regra de S. Rento, cap. 2, em Ine ' 
d'Alcobaça, Tom. i. ^ 

DERÉITO. Antiga forma dc_ Direito 
d Amava muyto de fazer iustiça coin 
reito; e assi como quem faz 
andava pollo regno.» Fcrnào Lopes, 
nica de D. Pedro I, cap. 1. 

Diah. Gafo eu ? 
Pas. A bem; 

Nào hei d'ir per acajuso, 
Emque me custe algorrem, 
CliinfrSo, ou meio vintém, 
Ir dereilo como o fuso 
Pera alem. 

OIL VIC., AUTO DA IIAKCA DO rUR«' 

DERELICÇÃO, s. f. (Pr. derreU<}<-í^^^^. 
latim derelictione). Termo Forense, 
dono, desamparo; deixação. cl" 

DERELÍCTO, adj. (Pr. derreíi^^°K^i,. 
latim derelictus). Termo Forense, 
do, abandonado, desamparado. ^lo 

— Cousa derelicta, abandona 
dono, cujo dono se ignora. dei- 

— Pro derelicto, ao abandon > 
xado sem tenção de se recuperar- ,^^6- 

DERENÇAR, V. act. ant. Vid- í' 
çar. Jnvisio^^^^' 

DERISÃO, s. f. (Do latim 
Acção pela qual desprezamos^^ 
pessoa ou cousa, ou escarneceu 
tornando-a ridícula. 
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DERISCADO, part. pass. de Deriscar. 
DERISCÂR, V. act. (De de, c riscar; 

pr. Derriscar). Termo Forense. Riscar, 
apagar com riscos de penna, cancellar. — 

®riscar a escriptura. — «O Chancel- 
'' o segundo Officio de Nossa Casa 
'^^uelles, que teem Officio de Puridade; 

bem assi como o Capellam há medianei- 
'? Deos, e Nós em feito de Nossa 

hem assi ho he o Chanceller antre 
e os homeenSy quanto he em as cou- 

^^''nporaaes, e esto he, porque todalas 
que Nós livramos per cartas em 

i^alquer maneira, que ajam de ser fei- 
consirando elle as deve a veer ante 

as seélle, por guardar que nom se- 
í®"! dadas contra direito de maneira, que 

® receba dapno, nem vergonha; e se 
^o,r, quQ Jii alguma, que nom fosse 

jnta, como devia, deve-a deriscar com pe- 
que dizem em latim cancellare, e des- 

^ palavra tomou nome o Chançnller, e 
deve assi fazer, quando as Cartas fo- 
(íssignadas pelos Desembargadores, 

í"® quando as Cartas forem assinadas 
Nós, nom as deve grosar, nem can- 

^Uar, mais deve-as de trazer a Nós pera 
dizer as duvidas, que em ellas tem. ti 

'"denações Affoiisinas, Liv. i, Tit. 2. 
■~-Deriscar-se, v. reji. Deriscar-se do 

da freguezia, mostrar bilhete de con- 
ssao e communhão por desobriga de qna- 

^®3ina; fazer riscar o nome no rol da eon- 
®^o. Vid. Derriscar. 
"ERISÓR, s. m. (Do latim derisor). O 

^*^6 faz derisào de alguma pessoa ou cou- 

^ L ^ofador, escarnecedor. 
^ "ERISORIAMÊNTE, adv. (De derisorio, 

o sufíixo «mente»). De modo deri- 
sorio. 
_ ^ERISÓRIO, adj. (Do latim derisorius). 

contem derisão, que exprime zom- 
mofa; feito ou dito por cscarneo, 

pfa illudir; ludibrioso, insultantc.—Pa- 
^^'"'as, expressões derisorias. 
^ Gestos derisorios, ridiculos. 

, ERIVAÇÃO, s. f. (Do latim derivatio- 
Acção o eíFeito de derivar uma cou- 

"Je outra. 
ç ' Termo de Grammatica. A relação 

que se acha uma palavra para com o 
thema ou raiz, de que ó formada por 

Qu T ™ suffixos ; processo pelo 
^eir palavra é formada d'essa ma- 

As leis da derivação, 
i^ermo de Hydraulica. Nova direc- 

que se dá ás aguas de um i-io ou la- 
' para formar um canal, etc. 

Termo de Medicina. Mudança de 
Ou tomar aos humores 
aljjf ° ®^i^gue que haviam carregado para 
deg parte do corpo, com o íim de os 

outra onde poderiam causar 
®Qtes; definição viciosa, porque se 

S5o ^ phenomenos secundários da ac- 
clo.^^^^^.ipal. Define-se melhor d'este mo- 

' •'^Xcitação artificial que tem por obje- 
voL. u_99 

cto destruir a tendencia dos fluidos que 
se encaminham para um centro morbido, 
no qual existe um fóco d'irritação com 
exaltação das propriedades vitaes. Assim 
considerada, a derivação não differe da 
revulsão. Vid. esta palavra. 

—Figuradamente: Origem, descenden- 
cia. 

— Jogo, trocadilho de palavras, de sons 
que têm alguma semilhança, o cujo sen- 
tido ó differente. 

Dias ha qu'eu imagino 
Qu'em vos amar e servir 
ííão ha amador mais/no ; 
Mus sinto que de mofino 
Me fino sem o sentir. 

CAM., FILODEMO, act. 2, 8C. 5. 

Dco-no3 a amostra do vinho 
Mas nào a amostra do panno 
Que ilida que o vinho tem corpo 
De lotas só ha usado. 

JKB. UAIIIA, JOHN. III. 

A todos os vi em couros, 
Nenhum em botas calçadas 
Porque do couro d:is botas 
Fazem vinho nas borrachas. 

ID£M, JOHN. I. 

Como era hum braço de mar, 
E nelle pó se não acha, 
Acudio hum pé de vento 
Dando um cambapé na barca. 

IDEM, IBIDEJI. 

DERIVADO, part. j;ass. de Derivar. 

Vem do toda a província, que de um Brigo, 
So foi, já teve o nome derivado ; 
Das terras que Fernando, o que Rodrigo 
Ganharam do tyraimo e mauro estado. 

CAM., Lus., c. IV, est. 8. 

Este snrA Martinho, que de Marte 
O nome tem co'as obras derivado ; 
Tanto em armas illustres em toda parte, 
Quanto em conselho sábio, e bem cuidado. 
Succeder-lhe-ha ali Castro, que o estandarte 
Portuguez terá sempre leviintiido, 
Confoi-me suecessor aosuecedido, 
Que um ergue Dio, outro o defendo erguido. 

IDUM, IBIDEM, C. X, Cst. C7. 

— S. m. Palavra formada d'uma ou- 
tra palavra. — O verbo correr e seus de- 
rivados. 

DERIVÁKTE, adj. 2 gen, (Do latim de- 
rivans, derivantis, part. act. de deriva- 
re). Que deriva ou se deriva. 

derivar, V. act. (Do latim derivare). 
Desviar as aguas do seu curso. 

— Termo do Medicina. Derivar os hu- 
mores, fazel-os sair por um lado diffe- 
rente do lado por onde saiam anterior- 
mente. 

— Termo de Grammatica. Formar uma 
palavra de uma raiz ou thema, por meio 
de certos elementos morphologicos, cha- 
mados suffixos. 

— V. n. Termo de Nautica. Descaír, 
apartar-se do rumo o navio. 

— Nascer, proceder, trazer origem, des- 
cender. — Todos os males derivam das 
paixões. 

— Termo de Grammatica. Ser formado 

d'um themá ou raiz, por meio de cer- 
tos suffixos. 

— Derivar-se, v. refl. Ser trazido, de- 
rivado, nascer, provir, proceder, origi- 
nar-se, descender, trazer a sua origem, 
deduzir-s3. — «.Chegandoo á Pesina, em 
o tempo, (è conjunção, que o Anjo .descia 
a mouer as aguas dela: c6 saõ taõ con- 
formes entre si, & tàõ ordinários no mun- 
do estes tres generos de males, que huns 
se deriuão de outros, porque dos traba- 
lhos nascem as esperanças, das esperan- 
ças dilatadas, & frustadas nascemos quei- 
xumes, <& sendo este o mundo, tais saZ os 
homens, que fazem confiança delle.i Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 31 
v., col. 1. 

— Manar, correr. 
«Por entre pedras ai v.ts se deriva 
«A sonorosa lympha fugitiva.■ 

CAM., LUS., c. IX, est. 54. 

— Figuradamente : Communicar-se, 
propagar-se, disseminar-se, estender-se, 
como a agua que vae correndo da fonte. 

DERIVATIVO, adj. (Do latim derivati- 
vus). Termo de Grammatica. Que res- 
peita á' derivação das vozes; que se de- 
riva, que traz a sua origem de outro, op- 
posto de radical ou raiz. — Termo, vo- 
cábulo, palavra derivativa. —Accepção 
derivativa. 

— S. m. pl. Derivativos. Termo de 
I\Iedicina. Que têm a propriedade de de- 
rivar, que servem para desviar os humo- 
res ; todos os meios que a arte emprega 
para operar uma derivação : como os ve- 
sicatorios, os sinapismos, a sangria, etc. 

DERIVATÓRIO, adj. (Do latim deriva- 
tus, part. pass. de derivare, com o suf- 
fixo «oriov). Termo do. Medicina. Que 
tem virtude derivativa, que serve para 
desviar os humores. — Sangria deriva- 
toria. 

DÉRMA ou DÉRME, s. m. (Do grego 
dêrma, pelle, de derein). Termo de Ana- 
tomia. Tecido que faz o corpo da pelle, 
e forma quasi toda a s la espessura. O 
derma ó a mais profimda das tres cama- 
das do apparelho tegumentario. Apresen- 
ta o aspecto de uma membrana esbran- 
quiçada, flexivel, porém muito resisten- 
te. Distingiiem-se n'elle grande numero 
de fibras. A sua face interna ó unida ás 
partes próximas por uma camada do te- 
cido cellular; na externa, coberta pelo 
corpo mucoso reticular, bem como este 
pela epiderme, observam-se pequenas 
eminencias avermelhadas mui sensiveis, 
e que formam em certas partes do corpo 
(ta«s como a palma das mãos e a extre- 
midade dos dedos) series rcgulares. E o 
derma da pelle de certos animaos, que, 
preparado pelo cortimento, constitue o 
couro. 

— Oi3S.: Esta palavra, por abuso, ó 
empregada algumas vozes como feminina. 

f DERMANYSSIO, s. m. (Do grego dêr- 
ma, pelle, e nyssô, lesar, picar). Genoro 
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à'arachni(ies, formado á custa dos aca- 
rus, e 'tendo por especie principal e muito 
commum o dermanyssio das aves. Ou- 
tros dermanyssios são parasitas das ser- 
pentes. Finalmente, algumas especies vi- 
vem sobre os mammiferos e sobre os ve- 
getaes. 

t DERMAPHYTO, adj. e s. (Do grego 
dérma, pelle, e phytos, planta). Vegetaes 
parasitas da pelle. 

t DERMAPTERO, adj. (Do grego 
pelle, pteron, aza, ou barbatana). Termo 
de Zoologia. Que tem azas coreaceas. 

— Substantivamente: Eermapteros, fa- 
mília de peixes^ cuja ultima barbatana 
dorsal consiste em uma especie de pelle, 
sem ser sustentada, como nos outros, por 
meio de raios osseos. O salmíío e a truta 
pertencem a esta familia. 

t DERMATALGÍA, s. f. (Do grego dêrma, 
pelle, e algen, dôr). Termo de Medicina. 
Dor na pelle, dôr idiopathica de natureza 
nevralgica^ que tem a sua séde exclusiva 
na pelle d'uma região qualquer, sobre 
uma extensão geralmente limitada. E' per- 
manente, ou intermittente, e cede á appli 
cação d'um vesicatorio ou dosanesthesios. 

t DERMATÍTE, s. /. (Do grego dêrma, 
pelle, com o suffixo medico «ite»). Ter- 
mo de Pathologia. Inflamação da pelle, 
do der ma. 

t DERMATOBRÁNCHIO. adj. (Do grego 
dêrma, pelle, e branchio, guelra). Termo 
de Zoologia. Mollusco, cuja pelle faz o 
oíEcio de guelras. 

— S. m. pl. Os dermatobranchios, 
secção da ordem dos molluscoa gastero- 
podes, comprehendendo os que respiram 
por guelras exteriores. 

t DERMATOCARPO, s. vi, (Do grego 
dêrma, pelle, e carpoa, fructo). Termo 
de Botanica. Genero de cogumelos, com- 
prehendendo aquelles cujos gongyíos es- 
tão disseminados sobre uma membrana 
fructifera. 

t DERMATODE, s. m. (Do grego dêr- 
matodes, corriacio). Termo de Entomo- 
logia. Genero de coleoptcros tetrameros, 
pertencente á familia dos curculionidos, 
tendo por especie principal o dermatode 
austral, da Nova Hollanda. 

t DERMATODÔNTE, adj. (Do grego dêr- 
ma, pelle, e ôdontos, dente). Termo de 
Historia Natural. Que é guamecido de 
denticulos membranosos. 

t DERMATODYNIA, s. /. (Do grego 
dêrma, pelle, e odym, dur). Termo de 
Medicina. Dôr na pelle. 

t DERMATOGASTRO, s. m. (Do grego 
dêrma, pelle, e gastro, ventre). Termo de 
Botanica. Nome d'uma tribu de cogume- 
los pertencente á secção dos gastromicios 
geogastros. 

t DERMATÓGRAPHO, s. m. Auctor do 
uma dermatographia. 

t DERMATOGRAPHIA, s. f. (Do grego 
dêrma, pelle, e graphô, descripção). Ter- 
mo de Anatomia. DescripçSo da pelle. 

t DERMATÓIDE, adj. 2 gen, (Do grego 
dêrma, pelle, e eidos, forma). Termo 
de Anatomia. Que tem analogias de 
textura com a pelle fallando dos tecidos 
da economia animal. — Este epitheto foi 
dado á meninge ou dura-mater. 

— Termo de Botanica. Que tem a ap- 
parencia do couro, fallando da fronde ou 
do umbraculo de certos cogumelos. 

t DERMATOLOGIA, s. /. (Do grego 
dêrmu, pelle, e logos, tractado). Termo 
de Physiologia. Tractado da pelle. Pai'te 
da Medicina que ti-acta das moléstias da 
pelle. = Também se diz Dermologia. 

t DERMATOLYSÍA, s. /. (Do grego 
dêrma, pelle, e relaxar, afrouxar). 
Termo de Medicina. Aífecção caracteri- 
sada por uma extensão anormal e consi- 
derável, cora relaxação da pelle, que se 
distende formando dobras, e cáe ; obser- 
va-se sobretudo nas palpebras, na face, 
pescoço, ventre e nos orgãos genitaes. 

t DERMATOPATfiÍA, s. /. (Do grego 
dêrma, pelle, paihos, doença^. Termo de 
Medicina. Moléstia da pelle em geral. 

DERMATOPATHOLOGiA, s. /. (Do gre- 
go dêrma, pelle, q pathos, doença, logos, 
tractado). Termo de Medicina. Historia, 
tractado de moléstias de pelle. 

t DERMATOPHIDE, adj. 2gen. (Do gre- 
go dêrma, pelle, e ophis, serpente). Ter- 
mo de Zoologia. Que tem a pelle núa, fal- 
lando dos reptís. 

— S. m. pl. Os dermatophides, sec- 
ção da ordem dos reptís opliidianos, com- 
prehendendo os que têm a pelle núa. 

t DERMATÔPHILO, s. m. (Do grego 
pelle, com o suffixo aphilor)). Ter- 

mo de Historia Natural. Genero u'inse- 
ctos, tendo uma única especie, a der- 
matophila penetrante, que é a pulga pe- 
netrante d'alguns auctores. 

t DERMATOPNÔNTE, adj. 2 gen. (Do 
grego dêrma, pelle, e pnêin, respirar i. 
Termo de Zoologia. Que respira pela 
pelle. 

— S. m. pl. Os dermatopnontes, gru- 
pos d'animaes invertebrados, coniprchen- 
dendo os que, como os polypos e os in- 
fusorios, respiram pela superfície do corpo. 

f DERMATOPODE, adj. 2 gen. (Do gre- 
go dêrma, pelló, e poys, pé). Termo do 
Ornithologia). Que tem os pós cobertos 
de pelle sómente. 

— S. m. pl. Os desmatopodes, classe 
d'aves, que têm os pés cobertos com uma 
pelle coriacea e rugosa. 

f DERMATÓSE, s.f. (Do grego dêrma, 
pelle). Termo de Medicina. Nome ge- 
nerico da moléstia da pelle.—O lichen, 
o eczema é uma dermatose. 

t DERMATOSQUELÈTO, s. m. (Do gre- 
go dêrma, pelle, eskellô, eu disseco, es- 
queleto). Termo d'Anatomia. Esqueleto 
cutâneo, ou esqueleto exterior. 

t DERMATOTOMÍA, s. f. (Do grego 
dêrma, pelle, e tomê, secção). Termo d'A- 
natomia. Dissecção da pelle. 

t DERMATOVÉRTEBRA, s. /• Termo 
d'Anatomia. Vertebra do dermotosque 
leto. f 

t DERMATOvertebral, adj. Q"® 
relativo á dermatovcrtebra. 

t DÉRMEA, s. /. (Do grego derma, 
pelle). Termo de Botanica. Genero 
quenos cogumelos epiphytos, crescen 
sobre as partes mortas dos vegetaes. 

t DERMEANO, a. adj. (De derroe, con 
o suffixo «ano»). Termo de Botanica. 
milhante a uma dermea. . 

S. m. pl. Os dermeanos, sub-orde 
dos cogumelos da ordem das phacidiacea , 
tendo por typo o genero dérmea. 

DERMÉSTE, s. m. (Do grego 
tês, verme que róe as pelles). Termo 
Entomologia. Genero de coleopteros pe 
tameros, que são insectos muito innoc 
tes no estado perfeito, mas cujas 
vorazes são prejudicialissimas, sobre i 
nos gabinetes d'histona natural e nos a 
mazens de pelleteria. der- 

de 
der- 

t DERMESTÍDE. adj. 2 gen. (De 
meste, cora o suffixo «ide»). Termo 
Entomologia. Que c similhante a um 
meste. .i;„ 

— S. m. pl. Os dermestides, fa®' ^ 
d'insectos coleopteros, tendo por typo 
genero dermeste. , 

t DÉRMICO, adj. (De dêrma, com^ 
suffixo «ico»). Que é relativo á pell®* 
Tecido dermico. — lumores dermico^' 

t DERMOBLASTO, s. m. (Do grego 
ma, pelle, e blastê, gomo). Termo 
Botanica. Nome dado aos embryõeS) c 
cotyledon é formado de uma niembi" 
que se rompe irregularmente. 

t DERMOBRANCHIOS, adj. (Do 
dêrma, pelle, e hragkhia, guelras). 
mo de Zoologia. Diz-se dos molluscos 
teem as guelras situadas á supernci 
pelle. _ , 

— S. m. pl. Os dermobranchios, 
lia de gasterópodes, comprehenden 
que respiram por guelras exteriores, 
do a forma de laminas, de filamen o 
de pennachos. „o 

t DERMOCHÉLYDA, s. /. (Do ^ 5- 
dêrma, pelle, couro, e Ichelys, 
Termo de Zoologia. Genero de tai 
cuja couraça óssea tem a apparcnc 
couro. - „fe- 

t DERMODÔNTE, adj. 2 gen. 
go dêrma, pelle; e odoys, dente)- 
de Zoologia. Que tem os dentes 
tados somente na pelle. Tiprií®' 

t DERMOGRAPHÍA, s. f. Vid. 
tographia. «mia- 

t DERMOGRAPHO, s. m. Vid- 
tographo. « j-ma' 

t DERMÓIDE, adj. 2 gen. Vid- ^ 
toide. ♦nlogí®* 

DERMOLOGÍA, s.f. Vid. Dermp^ .jade 
t DERMOLYSIA, s. /. Insensit» 

da pelle. Vid. Dermatolysia. jér' 
t DERMÔPHAGO, s. m. (Do ie 

ma, pelle, e phagein, comer). 
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Entomologia. Genero de coleopteros pen- 
^■raoros, estabelecida por uma única cs- 

Pecie da America septentrional, o der- 
ffiophago pcctineo. 

DERMÓPTEROS, s. m. pl. (Do grego 
pelle, e pteron, aza ou barbata- 

/„■ '^ ®rmo de Zoologia. Familia de mam- 
iiiieros comprehendendo os que vôam por 

■^^10 de ujna membrana estendida desde 
membros anteriores até aos posterio- 

res. 

Familia da ordem dos peixes holo- 
ranchios, comprebendcndo os que têm a 

•dorsal adiposa. 
Ordem d'in8ectos, que encerra os 

Vie têm as azas superiores coriaceas. 
t DERMORRHYNCOS, s. ni. pl (Do gre- 

go dêrma, pelle, e rhyghhos, bico). Ter- 
de Zoologia. Aves, cujo bico ó co- 

®rto de pelle.—Os dermorhyncos, fa- 
da tnbu das aves nadadoras, com- 

prehendendo os que têm o bico coberto 
por uma epiderme coriacea, como os pa- 
03, os cysnes, etc. 

DERMüTOMÍA, s. f. (Do grego dérma, 
Polle, e tome, secyào, incisão). Termo 

Anatomia. DissecçSo da pelle. 
DEROGAÇÃO, s. f. (Do latim deroga- 

íone), Acçào de dei-ogar uma lei, decre- 
) contracto, etc.; abrogação; acto, ins- 

'^umento que a annuncia, que a exe- 
cuta. 

~~ Figuradamente: DiminuiçSo. 
Acçào de aviltar, abatimento De- 

'Ogação da sua pessoa, do seu caracter. 
DEROGADÒR, s. m. (Do latim deroga- 

O que deroga. 
DEROGaNTE, adj. 2 gen. (Do latim 

^^ogans, derogantis, part. act. de dero- 
ddfe) Quq (Jei-oga, annulla. 

Figuradamente: Que deslustra, me- 
o^aba. — -ácções derogantes. 

^ OEROGÁR, V. act. (Do latim deroga- 
V- Fazer, estabelecer, ou decretar al- 

í .'^a cousa contraria ao que tinha sido 
"O, estabelecido, ou decretado antes; 
iiullar, abolir cm parte, revogar algum 
pitulo ou clausula de uma lei, de um 

'•^iitracto, etc. 
Figuradamente : Diminuir, abater, 

^^oscabar, deslustrar. 
j.n. Degenerar, fazer cousas in- 

do seu estado. 
Derogar-se, v. rejl. Perder de, ce- 

, '"—Derogar-se em sim auctoridade, ou 
^^moridade. 

^^OGATÒRIO, adj. (Do latim dero- 
Que deroga, annulla, abroga. 

^c<o derogatorio. 
ERrabado, part. pass. de Derrabar. 

q^^^RABÁR, V. act. (Ue de, e rabo). 
o rabo ou cauda a algum animal. 

Vg^^^^guradamente : Cortar a cauda do 

Antigamente : Cortar, tomar o que 
tthi rectaguarda de um exercito, de 

esquadra. 
'"^RADEIRAMÊNTE, adv. (De derra- 

deiro, com o suffixo «mente»). Por der- 
radeiro em ultimo logar; ultimamente, 
por fim, em fim. 

derradeiro, adj. (De retralius, dW 
baixo latim hypothetico de de, e retro). 
Ultimo, final. 

Minha fee te he verdadeira, 
110 miil que te fiz o vy, 
porque emfim á derradeira 
nam quero mal contra ty 
quer o meu coraçam queira. 

ciiRYST. FALCÃO, OBBAs, p. 5 (cd. de 1871). 

E pois sào desta maneira 
Os contractos dos mortaes, 
Kâo me lanceis vós da feira 
Onde eu hei de vender mais 
Que todos il derradeira. 

GIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

VÓS, padre Adão, e vossa parceira, 
Cheguemos A vara, ja sabeis meu mando; 
Mil ítnuos ha que estou esperando; 
Esta he a vossa hora derradeira. 

IDEM, AUTO DA HIST. DE DEUS. 

— «Eialto vendo-se em tamanho peri- 
go, ainda que estava cego com o sangue 
que lhe corria sobre os olhos daquella 
primeira, e derradeira/eriáa, abraçou-se 
com sua mulher, e disse: Senhor Caval- 
leiro não me mateis, que eu vos prometo 
amar toda a minha vida esta que me tan- 
to ama: e posto que tenho feito o contra- 
rio.i> Barros, Clarimundo, Liv. Ii, cap, 21. 
— nFilomena também nos louvores que fa- 
zia mostrava sua pena. Dido, com a es- 
pada de Eneas metida polo coração, esta- 
va envolta no seu proprio sangue, tão na- 
tural efresco, que parecia que aquellafô- 
ra a derradeira hora em que se matara. 
Medea, Progne, Ariadna, Fedra, Pasiphe, 
todas ali estavam cada uma pintada se- 
gundo a maneira de sua vida. Orfeo en- 
volto no jogo infernal com sua arpa nas 
mãos parecia que se queixava. Alli Acteon 
tornado cervo, despedaçado dos seus pró- 
prias cães. D Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dlnglatera, cap. 6. —nEntão se sen- 
tou sobre uma pedra tão mal tratado, que 
se não podia-hullir ; e ainda que temeu 
que aquellas feridas fossem as derradei- 
ras de seus dias, consolava-se lemhrando- 
Ihe que com ellas solvâra de tamanha mi- 
séria a vida das donzellas, que o gigante 
alli meííew.»Idem, Ibidem, cap. 27—dE 
porque elle não queria ser dos derradei- 
ros, que se nella achassem, deu tamanha 
pressa em suas jornadas, que em poucos 
dias aportou, em Inglaterra, levando ou- 
tras armas feitas de novo da sorte das que 
dantes trazia.t Idem, Ibidem, cap. 34. 
— d.Eporque hoje é o derradeiro dia do 
prazo, no qual ellas hão de ser degoladas, 
não dando cavalleiro, que faça estas ba- 
talhas, dei a pressa que vistes em nossa 
vinda. V Idem, Ibidem, cap. 68. 

Aquella, antes da morte, jA gloriosa 
Esperava o combate derradeiro. 

ANT. FEBE., SON., UV. II, U. 9. 

Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
O sol, logo em nascendo, vê primeiro, 
Vê-o também nomeio do Hemispherio, 
E quando desce o deixa derradeiro : 
Vós, (que esperamos) jugo e vituperio 
Do torpe Ismaelita cavalleiro, 
Do Turco oriental e do Gentio, 
Que inda bebe o licôr do eanto Hio. 

CAM., LUS., c. I, est. 8. 

As derradeiras notas d'este canto 
Se adelgaçava pouco e pouco a nuvem. 
Té que rara de todo se dissolve, _ 
E um resplendor de luz na eetancia brilha, 
Que mais que humana cousa se amostrava. 

GAKBETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 9. 

—Resta-lhe a e8pr'ança derradeira 
De chamar pelos socios que lhe açudam ; 
Se o ouvirem, poderão valer-lhe 
E ajudá-lo a salvar a desgraçada. 

IDEM, lEIDEU, c. VU, Cap. 8. 

Envolto assim no manto da Agonia, 
O amortalhado espirito preparo 
Para o fatal, e derradeiro dia. 

J. X. DE MATTOS, HIUAS, p. 224 (3.* Cd.). 

Em quanto a seca mão da Morte fria 
Contra mim levantada 
No derradeiro dia 

Me não gelar no peito a voz cançada; 
Por meio, Olaia, de mortaes perigos, 
De ventos soltos, mares inimigos. 

Rodeado de horrores 
Já sem ter salvação: 

Primeiro que oa meus ais, os meus louvores 
Na boca me ouvirão. 

IDEM, IBIDEM, p. 298. 

— As cousas derradeiras do homem, 
os novissimos, os últimos instantes. 

— Olhos, ouvidos derradeiros, os de 
quem se aparta de outrem, para sempre, 
que, morrendo, os p5e ou dirige a algum 
objecto que acha ou escuta pela idtima 
vez. 

— Figuradamente : Estar na derra- 
deira, em muito mau estado, em estado 
desesperado, a morrer. 

— Loc. ADV.: Por derradeiro, por ul- 
timo, era ultimo logar, emfim, finalmente, 
—a Os cavalleiros, que neste tempo alli vie- 
ram, se tornaram descontentes de não achar 
affronta, em que podessem mostrar o seu 
preço, posto que alguns chegaram alli 
taes, que vencidos do parecer do vulto de 
Miraguarda aguardaram té que Dramu- 
siando sarasse,pera se experimentar c'o el- 
le; e por derradeiro ficaram com sua 
magoa; e seus escudos fizeram companhia 
aos que dantes alli estavam: antre os quaes 
foi um de Tremorão e outro de Francião 
o musico, cousa bem duvidosa, pèra quem 
alli os via e não conhecia o Vencedor.* 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 66. 

Os cheiros excellentes produzidos 
No Panchaia odorifera queimava 
O Thyoneu; e .assi por derradeiro 
O falso*deos adora o verdadeiro. 

cAM., Lus., c. II, est. 12. 

Mas entre tantas palmas salteado 
Da temerosa morte, fica herdeiro 
Um filho seu, de todos estimado, 
Que foi segundo ÂffonBO, e rei terceiro: 
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No tempo d'e8te aos Mouros foi tomado 
Alcácere do Sal, ^or derradeiro; 
Porque d'ante3 os Mouros o tomaram, 
Mas agora estruidos o pagaram. 

IDEM, IBIDEM, C. III, est. 90. 

Era tào grande o pezo do madeiro, 
Que só. para abalar-se nada abasta ; 
Mas o núncio de Christo verdadeiro 
Menos trabalho em tal negocio gasta: 
Ata o cordão, que traz, por derradeiro 
No tronco e facilmente o leva, e arrasta 
Para onde faça um sumptuoso templo, 
Que ficasse aos futuros por exemplo. 

IDEM, IBIDEM, C.' X, CSt. 111. 

DERRADÕR, Vid. Derredor. 
DERRÁMA, s. f. (De derramar). Con- 

tribuição, finta derramada pelos habitan- 
tes obrigados ao imposto para se perfazer 
a quebra que teve alguma renda ou tri- 
buto que se deve, ou para supprir gastos 
extraordinários. 

— Declaração do que cada um deve 
pagar de um tributo geral. 

DERRAMAÇÃO, s. f. Vid. Derrama- 
mento. 

DERRAMADAMÊNTE, adv. (De derra- 
mada, com o suíExo «mente»). Espalha- 
damente, com derramamento. 

derramado,pari. jjciss. do Derramar. 

Oh lagrimas preciosas, 
De virginal coração, 
Estilladas! 
Correntes das dores vossas 
Cos olhos da perfeição 
Derramadas! 

QIL VIC., ADIO DA ALMA. 

— Não pode passar daqui a charidade, 
pois vemos que o sangue de Christo der- 
ramado for seus enemigos, os estaua nesse 
mesmo tempo reconciliando com Deos, & 
fazendo capazes de gloria: vede agora se 
quem assi o fez com seus enemigos, nos 
obriga com seu exemplo a que também o 
façamos da mesma maneira com os nossos ? 
E se não queremos imitar, diz 8. Cipria- 
no, nisto a Christo^ ao menos imitemos 
aos justos & Santos, que sendo puros ho- 
mens, nos fícad seruindo de mór confusão, 
quanto mais diz S. Leão Papa, que nes- 
tas comas da amar, & bem fazer a nos- 
sos enemigos, nos pode Deos obrigar por 
justiça, julgãdonos pela mesma ley, por- 
que nós julgarmos nossos proximos.v Fr, 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 
10 V., col. 1. 

— Cão derramado. Vid. Damnado, 
— Estylo derramado, diffuso, não con- 

ciso. 
— Exercito derramado, mal ordenado, 

dividido. 
— Gado derramado, erradio. 
— Campos, terras derramadas, exten- 

sas, dilatadas. 
— Homens derramados em pensamentos 

e negocios do mundo, cnti-egues a pensa- 
mentos, negocios, etc. 

— Palavras derramadas, vagas. 
— Attenção derramada, dividida, dis- 

trabida por diversos objeíos. 

DERRAMADOR, s. m. (Do thema der- 
rama, de derramar, com o suffixo «dor»). 
O que derrama, espalha. — Derramador 
de sangue. 

— Figuradamente: Gastador, desbara- 
tador da fazenda. 

DERRAMAMÊNTO, s. m. (Do thema der- 
rama, de derramar, com o sufHxo «man- 
to»). EíFusão, espargimento. — Derrama- 
mento de sangue. 

— Dispersão. Derramamento do exer- 
cito, da armada. 

— Raiva, hydrophobia de cães c outros 
animaes. 

DERRAMAR, V. act. (De de, e ramo). 
Cortar os ramos. Vid. Desramar. 

— Figuradamente: Verter, fazer cor- 
rer um liquido. — Derramar lagrimas, 
sangue. 

Que as lagrymas saudosas, que derramo, 
N'um vidro de cristal, contra corrente, 
Que trazes, mandes lá a tua fresca praya. 

ANT. FERK., SON., 1ÍV. I, n. 50. 

Este Povo que 6 meu, por quem derramo 
As lagrimas que em vào caídas vejo, 
Que assaz de mal lhe quero, pois que o amo, 
Sendo tu tanto contra meu desejo ! 
Por elle a ti rogimdo choro e bramo, 
E contra minha dita euifim pelejo. 
Ora pois, porque o amo é mal tratado, 
Quero-lhe querer mal, será guardado. 

CAM., Lus., c. II, est. 40. 

Na mào hum áureo vaso levantava, 
(Divisa apropriada a taes sujeitos) 
Que d'abouiinaçüCs cheio mostrava, 
E de laseivias mil torpes efifeitos; 
O sangue bebe só que derramava 
O tyranno poder dos firmes peitos 
Dos Martyres daquelle Sol Eterno 
Sustentação do Cco, terror do Inferno. 

KOL. DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. III, est. 31. 

— Espalhar, espargir, repartir, distri- 
buir. — Derramar dinheiro. 

E em quanto cantas, flores mil de cima 
Derrama Cytherea, e hum Louro cria 
Para as tuas frontes Phebo, e em companhia 
D'outros, teu nome leva já a outro clima. 

ANT. FERR., SONETOS, 1ÍV. n, n. 26. 

— «.á. ludas fez tão mesquinho que 
murmurou de Magdalena derramar o vn- 
iguento sobre os pês de Christo, & despois 
o fez tão predigo que vendeo a Christo 
por trinta dinheiros.n Francisco Thomaz 
da Veiga, Sermões, Part. i, p. 19, col. 2. 

Já na soberba mesa cem terrinas, 
O vapor mais suave derramando, 
A insaciavel gula provocava o, 
Quando chegào ao cheiro os convidados, 
Que, feitos os devidos comprimentos, 
Sem distincçâo, em torno se assentárào. 

DINIZ DA CRDZ, HYSS., C. III. 

— Figuradamente: 

Call.Tdamente 
Aqui se chega a triste Senhoria, 
E um delles, pelas azas agarrando, 
A Casa do Deão, comsigo o leva, 
Que urrando de desgosto, nào dormia : 
Mas mal o lumiar tocào da pórta, 

Quando o humor somnolento derramand , 
Do somno pelas mSos, aos olhos chega - 
Do desperto Deão, que logo os cerra, 
E a resonar começa docemente. 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOPE, Cap. 4. 
Mas já, formosa Dama, 

Amor, o cego Amor o vai dizendo : 
Teus suspiros derrama, , 

De mágoa o Cco, a terra, o Mundo encli i 
Que o mesmo Amor nos deve 

Dizer a causa, já que a culpa teve. 
J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 147 (3.* ed.)- 

— Entornar. Derramar um liquido. 

Era no tempo alegre, quando entrava 
No roubador de Europa a luz phebêa : 
Quando um e outro corno lhe aquentava, 
E Flora derramava o de Ainalthêa : 
A memória do dia renovava 
O pressuroso Sol, que o céorodêa, _ 
Em que Aqueile, a quem tudo está sujeito» 
O sello puz a quanto tinha feito. 

CAM., i,us., c. II, est 72. 

Quem n'um vergol sombrio 
Flora escondesse ao Estio, 
Onde o corno Amultheu derramava , 
Cum quo as fraldai do monte alcatifava. 

BARIi. BACELLAR, SAUDADES A AONIO. 

— Divulgar. Derramar um boato. 
— Lançar uma derrama, um iml 
— Damnar, corromper. 
— V. rejl. Derramar-se. Espalhar-s^j 

espargir-se, dispersar-se. 

Nasce por este incognito hcmispherio 
O metal, por que mais a gente súa. 
Vê (jue do lago, d'onde se derrama 
O Nilo, também vindo está Cuama. 

CAM., LUS., c. X, est. 93. 

— Espalhar-se, andar erradio, 
rado. — Derramar-se o gado. 

— Estender-se, dividir-se em 
ramos. — Derramar-se o rio pelos vai • 
— veas se derramam jjor todo o 

—Figuradamente: Communicar-se, 
seminar-se, grassar. — Derramar"®® 
erros, as doutrinas. 

— Divtilgar-se. Derramar-se uma 
— Derramar-se narrando, ser 

diffuso. 
— Derramar-se o cão, damnar-se, 

gar a casa do dono^ o andar eiTadio p 
effeito da raiva ou hydrophobia. 

DERRANCAMÊNTO, s. m. (Do d_erran j 
com o suíRxo «mentO"). A acçSo, 
effeito de derrancar; estado do q^e 
darrancado. «gj-, 

t DERRANCÀDO, part. pass. ao 

DERRANCAR, V. act. (De derradica^^^''^ 
Fazer crear ranço, bofio, máo 
substancias gordurentas^ oleosas, 
pirituosas. 

— Figuradamente: CoiTomp®'"' ^ 
nar, depravar.—«Igual rezam e 
privilégios alguuns sam oídorg^^ os 
nam usam delles, como devem, 5"^, QrO'' 
quam. Porem Nos Dom Affonso f ^ jUgaf 
ça de Deos Rey de Portugal, s gin 
ve comciramdo como Ley e custu 
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^ ossos liegnos, que alguãs pessoas da nos- 
nercee ajam privilegio de citarem aa 

ossa Corte aquelles, contra que demanda 
endem aver; e porque alguuns destees, 
tal privilegio ham, maliciosamente, e 

^0 nam devem, uzaõ delle, chamando 

wossffl Corte pera os derramcar; 
<^oelecemos, e poemos por Ley, que ne- 

daquelles, que este privilegio ham, 
aa nossa Corte per vertude do 

pessoa que seja, salvo se amte 
Vos guanhar pera esto graça especial, t 

"rtlenaçõe/Afronsinas, Liv. iii, Tit. 43. 

gamente : Desarraigar, deslo- 

^ Deriancar-se, v. rejl. Corromper-se, 
1'agar-ãe, criar ranço. Diz-se dos liqui- 

e iníaterias oleosas ou gordurentas 
4üando estiio velhas, como o azeite, raan- 

to/icinho, etc. 
■ Figuradamente: Arruinar-se, cor- 

üiper-se, depravar-se, perverter-se,dam- 
"^r-se, 

^ERRAKCO, s. m. (Do derrancar). Es- 
ruina. 

^ dez o coelho 
"crdiz faz derranco. 

CANC. DE RES., tom. I, p. 136. 

^ERREADO, part. pass. do Derrear. 

d (1^0 thema derrea, 
com o suffixo «doD»). O que 

j,^derreamênto, s. m. (Do thema der- 
Q®' derrear, com o suffixo «manto»). 

®®tado da pessoa derreada. 
j. «ERREAR ou DERREIAR, V. act. (Dola- 

renes). Quebrar as costas ou 
fo, pancadas, deixar curvado á 

'5®' de pancadas nas costas. 
■— Figuradamente : Aleijar, render. 

V ^ ^errear-se, v, 7-eJl. Curvar-se, do- 
^■se o corpo com a edade. 

Q ^ Q redor), 
gj ^torno, circuito, circumferencia, exten- 

cerca algum logar ou alguma 

ç Loc.: adv. Em, ou ao derredor, 
^oda, em volta, ao redor, cm torno. 

Yêsaquj a grande mücliina do mundo 
, '\''rea, e eleítiental, que f, bricada 

S81 foi jJq alto e profundo, 
<5 Bem principio e meta limitada : 

Wuem cérca em derredor este rotimdo 
■A ^^0 e sua superfície tão limada, 
~ ^eos: mus o que 6 Deos ninguém o entende; 
^>*6 a tanto o engenho humano não se estende. 

cam., lus., c. VI, est. 80. 
que dezasete Lusitanos 

j, fste outeiro subidos se defendem 
ç^®rtes de quatro centos Castelhanos, 

em derreoTor pelos tomar se estendem; 
f, ''^wjogo sentiriim com seuí danos, 
jjV® "ào 81) se defendem, mas ofiendem: 
Q'8nofeito de ser no mundo eterno; 

''S.tide no tempo antiguo o no moderno 1 
Lüs.,c. VIII,est. 35. 

'-djwi 'víram os nossos alguns dos 
assi homens, como mulheres, tão 

alvos, e louros como Alemães, e pergun- 
tando como se chamavam aquellas gentes, 
disseram que Papuas: e pelo pouco co- 
nhecimento que então tínhamos daquella 
terra, cuidáram os nossos serem Ilhas; 
mas quanto a n''spelo que depois se veio a 
alcan(^ar, esta terra he aquella a que Mar- 
co Polo Veneto chama Lochac, que diz ser 
riquissima de ouro, que diz que estava 
setecentas milhas (que são mui perto de 
duzentas léguas nossas) da Jaoa, e a pZe 
da outra banda do Tropico, e diz que ao 
derredor estavam as Ilhas de Sodur, Pen- 
tan, Malayur, e outras, e do que dellas 
depois se soube, e descubrio, em outro lu- 
gar o diremos.n Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. iit, cap. 3. 

— Ant. : Quasi, perto. — Tinha der- 
redor de vinte mil homens. 

f DERREGADO, part. pass. de Derre- 
gar. 

DERREGÀR, v. act. (De de, e rego). 
Termo de Agricultura. Fazer segundos 
regos na terra lavrada para receberem as 
aguas da chuva e as derivarem para fóra. 

DERRENGADO, part. part. de Derren- 
gar. 

Co a catana debaixo do capote 
Vinha de n-ite um bCbado Marujo 
Tomando a rua derrengado o sujo 
Té que na esquina eo'o nariz deo bote. 

FBANC. M. DO NASC., OBHAS, tOm. I, p. 96. 

DERRENGAR, V. act. (Do hespanhol 
derrengar). Termo popular. Deslombar, 
derrear, dar pancada nas costas. 

— Derrengar-se, v. refi. Derrear-se, 
arrastar-se derreado. 

DERRETEDÜRA, s. /. (Do thema der- 
rete, de derreter, com o suffixo «dura»). 
Acçíío de derreter. 

DERRETER, v. act. Liquescer, tornar 
liquido, fundir, dissolver as partes de al- 
gum corpo por meio do calor, de sorte 
que fique fluido. — Derreter o gelo, — 
aNotava de meu vagar a facilidade, com 
que o bom do meu visinho derretia os 
Anjos, e fazia d'elles carrancas.n Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 34. 

— Figuradamente ; Commover profun- 
damente. —- Derreter os corações, abran- 
dal-os, movel-os á compaixão. 

— Derreter a alma em lagrimas, en- 
ternecer. 

— Derreter-se, v. rejl. Fundir-se; tor- 
nar-se liquido, fluido, passar do estado 
solida ao estado liquido. 

Os olhos poz em mim formosa, e fera, 
Tal fogo nellea traz, 

Que como ao lume se derrete a cera 
O meu valor desfaz. 

J. X. DE MATTOS, HIMAS, p. 13G (3.' cd.). 

Não me encantam a mim, não me imbellecam, 
Como aos outros cantores alamoda 
Que a nossos doces climas transplantaram 
Esses gelos do norte, esses brilhantes 
Caramellos doa topes das montanhas... 

Do sol do meio dia aos raios vivos, 
Parvos ! se lhes derretem ; a brancura 
Petdcm co'a nitidez, e se convertem 
De lúcido» crystaes, era aguachilra; 

GARIIETT, D. BBANCA, C. III, 

— Desfazer-se. Derreter-se a nuvem. 
— Figurada e familiarmente: Impacien- 

tar-se muito, ralar-se, consumir-se. 
DERRETIDO, part. pass. de Derreter. 
DERRETIMÊNTO, s. m. (Do thema der- 

rete, de derreter, com o suffixo «men- 
to»). AcçSo de derreter, fusão, liquefac- 
ção, o derreter qualquer substancia. 

— Figurada e familiarmente: Acção 
de se desfazer em finezas, em requebros, 
de usar de palavras temas com aíFecta- 
ção. 

— Grande tédio, mole8tia.=Caido em 
desuso. — it Todos foram derribados em 
tão pequeno espaço, que a alguns fazia 
crer, que poderiam aquelles encontros ser 
obra de Daliarte; mas isto não era as- 
sim, senão força de quem os dava, susti- 
da no contentamento da imagem de seu 
escudo, e na lembrança de quem em ta- 
manhos perigos o punha.n Francisco de 
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 
49.— <sNa batalha de Toro foi derriba- 
do, e ferido de feridas mortaes : e jouve 
aquella noite no campo, onde pela manhã 
o acháram meio morto: e disto será sabe- 
dor Fernão Vaz de Sampaio, e não alie- 
go mais testemunhas, porque as não ha 
daquelle tempo.-» Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. VI, cap. 7. 

Muitos também do vulgo vil sem nome 
Vào, e também dos nobres, ao profundo, 
Onde o trilauce cão pei pétua fome 
Tem das almas que passam d'eBte mundo : 
E porque mais a(iui se amanse e dome 
A soberba do imigo funbundo, 
A sublime bandeira castelhana 
Foi derrihada aos pé» da Lusitana. 

CAM., LUS., c. IV, est. 41. 

Por olhos, o gargantas, cem Serpentes. 
Aqui o Gênio chega ; e derribado 
Pela terra, que beja humildemente, 
Desta sorte fiillou : «Numo terrivel 
Guio grande poder, cuja vingança 
A Terra faz tremer, e o mesmo Olympo ; 
A teus pés hoje chega a Senhoria ; 
Atrozmente ultrajada, o teu soccorro 
Contra a fóra Excellencia humilde implora. 

DINIZ DA CRDZ, IIYS., C. II. 

DERRIBADÕR, adj. (Do thema derri- 
ba, de derribar, com o suffixo «dôr»). 
Que derriba. 

— 8. m. Um derribador. 
DERRIBADÕURO. Vid. Despenhadeiro. 
DERRIBAMÊNTO, s. m. ant. (Do the- 

ma derriba, do derribar, com o suffixo 
«mento»). Acção de derribar, de deitar 
abaixo; demolição. 

— Queda, ruina. 
— Os pedaços, pedras, caliça de odi» 

ficio derribado. 
DERRIBAR, v. act. (Do de, o riba). 

Deitar abaixo, lançar por terra. — 
dauam pera lide deribando e matando e 
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estroindo.T Livro de Linhagens, Tora. iii, 
em fort. Mon. Hist., Scriptores, Tom. i, 
p. 187, — «Deribou sete caualeiros em 
huma agra de Unho de senhas lançados que 
Ihis deu.D Idem, Ibidem, p. 198. 

E se elle acabnsse, 
Convém a saber, que me derribasse 
Aquellea monavchas do mnudo primeiros, 
Tu terias somma de pri.-ioneiros, 
Meu fogo também em que se occupasse, 
E meus cozinheiros. 

on. VIC., AÜTO DA niST. DE DEUS. 

— «Nestas e outras causas esteve T>. 
Dinarte, e o Solitário, até que gavharaõ 
o preço que desejaiaõ, e levantando-se da 
mesa foraõ aos Cavalleiros, que estavaõ 
esperando á porta pera ver o fim daquelle 
jogo: mas peor lhes aconteceo a elles, por- 
que nad querendo dar os cavallos, e nem 
menos vir á batalha de pé, receando Dom 
Dinarte que se os esperassem no campo, 
pera os derribar lhes era necessário Jerir 
os cavallos, com que ficariaõ sem elles, 
apartou-se com Dom Fiaõ, e faliando hum 
pouco Joraõ-se ás donzella, e começaraò 
de brincar cada hum com a sua, dizendo, 
que pois as tinhad ganhado com as cartas, 
e com a affeição, não deviaõ estranhar 
aquellas cousas.» Barros, Clarimundo, 
Liv. II, cap. 21.— «Leixando logo a Cla- 
rimundo em poder de outra peonagem, 
vieraõ-se aos dous Cavalleiros, mas cara 
lhe custou esta ousadia, que elles vinhad 
tad furiosos, que dos primeiros encontros 
derribaraõ a Orjaque, e hum dos sobri- 
nhos.d Idem, Ibidem, cap. 24.—«Flora- 
mão se agravou de lhe não fazer inteira 
justiça, e com esta menencoria andou tão 
bravo, que antes de comer derribou cinco 
cavalleiros de muito nome,i> Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 23. 
—« Fois quebradas as lanças, começaram 
a batalha das espadas tão travada e fe- 
rida, que nunca naquella corte de tão pou- 
cos cavalleiros se vira outra mdhor. Li- 
busante de Grécia, descontente do desas- 
tre do primeiro encontro, ajudado dos seus, 
tomou a cavalgar: e entrando pelo mais 
áspero do torneio, feria a uma e outra 
parte de tão duros golpes, que por força 
lhe faziam caminho: olhando se via quem 
o derribára, pera emendar a vergonha em 
que o mettêra.D Idem, Ibidem, cap. 12,— 
«.Então soube delle como depois que o der- 
ribaram, se viera a pé da arvore, onde 
o Palmsirim achou, a esperar Floram/io 
e Platir por um concerto que antr'elles 
havia, e achando-os já alli, lhes deu con- 
ta como aquelles cavaVeiros levaram as 
donzellas, e o que passára com elles, por 
onde os seguiram até os alcançar.» Idem, 
Ibidem, cap, 55. — nDesta maneira der- 
ribou Floriano cinco dtlles sem quebrar 
lança e ao sexto a quebrou e Pompides 
lhe deu a sua. Palmeirim Julgava de o ver 
tão vivo e esforçado e com tão singular 
alento. Florenda, posto que muito sentisse 
derribarem-lhe seus cavalleiros, desejava 
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que justassem todos, por ver as obras do 
vencedor delles, que em extremo lhe pa- 
reciam bem.D Idem, Ibidem, cap. 67. 

Pois de ti, Galloindigno, que direi? 
Que o nome cliristimiismo quizi'ste, 
Nào para defendel-o, nrm guHrdal-o, 
Mas para ser contra elle e derribal-o. 

CAM., Lus., c. VI, est. 7. 

— O soldado em derribando o Mouro, 
remetteo ao cavallo, e o tomou pelas re- 
deas, e com muita confiança se veio reco- 
lhendo pera Heitor da Silveira, caval- 
gado em hum-, e com outro a destro; e che- 
gando a elle lhe pedio o armasse Caval- 
leiro, o que elle logo estava.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. v, cap. G, - «Os 
Mouros pegáram logo com o cubello do 
Bispo, que joi minado sem lho poderem 
estorvar: a esta necessidade me mandou 
D. Duarte, e me metti no cubello com se- 
tenta homens, e os Mouros nos combateram 
tão rijo, que nos derribáram hum lanço 
do cubello, por onde começaram de entrar: 
deitamo-los fora com morte de muitos, e 
grande risco de minha vida; e foi tanta 
a pressa que nos deram, que de setenta 
e tantos homens, que éramos, ficámos sin- 
co, e destes o mais são era eu, que fiquei 
com huma espingardada por hum braço, e 
huma setada na cabeça, e muitas infindas 
pedradas, e os que comigo esperáram, fo- 
ram estes, Diogo de Mello Mestre sala da 
Imperatriz, Soto-maior Gallego de Tan- 
gere, Martim Lopes de Azevedo, e André 
Pires Escrivão dos Cativos.y> Idem, Ibi- 
dem, Liv. VI, cap, 7. — «Diogo da Sil- 
veira animando os seus brevemente, appel- 
lidando Sant-lago, remetteo com os ini- 
migos, boralhando-se todos em huma cruel 
batalha, derribando-lhe os nossos daquella 
primeira salva da arcabuzaria mais de 
quatrocentos, e vindo á espada começáram 
a jazer nelles grande destruição, e como 
hiam com aqudle j^rimeiro Ímpeto, e fu- 
ror, não estimando os inimigos em cousa 
alguma, assi apertáram com ellles que os 
Jezeram voltar.n Idem, Ibidem, Liv. viii, 
cap. 4. — «O Tanadar Icuf Mouro com 
os piães, e escravos commetteo os inimigos 
por huma das ilhargas de hum esquadrão 
com que travou mui determinadamente, 
derribando logo muitos, andando elle dian- 
te de todos em hum formoso cavallo, fa- 
zendo maravilhas, matando, e derribando 
nos Mouros á sua vontade, mettendo-se 
tanto antre elles, que lhe mafáram o ca- 
vallo de huma espingardada, ficando a pé 
cercado de muitos, que trabalháram pelo 
matar, porque era mui conhecido de to- 
dos ; mas os seus piães, e Naiques lhe acu- 
diram com muita pressa, e lhe deram ou- 
tro cavallo que levava a destro, em que 
cavalgou, e fez mídtas maravilhas.»Idem, 
Ibidem, Liv. x, cap. 5, 

— Fazer cahir. Derribar os fructos da 
arvore. 

— Ant. : Prostrar, abater, humilhar. 
— Derribar as jorças, a constancia. 
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— Derribar do credito, Í!í7.d-o perde''- 
— Derribar a viseira, calal-a. 
— Derribar a lança, pôl-a no r®® 

para arremetter, _ . 
— Derribar-se, v. refi. Precipit^'^"® > 

lançar-se, arrojar-se, . _ 
DERRIÇÀDO, part. pass. de Derriçar- 
DERRIÇADÕR, s. m. (Do thema dem 

ca, de derriçar, com o suffixo «dor^j- 
que derríça. , 

DERRIÇAR, V. n. Puxar com os 
tes para rasgar, como os animaes c 
voros. ^ 

— Figurada e popularmente: í*®'® 
rar, . 

— Derriçar em alguém, diz-se 'vti g 
mente quando se engana alguém P 
jogo, divertimento, etc, 

DERRISCAR, Vid, Deriscar. 
DERROCADO, part. pass. de Derroca»- 
DERROC/IDOR, s. m. (Do thema "e 

roca, de derrocar, com o suffixo «dor»j 
O que derroca, derriba, 

DERROCÁR, V. act. (De de, e roca, 
chedo). Derribar, assolar, abater; 
nar, derruir, destruir 

— Derrocar o muro com minas, 
cahir. 

— Figuradamente : Derrocar « ® 
ba, abatel-a. . ^,jj. 

— Derrocar-se, v. n. e refi. •Ahu'"; 
abaixo, cahir, precipitar-se; matar, 
nr» 

DERR01... As palavras que coineÇ^''^ 
por derroi... busquem-se com derrui--- 

DERROTA, s. J. (Do latim 
Rumo que seguem os navios em de 
da do algum porto ou sitio; o 

fazei -o 

que o navio leva para o porto o" 
destinado. — «E mandassem '^9^ 
até chegarem a alguma das Ilhas ae uii^ ijuiyiiraiii ii uvytisnci inib ^ 0,tÍ^ 
luco, onde se determinaria quem , 
só: e seguindo sua derrota, 
vista de Mandando, onde foi 
Inhegues jidgado de todos por 
que também era Fidalgo Biscainho.» 
go do Couto, Décadas, IV, Liv. i"; ^ 

— Perder a derrota, perder o rum t 
caminho. ffici»®® 

— O itinerário es.rípto pelos otfl-;. 
náuticos, d'onde constam todos os 
tecimentos da viagem.^Também 
figuradamente, da direcção qi^i® 
caminhando por terra. ^eS' 

— Figuradamente: Destroço^ ro 
barato. — uNa conversação tão 
nho é o que tudo explica, como int^^" 
te o que só diz o necessário. ^ 
sivo e arrogante na conversação _ 
do: se vós tendes razão, 
so triumpho; se a não tendes,^ 
a vergonha da vossa derrota.» ^ 
do Bastos, Maximas e Pensamentos, 

1 Tierr®^®'"' 
derrotado, part. pass. de .gjTO' 
DERROTADÔR. adj. t^o thein» Que 

ta, de derrotar, com o suffixo «do 
derrota. 
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0 quo derrota, desbaratador. 

^ V. act. (Do derrota). Rom- 
to ' . desbaratar. —Derrotar o 

^ inimiga, ~ Figuradamente: Destruir, arruinar. 
Apartar da derrota, ou rumo que 

se levava. 
w. Seguir a rota ou rumo. 

I'~~ ^srrotar-se, v. reji. Termo de Nau- 
Derivar, apartar-se o navio da rota 

iiavio'^^ 1^0 leva, separar-se dos outros 

^^ROTÉIRO, s. m. (De derrota, com 
™o «eiroí). Vid. Roteiro, 

jjg "RRUBADO, part. pass. de Derru- 
j ' '^^rimalião, que extremo era ac- 

aguardou pedir licença a 

nh ; antes quando viu seu cu- 
derrubado, tomando uma lança na 

Cm/ contra o do tíaluage, e en- em cheio fizeram as suas em 
passando um polo outro.' Fran- 

q Moraes, Palmeinm d'Inglaterra, 
dot .— "-^qui recresceu todo o peso 

banda de Clari- 

k t Estrope de Beltrão, que 
^er ^^dava não pouco furioso por se . flerrubado do primeiro encontro, o es- 
.''Çíirfo Priãos, Argolante e Arche.rim, 

^^'''O^bruo, Bocandor, Alcar- 
^^'^cialdo e Altaris, que tamhem alU 

Çoso • Erocardoso, Alhertaz o For- 
TK;j' ^'^'^ostào, e Brutanante.» Idem, 

cap. 4(i. 
t>p^^UBADÒURO. Vid. Derribadouro. 

"^UBÂR, V. act. (Do de, e do latim 

bar ' Deitar abaixo. — Derru- 
'^orn (i^vores, estatuas, etc. — «E 
Sas fosse conhecendo as for- 
*^(«8 trabalhava por mostrar as ® íe o caho, travando-se ás vezes a bra- 

poderiam derrubar; 
(j^ 'io.ndo golpes tão mortaes, que as 
/eíí"^ quasi desfeitas, e os escudos 

I'^'^<^Ços, semeados polo chão, e elles 
e ^ ^^tas partes de seus corpos feridos 
C[,j ^'''atados, que o campo estava todo 

seu sangue. V Francisco deMo- 

•■Po' d'Inglaterra, cap. 9. — 
lUt ^ batalha durou antre elles pouco, 
íossl^'^'^ ?ííe o esforço de Daliagão não 
(Iq l"^queno e aquelle dia fizesse mais 

® ^dle se esperava, o da Fortuna 
(he{(^ ameias e janellas da fortaleza 
JUe amigos, e lembrando-lhe 

presos, e a confiança que nelle 
a '^ombatia-se com tal esforço, que 

Ti fáridas o derrubou a seus 
tCíu^o Ibidem, cap. 41.— «Estes, 

a sobegidão dos muitos fazia 
«81„ ® bondade aos poucos, abaixaram 

com as quaes antes de as que- 
"íap, ^^''''Ubaram alguns.d Idem, Ibidem, 

Po^gp^^^ter as forças, a ponto de nSo se 
de pé.—A doença derrubou-o. 

Maa âe Nautica. Cortar o panno 
'^^rcas ou signaes feitos no painel. 

—Derrubar-se, v. refl. Procipitar-se. 
Vid. Derribar. 

DERRUIDO, part. pass. de Derruir. 
DERRUIR, V. act. ant. (Do latim de- 

ruere). Derribar, abater, destruir, arrui- 
nar, desmoronar, precipitar. 

DER Vis ou DERVICHE, s. m. (Do persa 
darouisch, pobre). Religioso turco que faz 
profissão de mendicidade, e passa uma 
vida muito austera. O seu instituidor foi 
um certo Mevelava de quem elles tomá- 
ram também o nome de Mevelavitas. Os 
Derviches sao numerosíssimos, estão es- 
palhados por toda a Asia, vivem solitá- 
rios, correspondem a ermitães, e susten- 
tam-se de esmolas ; andam vestidos de pel- 
les de ovelha, todos rapados ató as mes- 
mas barbas (contra o costume dos maho- 
metanos) para maior desprezo seu, e tra- 
zem sempre as pernas nuas e o peito des- 
coberto. Na índia têm domicilio certo e 
vivem era communidade á maneira de re- 
ligiosos. 

Nào vi Alina, mas teu nome, o BÍtio 
Onde te int()ntr;iiia em teu caminho 
Para Casteila, como libertai--te 
De teu3 brutacs dervizes deveria, 
Tudo li n'uiiiatai j;i transparente. 

GAKBETT, D. BRANCA, C. V, Cap. 19. 

f 1.) DES, ^re^ro. (Do latim dis"^. É 
empregado nos compostos para significar 
a negação ou opposiç3io; por ex.: des- 
egualdade, o opposto de egualdade. 

2.) DES, p^xp. ant. (Do latim dis). A 
partir de. — «E os contrautos dos ditos 
afforamenfos, ou emprazamentos, ou d'ou- 
tros quaeesquer foros, ou rendas, per que 
fazem pagas a respeito da moeda antiga, 
que forom feitos ante da dita Era de mil 
e trezentos e noventa e cinco, annos atras, 
paguem settecenfas por huma dês este pri- 
meiro dia de Janeiro, que ora vem da 
Era de mil e quatrocentos e trinta e seis 
annos em diante. E vem esta paga em hor- 
denada maneira, a saber, vinte brancos 
por huma libra, e hum branco por um 
soldo, e hum preto por um dinheiro, va- 
lendo dez pretos hum real branco, como 
ora valem.Ordenações AíTonsinas, Liv. 
IV, Tit. 1, § 63. 

— Desque, por des o tempo em que, a 
partir do tempo em que. 

E snbcdes desque vos vi, 
Mia Si'nor, semprVu desejei 
O vosso bcii e vos iirguci 
Me\i cor. deste vol-'encobrir; 
Míiis agora jii por morrer 
Se vos pesa, ou por viver, 
Se vos prouguer, vol-o direi. 

thovas e cantaees, n.° 255. 

— E des que andou pier todos aquelles 
logares, e os castigou todos, sarmoando- 
Ihes muito, veo-se pera a Grécia.ti Acto 
dos Apostolos, cap. 20, § 2, em Inéditos 
d'Alcobaça, Tom. l. 

Desque a perdi no mar 
çego na terra por ella, 

desesperado de vella 
qu6 posso jia esperar V 

CBBYST. falcão, obbas, p. 28 (cd. de 1871). 

Sobre mim desque vos vi 
nam me ficou mais poder, 
se mandais tornai-me a mim 
e verei fe pode seer. 
Ainda que se em meu querer 
hade ficar eu nam sei 
de vos para onde hiiei. 

IDEM, IBIDEM, p. 30. 

Desque passar a via mais que mea, 
Que ao Ant.irctieo pólo vae da Linha, 
D uma estatura quasi gigantea 
ilomons verá, da terra ali visinha; 
E mais av-inte o Estreito que se arrea 
C.)'o nome d'('lle «gora, o qual caminha 
Para outro mar e terra, que fica onde 
Com suas fiias azas o Austro a esconde. 

cAM., Lus., c. X, est. 141. 

— a Mas Eitor da Silveira com hum 
animo muito grande, e com hum primor 
nunca usado, procedeo nesta viagem de 
feição, que conjundia a todos, porque 
desque recolheo na sua camara a agua, e 
o mantimento, nunca mais entrou nella, e 
se agazalhou na tolda para dar exemplo 
a todos, visitando duas vezes no dia os 
doentes, que eram muitos, dando-lhes em 
quanto houve que, alguma cousa pouca, 
não tomando nunca mais pera si.» Diogo 
do Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. 4.—- 
nQue todo o dinheiro das terras de Ba- 
çaim, que estava até então por arrecadar 
do que Melique Az havia de haver, des- 
que entrou o anno dos Mouros até aquel- 
la hora, poderia o Govemad,or mandar 
arrecadar pera El Rey de Portugal.■» Idem, 
Ibidem, Liv. ix, cap. 2. 

—Desuo, por desde o. Oesno anno pas- 
sado. 

— Deshy, por desde ahi. 

E eu oya suspirar enton, 
E qiieixar-se. estando con amores ; 
E fazia giiirlauda de flores, 
Desy chorava, mui de coraçon- 

CANC. DE TBOVAS ANTIGAS, n. 3. 

— «E des hy diziam huns e outros.t 
Acto dos Apostolos, cap. 4, § 16, era 
Inéditos d'Alcobaça, Tom. i.— «S abai- 
xou a cabeça assi armado em sinal de 
acatamento, e deshi pôs-se a huma parte 
do terceiro esperando a quem viesse, d Bar- 
ros, Clarimundo, Liv. ii, cap. lõ. 

— Des ali, por desde ali. 

Senhor, que de girado ieu querria, 
Se a deos o a vos proitguesse, 
Que hu vós estados estevesse 
Con vós ; que por esto meterria. 

Por tiin ben andante, 
Que por rey, iien iíTante 
Des aly adiante 
Non me cambharia. 

CANC. DE D. DIHIZ, p. 84. 

— Des de, a pai-tir de. — Des da pas- 
choa. Vid. Desde. 

3.) DES, adj, num, Vid. Dez. 
DESAASÁR, V, act. ant. Impedir, es- 

torvar, 
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t OESABÁDO, part. pass. de Desabar. 
DESABAFÁDAMÊNTE, adv. (De desa- 

bafado, com osufSxo «mente»). Com desa- 
bafo. 

—Figuradamente: Folgadamente, sem 
temor, sem receio. — Responder, foliar 
desabafadamente. 

desabafado, part. pass. de Desaba- 
far, 

— Espirito desabafado, tranquillo. 
— Vista desabafada, a que se gosa nos 

sitios altos que consentem alongar-se a 
vista por espaço dilatado. 

— Logar desabafado, aquelle onde o ar 
circula livremente. 

— Torre, fortaleza desabafada, livre 
de casas ou edificios contíguos, que fa- 
cilitariam o attaque ao inimigo. 

— Terra desabafada de mato, que não 
está coberta do mato. 

DESABAFAMÊNTO, «. m. ant. (De des- 
abafo, com o suffixo omento»). A acção 
de desabafar, o estado desabafado, des- 
afogado. 

— Figuradamente: Allivio, desafogo, 
relaxação do animo que estava abafado, 
opprimido com cuidados. 

DESABAFAR, v. act. (De des, prefixo, 
e abafar). Tirar a cobertura quo impede 
a exhalação ou evaporação, dar entrada 
ao ar livre. 

— Figuradamente: Alliviar a pena, a 
ira, o aggravo que temos de alguma pes- 
soa communicando-o a outrem, ou pro- 
rompendo em injurias e queixas. 

Ter poder de Bospirar 
asrtz he, senhor cunhado, 
pera mays desabafar. 

OANC. DE nEs., tom. I, p. 1. 
Onde rege a vontade 
nam tem valia a razam •, 
em saindo a liberdade 
entrou logo a payxam ; 
quem tem tal conversaçam 
sem poder desabafar, 
ha se lhe o mal de enxergar. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIBA, p. 94 
(ed. de 1872). 

— Descobrir, desempedir. — Desaba- 
far a terra de mato, de arvoredo. 

— Livrar, limpar. — Desabafar a terra 
de vadios. 

— .Termo de Alveitar. Desabafar os 
cascos da hesta, despalmar para dar sa- 
bida ás matérias. 

— Desabafar o estomago, vomitar. 
— V. n. Desabafar com alguém, des- 

cobrir, dizer, manifestar a alguém os 
seus sentimentos, pensamentos, proje- 
ctos, etc. 

Com elle desabafo, elle me guia 
Das Canoras Irmana ao claro aecento 
Com sua doce, e imraortal Poesia, 
Bem que jil a Musa sem calor, e alento 
Com desgrenhada fronte, e voz chorosa 
Fere tâo mal as cordas do instrumento ; 
Já no meio de vida tào penosa 
Froxa, e cançada está de andar forçando 
Tâo frios versos que parecem prosa. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. lo4 (3.>ed.). 

— Desabafar-se, v. refl. Pôr-se á von- 
tade, para respirar livremente. — <iAlli 
lhe disse que se descesse em quanto ella 
ia ter ao lugar, e logo tornaria a elle. 
Palmeirim, que vinha ajrontado do tra- 
balho do caminho, se desceu do cavallo e 
tirou o elmo pera se desabafar.» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. G8. 

DESABÁFO, s. m. (De desabafar). Acto 
de ailiviar-se das aíEiçoes interiores, com- 
municando-as a quem possa dar consola- 
ções. 

— Pequena vingança. 
DESABALADAMÈNTE, adv. (De desaba- 

lado, com o suffixo «mente»). De um 
modo excessivo, descompassadamente. 

DESABALADO, adj. Que excede toda 
a medida, immenso, enorme, desmesu- 
rado, descompassadamente grande. — 
Feso desabalado. 

— Excessivo, extraordinário. — Calos 
desabalados. 

DESABALROÁDO, ^jarí. pass. de Des- 
abalroar. 

DESABALROAR, V. act. (De des, e abal- 
roar). Termo de Nautlca. Desatracar, 
desaferrar.— Desbalroar o navio, o harco. 

— Desbalroar-se, v. refl. Soltar-se do 
arpeu ou balroa; desatracar-se. 

DESABAR, V. act. (De des, prefixo, e 
abar). Abater a aba ou o lanço d'alguma 
cousa. —Desabar um chapéu, um muro, 
etc. 

— V. n. Cair, vir abaixo por seu pro- 
prio peso, abater-se. — Desabou o muro, 
a parede, o monte. 

— Desabar-se, v. refl. Cair, desmoro- 
nar-se, aluir-se. 

— DESÁBE, s. m. A porção de muro, 
parede, ou telhado que desabou, que ca- 
hiu. 

DESABILITÁR, v. act. Vid. Deshabi- 
litar. 

DESABITUÀR, v. act. Vid. Deshabituar, 
e Desacostumar. 

DESABOCADO, part, pass. de Desabo- 
car. 

DESAB0CÀR, V. n. Vid. Desembocar. 
DESABONÀDAMÊNTE, adv. (De desa- 

bonado, com o suffixo «mente»). Sem abo- 
nação, ou abonador. 

DESABONADO, pa7't. pass. de Desabo- 
nar. 

DESABONADOR, s. m. (Do theraa desa- 
bona, de desabonar, com o suffixo «dôr»). 
Que desabona; desacreditador. 

desabonar, V. act. (De des, e abo- 
nar). Desacreditar, fazer perder o credi- 
to, a reputação. 

«Dos máis crus inimigos meus, 
 ealvei-me 
Para ver, nos descontos da Velhice, 
Filhos, que eu procreei, desabonar-xciQ.» 

FRANC. M. D0ÍÍASC.,0URAS, tom. Vm, p. 181. 

— Desabonar-se, v. refl. Perder o cre- 
dito. 

DESABÕNO, s. m. (Do des, o abono)^ 
Descredito, damno, prejuizo que se • 
alguém no credito, na honra, nf' 
ção, etc. , , 

— Quebra do credito.—O desabou 
que fica um banqueiro quando nãO p 
uma letra em tempo competente. fi.go. 

DESABORDÁDO, part. pass. de JJes 
bordar. , 

DESÍBORDÀR, v. act. (De des, e aco 
dar). Soltar um navio do outro a 1^® 
tava abordado. , gg 

— V. n. Desembaraçar-se, so' 
um navio do outro com que estava a 
dado. 

DESABORÍDO. Vid. Desabrido. 
t DESABOÇÂR, v. act. (De des, e ^ 

çar). Termo de Nautlca. Desligar a 
do objecto a que se tinha dado passan 
lhe o fiel. _ gg. 

DESABOTOÁDO, part. pass. do Ug 
botoar. vg. 

DESABOTOADÜRA, s.f. (De » ^ 
toadura). Acção de desabotoar o vos i 
= Antiquado. , , c 

DESABOTOAMÊNTO, s. ^ês- 
abotoamento). Acção ou effeito de 
abotoar. 

DESABOTOAR. V. act. (De des, P 
xo, e abotoar). Tirar ou fazer sair 
toes das casas onde estavam presos, c 
o vestido que com elles estava ? ja 

— Figuradamente: Abrir o bo 
flôr, desenvolvendo-se naturahnen 

— Desabotoar-se, v. refl. Abrii 
tido, tirando os botões das casas. 

— Abrir o botão, desenvolver-SB; 
lando das llôres. pfixo, 

DESABRAÇAR, «. act. (De des, pr® ^ 
e abraçar). Soltar, largar a pc''® 
cousa abraçada. abríf' 

DESABRÍDO,j.arí. pass. 
a O doutor frei Antonio do 

foi missionário no Varatojo.^ I 
de gênio, desabrido, e terribih^»-, 
rioso. Mudou de convento, de 3'^^. g^êr 
Em casa de uma fidalga teve o 
de ser desmentido tres vezes 
illm." e insolentissima senhora- ^ 
mente da dama, respondia eU^ • ^ 
Ella ia por pontos levantando ^ 
quando o padre jóra de si lhe Jf ,ptU 
passo com tres bofetadas. (JrS" 
casa fôra sem perigo.d Bispo 
Pará, Memórias, p. 88. 

Agora ao brando fogo na aspcez^ 
Do desabrido Inverno especulaii' 
Oa segredos da sábia Natureza . 
Agora o pensamento levantando, 
N3o como os insoffriveis fullaooi ^ i 
Baixas, e vis matérias praticando i 
Mas revolvendo antigos Escritoi 
Varias razões, diversos sentinoe" ' 
Certo manjar das almas suprior® • , „ 997(3." ^ J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. M gal""'' 

DESABRÍDAMÈNTE, adv. (D® ^ jes»' 
do, com o suffixo «mente»)- se"' 
brimento, asperamente, fi"iai® 
sabor ou gosto. 
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pESABRIGÁDAMÊNTE, adv. (De desa- 
ri^ado, com o suffixo «mente»). Sem 

desabrigo, sem ter onde se 
wolhei-, com que se cobrir, exposto ás 
'^'L^®'^cias do tempo, ao relento. 

Jj^.^"®ABBIGADO, ^;ar<. pass. de Desa- 

desabrigár, v. act. (Do des prefixo, 
áirigar). Tirar o abrigo, privar do abri- 

S®) deixar alguém em casa exposta ao 
^eito, á chuva, ao sol. 

Figuradamente: Desamparar. 
1 ' ®esabrigar-se, v. rejl. Aífastar-se 

alongar-se da abrigada. 
~~ Figuradamente : Fugir do amparo, 

3'Vorj protecçíío d'alguem, perdel-a por 
Pí-opria vontade. ' 

DEs^Bl^jQQ^ s. m. (De des prefixo, e 
"''igo). Falta, privação de abrigo^ esta- 
® de tudo aquillo que se acha sem abri- 

teiti exposto ás injurias do 

1* iguradamente: Desamparo, aban- 
arrimo, patrocinio ou pro- 

IíESABRIMÊNTO, s. m. (Do thema des- 
^""eidedesabrir, comosufíixo «mento»). 

Ia severidade, desagrado nas pa- 
pouco agasalho no 

de tratar as pessoas; rigor^ incle- 

in" tempo; desgosto, principio de Kiisade antipathia que alguém tem 
outro. 

^yrauna Olaia, o teu deeahnmento ^ 
roca, que lie tempo jil, troca em braudura, 
azeque este queixoso da Ventura 
®ja se quer feliz por luim momento. 

X. DE MATIOS, RIMAS, p. 90 (3." cd.). 

j Figuradamente: Palavras, ditos 
picantes, oíFensivos. 

^Antigamente: Insipidez. 
çg,. abrir, V. act. (De des prefixo, 

tíjf Cíausar desagrado, ennojar, agas- 

Cessar, descontinuar. 
Desabrir mão, cessar, desistir, aban- 

deixar de trabalhar. 
Oesabrir-se, v. rejl. Ficar em des- 

'ar , desgostar-se com algiiem ; ces- 
alo ^ correspondência, azedar-se com 

) não se abrir ou communicar 
^ainente com alguém, 

aljp ®®SABROCHÀDO,^jíir<. de Des- 
">char. 

íijjo^^A®^OCHÁR, V. act. (Do des pre- 
® ^brochar). Desapertar o que esta- 

^^®so com broches, ou colchetes, 

iguradamente: 

Abotoados ^ 
"Os estüo e em viço ; mas as flores 

Q^^®^erás (ZesaòíWiar ii'um d'elle3, 
^ oll" outro esmyrrado e resequido 

" botào cahir. Volve a estes paços g que o teu destino está cumprido, 
'ncanto quebrado. 

D. UIIANCA, C. IV, Cap. 10. 

Soltar Desabrochar a língua. 
voi,. 100 
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— Desabrochar-se, v. refl. Soltar-se, 
romper, abrir-se. 

DESABUSADAMÊNTE, adv. (De desa- 
busado, com o suffixo «mente»). Des- 
preoccupadamente, livre de abxisos. 

DESABUSADO, part. pass. de Desabu- 
sar. 

— S. m. fl. Seita de pseudo-philoso- 
phos do século xviii, e que assim erro- 
neamente se denomináram ; não acredita- 
vam em Deus, nem na pratica das virtu- 
des e nem no dever d'exercital-as. 

DESABUSÁR, V. act. (De des pi-efixo, 
e abusar). Tirar alguém das preoccupa- 
ções do erro em que está; desenganar, 
abrir os olhos a alguém sobro opinião, 
conceito errado. 

— V. rejl. Curar-se do abusões, cren- 
ças errôneas, absurdas, ou de conceito er- 
rado de pessoa ou cousa. 

DESACANHÁDO, /;arí. pass. de Desa- 
cauhar. 

DESAGANHÁR, v. act. (De des prefixo, 
e acanhar). Tirar o acanhamonto. 

— Desacanhar-se, v. refl. Adquirir des- 
embaraço, afouteza. 

DESAGARVÁR. Vid. Desacravar. 
DESACATADAMÊNTE, adv. (De desa- 

catado, com o suffixo «mente»). Com de- 
sacato, sem acatamento. 

desacatado, pass. de Desaca- 
tar. 

DESAGATAMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e acatamento). Falta de acatamento ; 
desacato, irreverencia. 

DESACATAR, V. act. (De des prefixo, 
e acatar). Faltar a alguém com o acata- 
mento, com o respeito que lhe ó devido; 
insultar; menoscabar, desprezar. 

DESAGÂTO, s. m. (De des prefixo, e 
acato). Falta de acatamento ou de res- 
peito a quem o merece ; irreverencia. — 
dEm rezão da qual tinha prophetisaão 
Jacob (falando da engratidão, cG desa- 
cato que lhe jizera seu jilho Unhem) o 
castigo que Deus lhes auia de dar.n Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 
6G V., col. 2. 

 I)'alii partido 
A elrei se fora a llie contar do roubo 
E dcisacato da real infante. 

OAIIBETT, D. UnAKCA, C. VXIt, e.Hp. 8. 

— Desprezo. 
— Deshonra. 
DESAGAUDELADO, A, adj. (De des pre- 

fixo, c acaudelado). Gente desacaudelada. 
Sem ter quem acommande; sem capitão, 
desordenada. 

t DESACAUDILHÁDO, adj. (De des 
prefixo, e caudilho). Sem caudilho. — «Jís- 
tes cristaãos ueem desça delhadas e teem 
que tá nom podemos tornar a eles, segue- 
me alcarac e nom me desempares e torne- 
mos aa lide.y) Livro dè Linhagens, Tom. 
II, p. 188, cm Port. Mon. Hist., Scri- 
ptores, Liv. i. 

DESAGAUTELÁDAMÈNTE, adv. (De des- | 
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acaulelado, com o suffixo «mente»). Sem 
cautéla. 

DESAGAUTELADO, part. 2>ass. de Des- 
acautelar. 

DESAGAUTELÂR, v. act. ^e des pre- 
fixo, e acautelar). Tornar imprevidente 
ou manter alguém n'uma perigosa tran- 
quiUidade. 

— Desacautelar-se, v. rejl. Ser impró- 
vido, desprecaver-se contra o damno ou 
prcjuizo que possa succeder-lhe; privar- 
se dos meios que obstem a um mal qual- 
quer. 

DESAGGIDENTÁR-SE, v. rejl. (De des 
prefixo, c accidentar). Tornar a si do 
desfallecimento em que havia caído, sair 
do accidente que lhe déra. 

DESAGGORD. As palavras que comecem 
por desaccord busquem-se com desacord. 

DESACÉIO, DESACEIADO. Vid. Desas- 
seio, etc. 

DESACERBÀR, v. act. (De des pi-e- 
fixo, e acerbar). Tirar a agrura, destruir 
a qualidade acerba d'uma cousa; neutra- 
lisar a acrimonia. 

— Figuradamente : Desacerbar a dor, 
os ânimos azedados. 

DESAGERTÁDAMÊNTE, adv. (De desa- 
certada, com o suffixo «mente»). Com 
desacerto ; com imprudência, inconside- 
radaraente. 

DESAGERTÁDO, part. pass. do Desa- 
certar. 

DESACERTÁR, v. act. (De des prefixo, 
e acertar). Errar, falhar, enganar-se. 

— Não conseguir, ficar baldado, frus- 
trado na pertenção. Errar o alvo, o tiro. 
— « Os quaes por quanto o principal ar- 
dil a que hiam se desacertou por nom 
ficar em vaão sua passagem, arribaram 
junto com a Cidade de Nafe, donde o Ca- 
pitam per conselho dos principaes que 
com elle eram, mandou com guias certos 
Cavaleiros e heesteiros do monte espiar a 
terra.D Inéditos d'Historia Portugueza, 
Tom. II, cap. 27, p. 77. 

— F. rejl. Baldar-se, frustrar-se. 
DESACÊRTO, s. m. (Do des prefixo, o 

acerto). O contrario de acerto, erro em 
cousas da direcção prudencial ou moral; 
falta de consideração, de reflexão, de pru- 
dência, de regularidade no procedimento ; 
fallia no conseguimento d'algum fim. — 
Desacerto de suas lidas, jadigas,jinezas. 
— Desacerto da empreza, da tentativa, 
a imprudência, mau calculo com que foi 
projcotada, a inopportunidade d'ella. — 
(iContiniiou o Su^^pico nos seus desacer- 
tos ; e introduz indo-se com o infante I). 
Francisco, se presumiu que lhe inspira- 
va sentimentos indignos do nascimento de 
injante, com infidelidade á coroa, descon- 
fiança que se aggravou com a retirada 
d'elle para Inglaterra. Lemhrou alguém 
que havia conluio com os inglezes, para 
virem 2>rocurar com 2>oderosa armada o 
infante e ir coroar-se rei ao Brasil, cor- 
rendo a negociarão entre America e Lon- 
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dres. Não fico por jiaãor da idéa: direi 
porém o que se seguiu.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 110. 

DESACEZOÁR, u. act. (De des prefixo, 
6 acezoar). O contrario de sazonar. 

DESACOBARDÁDO, part. pass. de Des- 
acobardar. 

DESACOBARDAMÈNTO, s. vi. (Do the- 
ma desacobarda, de desacobardar, com 
o suffixo «mento). Cobramento de animo, 
destemor. 

DESACOBARDAR, V. act. (De des pre- 
fixo, 6 acobardar). Remorer do animo de 
alguém o temor, a cobardia; animar, rea- 
nimar. 

DESACOHOOMADAMÉNTE, adv. Vid. 
Desacoimadaniente. 

DESACOIMADAMÊNTE, adv. Sem coi- 
ma, pena ou castigo. 

DESACOIMADO, part. pass. de Desa- 
coimar. 

DESACOIMÁR, V. nct. (De des prefi- 
xo, e acoimar. Absolver da coima. 

DESACÔLCHETÂR, v. act. Desabrochar, 
desprender o colchete. 

DESACOMMOEÀDAMÈNTE, adv. Sem o 
commodo necessário, incommodadaniente. 

DESACOMMODADÍSSIMO, adj. superl. 
de Desacommodado. 

DESACOMMODÁDO, jjjarí. pass. do Des- 
acommodar. 

DESACCOMMODAR, V. act. (De des 
prefixo, e accommodar). Tirar alguém do 
commodo em que estava ; do modo de vi- 
da que tinha. 

— Desacommodar-se, v. refl. Tirar-se 
do commodo. 

desacompanhAdamênte, adv. (De 
desacompanhada, com o suffixo «mente»). 
Sem companhia. 

desacompanhado, part. pass. de 
Desacompanhar. — «De qualquer descuy- 
do das cousas que somos obrigados nas- 
cem mvytos, que Imm erro nunca vem des- 
acompanhado.» D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Fieira, p. 2U (ed. de 1872). 

D'estc3 polo meu peccado, 
yndii qne nrica pequei 
a quem amo c amarei, 
iiunca desacompanhado 
me vejo nem verei. 

cuRisT. FALCÃO, CUBAS, p. 2 (ed. dc 1871). 

DESACOMPANHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e acompanhar). Largar, deixar a 
companhia d'alguem ou d'alguma cousa. 

— Deixar a conserva dos navios ; des- 
unir cousas que se acompanhavam, que 
andavam dc companhia, juntas, — Não 
quiz desacompanhál-o em quanto vives- 
se. 

DESACONSELHADO,pari. j^ass. do Des- 
aconselhar. 

desaconselhar, V. act.^ (De des pre- 
xo, e aconselhar). Dissuadir, apartar al- 
guém do conselho ou resolução que tem 
tomado. —Desaconselhar a guerra, a ba- 
talha, a paz, a empreza. 

DESACORAÇOADO,paj-í, pass. de Desa- 
coraçoar. 

DESAGORÇOAR, V. act. Fazer perder 
o coração, o animo; intimidar. 

— V. n. Perder o animo, desanimar. 
DESAGORÇOAR, v. act. Vid. Desacora- 

çoar. 
DESACORDADAMÊNTE, adv. (De desa- 

cordado, com o suffixo «mente»). Com 
desacnrdo, sem acordo, inconsidcramente 

DESACORDADO, part. pass. de Desa- 
cordar. 

Em quanto tudo explora com cuidado, 
Víii dar co'os olhos na gentil donzella ; 
I"ica Bem uso d'íilma arrebatado, 
Que toda quanta tem hc ocoupa em vel-a; 
Amboa fora de bi, desacordado 
Elle mais cie observar couwi tào bella, 
Ella absia-ta imi souiiio (ni que pegara, 
Elle eneaiitiidü a conteniplav-llie a cara. 

FR. J. DE SANTA RITA DUltÂo, CARAMURÓ, C. 
IV, est. 5. 

DESACORDANTE, adj. 2 gen. (Part 
act. de desacordfr). Discorde, que se nào 
ajusta ou conforma com outro; que nào 
outorga. 

— Credores desacordantes, que nSo ou- 
torgam o que outros concredores conce- 
dem ao commum devedor. — " E quando 
os Credores forem iguaees na quantidade, 
deve ser valioza a parte dnquelles, que fo- 
rem em maior conto, como dito he. Vero 
esto nom embarguante, se a mais pequena 
parte dos Credores asty desacordantes 
sentisse, que a concordança da maior par- 
te era fundada em alguum evidente em- 
(juano, ou malicia, por alguuma guança 
sua, ou dapno da outra partó mais pe- 
quena, em este caso esta mais pequena 
parte poderá apelar, ou protestar por o 
acordo feito per a maior parte, inserindo, 
e declarando na dita apelaçam o dito en- 
guano, e arte ividente, em que se Jundou 
a maior parte fazer a dita comcordança. 
E se depois da dita apelaçaõ assy antre- 
posta fosse alguuma couza emnooada, ou 
atentada, deve iodo per o Juiz ser torna- 
do, e restituido ao primeiro estado.» Or- 
denações Aífonsinas, Liv. iii, Tit. 80, 
§ 11. 

DESACORDAR, V. act. (De des prefixo, 
e accordo). Fazer perder o accordo, pôr 
em desacordo, fazer desconcordar, alie- 
nar os sentidos. 

— Desacordar-se, v. refl. Perder o ac- 
cordo, por queda ou enfermidade; esque- 
cer-se, 

— V. n. ant. Desconcordar, não con- 
cordar, não convir no parecer e voto de 
outrem, contravir ao acordo, não estar 
pelo acordado, ajustado, concertado ; per- 
der os sentidos, o acordo, estar, ficar fóra 
de si; fallar incoherentemente; não ir 
conforme, desconformar. — »Outro exem- 
plo se pode potr no devedor, que era óbri- 
guado a muitos Credores, e per sua morte 
elles seguráram seu herdeiro da terça, ou 
quarta, ou quinta parte étc. da divida, 

e que assy poderia entrar 
na erança; ca se maior parte dos . 
res, por respeito da quantidade da^ 
da, ou por respeito do conto, se suo ig 
na quantidade, consentiram na dita 
gurança, ainda que Os mais pouquo^ 
quantidade, ou no conto em ella norn 
sentam, e desacordem, nom o podei 
contradizer, mas comvirá nec(:ssari<ii^ 
estarem a acordo da maior parte 
peito da quantidade devida.Ordei^ç 
Affonsinas, Liv. iii, Tit. 80, § !'• 

— Não fazer harmonia com 
com outro, soar cora dissonancia, de 
finar, desentoar (as vozes ou instrume 
tos músicos), 

— Perder o acordo, a lembrança» 6 
quecer-se, , 

DESACORDATIVO, adj. (De desacorüo. 
com o suffixo «ativo»). Costumado a 
Bentoar cantando, dissonando, dissonan • 

DESACORDO, s. m. (De des ' 
e acordo). Falta de accordo, alienaç»^ 
do espirito, privação dos sentidos P , 
doença, medo, etc. — «-4 este tempo j 
o gigante tào abafado do trabalho das 
mas, que não se 2>odendo ter em p^> ^ 
com tamanho desacordo, como J 
morto. Primalião que assim 
sentou sabre um poial, tão cansado 
muito que fizera que se não podia tef 
])é. Dramusiando, que viu o fim da ® 
lha, não se teve por tão seguro, ^ ^ 
xasse de temer o reves que lhe 
Francisco de Moraes, Palmeirim d Io» 
terra, cap. 10. 

O céo fere com gritos n'isto n gento 
Com súbito temor e rfcsacôríío/ 
Que no romper da vela, a Nau pendent 
Toma grào somma d'agoa pelo bordo. 

CAM., hvs., c. VI, est. T2. 

— Alienação de si, enlevação, exta®' > 
transporte. 

— Falta de reflexão, de tento, 
do, incúria, inadvertencia, imprufie 
— Cm dos grandes erros Lf, 
n\sta idade se deram foi, quando P ^ 
ta da alfandega de Lisboa se 
edital que el-rei pedia dinheiro 
tado. O author d'este desaccordo 
tonio da Costa Freire, arbitrista Q 
fraco palitico, aliás bom juriscons 
conde de Oeiras acudiu a isto, « ^ 
arrancar o indigno papel, 
voz publica de que o rei ^ 
ta dea tramente para evitar ^ prí' 
Inglaterra com donativo, que se ai 
curava a nação ingleza síf® 
que esta se satisfaz com o artifi^' ^ 
negociação menos sincera, Índigo j.jaS( 
villosa.v Bispo do Grào Pará, „ fw 
p. 1G2. — «As moças, desesp^'''^ 
giram de casa, e levando-as ^ \ cO^' 
uma rossa, teve o desarcordjí 
duzir a casa de um seu irmão ^grn 
baro {homem que matava ^ 
açoutes) para que lhe castig<^^^ 
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^'^hou'se o homem na seu elemento^ e sem 
i''iCato do sexo nem attençào a umas don- 

crendas com, aceio e já crascídns, 
Uma passava de 20 annos e outrn de 

' '^^^P'ndo-as em publico as aqoutou 
utn nerco de boi — costume dos tyran- 
de lioma no gentilismo antigo, seme- 

^nfe ao do l-'ará menos em polido,» 
Ibidem, p. 17G. 

Antigamente: Esqiieciraento. 
• ^'®cordia, dissençílo, desunião, má 
intellijjencia. 

Desavenças. 
^ BESACOROÇ... As palavras que come- 

^ por desacoroç... busquem-se com 
Oesacorç, 

DESACORRÍDO, adj. ant. Falto de soc- 
não soccorrido. 

DESACOSTUMADAMÊNTE. adv. (De de- 
^•^ostumado, com o suffixo «menteí). 

ontra o costume, o uso, de maneira in- 
sólita. 
^ desacostumado, part, 2MSS. de De- 
^'-Ostuiiiar. — «Ha pnucos que queiram 
^^'^nganos, e por isso sam desacostuma- 

®s.), D_ Joannada Gama, Ditos daFrei- 
p. 19 (ed. de 1872)—«A falta de fé 

'^e ex/orço nos faz sentir muyto as ad- 
'''^idades desacostumadas, e pera nos 

j^uecerem ha de ser com novo favor de 
^ qiiQ jj^Qg gjigiYin a saber a que sabe 

amor, e com elle quebraremos nossa 
^^^(^de pera comprir a sua.' Idem, Ibi- 
™. p. 27. - (cAJas o imperador era tão 
ado de todos, que, os que lhe podiam 

üzer guerra, o ha- iam d'ajudar tendo 
'®so necessidade. Pois tornando ao pro- 

por evitar esse receio em que seus 
g '•'Os estavam, quiz dalli avante usar por 

'■fli via, continuando alegrias desacos- 
liadas, tendo muitas noites serZes, a que 

era presente a imperatriz e Gri- 
lía.» Francisco de Moraes, Palmeirim 
^ílaterra, cap. 17. 

^ ^SACOSTUMAR, V. a. (De das prefixo, 
i ^í®^Ufflar). Fazer perder o costume, o 

'*■0) o uso, deslmbituar. 
ç Loc. ant. : Desacostumar alguma 
üe ^cshabituar-se, perder o costume 

lazer alguma cousa. 
®6sacostumar-se, v. refl. Perder al- 
costume ou habito, trabalhando ou 

, ^®ndo diligencias para isso, ir-sedesha- 
^•índo. Cair em desuso. 

jçJDESACOTOÀDO. part. pass. de Des- 

g DESACOTOAr, i). act. (De des prefixo, 
Desapertar a cota. 

^ft^^^spejar, desavergonhar, fazer per- 
P®jo- 

. *''• n. Descarar-se, perder o pudor. 

Por ri As palavras que comecem j^Oesacov... busqucm-secom desacob... 
^j^5®'^Ç0RÀR, (De des prefixo, o açor), 

'''içar o açor. 
jguradameute: Domar as pessoas 

>io cspantadiças como o açor bra- 
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— Desbravar, desembravecer, desa- 
nojar, desapaixonar o irado, açorado; 
amansar, domar, domesticar ave bravia. 

DESAGRAVAR, v. act. (De des prefixo, 
e acravar). Tirar debaixo d'algum peso, 
tirar do lugar onde alguém ou alguma 
cousa se ache acravado. 

— Figuradamento: Desopprimir. 
DESACREDITADO, part. pass. de Des- 

acreditar. — "JE acabado o dia, haven- 
do-se por desobrigados, salváram a Cida- 
de com algumas bumbardadas, e depois 
com charamelas, e trombetas, e foram-se 
recolhendo pera a Armada, e nunca se sou- 
be a razão porque os inimigos lhe não sa- 
híram; mas soube-se que Rumecan Cajn- 
tão geral do exercito ficára mui pezaroso, 
e sentira muito aquella affronta, ficando 
desta vez os Rumes mui desacreditados.» 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vm, 
cap. 8. 

DESACREDITADÕR, adj. (Do thema 
desacredita, de desacreditar, com o suf- 
fixo «dor»). Que desacredita, que tira o 
credito, ou a boa reputação ; desabona- 
dôr. 

— 8. m. O que desacredita, desabona. 
desacreditar, V. act. De des, e acre- 

ditar). Tiraro credito, desabonar.— «Pro- 
curando cõ estes queixumes naõ só desa- 
creditalos com o pouo que tanto os esti- 
maua, & honraua, mas ainda perturbar 
o mesmo amor que o Senhor lhes tinha.n 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
p. 100, col. 2. 

— Nâo acreditar. — Desacreditar uma 
historia. 

— Desacreditar-se, v. rejl. Perder o 
credito por própria culpa, ou imprudên- 
cia. 

DESACUPAR. Vid. Desoccupar. 
DESADORAÇÃO. Vid. Detestação. 
DESADORÁDO, part. pass. do Desado- 

rar. 
DESADORAR, V. act. (De des prefixo, 

e adorar). Faltar com a adoraç.^lo. 
— Figuradamente: Abominar, detes- 

tar. 
— V. n. Trar-se, impacientar-se, enfu- 

recer-se, indignar-se, encolorisar-se com 
alguma cousa. 

DESAD0RMECÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e adormecer). Tirar o somno, acor- 
dar quem dorme, despertar alguém. 

— Figuradamente: Desadormecer as 
almas. 

DESAD0RMECÍD0, part, pass. do De- 
sadormecer. 

DESADORMENTADO, part, pass, dcDe- 
sadormentar. 

DESADORMENTAR, V, act, (De des 
prefixo, e adormentar). Desentorpecer os 
membros, fazer cessar o torpor, o estado 
dormente dos membros. 

DESADORNADO, part. pass. de Des- 
adornar. 

DESADORNÀR, v. act. (De des*jrefixo, 
e adornar). Desenfeitar, tirar os adornes. 
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—Desadornar o casa, a igreja, a pessoa; 
desadornar a verdade, a narração. 

DESADÔRNO, s. m. (De des prefixo, e 
adorno'. Privação de adorno, da cousa 
adornada. Falta de adornos. 

DESADUNÀDO, A, adj. Termo de Bo- 
tanica. Solto, que não está pegado a ou- 
tro.— Antheras desadunadas. 

DESADVERTIDO, A, adj. Inadvertido, 
falto d'advertencia, sem reflexão. 

DESAFAIMAR, V. act. (De des prefixo, 
e afaim^ir). Dar de comer ao esfaimado, 
saciar-lhe a fome, fartal-o. 

— Figuradamente: Desafaimar a cubi- 
ça, a concupiscencia da carne. 

DESAFAM^R, V. act. (De des prefixo, 
e aLmar). Tirar a boa fama de alguém; 
privar da fama, desacreditar, denegrir a 
fama. 

DESAFAZÊR, V. act. Vid. Desacostumar. 
DESAFEIÇOADO, part. pass. do Des- 

afeiçoar. 
DESAFEIÇOAR, V. act. (De des prefi- 

xo, e feição). Fazer perder as feições re- 
gulares. Desfigurar. 

— Desafeiçoar se, v. rfjl. Desmaiar, per- 
der a côr do rosto. Vid. Desfigurar-se. 

DESAFÉITO. part. pass. do Desafazer. 
ESSAFERRAR, V, act, iDc des prefixo, 

e aferrar). Soltar alguma cousa da outra 
a que estava presa ou aferrada, soltar do 
ferro quo prendia alguma cousa; desatra- 
car. 

— Tirar das mãos, dentes, garras, 
unhas ; largar, soltar. — «E chegando-se 
á Onça por ver se recebera algum mal 
d^elles, s(ãtava-lhe nos peitos e começava 
de lhe romper o coração sem o querer de- 
saferrar, té que lhe bebia o sangue.» Bar- 
ros, Clarimuudo, Liv. ii, cap. 1. 

— Apartar, dissuadir. — Desaferrar al- 
guém da sua opinião. 

— V, n. Levantar ferro, ancora; lar- 
gar. — Desaferrar do parto. 

— Desaferrar-se, v. reji. Soltar se, des- 
prender-se da cousa a quo estava afer- 
rado. 

— Desaferrar-se do navio, da embar- 
cação, aíFastar-se da que se tinha abal- 
roado, aferrado. 

— Figuradamente: Desaferrar-se da 
opinião, ceder il convicção largando a 
antiga opinião a que estava aferrado. 

DESAFERROLHAR, V. act. (Üe des pre- 
fixo, o aferrolhar). Correr o ferrolho para 
que se abra alguma cousa. — Desaferro- 
Ihar a joorta, 

— Figuradamente: Soltar, tirar os gri- 
IhSes 

— Desaferrolhar-se, v. refl. Soltar-se, 
desprender-se. 

DESFERVORAR, v. act. (De des, o afer- 
vorar). Aff'rouxar o fervor, fazel-o per- 
der, entibiar. 

DESAFFABILIDADE, 8. f. (Dg des, c 
affabilidade). Falta de aftabilidade. 

DESAFFECTAÇÃO, s. f. (Do des o af- 
fectaçâo). Falta de aíFectação, ingenui- 
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dade, naturalidade, singeleza no fallar, 
lisura no obrar. 

DESAFFÉCTÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
affectado, com o suffixo «mente»). Sem 
affectação, com singeleza. 

DESAFFÉGTÁDO, adj. (De des, e affe- 
ctado). Sem aíFectação, natural.— «Para 
historia não tem logar expressões poéti- 
cas. Ainda no verso está o hom gosto na 
expressão singela, natural, desaffectada, 
em qiie se observe iim natural desalinho, 
e simplicidade polida; mas que pareça 
espontanea da natureza como corrente que 
deveria já hejando a flor, já volvendo o 
fructo despegado, já esperguiçando-se sob 
a arvore que a ensombra, e, em paga, a 
está espelhando. Pôde ser que eu resvale 
no mesmo declive que censuro. Diogenes, 
Platão, Tertidiano... etc.T) Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 84. 

— Singelo, puro.—Verdades desaíTecta- 
das. 

— Singelo, lhano, que não tem affecta- 
ção, fallando das pessoas. 

DESAFFÉCTO, adj. (De des profixo, e 
affecto). Que perdeu a affeição, contrario, 
opposto, adverso. 

— S. m. Falta de affecto, desaíFeição. 
DESAFFEIÇOADO, part. pass. de Des- 

aíTeiçoar. 
DESAFFEIÇOAMÊIvTO, s. m. (De des 

prefixo, e affeiçoamento). O acto de des- 
affeiçoar, ou desaíFeiçoar-se de alguma 
pesfioa ou cousa. 

DESAFFEIÇOÀR, v. act. (De des, e af- 
feiçoar). Fazer perder a affeição, o amor, 
a inclinação, desgostar. — Desaffeiçoar 
alguém de alguma pessoa ou cousa. 

— Desaffeiçoar-se, v. refl. Perder o af- 
fecto, o amor de alguma pessoa ou cou- 
sa ; desgostar-se, aborrecer-se. 

DESAFFRÔNTA, s, /. (De des, e af- 
fronta). Satisfação de affronta, acção de 
desaífrontar-se, tirar satisfação de affron- 
ta, desaggravo. 

DESAFFRÕNTADAMÊNTE.dcZv. (Dedes- 
affrontado, com o suíHxo «mente»). Sem 
oppressão, livremente, 

DESAFFRÕNTÁDO, part. pass. de Des- 
affrontar. 

DESAFFRÔNTADÔR, s. m. (De desaf- 
fronta, com o sufíixo «dôr»). O que des- 
affronta, vinga a affronta, tira satisfação 
d'ella. 

— O que tira de aperto. 
DESAFFRÔNTAR, V. act. (De des, e af- 

frontar). Tomar vingança ou satisfação 
da afifronta feita a alguém ou a si pro- 
prio; desaggravar, lavar a mancha feita 
por affronta.— Desaífrontar a sua honra. 

— Desapressar, livrar de ataque, af- 
fronta, pressa, lance apertado, perigoso. 
— Desaffrontar os povos do inimigo que 
ameaça invadir o paiz. 

— Livrar da affronta que causa o tra- 
balho, o cansaço, etc. 

— Desaífrontar da calma, tirar o que 
abafa; arejar. 
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— Desaffrouiar da sede, dar de beber, 
refrescar o sequioso. 

— Desaífrontar o navio das ondas, fa- 
zel-o surdir sobre ellas, ou desviar-lhe a 
prôa do embate. 

— Desaffrontar-se, v. rejl. Vingar-se 
da affronta recebida, desaggravar-se. 

— Desabafar-se desapertando o ves- 
tido, ou cousa que abafa e opprime. 

DESAFIAÇÃO, s. f. ant. (De desafio, 
com o suffixo «ação»). Acção de desafiar, 
desafio. — «E vistas per Nós as ditas 
L(yx, declarando e corregendo em ellas, 
porque somos certo que nunca de longa- 
mente forom usadas nem guardadas em 
estes Regnos, ante forom sempre desafia- 
çooens e acooimamentos estranhados, e 
punidos segundo Direito Commuum, e 
cada huum caso requeria; porende queren- 
do Nós conseguir a usança antiga ao Di- 
reito Commuum conformada, como dito 
he, poemos por Ley geeral em todos nos- 
sos Regnos e Senhorio, que nom seja ne- 
huum taõ ousado, de qualquer estado e 
condiçom que seja, que accooime morte, 
ou qualqv.er outra deshonra feita a elle, 
ou a alguum outro de seu divido, ou ami- 
go, posto que a elle seja muito conjuncto 
em qualquer graao de divido, ou amiza- 
de, nem desafie por ello alguum outro, 
quer seja Figalgo, ou Cavalleiro, ou Ci- 
dadao honrado, ou qualquer outro de vil 
condiçom; e aquel, que o contrario fezer, 
seja certo que Nós lho estranharemos, assy 
nos corpos como nas fazendas, como aaquel- 
les que trespassam mandado de seu Rey e 
Senhor, segundo acharmos per direito, e 
o caso requerer.i> Ordenações Affonsinas, 
Liv. v, Tit. õ3, § 25. 

f DESAFIÁDO, part, pass. de Desa- 
fiar. 

DESAFIAEÕR, s. m. (Do desafio, cora 
o suffixo «dôr»). O que desafia. 

desafiante, adj. 2 gen. (Part. act. 
de desafiar). Que desafia. 

— S. m. O que desafiou, chamou a 
desafio. 

I.) DESAFIÁR, V. act. (De de, c do la- 
tim fidere). Chamar alguém a desafio, a 
combate singular; provocar a combate. 
— o Non foi contente d'aquesta reposta, e 
desafiouho logo e seu reino. t> Femão Lo- 
pes, Chonica de D. Pedro I, cap. 18.— 
(tNunca desafiei homem nenhum, que ven- 
do o meu cartel, senão rendesse.d Antonio 
Ferreira, Bristo, act. iii, sc. G. — <iE' 
celebre a rosposta que deii N... a Fran- 
cisco Xavier d'Oliveira, que o desafiou.» 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 
107. 

Vol-os ? CO'o nome vem de aventureiros 
A Castella, onde o preço sós levaram 
Dos jogos de Bellona verdadeiros, 
Que com damno de alguns se excriitaram : 
Vê mortos cs soberbos cavíillciros, 
Que o pi-incipfil dos tres desafiaram, 
Que Gonçnlo Ribeiro se nomea, 
Que pode uno temer a lei líethea. 

CAM., LDS., c. TIII, efit. 27. 
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Travaram n'isto as guerras 
Entre os ehristàos e os meus : nossas '"""í j 
Pacificas tílli, entrou o mestre ' ' 
De Sanctiago ; e horrido theatro 
Se fizeram de guerra sanguinaria, 
Que nSo desaffiámos. 

OARUUTT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 20. 

— Desafiar a guerra, dcclaral-a 
neira antiga por arautos. 

— Incitar, provocar a fazer algi^®® 
cousa. 

— Ir buscar, affrontar. — Desafiar os 
perigos. 

— Assoberbar, provocar, mostrar-s® 
impávido. — Desafiar a ira de alg^^'^' 

—Figuradamente: Chamar, attrair, ex 
citar appetite, desejo de possuir, ^0 S® 
zar. 

Se pois da ociosidade, e sens prestigioSi 
Que tanto horror lhe faz, fugir deseja, 
Mande chamar alguns Capitulares, 
E com elles, em santa paz jogando, 
O resto passe dacaltnosa tarde, 
E não queira, com vita temeridade, 
A seu gosto a razào sacrificando, 
Desafiar córela dos Astros. 

DINIZ DA CRÜZ, IiySSOPE, C. VI. 

Sào horas dez ; e clara e doce a lua 
Vai polo azul do ceu, como degísto, 
Desafiando cantigas e fogueiras, 
Com que tua noite festejar 6 d'uso. 
Milagroso João, aos teus devotos. 

OARRETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 19- 

— Desafiar-se, v. refl. Provocar a 
safio, chamar uma pessoa a outra a 
safio. 

2.) DESAFIÁR, v. n. (De des prefisO) 
afiar). Embotar, fazer perder o fio. 

DESAFIGURADO. Vid. Desfigurado. 

Ando desafi-gurada, 
nam me conheço; 
tem me f ste mal quo padeço 
j4 mudada; 
triste e muy anojada 
com razam, 
acho toda consolaçara 
escusada. gg 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, P 
(cd.de 1872). 

DESAFIGURAR. Vid. Desfigurar. 
DESAFINÁDAMÊNTE,atZi'. (Dedespr 

fixo, e afinadamente). Sem afinaç^ão, 
sentoadamente, com dissonancia. 

DESAFINADO, part. pass. de Desaiio» ^ 
DESAFINAMÊNTO, s. m. (Do then^ 

desafina, de desafinar, com ° 
«mento»). Falta do afinação, Jefei 
harmonia, o consonancia das vozes, 
Cílllto • 

DESAFINÂR, V. act. (De des 
e afinar). Destemperar um 
musico, fazer-lhe perder a afinaça 

— Desagastar a pessoa de quem 
nha mofado. , Je- 

— V. n. Não dar o som afinad", 
sentoar. jifi- 

— Desafinar-se, v. rejl. Perder 
nação. 

DESAFÍO, s. m. (Do desafiar)• 
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® chamar alguém para duello, combate, 
j ) etc.; acto de exigir de alguém re- 
■■actação de cousa dita, satisfação de cou- 

praticada, empenhando a fé ou a pa- 
ou de a provocar, no caso do re- 

^"sa, a combate. 
— Briga, batalha, duello, justa.—iSe- 

nhores Fidalgos, e Cavalleiros, eu não te- 
j ''O que vos lembrar, mas só vos lembro, 
I ides pelejar por honra de nossa na- 

5®" a victoria está certa, vá Deos com- 
^'owo. Embarcados na galeota foram-se 
•P"'" no posto a esperar os inimigos. Na 

''"nada havia grandes alvoroços, e in- 
e as enxarceas dos galeões, e as 

9^1'eas estavam todas cheias de gente pera 
o desafio, ainda que de longe.d Dio- 

do Couto, Décadas, IV, Liv. viii, cap. 
• «Logo qiie vm. me mandar um pa- 

^ '^^signado por dois ou quatro theolo- 
90S, decidindo que posso acceitar desafio 

culpa nem excommunhão, e que, mor- 
^^ndo vm, no duello, o poderei mandar 
^l^terrar na igreja ou no adro, e não atraz 
"■ Estrella no cemiterio inglez, ou no 

^nturo das obras do conde de Tarouca, 
o que vm. me pede para prompta- 
o servir, n Bispo do Grilo Pará, Me- 

p. 107. 

Purpureos sào os toldos e as bandeiras 
^0 rico fio sSo, que o bicho gera ; 
^ illasottào pintadas as guerreiras 

"i'as, que o torta braço já fizera : 
atalhas tem caiípacs, aventureiras, 
''safins cruéis; pintura fera, 

^'le tanto que kg Gentio se apresenta, 
■^ttento n'ella os olhos apascenta. 

oam., itjs.j e. VII, est. 74. 

„ Figuradamente : Competencia, por- 
emukção. — Cantar ao desafio. 

Desafio de gallos, briga entre elles, 
^posta para espectaculo publico, e obie- 

<le apóstas. 
Desafio real, declaração de guerra, 

j Desafio de entendimento, disputa 
lentifica. 

^.1 Por extensão: Provocação em gc- 
incitação. 

pgp" Cartel de desafio, carta ou escripto 
^ l^al se chama alguém a duello. 

ti -Antigamente : Os que se faziam an- 
por auctoridade do sobei'ano, e 

(1q Poi" objecto provar a innocencia 

OU j tomar satisfação de injuria, 
a o, honra feita a si proprio, ou 

just ^ ftizer ostentação de valor nas 
torneios, transes. 

: Desafio, Duello. Desafio é o 
Cojjjique se convida outro para um 
tíe singular. Duello é o combate en- 

pessoas desafiadas por desag- 
P^ra provar innocencia. Desa- 

dejgjj ó provocal-o a um duello. O 
° verifica-se de palavra: antiga- 

° desafiava arremessava uma 
ilo>^ 1 ° •'adversário acceitava apanhan- 
tola ■ , verifica-se a tiros de pis- 

' espada, ou qualquer arma con- 

vencionada. Os desafios eram n'outro 
tempo permittidos, e as auctoridades da- 
vam campo ou praça para o duello, e pu- 
nham fieis ou padrinhos. Entre nós, bem 
como entre quasi todos os povos civilisa- 
do3, é prohibido este gcnero de dcsag- 
gravo. O duello pôde seguir immediata- 
mente o desafio; mas de ordinário os 
desafiados escolhem a hora, o logar, e ar- 
ma com que devem bater-se em duello. 

DESAFIUSÀDO, part. pass. de Desafiu- 
sar. 

DESAFIUSÀR, V. act. (De des, c afiu- 
sar). Tirar, fazer pei'dcr a confiança, que 
alguém tinha em outrem, ou cm alguma 
cousa. 

— V. n. Perder a confiança, esmore- 
cer, perder a esperança. = Caído em des- 
uso. 

DESAFOGÁDAMÊKTE, adv. (De desa- 
fogado, com o suffixo «mente»). Com des- 
afogo. 

I)ESAFOGÀDO,^aj'í. j;ass. de Desafogar. 
DESAFOGAR, v. act, (De des prefixo, 

e afogar). Tirar o embaraço que afoga, 
soltar o laço que afoga, embaraça a res- 
piração. 

— Desafogar a planta, podal-a. 
— Desafogar o navio, alijar a carga 

que o incommoda. 
— Tirar tudo quanto impeça a vista, 

para boa ventilação. 
— Figuradamente: Desabafar, alliviar, 

dar repouso. — Desafogar as saudades, 
desafogar o animo. 

— Satisfazer, entregar-se livremente.— 
Desafogar a a sensualidade. 

— Desafogar se, v. rejl. Tomar por 
desafogo, allivio. — Desafogar-se em la- 
grimas. 

DESAFÔGO, s. m. (De desafogar). Ac- 
ção do desafogar ou desafogar-se; alli- 
vio.—Dar desafogo á sua dür. 

— Dar desafogo ã ira, dar livro curso 
á ira. 

— Tomar desafogo, folga, repouso. Con- 
solação que alguém experimenta por vêr 
acabada ou diminuida a opprcssão, a pena, 
o cuidado ; o estar desabafado, livro do 
que embaraça a vista, a livre circulação 
do ar; sitio de recreio no campo ou jar- 
dim, logar retirado onde se vai descan- 
sar, tomar recreio depois de trabalho con- 
tinuado. 

— Figuradamente; Expediente, desem- 
baraço. — «Encommendou D. João v a 
um padre caetano (cuido que joi a D. 
^lanoel Caetano de Sousa a quem succe- 
deu D, José Barbosa) escrever a historia 
da casa de Bragança; e, reparando na 
detença, disse-lhe o padre que se achava 
embaraçado. (Suppondo seriam as bastar- 
dias os embaraços.) ]\Ias o rei, com gran- 
de desafogo, respondeu: iQuel Algttm 
barbadão? Diga o padre que sou rei; o 
mais não impiorta. A dignidade real é a 
pia baptismal dos peccados originaes.t 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 153. 

DESAFORÀDAMÊNTE, adv. (De desafo- 
rado, com o suffixo «mente»). Com de- 
saforo, atrevidamente, desavergonhada- 
mente. 

DESAFORÀDO, part pass. de Desaforar: 
Que não respeita as leis e foros do pudor, 
da honestidade, da cortezia, da decencia, 
da justiça; atrevido, petulante, devasso, 
sem pejo nem respeito, desavergonhado. 
—»Lluer dizer a Esposa, que duas saü 
as perfeiçoens, que no esposo mais res- 
plandecem, as quaes saã: grandissima pa- 
ciência em sojfrerpeccadores desaforados, 
& grandissima clemencia em os receber 
arrependidos, i Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, part, i, p. 70, col. 2.— nlma- 
ginou o bom Pay [diz 8. Chrisostomo) que 
não chegasse o despejo destes desaforados 
caseiros á tanto, que deixassem de respei- 
tar, & receber com arrependimento do pas- 
sado, ao Senhor, que auia de ser da vi- 
nha, & assi disse.D Idcm, Ibidem, p. 70 
V., col. 2. 

Termo de Foro. Que não é conforme 
ao furo, á obrigação imposta pelo foral 
da terra; desobrigado do foro, das con- 
dições e obrigação do foral; izento, dis- 
pensado de responder em algum foro; pri- 
vado dos direitos, izenções, privilégios do 
que alguém gozava por foro, foral, cos- 
tume, uso ; que não renuncia ao fero, 
ao privilegio não stijeito ao poder, á ju- 
risdicção.— 1.Primeiramente aggravam-se 
dos prazos desafíoraàos, porqxie muitos sem 
razom, e sem direito recebem gram dapno, 
porque logo per elles gaançam execvçam, 
e nom podem tam asinha desembargar, nem 
pocr o seu direito, que ante nom recebam 
dapno, e muitos o leixam ante passar, que 
o virem aa Corte demandar: porem vos 
pedem por mercee, que mandees que os nom 
aja hy, ou se os hy ouver, mandes que as 
partes possam poer nas terras o seu. di- 
reito sobre elles, ou que os Juizes das ter- 
ras defendam aos Porteiros, que nom obrem 
pelos ditos prazos, e que ponham aas partes 
tempo certo a que pareçam prrante os vos- 
sos Ouvidores da nossa Pariria, t Orde- 
nações Affonsinas, Liv. iv^ Tit. 7. §. 1. 

— Contractos desaforados. Aquelles em 
que algum dos contrahentcs assenta por 
condição, que, faltando ello á lei do con- 
tracto, incorra, por esse mesmo feito, na 
pena, ou cáia no commisso d'ello, sem 
ser para isso demandado, nem preceder 
sentença, e perca ao mesmo tempo o pri- 
vilegio do foro. 

— Escriptura desaforada. Aquclla em 
que algum dos contrahentcs renuncia ao 
privilegio do fôro. 

DESAFORAMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e aforamento). Termo de Fôro. Re- 
nuncia ao privilegio, izenção, ao fôro, ou 
direito introduzido a favor do que faz con- 
tractos desafarados; acção contraria a al- 
gum capitulo de foral, transgressão dos 
fóros; acção, acto com que se quebra a 
alguém o seu fôro ou privilégios, direitos 



800 DESA DESA DESA 

do que goza por foraps. — cDnm Donis 
per graqa de DEOS R'y de Purtiu/iil, e 
do Algarce. A todnlas Justiças dos meus 
Eegnos saúde. Saoede, qtie os Jwleos dos 
meus liegnos xe me enviarom queixar, que 
vos, e vossos Concelhos Ih s fazedes mui- 
tos aggravos, e desaforamenlos camo nom 
devedes: e que catades contra elles, e con- 
tra seus averes muitas carreiras em mui- 
tas guisas, per que perdem muitas dos 
seus direitos; e que outro sy lhes perlon- 
gades seus Jeitos de guisa, que dependem 
hi mais do que a demanda ral; e que nom 
podem aver aquello, que lhes derem, nem 
jazer a mim o meu sern'ç<), asfy como eu 
tenho por hem; e que lhes nom guardades 
suas Cartas, que teem minhas, e de meu 
Padre, e de meus Avoos, e que Ihi^s hides 
contra ellas ; e que queredes que provem cun- 
tra elles, e contra sem averes per Chris- 
ptaaZs sem JudeMS." Ordenações Afíorisi- 
nas, Liv. ii, Tit. 88, § 2. — «O qual ar- 
tigo visto per nvs com a reposta a elle 
dada, dizemos que deve seer declarado em 
esta guisa, a saber; que se em ahjum cnn- 
trauto alguém prometteo a dar, ou fazer 
alguã cousa, ou a pagar alguã quantida- 
de, ou qualquer outra coma a tempo certo 
sobre certa pena, e nom a dando, lazendo, 
ou pagando ao dito tempo, que logo seja 
feita eiãecuçom em seus bens, sem elle seer 
mais chamado, nem ouvido com seu direi- 
to, tal dcsafforamento nom valha cnusa 
alguma, ainda que logo assy seja julgado 
per sentença; porque sem embargo de tal 
contrauto, e sen'ença mandamos, que nom 
seja feita eixecuçom per ella, a menos que 
esse co7idapnado seja chamado, e ouvido 
com seu direito sobre essa eixccuçom: e 
assy. declaramos o dito artigo seer enten- 
dido.r> Ibiderti, Liv. iv, Tit. 1, % '2. 

— Antigamente: Desaforo, pctulancia, 
protervia, impudencia, desavergonhamen- 
to, devassidão, sem pejo. Vid. Desaforo. 

DESAFORÀR. v. ací. (De des profixo, 
e forar). Termo de Fôro. Privar alguém 
dos direitos, privilégios, izençòes, que go- 
zava por foral, uso, costume; desobrigar 
do furo, ou postura do foral; izentar de 
responderem algum íYlro. Pos embargo 
o Juiz de Thomar, e outros, qxie vieraõ 
d'Antre Tejo e Odiana, e os que vieraõ 
do Algarve, e elles, Senhor, entendem, que 
taÒ exprovados som em vosso s,-ri iço, como 
a prata, que o Ourives mete no fogo, por 
veer se he fina ; e que nom aviades porque 
os desafrorar; e demais, Senhor, porque 
teendes aqui a Casa do Civil, honde estam 
muitos, e boõs Leterados, e o Corregedor, 
que está por vós na dita Cidade, em que 
parece que bem tinhades, que castigar em 
cada huum, se errasse em seu Officio: por- 
que, Senhor, vos pedem por mtrcee, que os 
nom privedes de seu Direito; e esso mudes 
dizem, e se querellam a vós os outros hi- 
dalgos, que som moradores nas Cidades, e 
Villas dos vossos liegnos, honde esto acon- 
tecer.-» Ordenações Aflonsinas, Liv. n, 

Tit. 50, § 32. —«E esto nom tenho eu 
por hem, se asf^y he; porque vos mando 
que vos nom os agraredes, nem desafrre- 
cles. nem vaades contra ellef, wm lhes 
passedis suas Cartas, que teem minhas, 
e de meu 1'adre, e de maus Aroos ; e man- 
do que nom valha contra elhs, nem con- 
tra seus averes nenhum testí mimho em ne- 
nhuma cou-a, senom per ChriíptaaZs, e Ju- 
deos.» Ibidem, 'i it. ÍS8, §. í). 

— Figuradamente. I 'azer ficar dissoluto 
no mal, tirar todo o pejo, desavergonhar. 

— I)psafoiar-sf,r. rcjl. Termo de Fóro. 
Renunciar aos privilégios do fóro. 

— Figurada, e actualmnnto. Tornar-se 
atrevido, imprudente, perder a vergonha, 
tomar nimia liberdade, despejar-se^ que- 
brar, ofFender, nâo respeitar os fóros, as 
leis da docência, do decoro. 

DESAFORO, s. m. (De des prefixo, e 
fôro) Acçâo contra as leis e foros da ra- 
zão, dü dever, da justiça, do decoro, da 
decencia,da honestidade, da cortezia etc. 

— Descomedimento, arrojo, atrevimen- 
to, insolencia, piotervia, pctulancia, des- 
pejo, pouca vergonha. — «Estiveram sem- 
pre os jesuitas de má Jé com a inquisi- 
ção, depois da prisão do Vieira, e resol- 
veram fazer uma oj/era ou dialogo em que 
o Vieira ajiparecia no theatro preso com 
cadeias,-e um anjo inspirando-lhe as res- 
postas é razõis. Fez-se isto n'aquelle de- 
serto de Coimbra! Nào assistiram inqui- 
sidores. Desafo;ó!u Bispo do Grào Pará, 
Memórias, p. lUU. 

DESAFORTUNADAMÊNTE acZy. (De des- 
afortunado, com o suffixo «mente»). De 
modo desafortunado. 

DESAFOKTUNÀDO, adj. (De des pre- 
fixo, e afurtuiiado). Desgraçado, infeliz, 
desaventurado. 

DESAFRLGÜEZÁDO.jparí. pass. deDes- 
afregueziir. 

DESAFREGUEZÃR, v. act. fDe des pre- 
fixo, e afi eguezar). Tirar, desviar os fre- 
guezes a algum mercadur ou estabeleci- 
mento a/reguezado ; tirar-lhe a freguezia. 

— Desafi eçuezar-se, v. reji Deixar de 
freqüentar pessoa ou logar onde se ia por 
costume. 

DESAFRUITÁDO, adj. (De des prefi- 
xo, e fructa). Que nào dá fructo, ou que 
está falto de fructo; terreno que nào tem 
arvores de fructo, nao plantado. 

DESA FECNT. As palavras que começam 
pordesafront busquem se com desaffront. 

DESAFIÍMADO, jjart. pass. de Desafu- 
mar. 

DESAFUMÁR, v. act. (De des. e afu- 
mar). Livrar do fumo, afastar a fumaça 
que escurece o ar; dissipar os vapores 
atmosphericos densos como o fumo. 

— Figuradamente: Desfazer os fumos 
ou nevoa dos olhos, causada pela embria- 
guez. — Ees;ifumar a cabeça do vinho.— 
Désyfumar as trevas da ignorancia, dis- 
sip(d-a8,—Desdfumar alguém das vaida- 
deg^ eto. 

DESAFUSCADO, part. pass. deDesafus- 
car 

DESAFUSCÁR, v. act. (De des 
e afuscar). Tirar; dissipar a nevoa, 
vapores que offuscam ou obsciu'eceni ^ 
guma cousa.— Desafuscar o dia, " 
ceu, o horisonte. ,, . . 

— Figuradamente: Tirar a 
ção, illuminar. — Desafuscar a tM '') 
entendimento. 

DESAGhRDECÊR. Vid. Uesagra^cer. 
DESAGASALHADO, part. pass. de ue 

ágasalhar. , 
DESAGASALHADÔR, A, adj. O que dej 

agasalha, que faz máu acolhimento. ^ 
Homem desagasalha^ôr, inhospito, q" 
desabrido, repulsivo. 

DESAGASALi AR, v. act. (De des pre- 
fixo, e agasalhar). Tirar ou fazer sair í* 
guem do logar onde estava agasalha 
lançar fora da própria casa; pnvar 
agasalho, negal-o. 

— Desagasalhar-se, v. rcfí. Sair do 
salho, desabrigar-se; deixar a roupa C 
que estava agasalhado. « 

DESAGASÀLHO, s. m. (De des 
xo, e agasalho). Falta de agasalho»^^^ 
bom acolhimento, máu agasalho, ^ jgg. 
Ihimento ; incommodo na habitaçao, 
abrigo; estado de quem não anda 
enroupado, ou nào tem cobertura bas a 
na cama. . 

DESAGASALHÕSO, A, adj. Termo A 
tiquado. Que desagasalha, acomp^^"'^^^ 
de dosagasalhü ; que faz máo acolhi® 
to ; desabrido. 

DESAGASTADO, part. pass. do ue» 
pstar. jg 

DESAGASTAMÈNTO, s. m. 
desagastar-se, cessaçào do agastam > 
desenfado. , 

DESAGASTÁR, v. act. (De des 
xo, e agastar). Fazer passar o ag _ 
mento, a cólera; desenfadar, desap^ 
nar, tirar a anciedade. ■ q. 

— Desagastar-se, v. act. Desnj"^'^ ^ 
nar-se, desenfadar-se; deixar a cole ; 
ira, perder-se o agastamento. _ g, 

DESAGGRAVADO, part. pass. de 
aggravar. jgg, 

DESAGGRAVADÕR, s. m. O 
aggrava. 

DESAGGRAVAR, v. act. (De d®® 
fixo, e aggravar). Livrar, vingar 
do aggravo que íhe foi feito, desa 
tar. 

— Tirar o gravame, reparar, 
zer a offensa, a injuria, desfazo^ 
fronta e aggravo. .eseflt'"' 

— Fazer menos grave, ou 
como tal. — Uma culpa não desagS 
outra, antes a Jaz maior. 

— Termo do fôro. Deaaggrn^^r 'í g 
aggravante, dar provimento, pro* 
aggravo do juiz inferior, a sente 
ferida por elle contra o aggravante-^ 
se alguã pirte disser em. 
Crime, que he aggravada 
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or sohre alguma interluquitorea, o Cor- 
^9^d,or nom leixe por tanto d'hir ptlo 

'^^cnte, e a pmrte, que se afjgra- 
^ > vaa dizer seu aggravo aa Itoluçom; 
j preso, vaa hi seu, Procurador; e 
^ o preso nom tiver Procurador, jl/wn- 
^nos ao Escripvnò, que tiver seu feito, 
í e sob pena do Officio, seendo p. Ia parte 
J^uertdo, leve o dito feito aa holaqom, e 
^90, aos Desemhargiiadores ddla como, e 

1^'^^6 aggrava o dito pr<so, ou parte 

® ° Pegedor da Polaçom com 
^ ditos Iiesemlargadores saiba do Cor- 

(g ^ f^ito como anda, e o jundamen- 
' 0'í'''e a fazer ho de que se a dita 

»o?n aggrava, e ouvida sua ra- ^ com o dito hscripvaõ, se achar, que 
íarítí he aggravada, desaggrave-a.» Ur- 

^Oações Affonsinas, Li.v 1, Tit 5, § 24. 

do 'V.escrepverá os erros, e minguas ® ditos pesos, e medidas, e a pena, em 
o dito Corregedor apenar o culpado, 

^^sente duas testemunhas dignas de Je, 

zer despois o que assi fi- 
virl Corregedor vier em algiiã d.u- "■> possa seer conhecido, e verdadeira- 
^ sahudo, se o dito Corregedor obrou, 

cul'^ ° 9'^^ devia; e ap)ena, em que o dito 
assi for apenado, nom passará de 

^^zejiíog reis pera cima, da qual pena a 
50 parte será pera aquelle, que esto ac- 

^dh^' ^ ^ ^^dra terça parte j)era o Con- ^ ®-» e a outra terça parte será pera as 
-Roíaçom; c sentindo-se aggra- 

rul" dos que assi furem openados . ® dito Corregedor, rccarra-se aos Offi- 
Cflwara do dito lugar, os quaees 

o dito Corregedor veeram a razom do 
^^^(ído, e se acharem que he aggravado, 
^^®agravein-no assi como acharem per ra- 

'os O ® acordando os di- Jp-ciaaes com o dito Corregedor, vaaõ- 
Q P'^^'^nte o Pegedor da Polaçom, e com 

fi Desembaryuadores Me provee- . ® dita duvida, como lor direito.i> Ibi- 
§ 26. 

n antigo. Livrar do pcso^ mi- 
a carga. 

oIjP" ®®sagravar-se, v. refl. Livrar-sc, 

íesf^ P''ovimento do aggravo juridico; 
cn^ao jogo.— Desaggravar-se 

9'K'eixa8. 
s. m. O acto de desag- 

da satisfação da injuria, 
t(Xf recebida. — nós inglezescon- 

nossas em romances seus, e 
(Iq^^ ''^'"idres theatro das aventuras dos 
pof Manchêgos seriam, estes, 
iíQjg na cabeça as idéias de D, Qui- 
^0 desaggravo de donzeüas.» Bispo ^rao Pará, Memórias, p. 149. 

^0 ») do F<*iro. Emenda do aggra- 
degg *" ®®ntença do juizo supei-ior. — O 
ÍiIq que se conseguiu pelo accor- 

®6tt'ença proferida. 
fijjo ^^^REGAÇÃO, s. f. (De des pre- 
bçuj ^Sgregação). Termo Didactico. 

"içSo do estado d'aggregaç3o. — A 

desaggregaçào das partículas d'um corpo. 
— Termo d'i ptica (ant.' Dizia-se da 

propriedade attribuida a cortas erres d'af- 
fastar os raios visuaes e de tornar a vi- 
são mais distincta. 

DESAGGREGADO, part. pass. do Des- 
aggregar. 

DFSAGGREGANTE, adj. 2 gen. (Part. 
act. de desaggregar) Que separa as par- 
ticulas aggrepadas d'íilgum corjfo; que 
desliga alguf m d'iima corporação a que 
estava aggregado. 

rEEACGI IG/R, V. act. (De des e aq- 
gregarj. Desunir, separar, desligar, apar- 
tar. 

DESAGO... Aa palavras que comecem 
por desago... busquem-se com desagu... 

DESAGRADÀIiO, part, pass. dc Desa- 
gradar. 

desagradar, i;. act. (De des prefixo, 
e agradar). Descontentar, excitar o des- 
agrado, ser desagradavel a alguém. — O 
seu procedimento desagrada a t dos. 

■— V. n. Nào agradar, não ser do gos- 
to. — Um novo druma desagradou ao pu- 
blico.— aSermao bem feito mas grande é 
como b(tnqu' te esjdcndido de iguarias de- 
licadas e sidjstanciacs; come a gente com 
gosto, mas em meio do banquete está sa- 
ciada e talvez com jastio; e, se o tempero 
ou falta de sal desagracia, mais cedo che- 
ga a nauzea.n Bispo do Grào Pará, Me- 
mórias. p. 13:'). 

— Desagradar-se, v. rcjl Dosgostar-so, 
descontentar-se d'al;>:uma pessoa ou cou- 
sa. — O homem vicioso e abjecto desa- 
grada-se a si mesmo. 

DESAGRADAVEL, adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e agradavel). Q,ue desagrada, 
desgosta, descontenta, afflige, estimula, 
irrita (no sentido physico e no moral 1. 
Pessoa, figura, acção, noticia, palavras 
des^gradíiveis. 

— Sabor desagradavel; que nJlo delei- 
ta, acerbo, ingrato ao paladar. — Desa- 
gradavel á vista, triste, tedioso 

—Eesigradavel ao ouvido; que pro- 
duz um som desagradavel. 

— Figuradamente: Achar-se em cir- 
cumstancias, lances desagradaveis. 

DESAGRADAVELMÊNTE, mlv. (De des- 
agradavel, cora o suflixo «mente»). Do 
um modo desagradavel, com desagrado, 
com desgosto, desprazer, molestamente. 

DESAGRADECÈR, v. act. (De des pre- 
fixo, e agradecer). Kào agradecer, faltar 
com o agradecimento. Corresponder com 
ingratidão a beneficio. — Desagradeceu- 
me o favor que lhe fiz. 

DlSAGRAüEGlDAMÊNTE, adv. (De des- 
agradecido, com o suífixo «mente"). Com 
desagradeeimento; ingratamente. 

DESAGRADECIDÍSSIMO, A, superl. de 
Desagradecido. 

DESAGRADECÍDO, part. pass. do Des- 
agradecer. — "C<m muita razáõ podemos 
obrar aquillo a que nos obriga, e nos deu 
por regra geral p)era viver, e saberem os 

mulheres isto as faz desagradecidas, pa- 
na ndo-lhcs que he divida que lhe dévem, 
sem ser obrigadas a nenhum galardaÁí.p 
Barros, Clarimundo, Liv. 11, cap. G. 

DESAGRADECIMÈNTO. s. m. Ingrati- 
dão, falta de agradecimento. 

DESAGRADO, s. m. (Do des. e agra- 
do). Desabrimento com que se tracta ou 
falia a alguém, falta do aflfabilidade, de 
brandura. — 'I ractar alguém com desa- 
grado mostrar-lho desagrado, desgosto, 
descontentamento. 

— Cair, incorrer no desagrado d'aZ- 
guem, perder o seu favor, tomar-se-lhe 
desagradavel, ser mal visto. 

• E pois niiiiliH vont itle, onloiio, e mando 
Sob pcim lio incorrer no desagrado 
Di> meu Ruiil Fiivur, dii abrir 08 olhos 
Dii iniinilo f:i8i'itia(lo. v dc nmstnir-lhe 
Q ic ttíiri de ro:il voriB^s PesBoaa ; 
Qap todos são fiiiitastii-as Clij'niérn8 : 
(Jne ncidiuiti dc vós-outros se intromctta 
Nii fiiino^o litígio qup hoje corre 
Entro o Uisp'", 0 Deito lia Igngii d'ElvaB.» 

DiNiz PA cHuz, iiyssopE, cnp. 8. 

DES AG ..As palavras que comecem com 
desag... procuvem-se com desagg... 

DESAGUADÉIRO s. m. (Do des, o agua- 
deiroi. Rego, valia, canal, sangradouro 
para escoar as aguas o dezalagar as ter- 
ras; porta, aberta, bocca de cano, rego, 
sargeta, para dar saída ás aguas e humi- 
dades que, juntas ou encharcadas, pos- 
sam causar damno. 

DESAGUADO, pa7-t. pass. de Desaguar. 
DEStiGUADOR. s. m. Pessoa que tra- 

balha em vasar agua. Vaso que serve 
para tirar e lançar fora a agua. 

DESAGUADOURO. Vid. Desaguamento. 
DESAGUAMENTO, s. m. O acto, tra- 

balho de desaguar ou fazer evacuar as 
aguas ; sangradouro, valia, saída para as 
aguas (jue alagam os campos, as cidades, 
etc. 

DESAGUAR, v, act. (Do des prefixo, 
e aguar I. Desalagar, enxugar, livrar ura 
terreno das aguas que o cobrem ou ala- 
gam, esgotar, evacuar. — Desaguar um 
pantano. — Desaguar a não, tirar a agua 
que entrou n'ella. 

— V. n. Vasar as aguas, descarregar- 
se d'ellas, lançar-se. Diz-so dos rios que 
entram no mar ou em outro rio maior. 
— O Zézere desagua no Tejo; o Douro, 
no Oceano Atlântico. 

— Besaguar-se, v. refl. Vasar-se. 
DESAGUISADAMÈNTE, adv. (Do des- 

aguisado, com o suffixo amente»). Des- 
arrasoadamente, injustamente. 

DESAGUISADO oÚ DESAGUISO, adj. ant. 
(Do des prefixo, e aguisado). Malfeito, 
fóra de razilo ; injusto, desarrasoado, dos- 
asisado, despropositado. — Cousa des- 
aguisada. 

—- tí. m. Injuria, ofiensa, injustiça, sem 
razão. — "Dom Dinis, &c. vec.ndo e con- 
sirnndo o mnl e desaguisado e dapno, qu» 
os Leigos recebem dos Clérigos, filhando- 
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lhes o seu per forqa, fazendo-lhes outros 
muitos males e desaguisados,/azen(ío-Z/íes 
todo esto com esforço e poderio dos Lei- 
gos, que levam comsigo, e fazendo com el- 
les de suum estas cousas; querendo nos re- 
frear o dapno, que ende averiam as nos- 
sas gentes, com Conselho da nossa Corte 
estabelecemos e poemos por Ley, que d'aqui 
em diante, se esses Clérigos fezerem al- 
guum mal, ou alguma forqa, ou algum 
dapno a algum Leigo, e hy forem alguns 
Leigos com esses Clérigos em sua ajuda 
desses Clérigos contra os Leigos; manda- 
mos, que o dapno e perda, que o Leigo ou 
Leigos assy receberem pellos Clérigos com 
ajuda ou esforço dos Leigos, que todo seja 
corregido e emendado pelos averes e cor- 
pos dos Leigos, que hy forem com esses 
Clérigos, assy como a nós semelhar, ou 
aas nossas Justiças Sagraaes.» Ordena- 
ções Aífonsinas, Liv. v, Tit. 29. § 1. 

DESAGUÍSO. Vid. Desaguisado. 
DESAINADO, part. pass. de Desainar. 
— Falcão desainado, emmagrecido de- 

pois da muda. 
DESAINADÚRA, s. /. (Do thema de- 

saina, de desainar, com o suffixo «dura»). 
Termo de Veterinaria. Doença que ataca 
os cavallos muito gordos, derretendo-se- 
Ihe a gordura no corpo. 

desainar, V. act. Amansar o falcão 
depois da muda, privando-o do carne, ou 
dando-lhe menos para que não cobre de- 
masiado vigor. 

— V. n. Gritar muito, enfadar-se, 
agastar-se ; metaphora tirada da ave que 
se assanha c grita por lhe não darem a 
ralé, a carniça do costume. 

DESAIRÁDO, part. pass. de Desairar. 
DESAIRÀR, V. act. (De desaire). Cau- 

sar desaire, deixar desairoso^ afeiar, des- 
lustrar. — Desairar o discurso, tirar-lhe 
o garbo. 

—Figuradamente: Desmerecer. — Com 
a soberba desairava todos os outros dotes 
de seu animo. 

DESÀIRE, s. m. (De desar). Falta de 
bom ar, má graça, desalinho; acção pou- 
co airosa, desfeita, aíFronta, desdouro. 

DESAIRÔSAMÈNTE, adv. Com desaire, 
com ar desairoso. 

t DESAIROSÍSSIMO, A, adj. superl. de 
Desairoso. 

DESAIRÔSO, A, adj. (De desaire, com 
o suffixo «oso»). Desengraçado, falto de 
bom ar, pouco elegante, mal posto, de- 
salinhado. 

— Figuradamente: Indecente, indeco- 
roso, que não está bem a alguém.—Acção 
desairosa, que fica mal a quem a pra- 
tica. 

DESAJOUJÁR, V. act. (De des, e ajou- 
jar). Desprender os cães atados com ajou- 
jo, ou com colleira. 

DESAJÜDAR, V. act. (De des prefixo, 
o ajudar). Faltar com o auxilio, com o 
adjutorio necessário; desfavorecer, des- 
servir. 

— Empecer, estorvar. — Tudo desa- 
juda esta despedaçada patria. 

DESAJÜISÁDO, A, adj. Falto de juizo, 
desasisado, impi-udeute. 

DESAJUNTÁR, V. act. (De des prefixo, 
e ajuutar). Desunir, separar o que estava 
unido, junto. Desaproximar uma cousa 
de outra. Desliar, desatar. 

DESAJUSTÀR, V. act. (De des, e ajus- 
tar). llomper o ajuste, o pacto, o aceor- 
do que estava já ajustado, convenciona- 
do, ou proximo a ser concluido. —A ri- 
validade desajustou os alliado^. 

— Descompôr, desordenar uma cousa 
de outra. 

— Desajustar-se, v. rejl. Desfazer o 
ajuste que se tinha feito com outra pes- 
soa, desunir-se. 

f DESALAGÀDO, par. pass. do Desa- 
lagar. 

DESALAGÁR, v. act. (De des prefixo, 
e alagar). Tirar debaixo d'agua o que es- 
tava inundado ou cobei-to d'ella. — Des- 
alagar um terreno. 

— Esgotar, evacuar a agua de que está 
cheia alguma cousa. 

— Desalagar um navio, um fosso, 
— Figuradamente : Livrar, limpar, des- 

embaraçar, expulsar. — Desalagar a ter- 
ra de vadios, de ladrões, d'inimigos, etc. 

DESALASTRÁDO, pass. de Desa- 
lastrar. 

DESALASTRÀR, V. act. (De des prefi- 
xo, e alastrar). Tirar o lastro ou parte 
d'elle, alliviar a carga ao navio. 

DESALBARDADG, jjcfí-í. pass. de Des- 
albardar. 

DESALBARDAR, V. act. (De des prefi- 
xo, e albardar). Tirar a albarda á bêsta. 

DESALEALDAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e alealdar). Dar ao manifesto, para 
pagar o tributo costumado na alfandega. 
—«Que não sejaõ obrigados a desalealdar 
com mercadoria, que pague dizima.» Do- 
cumento antigo, em Viterbo, Elucidario, 
s. V. 

DESALÉGRE, adj. 2 gen. (De des e 
alegre). Triste, falto d'alegria. 

desalentado, part. pass. de Desa- 
lentar. 

desalentar, V. act. (De des prefixo, 
e alentar). Fazer perder o alento, o ani- 
mo, o valor, descorçoar, acobardar, des- 
animar. 

— V. n. Perder o alento, esmorecer, 
desmaiar; desanimar-se. 

DESALENTO, s. m. (De des prefixo, 
e «alento»). Falta de alento, de animo, 
de valor, esmorecimento, pusillanimida- 
de, abatimento d'espirito, desfallecimento. 

— Figuradamente: Falta de fomento 
e valor, de protecção e auxilio que ani- 
me a emprehender cousas grandes, diffi- 
ceis e trabalhosas. 

— Syn. : Desalento, Desfallecimento, 
Fraqueza. Desalento é o languor que a al- 
ma experimenta em vista d'um mal que 
llio acontece. Este estado 6 degradante 

para o varão que deve sentir sim 08 
males, mas soffrel-os, e não 
Desfallecimento é a ausência das 
o esvaecimento. Fallando do corpo, ' 
o desfallecimento dos sentidos. ^ 
lecimento da alma faz-nos 
empreza começada, tirando-nos a 
gem necessaria para acabal-a. A 
za, se é do corpo, provém de mo cs ' 
de fadiga, ou da falta d'estiniulos 
raes. Está fraco o convalescente 
moléstia grave, o que observa dieta r ^ ^ 
rosa, etc. A fraqueza da alma 
lhe dos vicies, dos crimes, e das 
tações. O nosso liei D. Fernando ei a/ 
CO d'espirito. A fraqueza do corpo ^ 
espirito também são naturaes; ^ 
fraco de organisação um rachitico, _ 
nasce enfermo de doenças herdadas, Ç ' 
é fraco d'espirito, co barde, pusillani ) 
o que não tem coragem nem valor. 

t DESALFORJADO, part. pass. do u 
alforjar. 

DESALFORJAR, V. act. de des preü- ' 
e alforjar). Tirar do alforge alguma ^ „ 

DESALHAR, V. act. (De des 
alhear). Alienar alguns bens, prop" 
des, as fazendas.—Não desalhedes. 

DESâLHEAR. A^id. Desalhar. 
DESALIJADO, part. pass. de 
DESALIJAR, V. act. (De des pre» 

e alijar). Despejar, evacuar. 
— Alliviar. , .g, 
DESALINHADAMÊNTE, adv. (De 

linhado, com o suffixo «mente»- 
desalinho. gü- 

DESALINHADO, par. pass. de U"» 
nhar. 

Fácil cni a entrada da esi)essui ii. 
^ Por um lado onde as Arvores 

Entra, e a caça que viu. .. TeiiteioC 
As curdrts do romântico alahudc 
Que os gênios das montanhas me atia 
Para os singelos sons desalinhados ^ 
De meu simjjles cantar; falliani-mc 
Desafina a canção. 

ÜAKKETT, D. BIUXCA, C. VI, Cap- !''• 

DESALINHAR, v. act. (De des prejjj' 
e alinhar). Tirar o alinho, a compôs 
o adorno; desataviar, desarr/^njai- ^ 

DESALÍNHO, s. m. (De des pr®»^ '^o 
alinho). Falta de adorno, de 
compostura; desarranjo, falta de a 
desmazelo. 

Convidava o soiihA, insta a fadig''^i 
E a bella rcclinou-se—uào dcitadii) 
Não assentada, mas n'es6a indizive 
E dúbia posiçào que toda c graças, 
Desalinho, requebro, inIêvo_ d'olii<'® 
E talisman de lubricos suspiros. 

aARRETI, D. BHANOA, C. IV, Cap- 2. 

icertO) 
— Figuradamente: Descom 

sordem. 

«Yellêda avisto, u'um Zorzal 
Em desalinho tal, que dava annun 
Do desalinho àa abua.»—^ ,, 

l'KANC. M. DÜ NAS0.,omiAS,tODl- ' 

DESALISTÀR, v. act. (De des P"^® 

de- 

íixO) 
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? ®'istar). Riscar oti tirar da lista, dar 
'lixa no rol, na lista ou nota. 

Consegue Eudoro que Diocleciano o desaliste. 
mano. m. do nasc., obras, tüin. v, p. 4. 

DESALIVÀDO, part. pass. de Desali- 

DESALIVAMÈNTO, s. m. (Dothoraades- 
, desalivar, com o suffixo «men- 

')• Acto de desalivar. 

® S3li- 
Cuspir. 

^ESALLIÁDO, part. pass. de Desalliar. 

p s. f. (De des prefixo, lliança). Falta, quebra de alliança, re- 
^ncia á havia entre os alliados que 

^ «desertaram. 
pE&ALLiAR, V. act. (De des prefixo, e 

'ianç^^' TOinper, desfazer a al- 

®®sallíar-se, v. rejl. Renunciar á 
existia entre potências ou 

separar-se dos alliados ou do 

j.^desalliviádo, part. ]}ass. de Desal- 

^esalliviar, V. act. Alliviar. 
Desalliviar-EB, v. refi. Alliviar-se. 

ESALLÍVIO, s. m. Lenitivo, desafogo. 
^^^SALMÁDAMÈNTE, adv. (De desal- 

com o suffixo «mente»). Como um 
Rimado, perversamente. 

jl j ^ALMADO, pass. de Desalmar. 
In! perverso, sem piedade, sem 

probidade. 
g,^ESALMAMÊNTO,s. m. (Do thema des- 

to f desalmar, com o suffixo «men- 
de ^^Grsidade, falta de consciência, 
^ |P^°^idade, de respeito aos deveres; 

^J^^nidade.—Desalraamento dos jui- 
>^os advogados. 

Tíj,^A^MAR, V. act. (De des, e alma), 
f^lma, fazer moiTcr. 

^iguradamente: Privar do que dá 
tnK — Desalmar a pintura, a es- 

as figuras, 
'^ssalmar-se, v. reJl. Desapiedar-se, 

sçjJ""?® perverso, malvado, perder a con- 
probidade, o respeito ou te- 

Hio ^ ^eus; não respeitar as leis nem a 
■ Tornar-se apto e disposto a com- 

er sem remorsos todos os crimes. 

tjp^^OJÀDO, part. pass. de Desalojar. 
íesgj^ALOJAMÈiNTO, s. m. (Do thema 
toi,\ de desalojar, com o suffixo «men- 

DPc e effeito de desalojar. 
v.act. (De des, e alojar). 

^0 alojamento, da morada, do 
Vaijt posto commodo, obrigar a le- 

campo. 
^^esalojar o inimigo. 

to Termo Militar. Mudar de pos- 
® ai-> .^;°jemento, levantar o campo, o 

teraf ^^TERADO, part. pass. de Desal- 

tar^^SALTERÁR, V. act. (De des, e alte- 
^rmo de Medicina. Fazer cessar 

voi.ii—ioi 
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a alteração ou sêde acompanhada de sec- 
cura na lingua e garganta. = Desusado. 

— Figuradamente. Acalmar, aplacar, 
abrandar. 

— Desalterar-se, V. rejl. Perder a alte- 
ração, serenai*-se, aplacar-se. — Desal- 
terar-se o p%dso, o systema nervoso. 

— Figuradamente: Abrandar, mino- 
rar, amansar. — Desalterar-se a ira, 
paixão, altivez, sóberha, etc. 

DESALUMBRAMÊNTO, s. m. Vid. Des- 
lumbramento. 

DESAMÁDO, part. pass. de Desamar. 

Passaros que namorados 
pareçeis no que cantais, 
nnm ameis que se amais 
de vós sereis desamados: 
Em meus olhos agravados 
vereis se tenho rezam, 
pois que vela o coraçam. 

ciiRYST. FALCÃO, oniiAs, p. 9 (ed. de 1871). 

DESAMADÔR, A, s. (Do thema desama, 
de desamai', com o suffixo «dôr»). Pes- 
soa que desama, deixa de amar.—Desa- 
ma dor de mxdheres. 

DESAMANHADAMÊNTE, adv. (De des- 
amanhado, com o suffixo «mente»). Sem 
amanho ou concerto, desalinhadamente ; 
com pouca ordem nos vestidos, na casa, 
etc. 

DESAMANHÁDO, pass. de Desa- 
manhar. 

DESAMANHAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e amanhar). Tirar o amanho, descon- 
certar, descompôr, desalinhar. 

t DESAMANTILHÁDO, part. pass. de 
Desamantilhar. 

t DESAMANTILHÀR, v. act. (De des 
prefixo, e amantilhar). Termo de Nautica. 
Por as vergas desorientadas, alando os 
amantilhos de umas contra os de outras ; 
manobra executada era signal de senti- 
mento, quando morrem pessoas reaes, 
governadores dos paizes onde se acha o 
navio, ou o seu commandante, arreando- 
se a bandeira a meio páo, e fazendo um 
tiro de artilheria de ampulheta a ampu- 
Iheta. 

DESÀMÃO, adv. Fóra de mão, longe, 
o contrario de á mão, fóra'de commodo; 
eousa desviada. 

DESAMAR, V. act. (De des, c amar). 
Cessar de amar; aborrecer, odiar, detes- 
tar. —«Grade cegueira dos homens, que 
fujão a quem os busca, (& q''e busquem 
a quem lhes foje ? que siruão, & amem a 
quem os aborrece, ê maltrata. & que ofen- 
dão & desamem a quem os empara, & 
remedea"? tfe se sendo o mundo tão traba- 
lhoso, & enganoso assi o amamos í& ser- 
uimos.v Frei Thomazda Veiga, Sermões, 
Part. I, p. 41, col. 2. 

DESAMARINHADO, part. pvss. de Desa- 
marinhar. 

DESAMARINHAR, V. act. (De des pre- 
fixo, o amarínhar). Termo de Nautica. 
Tirar os marinheiros, desprover o navio 
de mni-inharia ou marinhagem. 
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— Desamarinhar as galés, os navios, 
tirar-lhes os remeiros, a gente da marca- 
ção. 

DESAMARRÀDO, part. pass. de Desa- 
marrar. — <íE estando no meio desta cea 
virad vir pelo rio abaixo hum Batei des- 
amarrado, e dentro chorava huma mulher 
aqueixando-se da fortuna, e de quem lhe 
aquelle mal fizera.n Barros, Clarimundo, 
Liv. II, cap. 19. 

DESAMARRÀR, v. a. (De des prefixo, 
e amarrar). Desatar, soltar a pessoa ou 
cousa amarrada. — a Na mesma rua Nova 
se via outra cabeqa de mídher e um mono 
de pedra: signaes do castigo que se deu 
a uma mulher que tratava bestialmente 
aquelle animal, o qual desamarrando-se 
do cepo, a foi encontrar na egreja de S, 
Domingos, com tão desenvolta lascivia, 
que serviu de corpo de delicto.D Bispo do 
Grrão Pará, Memórias, p. 125. 

— Termo de líautica. Levantar as 
amarras, desfazer a amarração para exa- 
minar o estado d'ella, ou para velejar. 

— V, n. Levantar a amarra para sair 
do porto; desgarrar do fundo, levantar 
ferro para se fazer á véla, desaferrar do 
porto. 

— Desamarrar-se, v. reji. Desatar-se, 
soltar-se. — ^Recolhido Afonso dalbuquer- 
que a frota, ao outro dia que era o der- 
radeiro de Maio, se foi com a jufante da 
mare pera Ràbandar, onde com conselho, 
& jjarece»' das principaes pessoas que 
com elle andauam, assentou de passar o 
Imierno, mas posto que o .sair da barra 
fosse muito perigoso, Francisco de sousa 
maneias, com o grande_ desejo que tinha 
de se ir, em se desamarrando a foi com- 
metter sem poder passar auante, do que 
Afonso Dalbuquerque anojado, lhe tirou 
a capitania, da náo.n Damião do Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii, cap. G. 

— Figuradamente : Apartar, demover, 
arrancar.—Desamarrar-se alguém da opi- 
nião em que está arraigado. — Desamar- 
rar-se da opinião, da amisade d'alguém, 
d'algum habito, costume. 

— Desamarrar-se da esperança, per- 
del-a, renunciar de todo a ella. 

f DESAMASSADO, p(íss, de De- 
samassar. 

DESAMASSAR, V. act. (Do des prefixo, 
e amassar). Desfazer a amassadura para 
que tarde mais em levedar. 

— Adão .: Desamassai mulheres que 
cahio o forno. 

DESAMÀVEL, adj. 2 gen. (De des pre- 
fixo, e amavel). Não amavel, indigno de 
ser amado; odioso. 

DESAMBIÇÃO, s. f. (De des prefixo, e 
ambição). O opposto de ambição. 

DESAMIGAR, v. act. (De des prefixo, 
o amigar). Separar alguém da amisade 
d'outrera. 

— Desamigar se, v. reji. Deixar de ser 
amigo. 

DESAMISTAR, V, act. (De des prefixo, 
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e amistar). Desfazer a amisade entre dona; 
desa\indar. 

— Desamistar-se, v. refl. Deixar per- 
der a amisade dos amigos. 

— Figuradamente: Desamistar-se do 
mundo, e de suas vaidades, detestar os 
peccados e as occasiões d'elles, inimizar- 
80 com tudo o que vai d'encontro á mo- 
ral. 

DESAMISALE, s. f. (De des prefixo, e 
amisade). Falta de amisade. 

DESAMODORRAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e amodorrar). Fazer despertar da 
modorra. 

— Figuradamente: Fazer entrar e cair 
na conta, erro, engano. 

— V. n. Sair da modorra physica, pru- 
dencial, ou moral dos peccados, vicios; 
accordar, despertar do somno pesado, e 
profunda somnolencia; sair do esqueci- 
mento culpavel. 

t DESAMOESTAÇÃO, s.f. (De des pre- 
fixo, e amoestação). O acto de dissuadir. 

f DESAMOESTADO, part. pass. de Des- 
amoestar. 

t DESAMOESTADÔR, s. m. (Do thema 
desamoesta, de desamoestar, com o suffi- 
xo a dor»). O que dissuade. 

DESAMOESTAR, v. act. Vid. Dissua- 
dir. 

DESAMÔR, s. m. (De des prefixo, e 
amor). Falta, cessação do amor, da ami- 
sade. 

tCa pero que a fui servir, 
Grand'é o mal que minha senhor 
Mi quer, mays quero lh'tumayor 
Mal que poss' e pero nozir 
Non mi devia desamor 
Col que no ben nõ a melhor.' 

CANC. DE D. DISIZ, p. 14. 

t Porque a troco do amor 
De Deos, te comprei mentira, 
E a troco do temor 
Que tinha da sua ira, 
Me déste o seu desamor. • 

OIL YIC., AUTO DA FEIRA. 

— Aborrecimento, desaffeiçSo, odio, 
aversão. 

• Quero vos eu ora rogar 
Por deus, que vos fez, mia Senõr, 
Non catedes o desamor, 
Que m'avencs, nen o pesar, 
Que vos eu faço en vos querer 
Ben, e devede Ia soffrer. 
Por deus, e por me non matnr.» 

TBOVAS E CANT., n. 255. 

Vendo o penado velho o rigor graue 
Daquelle cruel peito esquiuo, e duro, 
Aquella condição isenta e seca 
Onde tal desamor sempre enxergnua, 
Estes versos compos, e a Cimodoce 
Pede que 03 cante, a qual no mor silencio 
Da tenebrosa noite, estando em calma 
As alteradas ondas, assi disse. 

COBTB nEAL, NAUF. DE SEPULV., C. VII. 

DESAMORADO, adj. Que porden, ces- 
sou de amar, que já não ama como antes 
fazia, que afrouxou no amor. 

DESAMORAVEL, adj. 2 gen. (De des 

prefixo, e amoravel). Que trata com de- 
samor, que mostra desamor, pouco aíFa- 
vel. —Mãe desamoravel para os filhos. 
— Filhos desamoraveis e ingratos. 

— Eeprehensões desamoraveis, mui se- 
veras, asperas. 

— Que mostra desamor. Esse desen- 
gano será justo, mas é desamoravel nos 
termos. 

— Áspero ao tacto. — Lã desamoravel 
ao corpo. 

DESAMORÂVELMÊNTE, adv. (De des- 
amoravel, com o suffixo «mente»). Des- 
amorosamente, com desamor. 

DESAMORÓSAMÊNTE, adv. Com des- 
amor, sem aíFeiçào, sem benevolencia. 

DESAMORTALHÁDO, part. pass. de 
Desamortalhar. 

DESAMORTALHAR, V. act. (De des, e 
amortalhar). Tirar da mortalha. 

DESAMOTINADO, part. pass. de Desa- 
motinar. 

DESAMOTINAR, v. act. (De des, e amo- 
tinar). Aquietar, dissipar o motim, o le- 
vantamento, distúrbio, aplacar os amoti- 
nados. 

— Desamotinar-se, v.'_refl. Acalmar-se, 
aquietar-se. 

t DESAMPARÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
amparado, com o suffixo «mente»). Em 
desamparo. 

t desamparado, part, pass. de Des- 
amparar. 

So tenho novos medos perigosos 
D'outra Scylla e Charybdis já passados, 
Outros syrtes, e baixos arenosos, 
Outros Acroceraunios infamados; 
No fim de tantos casos trabalhosos 
Porque somos de ti desamparados, 
Se este nosso trabalho não te offonde, 
Mas antes teu serviço só pretende ? 

CAM., Lus., c. VI, eet. 82. 

Ató falta ao espirito o conforto ; 
E estou do fim da vida já tào perto, 
Que nào sei se vos fallo vivo, ou morto ; 
Porém se algum dc vós neste deserto 
Meu corpo achar desamparado, e frio, 
Não o deixeis ao menos descuberto. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 200 (3.® ed). 

DESAMPARAR. Vid. Desemparar. — 
nE, usando do que sua inclinação hrutalo 
inclinava, determinou cevar seus lides na- 
quellas innocentes carnes; porque em todo 
o dia não caçara: e sahindo de supito ao 
campo, os que nelle estavam com medo 
desampararam Flerida, escondendo-se po- 
lo mato, porque .Pridos, que os poderá 
defender, era ido a Londres mandar tra- 
zer andas, em que a infante fosse. Arta- 
da se lançou sobre ella, que o amor, que 
lhe tinha, lhe deu este atrevimento e lhe 
não consentiu leixal-a.» Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 3.— 
« Punha os olhos no vidto de Miraguarda, 
e dizia: Senhora, se eu não sou pera al- 
gum hem, é hem que me desampareis: mas, 
quem em paga do que vos quer, nno quer 
de vós mais que lembrar-vos neste tempo 
pera vos poder servir, bem será que o não 

desfavoreçaes, pois n'isso alcança vic oti^ 
quem a não deve ter de vós. AbayíO'''') 
quem já o seu esforço algum tanto de 
parava, por vêr-se em tamanho > 
dizia comsigo mesmo,» Idem, I"' ' 
cap. 71.— iisto houveram alguns 
caso mui rijo desamparar a fortalez^ 
ElRey, e que menos mal seria solic^ 
rem a morte ao Capitão por via dos n 
turaes.n Diogo do Couto, Décadas, > 
Liv. VIII, cap. 1. c e 

desamparo, s. m. (De des 
amparo). Falta de esteio; falta de 
lio, favor, SOCCOITO, protecção, p^''® 
nio; estado do que está desamparado. ^ 

— Falta de forças, ou do 
abandono. — «E quando a vio 
estado esperou té que se ella veio 
desfeita em lagrimas, pedindo-lhe 
vesse piedade de seu desamparo, ^ 
a quisesse deshonrar.-» Barros, ClariiB 
do, Liv. II, cap. 21. 

Vender suas mercanci is costumadas. 
Co'a princezaOnana alli faltava, 
E em grande segredo lhe trazia _ . 
Livros, rezas christans, bentas reliqi"® 
E outras consolações que a confort iva 
No desamparo e susto em que vivia. 

OARRBTT, V. BRAKCA, C. Vll, Cap. 31. 

— Ao desamparo, ao abandono, 
donado. „j. 

DESAMUÀDO,i?arí. pass. de Desamu" ^ 
DESAMUAR, V. act. (De des prelixo, 

amuar). Desagastar, tirar o amuo. 
— Desamuar os cartuchos, o ouro, " 
do cofre em que estava aferrolhado, e 
pendêl-o. 

— Excitar, animar. jg, 
—Desamuar o rouxinol, prestar-1 

dos os cuidados que exige a primeira 
cha da sua reclusão. , gj- 

— Desamuar se, v. refl. Cessar de 
tar ou andar amuado. 

desancado, part. pass. de DesaD ^ 
DESANCAR, v. act. (De des 

anca). Termo popular. Derrcar, 
tjom pancadas. Quebrar as ancas, 
tas.—Desancou-o, ou desancou-lh® 
po, moeu-o com pancadas nas anca > 
costado. nesaíi' 

DESANCORADO, part. pass. de u 
corar. 

DESANCORAR, V, act, (De des 
e ancorar). Tirar da ancoração lev^ 
do a ancora.—Desancorar um 

— V, n. Levantar ancora, aO' 
largar do porto ou logar onde es a 
corado. nesan''®''' 

DESANDADO, part, pass, de®' 
DESANDADÔR, s. m, J ,dôr')' 

anda, de desandar, com o g. 
Instrumento de desandar ® 

DESANDAR, v, act. (De des 
andar). Fazer andar ou voltar jj,o- 
o que se tinha andado para quc a 
ver na dirccção circular oppo^ 
principio se tinha dado.—Desa 
roda, uma verruma. 
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chal parafuso, desatarra- 

— Retrogradar, retroceder, andar para 
raz pelo mesmo caminlio.—Desandar ca- 

ninho. ■— Desandar jornada. 

, ^iguradamente: Desandou a roda 
« sua fortuna, tornou-se a fuiiuna em 
esgraça, mudou para mal, descahiu, ces- 

sou de ser prospera, e tornou-se adversa. 

Sem ceiar ! — Este negro pensamento 
azas pesadas esvoaça n'alma 

pO theologo austero, anda, desanda, 
^oin todas as ideas se lhe intrava; 
^ a qualquer solução, que lhe desponta. 

OAERETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 11. 

"~Loc. FAM.: Desandar ima bofetada, 
pescoção, dal-a, pespegal-o. 

. V. n. Andar para traz ou em sen- 
ado contrario ao uzual. — O tempo não 
®sanda, não anda para traz, nSo retro- 

cede. 
,, Desandar com um rfjcío. sakir-secom 

elle. 
DESANEGADO, a, aãj. (De des prefixo, 

® anegado). O contrario de anegado, nSo 
Coberto d'agua, que fica acima da super- 
^cie do mar.—Eocha, pedra desanegada. 

<^nedo desanegado. 
^^desangrado, part. pass. de Desan- 

desangrAr, V. act. (De de, esangrar), 
irar todo o sangue, esgotar. 

Figuradamente: Debilitar, tirar as 
orças, os bens, consumindo a força pu- 
"ca em guerras, em gastes inúteis, ve- 

^ando o povo com tributos que prejudi- 
a agricultura e a industria.— Desan- 

9rar o estado com guerras, com tributos. 
—- Desangrar-se, v. refl. Esgotar-se em 

®^ngue. 
Figuradamente: Debilitar-se. 

.desanimadamênte, adv. (De desa- 
nimado, com o suffixo «mente»). Com 
i^alta de animo, de alento; fracamente, 

'■"ouxamente. 
desanimado, part. pass. de Desani- 

iDava se a cada um uma vacca 
® 'íwi boi para trabalho; porém, desani- 
mados, não se atreveram a fazer campi- 

para elles.x) Bispo do GrSo Pará, Me- 
"^orias, p. 181. 
^ "ESANIMÁR, V. act. (De des prefixo, 

®Diinar). Fazer perder o animo, o alen- 
o valor; acabar, dar, consternar, des- 

coraçoar, inspirar temor, desalentar. 
V' n. Perder o animo, desmaiar. 

a virgem, uns olhos compassivos 
^unha em mim, e um sorriso parecia 

seus divinos lábios consolar-me, 
ao coração, que ja desanimava, 

■Alentá-lo d'esp'ranças. 
Qabeett, d. dkanca, c. V, cap. G. 

^Desanimar-se, V. refl. Constcrnar-se. 
j r^-SÁNlMO, s. m. (De des prefixo, o 
1 'moj. Falta de animo : desalento, co- 
oardia. 

Constancio, que do centro da reserva. 
Vê, nas tropas, abalo perigoso 
E colho das Coliortes o desanimo, 
Na Legião Christan, pondo olhos, brada. 

FBANC. M. DO NASC., OBEAB, tom. VII, p. 212- 

t DESANINHADO, part. pass. de Des- 
aniuhar. 

DESANINHÁR, v. act. (De des prefixo, 
e aninhar). Tirar do ninho. 

— Figuradamente : Desalojar, fazer 
sair por força d'algum posto ou logar on- 
de se acolhe. — Desaninhar os negros dos 
palmar es. 

DESANÉNXAÇÃO, s. /. (De des prefixo, 
e annexação). Separação do que andava 
annexo ou estava unido. 

DESANNEXÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
annexado, com o suffixo «mente»). Co- 
mo desannexado, separadamente. 

DESANNEXÁDO, part. pass. de Des- 
annexar. 

DESANNEXAR, v. act. (De des prefixo, 
e annexar). Desunir, separar uma cousa 
da outra a que estava junta, ou andava 
annexa. — Desannexar uma freguezia de 
um concelho, uma aldeia d'uma freguezia. 

f DESANOJÁDO, part. pass. de Des- 
anojar. 

DESANOJÁR, V. act. (De des prefixo, 
e anojar). Fazer cessar a paixão, a cóle- 
ra, desagastar, desenfadar, alliviar o no- 
jo, o luto, o sentimento causado por ma- 
les, calamidade. 

— Desanojar-se, v. refl. Desapaixo- 
nar-se, desagastar-se. 

DESAPAIXONADAMÊNTE, adv. (De des- 
apaixonado, com o suffixo «mente»). Sem 
paixão, desinteressadamentc; sem affei- 
ção, com imparcialidade. 

desapaixonado, part. pass. de Des- 
apaixonar. 

DESAPAIXONAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e apaixonar). Alliviar, curar a pai- 
xão, a cólera. 

— Desapaixonar alguém, livral-o das 
paixões más, dos appetites desordenados. 

— V. n. l^rder a própria paixão, ces- 
sar de sentir a paixão, curai--se d'ella. 

— Desapaixonar se, v. refl. Desfazer- 
se da ira, do odio, do amor. 

DESAPAREC... As palavras que come- 
cem por desaparec... busquem-se com des- 
apparec... 

DESAPARELH... As palavras que prin- 
cipiem por desaparelh... procurem-se com 
desapparelh... 

DESAPARENTÁDO, aí^y.(Dc des, e apa- 
rentado). Sem parentes. 

t DESAPARTADO, part. pass. de Des- 
apartar. 

DESAPARTAr, V. act. (De des, e apar- 
tar). Apartar, separar. 

DESAPASS... As palavras que come- 
cem por desapass... busquem-se com des- 
apaix... 

DESAPAX... As palavras que princi- 
piem por desapax... procui'em-secomdes- 
apaix... 

DESAPEÇONHENTÀR. Vid. Desenvene- 
nar. 

DESAPEGÁDAMÈNTE, adv. (De desa- 
pegado, com o suffixo «mente»). Com 
desapego, com indifFerença. 

—Termo Antigo. Desapaixonadamente; 
com isenção; imparcialmente. 

DESAPEGADO, part. pass. de Desape- 
gar. — a Outras ha hi tam abutumadas 
e recozidas, duras e curtas de rezam e 
tam desapegadas d'ella, que ainda que 
tenhão algum saber, tem, mais parte a de 
más condições, e precede a malicia tudo. 
A estas se lhe minha conversaram podesse 
negar, confesso qiie o faria. D. Joanna 
da Gama, Ditos da Freira, p. 5 (ed. de 
1872). 

DESAPEGAMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e apegamento). Desapego, despêgo. 

DESAPEGAR, v. act. (De des prefixo, 
e apegar). Despegar, desunir o que esta- 
va pegado, largar da mão. 

— Figuradamente : Desapegar alguém 
dos livros, dos seus hábitos, da amisade, 
fazer-lh'os deixar, tiral-o d'elles. — Des- 
apegar do mundo, dos p>razeres. 

— V. n. Levantar mão. Desapegaram 
da obra, do trabalho. 

— Desapegar-se, v. refl. Soltar-se, se- 
parar-se, desunir-se, deixar-se. — Desa- 
pegou-se das honras, dignidades e rique- 
zas. 

DESAPÊGO, s. m. (De des prefixo^ e 
apêgo). IndifFerença ou facilidade com que 
se deixa alguma cousa a que se tem or- 
dinariamente amor ou affeição; o aban- 
dono d'essa cousa a que se tinha amisade, 
e se deixa com indifFerença, sem pesar. 

DESAPENHADO, part. pass. de Desape- 
nhar. 

DESAPENHAMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e apenhamento). Acção de desape- 
nhar, desempenho. 

DESAPENHAR, V. act. (Do des prefixo, 
e apenhar). Resgatar a cousa empenhada, 
tirar do empenho, extinguir a hypothe- 
ca ou obrigação d'alguma cousa. 

DESAPi-RCEBÈR, i-. act. (De des pre- 
fixo, e aperceber). Desapparelhar, des- 
continuar os apercebimentos, os appare- 
Ihos, preparos que se faziam para alguma 
emprcza. Desavisar, mandar desaperce- 
ber, cessar os apercebimentos. 

— Desaperceber se, i;. refl. Despi-o- 
ver-se. 

DESAPERCEBÍDAMÊNTE, adv. (Do des- 
apercebido, com o suffixo «mente»). Des- 
providamente, incautamente, em estado 
desapercebido, desacautelado, improvisa- 
mente. 

— Tomar o inimigo desapercebida- 
mente, de sobresalto, descuidado, de ar- 
rebato. 

DESAPERCEBÍDO, part. pass. de Des- 
aperceber. — «Os mais dos males vem 
desconhecidos em trajos de bens, rebu- 
çados com elles; damos-lhe acolhimento, 
achão-nos desapercebidos, e pegam-se nos 
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ossos, T> D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 3G (etl. de 1872). — «Nos so- 
hresaltos desesperados, o temor toma as 
armas, e manda polas veas hum frio de- 
hilitado aos desapercebidos de saber, que 
os que teem nam lhe vem mal que lhe nam 
tenha passado polo pensamento muytas 
vezes.í> Idem, Ibidem, p. 62. 

DESAPERCEBIMÊNTO, s. m. (De des 
prefixo, o apercebimento). Falta de pre- 
cauçílo, preparo, apparcllio, provimento 
para algum fim. — Desapercebimento da 
Jortaleza. 

— Incúria, descuido; estado do que 
está desapercebido. 

f DESAPERTÁDO, part. pass. de Des- 
apertar. 

DESAPERTÀR, v. act. (De des prefixo, 
e apertar). Alargar, soltar o que estava 
apertado, desligar, soltar os laços, o que 
aperta. 

— Figuradamente: Tirar do aperto, 
desembaraçar.—Desapertar de necessida- 
des, de embaraços, de exigencias. 

— Desapertar de preceitos, desligar de 
preceitos. 

— Desapertar-se, v. refl. Soltar-se. — 
Desapertar-se dos braços da amada. — 
«O mastro da canoa em que vinha o tenen- 
te coronel tocou no ramo de uma arvore das 
que bordam e cobrem o rio; e como este, 
por causa das chuvas, ia crescido exun- 
dando jóra do leito e cobrindo os pastos 
visinhos, uma cobra das chamadas jara- 
i'acas, que, por fugir da agua, subira á 
arvore, apenas lhe tocaram se precipitou 
do alto, caindo em o braço de um negro, 
que remava na canoa, e enroscando-se, fa- 
zia toda a diligencia pelo morder; porém 
elle, com o susto, movia o braço com tal 
Ímpeto, que nunca a serjiente pôde firmar- 
se e dirigir o impulso; até que, desaper- 
tando-se o preto, se desenroscou do bra- 
ço e remo, e caindo no rio foi nadando 
para terra, d Bispo do Grào Pará, Me- 
mórias, p. 207. 

DESAPÊRTO, s. m. (De des jírefixo, o 
aperto). Desembaraço, afrouxamento do 
que apertava. 

— Figuradamente : Commodo de habi- 
tação, folga do animo ; desafogo, espaço 
c demora commoda. 

— Viver com mais desaperto, com mais 
folga, commodidade, com menos estrei- 
teza de meios. 

DESAPIAD... As palavras que come- 
cem por desapiad... busquem-se com des- 
apied... 

DESAPIEDÀDAMÈNTE, adv. (De desa- 
piedado, com o suffixo amente»). Sem 
piedade. 

DESAPIEDÁDOi^Jctrí. j^jass. de Desapie- 
dar. 

DESAPIEDÁR, V. act. (De des prefixo, 
e apiedar). Fazer perder a piedade, res- 
friar a compaixão, tornar cruel, deslm- 
mano. 

— Desapiedar-se, v. refl. Perder a com- 

paixão, fazer-se cruel, deshumano, tor- 
nar-se insensível aos males do proximo. 

DESAPLUMADO, part, pass. de Desa- 
pluinar. 

DESAPLUMÁR, V. act. (Do des prefixo, 
e aplumar). Fazer perder o plumo ou 
prumo, fazer pender. 

— V. n. Pender para um lado, des- 
viar-se do perpendicular, perder o plumo 
ou prumo. 

— Figuradamente : Abater, descair.— 
Desaplumar a soberba, o orgulho. 

DESAPLÚMO, s. m. (De des prefixo, e 
aplumo). Desvio da linha perpendicular ; 
falta de prumo, pendor. 

DESAPODERÁDAPdÉNTE, adv. (De des- 
apoderado, com o suffixo «mente»). Fu- 
riosamente, impetuosamente, irresistivel- 
mente, sem freio. 

DESAPODERÁDO, part, pass. de Desa- 
poderar. 

DESAPODERÁR, v, act, (Do des pre- 
fixo, e apoderar). Privar, desapossar, ti- 
rar alguém da posse ou dominio. 

— Desapoderar-se, v. rejl. Desapossar- 
se, privar-se, ceder da posse, dominio, 
poder. 

DESAPOIAR, V. act. (De des prefixo, e 
apoiar). Tirar o apoio, esteio, arrimo. 

— Desapoiar-se, v. refl. Perder o apoio, 
privar-se do apoio. 

DESAPÕIO, s, m, (De des prefixo, e 
apoio). Desarrimo, falta de esteio, apoio. 

— Figuradamente: Desamparo. 
DESAPOLVILHÁR, v. act. (Ue des pre- 

fixo, e apolvilhar). Sem polvilhos ou pós 
do cabello. 

DESAPONTÁDAMÈNTE, adv, (De des- 
apontado, com o suffixo amenle»). lóra 
do ponto, ou pontaria. 

DESAPONTADO, part, pass, de Desa- 
pontar. 

DESAPONTAR, v, act, (De des pi-efixo, 
e apontír). Fazer perder a pontaria, fa- 
zer alteração do tiro, apontando de sorte 
que não dê no alvo. 

— Pôr em estado de não poder traba- 
lhar. — Desapontar o engenho de moer, 

— Tirar os pontos que marcam as fal- 
tas diarias dos jornaleiros, as faltas de li- 
ções, de côro. 

— Figuradamente : Baldar, frustar, re- 
bater. 

DESAPOSÊNTÁDO, part, pass. de De- 
saposentar. 

DESAPOSÊNTÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, eaposentar). Lançar do aposento. 

— Figuradamente: Desaposentar pec- 
cados, que estavam na alma d'estada. Vid. 
Desalojar. 

— Expellir, tirar. — Desaposentar as 
formigas, a traça, as aves, etc. 

DESAPOSSÁDO, part. pass. de Desa- 
possar. 

DESAPOSSAR, v, ate, (De des prefixo, 
e apossar). Esbulhar da posse, tirar, lan- 
çar algum fóra da sua possessão, poder, 
dominios. —• « Quer dizer que vencido, & I 

desjyresado o demonio quando o desap"^/ 
saõ, (& lançaò de huma alma, se f<i^ 
forte para a tornar logo a cometer corn 
mais força, & dano seu, & se hum só 
monio fez tal dano, & estrago neste ® 
homem de que fala o nosso 
pois (tomo notou o venerabel Beda) o p 
juntamente cego, surdo, & mudo.n -tr- 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. l, P- 
92, col. 2. 

— Privar, destituir, despojar. —Des- 
apossar do poder, da liberdade. 

— Figuradamente: Obrigar a deixar 
algum costume, ou habito vicioso. 

— Desapossar-se, v, refl. Privar-se, 
destituir-se da posse de alguma cousa, ce- 
der da posse, renunciar á posse. 

DESAPOSTÚRA, s. f. ant. (De des pre- 
fixo, c apostura). Má postura. Vid. Apos- 
tura. 

DESAPOY... As palavras que comecem 
pordesapoy... busquem-se com desapoi--- 

DESAPPARECÈR, v. n. (De des prefixo, 
e apparecer). Cessar de aiiparecer; ti^ar- 
se repentinamente dos olhos, suniir-se, 
fugir da vista em um instante ; deixar 
pinadamente de se mostrar em uma so^ 
ciedade ou conversação ; afFastar-se 
presença de alguém, retirar-se; escoa- 
der-se, oceultar-se; desvanecer-se, ec i 
psar-se, esvaecer-se, perder de vista. 
(íEntão se desfez a escuridão, e elli 
ram ir mettida em uma nuvem corri 
manha piressa, que em pequeno espaço deS 
appareceu; de que todos ficaram 
tados, e porém contentes de a ver ir 
longe que sua conversação lhe não poa^, 
se empecer; porque quando ella e 
ainda aos bons damna.yi Francisco 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 
dE estando na Cidade de Amadabá 
aviso de como Soltão Badur hia apos ^ 
com pouco poder; pelo que tornou 
tar por ver se o podia colher; e tanto Q 
chegou áquelle campo, qúe vio a multw^ 
de gente sobre o monte, conhecendo a® 
signias Reaes, cuidando (como 
Affonso de Sousa disse) que toda era 
guerra, foi dando vista pelo pé do mon ' 
e cingindo o campo desappareceo dei • 
Diogo do Couto, Décadas, IV, ^ ' 
cap. 10. 

«Eu sou (Ella lhe torna) a Senhoria, 
A quem, com tanto extremo, tu adoras.' 
A estas vozes, da Cama salta fora, _ 
Por terra se lhe prostra, e bate os peitofl i 
De gosto doces lagrimas derrama: 
Beijar-lho quiz os pés; mas neste instai ; 
Ella desapparece, o elle acorda. 

DINIZ DA CKUZ, UVSS0PJ3, C. IV- 

Quando súbito a ave — qual se vira 
Soltar lebre fugaz de espessa moita 
ipesce veloz, e atrás de arvores densas 
A vista se escondeu, desapparece. 
Vc-líi, baixar, e correr prompto ao P° 
Que lh'a occultava — foi um so mo'" 1C 

GAIIIIETT, D. B1!A^'CA, C. VI, Cap- ^ ^ 

— Cessar. Desappareceo 
lirio, a epidemia. 
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~~ f iguradamente : Morrer. 

o anno o Sol, o Sol o ennova, 
03 pera sempre desaparecemos. 

ANT. FERR., egloba 7. 

. ^ ®®S3parecer-se, v. rejt. Furtar-se á 

'nr fugir-lhe. 
ESAPPARECÍDO, part. pass. de Des- 

®PParecer. 
DEsapparecimÊNTO, s. m. (De das 

^ ®PP3recimento). Acção de des- ^PParecer, de oecultar-se repentinamente 

'neta^^' — ^ desapparecimento do co- 

DESAPPareLHÀDO, par. pass. de Des- 
®PPareliiar. 

BES apparelhádamênte , aãv. (De 
ç^^apparelhado, com o suffixo emente). 

apparelho ou disposição 

desapparelhár, V. act, (De des pre- 
^ ®PParelhar). Termo de Nautica. 

p navio todos os cabos do seuap- 

Qu ^ passar o inverno ; despir 
niastaréo ou vêrga para tirar e 

caK logar; desgornir o 
do seu apparelho. 

IhaT apparelhos. — Desappare- a hêsta. 
^®®guarnecer. — Desapparelhar a 

a^r~ Termo de Nautica. Ficar des- 
^Pparelliado. 
fi ^^^APParÊLHO. s. m. (De des pre- 
dpü' ® ®PP®''6lho). Falta de apparelho, 
'^^.^Percebimento. 
e j^APPariçãO, s. /. (De des prefixo, 

®eiic Acção de desapparecer, au- ®ubita, iiiopinada, desappareci- 
áe, °desappariçâo de um astro, «m cometa. 

e g ®^í'iÁUSO, s. m. (De des prefixo, 
O contrario de applauso, 

PProvação, vituperio, apupo. 

oloqueucia Anjos Celestes 
■4- inclinar a Cúria lie aíTectos mais humanos, 

H agitar, e élmos guerreiros, vireis, Seeptros de Augures, 
üa salla euleio de murmúrios, 

^ ambigua de applauso, ou desapplauso. 
*■811(0. M. 00 NAso., ojiB., tom. VIU, p. 183. 

, s. / (De des prefixo, 
Falta de applicação, de 

Ptefijfj^^^LlCÁDAMÈNTE, adv. (De des 

^^2^0 ^Pplicadamente). Com inappli- 
Djg, p ^^uidadamente. 

íHcaj, ^^'^ÁDO, j?arí. ^ass. de Desap- 

V. act. (De des prefixo, 

'^PdI" apartar da applicação. 
, alguém dos estudos. 

a ^^Pp^icar-se, v. reji. Deixar per- 
' Pí^icação, o cuidado de alguma 

^END... As palavras que come- 
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cem por desapprend... busquem-se com 
desaprend... 

DESAPPROP... As palavras que come- 
cem por desapprop... busquem-se com 
desaprop... 

DESAPPROVAÇÃO, s. /. (De des prefi- 
xo, e approvação). Acção e eíFeito de des- 
approvar, reprovação, censura. 

f DESAPPROVÁDO, part. pass. de Des- 
approvar. 

DESAPPROVADÕR, s. m. (De des pre- 
fixo, e approvador). O que desapprova 
ou (lesapprovou; que desapprova por ha- 
bito, ou por caracter. 

DESAPPROVÀR, V. act. (De des prefi- 
xo, e approvar). Não approvar, reprovar, 
censurar, condemnar, improvar. 

Syn. : Desapprovar, Improvar, Repro- 
var. Desapprova-se por um simples juizo 
o que não parece acertado e vantajoso; 
improva-se por discursos o que é máo; 
reprovam-se as condemnações que se jul- 
gam odiosas. 

DESAPPROVATÍVO, adj. (De des prefi- 
xo, e approvativo). Que contem, encerra, 
annuncia, exprime desapprovação. —Gesto 
desapprovativo. —Linguagem, clausulas 
desapprovativas. 

DESAPRAZÊR, v. n. (De des prefixo, 
e aprazer). Não aprazer, desagradar, des- 
prazer. 

t DESAPRAZÍDO, part. pass. de Des- 
aprazer. 

DESAPRAZÍVEL. adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e aprazível). Que é desagravei, 
ingrato, ou causa desprazer. 

DESAPREÇÁR. Vid. Desapreciar. 
f DESAPRECIÁDO, part. pass. de Des- 

apreciar. 
DESAPRECIAR, v. act. (De des prefixo, 

e apreciar). Estimar em menos do seu 
valor, abater de preço, de estimação, ter 
em menos conta.—Depreciar as ohras, 
as producções d'um auctor. — Depreciar 
a moeda-papel, os Junãos públicos. 

— V. n. Descair de valor, desmerecer 
na opinião d'outrem. 

DESAPRENDÉR, v. act. (De des prefi- 
xo, e aprender). Esquecer o que se havia 
aprendido.—Desaprender o latim, as ma- 
thematicas, 

— V. n. Esquecer-se do que já sabia 
do aprendido. 

—Desapreuder-se, v. reJl. Pei-der o uso, 
esquecer-se. — Desaprender-se na velhice 
o que se aprende na infancia. 

t DESAPRENDIDO, part. pass. de Des- 
aprender. 

DESAPRESSADO, part. pass. de Des- 
apressar. 

DESAPRESSAR, V. act. (De des prefi- 
xo, e apressar). Livrar d'aperto, risco, 
perigo, trabalho ou grandes pressas; li- 
vrar ({'enfado, desembaraçar de jjcssoa 
ou cousa molesta, importuna; cessar de 
perseguir. —Desapressar a cidade do cer- 
co, a terra dos inimigos. — Desapiessar 
alguém de trabalhos, de cuidados. — Des- i 
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apressou-me da doença, do imfortunio. 
Os inimigos, por acudirem á náo desmas- 
treada, desapressaram as nossas embar- 
cações. 

— Desapressar-se, v. reji. Desembara- 
çar-se, livrar-se. —Para se desapressar 
da mulher que o importunava. 

DESAPRÉSTO, s. m. (De des prefixo, e 
apresto). Falto de apresto. 

DESAPRIMORÁDO, adj. (De des, e apri- 
morado). Falto de primor. 

DESAPROPOSITADO, adj. (Do des pre- 
fixo, e apropositado). Despropositado, 
que não vem a proposito. 

DESAPROPÓSITO, adv. (De des prefi- 
xo, o aproposito). P^óra de proposito, de 
assento, de logar e tempo, onde conviria. 

DESAPROPRIAÇÃO, s. /. (De des pre- 
fixo, e apropriação). Acção de desapro- 
priar ou desapropriar-se, privação da pro- 
priedade ; deixa, renuncia voluntaria da 
propriedade. 

DESAPROPRIADO, part. pass. de Des- 
apropriar. 

DESAPROPRIAMÈNTO, s. m. (De des 
prefixo, e apropriamento). Desapropria- 
ção ; renuncia á propriedade. 

— Figuradamente: Desapropriamento 
á vontade, ao alvedrio. 

DESAPROPRIAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e apropriar). Desapossar, pijvar al- 
guém da sua propriedade; tirar alguma 
cousa a seu proprietário, alienar. — Des- 
apropriar as herdades de seus antigos do- 
nos para as dar aos seus privados. 

— Desapropriar se, v. refi. Desapos- 
sar-se, privar-se do que é seu, renunciar, 
ceder da propriedade. 

DESAPROVEITADAMÊNTE, adv. (De 
desaproveitado, com o sufíixo amente»). 
Sem proveito ; inutilmente, debalde; in- 
fructuosamente. 

DESAPROVEITADO, part. pass. de Des- 
aproveitar. — « Tristeza faz huma obra 
desaproveitada pera o corpo, e pior fera 
a alma; ha mister cauterisal-a como er- 
pes.s) D. Joanna da Gama, Ditos da Frei- 
ra, p. G4 (ed. de 1872).—aE Viso-Reys 
ordenam pera ajjroveitar a Fazenda d'EU 
Rey, que nunca foi tão desaproveitada 
como em seu poder.d Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. viii, cap, 10. 

DESAPROVEITAMÈNTO, s. m. (De des 
prefixo, e aproveitamento). Acção de des- 
aprovcitar; desperdício, gasto inútil; falta 
de progresso, de adiantamento nos estu- 
dos. 

DESAPROVEITÁR, v. act. (De des prc- 
fixo, e aproveitar). Não aproveitar, em- 
pregar mal, deixar, perder, não tirar pix)- 
veito e utilidade d'alguma cousa. — Des- 
aproveitar as terras. — Desaproveitar oa 
occasiões, as oppurtunidades. — Desapro- 
veitar cs talentos, os ho7nens de prestimo, 
os conselhos, os auxilios. 

DESAPROVilTOSO, adj. Damnoso, pre- 
judicial. 

1 DESAPRUMAR. Vid. Desaplumar. 
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DESAPRÚMO, s. m. Vid. Desaplumo. 
DESAPUNHAR, V. n. Vid. Desempu- 

nhar. 
DESAQUINHOÁDO, part. pass. do Des- 

aquinhoar. 
DESAQUINHOAR, V. act. (De des prefi- 

xo, 6 aquinhoar). Privar alguém do qui- 
nhão, sorte ou parte que lhe toca ou cabe 
d'algunia cousa. 

— Desaquinhoar se, v. refl. Ceder do 
quinhão, renunciar, prescindir do que 
compete a alguém.— Desaquinhoar-se da 
gloria. 

DESÁR, s. m. (De des prefixo, e ar). 
Defeito physico, imperfeição, mancha, no- 
doa, falta. — Ter um desar no rosto. 

— Acção pouco airosa; vicio, defeito 
moral. 

—Revez da fortuna, mau successo, 
desgraça. 

— Falta de boa graça, bom ar, bom 
gesto no corpo. 

— Deslustre.— Desar na honra, na fa- 
ma. 

DESARADO, part. pass. do Desarar. 
DESARANHÁDO, part. pass. de Des- 

aranhar. 
DESARANHAR, V. act. (De des prefixo, 

e aranha). Tirar as teias d'aranha. — 
Desaranhar as casas, o tecto, os telhados. 

DESARAR, V. n. (De des prefixo, e 
arar). Abrir-se, despegar-se o casco da 
bêsta creando-se-lhe matcria debaixo. 

DESARCÀDO, part. pass. de Desarcar. 
DESARCAR, v. act. (De des prefixo, e 

arcar). Tirar os arcos que prendem. — 
Desarcar uma pipa, um barril, etc. 

— Figuradamente: Desconjunctar, des- 
unir. Soltar na luta o que estava arcado 
ou abraçado. — Desarcar o seu contrario. 

— Desarcar-se, v. refl. Desconjxmctar- 
se, desunir-se. 

— Figuradamente : Descompassar-se. 
f DESAREIADO, part. pass. de Des- 

areiar. 
DESAREIÀR, V. a. (De des prefixo, e 

areiar). Limpar, descobrir da areia o que 
está coberto ou intupido com ella.— Des- 
areiar os campos, o rio, a barra. 

DESARILHAR, v. act. (De de, e sari- 
Ihar). Desembaraçar, deitar abaixo. 

DESARISTADO, adj. Termo de Bota- 
nica. Que não tem praganas. 

DESARMÀDO.^arí. pass. de Desarmar. 
— (iDom aluar j)erez porque o uyo des- 
armado nom lhe quiz dar com o ferro da 
lan^a, e tomou o conto e deidhi com elle 
no escudo.T> Livro de Linhagens, III, p. 
199, em Portugal. Mon. Hist. — tNam 
ham de estar as molheres uma só hora 
desarmadas de arreceos.v D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 40 (ed. do 
1872).— tNão tardou muito que sobre as 
amêas chegou um homem que polo ver des- 
armado lhe Joi abrir, de quem logo quiz 
saber cujo era aqutlle assento, a que o 
porteiro respondeu, que tm cima o sabe- 
ria.» Francisco de Moraes, Palmeirim 

d'Inglaterra, cap. 1. — «E nella se es- 
creve, que indo elrei a uma montaria, le- 
vando comsigo a rainha e sua filha, fo- 
ram a repousar a um campo, que na flo- 
resta, onde haviam de montear, estava; 
acompanhadas de muitas damas e caval- 
leiros, que aquelle dia sàhiram desarma- 
dos, porque o exercido, em que iam, re- 
queria mais hábitos de festa, que de guer- 
ra ; senão Palmeirim e Trineo, que, por 
um sonho que a noite d'antes sonharam, 
foram armados.n Idem, Ibidem, cap. 2. 

DESARMADÚR, s. m. (De des prefixo, 
e armador). O que desarma. 

— Peça da espingarda com que se des- 
arma o cão, puxando por ella; gatilho. 

DESARMADÚRA, s. f. (De des prefixo, 
e armadura). Acção de despir ou despo- 
jar-se das armas. 

desarmamento, s. m. (De des pre- 
fixo, e armamento). Acção de desarmar 
ou de dcsarmar-se ; estado do que está 
desarmado. 

— Licenciar tropas, reducção das for- 
ças militares de uma potência ao estado 
de paz. 

— Termo de Nautica. O estado em que 
se acha o navio desapparelhado e sem 
guarnição. 

desarmar, V. act. (De des prefixo, e 
armar). Tirar as armas a alguém.—Des- 
armar um prisioneiro. 

— Despir da armadura; desguarnecer, 
tirar o armamento.— Desarmar «ma^or- 
taleza. 

— Termo de Nautica. Despedir a tri- 
pulação depois de desapparelhar. — .ás 
náus desarmaram. 

— Tirar a armação. — Desarmar uma 
casa, uma egreja. 

— Deitar abaixo, desfazer o que es- 
tava armado, ou levantado para servir.— 
Desarmar um laço, um leito, uma barraca, 

— Desai mar um arco, desentesar-lhe a 
corda. 

— Desarmar uma espingarda, pôr o 
cão no descanso, puxando-lhe pelo gati- 
lho ; disparal-a. 

— Figuradamente : Aplacar, abrandar, 
apasiguar, pacificar. 

— Antigamente: Frustrar, baldar, des- 
fazer, desbaratar desígnios, ardis, astu- 
cias, manhas, estratagemas, machinaçoes. 

— Desarmar da dignidade, da aucto- 
ridade, tirar a força que resulta da di- 
gnidade, auctoridade, etc. 

— Desarmar a fortuna, fazer com que 
nos não possa maltratar. 

— Separar as peças que compõem uma 
machina, armadilha, ou armação. 

— F. n. Disparar, soltar o que está 
tezo, armado, prompto a fazer tiro. 

— Figuradamente; Desarmar com fú- 
ria, romper, atacar, arremessar-se. 

— Reduzir as forças militares ao esta- 
do de paz, depor as armas, licenciar o 
exercito, cessar o armamento que se fa- 
zia para alguma facção, ou gueiTa. 

— Desarmar em vão, não ter effei ) 
baldar-se, sair frustrado. a 

— Figuradamente : Desfazer-se. 
nuvens desarmaram em tormenta. 

— Antigamente: Não convir» desço 
vir, desconcordar, não armar. 

— Desarmar-se, v. refl. Ficar desa 
mado, despir as armas. 

— Termo d'Esgrima. Descobrir-se es- 
grimindo, ficar exposto aos golpes do 
trario. _ . 

— Desarmar-se o cavalleiro, 
o chapéo, perder os estribos, etc., 
frer desastre, frustrar-se, baldar se, 
fazer-se. . • . 

— Desarmarâo se-lhe seus ãesig^^ > 
(xvdxs • 

DESARMON... As palavras que coaa®- 
cem por desarmon... busquem-se cova 
harmon... 

DESARRAIGAMÈNTO, s. m. (De"esF,_ 
fixo, e arraigamento). Acção de desar 
gar. 

— Figuradamente: Extirpaçao. 
DESARRAIGÁR, v. act. (De des preiiy 

e arraigar). Arrancar alguma planta 
raiz. igj. 

— Figuradamente: Tirar de tocio, 
truir inteiramente, extinguir, curar 
calmente, extirpar. — Desarraigar vi 
costumes, usos. . ^1- 

— Arrancar, expulsar, fazer 
guem do logar onde estava de 

ir-s 

extinguir-se. — Desarraigar-se 
ant. (" 

Desar iTaigar as más afeições do ço 
Desarraigar-se, v. refl. 

DESARRANCAR, v. act. 
arrei®' et' 

prefixo, e arrancar). Arrancar, 
ter, sair, e abalar com impeto. 

DESARRANCHAR, v. act. e n. 
prefixo^ e rancho). Desfazer o 
camaradagem, pôr em desordem; 
ranjar. , peS' 

DESARRANJADO, part. pass. a 
arranjar. , „ prc 

DESARRANJADÔR, s. m. 
fixo, e arranjador). O que desarianj > 
sordena. HeSP'®' 

DESARRANJAMÊNTO, S. wi- fftlt» 
fixo, e arranjamento). Desarranj i 
de arranjo. 

DESARRANJÀR, V. act. (Do o« 
e arranjar). Tirar as cousas da o^^^ 
logar em que estavam; dcsor 
turbar, pôr em confusão, ° 

DESARRANJO, s. m. (De des F 
e arranjo). Desordem, falta e 
confusão, desconcerto. ° 
ranjos cauza a ira, e a 2- 
tonio Ferreira, Bristo, act. V, 

— Discórdia, dissenção no 
1. 
— ]\Iau governo economico^ 
guerra. Estado das cous^^^ 

jadas. — 1 Despedida 

vil. 
— ]\Iau governo economicoí 

na guerra. Estado das 
jadas. — ^Despedida estaj^'' 
Governador á véla per a je 
gou em breves dias, e ^ ^ 
nas cousas de Malaço,, & 
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(Khou cartas da morte de Gonqalo Pe- 
^ '■^^1 e dos desarranjos daquella terra, 

necessário acudir, despa- 
Taide, que estava pro- 

nell Capitania, pera ir entrar % e lhe deo por regimento, que lhe 
^'^asse prezo em ferros Vicente da Fon- 

Ça.» Diogo (Io Couto, Décadas, IV, Liv. 
cap. 5. 

IJES ARRAZOAD AMÈNTE, adv. (De 'des- 
com o suffixo araente»). Con- 

, ®'^^zão, sem razão, de modo desar- 
zoado, fóra de toda a razão e pruden- 
^Jp®j'^stamente, iniquamente. 

ra pass. de Desar- ■— «O cardeal pero lhe isto pare- 
^®seTO cousas desarrazoadas, disse que 
T P^fízia de tomar carrego etc.d Femão 

Chronica de D. Pedro I, cap. 23. 
•■Gi sendo tão injusta, & desaresoa- 

„ ^ venda que os irmãos de loseph deite 
.os desculpou elle depois dizendo, 

|i f7^''itto fora traça, & ordem de Deos.» 
fní da Veiga, Sermões, Part. i, 

nJ 2- 
^ESARRAZOAMÈNTO, s. m. (De des 

arr ''' ° STazoameutü). O actodedes- ^■zoar, dicto, discurso ou acção alheia 

cio prudência, da justiça; ra- cinio disparatado, contrario á lógica, 
"roposta desarrazoada. 

Xo ^^^^^20ÁR, V. act. (Do des prefi- 
sa ^''^®2oar). Mostrar que alguma cou- 
di8 ^ razão ou mal fundada, 

modo a despersuadir, desfa- 
g lucra discorro as suas próprias asser- 

— Desarrazoar o pleito. — Desarra- 
r as próprias desconfianças. 

desarrazoadamente, 

« a • imaginação, as paixões, 
, ^^^'acidade do enqenho fazem muitas 
'®^_^desarrazoar. 

r^izer cousas alheias da razão, dis- 
disparatar. 

i)jj^^®®arrazoar se, v, refi. Sair dos li- 

^ade^ razão, da justiça, e da equi- 

Jçgg^^^SARREGAÇÃDO, part. pass. de 

8xJ ^^SARrÊgAÇAR, V. act. (Dc des pre- 
^Ue' ^ Soltar, deixar cair o 

arregaçado. — Desarregaçar as 
+ camisa,, o fundo das calças. 

arrgjaj ^^^EIÀDO, 

e JJÍ^SÃrreiar, V. act. (De des prefixo, 

C Tirar os arreios, desapparc- 
jj bêsta. 

,,j"g^^^ARREIGÀR, part. pass. de Desar- 

J^arreigàr. Vid. Desarraigar. 
part. pass. de Des- 

Djo^^^EZOAR. Vid. Desarrazoar. 
•"iüijj, ^^IMADO, part. pass. de Desar- 

u. act. (De des prefixo, 
®'')' Separar do arrimo, do apoio. 

— Desarrimar-se, v. refl. Separar-se 
do arrimo, desencostar-se. 

— Figuradamente : AíFastar-se do am- 
paro. 

DESARRÍMO, s. m. (De des prefixo, e 
arrimo). Falta de arrimo, de apoio ; des- 
amparo, desabrigo. 

DESARROTÁR, V. act. Tirar a arrota- 
dura que estiver feita em qualquer parte, 
geralmente. 

DESARRUFADO, part. pass. de Desar- 
rufar. 

DESARRUFÁR, v. act. (De des, e ar- 
rufar). Tirar alguém do arrufo, fazer ces- 
sar o agastamento ; desenfadar. 

— Desarrufar-se, v. refl. Deixar de es- 
tar arrufado, deixar o arrufo, o enfado. 

DESARRÚFO, s. m. (De des prefixo, e 
arrufo). O acto de desarrufar-se, cessação 
do arrufo. 

f DESARRUGÁDO, part. pass. de Des- 
arrugar. 

DESARRUGAMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e arrugamento). Acção de desarru- 
gar, o tirar as rugas, alizamento das ru- 
gas, estado da cousa desarrugada, sem 
pregas, a que se tiraram rugas.— Desar- 
rugamento da pelle, enrugada pelo frio.— 
Desarrugamento do semblante, da fronte. 

— Figuradamente: O estar a pessoa 
desagastada, o cessar de ter carranca, de 
estar carrancudo. 

DESARRÚGAR, a. act. (De des prefixo, 
e arrugar). Desfazer, alizar as rugas. 

— Figuradamente : Amaciar o ar se- 
vero. 

— Desarrugar o semblante, a fronte, 
remover os cuidados, dar um ar risonho 
ao semblante. 

DESARRTIMAÇÃO, s. f. (Do thema des- 
arruma, de desarrumar, com o suffixo 
«ação»). Acção e effeito de desarrumar, 
estado da cousa ou cousas desarrumadas; 
desarranjo, desconcerto. 

desarrumado, part, pass. de Des- 
arrumar. 

DESARRUMAr, V. act. (Do des prefixo, 
e arrumar). Pôr fóra de sua ordem e lo- 
gar o que estava arrumado. 

— Termo de Nautica.— Desarrumar o 
navio, distribuir mal a carga d'ellc. 

— Figuradamente: Desarranjar, tirar 
a alguém o commodo ou logar que tinha. 

t DESARTICULAÇÃO, s. /. (Uo tliema 
desarticula, de desarticular, com o suffixo 
«ação»). Termo de Cirurgia. Desunião 
das superficies articulares dos ossos. 

— Amputação das articulações. 
t DESARTICULADO, jiaí-í.jjass. de Des- 

articular. 
t DESARTICULAR, v. act. (De des pre- 

fixo, e articular). Desunir uma articulação. 
— Termo de Cirurgia. Separar das su- 

perficies articulares; fazer uma amputa- 
ção na articulacão. 

— Desarticular-se, v. refl. Sair da ar- 
ticulação.— O osso da espadua desarti- 
culou-se. 

t DESARTICULÕSO, adj. Termo deBo- 
tanica. Sem juntas ou articulações. 

DESARVORADO, part. pass. de Desar- 
vorar. 

DESaRVORAR, V. act. (De des prefixo, 
e arvorar). Abater, dcrribar, arriar o que 
estava arvorado.—Desarvorar os mas- 
tros, a bandeira. 

— Termo dc Nautica. Desapparclhar, 
tirar os mastros e enxercias. 

— - V. n. Perder, partirem-se os mas- 
tros ou mastaréos em tormenta, em com- 
bate, ou com o repetido e descompassado 
jogo do navio. 

DESASAR. Vid. Desazar. 
DESASÍDO, part. pass. de Desasir. 
DESASÍR, V. act. (Dc des prefixo, e 

asir). Soltar, largar da mão o que estava 
firme e seguro, o que se tinha asido. 

— Desasir-se, v. refl. Despegar-se o que 
estava unido, deixar-se, retirar-se da con- 
versação d'alguém. 

DESASISADAMÊNTE, adv. (Dc desasi- 
sado, com o suffixo «mente»). Inconside- 
radamente, sem siso, desatinadamente. 

DESASISÀDO, paj-í. pass. deDesasisar. 
DESASISAR, V. n. Tirar o siso, privar 

do juizo ; tornar louco, insano. 
t DESASNAdO,pari.jjass. deDesasnar. 
DESASNADOR A, s. m. O que desasna. 
— Desasnador de parvos e teimosos. 
DESASNAMÊNTO, s. m. Acção e effeito 

de desasnar. 
DESASNAR, v. act. (De des prefixo, o 

asnar ou asnear). Desembun-ar alguém, 
tirar-lhe a rudeza e ignorancia crassa, 
abrir os olhos a quem faz desacertos gros- 
seiros ; polir, instruir. 

DESASO. Vid. Desazo. 
DESASSANHAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e assanhar). Fazer perder a sanha. 
— Desassanhar-se, v. refi. Ficar des- 

assanhado, perder a sanha, a ira; desen- 
furecer-se. 

DESASSASOADO ou desassazoAdo, 
adj. (De des prefixo, e assasoado). Fóra 
de sazão, inopportuno, intempestivo, 

— i^rucfa desassasoada, ainda não sa- 
zonada, fóra da estação qua lhe é própria, 

— Requerimento desassasoado, intem- 
pestivo. 

— Acção desassasoada, imprópria da 
cdade e caracter da pessoa. 

DESASSAZONADO, a, adj. (De des pre- 
fixo, e assazonar). Fóra de sazão, 

— Figuradamente: Inopportuno, sem 
proposito. 

DESASSEIADO, adj. (De des prefixo, e 
asseiado). Falto de aceio, de limpeza; 
immundo. 

DESASSÉIO, s. m. (De des prefixo, e 
aceio). Falta de aceio, 

DESASSELLAR, v. act. (De des prefixo, 
e assellar). Tirar o scllo, abrir. 

DESASSEMELHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e assemelhar). Fazer dissimilhante, 
tirar o que fazia uma cousa siniilhanto 
outra. 
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— Desassemelhar-se, v. refi. Perder a 
similhança, tornar-se dissimilbante de oii- 
trem na apparencia, nas acções, obras; 
não se parecer com outra pessoa ou cousa. 

DESASSESEGO. Vid. Desassocego. 
DESASSIGNÁR ou DESASSINAR, v. act. 

(De des prefixo, e assignar). Levantar a 
assignação ao frade. Vid. Assignar. 

DESASSIM... As palavras que comecem 
por desassim... busquem-se com desas- 
sem... 

DESASSISAR. Vid. Desasisar. 
DESASSISTÍDO, part. pass. de Desas- 

sistir. 
DESASSISTÍR, v. act. (De des prefixo, 

e assistir). Faltar com o auxilio ou assis- 
tência ; desamparar. 

DESASSOCEGÀDAMÊNTE.arii). (De des- 
assocegado, cora o suffixo «mente»). Com 
desassocego, inquietamente. 

DESASSOCEGÁDO, part. pass. de Des- 
assocegar. 

DESASS0CE6ADÕR, ad.j. (Do thema 
desassocega, de desassocegar, com o suf- 
fixo «dôr»). Que causa desassocego. 

— S. m. O que desassocega, perturba, 
inquieta ; inquietador. — Desassocegador 
ão público. 

DESASSOCEGÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e assocegar). Tirar alguém do soce- 
go em que estava, inquietar, dar cuida- 
do, perturbar. — «Favores e privanças 
aviventam as potencicis e espertam-nas, 
dam ousadia, e também desassocegam e 
inquietam: dam muytos amigos jingidos.Ti 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 
52 (ed. de 1872). 

— Desassocegar-se, v. refl. Inquie- 
tar-se. 

DESASSOCÊGO, s. m. (De des prefixo, 
e assocego). Falta de socego, inquietação, 
agitação, preturbação. — a Par a prover 
dqueUas fortalezas, onde elle rmUior pare- 
cera, e mais tendo novas certas dos Cas- 
telhanos que na sua companhia vieram, 
e não vir-se á índia com muitos navios, 
e gente (que lá era necessaria) afazer 
uniões, e desobedecer ás Provisões d'El- 
Bey, e inquietar a terra que estava muito 
quieta, e muito em justiça, e prestes pera 
o serviço d'ElRey; e se hoje ha alguns 
desassocegos, ou escandalos, elle os cau- 
sou com seus requerimentos. Pelo que bem 
se vê, que o faz mais por teima, que por 
cuidar que tem justiça, pois estamos em 
dez de Agosto, e cada dia esperamos por 
Governador do Reyno.» Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. ii, cap. 10. 

A triste Senhoria, que chorando 
A deshonra commum. aos pés do leito. 
Companhia lhe faz, compadecida 
Do seu desasocego, veloz parte 
A trazer-Ihe um pezado, o doce somno. 

pimz DA CRÜZ, HYS., C. 4. 

— Desassocego da republica, dissen- 
çSes internas. 

DESASSOLÚTO. Vid. Dissoluto. 

t DESASSOLVÁDO, part. pass. de Des- 
assolvar. 

DESASSOLVÁR, v. act. Termo de Ar- 
tillieria. Descarregar a peça da polvora 
huraida, por meio do sacatrapo. 

DESASSOMBRÃDAMÈNTE, ndv. (De des- 
assombrado, com o suffixo «mente»). Sem 
medo, livremente, tranquillamente, em 
socego, de sangue frio. 

DESASSOMBRADO, _parí. pass. de Des- 
assombrar. — €Aqui pois, fizemos rancho 
eficamos essa tarde e noite; e como esta- 
vamos cercados de grande arvoredo, sem 
embargo de ser o logar menos desassom- 
brado, mandamos fazer fogueira em or- 
dem a fazer retirar os animaes para o 
interior.D Bispo do Grão Pará, Memó- 
rias, p. 188. 

DESASSOMBRAMÊNTO, s. m. (De des- 
assombro, com o suffixo «mento»). AfFou- 
teza, destemor, impavidez; o estado de 
quem ficou desassombrado, que perdeu o 
susto, o pavor que alguma cousa lhe ins- 
pirava d'antes. 

DESASSOMBRÁR, v. act. (De des pre- 
fixo, e assombrar). Livrar, desembara- 
çar alguma cousa de outra, que lhe faz 
sombra. 

— Figui-adamente : Livrar de susto ou 
temor, tirar a causa do medo. 

— Desassombrar o coração, remover o 
que assusta, oíFusca. 

— Desembaraçar de pessoa que incom- 
nioda, enfada. 

— Desassombrar a noite, tornal-a cla- 
ra, como fazem a lua, as estrellas. 

— Desassombrar-se, v. refl. Desassus- 
tar-se, perder o medo, o stisto, o receio. 

DESASSÕMBRO, s. m. (De des prefixo, 
e assombrol. Destemor, ousadia, impavi- 
dez, estado do que se não assombra. 

DESASSOSS... As palavras que come- 
cem por desassoss... busquem-se com 
d6S3SS0C 

DESASSÜSTADAMÊNTE, adv. (De des- 
assustado, com o suffixo «mente»). Sem 
susto, sem receio: aífoutamente, desas- 
sombradamente. 

DESASSUSTADO, jjarí. pass. de Desas- 
sustar. 

DESASSUSTAR, v. act. (De des prefixo, 
e assustar). Livrar de susto ou medo. 

— Desassustar-se, v. refl. Perder o 
susto. 

DESASTRADAMÊNTE, adv. (De desas- 
trado, com o suffixo «mente»). Com de- 
sastre, desgraçadamente, de maneira de- 
sastrosa. 

DESASTRADO, part. pass. de Desas- 
trar. 

Diabo. Inda esta barca não nada ? 
Que festa esta pera mi! 
Nunca tal balcarriada, 
Nem maré tào desastrada 
Nesta ribeira não vi. 

OIL VIC., AUTO DA BABCA DO PUBO. 

DESASTRAR, v. act. (De desastre). Fa- 
zer astroso, infeliz; trazer desastre. 

DESASTRE, s. m. (De des ® 
astre, no sentido de bom successo, 
fortuna). Caso infausto e fortuito, 
funesto e imprevisto, grande desgraça» 
infortúnio, calamidade.— «E chegan o 
Náo de Clarinda, vendo sua pouca 
fensaõ, saltarad dentro, e mataraò 
gente, que se lhe defendeo: na qvf^'' 
leja se ferio Clarinda por desastre «o 
a parte do coraçaõ, e com a revolta; « 
xaõ de se ver em taes mãos nao 
ferida, senaõ depois que a meterão na 
mera.y> Barros, Clarimundo, Liv. n, cap- 
2. — «E em boa verdade tinha 
porque leixando aquella que a . 
por lei da natureza, e assi pelas vii'tu 
de Artinaõ; era-lhe taõ obediente, qw^ 
sentia anoja-la por algum desastre, 1 
todolos perigos da vida: e esta he ai 
forte cadêa que ata a todalas cousas: 
ha coraçaõ taõ livre, que sentindo n oi 
obediencia amorosa, possa escapar a v 
tade sem a inclinar a quem lha tem: í' 
to mais aquelles onde o amor por ^ 
meios, e conversaçoens fez ja seu 
Idem, Ibidem, cap. 6. — «Trazendo « 
moria as suas com o gigante Darmat^ 
e com Franarque em Inglaterra, ® 
Frisol em França, sobre a iríiageríi 
peratriz Polinarda, e ade Primaliao 
D. Duardos, que estas havia elUjP^,^^^ 
maiores do mundo, e ainda que entao J 
gasse Palmeirim por cima destas coi 
não lhe pareceu que o outro lhe 
vendo nada; e temendo, segundo o 
que ambos podessem alli morrer, 
cusar desastre mal empregado em 
tão estremados cavalheiros, mandan^ 
pedir de sua parte, que pois o torneio 
acabado, deixassem a diferença 
estavam.» Francisco de Moraes, Palm^ 
d'Inglaterra, cap. 12. — c O oídro 
sentiu tocar se levantou a granpr^^^^ 
nhandoda espada: mas como estivesse 
elmo Palmeirim o conheceu, que era 
cipe Graciano e espantado de o vei ^ 
lugar e d'aquella sorte, disse: 
dano pera quem tanto vos deseja s ^ 
com menos ira, o haveis de rec 
tirando o elmo pera que elle o con^ ^ 
não pôde Graciano tanto encoJTii 0 
tentamento de tamanho bem eni p^l' 
necessário; dizendo: Já ^ iT;qs 
meirim, que todolos desastres a 
hão 'de curar com vossas obras-'' 
Ibidem, cap. 54. 

Cae o fresco Ulmo da maior 
Nem tanto seu desastre geme, e .g' 
Quanto sente o da vide, que pena 
Nelle os cachos, que alli 
Bem quizera furtar-se á queda o ' 
Para parte, que livre a vide 
Mas como delia está todo 
Trilhar a chara amiga lhe he lO v 

QÜEVEDO, ArFONSO AFUICANO) C. 

As que novos desastres ®'gnte ? 
De levar estes Reinos, e 
Que perigos, que mortes lhe .«te ? 
Debaixo d'algum nome preetw 
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Que promessas de reinos, e de minas 
D ouro, que lhe farás tào facilmente ? 
Que famas lhe prometterás ? que historias ? 
Que triumphos, que palmas, que victorias ? 

CAM., Lus., e. IV, est. 97. 

■ ^Elhe mandáram sohre isso fazerpro- 
Ustos, e requerimentos, dizendo nelles, que 

os jprincipaes Fidalgos, que ElÈey 
hnha na índia, e que não era razão que 
Ou arriscasse em tempo tão j}erigoso: e 
?we acontecendo-lhes algum desastre, da- 
''W conta a ElRey de suas vidas.» Dio- 
So do Couto, Décadas, IV, Liv. ii, cap. 

—tNotando tudo muito bem, tornou- 
ao Governador, sem lhe acontecer des- 

astre algum: e presente todos os Capi- 
velhos, lhe deo relação do que vira, 
que se assentou, que se commetesse a 

^nade por aquella parte, e que fosse ao 
'^^'■tro dia, pera o que se -fizeram prestes, 
^'''denando as cousas necessarias pera o 
'^^^mettimento da fortaleza, no que gas- 
^^atn todo aquelle dia, e noite seguinte, t 
deni, Ibidem, Liv. viii, cap. 4.— «Esta 
''"nada chegou toda a Goa sem lhe acon- 

desastre ; e posto que o Governador 
pejou com Martim Affonso de Sousa 

í""' vir provido daquelle cargo, não dei- 
^'^udeo receherhem.D Idem, Ibidem, Liv. 
íX, cap. 1. 

! 80 mente presaga iiào me engana, 
Qlgum grande desastre pronosticiXo, 
^este passeio, que fazer intenta. 

Dlmz DA CKÜZ, HYS., C. VI. 

estou inda em mim, porque duvido 
OB daquelle desastre, por acerto 
oahi ou nào, som o saber, forido ; 
Que assombrado íiíjuci, Beliza, he certo ; 

não culpes quem anda estremecido, 
Vendo o raio cahir de si tào perto. 

J- X. DE MATTOS, ÜIMAS, p. 78 (o.' cd.). 

, Mataram-no por desastre, sem ser 
® Caso pensado. 

Sinistro no mar. 
1 ^ Corno de boi, niettido na cxtremi- 
,da vara com que os barqueiros mo- 

a véla. 
„ Loc. pop. : Os desastres do boi, os 
fornos, 
^ desastrôso, adj. (De desastre, com 

suffixo «ôso»). Infeliz, funesto; que 
^^8a mina, desastre, perda. 

Desgraçado, mal succedido. 
^ue nada me é mais grato, qual ouvir coutos' 

quem peregrinou, de quem, sentado 
j)® Stíu Hóspede á mêsa, em quanto ronca e fora o vento, e desaba a chuva, 

®nta, obrigado, eventos desastrosos. 
í'Ranc. m. do nasc., ouiiAs, tom. vii, p. 111. 

astí ^^^^STRÓSAMÊNTE, adv. (De des- 
o suffixo «mente»). De um 

««desastroso, 
o V. act. (De des prefixo. 

Soltar, desapertar o que está, 

" ataca, colchetes.—Desatacar 

os calções, soltal-os, desa- 

voL. n_io2 

— Descarregar. — Desatacar uma ar- 
ma de fogo. 

— Desatacar o assucar, desarrolhar, 
tirar a rolha ás formas para escorrer o 
melaço ou assucar incrystalisavel. 

DESATÀDAMÊNTE, adv. (De desata- 
do, com o suffixo «mente»). Desembara- 
çadamente, soltamente. 

— Discorrer desata damente, discursar 
sem ordem, sem connexào. 

DESATÁDO, part. pass. do Desatar.— 
(íQue magoa he ver a ignorancia dos ho- 
mens, o descanso da vida, o descuido da 
morte, quam desatados andam do ceo, quã 
atados com a terra, quanto mais perto da 
morte, tanto mais longe da lembrança del- 
ia: arca por arca com a morte, & des- 
cuidados na vida. Qual he o coraçom que 
sentindo isto não arrebenta com dor^ 
Quaes sad os olhos que se não conuertem 
em fontes de viuas agoas?» Heitor Pinto, 
Dialogo da Lembrança da Morte, cap. 6. 

O desdem de huna cabellos desatados, 
Sobre um nionte do neve, & côr de rosas. 
Hora negros ao Sol, hora dourados. 
Hora de outras mil cores mais fermosas, 
Hora em dourud.is ondas levantados, 
Estes, cuja prisão contemplo, & vejo, 
Tirão a padecer meu vão desiíjo. 

i nANC. R. LOBO, PHIMAVERA, FlorCSta VII. 

DESATADÚRA, s. /. (De des prefixo, 
e atadura). Acção de desatar; o acto de se- 
parar-se d'uma cousa a que estava atado. 

DESATAMÊNTO, s. m. (De des prefixo, 
o atamento). Dosatadura, o acto de sol- 
tar-se, desatar-se; separação. 

—Figui-adamente; Desatamento da al- 
ma. 

DESATAR, V. act. (De des prefixo, e 
atar). Soltar, desligar o que está atado; 
desfazer, soltar os nós, os liames, tudo o 
que prende, ata, liga.—nE depois que lhe 
tomaraõ todalas armas desataraõ-lhe as 
mãos, dizendo: pois vós Cavalleiro sois 
taõ descortez, e cheio de vaidade, que en- 
geitaes nossas vontades, ahi vereis quam 
pouco conheceis do bem deste mundo: e 
por ventura vos arrependereis em tempo 
que vos naõ aproveite: e tanto que lhe isto 
disseraõ, sahindo-se pera fóra mandaraõ- 
lhe fechar as portas. y> Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 23. 

— Figuradamente: — <íE j)ois Christo 
nosso Senhor, he nosso tutor, & Principe 
soberano, cuio poder nos assegura dv de- 
monio, peçamoslhe que nos desate as lin- 
goas pera que confessemos inteiramente 
nossas culpas: & louuemos pierpetuamente 
seu santíssimo nome, & nos empreguemos 
em seu seruiço, cõ que mereçamos sua 
graça, & gloria.d Fr. Tliomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, foi. 94 v., col. I. 

Não cantarei de Ormias, 
De Luerecias, de Porcias as vulgares 

Estranhas ousadias, 
A quem no Mundo a Fama ergueo Altares; 

Nem de outras de igual Fama: 
Cantarei a Matrona, que se acclama 
Eutre as fortes mulheres, Mulher Forte; 

Que as Leis vencendo da invencível morte, 
Os vinculos tiesaío 

De culpa, e vive co'a pureza intata. 
J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 140 (3." cd:). 

— Desatar as bandeiras, despregal-as. 
— Desatar as azas, voar. 
— Figuradamente: Solver, dar a so- 

lução, cortar, resolver, desfazer. — «-B de- 
pois de propor, & ponderar hum bom 
exemplo, acrescenta o mesmo Santo, que 
este, & semelhantes nós, só com a scien- 
cia dos números se podem desatar.» Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 
315, col. 2. 

— Desatar a porfia, a contenda, deci- 
dil-a. 

— Desatar da lei, do amor, desligar, 
fazer renuncia. 

— Desfazer, desunir, separar. — Des- 
atar alguém d'uma obrigação. 

— Matar, tirar a vida. —Desatar a al- 
ma do corpo. 

—Dissolver, annullar, revogar.—Des- 
atar o contrato, o casamento, a venda, as 
estipulações. 

— Dissolver, derreter, diluir.—Desatar 
a neye.= Caido em desuso. 

—Soltar,derramar. — Desatar lagrimas. 
— Desatar a lingua, fallar com soltura. 
— Desatar-se, v. rejl. Soltar-se, desli- 

gar-se, desprender-se, romper-se. 
— Figm-adamente: Desfazer-se.—Des- 

atar-se em lagrimas, em risadas. —Des- 
atar-se em choro, em pranto. 

— Desatar-se a nuvem em choveiros, 
em granizo. 

— Desatar-se o vento, começar a soprar 
com força. 

— Desatar-se em acçÕÉS benemeritas, 
queixas, pragas, declamaçdes contra al- 
guém. 

— Desatar-se a lingua, soltar-se, fal- 
lar soltamente, sem comedimento, insul- 
tando. 

DESATASCÂR, v. act. (Do des prefixo, 
o atascar). Tirar do atascadeiro, por fóra 
do atoleiro._ 

DESATAÚDADO, part. pass. de Des- 
ataudar. 

DESATAÚDÀR, a. act, (Do des pre- 
fixo, e ataúde). Tirar do ataúde. 

DESATAVIÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
ataviado, com o suffixo «mente»). Sem 
atavios, desalinhadamente. 

DESATAVIADO, part. pass. do Des- 
ataviar. 

DESATAVIAR, V. act. (Do des prefixo, 
o ataviar). Tirar os atavios, enfeites, des- 
alinhar, desenfeitar. 

DESATAVÍO, s. m. (De des prefixo, e 
atavio). Falta de atavio, adorno, enfeite, 
ornato; desalinho, desarranjo, descon- 
certo. — «Ouvio dizer que Catão pronos- 
ticara o Império a Júlio Cezar pelo cor- 
poral dezatavio.» Francisco Manoel do 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 150. 

DESATEMORIZADO, part. jJass. de Des- 
atemorizar. 
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DESATEMORIZADÔR, s. O que desate- 
morizíi, que tira o mecló, o temor. 

DESATEMORIZÀR, v. act. (De des pre- 
fixo, e atemorizar). Inspirar animo, ti- 
rar o temor. 

DESATENÇÃO, s. f. (De des prefixo, e 
atenção). Falta do respeito, d'atençào 
que se deve a alguém, incivilidade, fal- 
ta de urbanidade atenciosa. 

—Fazer desatenções, faltar ao respeito. 
— Distracçào, descuido, inadvertencia, 

falta de cuidado ; negligencia. 
DESATENCIÔSO, adj. (De des prefixo, 

e atencioso). Falto d'urbanidade, de res- 
peito, da atençào com que as pessoas bem 
creadas tratam as outras na sociedade; 
incivil, descortez. 

DESATENDÊR, v. act. (De des prefixo, 
e atender). Não dar atenção, não aten- 
der, não ouvir, não dar ouvidos, fazer 
pouco caso d'alguma cousa. 

— Negar, não outorgar o que se pede, 
desprezar. — Desateader a sujyjiUcaj re- 
querimento, allegação. 
• —Faltar com attenção ou respeito.— 
«Esta senhora, indo visitar a sogra, de 
seu filho conde de S. Lourenço, que casou 
com a herdeira d'esta casa, sendo muito 
rapaz, disse á condessa de S. Louren- 
ço, sogra de conde; «tíaheis, marqueza, 
que João me desattendeu?» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 98. 

DESATENDÍDO, pass. de Desaten- 
der. 

DESATENDÍVEL, adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e atendivel). Que não merece 
atenção.— 1'azões, oljecçdes desatendiveis. 

— Quantidades desatendiveis em taes 
cálculos, que podem desprezar-se por não 
influirem notavelmente nos resultados. 

DESATENTÁDAMÊNTE, ady. (De des- 
atentado, com o sufixo «mente»). Inad- 
vertidamente, inconsideradamente, sem 
atentar no que faz. 

desatentado, part. pass. de Des- 

DESATÊNTAMÊNTE, adv. (Do desaten- 
to, com o suffixo 4mente»). Coni des- 
atenção, com falta de respeito, incivilmen- 
te, faltando ao respeito, á urbanidade 
atenciosa. 

DESATENTAR, v. n. (De des pi-efixo, 
e atentar). Não atender, não advertir, 
não atentar por alguma cousa; perder o 
tento, o cuidado ou a consideração d'al- 
guma cousa. 

1.) DESATÊNTO, part. pass. irreg. de 
Desatender. 

2.) DESATÊNTO, s. m. (De des prefixo, 
e atento). Falta d'atonção, inconsideração. 

Desattento marido, 
Que ás innocentes vidas nuo reparas; 

O animo abatido 
Da Consorte fiel, das prendas cliaras ; 

Oh nunca farto sejas 
Dos supérfluos manjares, quo desejas ! 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 149 (3." Od.). 

— Descuido, inadvertencia. 

Pois ir gastando os anuos desattento 
Em negregado Amor, que n\im só dia 
Troca em longos espaços de tormento 
O mais pequeno instante de alegria, 
IIo couaa tão pozad:i, em quo me fundo 
Para temer, que artodos aconteça, 
Que não haverá homem n'este Mundo, 
Que indii que amores sinta, o não conheça. 

J. X. DE MATTOS, BIIIAS, p. 197 (3.® cd.) 

DESATILÁDO, adj. (De des prefixo, e 
atilado). Sem tino, falto do primor, não 
atilado, inculto. 

DESATINÁDAMÈNTE, adv. (De desati- 
nado, com o sufiixo «ment3»). Sem tino ou 
consideração; loucamente, insanamente. 

DESATINADO, part. pass. de Desati- 
nar. 

Que houveste? 
Ando tão desatinado 
De enganado, 
Que não posso repousar 
Que nie preste. 
Tinha luin alma eng'm'ula, 
Ja quasi porá inf-rnal 
jNIui accfísa. 

GIL VIC.,,AUT0 DA ALMA. 

— «Entendi achar tristezas, empenho, 
lances trágicos, emfim um tomo de Persi- 
les y Sigismunda, mas os encontros desa- 
tinados d'aquella obra do engenhoso Cer- 
vantes compostos em satyra das Novellas 
(como o foi a ohra das quichotadas para 
desterro dos livros de çavallarias) tem, 
sen~io similhanc^a, supplemento; porque 
maior encontro de especics não o ha nem 
em Suppico.T) Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias, p. 45. 

DESATINÂR, v. act. (De des prefixo^ 
o atinar). Fazer perder o tino, a razão, 
o juizo, o acoi-do, a reflexão. «Platir, 
que liu ao jjrincipe Florendos seu irmão 
travado com Trofolante, chegou a elle, e 
carregando-o de muitos golpes, o fez des- 
atinar.» Francico de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 12. 

— Fazer elouquecer, desesperar, ve- 
xar, fazer sair fora de si. 

— V. n. Fazer, dizer desatinos com 
importunaçoes.—Desatinar com a dor, 
ira, desejo. 

— Enloxiquecer, tornar-se insano, fu- 
rioso. 

DESATÍNO, s. m. (De des prefixo, o 
atino). O acto de desatinar, perda do ti- 
no ou acordo por eíFeito de cíôr, doença, 
cegueira do paixão violenta. — «Tem o 
mu7ido desatinos e acontecimentos, que nos 
dam mil magoas.« D. Joanna da Gama, 
Ditos da Freira, p. 3G (ed. de 1872). 

— Insania, demencia, loucura, desva- 
río, extravagancia, desacerto, acção, di- 
to, discurso contra a razão; disparate.— 
«Não sô ficarão em sua dureza, mas pas- 
sarão ao idtimo desatino, e proprio de 
herejes, que he supprir e confundir com 
forças as faltas de razão.» Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. i, cap. 2.— 
(tSoltão Badur vendo vir descendo aquella 
multidão de gentes com aquelle medo, e 

desatino, ficou embaraçado, e nao 
passar adiante, assentando seus exerci 
ao pé de huma serra fortíssima, onc e 
fortificou muito grandemente, mandan ^ 
recolher a ella todos os mantivientos 
pode.» Diogo do Couto, Décadas, IV, ' 
IX, cap. 5.— (íFizeram-lhe tamanha 
dade que começou dizer mil vaidaães n ^ 
moradas, nascidas de seu descuido, wís 
turadas com tantos desatinos, como um 
mem transportado naquelles tempos 
achar. Selvião se chegou a elle, ^ 
hrando-lhe onde estava, o tirou 
pensamento.-^ Francisco de d «j 
meirim de Inglaterra, cap. 25. " , 
vejo que para fazer leitura agradavelj 
tam aqui regras e intrigas galantes; 
se eu não topo d'isso, que remedio. 
gil-as é indigno de escriptor e sopW^^^ 
de quem comjíde novellas de desatinos ^ 
mo a Historia de Persiles e Segismuii 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p- ' 

— Syn. : Desatino, Disparate, 
vocábulos designam ditos fora do P'"°P 
sito e desarrazoados, com sua differenÇ^^ 
Desatino diz-se do que ó fora de 
sito por falta de tino, isto 6, poi" f^^'^ 
intolligencia e de razão. Disparate 
do que é fora de proposito por ' 
paridade, e por incolierencia. E um o 
tino dizer que o soberano e ura bom 
clesiastico não merecem respeito, -tj 
disparate dizer que uma percn'a_ p 
dar maçãs. Os desatinos são 
louco : um homem de bom humor diz 
parates que divertem. 

t DESATOLÁDO, part. pass. de Des 
tolar. , Q 

DESATOLÁR, v. act. (De des pi-e"^ ' 
e atolar). Tirar do lodo ou atoleiro. 

— Figuradamente : Desatolar aos 
cios, das torpezas. 

— Desatolar-se, v. refi. 
abster-ae. — Desatolar-se dos vicioSj 
torpezas sensuaes. 

— V. n. Sair do atoleiro. 
DESATRACÀDO, part. pass 

traçar. 

pesa" 

. aci. j. a 
de Nautica. 

DESATRACÁR, í;. act. (De des pi'^ 
e atracar). Termo de Nautica. 
embarcação que se tinha atracado, 
aferrar. _ . ^ 

— Desatracar a artilheria, e 
ta ás talhas e cabos que a guarnec > 
api-omptal-a para dar fogo. 

— Largar a pessoa com qií® 
arcado. , 

— V. n. Desaferrar; cessar t 
de arcar com alguém. „ rrai"'®®' 

— Desatracar-se, v. rejl. jpc pr®' 
DESATRANCÁR, u. act. (De £v 

fixo, e atrancar). Destrancai*, 
tranca. d® 

t DESATRAVESSÀDO, part- V 
Desatravessar. ^ jgg pr®' 

DESATRAVESSÁR, v. act. ess^®' 
fixo, e atravessar). Tirar as 
tirar o que está atravessado no 
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estorvando a passagem. — Desatravessar 
porta, um portal, uma rua, etc. 

—- Desatravessar-se, v. rejl. Termo de 
■í^autica. Deixar de estar atravessado o 
"s-vio, a náo. 

t DESATRELÀDO, part. pass. de Des- 
atrelar. 

DESATRELÁR, V. act. (Do des prefixo, 
® atrelar). Soltar da tréla. 

DES ATT... As palavras que principiem 
por desatt... procurem-se com desat. 

DESATüPÍR. Vid. Desentupir. 
DESAUCIÁDO, adj. Que perdeu toda a 

Esperança. — Desauciado dos médicos. 
DESAUCTORAÇÃO, s.j. (Do tliema des- 

suclora, de desauctorar, com o suffixo 
«ação»). O acto de desauctorar. O estado 

pessoa desauctorada. 
t DESAUCTORÀDO, part. pass. deDes- 

auctorar. 
DESAUCTORÁR, V. act. Dc des prefixo, 

® auctorar). Privar alguém da sua digni- 
dade, das suas honras, insignias. 

DESAUCTORIDADE, .9. f. ^De des pre- 
o auctoridade'!. Falta, quchra de 

®stnna, de consideração, de respeito, de 
<iecoro.— A pobreza traz desauctoridado. 

-4 desauctoridade dos livros apocry- 
pfios; a desauctoridade das pessoas, para 
^apresentarem por outras, faltando, ou ces- 
sando a concessão dos poderes. 

Tratamento somenos ao que com- 
pito, ou inferir ao devido.—uFazião por 

hum meyo de introduzir o nosso pe- 
í«o sem violência contra o Pouo, nem 
®sautoridade contra elRey.-» Francisco 

^ianocl de Mello, Epanaphoras, Liv. i, 

KESAUGTORISAÇÃO, s. /. (De des pre- 
o auctorisação). Acção e effeito de 

^sauctorisar. 

fendo vitla. 
I® mui (lesautorisaãa, 
^csciilça, pobre, perdida 

remate: 
levais de vosso nada, 

Ainargyrada. 
^'si passnis eata vida 

disparate. 
Oir, VIC., AUTO DA ALMA. 

DESAUCTORISÂR, V. act. (De des pre- 
c auctorisar). Privar alguém da au- 

ondado fazcr-llie perder a estima, a 
'««sideraçao. 
ç Desauctorisar alguém, ou alguma 

fazer perder o credito, o respeito, 
"esauctorisar a doutrina qtie alqiiem 

5uèr ° credito, diíFamar. — Des- ^'^isar alguém com dijfamaqão. 
(.^r^^auctorisar-se, v. rejl. Perder a au- 

|^oi'tar-se indecorosanieiite. 
-'■rajar pobremente, sem tratamento 

&'"te á pessoa, 
tfij, ^^VAGÁR, V. act. Termo de Alvei- 
pj,j" .^rançar a ferradura cortando-lhe 

^^^aniente os rebitos. 

DESAVANTÁGEM. Vid. Desvantagem. 
DESAVÊNÇA, s. f. (De des prefixo, 

o avença). Discórdia entre dous amigos 
ou familias ; dissensão, rixa, altercação, 
disputa, contenda. — <i-Na qual desaven- 
ça houve liuma muy crua contenda.» Bar- 
ros. Décadas, lí, Liv. i, cap. 7. 

DESAVENTÚRA, s.f. (De des prefixo, 
e aventura). Infelicidade, falta do ven- 
tura, desgraça, infortúnio, desdita, má 
ventura, má fortuna. 

Antro camaiilias itiudançss 
que cousa terei segura ? 
duvidosas esperanças, 
tam certa desaventura. 

ciiRYST. líALCÃo, oBKAS, p. 29 (ed. dc 1871)_ 

— Sam toucados de descontentamentos 
os mais dos estados, cada hum lhe abor- 
rece o que tem, e todos estam clieos de mi- 
sérias e desaventuras.» D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 22, (cd. de 
1872).— «Está a vida sohjeyta a des- 
aventuras, a mocidade com a pouca expe- 
riencia dá .muytas cabeçadas; como car- 
rega a ydade aperta a velhice por muitas 
partes, diminue a saúde, gasta as forças, 
e quanto maior estado menos liberdade, v 
Idem, Ibidem, p. 2ò. 

O mundo lá me levou 
apoz si um pouco teinpo, 
cedo nie desenganou, 
e me pagou coni tormento; 
quando lhe tomei o tento 
aehey o bem differente; 
vi que nam ia segura, 
vi muyta desaventura, 
ncnliuin estado contente 
e todos da pouca dura. 

D. JOANNA I)A OAMA, DITOS DA PREIRA, p. 00, 
(ed. 1872). 

— Dom Dinarte tirou entaò o elmo, e 
disse: Nem eii. Senhor, e irmaô, tinha 
menos presunpçaõ de vós, mas minha des- 
aventura me desviava de o crer, por vir 
a estado de com alguma cousa vos ano- 
jar.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
8. — a-E esta ajuda constrangeo que El- 
liei Carponto veio em j)essoa á Ilha, c con- 
tinuando seus combates (como os Cavallei- 
ros costumavao fazer) morreo alli meu pai, 
e meu sogro a mãos de hum filho deste 
Carponto: meu marido com morte de mtiita 
gente escapando daquella cruel guerra está 
lançado ahi como vedes. Já me sojfrera 
com tantas perdas; e desaventuras, mas 
haverá hum mez que soiibe como me man- 
dava cercar nesta llha.n ídem, Ibidem, 
cap. 28. — (liVciõ sei mais, resp)ondco a 
Dóna, se naõ que vindo eu esta noite cho- 
rando minhas desaventuras ouvio-me de 
terra, e veio sempre f aliando commigo of- 
ferecendo-se a tudo o que me cumprisse.» 
Idem, Ibidem, cap. 21. — «Eu, Senhor, 
tive um fúao mancebo e muito bom caval- 
leiro, côm que cuidáva descansar os dias, 
que ainda tenho por passar. Qiiiz minha 
desaventura, que se namorou d'uma don- 
zella fermosa com que antes andava d a-'' 

mores outro cavalleiro, e vendo que meu 
filho em poucos dias valeu mais com ella, 
ou alcançou mais que elle, quiz matal-o 
por sua p)Bssoa e sahiu-lhe ao revez; que 
meu filho o tratou mal na batalha, e o ou- 
tro se lhe rendeu com medo da morte.n 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. i55. — ííEntre estes foi hum 
homem casado, que na náo hia com sua, 
mulher, e tres filhas moças, que vendo a 
náo aberta, abraçhndo-se todos cinco, com 
hum p/ranto piedosissimo, e gritos que pe- 
netravam os ares, assi liados todos se fo- 
ram com a náo ao jundo; expectaculo, que 
fez arrebentar a todos em lagrimas, com 
ter cada hum bem que chorar sua desaven- 
tura.» Diogodo Couto, Décadas, IV, cap. 
1. — «Os Mouros de Cananor que esta- 
vam de pazes, com esta desaventura co- 
meçáram-se a alterar. De tudo foi logo o 
Governador Lojjo Vaz avisado, e com 
muita presteza despedio Simão de Mello 
em hum galeão, e seis fustas pera guarda 
daquella costa, e elle se ficou preparando 
pera acudir a ella em pessoa. j> Idcm, Ibi- 
dem, cap. 3. 

DESAVENTURÀDAMÊNTE, adv. (De des- 
aventurado, com o suffixo «mente»). Des- 
ditosamente, infelizmente ; por desgraça, 
por desventura; por uma fatalidade. 

DESAVENTURÁDO, part. pass. de Des- 
aventurar. 

DESAVENTURAR, Vid. Desventurar. 
DESAVERGONHÀDAMÊNTE, adv. (De 

desavergonhada, com o suffixo «mente»). 
Descaradamente, sem pejo ou vergonha, 
com imprudência, atrevidamente. 

t DESAVERGONHADÍSSIMO, adj. su- 
perl. de Desavergonhado. Muito desaver- 
gonhado. 

DASAVERGONHADO, part. pass. de 
Desavergonhar. 

Com Deos, summa das grandezas ? 
Como es desavergonhado, 
Triste, maldito, austinado. 
Cheio de vans subtilezas ! 
Nào lh'onçnmo3 vaidades, 
Va fallar com quem quizer ; 
Porque em lhe responder 
Honramos puns maldades, 
E isso hc qu'clle quer. 

OIL VIC., ADTO DA CANANÍSA. 

DESAVERGONHAMÊNTO, s. m. (Do the- 
ma desavergonha, dc desavergonhar, com 
o suffixo «mento»). Falta de pejo ou ver- 
gonha, descaramento, impudcncia; petu- 
lância, atrevimento, despejo. 

DESAVERGONHÁR, v. act. (De desi^re- 
íixo, e avergonhar). Fazer perder a ver- 
gonha, infundir descaramento, impuden- 
cia, tornar impudente, petulante, desca- 
rado. 

— Tirar de vcrgonlia pessoa que es- 
tava vexada, envergonhada, affrontada. 

— Desavergonhar-se, v. refi. Perder o 
pejo, a vergonha, despejar-se, fazer-se 
desavergonhado, imprudente, descarado, 
I)ctulante. 
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— Ter audacia, atrever-se. — Desa- 
vergonliar-se a matar, a roubar. 

—Figuradamente: Diz-se dos animaes. 
f DESAVEZADO, part. pass. de Des- 

avezar. 
DESAVEZÁR, V. act. (De des prefixo, 

e avezar). Tirar do vezo, desacostumar, 
deshabituar, tirar a mancha, costume 
máu. 

— Desavezar-se, v. refl. Desacostu- 
mar-se. 

DESAVIADÍSSIMO, adj. superl. de Des- 
aviado. Muito desprovido. 

DESAVIADO, part. pass. de Desaviar. 
DESAV1AMÈNT0, s. m. (De des prefi- 

xo, e aviamento). Falta de aviamento 
para se fazer alguma cousa; estorvo, ob- 
stáculo, impedimento, cousa que frustra, 
balda, estorva. — Desaviamento do pro- 
posito. 

DESAVIÁR, V. act. (De des prefixo, e 
aviar). Desviar, apartar do caminho, des- 
encaminhar, não dar aviamento necessá- 
rio. 

— Baldar, estorvar, frustrar, obstar, 
impedir a execução de alguma cousa. 

— Desaviar-se, v. refl. Frustrar-se, 
baldar-se, mallograr-se. 

DESAVÍDO. Vid, Desavindo. 
DESAVINDO, part. pass. de Desavir. 
DESAVÍR, V. act. (De des prefixo, e 

avir). Metter alguma pessoa em desaven- 
ça, em discórdia, com outra ou outras, 
pôr mal, fazer discordes, malquistar. 

— Desavir-se, v. refl. Discordar, des- 
concordar, desconvir, desajustar-se.—Des- 
avieram-se no preqo, no ajuste. 

— Ter desavença, contender, entrar 
em desavença ou dissenção, discordar, 
quebrar a amisade e boa união que havia. 
— Desavir-se com alguém. 

DESAVÍSO, s. m. (De des prefixo, e 
aviso). Falta de aviso; aviso em contra- 
rio a outro que se tinha dado antes.—Não 
tivemos desaviso de convite, não fomos 
advertidos de que não teria logar. 

— Falta de siso; inadvertencia. = Em 
desuso. 

DESAVISTÁR, V. act. (De des prefixo, 
e avistar). Perder de vista, deixar de ver 
o que se via anteriormente, e que, pouco 
e pouco se afastou de alcance da vista. 

DESAYROSO. Vid. Desairoso. 
DESAZADAMÊNTE, adv. (De desazado, 

com o suffixo «mente»). Com desaro, com 
desmazelo, sem geito, ineptamente. 

DESAZADO, part. pass. de Desazar. 

NSo foy desaxada a mSy, 
O pay foy moço de brio, 
Que voou sempre com galla, 
Que sempre cantou com frio. 

JER. BAHIA, nOM. A ÜM PINTAS. MORTO POR UM 
OATO. 

DESAZÁR, V. act. (De des prefixo, e 
«aza»). Cortar, fazer cair as azas de sor- 
te que a ave não possa suster-se; impe- 
dir o vôo. 

— Figuradamente: Deitar a alguém os 

braços abaixo com pancadas.—Dar umas 
azas de páo. 

— Estorvar, atalhar, impedir, baldar. 
==Fora do uso. 

DESAZO, s. m. (De des prefixo, e azo). 
Falta de desti-eza, de habilidade; desma- 
zelo, negligencia, descuido. 

— Falta de curiosidade. 
— Falta de azo, de geito; pouco dis- 

posto para fazer alguma cousa. 
— ialta do necessário, para fazer a 

guerra, por exemplo: necessidade de gen- 
te, de munições, de dinheiro para sus- 
tentar um forte, uma praça. 

DESAZIR. Vid. Desasir. 
DESAZONÀR. Vid. Dessazonar. 
DESBABÁR, V. a£t. (De des prefixo, e 

babar). Tirar o humor viscoso ou baba a 
certas hervas e animaes, dando-lhes uma 
fervura, ou pondo-as de remolho.— Des- 
babar caracóes. 

— Desbabar-se, v. reji. Perder a baba. 
— Figurada e popularmente: Cessar 

de andar apaixonado. 
DESBAGOÁR, v. act. (De des prefixo, 

e bago). Tirar os bagos.—Desbagoar um 
cacho d'uvas. 

DESBAGULKÁR. Vid. Desbagoar. 
DESBALIZÂDO, part. pass. de Desbali- 

zar. 
DESBALIZÁR, v. act. (De des prefixo, 

e baliza). Tirar as balizas. 
— Tirar o sello ás fazendas para pare- 

cerem de contrabando. 
DESBALSAR, v. act. (De des prefixo, 

e balsa). Cortar, destniir as balsas ou 
moitas. — Desbalsar a terra. 

DESBANCADO, part. pass. de Desban- 
car. 

desbancar, v. act. (De des prefixo, 
e banco). Termo de Jogo. Ganhar ao 
banqueiro tudo o que elle tem sobre a 
mesa do jogo, levar a banca á gloria. 

— Figurada e familiarmente: Supe- 
rar, vencer, exceder, levar vantagem a 
outro em sciencia, formosura, riqueza, 
elegancia, etc. 

— Desbancar o pregador, tirar-lhe o 
auditorio para outro. 

DESBANDEIRAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e bandeira). Tirar ou cortar a ban- 
deira. 

DESBAPTIZADO, part. pass. de Des- 
baptizar. 

DESBAPTIZAR, V. act. (De des prefi- 
xo, e baptizar). Mudar o nome a alguém. 

— Pi'ivar de nome, ou atribuições ad- 
quiridas pelo baptismo civilmente, e que 
vêem em consequencia d'elle. 

—Figuradamente: Fazer desconhecido. 
— Desbaptisar-se, v. refl. Renegar. 
— Figaradamente : Desbaptisar-se do 

nome honroso, renunciar a elle, tomar- 
se indigno d'elle. 

DESBARATADAMÈNTE, adv. (De des- 
baratado, com o suffixo «mente»). Com 
desbarato ou destroço; desordenadamente, 
com perda. — Vender desbaratadamente. 

— (ríistor desbaratadamente, gastar co- 
mo perdulário. , 

DESBARATADÍSSIMO, ad). superl d" 
desbaratado. 

desbaratado, par. pass. de DeSD3 
ratar. — n El-rei, vendo que os 
iam de vencida, e de todo desbaratados^ 
mandou tocar as trombetas em signd^ 
acabarem. O Principe Graciano recolh^^ 
os seus, que saíram do campo tão 
tes e ufanos, quanto o jyreqo e o gosto 
victoria merecia, v Francisco de 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 43.—^* 
imperador se sentou junto delia e 
Hão virando os olhos a todas partes 
teve vendo a mudança, que o tempo p^ 
zera em toda aquella gente, que. 
rador estava já mui desbaratado, 
nia com muita parte de sua fermosuT 
perdida.t> Idem, Ibidem_, cap. 52. 

E se ainda não ficarem d'este geito 
Destruídos, ou mortos totalmente, 
Eu tenho imaginado no conceito 
Outra manha e ardil, que te contente : 
Manda-lhe dar piloto, que de geito 
Seja astuto no engano e tào prudente, 
Que os leve aonde sejam destruídos, 
Desbaratados, mortos ou perdidos. 

OAM., Lus., c. I, est. 81. 

JA se ia o sol ardente recolhendo 
Fara a casa de Thetys, e inclinado 
Para o Ponente o Véspcro trazendo, 
Estava o claro dia memorado : 
Quando o podêr do Mouro grande e non 
Foi pelos tortes lieis desbaratado, 
Cora tanta mortandade, que a memória 
Nunca no mundo viu tào grãovictona. 

IDEM, IDIDEM, C. III, CSt. 1 15. 

Nào quiz ficar nos Reinos ocioso 
O maneebo Joamie ; e logo ordena 
De ir ajudar o pae ambicioso, 
Que então lhe foi «juda nào pequena, 
Saiu-se em fim do trance perigoso 
Com fronte não torvada, mas serena, 
Desbaratado o pae sanguinolento : 
Mas ficou duvidoso o vencimento. 

iDEM, míDEM, c. IV, cap. 58. 

TJlysses 6, o que faz a sancta casa 
A deosa que lhe dá lingua facunda; 
Que se 14 na Ásia Tróia insigne abras», 
Cá na Europa Lisboa ingente funda gj 
• Quem será esfoutro cá, que o campo a 
De mortos, com presença furibunda f 
Grandes batalhas tem desbaratadas, 
Que as aguias nas bandeiras tem pinta 

IDEM, IBIDEM, C. VIU, CSt. 5. 

Mas nào vês quasi já áestara/çirfo 
O poder Lusitano, pela ausência 
Do Capitão devoto, que apartado . ^ 
Orando invoca a summa e trina Essen 
Vél-o com pressa já dos seus achado, 
Que lhe dizem, que falta resistencia 
Contra poder tamanho; e que 
Forque comsigo esforço aos traços d 

IDEM, IBIDEM, c. VIU, CSt. 30- 

— «Cousa muito alheia de {ni' 
leroso, e prudente, porque es'" íoíífí 
migo mais forte, e poderoso, q'^'^ J/í» 
com que pelejam, de cujas mãos ' 
se vem sahir desbaratados, ® 
Diogo do Couto, Décadas, IV,_ 
cap. 4. — tDurou-lhes este casti^ 
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deixando-os tão destroçados, desba- 
•"stados, e medrosos, que como homens que 
unhara visto tantas vezes a morte, estavam 

""wo alienados, e assim foram ter a Ter- 
tão cortados do temor, que estando 

terra, ainda lhes parecia que corriam 
mornas tormentas, que ainda alli a ira 

® JJeos os ameaçava pelo peccado que 
''^'"^nettêram em violarem a santa lei do 
l^picio; cousa tão feia, e avorrecida 

^da entre tão barbaros como estes». Idem, 
''•dein, Liv. IX, cap. 4. — Quanto mais, 

nada se arriscava em seguir homens, 
já pQy, gi hiam desbaratados, e des- 

'^^ndados, aeudindo a suas terras: que 
^ fizesse mercê conceder-lhe aquella jor- 
^a, porque negondo-lha, maior risco 

""'■''ia a fama do nome Portuguez, que 
vida, e mais estando tão obrigado pelo 

'^^trato das pazes, que tinha juradas de 
® dar todojavor, e ajuda necessaria pera 
^nar a cobrar seus Reynos, e que por 

de tudo só pela confiança, que aquelle 
oitribulado tinha nos Portuguezes, se 

6 havia de conceder o que pedia, t) Idem, 
^ 'derOj Cap. 10. — dDepois nos de 1396 

^nou com grossos exercitos com tenção de 
Passar d Europa, e sahindo-lhe ao encon- 

o Turco Bajazeto, vindos a batalha 
o Turco desbaratado, e prezo, e o Ta- 

^ lhe mandou fazer huma gaiola def erro 
que o trazia. E contente com esta vi- 

^la se recolheo a Camarcant, onde logo 
'^1'Teo, tendo reinado onze annos, e fale- 

^ nos de 1406. t Idem, Ibidem, Liv. x, 
—«Depois de durar hum dia todo, 

9V-e houve grandes estragos de parte a 
J^cow o Magor desbaratado, e des- 
de todo, perdendo a mór parte de 

9^nte, e elle com muito trabalho salvou 
'^'tP^^soa.D Idem, Ibidem, cap. 3. 

j)g ESBARATADÒR, s. m. (Do thema des- 
Q de desbaratar, com o suffixo«dôr»). 

® desbarata ou destroça. 
j^^uESBARATAMÊNTO, s. m. (De desba- 
jg o suffixo «mento»). Acção de 
çjto ; derrota, destroço do um exer- 

g Jesbaratár, V. act. (De das prefixo. 
Pôr em desbarate, destroçar, 

^ —Desbaratar o exercito inimigo. 
passou diante, fez tanto 

ft <^cLvaleiros que levavam Agriola e 
que as desbaratou juntamente 

socjj ^ de Palmeirim, que inda lhe 

^ tempo.Francisco de Mo- 
«!Í>' ^Imeirim d'Inglaterra, cap. 2.— 
ÍO(í . ^obre uma carreta de campo ajun- 
?Ue ° vassallos e thesouros, com 

fazer guerra a el-rei; mas 
pouco, que o poder d'elrei era 

"^^ior que o seu, que na primeira 
l9_ ® o desbaratou.»Idem, Ibidem, cap. 

contenta a Gento portugueza; 
A poy victoria estroe e mata; 

sem muro e sem defeza, 
■"oardôa, accende e desbarata. 

^"-uido 

Da cavalgada ao Mouro já lhe peza, 
Que bem cuidou compral-a mais barata : 
Já blnsphema da guerra e maldizia 
O velho inerte, e a màe que o filho cria. 

cAM., LDs., c. I, est. 90. 

Com estas sobjugada foi Palmella 
E a piscosa Cezimbra, e juntamente, 
Sendo ajudado mais de sua estrella, 
Desbarata um exercito potente : 
Sentiu-o a villa e vin-o o senhor d'ella, 
Que a soccorrel-a vinha diligente. 
Pela fralda da serra, descuidado 
Do temeroso encontro inopinado. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 65. 

Eei tendes tal, que se o valor tiverdes 
Iguiil ao Eei que agora alevantastes, 
Desbarateis tudo o que quizerdes. 
Quanto mais a quem já deaharalastes; 
E se com isto emfim vos nào moverdes 
Do peuetrante medo que tomastes, 
Atae as mãos a vosso vão receio, 
Que eu só resistirei ao jugo alheio. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, eSt. 18. 

Vêl-o cá onde Sanclio desbarata 
Os Mouros de yandalia em fera guerra, 
Osimigos rompendo, o alferes mata, 
E Hispalico pendào derriba em terra : 
Mem Moniz é, que em si o valor retrata, 
Que o sepulchro do pao co'os ossos cerra ; 
Digno d'estaa bandeiras, pois sem falta 
A contraria derriba, e a sua exalta. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, CSt. 20. 

E todos outra vez desbaratando, 
Por terra e mar, o grào Pacheco ousado, 
A grande multidão, que irá matando, 
A todo o Malabar terá admirado. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 15. 

— «Tais saò os homens, que querem 
muitas veses encStrar com suas maldades 
os ocultos juisos de Deos, & tal he Deos, 
tão justo, & sábio, que per seus mesmos 
caminhos os desbarata. Vede isto (diz Lyp- 
pomano) declarãdo aquellas palauras do 
Êxodo.D Fr. Tliomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, foi. 74 v., col. 2.— «.E affirmam 
os antigos naturaes, que alli tivera o 
grande Alexandre com hum Rey muito 
poderoso da índia huma grande batalha, 
e que o desbaratára, e lhe matára muita 
gente, que toda se sepultou naquelle cam- 
po.^ Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
IX, cap. 6. 

— Dissipar, esperdiçar. 
— Destruir, desordenar, desconcertar, 

desfazer, romper, mallograr. — Desbara- 
tar os intentos do inimigo. 

— Corromper,, manchar. — Desbaratar 
a innocencia, a gloria alheia. 

— Quebrar, romper.—Desbaratar o es- 
cudo, as armas. 

— Figuradamente: Vencer, abater. — 
Dasbaratar a infamia. 

O cuydado desbarata 
Todos grandes corações. 

CANC. DE BES., 1.1, p. 8. 

O Cabellos, com que seu arco d'ouro 
Os Amor encordoa, e desbarata 
Quanto acha diante, e se o vento os desata 
Dá nova vida ao Mundo, e cu_arço, e mouro. 

ANT. PEBB., SONETOS, 1ÍV. I, n. 25. 

Dormindo Anarda está. Quem te dilata 
Que nào vingas. Amor, a tua affronta ? 
Alli tens a cruel, de quem se conta, 
Que só teu forte Império desbarata. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 47 (3.' cd.). 

— Arruinar, estragar, deitar a perder. 
Desbaratar os seus bens. Desbaratar a 
saúde, as forças do co-rpo. 

Pois porque te matas, 
E a tua vida assi maltratraa, 
Sendo seu preço ao dobro de Elias ? 
Come, Senhor, que ha quarenta dias 
Que te desbaratas 

OIL VIC., AUTO DA HIST. DE DEUS. 

— Antigamente : Vender por vil preço, 
por menos do seu valor. 

— Despender, gastar, alienar.— t Muito 
avisado deve seer o Tetor, ou Curador do 
horfom, pera reger e ministrar bem todos 
seus beens, assy movis, como raiz; a sa- 
ber, poendo boa guarda e provisom nos 
movis, que se por longo tempo poderem 
bem guardar sem seu dapno e perdimento ; 
e aquellas cousas, que longamente se nom 
poderem bem guardar sem perigo e dapno 
d'ellas, deve-as desbaratar, ou vender, ou 
escaymbar, ou per qualquer outro traucto 
ou maneira, que sentir mais proveitasa ao 
dito horf om: tomando sempre conselho com 
o Juiz dos Horfoüs, e avendo pera ello sua 
autoridade, se lhe parecer seer cousa du- 
vidosa ; e honde lhe parecer a cousa clara 
e sem duvida, podelo-há fazer per si sem 
outra autoridade de Justiça.» Ordenações 
Affonsinas, Liv. iv, Tit. Ül.— mE as cou' 
sas, que se longamente poderem guardar 
bem, e sem perigo e dapno dellas, poerá 
sempre em ellas boa guarda e provisom, 
em tal guisa que possa dellas dar boom 
conto e recado, quando pera ello for re- 
querido : e nom as desbaratará, nem ena- 
lheará, salvo per autoridade de Justiça / 
a qual autoridade lhe nom será dada, salvo 
no caso de necessidade, assy como por di- 
vida, em que esse horjom seja obrigado, 
ou pera comprar alguuma outra cousa mo- 
vei, ou de raiz, que pareça seer necessá- 
ria ou muito proveitosa a esse horfom.» 
Ibidem, § 1.—«Enom venderam, enlhea- 
ram, nem desbarataram esses beens de raiz 
dos horfoõs em alguum caso, salvo per ne- 
cessidade tam precisa, que outra cousa se 
fazer nom possa, avendo sempre pera ello 
primeiramente autoridade do Juiz, pera 
o poder fazer; a qual autoridade lhe nom 
dará esse Juiz em alguma maneira, salvo 
seendo primeiramente em conhecimento ver- 
dadeiro da necessidade, per que esses Te-. 
tores, ou Curadores som costrangidos e 
requeridos pera vender, ou enalhear, ou 
desbaratar esses beens de raiz; e awda 
per esse Juiz essa enformaçom comprida- 
mente, entom lhe deve dar sua autoridade 
pera se venderem, ou enalhearem esses 
beens de raiz dos horjoZs, vendendo-se dei- 
les soomente tantos, que possam abastar 
pera essa necessidade assy ocorrente, e 
mais nom. E em quanto hy ouver beês mo- 
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vys dos liorfous, que possam abastar pera 
essa necessidade, nunca se venderam os de 
raiz, salcoper nossa especial autoridade; 
a qual nós pera eUo daremos, quando vir- 
mos que he proveito desse Jiorfom, e d'ou- 
tra guisa nom.n Ibidem, § 4.— agitem. 
Foy custumado em tempo de vosso Padre, 
e ainda ora no vosso, que dam aos moços 
Tetores ataa os quatorze annos, e aas mo- 
ças ataa os dMze, e d'hy atua vinte cinco 
annos nom lhes davam, nem dam Cura- 
dores, que ajam de veer seus heens, assy 
como quer o Direito, antes llios entregam 
logo livremente, e sem contenda alguma: e 
desto se seguio sempre, e segue mui grande 
dapno a elles, e aa terra, porque em este 
tempo vendem, e desbaratam quanto liam, 
e ham melhor aazo pera desbaratar entom 
que antes, por as muitas couzas do mundo, 
que veem, e entendem, as quaees nom en- 
tendiam ante daquelle tempo; e porem o 
Direito consirando todo esto quiz e hor- 
denou,. que ataa vinte cinco annos nom ou- 
vessem a ministraçom de seus heens, salvo 
em caso sahudo; porem vos pedem por 
mercee, que este custume tam maao e 
tam dapnozo queiraaes correger, e man- 
dees que se guarde em esto o Direito 
Commum.D Ibidem, Tit. 93, § 1. — 
este artigo diz ElRey^ que já lhe foi di- 
to muitas vezes deste custume, que era 
muito dapnozo, e que hem parece emxemplo 
de muitos, que em verdade tal he. E por- 
que prol cummunal he de todos, que cada 
huum guarde e enderevce hem seus heens, 
e como deve, em guisa que os mantenha, 
e acrecente, e nom distrua nem desbarate, 
e estes meores som em tal ponto, que per 
si nom podem esto fazer, e por esto o Di- 
reito quiz que ojizessem per outrem.o Ibi- 
dem. 

— Desbaratar-se, v. rejl. Pôr-se em 
desbarate, em derrota, na guerra. 

— Arruinar-se. 
DESBARÁTE, s. m. (De desbaratar). 

Destroço, derrota de um exercito, de uma 
armada. 

— Estrago, dissipaçSo, mina. 
— Desordem, confusão, transtorno, es- 

palliáfato. 
— Venda com perda. 
— Vender a desbarate, vender a todo 

o preço, para apurar dinheiro, evitar o 
empate, ou por ter a fazenda perdido 
quasi todo o seu valor. 

— PI. ant. Disparates. 
DESBARATO, s. m. ant. (Do des pre- 

,.fixo, o barato). Vid. o precedente. 

Foi o principio ent2o deste apparato 
Porem-se tres bateis em ordenança, 
Levava o primeiro lium Esp;\lhafato, 
Qu'a morte envolta em logo do si lança, 
O segundo hum Leão, que em desbarato 
Põe tudo, quanto sua fúria alcança. 

ANDKADE, PItIMEIRO CERCO DE DIU, C. II, est. 20. 

DESBARBÁDO, adj. (De des prefixo, e 

barbado). Sem barba, imberbe, a quem 
se tiraram as barbas. 

DESBARRÀDO, part. pass. de Desbar- 
rar. 

DESBARRÀR, x. act. (De des prefixo, 
e barrar). Abrir o que está barrado, ou 
fechado com barro.—Desbarrar um vaso. 

— Tirar as barras, que cerram barrei- 
ras, portas, portoes. 

DESBARRETÀDO, part. pass. de Des- 
barretar. 

DESBARRETÀR, v. act. (De des pre- 
fixo, e barrete). Tirar o barrete. 

— Desbarretar-se, v. rejl. Descobrir- 
se a cabeça, tirando o barrete ou gôrro, 
que antigamente se trazia em vez de cha- 
péo. 

DESBARRIGÀDO, adj. (Do des prefixo, 
o barriga). Qué tem pouca barriga, ou a 
barriga delgada, por pouco comer, doen- 
ça, ou fadiga. 

DESBASTÁDO, part. pass. de Desbas- 
tar. 

DESBASTADÔR, s. m. (Do thema des- 
basta, de desbastar, com o suffixo «dôr»). 
O que desbasta. 

DESBASTAMÊNTO, s. m. (Do thema 
desbasta, de desbastar, com o suffixo 
«mento»). Acção c cffeito de desbastar. 

DESBASTÁR, v. act. (De des prefixo, 
e bastar). Tirar, deitar fóra, comenxó a 
grossura supérflua do alguma peça do ma- 
deira. 

— Fazer menos basto, cortar arvores 
das que estão muito juntas, ou ramos inú- 
teis, alimpar ramada. 

— Desbastar o cahello, tirando-lhe al- 
guns do meio. 

— Desbastar as plantas, as sementei- 
ras, fazel-as menos bastas, arrancando ou 
destruindo parte. 

— Desbastar pedras, tirar a parte mais 
grosseira e escabrosa ao picão, para de- 
pois a lavrar. 

— Desbastar tronco, cepo, tirar a parte 
exterior e mais grossseira. 

— Figuradamente: Polir, civilisar, in- 
struir. 

— Polir. Desbastar o entendimento.— 
Desbastar a rudeza da mocidade. 

f DESBASTARDÁDO, part. pass. de 
Desbastardar. 

DESBASTARDÁR, v. act. (Do des pre- 
fixo, e bastardo). Tirar o defeito da bas- 
tardia, legitimar; tirar o que faz dego- 
nei'ar. 

DESBASTE, s. m. Acção c trabalho de 
desbastar, de fazer menos basto.—Des- 
baste de um tronco. 

— Desbaste de matas, bosques, arvore- 
dos, o cortar páos de permeio, para que 
fiquem menos bastos e as arvores desaba- 
fadas.— Deu-se ou fez-se um grande des- 
baste no pinhal. 

DESBAUTIZAR. Vid. Desbaptizar. 
DESBEIÇADO, jjarí. pass. de Desbeiçar. 
DESBEIÇAR, V. act. (De des prefixo, e 

beiço). Cortar um ou ambos os beiços. 

— Quebrar o beiço ou borda de uffl 
vaso. , 

DESBEMDÍTO ou DESBEMDICTO, A, 
adj. (De des prefixo, o bemdito). 
bento, amaldiçoado. 

 Fallo : nào inc ouvem; 
Qual, se eivado fôra eu de ruin contag'" i 
Como Adam, do Eden foi, outróra 
Des-bemãitto eu dos Céos, por meus t 
Ermo, e só me achei do Orbe : c a ' (abrollios. 

FRANC. M. DO KASC., OBIIAS, tOlTl. VII, P- 

DESBOCÀDAMÊNTE, adv. (De desbo- 
cado, com o suffixo «mente»). Sem 
sem reserva, sem comedimento. . 

t DESBOCADÍSSIMO, adj. superl a® 
Desbocado. 

DESBOCADO, part. pass. de Desbocar- 

& lie bom ser rryfador ; 
mas melhor ser desbocado. 

CANC. DE r.Es., tom. I, p. 147. 

— «I/e taõ grande mal htana 
desenfreada, que como serpente venen 
a todos procura matar, & como peste y 
ral, a todos inficiona, naõ deixado o, > 
nem haixo, grande, nem pequeno,' 
nem peccador a quem perdoe: a cu]Oj^ 
posito disse o Spiritu Santo em o 
siastico, que o homem desbocado 
temido no lugar em que viue.» Fi'- 
maz da Veiga, Sermões, Part. l, 
v., col. 1. ü e 

desbocar, v. act. (De des 
boca). Callejar a boca ao cavallo, 
do freio duramente, de sorte que Ih® 
obedeça mais. 

— Desbocar-se, v. refl. Não dar (o^^^ 
vallo) pelo freio, coi-rer, tomando-o 
dentes. 

— Figuradamente: Perder a 
e circumspecção no fallar, proferir co 
que offendem a modéstia. ^ 

— Descomedir-se, fallar coro ' ® 
voltura, desenfrear-se. ,jo, 

DESBOLADO, a, adj. Louco, n"® 
estouvado^ falto de bola, de iniolW) 
tctOf. 11 

t DESBOLINAR, t). act. (De 
fixo, e bolinar). Tirar as voltas 
chas que tenham tomado os caboS;^ 
se faz estendendo-os primeiro, ereco 
do-os depois de desbolinados. vaá") 

DESBORÇOLADO, adj. ant. Desbcií>' 
sem beiços. , üest""' 

t DESBOROADO, part. pass- de ^ 
roar. nrcfi-''''' 

DESBOROAR, v. act. (De des P 
e boroar). Desfazer os torrões. -onai"' 

—Desboroar-se, v. rejl. 
se, desfazer-se em pó, em 
parede, a pedra, o tijolo, se o 
Vid. Esboroar. je 

t DESBORRADO, part. 
borrar. 

DESBORRAR, v. act. (De oes r 
e borrar). Alimpar das 

t DESBOTADO, 



DESB 

Assim meus males, Joseíino, crescem; 
ssim neste meu corpo magoado 
ovos sinaes funestos apparecem; 
í^nguicio o pulso, o rosto desbotado, 
passo lento, os olhos sem viveza, 
sangue frio, o animo eançado. 

X. DE MATTOS, KIMAS, p. 223, (3.* cd). 

o primeiro que entrou na grande sala 
Q?' Bequeira, que hombreaudo 
Ti '®<''gíiz, na usura, e na trapaça, 0 sobre-leva muito de avareza, 

uma sebeuta, desbotada fita, 
destra traz pendente, 

que as moscas enxota do Castello, 
DA CKUZ, HYSSOPE, C. 7. 

T?' ^.0"ibros, em que a força do alvo quebra 
'gcira eòr de desbotada rosa : 

°Jhos !... com as palpebras escuras 
It ^ " somno esse thesouro o OriJho c de innoccncia. 

oarbeit, d. branca, c. vir, eap. 4. 

Ij ?^^®OTADÚRA, s. f. O eíFeito de des- 
ou perder a viveza da côr. 

^^UESBOTAMÊNTO, s. m. (Do tliema 

to»"\ desbotar, com o suffixo «men- "i--balta dc côr, desmaiado, embotado. 

bot prefixo, e ^ embotar). Fazer perder, diminuir 
da côr. — Este panno desbota 

2j "~,F'Suradamente : Deslustrar, deshi- 
' '-'iininiiir o lustre. 

Desbotar o primor da arte. 
n. Perder a viveza da côr, des- 

cAiía desbota muito. — 
^ tóí" é sujeita a desbotar. 

iguradamente: Desdizer, degene- 
^deslustrar-se, perder o lustre. 

Uestotar da virtude d.e seus paes. 

3ar part. pass. de Desbra- 

g ^ESBRAGAR, V. act. (De des prefixo, 
Soltar alguém da braga. 

l)j.g^^®S®RAVADO, part. pass. de Des- 

0 ?^®®RAVAR, V. act. (De des prefixo, 
Tauromachia. Que- 

bravcza, domar, amansar. 

''' l)i'íivcza, desenfure- 

brillj^^^^WNCÁDO, part. pass. de Des- 

e J^.^^^INCAR, V. act. (Do des prefixo, 
Tirar a alguém os brincos e 

DPq® ' deseníeitar. 
briQX ni. (De des prefixo, c 

^Ito de brio, do lionra. 

'Io duello ? (oli que deshrio !) 
bíi g, ? ®' ^arapiào tal !—Brados saudosos 

Poza, e Pác ruclamão-meno Oriente». 
JI. DO NASC., OBEAS, tOm. VIII, p. 256. 

^roci)gp^'^^®ÀDO, part. pass. de Des- 

broç^^^^HAR, V. act. (Do des prefixo, 
^ Drnc ^^sabrochar, soltar o que es- 
^ com brocho. 

^ Dp-v^^^^^'^^í^mente: Soltar com força. 
®®^fochar a t,o.. 

DESC • . 

— Desbrochar em palavras. 
t DESBUCHÀDO, part. pass. de Desbu- 

char. 
DESBUCHÁR, V. act. (Do des prefixo, 

e bucho). Lançou do bucho a comida. — 
Diz-se das aves de rapina que, depois de 
saciadas, lançam fora o excesso d'ali- 
mento. 

— Figuradamentc : Dizer, descobrir o 
que se tem em segredo. 

— Vulgarmente: Desembuchar. 
DESBÚLHO. Vid. Debulho. 
DESBURCINÁDO, A, aãj. Que tem a 

borda quebrada. — Pucaro, vaso desbur- 
cinado. 

— Estatua desburcinada, que tem que- 
bradas as feições salientes do rosto. 

DESBURCINÀR. Vid. Esburcinar. 
DESCABEÇÃDO, part. pass. de Desca- 

beçar. 
DESCABEÇAMÊNTO, s. m. (Db thema 

descabeça, de descabeçar, com o suffixo 
«mento»). Aeção de descabeçar ou cortar 
a cabeça; decapitação. 

DESCABEÇÁR, v. act. (De des prefixo, 
e cabeça). Cortar a cabeça, degollar, de- 
capitar. 

— V. n. Diz-se da mai-é quando prin- 
cipia a baixar ou vasar, deixando de fa- 
zer cabeça, descaíndo. 

— Fazer volta, mudar a direcção. 
— Tex-mo do Agricultura. Vid. Esca- 

beçar. 
DESCABELLADO, part. pass. do Desca- 

bellar. 
DESCABELLAR, V. act. (De des prefi- 

xo, e cabello). Üesconípcr, desconcertar 
os cabellos com o toucado a alguém, des- 
fazer-lhe o penteado. 

— Descabellar-se, v. refl. Arrepellar 
os cabellos, desgrenhar-se, por eíFeito de 
dor. 

DESCACHAR, V. act. Termo do Bra- 
zil. Alimpar o caldo ou sueco da canna 
espremida, da cachaça ou oscuma grossa 
e suja. 

— Descachar a melladura, tirar a ca- 
chaça com a espumadcira. 

DESGADEIRAR, V. act. (De des prefi- 
xo, o cadeira . Derrcar, derrancar, des- 
conjuntar. 

— Descadeirar-se, v. rejl. Saracotcar 
muito as cadeiras, ou ancas, bailando. 

DESCAHÍ... As palavras quo comecem 
por descahi..., busquem-se em descai... 

DESCAÍDA, s. f. (Do descaido). Os 
miúdos da gallinha. 

— Queda, ruina. 
— Figuradamente : Repente, lembran- 

ça, dicto engenhoso, engraçado, e repen- 
tino.—Tem boas deâcaidas. 

— Loc. POP.: Comer descaidas, diz-se 
do valido que descaiu da graça. 

DESCAÍDO, part. pass. de Descair. 

No chão depois um círculo descreve, 
Emtôrno ignotos characterea fôrma, 
Palavras caballisticas murmura, 
E cm silencio, os braços descahidoí, 
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Eriçada na frente a rara grenha 
Com os olhos fechados, como spetro 
Que se ergue sobre a campa em hora aziaga, 
Extatico, terribil permanece. 

GABRETT, D. BRANCA, C. IX, Cap. 14. 

DESCAÍMÊNTO, s. m. (Do thema des- 
cáe, de descair, com o suffixo «mento»). 
Acçíto e eífeito de descair; estado des- 
caido, deelinação, prostração, decadên- 
cia, mingua de lustre, esplendor, fervor, 
força, riqueza, poder, prosperidade ; de- 
generação. 

DESCAÍR, V. n. (De des prefixo, e cair). 
Desandar, transtornar, declinar, baixar, 
deprimir-se, abater, cair. 

Os lindos braços n'um desmaio langaido 
Do mimosa descai—roxos sycomoros, 
E a laraiigeira que matiza os pomos 
U'oiro CO'a ai gentea flor—entre este luxo 
De veoejo e fragr.incia,—meio vista, 
Meio incuberta da ramagem spessa, 
Maravilhosa fábrica se erguia 
Do palacio. onde quanto o ricco Oriento 
Tem de brilho e do geininas rcsplaudece. 

aARRETT, D. BRANCA, C. III, Cap. II. 

— Termo de Nautica. Desviar-se o na- 
vio do rumo, por força do vento contra- 
rio ou da corrente das aguas. 

— Descair o vento, abater, abrandar. 
— Descair o mar, cessar de estar em- 

polado. 
— Descair a noite, ír-se fazendo tarde. 
— Descair o dia, ir-so pondo o sol. 
— Descair o sol, p^ir-se o sol. 
— Figuradamente: Declinar, minguar, 

diminuir, soffrer diminuição, ir cm de- 
cadência. — Descair a prosperidade, a 
reputação. 

— Largar. 

Ao ver descer o Somno, que a teu lado 
Vem reclinado no tardio coche, 
E derramar nos ares o recreio 

Do plácido Bocego, 
Affrouxando os cordéis, já manso e manso 
Dcscáhem mào dos infcrnaes supplieios, 
Que dão, antes da morte, aos imprudentes, 
Que espancâl-os não ousão : 
Que nào sabendo pôr Honras, Riquezas 
No merecido gráo, sào desditosos, 
Sào baldücs da í^ortuna, são captivos 

Do insolente Orgulho. 
FBANC. M. DO NASC., OBRAS, t. I, p. 24. 

— Descair da esperança, perdel-a. 
— Termo de Foro. Descair da causa, 

perder a demanda. 
— Descair na empreza, mallogral-a. 
— Descair o orador ou poeta, affrou- 

xar em força, energia,-elegancia, inven- 
ção, estylo. 

— Descaír-se, v, rejl. Dizer alguma 
cousa por descuido, sem querer. 

f DESCALÇÀDO, part, pass, de Descal- 
çar. 

DESCALÇADOR, s. m. (Do thema des- 
calço, de descalçar, com o suffixo «dôn). 
O que descalça. 

— Instrumento do páo com que so des^ 
calçam as botas sem ajuda de outra pea- 
soa. 
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DESCALÇADÚRA, s. f. (De descalçado, 
com o suffixo »ura»). Acçüo de descal- 
çar. 

descalçar, V. act. (De des prefixo, e 
calçar). Tirar o calçado. 

— Descalçar os sapatos, as botas. — 
tE ao Camareiro Moor perteence vestir, 
e cal^r, e descalçar continuadamente, e 
servir-nos com toda hoa dilligencia em to- 
dalas cousas, que a serviço da Camara 
perteencer, e especialmente naquellas, que 
conveem aa deitada, e levantada do leito; 
e por tanto a seu qfficio perteence dormir 
sempre na Camara, onde nós dormirmos, 
ou junto com a porta da Camara, onde 
nós dormirmos da parte de fora, segun- 
do o caso requerer em tal maneira, que 
cada vez que o Nós demandarmos, o ache- 
mos prestes a nosso serviço.d Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 58, § 1. 

— Descalçar um pé, tiral-o fora do cal- 
çado. 

— Descalçar as meias, as luvas, ti- 
ral-as fóra. 

— Tirar o calço, apoio, fulcro. — Des- 
calçar a roda, a alavanca. 

— Figuradamente: Tirar aqiiillo que 
faz firme, que faz firmeza, ou em que al- 
guém se firma, ou faz firmeza. 

— Descalçar-se, v. refi. Tirar a si mes- 
mo o calçado. 

DESCALCEZ, s. f. (De descalço). Esta- 
do de que não tem calçado, falta, priva- 
ção de calçado; estado de quem anda des- 
calço por escolha ou prolissão. 

DESCALÇO, adj. (De descalçar)., Não 
calçado ; sem calçado, com os pés desco- 
bertos ; falto de calçado. 

Sayremoa em pendença 
Com os pees todos descalços. 

CANO. DE EES. t. I, p. 94. 

Pera que he essa pressa tanta V 
Tende vida. 
Is mui desautorisada, 
Descalça, pobre, perdida 
De remate: 
Não levais de vosso nada, 
Amargurada. 
Âssi passais esta vida 
Em disparate. 

OIL VIO., AUTO DA ALMA. 

— <lE estando em pressa de fazer outro 
tanto ao outro, vio vir contra si dous pu- 
lando, e trás elles vinhad sete mancebos 
sem barba como caçadores com huns páos 
nas mãos, e escudos de pelle duras, des- 
calços a maneira de salvages, sómente co- 
hriaZ o corpo com algumas pelles de ali- 
marias, as quaes espantardô o Leaã que 
com Clarimundo pelejava, d'envolto com 
os outros dous, que fugiaõ d'elles; e quan- 
do o viraõ leixandoa corrida que levavaõ 
trás os Leoens, salvaraõ-no em linguagem 
Ungara, cousa taô estranha pera elle, co- 
mo a elles a sua vista, d Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 28. — iE entrando por 
humas grandes casarias derribadas, sahio 
a elle hum velho de muita idade com as 

barbas, e cabeça como a neve, e pelo rosto 
grandes sinaes da continuaçaõ das la- 
grimas, vestido de j)elles de alimarias, 
descalso com hum bordão na mão es- 
guerda, e na direita huns bugalhos en- 
fiados em raizes d'ervas porque rezava: e 
qtuindo vio Clarimundo ficou mui espan- 
tado: que bem havia vinte e dous annos 
que nunca alli vira ninguém.d Idem, Ibi- 
dem. 

Calce embora a magnífica riqueza 
O dourado cothunio, com que piza 
A descalça humilissima pobreza; 
Que a carne do Filosofo precisa 
De bem fácil sustento, e cubertura, 
O corpo acaba, a alma se eterniza. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 22G (3." Cd.). 

— Não prompto, desapparelhado, falto, 
desapercebido. 

— Carmelitas descalços, os que se- 
guiam a reforma de Santa Thereza. 

DESCALICÍNO, adj. (Do des prefixo, e 
calys). Termo de Botanica. Que não tem 
calyx. — Flores descalycinas, destituídas 
de calyx. 

DESCALVADO,^ar<.p(iss. de Descalvar. 
DESCALVAR, v. act. (De des prefixo, 

e calva). Descobrir a coroa dos montes, 
despir um monte do arvoredo qixe o co- 
bre. 

DESCAMBAÇÃO, s. f. (Do thema des- 
camba,de descambar,cora o suffixo«ação»). 
Celebreira, lembrança extravagante, cho- 
carrice; dicto insulso. 

DESCAMBADÉLLA. Vid. Descambação. 
DESCAMBADO, part. pass. de Descam- 

bar. 
DESCAMBAR, v. n, (De des prefixo, e 

cambar). Cair escorregando, rebolir. 
— Descambar-se, v. rejl. Descambou-se 

com um insigne desproposito. 
DESCÀMBIO, s. m. (De des prefixo, e 

cambio). Troca, permutação; cambio. 
DESCAMINHÁDO, part. pass. de Des- 

caminhar. 
t DESCAMINHADÕR, s. m. (Do thema 

descaminha, de descaminhar, com o suf- 
fixo dôr). O que descaminha, extravia e 
furta os direitos ás alfandegas ou porta- 
gens. 

— O que, introduz fazenda por alto. 
— O que descaminha rendas do estado 

ou de particulares, cuja cobrança lhe é 
confiada. 

DESCAMINHÁR. Vid. Desencaminhar. 
DESCAMINHO, s. m. (De des prefixo, 

6 caminho). Caminho errado, desvio. 
— Figuradamente: Malversação, má 

applicação das rendas publicas, destruí- 
das ou desviadas do fim para que são 
destinadas. 

— Extravio das rendas publicas ou de 
particulares. 

— Desvio dos direitos estabelecidos na 
importação ou exportação de mercadorias. 

— A introducção ou extracção, evita- 
da a fiscalisação das estaçSes d'arrecada- 
ção de direitos nacionaes. 

— Perda, desapparecimento, extrav^ 
d'alguma cousa que se não encontra. 
Levar descaminho. 

— Desordem, desconcerto, mau pi" 
cedimento, desgoverno. - 

DESCAMISADA, s. f. (De des pretixo, 
e camisa). O trabalho de descamisar 
milho grosso para lhe tirar depois ° 
ao mangoal ou á mão. — As 
das, tão abundantes na provincia do ^ 
nho, são ordinariamente feitas d noi ^ 
ao luar. 

DESCAMISADO, part. pass. de Desca- 
misar. 

DESCAMISAR, v. act. (De des prenx®, 
e camisa). Tirar a camisa ou capa ex 
rior ao milho, castanhas, etc. 

DESCAMPADO, s. m. (De des_ 
e campado). Campo elevado, ^ 
descoberto, sem arvores que o abrig 
dos ventos, cheio de mato ou dc ar®'' ' 
e remoto de logar habitado. 

DESCAMPAR. Vid. Decampar. 
DESCANÇ/VDAMÈNTE, adv. (De 

cançado, com o suffixo «mente»)- 
descanço, tranquillamente, repousada 
<e, lentamente. j. 

DESCANÇADÉIRO, s. m. (De descanç^^ 
do, com o suffixo «eiro»). Logar, P 
so, assento para n'elle se descançar- 

DESCANÇADO, part. pass. de Desc 
çar. 

Se vos eu vira casada 
com quem vos bem conhecera, 
jaa em vos ver descançada 
algum descanço tivera. 

curist. falcão, obras, p. 21 (ed. 

Pedi-lhe como avogada. 
Per lacrimosa linguagem, 
Que nos procure viagem 
Descansada. 

OIL. VIC., AÜTO DA BARCA DO PUBO. 

— (tProuvesse a Deos, disse 
que visse eu a vida, e saúde 
segura como vós Senhora tendes a 
que muito mais descansada seria 
agora estou.d Barros, Clarimundo,^ ^ 
II, cap. 5. — <iE nesta 
que alguns tinhaõ, levantou-sB 
dor, porém antes que Clarimundo 
ficou foliando a parte com 
bre o casamento de suas filhas, 
lhe á memória quam descança 
vendo-as taõ bem empregadas, 
naquelles dous Cavalleiros, çw® 
pessoas tudo mereciad.>y Idem, i-á 
cap. 16. — «E porque a viinhci 
descansada, peço-te Orjaque, pin- 
ças a ella, pois do corpo te 
gar: e começa de o fazer í"® ^ 
emparelhado. y> Idem, Ibidem,^ 
n. Quando os dous companheiros 
rad, como erad bem ensinadoSjP 
mente a mulheres, apartarao 
de seus cora^oens, metendo as ^ jeS' 
suas bainhas, com huma ^ 
cansada, e querendo ir 
mundo viraõ-no entrar p&^<^ 
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f. " Carfel, e Füena, que lhe vinliao 
^zendo como hum delles era Floramhel, 

® o outro Panflores, qiie os acharau ã'aUi 
<■ ^as ^ jornadas em sua busca: e por- 

já levava estas novas, tanto que che- 
9^ a elles levou-os nos braços dizendo: 
^em «e mostra. Senhores, a vontade que 

tendes em obras de tanto merecimen- 
e do que mais contente sou he nàò 

mal empregadas.)^ Idem, Ibidem. 
J^Clarimundo quando os vio, e a ma- 

^i^ira de suas sobarbas, disse: Senhores 

f wctndei recado a vosso pai que era 
p terra a lhe demandar a Ilha 

''azer descançado, e a mortandade 
nella fez taò sem causa: se por ven- 
neste caso nad quizer entrar, pois 
o desejaes, eu me combaterei com hum 

'"üSj que também sois culpados neste 
Ibidem, cap. 29. — «Caval- 

^irosj disse Ciar imundo, assi como pon- 
o preço da victoria se vencerdes, quero 
por o meu se me Deos der alguma, e 

^ esíe; leixardes livremente a Ilha do 
^azer descançado, e em satisfação dos 

"w>'í*eí'aõ^ o mal, ou bem que 
^ ^atalha vos acontecer, pois a satisfaçaõ 
^^ida naõ se pôde alcançar, t Idem, Ibi- 

? — acÃozí mais descan- oo 2)era poder caminhar, tornou a subir 
°utro caminho mais largo, que da- 
® ^scampado per a o alto da ilha se 

coberto por cima de latadas tão gra- 
® (is pera occupar a vista ndlas que fa- 

a subida de menos trabalho, n Fran- 
Moraes, Palineirira d'Iiiglatorra, 

tio' — tomando-o nos braços o le- a Flerida que também foi tão descan- 
com elle como se vira D. Duar- 

°®-»Idem, Ibidem, cap. 42. — «Não pa- 
^ (papear), por isso te digo, porque dur- 

as descançado de me vires abrir.» An- 

Ferreira, Cioso, act. 4, sc. 1. 
vendo quejíUhc não convinlia 

Ornar a tovra, porque niio podosse 
niuis retido, sendo ás naus chogndo, 

silas estav ae dc:ixa descansado. 
CAM., Lus., c. viit, cat. 95. 

®-^os abundantes fruitos que espera 
de seu trabalho o marcador cobiçoso 

^^trega ás perigosas ondas do tempes- 
^ mar cd só cuidar que pode tornar 
^ Oj (fe descançado oo desejado porto: <ê 

per' se anima & esforça a vencer os 
guerra, imaginando na victo- 

Jij, ~ iriumpho que pretende alcançar.d 

fl "ri Veiga, Sermões, Part. i, 
' "S col. 1. 

g'O haverá hum sitio tão sagrado V 
seguro, e defendido, 

Yj vá da Fortuna perseguido 
Na^'^v, 3.1gum tempo descançado ? jj ® "^verá; porque ellao tem Jurado ; 
Poh a miio no lago denegrido : quem já vive tão perdido, 

® está para as Venturas reprovado! 
de mjvttos, imiAS, p. GO (.!).'ed.). 

DESCan ÇAo, s. m. Vid. Escanção. 
voi,. ii_io3 

DESCANÇAR, v. act. (Do des prefixo, e 
cançar). Pôr em descanso, livrar do tra- 
balho, fadiga, cuidado, receio; dar, pro- 
curar descanço a alguém. —Descançar o 
corpo. 

Haver de ser tudo na terra 
quanto ha debaixo do sol 
me desrança, porque o tempo 
nie vingará da vontade, 
senam que antes d'este dia 
ha de passar tanta noutc. 

CIIRYST. FALCÃO, OBRAS, p. 31, (cd. dc 1871). 

— «Filena, vendo as lagrimas magoa- 
das com que dizia estas palavras, houie 
piedade delia, e começou a obrar seu offi- 
cio pondo-lhe algumas cousas pera con- 
fortar o coração, como quem era innocente 
do que Arfila sentia: e com estes remedios 
de fora dizia-lhe algumas palavras amo- 
rosas, que mais descançavaõ a Arjila, que 
todalas outras mezinhas: parecendo-lhe que 
eraõ com a tenção, com que as ella tomava, t 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 15.— 
«Ê assim com estes p)ensamentos, hora 
triste, e oictra hora mais triste, cami- 
nhava por onde o cavallo queria, e nunca 
ia contente, e lançava os olhos pera uma 
e outra parte, por ver se com elles pode- 
ria ver alguma cousa, que o descançasse ; 
mas a vista, quando se não emprega em 
cousas de seu desejo, com nenhuma outra 
descança.» Francisco de Moi'aes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 24. 

Mas já a luz se mostrava duvidosa, 
Porque a alampada grande se escondia 
Dübaixo do horisonto, e luminosa 
Levava aos antipodag o dia ; 
Quando o gontio, e a gente generosa 
Dos Naires, da Nau forte se partia 
A buscar o repouso, qwc. descansa 
Os lassos aniinaes na uitemausa. 

CAM., Lus., c. vui, est. 44. 

— Descançar a tropa, fazel-a tomar 
descanço, depois de marcha ou exercicio 
militar. 

—Termo de Agricultura, Deixar de 
pousio, ou em alqueive. — Descançar a 
terra. 

— Por, assentar, apoiar uma cousa so- 
bre outra para que fique commodae firme, 

— V. n. Repousar do trabalho, cansaço, 
fadiga ; tomar, ter descanço. 

Primeiro nam haverá sol 
que eu descaiiçe na vontade, 
poz-se-mo huma escura nouto 
sobre a lembrança de hum dia; 
ynda mal porque houve tempo 
e porque tudo foi terra. 

cnnysT. falcão, obras, p. 31, fed. de 1871). 

Inda que mais não levára 
Desta feii-a,em extremo 
Me alegrára e descançára 
Se o vira levar o demo, 
E que nunca mais tornára. 

oiL vio., auto da fkira. 

Dae ora logar, senhora querida, 
Que passe esse pranto ; e nís descansemos. 

IDE.M, AUTO DA llIST. DE DEUS. 

— (iClarimundo, inda que estas pala- 

vras de Filena lhe ãavaZ algum soffri- 
mento pera menos sentir as cousas de Cla- 
rinda, não podia descançar, desejando hum 
meio onde segurasse a vida de quantas 
dores o matavàõ.D Barros, Clarimundo, 
Liv. II, cap. 6. — (íElRei, inda que ti- 
nha outras manhas contrarias pera o seu 
nome, era mui verdadeiro, e jwr isso man- 
dou logo entregar a Clarimundo dous fi- 
lhos do seu Capitaõ, que estavdõ na Ilha 
do Prazer descançando pera os levar por 
refens, afóra outros assinados de sua mão, 
e alguns mansageiros, porque naõ que- 
rendo crer huma cousa cresse a outra, e 
naõ lhe entregasse os filhos, senaõ depois 
que a Ilha fosse despojada da gente de 
guarniçaõ.n Idem, Ibidem, cap. 29.—<iE 
porque ao tempo, que se poz, ambos esta- 
vam descançando pera tomar alento, o ca- 
valleiro Triste pondo os olhos nella, come- 
çou dizer antre si. i> Francisco de IVIoracs, 
Palraeirim dlnglaterra, c,ap. GO, — «Em 
quanto a disposição deste homem não for 
pera isso, e poderá ser que se vier alguém 
que me vença, que nem ella terá piedade 
pera me valer, nem elle pera me deixar de 
matar, e então descansarei: porque com 
um só fim terão fim todolos outros receios, 
que já agora tenho.d Idem, Ibidem, cap, 
62. —«As forças não parecia que mingoa- 
vam, nem menos desjallecia o alento em 
nenhum delles; assim que a batalha estava 
posta em todo o rigor e crueza, e as vidas 
d'ambos em gram perigo, e em cada um 
môr desejo de a levar ávante. Neste se- 
gundo combate andaram tanto, que se tor- 
naram a arredar pera descançar.» Idem, 
Ibidem, cap. 71. — «Foy consideração 
esta, que teue Santo Ambrosio (sobre a pa- 
rábola do rico auarento, & Lazaro) pois 
conta Suo Lucas, que Lazaro foy leuado 
dos Anjos aonde descançasse, & o rico, 
dos demonios, aonde penasse, sobre o qual 
lugar diz assi o Santo.d Fr. Thomaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, foi. 59, col, 1. 
— (íAntre hum alto aruoredo, vio jazer 
dous companheyros descasando do trabalho 
de seu longo caminho, que andauam pelo 
mundo vendo terras, hum Italiano, outro 
Framengo, tam estranhos nas prouincias 
como naturaes no amor.t, Heitor Pinto, 
Dialogo da Vida Solitaria, cap. 1,—«Nam 
diz que abrisse janela, donde se visse Ba- 
bylonia, se não lerusalem, porque descan- 
sauam seus olhos em leuarem a vista pera 
aquella visam pacifica, que elle estaua fi- 
gurando em seu pensamento.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 3. 

Veteis a terra, que agua lhe tolhia, 
Que inda hade ser um porto mui decente, 
Em que vão descançar da longa via, 
As naus, que navegarem do Ocoidente. 

CAM., LUB., c. I, est. 48. 
.— «Deixou o Governador descançar o 

Embaixador dous dias, e por não mostrar 
também alvoroço o não quiz ouvir logo. 
Passados elles o mandou levar ao galeão, 
e o ouvio na sua camara, sendo presentes 
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alguns Capitães velhos, e o Secretario Si- 
mão Perreira, e as línguas Marcos Fer- 
nandes, e Coge Peredi homem Parsio, e 
avisado por parte do Emiaixador: que 
apresentou ao Governador huma carta de 
crença com o sinal, e sello d'ElRey Sol- 
tão Badur, e huma Procurarão, em que 
lhe dava, e concedia todos os seus pode- 
res pera tudo o que determinasse, e assen- 
tasse com o Governador em o negocio de 
pazes, e amizades que lhe mandava com- 
metter.í) Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. IX, cap. 2.— iO qual nos acompa- 
nhou sempre pelo rio Acará até nos reco- 
lhermos. N'este sitio descançaraos um dia ; 
e, no seguinte, depois de foliarmos d se- 
nhora do Balthasar do Rego e a suas fi- 
lhas, honrada matrona e perfeitas damas, 
e as mais recolhidas que ha em o Pará, 
sem que admitam visita alguma, nem de 
seus prim,os e menos de padres.^ Bispo do 
GrSo Pará, Memórias, p. 209. 

Nos braços vai dos seus mal defendido; 
Mas com a massa, que menêa horrenda, 
Reprime forte o barbaro atrevido, 
Porque naõ haja quem se acoste, e os prenda ; 
E tendo a sorte o caso deeedido. 
Cede raivoso da cruel contenda ; 
E ao sertão retirado nào descança, 
Maquinando em furor nova vingança. 

FR. J. SANTA KITA DUBÃO, CABAMCIiÓ, C. IV, 
est. 72, 

Só em ti, se ha no Mundo segurança, 
IMde, ó santo lugar, sem contingência 
Gozar huma alma a paz, que descança. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 40 (3.' Od.). 

Se a memória outra vez, que nào descança, 
So volta para o tempo não chegado, 
Nas contingências de hum futuro estado 
Tropeça com mil riscos a esperança. 

IDEM, XBIDEM, p. 9. 

Não eu assim, que apenas descançando 
Dos conflictos de Amor tyranno, e duro, 
Nova guerra me faz teu gósto brando. 

IDEM, IBIDEM, p. 85. 

Assim nunca o vejais correr turvado, 
Mas antes socegado, 
Claro, doce, suave, e abundante 
Fartar-vos possa toda a sede amante 
Do vosso coração, oh Ninfa pura ! 
E descançando, de temor eegura. 
Dentro das suas margens, como entendo, 
Nelle vos eatejais sempre revendo. 

IDEM, IBIDEM, p. 247. 

Que é do sol que dê preço a tanto esmêro 
l)'arte que cm vão luctou co'a natureza ? 
Era vão : — himiida ni voa, fummo negro 
Pesam n'e8se ar ; e as urnas incessantes 
Os pluviosos geineos não descançam, 
Quasi fixos no iminobile zodiaco, 
De as imborcar ua terra ap;ihulada. 

GARRETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 6. 

— Figuradamente: Estar tranquillo, 
tranquillizar-se, estar livre do temor, re- 
ceio, cuidado, inquietação, etc. 

Passeae-vos mui pomposa, 
Daqui pera alli, e de lá pera ca, 
E fantasiac. 
Agora estais vós fermosa 

Como a rosa; 
Tudo vos mui bem está. 
Dzscansat. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

— í Certo, Senhora, disse Clarimundo, 
eu me acho ditoso por me ocupardes em 
cousas de vosso serviço, ao menos por sa- 
tisfazer as boas ohras que ElRei meu Se- 
nhor de vosso pai tem recebido: mas qui- 
zera paga-las em cousa que vos naõ tive- 
raõ tantas lagrimas custado, e pois assi 
he, conjormai-vos com a vontade de Deos, 
e tende esperança, que com sua ajuda aca- 
baremos alguma cousa de seu serviço: des- 
cansai, e ponde o melhor remedio que po- 
derdes na saúde de vosso marido, que nas 
outras cousas eu as ordenarei segundo 
cumpre ás minhas, pois tanta razaõ antre 
vós, e mim ha.n Barros, Clarimundo, Liv. 
II, cap. 28. — (íO principe respondeu 
ti Agora ajustar pazes n.—Mas o confes- 
sorf—aDescauce F. M. cezarea, porque 
já não ha de atraiçoar outra vez o padre. 
Encontrei-o ahi nas ante-camaras; não me 
lembrou que estava em palacio... já lá fi- 
cou estendido. Perdoe V. M. a inadver- 
tencia.» Bispo do Gram Pará, Memórias, 
p. 76. 

— Deixar, largar, cessar. — Descançar 
de trabalhos, negados, etc. 

— Termo d'Agricultura. Estar de pou- 
sío. 

— Termo d'Architectura. Assentar pe- 
ça, trave sobre pilastra, parede, columna. 

— Cessar, fazer uma pausa, tomar res- 
piração. 

— Dormir. — «Fileiia depois que esteve 
hum pouco, ãespedio-se delia, prometen- 
do-lhe de a visitar muitas vezes, bem in- 
nocente de Clarinda, que estava esprei- 
tando tudo o que ellafez ; como quem n'a- 
quelle tempo naõ descansava, confi.rman- 
do ser verdade o que lhe disserdõ: e por 
este respeito, tanto que se Filena despe- 
dio de Arfila, recolheo-se em hum retrete 
té que ella viesse: e vendoa entrar com 
aquella ledice com que Filena sohia vir, 
naõ pode tanto sostér o ímpeto da ira, 
que naõ rompesse primeiro que ella fal- 
tasse.d Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
18. 

— Ter fallecido, jazer na sepultura. 
— Descançar no repouso eterno, morrer. 
— Assentar, estar apoiado, firme. — 

Descançar em, ou sobre alguma cousa. 
— Figuradamente: Fiar-se, confiar, 

pôr toda a confiança em alguém, com- 
metter-lhe a dirccção dc todos os seus 
negocios.—Descançar em alguém, sobre 
o seu cuidado, vigilancia etc. 

Aqui Abel ao Pai, que confundido 
Via daquolla vista temerosa. 
Disse : Debaixo do mortal sentido 
Não cahe hfia afliicçàotào espantosa; 
Podes só perceber que sendo crido 
Deste, que sua pena rigorosa 
Ilum momento com quantas vês trocára 
Que só nesta esperança descançára. 

ROL. DE MOURA, NOV. DO HOMEM, C. III, BSt. 5Ü* | 

— «O amor he força da alma, & 
tanto era maior em Christo nosso Senhor > 
quanto era menos o tempo que lhe 
de padecer: bem assi como o elemento 
caminhando pera seu centro, tanto tnais 
pressa leua no mouimento que faz, 
to mais perto se ve de chegar a descaD' 
çar nelle. í Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. i, foi. 64, col. 1. 

— Termo Militar. Descançar arm<^) 
depor a espingarda do hombro, e assentar 
a cronha no chão. 

— Não descançar, trabalhar incessan- 
temente. 

— Descançar-se, v. refi. Tomar repo^' 
80, livrar-se do que cança, afadiga, ro"' 
lesta. — Descançar-se de lidas, negocioi) 
importunações. 

— Descançar-se de dores, ter allivi"- 
— Loc. ADV.: Sem descançar, sem m" 

terrupção, seguidamente. 
DESCÁKÇO, s. m. (De descançar). Ccs" 

sação do movimento do um corpo, inter- 
rupção do trabalho, da fadiga, dos neg" 
cios, repouso, socego, tranquillidade, isen- 
ção de cuidados, temores, afflicções, 
somno, repouso de quem dorme; commo^ 
didade, estado commodo; ocio, vagar i 
inércia, molleza. 

— Amor de minha vontade, 
ora nom mais, Crisfal manço, 
bem sey tua lealdade, 
ay que grande descança 
he falar com a verdade : 
Eu sey bem que na m me mentes, 
que o mentir 6 differente. 

CmiYST. l'ALCÀ0, OBRAS, p. 15, (187i)* 

— « Vejo alguns andar como maré, ^ 
quem nam he concedido repouso, ^ 
poseram a proa em descanço, e, ells n 
no ha na vida.n D. Joanna da Gama, 
tos da Freira, p. 16 (ed. 1872). ' ^ 
pessoas tam desenquietadas como 
que não he concedido repouso, ^ ^ 
tam tristes quanto abasta pera 
tristeza, porque poseram a proa em 
canço, e elle nam no ha navida.D ia 
Ibidem, p. 20. 

A que meu descanço empeça 
tempo he de a nomear. 

CANO. GERAL, t. I, p. 494. 

■foi —E esperança de meu descanço, j 
receio de vossa condiçaõ, que 
cousas de meu contentamento se 
aspera como eu sinto. y> Barros, Cia 
do, Liv. II, cap. 12. — nE esta 
taõ geral por todas as partes, ^ui' 
o amor que lhe Artinaõ tinha: e ^ 
dado lhe destruio todo seu descanço» 
tentamento, mas entàõ se achou ve- 
quando se vio ante ella, como a e 
reis\ assi por satisfazer ao seu 
ao d'ellas se concertou antre 
de Lindarifa, e da reposta, que 
do deu todos ficaraõ contentes, 
muito mais, sabendo que o seuf ^ 
sempre se occupava nas cousas g 
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'^omprazer.» Idem, Ibidem, cap. 16.— 
""or tanto, devim os homens foãalas cou- 

átí seus trabalhos tomar por mostra d^al- 
ffíww descanço.» Idem, Ibidem, cap. 24. 
~~ "Senhora, disse elle, que foliarei eu 
°9o? pois naõ tenho outra cousa que di- 

se naõ queixarme de quam pouco vos 
inbraZ meus males, naõ me dando espe- 

'''^nça certa que espere algum de meu des- 
''Snso ; que ja agora naõ o tempo, nem os 
^Jfuiços, mas o meu sentimento, e verdade 

® minha -firmeza vo-lo tem merecido. r> 
Ibidem, cap. 26.— «O Descuidado 

^ ^gando a ellas, disse: Senhoras, que as 
'^goas da Fonte de meu descanço guar- 

achareis algum em vós de quanto 
P^fdi? Cavalleiro, respondeo Filena, se- 

vosso caminho, pois naõ quereis heher, 
nós naõ estamos em tempo pera gra- 

5®*^ e sede bem ensinado a quem naÀj co- 
^heceis.n Idem, Ibidem, cap. 44.—«Fdes- 
® ifianeira durou a batalha tanto espaço sem 
^nar nenhum descanço, que nella se gas- 

mór parte do dia, trazendo cada um 
jeridas, que o desfallecimento do san- 

9^) que delles saia, fazia os golpes de 
^nos força, yt Francisco de Moraes, Pal- 
®®irim d'Inglaterra, cap. 10.— «O im- 
P^'>'ador Palmeirim, quão mal agora sa- 

o pouco descanço, que pera tua idade 
o-parelha: eu farei o que devo como 
filho, herdeiro de tuas obras, té que 

^"^has forças desemparem o coração, que 
'>nanda, e isto te fique pera remedio de 
dOr.n Ibidem.— n. E se eu acabar uma 

a que vou, e em que se muitos 
e tal que fique pera o poder fa- 

daqui vos prometo que a primeira 
em que depois entenda, seja no des- 

Dso de vossas pessoas e remedio de vossa 

011'^" Ibidem, cap. 28.— «.El-rei, 
itn descanço nem repouso recebia , ®6ít coração, fosse onde estava Flerida, 

filha, se D. Duardos é 

^^0 h d'alguém ha de ser livre, 
Se ~ mundo de quem homem o espere 
De destes, que estão perto de 

, ®'' «s vidas. Peço-vos de mercê que os 
Cf. ^^J^pO''>'tar,quepormimjáo não quize- 

por ® senão, seelles morrem,euhei 
a esperança, que té aqui tive d'al- 

<Oti j'"'" Ibidem, cap. ;36. — «N^is- 
■"low 7 grande espaço, ferindo-se 
}jg ^^^ente sem tomar nenhum descanço 
^ ^^^pouso.D Idom^ Ibidem, cap. 39. 

^^ia- 'ifficios & obrigações não podem 
?iia / o «iwnc/o quanto ao corpo, dexemno 
lotii(i" /" & de dentro de Baby- 
üej- pera lerusalem, que quer di- 
üog "paz, demaneira que no meo 
'''itiiui trabalhos suspirem polo spi- 
<]iie f /^^^canço^ semelhãtes ao bõ Daniel, 
ca^ Bahylonia metido numa 

^ sagrad.a Scriptura, que abria 
JUe que. hia pera lerusalem, & 

^ punha a olhar, & a orar, (È 
o os olhos pera onde lhos guiaua 

^uspiraua por aquella cidade de 

lerusalem, donde andaua desterrado, ce- 
uando seus pensamentos de diuinas espe- 
ranças.y> Heitor Pinto, Dialogo da Vida 
Solitaria, cap. 3. — «Enão so nos deu Deos 
a morte por castigo, & remedio do pec- 
cado, mas tabem por descãço, c6 aliuio da 
vida.)-) Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
part. I, 11. 4, col. i. — <íQueperd^oo des- 
canço, (& contentamento que tinha, & ficou 
como fora de si, <& .sem alento algum: da 
mesma maneira em quanto a Magdalena 
se vio, e contemplou em hum espelho cris- 
talino, satisfeita de sua fermosura, tudo 
nella erão galas, passatempos, & vaida- 
des: 2wrem tanto que metida em huma coua, 
teue por espelho huma caueira logo foi pe- 
nitente, & Santa: as galas conuerteo em 
áspero cilicio, as vaidades em rigurosas 
abstinencias, (& os passatempos em duras 
disciplinas.it Idem, Ibidem, íbl. 5, col. 2. 
— «.Porque mal se pode ensoherbecer, quem 
se lembrar que he pó, & cinza, nem menos 
esquecer de Deos: considerando a breui- 
dade com que tudo acaba, & o pouco que 
tudo o mais prezado da vida vai, & monta, 
pelo que se a morte foy riguroso castigo, 
&pena, também he salutifero remediopera 
nossas culpas, pois nolas faz aborrecer, 
como causadoras de todos nossos males, 
(È nos afigura dos bens, & descanço que 
esperamos gozar em a gloria.» Idem, Ibi- 
dem, foi. 6, col. 2. — dPelo que he erro 
intolerauel querer gozar na terra o des- 
canço, &■ bens, que só no Ceo tem lugar 
proprio, & só essa esperança, diz, S. Ba- 
silio, consolaua os Santos padres, & essa 
mesma nos deue consolar, & animar a nós. d 
Idem, Ibidem, foi. 53 v., col. 1. — « Tres 
cousas saõ as que os homens mais estimão 
conuem a saber, a honra, a vida, & o des- 
canço : & todas ellas Christo nosso Se- 
nhor, menosprezou por nós. A honra, por- 
que como vemos neste Fuangelho sofreo 
que o prendessem, açoutassem, & escarne- 
cessem: Et filius hominis tradetur flage- 
labitur, & conspuetur. A vida, porque a 
deu por nós em huma Cruz: & condemna- 
bunt eum morte. E o descanço, ptorqxie 
cançado, & suado sobe oje a lerusalem. 
Ecce ascendimus lerosolimam.n Idem, Ibi- 
dem, íbl. üG, col. I. — «Qíte nem a paz se 
pinta armada, nem o amor assentado, 
porque não sofre descanço, quem muito 
ama, & dando disto a rezão Platão em 
o dialogo que faz do amor, diz assi.»Idem, 
Ibidem, foi. ()3, col. 2. —aQuer dizer: 
o amor he espirito viuo, & gerado entre as 
subtilissimas artérias do coração, aonde 
o mouimento tem seu principio, <È a vida 
seu assento: por onde he argumento infa- 
liiiel, que não pôde auer muito amor aon- 
de ouuer muito descanço, (6 pelo con- 
trario do pouco descanço que mostramos 
no grangear as cousas alheas, colligi- 
mos o muito amor que temos a cujas ellas 
saõ.ií Idem, Ibidem.—Estes saõ os ter- 
mos, diz S Agostinho, de todos os re- 
prohos, àt indurecidos, os quaes não só- 

mente não reconhescem as merces que Deos 
lhe faz, dandolhes honras, riquesas & des- 
canço, mas como ingratos, c& desconheci- 
dos, tudo isto conuertem em vidos, & pec- 
cados, com que obrigão a Deos aos castigar, 
ainda nesta vida, como em penhor do que 
ha de fazer na outra: pelo contrario os 
justos, & predestinados, ou seja dos casti- 
gos, ou dos bens, que Deos lhes faz de 
tudo se aproueitam para melhor osseruir.» 
Idem, Ibidem, foi. 68, col. 1. 

Dopois de ter hum pouco revolvido 
Na monte o largo innr, que navegaram : 
Oatriibalhos, que pelo Deos nascido 
Nas Amphioiieas Tliebiis. se causaram : 
Jii trazia do longe no sentido, 
Para prêmio de quanto mal passaram, 
Buscar-lhe algum deleito, algum descanso 
No reino de crystal liquido, c manso. 

CAM., Lus., c. IX, est. 19. 
— «Findo o banquete, foi conduzida a 

um esplendido quarto em que estava pre- 
ciosa cama imperial para lhe pretextar o 
descanço e armar o que a ligeiresa fran- 
ceza costuma chamar «amorosa intrigat, 
e os portugitezes de bigode á fernandina 
chamam desaforo, insolencia e deshonra.» 
Bispo do Gr.ão Pará, Memórias, p. 93. 
— «Como os quatro missionários e mon- 
ges se accomodavam nos dois quartos da 
hospedaria atraz da capeíla-mór— que 
para seu descanço mandou fazer um conde 
no tempo da sua devoção de Odivellas.n 
Idem, Ibidem, p. 96.— «Mas para que 
com maior comodo, e descanço pudesse 
passar com ella a vida.d Francisco Ma- 
noel de Mello, Carta de Guia de Casados. 

Passai, amigo, a vossa 
Com desca7iços na choça, 
Com proveitos na lavra, 
Sem que se vos tresmalhe huma só cabra ; 
E se no monte andarem, 
No tempo que pastarem, 
Em vez de agudo Ciirdo que as moleste, 
Encontrem branda relva, que lhes preste. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 220 (3.* cd.). 
Sois v<5b outros, 

Portuguezes, imigos do descanço 
E delieins da piiz, viveis no fogo 
Ardente das batalhas, como vive 
No fogo a salamandra. 

GAttRETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 20. 

— Desleixo, incúria. — Descanço no 
obrar. 

— Repouso que se concede aos solda- 
dos, todos os quatro ou todos os cinco 
dias, nas longas marchas. 

— Cousa sobre que assenta ou descan- 
ça outra. 

— Membro ,de arcliitectura cm que ou- 
tra firma, assenta. 

— Estado assentado de um corpo, co- 
mo da mola não tensa, da trave assentada 
na parede, descançadeiro, pouso, assento. 

— Peça dos fechos, cm que descança 
o cão da espingarda quando nlto está ar- 
mado. 

— Logar em que alguém vivo retira- 
do, e com descanço do corpo ou do espi- 
rito. 
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— Figuradamente : Pessoa a quem al- 
guém entrega a direcção dos seus nego- 
cios e em que se confia. 

— Descanços do ferragoulo. Vid. Fer- 
ragoulo. 

— Loc. ADV.: Em descanço, com des- 
canço, repousadamente, pausadamente, 
devagar. 

DESCANGÁDO, part. pass. de Descan- 
gar. 

DESCANGÁR, v. act. (De des prefixo, 
e cangar). Tirar a canga. 

— Termo da Provincia do Minho. Ain- 
da hoje se conservam n'e8ta provincia al- 
guns vestígios do antigo costume dc se- 
rem as casas, ainda honradas, c distin- 
ctas, cobertas de colmo ou giestas, e nSo 
de telha ; achando-se no Tombo do Arco 
de Lamego, de 1346, que alguns logares 
de Mageja eram obrigados a uns tantos 
feixes de giestas negraes para se cobri- 
rem as casas, que EI-Rei tinha no cas- 
tello d'aquella cidade. Epara que os ven- 
tos as não deixassem expostas á inclemen- 
cia dos temporaes, collocavam sobre o 
colmo ou giesta uma especie de jangada 
formada de páos atravessados. N'este re- 
paro consistia, pois, cangar a casa; ães- 
cangal-a,úvax-\\i o ; e canga o tal artificio, 
que sobre a casa se collocava. — <iQue 
Ihis filhava as veerqas das cousas, e que 
Ihis mandava segar os payes; e que Ihis 
descangava as casas das cangas que sobre 
ellas jaziam-, e que nom podia homem 
guarecer no herdamento.rt Documento de 
1308, em Viterbo, Elucidario. 

DESCANTAÇÃO. Vid. Encantação. 
DESCANTADO, part. pass. de Descan- 

tar. 
DESCANTAR, V. n. (De des prefixo, e 

cantar). Dar descante ou concerto de mu- 
sica. 

— Cantar ao som de descante ou d'in- 
strumentos músicos. 

Vfijo muitas mudanças 
e meu mal nunca mudado ; 
sam graves desesperanças, 
por bequadro he o cuydado, 
a colchea de aspereza 
com mal nam sei dizer quanto ; 
a vida me dá tristeza, 
por cantar delia descanío. 

D. JOANKA DA OAMA, DITOS DA FEEIBA, p. 98 
(cd. de 1872). 

— Soarem instrumentos músicos acom- 
panhando vozes. 

— Descantar d^alguém, dizer mal d'el- 
le, censural-o. 

— Fallar desarrazoadamente. 
DESCÁNTE, s. m, (De des prefixo, e 

canto). Viola pequena ou machete com 
que se descanta. 

— Concerto de vozes acompanhadas de 
instrumentos.—Dar um descante á por- 
ta d'alguém. 

— Nos séculos xiii e xiv, nome d'um 
contraponto a muitas vozes improvisado 
sobre canto-chilo. 

— PI. Figuradamente : Más razões, 
ineptas, asnaticas; despropositos. 

DESCAPTIVÁR, V. act. Vid. Descativar. 
DESCARÁDAMÊNTE, adv. (De desca- 

rado, com o suffixo «mente»). Sem pejo, 
nem vergonha, impudenteniente. 

t DESCARADÍSSIMAMÈNTE, adv. sup. 
de Eescaradamente. Com o maior desca- 
ramento. 

DESCARADÍSSIMO, acZy. superl. do Des- 
carado. Muito descarado. 

DESCARÀDO, pari. pass. de Descarar. 
DESGARAItlÊNTO, s. m. (Do thema des- 

cara, de descarada, com o suffixo «men- 
to»). Desavergonharo.ento, impudencia, 
falta dc pejo; desaforo, atrevimento. 

DESCARAPUÇADO, adj. (De des pre- 
fixo, e carapuça). Termo Popular. Sem 
carapuça na cabeça. 

DESCARAPUÇÀR-SE, v. refl. Tirar a ca- 
rapuça. — Caido era desuso. 

DESCARÁR, V. act. (De des prefixo, e 
cara). Tirar o pejo, a vergonha, des- 
avergonhar. 

— Descarar-se, v. rejl. Perder o pejo, 
a vergonha, desavergonhar-se, proceder, 
fallar com descaramento. 

DESGARBONISAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e carbonisar). Termo de Chimica. 
Tirar a um corpo o carbono que elle con- 
tém. 

DESCARDEÁR. Vid. Esquerdear. 
DESGÁRGA, s. f. (De des prefixo, e 

carga). Acto dc tirar a carga, acção e ef- 
feito de descarregar.—Descarga ã'um car- 
ro, etc. 

— Desembarcação das fazendàs que 
constituem a carga d'um navio, barco. 

— Acçao e effeito de disparar armas 
do fogo ou de arremesso. — «Dadas as 
descargas, nos recolhemos, até ver marchar 
unidos os da companhia, que jizeram tudo 
o que sabiam, sem embargo da grande dili- 
gencia do capitão commandante, moço pe- 
rito e homem de bem.d Bispo do Grão Pa- 
rá, Memórias, p. 191. 

— Descarga de peças d'artilheria. 
— Descarga de frechas. 
— Evacuação alvina ou de humores do 

corpo. 
— Figuradamente: Eesalva, exonera- 

ção d'uma obrigação, pagamento. 
— Defesa, apologia, desculpa d'um cri- 

me, de erro imputado. 
— Loc.: Familiar. — Direita descar- 

ga, recurso immediato. —Fulano ê a mi- 
nha direita descarga. 

DESCARGADÔURO. Vid. Descarrega- 
douro. 

DESCARGÁR. Vid. Descarregar. 
DESCARGO, s. m. (De des prefixo, e 

cargo). Satisfação, exoneração, desobri- 
gação, allivio de cargo. 

— Por descargo de sua consciência, ou 
para descargo da alma, satisfação d'a- 
quillo que a grava ou pôde gravar. 

— Pagamento, satisfação do beneficio 
que grava a gratidão de quem o recebe; 

artigo de despeza que no recenseaniento 
se encontra ou compensa com igual quan* 
tia carregada sobre recebedor ou devedor. 

— Justificação, defesa, apologia, des- 
culpa do crime, erro ou má conducta iiU' 
putado. 

DESCARIDÁDE, s. /. (De des prefixo, 
e caridade). Falta de caridade. 

t DESGARIDÓSAMÊNTE, adv. (De deS- 
caridoso, com o suffixo «mente»)- 
caridade, deshumanamente. — «.Sua 
passou a segundas nupcias com o 
miserável homem que se conhece, 
elle descaridosamente as duas enteadas; 
de sorte que morrendo elle de pura 
gua por não gastar, parecia querer 
a família expirasse na observância de to" 
imjjraticavel dictame.D Bispo do GrãoP''''' 
rá. Memórias, p. 176. 

DESCARIDÕSO, adj. (De des prefixo, Ç 
caridoso). Falto de caridade, pouco cari' 
tativo. 

DESCARINHÔSO, adj. (De des prefixo, 
o carinhoso). Termo Poético. Falto de 
carinho, áspero, intractavel, de mau agíi 
salho. 

DESCARNADO, part. pass. de 
nar. — «Pelo contrario a composição 
folha consiste em ter muitas em hum so 
ciolo commum; he rasgada por consegue 
inteiramente athe ao topo do peciolo^ ^ 
lateralmente athe á nervura dorsal, í 
nesta sorte de folhas he o peciolo 
prolongado, e descarnado pelo assim 
zer; as folhas menores que compõem 
folha composta são geralmente ^ ^ 
foliolos (foliola), dão-lhes ás vezes iSo ^ 
o nome de pinnulas (pinnaj), quando os j 
liolos são relativos a huma folha 
lada.n Avellar Brotero, Compêndio de 
tanica. Tom. i, p. 41. 

Triste realidade da existcncia, 
Esqueleto da vida cíesca)'narfo,_ 
Que cs tu sem as ficçCes que aimliellcz 
Ficaste como a varzea requeimada 
Do ardor do muito sol, sem flor, sem reiv , 
Árida, feia. Mas o sol 6 vida, 
E a luz creadora do uiiiverso.. • ,, .g 
Sim ; mas nem tanta luz que cegue os o 
Nem tanto sol que nos deseque o prado. 

GARRETT, D. BKANOA, C. III, Cap. 

DESCARNADÔR, s. m. (Do 
cama, de descarnar, com o sufiixo « 
Termo de Cirurgia. Instrumento píi"^' 
carnar os dentes, de os extrair. 

DESCARNADÚRA, s. f. 
cama, de descarnar, com o surhxo «jj.. 
Termo do Cirurgia. Acção de 

DESCARNAR, v. act. (De des 
e carne). Tirar, despegar a cai'»®® 
dos ossos; descobrir os ossos ^ 
circumjacentes. ^ipscobrii" " 

— Dividir as carnes para ggtra»'*''' 
extrair cousa cravada, corpo jjggcaf 
lasca de osso fracturado, etc. 
nar um osso, um dente. ma"'!'®''®''' 

— Figui-adamente : Fazer 
diminuir a gordura do coi^po, 
greza. 
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Escavar, tirar a terra em roda do 
incio—Descarnar a muralha, os ali- 

®crces. — Dascarnar iima arvore. 

^Apartar, separar, demover, desapc- 
Sat") dosaffeicoar, — Descarnar os homens 

ajpetites. 
~~ Descarnar-se, v. reíl. Emmagrecer, 

perder as carnes. 
DESCÁRO. Vid. Descaramento. 
"ESCAROÇADÕR, s. m. (Do thema des- 

caroça, de descaroçar, com o suffixou dor»), 
lue descaroça. 

^ IíESCAROÇAR. V. act, (De des prefixo, 
caroço). Tirar o caroço, alimpar do ca- 

oço. — Descaroçar o algodão. 
lioda de descaroçar o algodão, en- 

S^nho composto de dous eylindros para 
®®parar a felpa do algodão do caroço que 
^ cóbre e forra. 

^ J^SÇÁRREGA, s. f. Vid. Descarga. — 
d'aver de todolos navios, que forem 

'^^''">'eg%iados pcra aalem do mar, j)or cada 
tonelada doas soldos da moeda an- 

gua; e mais qualquer navio, que for 
"■'^hado 
fi^hãdo 

aas oras da guarda da Cidade, 
carrega, ou descarregue, ou me- j - -"-v, , } Kfív ijiii iivo" 

'í«o homeens, ou molheres, ou j^escado, ou 
qualquer cousa, por cada vez, que 

'ni^r) ' í"® fague tres lihras da Ofiaa antigua.D Ordenações Affonsinas, 
Tit. G2, § 18. 

^ ESCARREGÀDO, jmrí. pass. do Des- 
j 6gar. — «E d torna viagem achou na 

de Bombaim huma náo, que havia 
tinha vindo de Jóra, e estava já 

da '^om medo da nossa Arina- 
ç ■ tanto que foi vista da terra, re- 

iha queimassem, veio hum Mou- 
j ^uma almadía com huma bandeira 

^ levado á galé do Capitão 
^Hr' ^ disse, que era hum mercador 
he aquella náo era sua, que 

""O mandasse queimar, que 
da quinhentos pardaos pera aju- 
][j provimentos daquella Armada. 

oet c^e Alboquerque lhos acceitou, vis- 

^^trangeiro, e elle logo os mandou 
® <intregou.í) Diogo do Couto, De- 

j.®®' IV, Liv. VIU, cap. õ. 

^esc tliema 
íq ^ de descarregar, com o suffi- 
íiio ^ descarrega as mercado- 

DPo*® Poi'tos de mar. 
carre ^^^EGADÒURO, «• 

com o suffixo souro»). Logar 

ípln ^^scarregam navios, cargas, etc. 
^^í>CARREGAMÊNTO, s. m. Vid. Des- 

e Desça car. 

nho ^^'^^rregamenío do rosto, |ar riso- 
bom assombrado. 

G caf|, ^^í^EGÀR, V. act. (Do des prefixo. 
Tirar a carga. — Descarre- 

'^^gar ^ carro, a besta. — aAté 
(o® Mouros) a humas 

'"iag^ descarregavam as mercado- 
defóra... e chamava-se 

-'^zurara, Chronica de D. João 
cap. 77. 

cargo. 

— Alliviar. Descarregar da carga, do 
peso, da obrigação. 

— Dispensar.—Descarregar alguém de 
despeza, de encargo. 

— Descarregar alguém de alguma quan- 
tia, havel-a por paga, e liaver por quite 
a pessoa responsável, devedor, thesourei- 
ro, fiel, recebedor, etc. 

— Figuradamente: Descarregar a con- 
sciência, allivial-a de alguma cousa, que 
a aggravou; satisfazer, cumprir um en- 
cargo do consciência. 

— Descarregar alguém, tiral-o da tris- 
teza, do cuidado, 2>czadume, de descon- 
fiança, receio. 

— Exonerar, absolver por sentença, 
julgar livro. — Descarregar alguém de 
uma culpa. 

— Desembocar, desaguar, entrar. — 
Os rios descarregam as suas aguas no 
mar. — «A quinta he o Sino Gangetico, 
em que vai descarregar aquelle famoso 
em nome, e soberbo em aguas Gange; e 
da confusão que depois os Geógrafas fi- 
zeram nos dous Sinos, Cantincolpus, e 
Barigazeno, fazendo de ambos hum, nas 
ceo a Cidade de Consamba, qxie Ptolomeu 
mette no Sino Cantincolpus em vinte grãos, 
fazerem-na cabeça do Jleyno de Cam- 
baya, sendo esta a Barigaza, que o mes- 
mo Ptolomeu mette no Sino J>arigazeno 
em grãos; por onde fica conf undido o 
erro dos mappas, e entendidos bem os ter- 
mos, e fins do Reyno Guzarate, cm que 
elles tanto variaram.» Uiogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. ix, cap. 6. 

— Despejar. — Descarregar o ventre. 
— Atirar, despedir, desfechar. — Des- 

carregar um golpe, uma bofetada. —«Co- 
mo os vidos andam juntos, levantou-se o 
fidalgo irado e descarregou no religioso 
uma bofetada tremenda. Estimulado o 
frade, mette mão a um canivete de apa- 
rar pennas, e com elle deu pela garganta 
do cavalheiro e o matou. Preso, duas ve- 
zes fugiu e na ultima veio a Portugal.» 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. J27. 

— Descarregar uma arma de fogo, dis- 
paral-a ou tirar-lho a carga com saea- 
trapo. 

— Descarregar pancadas, dal-as com 
força. 

— Descarregar a culpa sobre outrem, 
imputar-lh'a, dal-o por auctor d'ella, li- 
vrando-se a si mesmo. 

— Descarregar a sua ira sobre alguém, 
desafogar n'elle a sua ira; fixzer-lhe sen- 
tir os seus effeitos. 

— Descarregar a vingança em alguém, 
satisfazer a paixão n'essa pessoa. 

— Descarregar um negocio sobre ou- 
trem, incumbil-o d'isso,Jivrando-se d'esse 
trabalho. 

— Fazer cair, lançar. — Descarregar 
a nuvem iim chuveiro. — aMas os Seria- 
gos ferrados na não trabalharam pela en- 
trar, e sem dúvida o fizeram senão sobre- 
viera huma serração, descarregando logo 

huma trovoada tão soberba, e medonha em 
força, e carrancas, que parecia ira doa 
Ceos.v Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
IX, cap. 4, 

— Cortar, alimpar. — Descarregar as 
arvores de ramos muito bastos. 

— V. n. Bater, dar com impeto.—Os 
tiros descarregavam nos sitiadores. 

— Empregar. 
— Figuradamente: N'elle descarrega- 

vam todas as fúrias, pragas e maldi- 
ções. 

— Termo do jogo de ganaperde. Dei- 
tar as cartas do ganaperde. 

— Descarregar-se, v. refl. Largar, dei- 
tar fóra a carga, alliviar-se do peso. 

— Figuradamente: Exonerar-se, li- 
vrar se do encargo, obrigação, ônus, cui- 
dados. 

— Descarregar-se de divida, obter qui- 
tação, descarga d'ella. 

— Descarregar-se de falsos bens, lar- 
gal-os, desfazer-se d'elles, renunciar a 
elles. 

— Desembaraçar-se. —Descarrregar-se 
da população demasiada. 

— Acabar. 

Tudo isso se descarrega 
Ao porto da sepultura. 
Alriiíi siincta, quem vo3 cega, 
Vos carrega 
Dessa vau desavenfura ? 

GII. VIC., AUTO DA ALMA. 

— Descarregar-se dos humores, pur- 
gar-se. 

— Justificar-se, desculpar-se, mostrar 
a sua innoccncia. 

— Descarregar-se de uma cidpa, de 
uma, accusação. 

— Desembocar, desaguar, entrar. — 
Os rios se descarregam no mar ou em 
outros rios. 

DESCARRÊGO, s. m. (De des prefixo, 
e carrêgo). Descargo. — Descarrêgo da 
cara, do semblante; rosto descarregado, 
alegre. 

— Descarrêgo do dever, da obrigação, 
da consciência, sem encargo, boa con- 
sciência. 

DESCARREIRÀDO, part. pass, de Des- 
carreirar. 

DESCARREIRAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e carreiro, caminho). Termo anti- 
go. Descaminhar, extraviar de porto ou 
alfandega; furta,r a direitos. 

— Figuradamente : Deixar o caminho 
da prudência, da virtude. 

DESCARRIÁDO, adj. Desgarrado, des- 
eneaminhado, extraviado.— Ovelhas des- 
carriadas. 

DESC ARTÁDO,par<. pass. de Descartar. 
DESCARTÀR, v. act. (De des prefixo, 

c carta). Rejeitar as cartas que não ser- 
vem. 

— Descartar-se, v. refl. Deitar fóra, 
pôr do parte as cartas que não servem 
ou não fazem conta, para tomar outras 
tantas do baralho. 
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— Figuradaraente : Desfazer-se de al- 
guma pessoa ou cousa; responder por des- 
culpa em conclusão, livrar-se de rogos, 
instancias. — ^Deixada a questão, D. 
Veríssimo de Lencastre, inquisidor geral, 
dizendo-lhe um amigo que também des- 
cendia de um rei mouro de Cordova, res- 
pondeu: (tNão tem mau jogo quem se des- 
carta de reiv — como os Alegretes se po- 
diam descartar, dizendo que o ser mou- 
ros só lhes convinha por terem o seu pa- 
lacio na Mouraria.n Bispo do Grão Pa- 
rá, Memórias, p. 6G. 

DESCÁRTE, s. m. (De des prefixo, e 
carta). As cartas que rejeitam ou poem 
de parte, em certos jogos, para trocar por 
outras. 

— Figuradamente : Acção de apartar 
de si, de se desfazer de alguma pessoa 
ou cousa. 

— Exclusão, rejeição, pessoas excluí- 
das em eleição. 

— Refugo, pessoas, cousas inúteis, re- 
fugadas. 

— Pessoa de pouco prestimo, inliabil. 
— Termo familiar. Resposta em des- 

culpa ou justificação d'alguma cousa. 
DESCÂSA-CASÀDOS, s. 2 gen. Pessoa 

que suscita inimizade e divorcio entre ca- 
sados. 

DERCASÁDO, part. pass. ãe Descasar. 
DESCASAMÈNTO, .9. m. (De des prefi- 

xo, e casamezito). Acção de descasar, de 
separar dous esposos. 

— Termo antigo. Divorcio, estado^das 
pessoas descasadas. 

DESCASÁR, V. act, (De des prefixo, e 
casar). Separar dous esposos, declarar 
nullo o matrimonio, separar os cônjuges. 

— Por analogia: Desemparelhar, des- 
irmanar, perturbar a ordem de certas 
cousas, apartar, separar de cousa ou pes- 
soa habitual. 

t DESCASCADO, part. pass. de Des- 
cascar. 

DESCASCADÔR, s. m. (De Descascado, 
com o suffixo vtdor»). Homem que descas- 
ca arvores, cocos, mangues, etc. 

— Engenho de descascar arroz, café, 
etc. 

DESCASCADÚRA, s.f. (De descascado, 
com o suffixo «ura»). Acção de descas- 
car ou tirar a casca. 

— A ferida que fica nas arvores no logar 
d'onde se tirou a casca: v. g. por se terem 
tirado borbulhas para enxertar. 

DESCASCAMÊNTO, s. m. (Do thema des- 
casca, de descascar, com o suffixo «men- 
te»). Acção de tirar a casca; estado do 
arvoredo descascado. 

DESCASCAR, v. act. (De des prefixo, e 
casca). Escascar, tirar a casca. 

— Descascar arvores, fructas, legumes. 
— Descascar o rosto de posturas, a ca- 

he^a de caspa, tirar a côdea, crosta. 
■— V. n. Perder, largar a casca. 
— Termo d'Alveitaria. Cair o casco & 

besta. 

t DESCASPÁDO, part. pass. de Des- 
caspar. 

DESCASPÀR, V. act. (De des prefixo, 
e caspa). Tirar a caspa. — Descaspar a 
caheqa. 

DESCÁSQÜE, s. m. O acto de descas- 
car. 

f DESCATIVÁDO, part. pass. de Des- 
cativar. 

DESCATIVÁR, v. act. (De des prefixo, 
e cativar). Livrar do cativeiro, libertar. 

— Descativar os cercados, descercar, 
fazer levantar o cerco. 

— Figuradamente: Livrar da sujeição, 
desprender. —Descativar o animo das cou- 
sas terrenas.—Descativar os pensamentos 
absortos. 

— Descativar tm rei, livral-o da su- 
jeição a validos, conselheiros a quem obe- 
decia como cativo. 

— Descativar-se, v. refi. Livrar-se do 
cativeiro, da sujeição. —Descativar-se das 
paixões. —Descativar-se de si mesmo. 

DESCAUDÁLO, adj. (De des prefixo, e 
cauda). Termo de Zoologia. Que não tem 
cauda. Diz-se dos animaes privados com- 
pleta ou quasi completamente de cauda. 

DESCAUDÁTO, adj. (De des prefixo, e 
cauda). Termo deBotanica. Sem cauda.— 
Sementes descaudatas. 

DESCAULECÍDO. Vid. Descaulino. 
DESCAULÍNO, A, adj. (De des pre- 

fixo, c caule). Termo de Botanica. Que 
não tem caule.—Planta descaulina. 

DESCAUTÉLA, s. /. (De des prefixo, e 
cautela). Falta de cautela, de cuidado, 
incúria. 

«Passos adianta; e os metlos despedindo, 
líefrescava, em dulcissiinas lembranças, 
Antigas tradições da Ilha famosa 
Ein que viera A luz; o labyrintho, 
Cujos enleios iniitnva a Dansa 
Diis Donzellas de Creta ; o tâo ügudo 
Dedalo, e iides-caiitéla do seu ícaro; 
De Ariadna, e Phédra os fados tào infestos; 
De Idomenèo oféro, e triste voto." 

FRANC. M. DO NASC., OBR., tOin. VII, p. 17. 

f DESCAVALGÁDO, part. pass. de Des- 
cavalgar. 

DESCAVALGÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e cavalgar). Desmontar, descer as 
peças d'artilheria das carretas ou repa- 
ros. 

— V. 71. Apear-se, descer do cavallo. 
— «Descavalgaudo á porta do pa(^o, en- 
trou na salla a tempo que o imperador 
acabava de comer, armado d'armas de 
verde e ouro, fortes e louçãas, mas tão 
desfeitas como aquellas que sentiram em 
si as forcas e golpes dos cavalleiro Tris- 
te, levando um continente tão airoso e 
loução, que só por elle houvera de ser co- 
nhecido naquella casa, se a distancia do 
tempo, que havia que delia partira, o não 
estorvara.D Francisco de Moraes,HPalmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 52, 

DESCAVÁR. Vid. Cavar, Escavar. 
DESCAVEIRÁDO. Vid. Escaveirado. 

DESCENDÊNCIA, s. f. (Do thema des- 
cende, de descender, com o suffixo «en- 
cia»). Progenie, geração; serie de n'DO 
e netos que descendem ou procedem 
um mesmo tronco, de um pae ou prog®' 
nitor commum. — ^ Donde ficou mostran 
do a grande nohresa dos Christãos, 
tal descendencia tinhão: como tamh&m 
quis mostrar o Poeta, quando por engi''^'"'' 
decer a Eneas, disse delle, que fora 
rado do sangue dos Deoses.» Fr. Thom^^ 
da Veiga, Sermões, Part. i, fo'- ' 
col. 2. 

DESCENDENTE, adj. 2 gen. (Do lati® 
descendens, descendentis, part. act. 
descendere). Termo Didático. Que 
que tende ou se dirige baixo. — 
descendente. 

— Termo de Botanica. — Troço o® 
cendente, parte mais grossa da raiZ; 
qual nascera lateralmente ramos que 
çam varias radiculas, pór cujo meio e ^ 
chupa a substancia succosa que nutre 
planta. 

— Termo d'Astronomia.—Signo,^^ o® ^ 
cendentes, aquelles por os quaes 
sol do solsticio de estio ao solsticio d 
vcrno. ^ 

— Nó descendente, ponto em que 
planeta corta a eclyptica, passando 
hemispherio septentrional para o ni 
dional. , . 

— Termo de Gencalogia. Linha 
cendente, os que saíram d'uma 
pessoa, por opposição á linha í^sceii<^ 

— Termo de caminhos de ferro. 
descendentes, os que se dirigem 
lados baixos d'um paiz, pai'a as costas 
mar, ou para o norte. _ 

— 8. 2 gen. Pessoa que deriva ^ 
origem, que descende ou procede 
tra por linha recta, como filho, neto 
— «Que nom levem peitas, nem serv 
nem teeníps de nenhuãs pessoas 
jam, posto que não hajam feitos 
elles, nem hajam conthias pera tei 
vallos, e Armas, ou mereçad P 
por alguuns erros, salvo se jor de 
dres, e Madres, ou ascendentes, ou f' 
de seus descendentes, ou seus 
dos quaeesjMssam tomar quaeesquer co 
que lhes derem, ou de seus Senhores^ 
que viverem: outro sy possam 
viços de seus parentes aaquem 0^,'es> 
graao, e de seus Caseeiros, e 
com tanto que o serviço nompass^ 
marraã, ou d'huum carneiro, e ^ 
e se lhes alguma pessoa quizsr ja . 
çom de beens, ou d'outro serviço tC' 
enviem-no-lo dizer, pera 
he bem de lhe darmos pera 
denações Aífonsinas, Liv. 
— (1 Que a dom George seu A' pef* 
de juro, & herdade pera todo 
elle, cfc pera todos seus 
linha direita, ou transuersah . 0 
que ho el Rei dom loão seu ^ sU 
ao Infante dom Pedro ^ ' 
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de Coimbra, em Ducaão, & ha 
""ta de Monte môr ho velho com todo seu 

& Penela com todo seu termo, 
outros hens da Coroa, contheudos no 

testamento, que aqui não ponho, 
todos estarem por extenso nas doa- 

5 que lhe el Rei dom Emanuel delles 
(& de todolos hens que deixou a dom 

^ reseruou ho dicto Rei dom loão 
Sisas perd Coroa, declarando que era 

^eiío^ que. sómente pertencia ao Rei, <è 
a outra pessoa, n 

'-nronica de D. Mam 
Damião de Goes 

Manuel, part. i, cap. 
dahi a poucos dias, per merces 

as ao Duque dom laimes pera elle, 
J^^s descendentes da maneira, quefo- 

dadas ao Conde, dom Nuno Aluarez, 

iel^P -PwjMe dom Afonso, filho natural 
dl primeiro deste nome, 3 ^cojt senhora de mais de cinquoenta 

sos fortalezas, & lugares ra- afora outras heranças, quintas, & 
^aes, entre hos quaes lugares, & forta- 

entrão ha cidade de Brt 
^«í-Ses 
Oi 

agançaj Gui- 
Barcellos, Chaues, Villauiçosa, 

ias^^ (S; outras villas cerqua- 
"owe: 

• fè castellos, que tenho por excusado 
^ 2)or estarem declaradas em suas 

grandeza da qual merce fez 
^ a muitos vários juizos, dizendo cada 

a que seu parecer, & affei- 
0 ho mais inclinaua.D Idem, Ibidem, 

cap. ' 

depois quo contra os descendentes, 
^ escrava Agar victorias grandes teve, 
inhando muitas terras adjacentes, 

gSzendo o que a seu forte peito deve : 
prêmio d'e8te3 feitos exeellentes, 

cii-lheo supremo Deos, cm tempo breve, 
filho, que illutrasse o nome ufano 
oellieoso Keino lusitano. 
CAM., Lus., c.,iii, est. 2ü. 

^"ta lhe dá co'o titulo excellente 

Ist j P®'"^'íor, que sobre as outras mande : p ® feito se parte diligente 
em sancta vida acabe e ande : 

gj aqui fica o nome do potente 'norim, mais que todoa digno e grande, 
c descendentes, donde vem 

®) que agora o império manda e tem. 
idem, ibidem, c. VII, est. 3G. 

mais a este proposito Va' 

hlo ' ® primeiro dos Reys no capi- 
que não estiuera o rigor do 

pelo^j' Deos dera ao Sacerdote Heli, 
«ei(j reprehender a 

*®'í5o tirou o Sacerdocio 
«ej-jjj- j'"' ficassem seus descendentes 
log ^ ° o Templo outros ofjicios me- 

que lembrados dagran- 
® Çue lhes tirara, para dar 

' 5'!'® melhor a merecessem, pro- 
'>nais apontados, & se mos- 

Th zelosos no seruiço de Deos.» 
Veiga, Sermões, Part. i, 

— «-E como Deos entaõ a 
Pd: 
h, 

[ 'Concedia copiosa descendencia 
ç do Universo, entrou Thu- 

^^'^iterr^ "íwiíos descendentes pelo mar ^^^0 até chegar ao Estreito de Gi- 

hraltar.t Antonio Cordeiro, Historia In- 
sulana, Liv. i, cap. 3. 

DESCENDER, v. n. (Do latim descende- 
re). Proceder de um tronco, tirar a sua 
origem. 

Do alto appellido sào, que descendia 
Na ricá Hespanha, Ia dos Keya primeiros, 
Da princesa que foi do pay achada 
Comendo num casal a mal assada. 

CORTE BEAL, NAUF. DK SEPULV., C. 14. 

— <íNão deve esse descender do villão 
do Danuhio, tão celebre na historia Ro- 
mana pela liberdade, com que fallou ao 
Senado na oppressão da suapatria.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 182. 

— Derivar. — Paixão que descende do 
coração. 

— Transcender, communicar-seaos des- 
cendentes. — (íE porque seer Conselhei- 
ro d^ElRey he reputado por grãde digni- 
dade, que trespassa, e descende a toda 
sua geeraçom, bem parece seer cousa razoa- 
da, que pera ello nom seja alguém escolheito 
a menos de haver a dita idade, ca em 
outra guisa per mingua de hoo siso, li- 
geiramente poderia dar tal conselho a El- 
Rey, de que se lhe seguiria grande des- 
serviço, e dampno ao Regno: pero seendo 
alguum muito conjunto a ElKey em san- 
gue, ainda que nom fosse da dita idade, 
honestamente o poderia fazer do seu con- 
selho, por lhe fazer honra mais, que por 
seer conaelhado per el.s> Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. i, Tit. Õ9, § 14. 

— Proceder.—Divida que descende áe 
feito crime. 

— Antigamente: Pender, dirigir-se 
para baixo, descer, baixar. 

Eu sou est rella do ceo, 
E despois vos direi qual, 
E quem me ca dcscendco, 
E a que, e todo o al 
Que me a mi aconteceo. 

QIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

DESCENDIDO, part. pass. de Descen- 
der. 

DESCENDIMÊNTO, s. m. (Do thema 
descende, de descender, com o suffixo 
«mente»). Acçào de descer, de baixar; 
descida, descimcnto. — O descendimento 
do Espirito Santo.—O descendimento cZa 
cruz, 

DESCENSÃO, s. f. (Do latim descentio- 
ne). Acçào de descer, do baixar. Vid. 
Descenso. 

— Termo de Astronomia antiga. —Des- 
censão de uma estrella, distancia entre o 
ponto equinoxial e o ponto do equador 
que desce com esta estrella abaixo do 
horizonte, na espliera recta ou obliqua, 
donde se tomam as denominações de — 
recta, e obliqua. 

— Termo de Musica. Movimento para 
baixo, de quem bate o compasso: oppõe- 
se a elevação ou movimento para cima. 

DESCENSIONÁL, adj, 2 gen. Differença 

entre a descensão recta e obliqua, da 
mesma estrella, e do mesmo ponto do 
céo. 

DESCÈNSO, s. 77». (Do latim descensum, 
supino àe descendere). Termo de Phisica. 
Movimento, tendencia ou queda de um 
corpo para o centro da terra. 

— Linha do mais breve descenso, li- 
nha, pela qual um corpo, quo ode em vir- 
tude do seu peso, chega de um ponto dado 
a outro ponto dado em menos tempo do 
que se caisse por outra qualquer linha, 
passando pelos mesmos pontos. E a curva 
chamada cycloide. 

— Termo de Chimica. Distillação por 
descensão, a que se faz por meio do fogo 
posto por cima das plantas aromaticas, e 
não por baixo como ó usual. 

DESCÉNTE, s. f. (De descer). Baixa, 
vasante da maré. Vid. Vasante. 

DESCEPLÍNA. Vid. Disciplina. 
DESCER, v. n. (Do latim descendere). 

Eaixar, vir do cima para baixo. — <í.Não 
tardou muito que as donzellas desceram 
ao pátio, que ainda não estavam mettidas 
na prisão, que o gigante não teve espaço 
de o poder fazer, por acodir a seus ca- 
valleiros, que andavam na batalha com o 
do tialvage, e achando-o tão mal tratado, 
que quasi estava sem acordo, se o seu não 
fora tal, que co'elle se suppria a falta dos 
outros remedios, e com toda diligencia lhe 
cataram as feridas; acodindo e provendo 
aquellas onde lhe parecia que havia mais 
necessidade.» Francisco de Moraes, Pal- 
meirim d'Inglaterra, cap. 28. 

As areias do fundo a tanta altura 
Vai o rápido moto arrebatando, 
Con-.o se a terra ao Ceo subir quizesse 
E que ao centro da Terra o Mar descesse. 

ROLIM DE MOURA, KOV. DO HOMEM, C- H, Bst. 56. 

Imaginae tamanhas aventuras, 
Quaes Eury.stheo a Alcides inventava; 
O leiío Cleonco, IIarpi:is duras, 
O porco de Erymantho, a Hydra brava : 
Descer enifim ás sombras vãs o escuras, 
Onde os campos de Dite a Estyge lava : 
Porque o maior perigo, a mor atironta. 
Por vós, oh Rei, o esprito, e carne 6 pronta. 

cAM., Lus., c. IV, est. 80. 

— «Vindo hum peregrino Português de 
Roma pera Portugal, decia daquella alta 
& fragosa montanha, chamada Montsi- 
nisa, que diuide o Piamonte da Saboya.» 
Heitor Pinto, Dialogo da Vida Solitaria, 
cap. I. ■ «Do Ceo, diz o Saiito, áesce por 
nossa parte o Principe dos Anjos Christo 
nosso Senhor: (& dos infernos vem contra 
nós o principe dos demonios Lucifer.» 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, part. i. 
fl. 15, col. I. 

Mas logo ao outro dia seus parceiros, 
Todos uns, e da côr da escura treva, 
Descendo pelos ásperos outeiros. 
As peças vêm buscar que esfoutro leva. 

CAM., LD6., c, V, est. 30. 
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Adeus, Nizarda minha, 
jque se escurece o cou e a luz me falta, 

que para vôr-vos tinha : 
A lua vae mui alta, 
descem as nuvens tristes 

para o fundo do mar onde me vistes. 
BISPO DO GRÀO PAR,(, MKMORIAS, p. 123. 

— <íEvendo nós Ahràlião Ortelio, e nos 
mappas communs, que vem da Europa, 
lançado o rio Indo na enceada ãe Cam- 
bada, (sendo elle o verdadeiro que atra- 
vessa o Reyno do Cinde, e vem emhocar 
no mar,) e os Guzarates lançados do Indo 
pera fóra, estando elles tanto do Indo 
per a dentro; e- cuidando donde nasceria 
tamanho erro, nos parece que foi do Ro- 
teiro de Nearcho Capitão de Alexandre 
Magno da viagem que por seu mandado 
fez pela costa da índia até o rio Eiifra- 
tes, que Alexandre, segundo conta Ariano 
author Grego, depois de vencer Poro, des- 
ceo até o mar, onde mandou, ordenar huma 
Armada pera ir descuhrir aquclla costa, 
em que mandou por Capitão esta seu grande 
privado Nearcho, que diz Ariano, que sa- 
hio pdo rio Indo fóra na costa dos Ar- 
hios, e como sempre tinham andado por 
derredor do Indo, que se divide em mui- 
tos ramos pera differentes partes, tomando 
differentes nomes, todos os rios que acha- 
vam, cuidavam ser o Indo, e por isso diz 
o Roteiro, que sahirapor elle fóra.» Diogo 
do Couto, Décadas, IV, Liv. 9, cap. G. 
— «.Confirmamos com o santo chrisma a 
muitos, acçào em que admiramos ind.ios e 
Índias de nação, pintadas as caras da 
meia face para haixo com tintas como 
cinza indelevel, e tal havia que, princi- 
piando na raiz do cabello no meio da testa 
um grosso fio d'aquella tinta escura, cor- 
tava até á ponta do nariz, descendo em 
linha recta pelos beiços até á ponta da 
harha, coisa mais ridicula ainda que os 
signaes das damas em França e em Portu- 
gal, ou ao menos ridicularia igual,» Idem, 
Ibidem, p. 204. 

Aqui chegamos, quando o Sol dourado 
Para os braços de Tethis já descia, 
De Phlegon, e de Evo arrebatado, 
Que levSo a fenecer nelles o dia; 
O Ceo compunha vespero inclinado, 
E as estrellas por tochas accendia, 
Vendo ao Phenix do Ceo, que no Occidente 
Morre por ir nascer entre outra gente. 

OABii. TEE. nu CAsino, uT.YSsfiA, c. III, est. 23. 
For fi não dsíceo Júpiter á terra 

Em diversos semblantes V 
Nào temeo muito mais a tua guerra, 

Que a guerra dos gigantes ? 
Contra Marte os teus raios nào despedes, 

NSo lhe aplaeas a ira ? 
Não fica prezo nas vulcaneas'rcdes 

Por Venus não suspira? 
J. X. DE MATTOS, Bl.MAS, p. 132. 
Pela encosta do monte mansamente. 

Ambos co'a lenha ás costas no cjijado. 
Vinha descendo Braz velho, e prudente, 
Com Anfriso ainda moço, c namorado : 

A este tempo Agrário, que somente 
Está em seus pezares elevado. 
Imaginando que ninguém o ouvia, 
Com lagrimosa voz assim dizia. 

ÍDEM, lUIDEM, p. 180. 

Em mar o Tejo, sem que satisfeito 
Me sinta de chorar ; e não entendo 
Como inda tenha lagrimas no peito ; 

Pois quando vai o preamar descendo, 
íáe acaso com mnis força o pranto solto, 
Toma a vir claramente a agua enchendo. 

IDKM, IBIDB3I, p. 201. 

Mas, oh! repara 
A quantos, como tu, leigos izentos 
Em seu cruel aljiibe opprime, e vexa ! 
üh ! se uin raio voraz dos Ceos descesse, 
E todos os aljubes ahrazasse ! 
Quiíntas, oh Ceo ! oh, quantas seevitárào 
Vexações, injustiças, e insoleneias ! 

nraiz DA ciíuz, nvssopR, c. vi. 

Este estupendo M:igico conhece 
Das pedras, e das plantas as mais raras 
As oeeultas virtudes ; sabe a língua 
Das Aves, e Aniinaes ; com seus eonjuros 
Muda as louvas searas ; sobre a terra 
Mil vezes faz descer trovões, e raios. 

IDI!M, IBIDEJI, c. VJII. 

Ja fluctua 
O pendilo branco ao vento matutino. 
Dá signal o clarim, viseiras descem. 
Lança em punho. 

OAISUETT, D. BKAMCA, C. I, Cap. 5. 

Embalde tenta de descer de novo, 
E salvar-se na fuga : a turba irnmonsa 
De toda a parte açode. 

IDEM, IBIDESt, C. VII, Cap. 14. 

Tres igneos globos, vivos luminares. 
Por tres continuas noites se aceenderaõ, 
E da vasta extensão dos turvos ares, 
Aos altos topes dos baixeis descerão. 

AGOST. DE MACEDO, ORIENTE, C. I, est. 82. 

Ao pé desse portal, que veste o musgo. 
Encontrou-os chorando o sacerdote, 
Que da serra descia á meia-noite, 
Pelo sino das preces convocado. 

ALEX. UERCULANO, A AERABIDA, cap. 15. 

— Apear-se. Descer da carruagem.— 
Descer do cavallo. 

Tres vezes quiz atraz volver o vòo 
Das bellas aves o soberbo tiro, 
E tres vezes o Gênio vingativo. 
Sacudindo raivoso o longo açoute, 
O constrange, por íim, a tomar terra. 
Alli do Carro desce., e as palpadólas, 
l'ela cega Caverna entra animosa. 

BINIZ DA CRUZ, HYSSOPE, C. II. 

— Estender-se, alongar-se para baixo» 
declinar. 

Oa cabellos da barba, e os que dcceni 
Da cabeça nos honibrob, todos eram 
Uns limos preiihes d'agua, e bem parecem 
Que nunca brando pentem conheceram ; 
Nas pontas pendurados nào falleeem 
Os negros misilhões, que ali se geram ; 
Na cabeça por gorra tinha posta 
Uma mui grande casca de lagosta. 

cAM., Lus.,c. VI,est. 17. 

— Figuradamento: Baixar, diminuir, 
abater. — Desceu muito o preço das mer- 
cadorias. 

— Descer o valor de cãguma cousa, 
descair. 

— Descender, vir, proceder. 
— Ser menor, ter menos. — O numero 

dos combatentes não descia de trinta mil. 

— Nenhuma das embarcações descia ® 
cincoenta peças. 

— Vir de um logar para outro 
— Passar, transferir-se, transmittir-®®' 
— Termo de Musica. Abaixar o 

da voz, passar á nota mais baixa da 
cala. 

— Figuradamento: Baixar de elevaÇ''' 
moral, declinar, abater-se, 
aviltar-se. — «.4 falsa philosophicí co 
ganosas asas de soberba sobe pera de^ / 
dfe a verdadeyra desce pera subir, o ^ 
tor Pinto, Dialogo da Verdadeira PW 
sophia, cap. 4. ,, 

— Ceder do respeito, o foros 
andam annexós. 

— Cair. — cArcelio, cÊ" Oriano..- 
nharão até uma fonte, que descia da 
tura de uns penedos cobertos de 
fazia um fundo seio, debayxo de dou^ 
pados carvalhos, que o cobrião com y 
ciosa latada de videyras, que por tw 
igualava, & fazião huma grande 
sobi^e a verdura.r> Francisco Eodrig 
Lobo, O Desenganado, Disc. ix. 

— Seguir o seu curso. — «Desceudo 
um dia o rio em iima canoa, 
suas fazendas, que abrangem cinco 
léguas da terra, viu um homem ^ 
em um cacoal colhendo solicitainen 
frucfo de que já tinha quasi cheid a 
noa. Parou liarbosa e perguntou o 
fazia ? Respondeu, de dentro o visi « 
dos cacoaes: alistou aproveitando o 
o ladrão do Barbosa deixou aqui p^''' 
Bispo do Grão Pará, Meníorias, 

Descer da burra, ou da 
(ler. ^ 

as partes cm que cllo se dividiu? 
— Descer no discurso, passar i as 

matérias que ficam depois. 
— Baixar, declinar em vigor, P' 

rapidamente. — O innocentinho desc 
ventre á sepultura. . jn- 

— V. act. Abaixar, pôr em . 
ferior, trazer do cima para baixo, 
para baixo. — Descer a vidraça- 
cer a porta levadiça. — Descer 
dro. jj 

— Apear.— Desceu-o do ^ ^rgo- 
— Figuradamento : Privar do 

— Descer do mando, do officiOf 
dade. y. fa- 

— Antigamente: Abater, 
zer descair.— Afortuna desceu 
tinopla. _ a 1'^'' 

— Obrigar a ceder, a abatei-s > 
milhar-se. — Descer a soberba. 

— Descer com golpe, dar g® P ' 
bar. . , , vir o® 

— Descer-se, v. refl. 
cima. — Descexi-se ao terreiro- 
se da arvore. do cav^' lio- 

— Apear-se. — Desceu-s6 ^ 
— ^Senhora, quem "''i 
combate, que fraqueza tao O in 

esforço tão fraco pôde 
cousas grandes não acab^- 
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® contrario, que também com PoU- 
passára outras palavras de não mc- 

'^onjianqa, se desceram dos cavallos 
se melhor poder ferir. Esta segunda 

('■talha foi tão temerosa e cruel qual se alli 
'^'wicíi fizera ozdra tal: que posto que 

o cavalleiro Triste houve com Al- 
'"^ourol foi grande, em comparação desta 

o não parecia.» Francisco de Moraes, 
almeirim dTnglaterra, cap. GO. — «Pon- 
1 olhos no proprio lugar, quando o 

viu,ficoxi tão fora de si, que, não po- 
^iido ter-se no cavallo, se desceu, encos- 
^Mo-se á arvore onde antes o escudo es- 

Pendurado, queixando-se de sezi des- 
'^^ido, suspeitando que o cavalleiro, com 

o dia passado houvera batalha, o fur- 

Idem, Ibidem, cap. 72. 
~ Ceder, renunciar, desistir, mudar. 

■"■■Descer-se da demanda.—Descer-se da 
opinião, do seu proposito. 

^'sto maÍ3 se ajnnta, que a hum devoto 
^accnlote da lei dc Jlafiiniedo, 
^03 odios concebidos iiiio remoto 
-ontni a divina Fé, que tudo excedo, 
'fn formn do prcplieta fa'so c noto, 

Wiio do filho da oscrava Agar procede, 
aeoho odioso etn sonhes llio appiireci, 

de seus odios inda se nno i/ece. 
CAM., i.us., c. viir, cst. 47. 

"^Descer-se da humilhar se. 
cj^^^CERCADO, part. pass. do Descer- 

ç J^ESCERGADÔR, ,s. m. (Do des prefixo, 
j cercadôr). O que obriga o inimigo a 
^ntar o cerco d'uma praça. 

Ce V. act. (De des prefixo, c car). Desfazer, destruir a ccrca ou 
que cingo algum terreno. 

u»~~lGrmo Militar. Fazer levantar o 
•^0 ou assedio.—Descercar uma praça. 

caT~ ®®®c^i'car-se, v. refí. Ficar descer- 
co os sitiados levantar o cêr- 

sitiadores. 
jgj, s. m. (Dc des prefixo, e 
to j°)'_^A.cçSo de descercar; levantamen- 

® cerco ou assedio d'uraa praça. 
ESCERRÁDO, part. pass. de Des- 

, J'Escerrár, i,. act. (De des prefixo. 
Abrir, patentear o que estava 

manifestar o que estava enco- 
vedado á vista, á entrada, ao passo. 

^Descercar o segredo, divulgal-o. 
JESCHAMBO. Vid' Escãibo. 

fij r^CHANCELLADO, part. pass. de 
®®cliancellar. 

fijjo ^^^'^NCELLÀR, V. act. (De des pre- 
® í^hancellar). Tirar a chancella, o 

CfaijQ ® estava sellado ou la- 

(De descido). Acção e 
de descer. 

— vi inos corctíis armados 
'^ndn ' viaeirns, peitos d'aeo 
lín, ® ®®<^spelha vncillante a Ina, 
CoriiQ d "IÇ"ai d!<m que da .nmeia soe 

® anSo que abata a erguida ponte. 
^brett, cam., o. vn, cap. 2. 
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— Logar inclinado por onde se descq; 
ladeira, declive. 

— Figuradamente : Descaímento, de- 
cadência. — Descida do cume da gloria. 
— Descida da antiga elevação. 

— Descida dos corpos graves. Vid. Des- 
censo. 

DESCÍDO,2'«''<.^a.'5s. do Descer.—m Tem 
descido muito gentio; mas elle acha tão 
mau exemplo no commum dos catholicos e 
do reino, que muitos se tornam a metter 
ao matto: e muitos que ficam e se bauti- 
sam me parecem tão gentios depois como 
d'antes. Bem sinto eu que assim se malo- 
gre o sangue de Jesus Christo, e tomara 
ter lagrimas de sangue com que chorasse 
tantas misérias.Iiispo do Grão Panl, 
Memórias, p. 14. 

DESCIFRAR. Vid. Decifrar. 
DESCIMBRAMÊNTO, s. m. (Do thema 

descimbra, de descimbrar, com o sufTixo 
«mento»). Termo de Architcctnra. Ac- 
ção de descimbrar. 

•DESCIMBRAR, d. act. (Do des prefixo, 
c cimbrar). Termo de Architectura. Ti- 
rar os cimbres a um arco ou abóbada. 

f DESCIMÊNTADO, pari. pass. de Des- 
ciroentar. 

DESCIMÊNTAR, V. act. (De des prefixo, 
e cimentar). Desfazer os cimentos ou ali- 
cerces, arruinar tirando-os. 

— Figiuvadamente : Descimeiitar a so- 
ciedade, destruir, abolir as instituiçFíes 
que lhe servem de base. 

DESCIMÊNTO, s. m. (Do thema desce, 
de descer, com o suffixo «mento»). Ac- 
ção de descer ou do ser descido; acção 
do baixar ou tirar alguma cousa do lo- 
gar elevado onde estava para a p^r em 
baixo.=Usa-se ordinariamente d'csto ter- 
mo quando se falia do corpo de Jesus 
Christo que foi descido da cruz. — O des- 
cimento da cruz. 

— Incursão.—O descimento dos indios 
do sertão para as aldêas. 

DESCINGÍR, V. act. (De des prefixo, o 
cingir». Tirar, desapertar o cinto, cingi- 
douro ou cousa que cinge. 

— Descingir o cinto, as pidseiras, o 
talabarte. 

— Descingir a espada, tiral-a da cinta. 
— Figuradamente : Dep('r a capada, o 

diadema. 
— Descingir se, v. refl. Tirar a si mes- 

mo o cinto, desapertal-o. 
— Figuradamente: Tomar mais liber- 

dade, soltura do que antes o cingia. 
DESCIFLÍNA. Yid. Disciplina. 
DESCOAGULAÇÃO, s. /. (De des pre- 

fixo, e coagulação). Acção de descoagu- 
lar, descoalhar um liquido que estava coa- 
gulado, ou coalhado. 

— Derreti mento. 
DESCOAGüLADO, part. pass. de Des- 

coagular. 
DESCOAGULANTE, part. act. do Des- 

coagular. 
DESCOAGULÃR, v. act. (De des pr>3- 

fixo, o coagular). Termo deChimica. Fa- 
zer com que so derreta, dissolva, ou tor- 
ne liquido o que estava coagulado.— Des- 
coagular o sangue. 

— Descoagular-se, v. refl. Descoalhar- 
se. 

DESCOALHADO, part. pass. de Descoa- 
lhar. 

DESCOALKÁR, V. act. (Do des prefixo, 
e coalhar). Desfazer, derreter o que es- 
tava coalhado; descoagular.— Descoalhar 
o leite. — Descoalhar os humores. 

— Dessjelar. — Descoalhar o caramelo. O 
— V. n. Tornar-so liquido, desgelar, 

derreter-se, fundir-so. 
—Figuradamente: Desprender-seprom- 

ptamentc. 
DESCOBÉRTA, s. f. (Do descoberto). 

Acção dc descobrir alguma cousa nova 
nas artes, scicncias. etc. Vid. Descobri- 
mento. 

— Terra novamente adiada. 
— Termo Familiar. Achado, manifes- 

tação dc uma cousa que se ignorava; 
cousa descoberta inopinadamente. 

— Termo Militar. Operação de sair 
a reconhecer o campo do inimigo. 

— SvN. Descoberta, Invenção. A idéia 
de descoberta applica-se mnis propria- 
mente ás sciencias ; a de vivenção ás ar- 
tes. Uma descoberta desenvolve os nos- 
sos conhecimentos ; uma invenção habili- 
ta-nos com os socorros o recursos de que 
carecemos. 

DESCOBÉRTAMÊNTE, adv. (Dc desco- 
berto, com o suffixo «mente.») As cla- 
ras, abertamente, manifestamente, sem 
disfarce nem rebuço, sem dissimidação, 
visivelmente. 

DESCOBERTO, pari. pass. irrogidar de 
Descobrir. — Eforom descubertas a Sam 
Paxdo as suas paridades deles.t Acto 
dos Apostolos, cap. 9, § 24, em Inéditos 
d'Alcobaça, Tom. i.— «N^os ElRry vee.ndo 
e consirando como em estes nossos Regnos, 
dês -pouco tempo a cá, assy os naturaacs 
dclles, como outras pessoas estrangeiras 
usarom, e usam de fazer muitas desvai- 
radas moedas falsas, nom curando das 
penas, que lhes em Direito Commum enos- 
sas Iryx som postas, fazendo esto sem te- 
mor que ajam de seerem acttsados, atre- 
rendo-se nas amizades e dividos, que ham 
com algumas pessoas, e nom som de suas 
maldades descubertos, pera serem puni- 
dos, e acusados per alguns, lue o sabem, 
porque nom entendiam aver prol ataa ora; 
vollo qual ao nosso serviço, e dos mora- 
dores dos nossos Regnos se seguio, e segue 
grande dapno: e porem porque se taaes 
malefícios nom encobram, e aver aazo de 
se fazer direito e justiça, hordenamos, 
estabelecemos, epoemos por Ley, que qual- 
quer, que moeda falsa fezer, ou jabricar, 
ou for em conselho de a fazer, ou enco- 
brir, que aja as penas, que lhe o direito 
e nossas Leyx dam; e que qualquer, que 
seus beens pedir, nós sejamos theudo de 
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lhos dar, dando esse, a que nós delles fe- 
zermos mercee, a nós a dizima parte do 
que desses beens ouver, e que esse, que nos 
os ditos beens -pedir, aja as nove partes del- 
les livremente sem outro embargo.d Orde- 
nações Affonsinas, Liv. 5, Tit. 5, §. 3. 
— aE o que pior era, se em alguuns tempos 
acontecia gxierra antre nossos Regnos, e 
aquelles, honde elles andavam omisiados, 
era a elles aazo por seus mesteres, e por 
os leixaremallá viver, vir em fazer guerra, 
e mal á terra, donde som naturaaes, a 
qual som theudos de defender: outro sy 
per elles eram àescn\i&vios muitos segredos, 
que vinham saber nas terras, honde ha- 
viam conhecimento; e por tolhermos taaes 
aazos, e grandes dampnos, que se a elles, 
e aa nossa terra podem seguir, segundo 
ja per experiencia vimos em nos tempos 
passados.T> Ibidem, Tit. Gl, §. 1. — «J? 
cada alimaria destas tinha antre as 
mãos hum cirio negro, que ardia sem 
se consumir, tão altos que chegavaõ á 
maior altura daquella Eça. Nos outros 
cantos da quadra que o derradeiro degráo 
fazia, estava em cada humhuma imagem 
de Gigante armado com todas suas armas, 
sómente a cabeia descuberta, porque no 
rosto mostrava mais ferocidade, que nas 
armas que lho podiaõ cubrir.» Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 25. — <i.E tam- 
bém já nestes dias era descuberto que 
todos se perdiam naquelle reino de Oram- 
bretanha, ainda que ninguém podia saber 
como isto fosse, se não Daliarte, a quem 
nada era occulto. E por esta causa mui- 
tos cavalleiros famosos acodiam aquella 
parte. E como alli entravam, e iam ter 
onde a fortaleza de Dramusiando estava, 
não sabiam mais delles. v Francisco de 
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 14. 

Brada o comitre, venrio a morte perto, - 
Que acudào ao perigo descoberto. 

BÁ DE MEKEZKS, MALA CA CONQ., 11V. I, CSt. 36. 

— «D. Garcia allegava, que muito an- 
tes daquillo foram descubertas por Ãn- 
tonio de Brito, e que o Magalhães fora 
alevantado, e que os Eeys daquéllas Ilhas 
receberam primeiro nellas os Portuguezes, 
e mandáram requerer a ElRey de Portu- 
gal, que mandasse fazer fortaleza em suas 
Ilhas, e assentar commercio em suas ter- 
ras : mandando Ellley de Ternatc, e indo 
em pessoa o de Tidore a Amboino buscar 
Francisco Serrão, que alli estava perdido 
da companhia de Lourenço de Brito, e so- 
bre quem o agazalharia, e daria em terra 
lugar pera fortaleza aos Portuguezes, ti- 
veram muitos desgostos hum com o outro, 
requerendo-lhe sempre D. Garcia, que se 
fosse pera aquella fortaleza, e que lhe da- 
ria hum lugar apartado, em que estives- 
sem todos.D Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. III, cap. 3. — «(Que tanto quefechá- 
ram as portas logo o deram) havendo que 
eram descubertos, recolhêram-se pera a 
Cidade.T> Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 1. 

Eig nos bateis o fogo se levanta 
Na furiosa e dura artilheria ; 
A plúmbea pella mata, o brado espanta, 
Ferido o ar retumba e assovia : 
O coração dos Mouros se quebranta, 
O temor grande o sangue llie resfria : 
Já foge o escondido de medroso, 
E morre o descolerto aventuroso. 

CAH., Lus., c. I, est. 89. 

Descobre o fundo nunca descoberto 
As areas ali de prata fina; 
Torres altas se vêm no campo aberto 
Da transparente massa crystallina. 

IDEM, IBIDKM, C. IV, CSt. 9. 

N'estas palavras o discreto Gama 
Enxerga bem que as Naus deseja perto 
O Catuiil. porque com ferro e flainma 
Lh'as assalte, por odio descoberto. 

IDKJI, IBIDEM, c. VIU, CSt. 86. 

Aecende-so de vclla o meu desejo ; 
E sem que me fartasse, 

No eburneo colo descuberto a bejo 
Nos olhos, e na face. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 136 (3." ed). 

Ab (besouro a meus olhos escondido ! 
Só descuberto agora; 
Qual tentou atrevido 

Ir-tc buscar ás RcgiOes da Aurora ? 
Ou es. talvez Olaia, case tbesouro, 
Que já cahio do Oco ein chuva de ouro; 

Mas de outro Ceo descerão 
As tuas perfeições 

Defabulas subtis, não se íizerào 
Tão raras proporções. 

IDEM, IBIDEM, p. 293. 

— 'Padre' torvo d aspecto Affoneo clama; 
'Padre, que heis descoberto? Que esperanças, 
Que novas me trazeis ?' 

— 'Tem confiança 
Em meu poder, ó rei dos portuguezes. 
Tua filha verás, vô-la-has. 

OAnRBTT, D. BRANCA, C. IX, Cap. 3. 

— Homem descoberto, franco, sem re- 
buço, nem dissimulação ; sem resguardo, 
desacauteladocontra engano, astucia, dolo; 
nimiamonte franco. 

— Poder andar com a cara descoberta, 
sem receio de que lancem em rosto a me- 
nor falta ou irregularidade no caracter, 
no procedimento. 

— Termo de Esgrima. Que se descui- 
da de cobrir o corpo com o ferro, e se 
expõe a ser ferido pelo adversario, na 
parte que assim fica sem defesa. 

— Em descoberto, sem abrigo ou res- 
guardo, ao sol, á chuva, ao relento. 

— Á cara descoberta, abertamente, 
sem dissimulação, nem disfarce. 

— A peito descoberto, sem armas de- 
fensivas ; afoutamente, e com franqueza. 

— 8. m. O mundo conhecido, e achado 
pelos navegantes, o viajantes. 

DESCOBERTÚRA, s. /. (Do descober- 
to, com o siiffixo «ura»). Acção do tirar 
a cobertura, ou de descobrir alguma pes- 
soa ou cousa. 

DESCOBRIDÕR, s. m. (Do thema des- 
cobre, de descobrir, como suffixo «dôr»). 
Pessoa que descobre, que faz descobri- 
mentos. — Descobridor de terras. 

Olha cá dous Infantes, Pedro e Hennqo") 
Progenie generosa de Joanne : 
Aquelle faz que fama illustre fique 
D'elle em Germania, com que a morte cng i 
Este, que cila nos mares o publique 
Por seu descobridor, e desengane 
De Ceita a Maura tumida vaidade, 
Primeiro entrando as portas da cidade. 

CAM., LUS., c. VIII, est. 37. 

N'isto trabalha só ; que bem sabia, 
Que, dcspois que levasse esta certeza. 
Armas e Naus, e gente mandaria 
Manoel, que exercita a summa alteza, 
Com que a seu jugo e lei submetteria 
Díis terras e do mar a redondeza : 
Que elle não era mais que um diligente 
Descobridor das terras do Oriente. 

IDEM, IBIDEM, C. VIU, CSt. 57. 

— o que conseguiu saber alguma cou 
sa occulta, que penetra o segredo ou q 
o descobre. 

— Termo Militar. Batedor, o 
reconhecer o campo e posição do 
go, e observar os seus movimentos; 
ploradôr. 

DESCOBRIMÊNTO, s. m. (Do theffl 
descobre, de dctícobrir, com o 
«mento»). Acção <3 eíFeito de descobn 
— O descobrimento de um paiz. " 
recQ-me que isto se^ verificaria com 
Gonçalves Zarco. E inverosimil 
que foi para Lisboa e viu a moça, se 
vesse o rei a querel-o casar com 
que se suppõem tão desigual; mas w 
ral parece que, affeiçoanão-se-lhe 
lor, juizo, desembaraço e oídras pi'^''^. ■ 
o iria habilitando cornos successos de l , 
ca, onde ganhou, merecimentos pctra V' 
go, e logo o descobrimento das ilhas> 
de ganhou o titulo de conde.y> Bjsp® 
Grão Pará, Memórias, p. 73. 

— A cousa descoberta. 
— Acção de achar alguma terra 

conhecida, algum novo processo^ ^^rjro- 
gredo nas artes e sciencias; nieiO) F 
jecto, segredo descoberto. , e 

DESCOBRÍR, v. act. (De des 
cobrir). Tirar o que tapava, 
impedica a vista, cobria ou occu 
alguma pessoa ou cousa, 
exipor aos olhos. — Descobrir « 
a cabeça, o corpo, o peito, jeS' 
— i-E chegando ante o Emp6'>'^ 
cobriraõ suas cabeças, e o de m 
de tirou do seio huma carta co 
sellos d'ouro.» Barros, Clarimun ' 
11, cap. 13. — «Não sedesprezam^l^^.^^, 
muitas vezes um espirito são, 
mente zeloso, mas pusillanime, ^^'ly.por 
ve a descobrir a cara, pel<^ «í" 
bofetadas do offendido, se 
fôr grande em guardar um ^ 
gredo, que nem todos sabem 
alguns confessam que não 
são os gênios novelleiros.^ Bisp 
Pará, Memórias, p. 211- «ne 

— Vir a saber ou a achar o q <^9 
escondido, encoberto, 
com pessoa que se 
o mysterio.—Descobrir o de 
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' orem horãenamos, e poemos por Ley, 
Qualquer que ahrir nossa Carta si- 

nôs^ e seellada com o nosso seel- 
} na qual sejam contheudas alguãs cou- 

de segredo, que especialmente perteen- 
á guarda de nossa Pessoa, ou Esta- 

> ou da Rainha minha muito prezada, 
m,ada molher, ou aguarde em defensom 

® nossos Regnos, e o segredo delia des- 
cZe que a nós poderia vir alguum 

^^peecimento, ou desserviço, que moira po- 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 

Alt» 19^ TP t 1^0. — «yy, Qsta pena avera os que 
^irem as Cartas, e descobrirem os se- 

J ®«os dellas, que alguuns Senhores, ou 
^ ''as pessoas enviarem a nós garradas, 
^ ^^lladas com seos seellos, que esso mees- 

^specialmente perteençam á guarda 
nosso Estado, ou da Raynha 

}nha molher, ou de nossos Reqnos, como 
^0 he.í Ibidem, § 1. 

]y continuae vosso trabalho' 12 Auno; descubramos '(l'onde nascem 
stcs estranhos Gons.' 

Qakiiext, d. branca, c. VIII, cap. 15. 

)v, j^^guradamente : Revelar, patentear, 
s-nifestar, declarar. — Que dá humas 

encubertas, que algumas nom que- 

'1^ se lhes nom dam parte al- 
gu^ ' dará o Chanceller parte al- 
2q ^^gundo he custume ? o que parece ra- 

Pof}' descobrirem mais aginha: e se 
„ fazer aveença com algumas partes, 

Hat por proveito da Chancella- 
' Po'>'qiie pola maior parte hindo pela 

ah 7 sempre catam caminho pera os 
com como de feito absolvem, assy 
f. 1 wa nossa Corte.t> Ordenações Af- 

?í<er que se a casa, ou qual- 
feit lugar, honde falsa moeda for 

fot" do culpado em o dito ma- 
(iQ ® o Senhor delia, ou do dito lugar 

lUe ^^'>npo estevesse d'hi tam perto, 
?^e se podesse congeiturar, 
(Íqp j c^ei;er/a^ ou poderia seer sahe- 

confiscado: salvo se o 
'^^or, tanto que do dito maleficio 

aa ® descobrisse a ElEey, ou 
riu ^ ^ justiça; ca em tal caso nom 2^erde- 
outfQ Senhor sua casa, ou qualquer 
fosgg honde a dita moeda falsa 
tf a pois que do dito malejicio nom 

nem sabedor. E pode-se 
(èc ^ dizer, que se o dito Senhor da casa, 

do dito malefício estevesse 

Pod, longe, que razoadamente se nom 
^0}< 'Congeiturar, que dello fosse sabe- 
ou ' j caso nom deve perder sua casa, 

owíro lugar, honde o dito ma- 
5, § feito, n Ibidem, Liv. iv, Tit. 
0>im f se elle loqo sem outro al- 
íZ,"''"' i«gg H c-nte que per outra par 

Me descobrisse o di\ 
« dgyg'' mereceperdom, e ainda 

"otííJ sfier feita mercee, se elle 
° P'>'incipal trautador de tal conse- 

lho, e confederaçom ; e nom descobrindo elle 
logo o dito conselho, se despois per espa- 
ço de tempo o descobrisse, ante que nós 
dello fossemos sabedor, nem alguma obra 
feita pelo dito conselho, ainda merece de 
seer perdoado, sem avendo por ello outra 
mercee.D Ibidem, Liv. v, Tit. 2, § 10. 
— d Por tanto, grande esperiencia se ha 
de tomar d'aquelles, que se daõ por vos- 
sos amigos: Pois ella descobre na adver- 
sa fortuna o que na prospera naõ desco- 
brio.» Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
4. — dPolendos se chegou a elle então, e 
disse: Senhor Vernao, já sei que não sois 
tão liore, que qualquer passo como este 
vos não faça descobrir a verdade do que 
ha em vós; e aida que p)or isso fiqueis 
mal comigo, eu pairarei á Senhora Basi- 
lia o que aqui vi; que além de ser reme- 
dio pera sua dur de tardança não nasce 
do esquecimento de suas cousas, senão da 
pouca dita que todos temos nesta empreza 
de seu irmão e cunhado.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 15. 
— uAquella noite dormiu o cavalleiro da 
Fortuna em uma cama de pdles, confor- 
me a outra, que sempre naquella casa ti- 
vera. A mulher do salvage quisera-lhe 
mostrar os pannos em que viera envolto o 
dia, que nascera, e descobrir-lhe quem 
era, e o salvage não o consentiu por lhe 
não fazer perder a suspeita em que vivia 
de lhe parecer, que podia ser seu filho.» 
Idem, Ibidem, cap. 31. — «O abcíllo que 
Jezno coração de muitos, foi tal, que fez 
esquecer tudo o passado, vindo-lhe á me- 
mória o que alli passaram, e muito mais 
do de Flerida, que sabendo ser aquella 
casa, onde D. Duardos tanto tempo esti- 
vera captivo, não pôde tanto dissimidar 
sua dor, que as lagrimas a não desco- 
brissem.» Idem, Ibidem, cap. 49. — aE 
depois de o Senhor se mostrar transfigu- 
rado & glorioso, aos tres discipulos, que 
consigo leuou ao monte, lhes mandou, que 
a ninguém descubrissem aquella visão de 
sua gloria, até depois de sua resurreição.D 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
foi. 54, col. 1. 

Podem-se pôr em longo esquecimento 
As cruezas inortacs, que Eoma viu, 
Feitas do Feroz Mario e do cruento 
Sylla, quando o contrario lhe fugiu ; 
Por isso Leonor, que o sentimento 
Do morto Condo ao mundo descobriu, 
Faz contra Lusitania vir Cnstella, 
Dizendo ser sua filha herdeira d'ella. 

CAM., Lus., c. IV, est. G. 

Este, de quem se os Jlouros nào guardavam, 
Por ser Jlouro como elles, antes era 
Participante em quanto machinavara, 
A teuçSo lhe descobre torpe e fera: 
Muitas vezes as Naus, que longe estavam, 
Visita, e com piedade considera 
O damno sem rasão, que se lhe ordena 
Pela maligna gente Sarracena. 

idem, ibidem, c. IX, est. G. 

— íiElRey como esteve em poder da 
Rainha, logo ella lhe entregou a gover- 

nança do Reyno, em cujo principio elle 
começou a mostrar severidade, e aspere- 
za com os principaes, e a descubrir mo- 
cidades, que até então não pode, com o 
que se tornou a fazer tão avorrecido a 
todos, que já o tomáram antes prezo, co- 
mo estava.D Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. VIII, cap. G. 

Porem, se a causa é outra, nào in'a occulte ; 
Que talvez lh'eu descubra algum alivio : 
Poia, mil vezes, na planta desprezada, 
Está, de grave enfermidade a cura. 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOPE, C. VIII. 

— Avistar, observar, divisar, vêr ao 
longe. — Descobrir o campo inimigo. — 
Descobrir de longe a torre, o monte. — 
«Mas não andaram muito, quando contra 
a banda esquerda, onde estavam umas ar- 
vores altas, virão sobre um teso um cas- 
tello forte e bem obrado; ao pé delle em 
parte, que os olhos não podiam descobrir, 
ouviram gram ruido de arma, com tama- 
nho estrondo, que por todo, ou a mór par- 
te daquelle valle retombava.t Francisco 
do Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 
75. 

A maneira de nuvens se comcçam 
A descobrir os montes que enxergamos; 
As ancoras pesadas se adereçam, 
As velas, já chegadas, amainámos. 

CAM., LUS., c. V, est. 25. 

— 'Acaba' disse 
Branca cmfim : 'estavas assentado... 
— 'Estava, sim' Aben-Afan prosegue : 
'No rochedo, pensando em meu destino, 
Quando uma luz bruxeleando escassa 
Por entre os ramos de viçoso olmedo 
Nào longo descubri. 

OARUETT, D. BRANCA, C. V, Cap. 12. 

— Achar, dar com, ver pela primeira 
vez. — Descobrir terras, mares, etc. 

E para isso queria, que feridas 
As filhas de Nereo no ponto fundo, 
D'amor dos Lusitanos ineendidas, 
Que vem de descobrir o novo inundo, 
Todas n'huma ilha juntas, e subidas, 
Ilha, que nas entranhas do profundo 
Oceano, terei apparclhada, 
Do dons dc Flora, e Zephyro adornada. 

cAu., LUS., c. IX, est. 40. 

Virá despois Menezes, cujo ferro 
Mais na África, que cá terá provado : 
Castigará de Ormuz soberba o erro 
Com lhe fazer tributo dar dobrado. 
Também tu, Gama, em p^go do desterro 
Em que estás, e serás iuda tornado, 
Co'os titulos de Conde e honras nobres 
virás mandar a terra que descobres. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 53. 

— <íE sabendo ç Rey da terra, que alli 
Ma hum filho do Conde Almirante, de que 
todos tinham grande conhecimento, por ser 
o primeiro que desciibrio, e navegou por 
aquella costa, o j'oi ver á praia, e lhe fez 
grandes oferecimentos de ttido o que hou- 
vessem mister.y> Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. viii, cap. 2.— tO caso que no- 
vamente succedeo, que nos acabou de fazer 
avorrecidos, foi este. Mandou Tristão de 
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Taide, nesta mesma conjunção Jium Fuão 
Pinto a descubrir as Ilhas de Mindanáo, 
e as vizinhas a ella se prover de 
mantímentos, 'porque em todas as de Ma- 
luco lhes tinham talados os portos por 
onde lhes corriam.» Idem, Ibidem, Liv. 
IX, cap.4.— m Este semeou por todos aquel- 
les Reynos « ialsa lei de Mafamede, que 
assim frutificou p)or nossos peccados, que 
já no tempo em que descubrimos a Jndia 
era tudo untado delia. Recolhido o Rty do 
Dely jjera seus Reynos, dahi a alguns an- 
nos faleceo, succedendo-lhe seu filho, a que 
não soubemos o nome.» Idem, Ibidem, Liv. 
X, cap. 4.— «Descobriu a ilha 
de Porto-Santo em 1418 e 1420. Foi ca- 
sado com uma snr.^ Constança Rodri- 
gues de Sá, a quem talvez vira em Ma- 
tosinhos de que eram senhores os paes 
d'esta dama.D Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias, p. 72. 

— Dar a conhecer.— Descobriu a sua 
malicia.— «.lie moeda muy corrente faze- 
rem-se aos prosp)eros muitas ofertas de 
palavras confeiçoadas, ^jera debaixo d'el- 
las se cobrirem vontades más, que o tempo 
e a experiencia descobrirem.» D. Joan- 
na da Gama, Ditos da Freira, p. 45 (ed. 
de 1872). — «Descobrio o demonio estas 
suas artes, & manhas.» Fr. Thoinaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, foi. 20, col. i. 

— Expor á vista, amostrar. 

Os botões, como pérolas do Oriente 
Em trançíia de sereias, alvtvjavam; 
E ja n'alguiis leve sigiial de abrirem 
Se divisava : — como em curvas praias 
Ao subir da maré pintadas conchas 
A medo o ricco esmalte dcscuhrindo. 

GABUETT, D. liEANCA, C. V, Cap. 8. 

— Termo Militar. Descobrir; ir a uma 
descoberta, sair a reconhecer o campo, 
e observar as suas posições, e movimen- 
tos de inimigo. 

— Mandar descobrir o campo, inimi- 
go, observar as suas posições, e movi- 
mentos. 

— Descobrir a fronteira, desguarne- 
cel-a de forças, deixal-a exposta á inva- 
são do inimigo. 

— Figuradamente : Descobrir terra, to- 
mar lingua, buscar informações sobre 
aquillo que se ignora. 

— Descobrir o mar, ver ou mostrar o 
que vem por elle, o que apparece ao longe. 

— Descobrir o seu peito ou coração a 
alguém, communicar-lhe os seus pensa- 
mentos, os seus segredos; revelar-lhe os 
proprios segredos. 

— Descobrir o fio de.,., mostrar o que 
estava encoberto, como o panno usado, 
gasto, que descobre o fio. 

— Descobrir o fio do enredo ou da ma- 
licia, vir no conhecimento da trama, 

— Termo de Esgrima.—Descobrir o 
corpo, nào se defender bem, ficar expos- 
to aos golpes do contrario. 

— Termo de Cirurgia.—Descobrir uma 

chaga, uma ferida, dilatal-a, abril-a com 
ferro. 

— V. n. Aclarar, ficar descoberto. — 
Descobriu o sol. 

—Descobrir-se, v. refl. Tirar o chapéo, 
o barrete^ tirar de sobre si a roupa, a co- 
bertura da cama. 

— Termo d'Esgrima. Expor o corpo 
aos golpes do adversario. 

— Mostrar-se, appareccr. 

Alta a viseira 
O mancebo levava ; e o bollo rosto 
— Que bello era e gentil — se descuhrta 
Entre aa luzentetf armas do aço fino, 
E süb o elmo iniplumado — qmil nos pintam 
O triumpliante arc.lianjo aos pós calcando 
líevel esp'rito que venceu nos plaiuos 
Do ceu em regular, campal batalba. 

OARllETT, D. liUAHCA, C. VII, Cap. 11. 

— Avistar-se, ver-se. 

Eia-aqui se descobre a nobre Ilespanlia, 
Como cabeça ali de Europa toda, 
Em cujo senhorio e gloria estranha 
Mciitas voltas tem dado a fatal roda. 

CAM., Lus., c. iii, est. 17. 

— Vir-se a saber; revelar-se, manifes- 
tar-se, patentear-se. — Descobrir-se o en- 
redo.— (íBom conto he pera pequice falar 
pouco; acolhendo-se a elle nam se desco- 
brem faltas de que jiode vir prejuyzo de 
desjjrezo.ti D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 2G (ed. de 1872).— aOnde nam 
ha paz, nam ha hi ordem; he desordem: 
descobre-se a payxão, e com ella usam 
mais de poder que de razão, sem razões a 
quem sente esptertam a cólera, põe-lhe es- 
poras a yra, até de si andam divisas.n 
Idem, Ibidem, p. 45. — <iA qual vendo 
seu primo Floramhel, porque também naõ 
tinha sabido quem elle era, nem menos o 
Cavalleiro das lagrimas, descubrindo-se 
alli a razaõ, que antre elles havia, ficou 
muito mais contente por taes 2>essoas ser 
livrada, e dizia entre si, que naõ sem 
causa mostrava o Cavalleiro das lagrimas 
os sinaes do Real sangue donde procedia.t> 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 2.— 
<íF o porque Clarinda apertava que o não 
soubesse ninguém, era com receio que pior 
alli se descubriaõ seus amores.yt Idem, 
Ibidem, cap. 18. 

— Descobrir-se com alguém, revelar- 
lhe os scuB sentimentos, intentos, segre- 
dos, projectos occultos; patentear o proprio 
caracter quasi sempre com demasiada 
franqueza. — <iE sem se dar a conhecer a 
ptessoa alguma, entrou com a mãi, e se lhe 
descubrio, pedindo-lhe que quizesse orde- 
nar com que houvesse o seu Reyno.n Diogò 
do Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. 7. 

— Syn. : Descobrir, Achar. Descobre-se 
o que está occulto ou secreto (moral ou phi- 
sicamente); acha-se o que por si mesmo 
não se apresenta ao exame dos sentidos 
ou á investigação do espirito. 

DESCOCÁDAMÊNTE, adv. (De descoca- 
do, com o suíSxo «mente»). Termo Po- 

pular. Com descüco,-descaradamente, dcs 
avergonhadaniente; com insolencia- 

DESC0CÀD0,7;ar<. pass. deDescocar-se- 
DESCOCÁR-SE, V. refi. (De descocoj. 

Termo Popular. Perder o pejo, a vergo 
nha; fazer-se impudeute, atrevido; de 
avergonhar-se, despejar-se, atrever-se com 
nimia ousadia, sem ter o menor pejo-_ 

— Propriamente significa tirar o coc 
com que se mette medo a creanças; n 
ter medo. 

DESCOCHÁR, V. act. (De des prefaxo, 
e cochar). Termo de Nautica. Desmaii^ 
cliar os cabos para servirem os seus cor 
does cm qualquer obra. , 

— Tirar os cordões das suas 
para n'ellas se metterem os de outro 
na oceasião em que se faz costura ou 
emenda um cabo com outro. 

DESCÕCO, s. m. (De des 
côco). Descaramento extremo, _ 
tal de pejo ou vergonha, desavergonli^ 
mento; impudencia, summo atrevime'^ 
em,obrar mal. 

Desta audaeia, Senhor, deste descôeo, 
Que entre nós sem limite, vai lavrando, ^ 
Quem mais sente as teniveis consequenci i 
E' a nossa Portuguez, casta liiiguageinj 
Que em tantas traducções anda envasada 
(Traducçues, que merecem ser queimadas ■) 
Em mil termos, e frase» Gallicanas ! 

DINIZ DA CKUZ, UYbSOWÍ, C. V. 

t DESCODEÁDO, pari. pass. de Desco- 
dear. » 

DESCODEÁR, V. act. (De des preíix"' 
e codea). Tirar a côdea. ^ 

DESCOLORAÇÃO, s.f. (De des preüy 
e coloração). Termo de Chimica. 
ção que tem por fim privar um 
sua cor. Ha muitas circumstancias 
que esta operação se torna indispensa^^^^J, 
emprega-se, por exemplo, para jj. 
certas substancias das matei-ias coW 
tos que se oppoem á sua 
maior parte dos casos, á sua cris 
ção. Emprega-se ordinariamente, 
este fim, carvão animal em pó, q^® 
a jJropriedade de se misturar intira^^^gj^ 
com a matéria colorante, precipitando 
seguida. Algumas vezes empregain*®® 
dos metallicos, taes como os '^^gul' 
saes de chumbo, os d'estanho, etc., 
furetos metallicos susceptíveis de ° 
com as substancias colorantes^ rrínn' 
insoluveis. Finalmente utilisa-se o« 
de escala o ácido sulfuroso, o c 
chloritos, que destroem as 
actuando sobre os seus princípios 
tares. nrefi^'"' 

DESCOLORÁNTE, adj. (De desp 
e colorante). Que tira, ou destro 
— Chlorureto descolorante. jeS' 

DESCOMEDÍDAMÊNTE, Sei» 
comedido, com o suffixo «me» j^o- 
comedimento, grosseiramente, 
destia, incivilmente. ■] peSC"' 

DESCOMEDÍDO, part. pass. « 
medir-se. 
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DESCOMEDIMÊNTO, s. VI. (De des prc- 
xo, e coniedimento). Falta de coiiiedi- 

loento, de respeito, de moderação, de de- 
de circumspecção nas palavras o 

. Iiíimodestia, insolencia, excesso em 
^^■irdos limites do nosso estado, condição, 
fortuna. 

^Grosseria, incivilidade, descortezia. 
DESCOMEDIR-SE, V. reji. (De des pre- 

^0, o comedir-se). Haver-se com des- 
<^oniediinento, com falta de circumspecçào 

palavras e acções. 
~~ Alçar-se acima da sua condição. 

, Exceder as suas posses ou os limi- 
do que é licito, justo, e decente. 

. Pi'oceder com immodestia, insolen- 
descortezia. 

DESCOMÈR, V. act. (De des prefixo, e 
comer). Descarregar o ventre, evacuar, 
®Xpellir os excrementos, obrar. 

DESCOMMÉRCIO, s. m. (De des prefi- 
^0) e commercio). Falta de commercio, 

® trato, de communicação entre duas na- 
Çoes. 

Falta de convivência entre classes 
®ociaes, pessoas. 

DESCOMMODIDÀDE, s. /. (De des pre- 
^0, e commodidade). Incommodo, falta 

commodidade. 
'^ESCÒMMODO, s. m. (De des prefixo, 
commodo). Incommodo, falta de com- 
*^0, cousa que desacommoda. 
^jESCOIVIMUNAL, adj. 2 gen. (De des 

Fefixo, e communal). Que está fora da or- 
e boa razão, desordenado, irregular. 

DESCOMMUNALÊZA. s. /. (De descom- 
^.u»al, com o suffixo «eza»). Termo an- 

So. Desordenança.— «Se a Villa for 
XQ'm 1 w.nha, que, se nom possa razoadamente 
■\ o arraial todo em redor, ponha-se 
J ntOj e nom se jjonha todo em redor, salvo 

ía do combate; e esto por aazo de se a 
^'íte nom espalhar em descumunalleza ; 
^ ® dia que se a Villa, ou Castello houver 
^ ®OTOÒa<ei'^ será posta toda a gente a re- 

^wjuar em partes; e esto polos do 
o, tudalas partes, e se es- 

on 7 •' ® luguar mais fraco, per 
/o}'^ houver de entrar, alU estará a So da gente, e combaterá mais riga- 

Orri " ajuda de Deos poder.» 
§ Affousinas, Liv. i, Tit. 51, 

CoJ^^COMMUNÁLMÈNTE, adv. (De des- 
com o suffixo «mente»). De 

lijjjit*^ f^Çanhoso, extraordinário, fóra dos 

Sad <3esordenadamente, descompas- 
de ■— Descommunalmente grati- ) 0,lto^ 

^ESCOMMUNGÁR. Vid. Descomungar. 
part. pass, de Des- 

fixo i'- «ící. (De des pre- 
Unif j "^^^padrar. Termo Familiar. Des- 
outfo amigos, indispol-os um contra 
tia Qi' cessar a boa corresponden- 

Wia entre eUes. 

— V. n. Cessar a boa correspondência, 
interromper as relações com alguém. 

— Descompadrar-se, v. rejl. Indispôr- 
se, pôr-se a mal, abster-se de continuar na 
boa convivência que liavia. 

DESCOMPASSÀDAMENTE, adv. (De des- 
compassado, com o suffixo «mente»)- Fo- 
ra de toda a medida, desproporcionada- 
mente, com excesso, desmarcadamente. 

descompassado, part. p)ass. de Des- 
compassar. 

DESCOMPASSÀR, v. act. (De des pre- 
fixo, c compassar). Tirar alguma cousa 
do compasso e proporções convenientes. 
— Descompassar uma machina, um reló- 
gio- 

— Fazer de grandeza desmedida, des- 
marcada. — Descompassar os passos no 
andar. 

— Descompassar o gesto, a acção, /al- 
iando, bracejar muito, gesticular com ex- 
cesso. 

— Descompassar, fazer errar o com- 
passo musico, produzindo a desliarmonia. 

— V. n. Perder o compasso na musi- 
ca ou na dansa. 

— Sair da sua ordem, pi'oporções, tem- 
pos, e movimentos, da regularidade, dos 
limites ajustados. 

— Figuradamente : Perder o passo, ex- 
ceder a moderação, descomedir-sc, ultra- 
passar os limites da prudência. 

— Descompassar. Diz-se das estações, 
dos astros, das rodas do uma machina, 
etc. 

DESCOMPASSO, s. m. (De des prefixo, 
e compasso). Falta de medida, de com- 
passo. 

DESCOMPENSAÇÃO, s. /. (De des pre- 
fixo, e compensação). Encontro de debito 
com o credito, desconto de dividas. — 
«Porem declarando Nós o modo, que de- 
vem teer em as contar, por as partes di- 
reitamente cada huma aver seu direito; 
primeiramente o Contador deve veer a au- 
çom do autor quanto é o que demanda, e 
entom veja a conthia, em que condãpnao o 
reeo, ou assolvem; e em aquello, em que 
o reeo for condãjMado, em tanto he o au- 
thor veencedor: e em aquello, em que o 
reeo for absolto, em tanto he o reeo veen- 
cedor; e visto todo, Jará duas contas de 
custas, assomadas as custas do autor á 
sua parte, e as do reeo á sua; e des que 
forem somadas, proveja quantas partes 
veenceo o autor daquello, que he contheu- 
do na sua auçom, e quanto nom veenceo; 
e em quantas partes achar, que veenceo, 
tantas partes lhe dem das custas da sua 
soma do autor, e as mais custas lance a 
fora; porque nom deve aver mais custas 
da sua soma, salvo quanto aa parte, que 
veenceo daquello, que pedio na auçom; e 
desta meesma guisa faça soma das custas 
do reeo, e des que esto fezer, veja quanto 
fica a cada huum direitamente de custas 
da sua soma, e faça descompensaçom de 
humas custas pelas outras, e assy o de- 

clare no fim da conta, r» Ordenações AíTon- 
sinas, Liv. i. Tit. 44, § 18. 

DESCOMPENSAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e compensar). Compensar, descon- 
tar o debito com o credito. 

— Dispensar. — «E se o Comprador sou- 
be, ou teve justa rezam de saber, que o dito 
Vendedor ao tempo, que lhe a dita cousa de 
raiz vendeo, era casado, e nom lherequereo 
outorguamento da molher pera a dita ven- 
da, em tal caso nom lhe poderá pedir o pre- 
ço, que lhe assy deu por a dita cousa com- 
pirada, mas deve-o j^erder, pois que com- 
prou a cousa de raiz úquelle, que sabia 
que era casado, sem outorguamento de sua 
molher; e deve-lhe ainda tornar todo-los 
jruitos, que ouve dessa cousa, do tempo, 
que assy teve, depois da compra feita em 
diante, tirando as custas, que se fizeram 
por rezam dos ditos fruitos ; e se esse Com- 
prador quiser cobrar algumas bemfeito- 
rias necessarias, ou jjroveitozas, que fez 
em a dita cousa comprada, no tempo que 
foi em 2>osse delia, será theúdo de descom- 
pensar dos fruitos, que ouve delia, em 
todo caso, ainda que os recebesse amte da 
Lido comtestada sobre a dita cousa.» Or- 
denações Affonsiuas, Liv. iii, Tit. 4G, 
§4. 

DESCOMPOR, V. act. Desoi-denar, per- 
turbar a ordem, a symetria, desarranjar, 
desconcertar. — sPorque descompondo, e 
fingindo sempre as horas da comida, lhe 
dey mil azas a mil accidentes de mal de 
estomago, e de ourina, talvez a muytas 
reverendas apoplexias, onde de ordinário 
os golosos vem a pa^ar seus excessos, d 
Francisco Jlanoel de Mello, ApologosDia- 
logaes, p. 23. 

— Tirar a compostura, o ornato, a ves- 
tidura. 

— Figuradamente: AíFrontar, injuriar 
alguém com palavras ou acções. 

— Descompor o cavallo ao cavalleiro, 
fazer-lhe perder os estribos, o cliapéo, o 
assento da sella, etc. 

— Desconcertar, baldar, frustrar. — 
Descompor os intentos dos inimigos. 

— Figuradamente: Perturbar, trans- 
tornar. — O vinho bebido com excesso des- 
compõe o homem. 

— Termo antigo. Viciar, corromper, 
adulterar, alterar a forma. — As na^es 
romanicas descompozeram a lingua la- 
tina. 

— Pôr em discordância. — Descompor 
os homens com a lei de Deus, desvial-08 
d'ella. 

— Descompor-se, v. refi. Descobrir des- 
lionestamente alguma parte do corpo que 
o pudor e decencia mandam ter sempre 
coberta. 

— Faltar ao decoro proferindo palavras 
indecentes, ou fazendo acções indecorosas. 

— Figuradamente: Descomedir-sc. 
— Descorapor-se a republica, o estado, 

perturbar-se, desgovernar-se, soífror dis- 
sensões. 
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— Descompozeram-se, disseram-se mu- 
tuas injurias. 

DESCOMPOSIÇÃO, s. /. (De des prefi- 
xo, e composição). Descompostura, des- 
mancho, desconcerto, desarranjo.—Des- 
composição de machina, om de artejacto, 
de náo. 

— Desordem, desorganisação phisica, 
decomposição. 

— Descompostm-a nas palavras, juran- 
do, praguejando. 

— Acção contra o decoro, contra a do- 
cência. 

— Desordem, discórdia. 
— Descomposição do pensamento, esta- 

do pervertido do animo entregue a maus 
pensamentos. 

— Descomposição chimica. Vid. De- 
composição. 

DESCOMPÓSTAMÊNTE, adv. (De des- 
composto, com o suffixo «mente»). Com 
descomposição, desconcertadamente, des- 
arranj adamento. 

— Com pouca compostura, contra o de- 
coro, contra a decencia e modéstia. 

DESCOMPÒSTO, part. pass. de Des- 
compôr. 

Trago o animo era fim já descomposto ; 
Quem uào tem muis allivio, que o torinento, 
NSo quer mais companheiro, que o desgosto. 
Deixa-me, amigo, só, muda de intento : 
Peço-te por aquella afteiçào nossa 
Que nem mais eu te venha ao pensamcuto. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 1!)9 (3.' cd.). 

DESCOMPOSTÚRA, s. /. (De des pre- 
fixo, o compostura). Desalinho, falta d'a- 
linho, desconcerto, falta de compostura ou 
do decoro no vestuário, no oi'nato, na 
postura do corpo. 

— Indecencia, immodestia. —Descom- 
postura das palavras, dos olhos, do trajo, 
das acçdes, 

— Affronta, injuria, insulto que se faz 
a alguém com palavras ou acçoes. —Dar 
uma descompostura. 

— Descompostura de palavras, dos que 
se injuriam ou brigam. 
. DESCOMPRAZÊNTE, adj. 2 gen. (Part. 
act. de descomprazer). Que não compraz. 

DESCOMPRAZÊR, v. act. e n. (Do des 
prefixo, e comprazer). Deixar de com- 
prazer.— Descomprazer alguém em algu- 
ma cousa. 

DESCOMPRAZÍDO, part, pass. de Des- 
comprazer. 

descomunal. Vid. Descommunal. 
DESCOMUNALÊZA. Vid. Descommuna- 

leza. 
DESCOMUNGÁR, v. act. (De des pre- 

fixo, e comungar). Levantar a excomu- 
nhão. 

DESCOMUNHÁL. Vid. Descommunal. 
DESCONCERTÁDAMÈNTE, adv. (De des- 

concertado, com o suffixo «mente»). Sem 
concerto, desordenadamente, sem regra, 
sem regularidade. 

— Figuradamente : Sem moderação, 
ímmodestamente. 

t DESCONCERTADÍSSIMO, adj. sup. 
de Desconcertado. Muito desconcertado. 

DESCONCERTÀDO, part. pass. de Des- 
concertar. — a Não ha gente mais má de 
dohrar que es pecos; sam algozes dos dis- 
cretos. Os pecos com seus desconcertados 
pareceres deitam juyzos sohre as vidas 
alheas; cheios de malicia, ham lhe de fur- 
tar o vento, e haralhar-lhe a pratica, e 
nam os deixarem seu engano, n D. Joan- 
na da Gama, Ditos da Freira, p. 47 (ed. 
de 1872). — a Que a nada resjjondia se- 
não com palavras desconcertadas, hem 
desviadas da resposta e agradecimento, 
que as do imperador mereciam.d Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 28. 

D'esse3 tiros .issi desordenados, 
Que estes moços miil destros vão tirando, 
Nascem amores mil desconcertados 
Entre o povo ferido, misenindo ; 
E taiiibcin nos heroes de altos estados 
Exemplos mil se vêm de mnor nefando, 
Quül o das moçiis, Bibli e Ciiiyrca : 
Um mancebo do Assyria ; um de Judea. 

CAM., Lus., c. IX, est. 3-1. 

DESCONCERTADÔR, s. m. (De des pre- 
fixo, e concertadór). O que desconcerta 
ou desarranja alguma cousa. 

DESCONCERTAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e concertar). Desordenar, desarran- 
jar, desfazer o concerto ou composição 
bem ornada. — Desconcertar um relo- 
gio, uma machina. 

— Desconcertar os cahellos. 
— Desconcertar a armada, o exercito. 
— Desmanchar. - Desconcertar um pé, 

um hra^o, uma mão. 
— Desconcertar as funcções digestivas, 

fazer uso d'ahmentos que prejudicam. 

Das tetas espremendo 
Da mansa vaca o leite saboroso, 
Pelo eonviico t:\rro mais gostoso, 

O voudepois bebendo 
Do que esses odoriferos licores, 
Que talvez desconcertão teus humores. 

J. X. DK MATTOS, KIMAS, p. 118 (3." ed.). 

— Pôr em dissensão, discórdia. 
— Fazer que se mallogrem as medidas 

mais bem tomadas, os planos e projectos 
mais bem concebidos. 

— V. n. Discrepar, discordar, diíferir, 
não concordar, não condizer. — Descon- 
certar uma cousa com a outra. — Des- 
concertar nas opiniões. 

Nào falta com razCies quem desconcerte 
Da opinião de todos na vontade. 
Em que o esforço antiguo se converte 
Em desusada e mil deslealdade, 
Podendo o temor mais, gelado, inerte, 
Que a própria e natural fidelidade, 
Negam o liei e a Pátria, e se convém, 
Negarào, como Pedro, o Deos que tem. 

CAM., LUS., c. IV, est. 13. 

— Desavir-se, ficar de quebra com al- 
guém. 

— Não fallar certo, divagar como quem 
está fóra do si. 

— Desconcertar-se, v.. rejl. Desor 
nar-se.—Desconcertar-se o exercito, a 
mada, a jornada, a funcção, o reban 

Té me parece o gado magro, e feio; 
E o campo, que comtigo fiorecia, 
Já me não serve aos olhos de recreio: 
A fonte, que talvez adormecia 
Ao som da minha flauta, hoje desperta 
Aos ais, que dou em miíera agonia: 
Para o curral o gado nào acerta, 
Dormindo pelos montes: E suspeito, 
Que tudo de me ver se desconcerta. 

s, KiMAs, p. 182 (3.* od.)- J. X. DE MATTOS, 

— Desconcertar-se o dia, tornar-se c 

— Desconcertar-se a perna que ístav 
encanada, desmanchar-se. 

— Desconvir, desconcordar, desavir-s®' 
— Desconcertar-se no preço. 

DESCONCERTO, s. m. (De des 
e concerto). Desarranjo, desmancho 
boa harmonia ou composição de 
d'algum todo. —Desconcerto d'uma 
china, d'um relogio. .. 

— Desordem, transtorno, irregulari a 
de na ordem phisica ou moral. — ^ 
concerto da natureza. 

Do justo e duro Pedro nasce o brando, 
(Vêde da natureza o desconcêrto .') 
líemiíso, e sem cuidado algiun, Fernanu , 
Que todo o reino poz em muito aperto : 
Que vindo o Castelhano devastando 
As terras sem defesa, esteve perto 
De destruir-se o reino totalmente ; 
Que hum fraco Eei faz fraca a forte gente. 

CAM., LUS., c. in, est. 138. 

— Desordem na vida, nos costumes- 

Por fugir destes perigos, 
Que sempre andava arriscado, 
Quis perder antes meu gado, 
Que ir perdendo os mais amigos. 
Vi firme este desconcerto, 
Deyxei quanto de meu tinha, 
Soube o que mais me convinha, 
Venho viver no deserto. 

ritANC. líODU. LOBO, EOLOGA 11. 

são. 
Cousa mal feita, discórdia, disse"! 

— PI. Os desconcertos do mundo- 
— Absurdos, cousas contradictori 

incompatíveis, que repugnam entre SJ- 
Dizer desconcertos. , 

— Desavenças, guerras, contend 
— Vida, costumes desordenados. 
DESCONCHAVADO, part. pass. de v 

conchavar-se. . ge. 
DESCONCHAVÁR-SE, y. rejl. '«eg- 
DESCONCORDADO, part. pass. cie 

concordar. , prc- 
DESCONCORDANCIA, s.f. (Do 

fixo, e concordância). Falta de 
dancia, discrepância, desconion 
discordância d'unias cousas com 
— «O Tigre do Mundo acceitou 
ajio de tantos por tantos, porquê 
metter alguns Rumes seus 
numero de quantos foram nao a 
fortaleza, e neste negocio ha nos 
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Sjanães desconcordanciás; 2^orqtie huns 
^2e?n que foram dez por dez, outros que 
mnta por trinta.^ Diogo do Couto, De- 

Liv. VIU, cap. t 
I^issonancia das vozes e instrumen- 

músicos. 
~~ nas concordâncias grammati- 

^es dos nomes cora os adjectivos c com 
os verbos. 

DESCONCORDÁNTE, adj. 2 gen. (De 
-s prefixo, e concordante). Que não con- 

corda; desconforme, incoherente. 
Voz desconcordante, dissonante. 
Incoherente no fallar, no obrar. 
Desconcordante de si mesmo, falto 

® ccherencia nos actos, nas palavras, 
g DESCONCORDÂR, V. act. (Ue des prc- 
^0) e concordar). Errar a concordância 

Çramniatical. 
Fazer discordar, desavir as pessoas. 

1. n. Nào concordar, dcsconvir, 
iscrepar nos sentimentos, gostos, opi- 

gênios. 
Ser de diíferente acordo, desajus- 

Discordar, ser dissonante, não fa- 
^ boa harmonia com outro. Esta ulti- 
^ ^ íiccepção é mais freqüentemente usa- 

luando se falia d'instrumentos músi- 
cos e V0Z3S. 

desconcórde, adj. 2 fjen. (De des 
Prefixo, 6 concorde). Que não concorda 

outro, discordante; discorde, disso- 
•íante. 

^ESCONCÓRDIA, s. /. (Do des prefixo, 
concórdia). Falta de concordia. 

^^BESCONFUDAMÊNTE, adv. (De des- 
'ifiado, com o suffixo «mente»). Com 
^0, receio, desconfiança, suspeita. 

.^^^CONFIADÍSSIMO, superl. de Des- 
afiado). Muito desconfiado, 

fiar de Descon- 

"l Segundo o quo sinto, vós, senhor, quereia 
j*ue queira soíTrer, e meu mal niio quer ; 

'nna dor lie grande, e eu sou mulher 
^0 desconfiada, como vós sabeis 

devo de ser. 
<511. VIO., AUTO DA IlisT. DE DEUS. 

'^^-6vantareis muitas casas de sohra- 

íe desconfiada.» Jorge Ferreira 
^ ^^sconcellos, Eufrosina, act. 1, sc. 1. 

1ul cAe^aracZo a lernate a tempo, 
'"'iesmos Castelhanos estauam japer 

J5aríe desconfiados de poder tornar 
e por outra sem 7ienhum 

Cgjj '^^t^ndose mais em Tidóre.n Lu- 
li de S. Francisco Xavier, Liv. 

6 jjj ^'^ONFIANÇA, s. f. (De des prefixo, 
íg^l®^iiÇa). Falta de confiança, receio 

mal ou engano que nos ameaça. 

Vpr desconfiança 
ei-®^®uremedio tardar 

esperar 
rainha esperança 

Biais não magoar. 
®*RIST. FALCÃO, OBBAS, p. 3 (od. 1871). 

—«Velhice he mal desejado, traz muitos 
consigo, fraquezas e desconfianças.» D. 
Joanna da Grama, Ditos da Freira, p. 
66. — (íFoi ignorância de Adão (Diz Eu- 
herto Aòbade) & ainda infidelidade que 
vsou CO Deos o quererselhe escõder, cui- 
dado lhe poderia fugir, mas sobre tudo 
acrescentou sua culpa o quereia negar. 
Isto não so pela desconfiança que mostrou 
de Deos, mas também porque no que con- 
fessou o quis fazer autor delia, dizendo.n 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, J*art. i, 
foi. 85, col. 1. 

— Desconfiança de si mesmo, dos pró- 
prias talentos.— «Mandar estes thesouros, 
e a mulher, foi, não lhe sahir de todo o medo, 
e a desconfiança de poder tornar a cobrar 
seu Estado; porque quando de todo em 
todo a Fortuna nisso o quizesse perseguir, 
ahi lhe ficava então lugar j>era jazer a 
jornada que pertendia, e passar-se a Me- 
ca.» Diogo do Couto, Décadas, Liv. ix, 
cap. 7, p. 330. 

— Ciúmes, zelos.— <íA isto (respondeu 
a pastora,que com muito gosto o escutdra). 
Em ambos vejo mui grande a razão de ser 
invejoza ; nella, além de tantas partes de 
formozura, achar quem assim saiba amai- 
las, e conhíicellas em ti, além das que tens, 
ser tam bom amante, que entre taes des- 
confianças mostras maior fé.» Francisco 
Rodrigues Lobo, Primavera, p. 68. 

— Suspeita de quo uma cousa ou uma 
pessoa não tem as qualidades exigidas, 
os predicados necessários. 

— Desconfiança da vida, receio do per- 
der. 

— Temor de ser enganado. 
— O acto de desconfiar, de se agastar. 
— Syn. : Desconfiança, Suspeita. A 

desconfiança é ura temor habitual de ser 
enganado. A suspeita uraa duvida sobre 
as boas qualidades dos horacns ou das 
cousas. O desconfiado julga os homens pelo 
seu coração, e teme-os. O suspeitoso an- 
nuncia o crime e como que o está vendo 
sempre. 

DESCONFIÁR, v. act. (De des prefixo, 
e confiar). Inspirar desconfiança, tirar a 
confiança, desanimar. — «Qwe o virão 
andar como anojado, e assi duas donzel- 
las suas netas que trazido dó: mas maior 
se devia ter de quem as olhava, que eraò 
taZ gentis miãheres, que a sua vista acen- 
dia o desejo, o desejo causava pena, e a 
2)ena desconfiava a esperança, de manei- 
ra que nellas estavaõ muitos perigos pera 
os olhos, e dôr pera o coração,» Barros, 
Clarimundo, Liv. n, cap. 26, p. 297. 

Em tão longo caminho c duvidoso 
Por perdidos as gentes nos julgavam ; 
As mulheres c'um choro piedoso, 
Os homens com suspiros que arrancavam: 
Miiis, esposas, irmãs, (quo o tcmoroso 
Amor mais desconfia) accrescentavam 
A desespera ção c frio medo 
De jilnosnão tornar a ver tão cedo. 

cAM.,Lus., c. IV, est.80. 

— V. n. Perder a confiança, o animo» 

desanimar-se, entrar era receio, suspeita, 
teraor^ não se confiar, não fazer firraeza 
na certeza de alguma cousa, na fidelida- 
de de alguma pessoa. 

Como julga o emprego remontado. 
Desconfia do seu merecimento, 
E cifrnndo em servir sua valia, 
Sette aimos de p:istor Jacob servia. 

BAKB. BACELLAB, OLOSSA A CAMÕES. 
— 1 Perceberam isto os inglezes, e não 

desconfiando até alli de D. Luiz, recea- 
ram que esta Omfale mettesse a roca na 
mão a Hercules, sendo partidaria de 
França. •!> Bispo do Grão Pará, Memórias, 
p. 139. 

— Desconfiar do êxito, do successo, da 
sinceridade, d,a probidade d^alguém, das 
próprias forças, dos proprios talentos. 

— Enfadar-se, amuar-se. — Descon- 
fiar com alguém. 

— Desconfiar do doente, ter receio de 
que não escape. 

— Não fiar, não confiar. 
— Syn. : Desconfiar, Suspeitar. O pri- 

meiro vocábulo exprime menos que o se- 
gundo. Desconfio d'ura homem que não 
mo parece franco; suspeito d'outro que é 
um reconhecido impostor. Desconfiar de- 
nota disposição transitória; suspeitar in- 
dica tendencia habitual. Desconfiar per- 
tence ao sentimento actual; suspeitar de- 
riva do caracter. Desconfio que este ho- 
raera 6 um grande tratante; suspeito quo 
é aífectada a virtude que aqueiroutro os- 
tenta. 

DESCONFORMÁR, v. act. (De des pre- 
fixo, o conformar). Fazer perder a resi- 
gnação, a conformidade com as determi- 
nações da Providencia.—Defconformar 
alguém. 

— V. n. Não concordar, não ser con- 
forme, discordar, diferir, discrepar. 

DESCONFÒRME, adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e conforme). Não conforme, quo 
discrepa com outro ou outros no voto, pa- 
recer, opinião, etc, 

— Discorde, opposto, contrario, des- 
avindo, desconcorde nas vontades. 

— Não parecido, não idêntico, desigual, 
diverso. 

— Não conforme ou resignado.—Estar 
desconforme com a vontade de Deus, 

DESCONFÓRMEMÊNTE, adv, (Do des- 
conforme, com o sufíixo «mente»). Com 
desconformidado, discordomente, diífe- 
rentemente. 

DESCONFORMIDÁDE, s.f. (Do des pre- 
fixo, o conformidade). Falta de conformi- 
dade no voto, opinião, vontade, etc, 

— Discordância, opposição, contraric- 
dade. 

— Differença, desproporção, dcsigital- 
dade, 

DESCONFORTÁDAMÈNTE, adv, (De des- 
confortado, cora o sufíixo «mente»). Sem 
conforto ou consolação. 

DESCONFORTADO, part, pasa, de Des- 
confortar, 
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DESCONFORTÁR, v. act. (De des pre- 
fixo, e confortar). Tirar o conforto, des- 
consolar, desanimar, desalentar, affli- 

^ DESCONFORTO, s. m. (De des prefixo, 
e conforto). Desconsolação, falta de con- 
forto, abatimento de animo. 

• E na quysto contempraiido 
Vai crecendo desconfôrto. 
Que desinayo em cuydaiido, 
& cayo mil vozes morto.» 

CANC. DE RES., t. I, p. 9. 

DESCONGELADO, part. pass. do Des- 
congelar. 

descongelar. V. act. íDe des prefixo, 
e congelar). Desgelar, den-eter o que es- 
tjl congelado. 

— Descongelar-se, v. rejl. Derreter-se 
o gelo, desgelar-se. 

DESCONHECEDOR, s. m. (De des pre- 
fixo, e conhecedor). Pessov. que desco- 
nhece ou desagradece.—Desconhecedor 
de heneficios, dc favores. 

DESCONHECER, v. nct. (De des prefixo, 
e conhecer I. Não conhecer, não reconhe- 
cer ou advertir quo c a mesma pessoa ou 
cousa antes conhecida, por ter occorrido 
alguma mudança na sua apparencia, ou por 
effeito da soberba ou ingratidào. — '< Vir- 
tudes sam tam encadeadas hiimas com ou- 
tras que a qualquer que nos pegarmos, 
levaremos as outras após nós: façamos 
por conhecer a Deos, per a que nam nos 
desconheça.» D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. 70 (ed. do 1872).— 
<íNihil horum intellexerunt, & verhum is- 
tud absconditum erat ai eis : por se guia- 
rem por mera sabedoria humana, a qual 
desconhece, que nos trabalhos possa auer 
descanço, nem nas afrontas honra, nem 
nas penas gloria.n Fr. Thomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, foi. 62, col. 2. 

— Desagradecer, não reconhecer um 
beneficio. — «São termos estes mjii vsa- 
dos de Deos, & mui conformes a sua di- 
uina justiça, tirar as merces, & negar os 
benefitios, a quem desconhece o preço del- 
les : porque he tal a ingratidão humana, 
que só quando lhe falta os bens então 
chora, & sente telos desmerecidos, n Idem, 
Ibidem, p. 75, col. 2. — «3/as quem di- 
ria, que em seus netos se trocarião as 
mãos, & mudariam de sorte os tempos, que 
o gentio se vesse banhado em luz & o He- 
breo sepultado em treuas ? Pois em jim a 
estado chegarão de tanta cegueira, qxie 
desconhecerão a verdadeira lux.y> Idem, 
Ibidem, col. 1. 

— Negar quo lhe pertença, não querer 
reconhecer por seu. 

— Desconhecer-se, v. refl. Não se re- 
conhecer, osqueccr-so alguém do quo foi 
ou do que 6. 

— Achar em si mudança ou alteração, 
a ponto dc não parecer o mesmo indiví- 
duo. 

Senhora, pois por voa vôr 
assi mo ãescmiheçi, 
nam me queirais vos fazer 
o que por vos fiz a mim. ! 

cimvsT. FALCÃO, onuAs, p. 18 (ed. de 1871). 

— Desconhecer-se com alguém, tratal-o 
como pessoa desconhecida. 

— Desconhecer-se com todos, dar-se 
por desconhecido dc todos, afi^ectar de 
não conhecer ninguém. 

DESCONHECIDAMÊNTE, adv. (Do des- 
conhecido, com o suíTixo «mente»). Oc- 
cultamente, sem ser conhecido. 

— Com ingratidão, sem reconhecimen- 
to, desagradecidamente. 

DESCONHECIDO, part. pass. de Desco- 
nhecer. — (íNão me admira que haja no 
Gerez ervas desconhecidas : o mesma se 
observa na serra da Estrella e muito mais 
na de Cintra, como se escreve nos dois to- 
minhos francezes intitidados Memoires 
d'un voyageur. Admirável é em Portu- 
gal uma ponta de caòra silvestre com cin- 
co jmlmos de comprido; e podia com mais 
razão fazer memória d'ella, se a visse, o 
infante D. Duarte, de tragica e lasti- 
mosa memória, no que fez de outras que 
observou nos bosques d'Alemanha, e de 
que dava conta em carta provria a seu 
irmão o duque de Bragança e nosso res- 
taurador, e refere Antonio Caetano na 
Ilist. da Casa Real ou nas Provas.» Bis- 
po do Grão Pará, Memórias, p. 9. — «Co- 
mo se dissera, as tentações mais riguro- 
sas, <& os vidos mais pera temer sad os 
mais desconhecidos, porque assi como 
vem mais encuberios, assi vem mais acau- 
telados.n Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. 1, foi. 20 v., col. 2.— «Nigra sum, 
scd formosa, que se fora idolatra, que 
já he leal, c6 que se era estrangeira, <6 
desconhecida, que já he esposa, & fauo- 
recida.D Idem, Ibidem, p. 77 v., col. 2. 

DESCONHECIMÊNTO, s. m. (Do des 
prefixo, o conhecimento). Acto de desco- 
nhecer. 

— Ignorancia. Falta de conhecimento. 
— Figuradamente : Ingratidão, des- 

agradecimento. — Desconhecimento dos 
serviços, do mérito. 

— Desobediencia, deslealdade.—Des- 
conhecimento de vassallos a seus senho- 
vcs« 

DESCONJÜNÇÃO, s. /. (De des prefixo, 
o conjunção). Termo antigo. Deslocação 
dos ossos; luxação. 

DESCONJÜNCTAÇÃO. Vid. Desconjun- 
ção. 

DESCONJUNCTÁDO, part. pass. deDes- 
conjunctar. 

DESCONJUNCTAMÊNTO, s. m. (De des- 
conjuncto, com o suíTixo «mento»). Esta- 
do da cousa desconjunctada, deslocação. 

— Fenda, racha. 
— Termo náutico. — Desconjuncta- 

mento no casco do navio, diz-se quando, 
pelo embate das vagas, balanço, o açou- 
te do vento no arvoredo, que arranca a I 

enxarcia, o navio parece abrir-se e cies 
cozer-se, e desconjunctar-se. 

DESCONJUNCTÁR, v. act. (Do des pre- 
fixo, o conjunctar). Tirar fora das jw 
cturas, dos encaixes, rclaxal-os. 

— Deslocar, desmanchar. 
— Desconjunctar os membros. 
— Desconjunctar os óssos, com tratos 

polé. 
— Desconjunctar o navio, com bnlan^^> 

descargas repetidas de artilharia, 
roações, etc. 

— Figuradamente : Perder o vigor- 
O frio desconjuncta os óssos. . 

DESCONJÚNCTO, part. pass. irreg. a® 
Desconjunctar. 

DESCONJUNCTÚRA, s. /. Vid. Descon- 
junctamento, Desconjuncão, Deslocaç "• 

DESCONJUNT... As palavras, que come- 
cem por Desconjunt..., busquem-se coi 
Desconjiinct— 

DESCONSAGRÀDO, part. pass. de DeS" 
consagrar. 

DESCONSAGRÁR, v. act. (De des pre^* 
fixo, c consagrar). Profanar, converter 
sagrado cm profano. , 

DESCONSENTIMÉNTO, s. m. (De 
c consentimento). Falta, negação de 
sentimento. Aeção ou cffeito de desço 
sentir. Disscntimento, recusa. 

DESCONSENTÍR, v. act. (Do despre"^^^ 
e consentir). Não consentir, recusar,. 
assentir. __ 

— Ilevogar o consentimento dado. 
Desconsentir em alguma cousa. ^ 

— Discordar, cHssentir, ser d opii"' 
contraria.- jgg 

t DESCONSIDERAÇÃO, s. /• (í'® 
prefixo, e consideração). Falta dc 
deração, perda da estima, da consi 
ção d'alguem. , gg, 

— Desconsideração geral, perda c-''' 
tima o consideração publica. 

t DESCONSIDERADO, part. 
Desconsiderar. ^e- 

DESCONSIDERAR, V. act. (De o®® [jg- 
fixo, e considerar). Deixar de 
rar, desviar a attenção d'algum o 

— Desviar a consideração, 
a importancia em que se tinha a'o pf5:xo, 

DESCONSOLAÇÃO, s./. (I>odespr 
e consolação). Falta de 
alegria, de satisfação ; tristeza, 
aíllicção.—«O qual entendendo op^ 
e desconsolaçam do piloto, com 
chea de riso lhe disse wy segn''' ^ 
tomeis pena porque ainda estamos 
do hoqueiram de Amboino; .^os 
boa hora esta noite e amanhecer 
bre elle.v Lucena, Vida 
Xavier, Liv. iv, cap. 1. — 
do-se naquelle miserável estac gi'^ 
mem desesperado se foi corn f (Jim^ 
o seguiram, tomando o camin 
com grande desconsolação, ® 
se ver em hum tão breve espoÇ'^ " 
grande Monarca em tnl o 
sabia onde se recolhesse', ® 
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® ^rtuna até á Cidade de Thaiha, aonde 
® -ftey do Cinde tinha sua Corte.» Diogo 

o Couto, Décadas, IV, Liv. x, eap. 3.— 
•■Affom nem a censura, nem a desconso- 

_Ç30 caye sobre o modo das eleyqoens, oii 
®''ei'íos ddlas.D Francisco Manoel de 

Apologüs Dialogaes, p. 163. 
» ~~Cousa que desconsola ; displicência ; 
® de animação na physiononiia. 

^ I iguradamcnte : Pessoa insipida. 
^ DESCONSOLÁDAMÊNTE, adv. de des- 
®nsolado, com o suffixo «mente.») Sem 

®®iisolação, tristemente ; com displicência. 
DESCONSOLADÍSSIMO, adj. stíperl. de 

'Jesconsolado. 
I^ESCONSOLÀDO, vart. pass. de Des- 

(^onsolar. 

^^sconsolados rostos todos mostram, 
■l or clles entcriflida cor sulfurea. 

coktb reai., nauf. desepulv., c. I. 

~^<íEra este harharo tão grandioso de 
'p-inio, que visitando aquella Rainha ca- 

vendo-a tão desconsolada, e mise- 
que não havia cousa que lhe enxu- 

S^sse ^ suas lagrimas, entregou-lhe todas 
«s,;oias_, donas, donzellas, e todo o mais 
"íço de sua casa, dando-lhe camdlos, 
''ytas, cavalgaduras, e a despedia com 

dizendo-lhe que se fosse pera 

de ' dvantajando-se nisto ao gran- ^ -^exandre, no que usou com a mídher 
Y®. (irio.,, Diogo do Couto, Dccadas, IV, 

X, cap. 3. 

A , Cheirai desconsoladas 
o ' piedosa cornpinhia ; 

CP ■ ^ pranto banhadas 
^ quanto houver no Mundo noite, e dia) 
Q Chorai a toda a hora, 

o® quem de dia, e maia de noito chora. 
X. DEMATTOS, EIMAS, p. 151 (S.^Cd.). 

j^^IíEsconsOLADÔR, adj. (De des prefi- 
' ® consoladôr). Que desconsola, affli- 

entristece. ' 

lífc * 1^0 desconsola. 
SCONSOLÁR, V. act. (Do des prefi- 

Piiv^ "l^^^solar). Causar desconsolação, 
affligir, entristecer. 

8oÍ^^ ^'^oosolar-se, v. rejl. Nào ter con- 
a ^ffligir-se, entristecer-se, perder 

de consolação. 
Sola ^^^OI*ATÍVO, adj. Que descon- 

lÔLO, s. m. (De des prefixo, ^escons Coii , s. m. (jj 
í)P«nA ^^^sconsolação. 
desconta, s. /. Vid. I Desconto. 

%e t alegria 
triste desconta, 

A e das horas do dia me toma couta. 

P- 317 (Cd. dllam- 

^ONTÃDO, part. pass. do Descon- 

s. m, (Do descon- 
^ suffixo cimento»). Desconto, 

11—105 

desfalque. — «E em todo caso, honde o j 
filho Judeo tornado Chrisptaaõ for casado, \ 
e herdar a seu Padre, e Madre, segundo \ 
suso dito, e declarado he, deve descontar 
na heranqa, que logo ouver quando for 
tornado aa Fé de nosso Senhor Jesus 
Chrispto, todo aquello que dos ditos seu 
Padre, e Madre ouve, se ainda amhos fo- 
rem vivos; e se já a esse tempo alguum 
delles for morto, averá toda a sua he- 
rança desse morto enteiramente sem des- 
contamento alguum, e em na parte do que 
ainda for vivo descontará o dito casa- 
mento, segundo que lhe logo herdar, como 
dito he.K Ordenações Affonsinas, Liv. n, 
Tit. 59, § 4. 

descontar, V. act. (De des prefixo, e 
contar). Tirar, deduzir da conta ou som- 
ma, abater, desfalcar de qualquer quantia, 
alguma parcella, como a quantia já rece- 
bida do total da divida— «E o Rendeiro 
de Riha-Tejo diz, que o tiram de huum 
Termo para outro, e o Rendeiro de Lix- 
hoa diz que o levam da Villa pera 
fora do Regno; e ainda pedem-nos em 
JJxboa a meetade da sisa, porque diz que 
hy htà Jeita a venda, e os de Riha-Tejo a 
outra metade, porque dizem que alia he 
feita a entrega, e assy nos levam a sisa 
de vinte libras por moyo, e nom querem 
descontar as seis, que levam pola Impo- 
ziçom', nem querem descontar tres libras 
por cada moyo, que dam aa Barca, que 
traz o dito sal aa Naao; nem querem des- 
contar quarenta saldos, que dam ao moya- 
dor; oxdro sy aas molheres, que o deitaõ 
na Barca: pero este agravo foi mostrado 
a Álvaro Gonçalves Veedor da vossa Fa- 
zenda, e elle deu em resposta que visse 
o vosso Juiz os artigos, e o jidgasse pela 
guisa, que em elles he contheudo, e o vosso 
Juiz disse, que assy entendia os ditos ar- 
tigos, como os Rendeiros demandavad, e 
que assy os jxdgava; e assy poderees en- 
tender, Senhor, qtie estes Fidalgos, a que 
esto foi feito, e fazem em cada huum dia, 
nom lhes fica a terça parte dx seus bens ; 
e a muitos destes. Senhor, acharedes, 
que mais lhes levam, e levarom per esta 
guisa, do que elles ham, nem averam da 
conthia, nem das mercees, que lhes vós 
f azedes, se Vossa Mercee nom for de o 
temperar d'outra guisa.d Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. II, Tit, 59, § 31. —nE 
em todo o caso, honde o filho Judeo tor- 
nado Chrisptaaõ for casado, e herdar a 
seu Padre, e Madre, segundo suso he de- 
clarado, deve descontar na herança, que 
logo ouver, quando for tornado aa Fé de 
Jesus Christo, todo aquello que do dito 
seu Padre, e Madre ouve em casamento, 
se ainda ambos forem vivos; e se a esse 
tempo alguum delles for morto, averá toda 
sua herança desse morto enteiramente 
sem desconiamento alguum; e na parte do 
que ainda for vivo descontará o dito ca- 
samento, segundo a quantidade em que her- 
dar, comodito he.n Ibidera, Tit. 79^ § 14. 

Taf. Nào he isto flux com rei. - 
Diabo Baralha o jôgo o partamos; 
Taf. Paga, quVu não jógo em vào. . 
Diabo Lá no frete descontámos ; 

Quer ganhemos, quer percamos, 
Tudo nos fica na mito. 
GIL vrc., AUTO DA liAROA DO PORO. 

— Termo de Commercio. Trocar com 
desconto, isto é, abatendo do valor nomi- 
nal certa quantia equivalente á deprecia- 
ção dos titules ou valoréâ descontados, á 
commissão do descontador, etc. —Descon- 
tar letras, apólices^ papel-moeda^ bilhe- 
tes, etc. 

— Figuradamcnte: Aguar, diminuir al- 
gum contentamento com o desgosto que lhe 
sobrovém ou que o acompanha.—Descon- 
tar gosto, prazer, boa fortuna. 

DESCONTENTADÍÇO, adj. (De descon- 
tentado, com o suflíixo «iço»). DiíTuiil de 
contentar, fácil de descontentar, custoso de 
satisfazer, a quem nada agrada; que se 
descontenta facilmente; melindroso. 

DESCOÍITENTÀDO, part. pass. de Des- 
contentar. 

DESCONTENTAMÊNTO, s. m,. (De des 
prefixo, e contentamento). Falta de con- 
tentamento, de satisfação ; desgosto, .des- 
pi-azer, dissabor. 

Tinha grande sentimento 
de nam ter j á que esperar; 
agora vay me matar 
esperar por mais tormento : 
este desnontciitamciilo 
me traz a ahiia trespassada 
quennm posso ja com nada. 

D. JOANNA DA OAMA, DITOS DA FBÉlRA, p. 93 
(cd. (le 1872). 

Este descontodamento 
eu o tenho todo só ; 
dübi"a se me o sentimento 
em ver haver de mi dó : 
nam foi acontecimento, 
mas querem-se vingar 
em me darem csté pesar. 

IDEM, iniDliM, p. 91. 

Esto sentimento 
a alma o padece ; 
sempre lhe recrece 
descontentamento, 
o remedio nam tem 
dor tam dcóigual 
senam ter por bem 
de sofrer meu mal. 

IDKM, iniDEM, p. 105. 

Nam me veley da ventura, 
pila he que me persegue ; 
tem me a todo o mal entregue : 
sem viver hora segura, 
tudo temo; 
estou poata em estremo 
de todo o sentimento; 
nam me fio do que ordeno 
que he com descontentamento. 

IDEM, IBIDEM, p. 107. 

— dOs paços e casas principaes assim 
d'el-rei como dos senhores estavam cüher- 
tas de pannos negros; porqiie então esta 
era a tapeçaria de que se todos guarneciam. 
A cidade de Londres vivia em tamanho 
descontentamento, que indo p,arecia àjn- 
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dar seu rei a sentir aqiiella dor: algims 
cah'alleiros se partiram logo em husca de 
D. Duardos. Flerida esteve muitos dias 
tão doente, que sempre esperaram que os 
seus houvessem o fim que elle desejava, d 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap, 4. — «Ao outro dia depois de 
partido, o imperador o soube ; que o pranto 
de Gridonia o manifestou: a imperatriz 
que a este filho amava como a si mesma, 
quando sua partida lhe disseram, nenhuma 
cousa a fazia contente; e como exn as mu- 
lheres as pequenas se sentem muito, todo 
o aposentamento delia era envolto em choro 
« descontentamento: umas por ajudar sua 
senhora: outras por amor de Flerida, que 
de todas era tão amada, como lh'o ella por 
boas obras sempre soube merecer; que es- 
tas são as com que se ganham vontades 
alheias, t Idem, Ibidem, cap. 5. — «El-rei 
e o imperador Trineo e os outros reis fi- 
caram pouco contentes de ver aquelle des- 
contentamento em Floramão, por ser nas- 
cido de lembramqas tão antigas e neces- 
sárias a se esquecerem.D Idem, Ibidem, 
cap. 49. — «Floriano e Pompides, que sen- 
tiam nelle aquelle descontentamento sem 
saber donde lhe nascia, tão pouco cami- 
nhavam mui alegres; que isto tem a ami- 
sade grande antre amigos, assim nas mos- 
tras como nas obras a vontade de ser con- 
forme.d Idem, Ibidem, cap. 67. 

descontentar, V. fict. (De des prefi- 
xo, e contentar). Causar descontentamen- 
to, desprazer, dissabor; desgostar, des- 
agradar, 

— Descontentar-se, v. refl.«Se os 
aventoejam e assopram, aproveitam por 
accidentes, por suas vias, que sam tam in- 
certas como as mais das cousas do mundo: 
comtudo se lhe acertam a vea fazem algum 
bem ajoelhado. Com as taes pessoas eu não 
queria ter semelhança, porque me descon- 
tentam.» D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 49 (ed. de 1872).—«O bispo do 
Porto, D. Fernando Correia de Lacerda, 
descontentou-se notavelmente com uma sa- 
tyra que se cantou na noite de natal no meu 
convento, composta por Manuel Ferreira 
Pinheiro, de Arrifana de Sousa author 
de celebres entremezes.D Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 165. 

DESCONTEKTATÍVO, adj (Do descon- 
tente, com o suffixo «ativo»). Que causa 
descontentamento ; proprio para descon- 
tentar. 

DESGONTÊNTE, adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e contente). Que não está con- 
tente, pouco satisfeito; desgostoso, des- 
agradado.—«Outrosy dizemos, que no caso 
honde o preqo da cousa comprada fosse co- 
metido a juizo,ealvidro d'alguum terceiro, 
e esse terceiro alvidrasse o preço desarra- 
soadamente, em tal guisa que alguma das 
partes nom fosse contente de seu alvidra- 
mento, em tal caso deve essa parte des- 
contente secorrer se ao Juiz, a que tal 
conhecimento perteencer, que mande fazer 

outro alvidramento per homeens boòs. «Or- 
denações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 35, § 4. 

Eu sei bem que nam me mentes, 
que o mentii- he difíerente 
nam fala (l'alma quem mente, 
Grifai nam te descontentes 
se me queres ver contente. 

CHRysT. FArxÂo, OBRAS, p. 13 (ed. de 1871). 
Solteira foreis, senhora, 
vira-vos viver contente 
ainda que o eu nào fora, 
fora eu só o descontente ; 
mas ver-vos mal empregada 
triste de vós e de mim, 
de vós por serdes casada 
e de mim porque vos vi. 

IBIDEM, p. 21. 

Baste o mal que me fazeis 
com vos veer t;im descontente, 
o vosso a minha alma sente 
o meu nem veer o quereis. 
Nam me queirais acabar 
pois vos dei a liberdade, 
que se sois sem piedade 
vosso amor me hade matar. 

IBIDEM, p. 22. 
Nam sejamos jamais tristes, descontentes, 
alegres nos poderemos a nós buscar, 
e logo alcançaremos a Deos achar 
se andarmos na oraçào muy correntes. 

D. JOANNA DA OAMA, DITOS DA FHEIBA, p. 102 
(ed. de 1872;. 

— «Desta maneira gastava Daliarte o 
tempo, esperando pola liberdade daquelles 
iwincipes, os quaes passavam vida des- 
contente cada um igual na pena de todos 
com aquella amizade antiga que se sempre 
tiveram: e ainda que esta dôr não fosse 
pequena, a muita continuação afazia sen- 
tir menos ; porque onde ella é grande, pos- 
suil-a muito tempo afaz parecer menor.d 
Francisco de Moraes, Palmeirim de In- 
glateira, cap. 14. — «Aqui deixa a his- 
toria de foliar nelles, por contar d'uma 
aventura, que aconteceu ao cavalleiro do 
Selvagem no Valle Descontente com outro 
que o aguardava.n Idem, Ibidem, .cap. 
20.— «Ja se disse como ao tempo, que 
a cavalleiro da Fortuna venceu Floramão 
na justa, o imperador ficou em extremo 
descontente de não saber quem era, pre- 
sumindo em sua vontade que podia ser 
Palmeirim.y> Idem, Ibidem, cap. 29. — 
«O Cavalleiro da Graça, quando as vio taõ 
descontentes p)erguntou-lhes, quem as alli 
trouxera, e se tinhau algum nojo delles 
recebido^ Senhor respondeo huma dellas, 
de vós si por tanto peço-vos, que nao quei- 
rais mais entender neste Castello, nem em 
suas cousas: e porque saibais a razaõ que 
temos pera vos isto pedir, ouvi-me hum 
pouco atento.y> Barros, Clarimundo, Liv. 
2, cap. 8. — «A donzella que o levava, 
vendo este prazer ficou descontente, pa- 
recendo-lhe que seria aquella taõ estreita 
conversaçao por outro respeito, e nao só- 
mente ella, mas o Senhor do Castello, que 
era hum Cavalleiro anciad, também teve 
esta suspeita, mas depois a perderão sa- 
bendo a razad que antre elles havia, e 
quando veio ao dormir mandou ao hos- 

pede fazer huma cama pera Filend) « f 
a outra donzella que Lúcida 
a qual toda a noite nunca leixou 
a Filena, perguntando-lhe pelas 
Clarimundo, e outras miudezas ® 
natural das mulheres, como a 
que receaô.v Idem, Ibidem, cap- 

Aonio descontente 
Suspondeo a corrente 
Das lastimosas queixas, 
Com que a pena alUvia, 
Que inda este mal lhe fez o novo dia. 

BABB. BACELLAB, SAUDADES A AOSIO- 

Se a cobiça de undosa 
Da patria te desterra 
Descontente por menos caudalosa, 
Em fim peregrinando o valle, e serrai 
VAs em busca de enchente mais copio^*) 
De mais alta corrente, 
Pára, adverte, e repara, 
Que essa nova crescente 
Será mais alta, porém menos clara. 

BAIÍB. BACELLAR, SAUDADES A AONIO. 
Nisto chegar huma donzella sente 
De grave asseio, e de feiçijes fermosaj 
Triste porém no gesto, e descontente, 
Como que vem de alguma dor queisosa- 

QUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, C. !• 
A gente da cidade aquelle dia, 
Uns por amigos, outros por p.arentes, 
Outros por ver somente, concorria, 
Saudosos na vista, e descontentes. 

CAM., Lus., c. IV, est. 88. ^ 

— «E tanto que o matou logo 
prizões, e tirou o Abrahemo, & " ^Acc^' 
por Rey. Este como era amigo . 
decan, era bom homem, e pertendiO' , 
nar j^cicificamente, não querendo J 
los descontentes, passou logo 
e perdão geral ao Accedecan, conp 
do-lhe as terras que ElRey seu 
tinha dado, e o mandou chamar, 
beo com muitos mimos.n Diogo cio 
Décadas, IV, Liv. x, cap. 4. 

Tréguas temos c'os moiros : mas o p"^®' 
Descontente de ver seu rei sumido 
No alcaçiir de Sylves, descuidando 
Reino, vassallos e a família e"''® 
Que a irman se fez christan... o e ta ^^\\eí 
Que lh'<i roubámos nós — 

OAKIIETT, D. BEANOA, C. VI, Cap. 9* 

Como vinha tào junto do seu lado, ^ 
Do medo me assustei naturalmen ® 
Pois nào sou inda assim tão 
Que já cahir não possa embaixo ^ 

J. X. DE MATTOS, lilMAS, p- 78 (3- ® 

Já OUÇO d'cntre a gente _ 
Soar hum rumor triste, que levan 

Qual geme descontente, ; 
Qual inaneaa cabeça, qual 

Todos tristes 
Todos Beliza acompanhar pi'<"^ 

IDEM, IBIDF.M, p. 147. 

Assim passando as horas 
O 1'aBtor descontente a je 
Duvidoso de longo, escuta, e s . 
Os écos doces de huma te 
Julgou ser da Pastora i 
O canto Angelical, que 
E levantandp os olhos píf"; „ ^ fou'®' 
Vio que era delia, e que bais 

IDEM, IBIDEM, p. 162. 
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Sem ella descontente 
Nào ha Sol, que me aquente; 
E Be talvez Limano por piedade 
Me aconsflhii que busque a sociedade, 
oeni síiber o que faço, 
Wiido o rosto, vagaroso o passo, 
Em vós só contemplando, 
^om elle caminhando 

as conversações de outros Pastores, 
lembra-me então que as vossas sào melhores. 

idem, intDEM, p. 213. 

y ois^nào quereis, memórias imprudentes, 
oenao andar contínuo revolvendo 
^^ousag, que mais vos fação descontentes : 
^om inquietas azas 
Renovo vivas clüimmas aecendendo, 

nellas reduzindo-vos a brazas : 
^ artai-vos, loucas, consumi-me embora : 
Voemos onde mora 
O principal motivo, 
"or quem no meio de mil mortes vivo. 

IDEM, IBIÜEM, p. 268. 

m. pl. Descontentes. Os que nSo 
®stao contentes com o governo ou sobe- 

com a direcção dos negocios publi- 
e formam algum partido ou facçíto 

estado. — a A guerra ficou em ameaças. 
® ^n/antes casaram, e ao mesmo tempo 

^'>'arn presos o visconde, o conde de 8. Lou- 
'''^nço e seu sobrinho Thomaz Telles, como 
'^speitos de jazerem landos de descon- 

^ites contra o estado e em lisonja ao in- 
J^nte. Diogo de Mendonça Corte Real tam- 
'"I perdeu n'este Jogo.» Bispo do Grão 

Memórias, p. 132. 
^ESCONTÊNTO, s. m. ant. (De despre- 

e contento). Descontentamento, 
g DESCONTINÊNCIÁ, s. f. (Do des pre- 

% e continência). Incontinencia. 
g ^ESCONTINUAÇÃO, s. f. (Do des pre- 

e continuação). Acção e effeito de 
®scontinuar, interrupção de uma cousa 

ç ; cessação de um trabalho, obra, 

cia devia continuar; infrequen- 

{g descontinuação, incessantemen- 

descontinuádamênte, adv. (Do des 
® continuadamente). Com des- 

interrupção. 
çqjj^^^ONTINUÀDO, 2;a}'í. pass. de Des- 

fi^J^SCONTINUADÔR, adj. (Do des pre- 
oii J ^ ^oiitinuador). Que descontinúa, 
"V^iescontinuou. ^ 
fixo u. act. (De des pre- 
íQjj^' ® "Continuar). Não continuar, inter- 
po no espaço ou no tem- 
8a'c Proseguir, deixar de fazer a cou- 
oj— Descontinuar o edeficio, 

Descontinuar as li^es, os es- 

^Utng algum habito, uso ou cos- 
' ~~ Descontinuar o jogo, as caça- 

o que era continuo Des- 
^ Uar o muro, o caminho, o caes, etc. 

®®'^°'^^'uuar-se, v.refl.^iio se con- 
j — Descontinuar-se ohra 

ÍP •• 
^CÓNTO, a. m. (De des profixo, o 

conta\ Deducção, abatimento que se faz 
d'uma parcella da conta ou somma to- 
tal. 

— A parcella descontada. ■ 
— Déficit, desfalque, quebra cm arre- 

cadação ou em despeza; prêmio do reba- 
te de letras de cambio, de eíFeitos com- 
merciaes não vencidos que o descontador 
abate do valor total de cada effeito ; re- 
bato de papel-moeda, perda que ella sof- 
fre no seu valor nominal. Compensação, 
satisfação de quantia ou de valores. 

—Figuradamente: Satisfação, compen- 
sação. —Em desconto dos meus peccados. 

Em desconto do meu mal 
nam queria maior bem 
que nam m'o sabor ninguém. 

CHBYST. FALCÃO, OBRAS, p. 22 (cd. dc 1871). 

— aE leixando a elles com esta pai- 
xao, tornemos á que seu Senhor tinha, 
mas por naõ ver a Clarinda que por sua 
prizad: lemhrando-lhe ser merecedor de 
padecer móres cousas pela fé que lhe ti- 
nha; chamando aquella prisaÕ purgató- 
rio do que passára com Arfila, que em 
mais naõ se sentia cidpado, e tomava o 
anel, que lhe Clarinda mandara, dizendo 
mil piedades vans, pois taõ pouco lhe 
aproveitavaõ: tendo sempre esperança de 
se salvar d'alli; cousa taõ certa em todos, 
como incerta nos culpados: porque sem- 
pre a elles está aparelhados desconto, e 
aos seus innocentes sua saúde, d Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 3. 

A ira, com que súbito alterado 
O coração dos deoses foi n'um ponto, 
Não Boffreu mais conselho bem cuidado, 
Nem diíaçào, nem outro algum desconto: 
Ao grande Eolo mandam já recado 
Da parte de Neptuno,—que sem conto 
Solte as fúrias dos ventos repugnantes, 
Que não haja no mar mais navegantes. 

CAM., Lus., c. VI, est. 35. 

— O mal que compensa ou diminue o 
gosto de algum bem de que se gosava. — 
Logrou seus amores, mas não lhe tardou 
o desconto.—A heneficencia é ^jmzer sem 
desconto.— aTem tanta diferença os dis- 
cretos dos néscios como o branco do jjreto; 
mas tudo tem seu desconto, porque aos 
ignorantes nam lhe dá trabalho a tristeza 
e nam ousam as paixões de chegar a quem 
nam sente.y> D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 18 (od. de 1872). 

— Dar desconto, abater, diminuir, re- 
.duzir ao justo. — Dar desconto a noti- 
cias. 

— Pl. Desavenças. 
DESCONVENHÁVEL, adj. 2 gen, ant. 

Inconveniente, injusto, falto de conve- 
niência, desaccrtado. 

DESCONVENIÊNCIA, s. /. (De des pre- 
fixo, e conveniência). Falta de conveniên- 
cia, desproporção do cousa (jue não con- 
diz, que não convém com outra; descon- 
formidade de uma cousa com outra; dis- 
crepância, incongruidade, incompatibili- 

dade, inconveniência, incommodo, des- 
vantagem. 

DESCONVENIÈNTE, adj. 2 gen. (De 
des prefixo, e conveniente). Que não con- 
vém ou concorda com outra; desconfor- 
me, que discrepa. 

— Inconveniente, desvantajoso. 
DESCONVERSAÇÃO, s. /. (De des pre- 

fixo, e conversação). Falta de conversa- 
ção, ou de trato com gente, insociabili- 
dade. 

desconversado, part. pass. de Des- 
conversar. 

DESCONVERSÃR, v. n. (De des prefi- 
"&0, e conversar). Interromper a conver- 
sação, passando a fallar de outro assum- 
pto; cessar a conversação, a practica. 

DESCONVERSÀVEL, adj. 2 gen. (De 
des prefixo, e conversavel). Intractavel, 
insociavel, desabrido. — Homens descon- 
versaveis. 

— Figuradamente : Áspero, incommo- 
do. — «Sam molheres tam cobiçosas de 
honra, e tem tam prezadas as bondades 
que por as acquirirem e fecharem as por- 
tas ás sospeitas, enventaram encerramen- 
tos desconversaveis « ásperos d nature- 
za.•!> D. Joanna da Gama, Ditos da Frei- 
ra, p. 40 (cd. de 1872). 

— Que não tem commercio ou com- 
municação com outro ; de má vivenda por 
ser aspera de clima. — Terra desconver- 
savel. 

— Incommodo, desabrido. — Tempo 
desconversavel. 

DESCONVERSÁVÉLMÊNTE, aãv. (De 
desconversavel, com o suífixo «mente»). 
Intractavel, insociavelmente, de modo 
desconversavel. 

DESCONVERTÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e converter). Restituir o convertido 
ao estado anterior, á conversão. 

f DESCONVERTÍDO, part. pass. de Des- 
converter. 

DESCONVIDAR, V. act, (De des prefixo, 
e convidar). Revogar um convite, des- 
avisar. 

DESCONVÍR, V. n. (De des prefixo, e 
convir). Não convir, não ser convenien- 
te, dosconcordar, não estar de accordo ^ 
discrepar. 

DESCORAÇOÁR, V, act. Vid. Descor- 
çoar c Desacoraçoar. — aliumecan, em 
quem Soltão Badur tinha todo seu reme- 
dio, e conselho, como vio tempo occasio- 
nado passou-se pera o Magor com sete, ou 
oito mil de cavallo de sua cevadeira. Isto 
acabou de descoraçoar o Badur de fei- 
ção, que se houve por perdido, e logo tra- 
tou de salvar sua pessoa, buscando modos, 
e ardis pera isso, sem o dar a entender 
a pessoa viva.d Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. IX, cap. 5. 

DESCÓRÀDO, part. pass. de Descorar. 

Do novo jorra o sangue das feridas, 
E exaniine clamou. = 'Oh Deus !' seus lábios 
Descorados na face da donzella. 

OARBETT, D. DHANCA, C. VII, Cap. 22. 
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Quanto o extremo prazer ou dor extrema 
E maior que a expressào ! Silencio, ii fúnebre 
Eloqüência da mÃgua... com teu sêllo 
Os descorados lábios lhe corraste : 
— Emtíinto o dia se perdeu nas trevas, 
E a recenda uoite, dobra a dobra, 
Exteiule sobre a terra o veu de lucto. 

iDEM, iiiiDEU, e. X, cap. lü. 

DESCORAMÈNTO, s. m. (Do thema des- 
cora, dc descorar, com o suffixo «men- 
tOí). Acção, e effeito de descórar, de per- 
der a côr do ro^to; pallidez, desmaio da 
cor. 

— Estado da pessoa que descorou. 
DESCORÁR, V. n. (De des prefixo, e 

córar). Perder a côr do rosto, tornar-se 
pallido. — Com o menor susto descora. 

— V. act. Fazer perder a côr. — O susto 
que, seus rostos descorava. 

— Descorar-se, v. rejl. Vid. v. n. 
— DESCORCHAR. Vid. Escorchar. 
DESCORÇOÀR, V. act. Desaminar, des- 

atentar, acobardar, abater o espirito, o 
valor; fazer perder o animo, a coragem. 

— V. n. Perder o tino ; esmorecer, des- 
animar-se. 

DESCORNÁDO, part. pass. de Descor- 
nar. 

DESCORNÁR, V. act. (De des prefixo, e 
corno). Arrancar, ou cortar os cornos a 
um animal. 

— Escornar, ferir com os cornos. 
DESCOROÂDO, part. pass. de Desco- 

roar. 
DESCOROÀR, V. act. (De des prefixo, e 

coroa). Tirar a corôa, o diadema, a mi- 
tra, ou qualquer ornato da cabeça.— Des- 
coroar o rei. 

— Termo de Fortificação. Derribar a 
obra que corôa.—Descoroar as ameias 
do muro. 

DESCOROCOÁR. Vid. Descorçoar. 
DESCOROLLÁDO, adj. (Dc des prefixo, 

e corolla). Termo de Botanica. Sem co- 
róUa.—Flor descorollada. 

DESCORREGÈR-SE, v. refl. (De des pre- 
fixo, e correger-se). Desordenar-se; des- 
concertar-se. 

DESCORRÊR, v. act, (De des prefixo, c 
correr). Escorrer. 

— Descorrer-se, v. refl. Cessar de sof- 
frcr corrimento, pejo, vergonha. 

DESCORRIMÊNTO, s. m. ant. (De des 
prefixo, e corrimento). Decurso, corrida 
de tempo. — nAías se em esta soma avya 
daver acrecentamento depois de seus dyas, 
pollo presente nom he de meu saber, por- 
que ao tempo que elRey dom Affonso man- 
dou fazer este livro, elle era ainda vivo, 
em ydade pouco menos de Ix. annos, e 
por tanto nom posso garrar suas hemfei- 
toryasper cabo, ca segundo o seu animo era 
grande pera sempre bem obrar, certo som 
que os membros poderam enfraquecer pol- 
lo descorrimento da ydade, mas a voon- 
tade nunca pode seer pequena nem fraca 
pera cometer e acabar multidom de boas 
obras, em quanto a alma tever ajuntamen- 

to com a carne. D Azurara, Chronica de 
Guiné, cap. 5. 

DESCORTEJÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e cortejar). Faltar a alguém com a 
cortozia, não cortejar alguém, tratar com 
descortezia. 

— Descompor, insultar, affrontar. 
DESCORTEZ, adj. 2 gen. (Uc des pre- 

fixo, e cortez). Não cortez, incivil, gros- 
seiro, inurbano, desattcncioso. — Pala- 
vras descortezes. — Homem descortez.— 
nPorque auendo de ser seu o Sacerdocio, 
& o império, sendo como era meu primo- 
gênito, & de quem só fazia confiança, se 
mostrou tão ingrato, & descorles comigo, 
que se ouue como corrente de agoas, que 
quando he grande a nada respeita, & tudo 
atropella.íí Fr. Tliomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. G7, col. 1. 

Diabo Que villàotão descortez ! 
Lav. E vós sois mui deneguil! 

Dou eu jil ora ó Declio o freguez. 
Diabo Dom villào, comigo ires 

Onde estào de vos dez mil. 
OIL. VIC., AUTO DA BARCA DO PÜRO. 

Vic. Eu hei de ver que trazeis. 
Mero. Se vós no cesto bolis... 
Vic. Senhora, que me fareis ? 
Mero. Hum aqui-delrei, ouvis ? 

Não sejais vós desoo)'íez. 
IDEM, AUTO DA FEIUA. 

DESCORTEZIA, s.f. (De des prefixo, e 
cortezia). Falta de cortezia, incivilidade, 
grosseria, rusticidade, inurbanidade, má 
creação, desattenção, acçSo descortez, in- 
civil.— <í Vinde em nossa companhia com 
essa gente; e se este Cavalleiro fizer al- 
guma descortesia, ou não consentir no que 
lhe mandarmos, matai-o logo.d Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 23.— «Quei- 
xava-se o Bispo da descortezia com que 
os Benedictinos de Lisboa lhe menospre- 
zaram a sua viagem, em carta ao fran- 
ciscano Cenaculo, n'estes termos: «..Sev. 
rev.""^, que para as minhas coisas olha 
com affecto, usasse dos microscojnos da 
Estrella, não faria a estimação da minha 
viagem. y> Bispo do Grão Pará, Memórias, 
p. 11. 

DESCORTÊZMÊNTE, adv. (De descor- 
tez, com o suffixo «mente»). De um 
modo descortez, com descortezia; inci- 
vilmente, grosseiramente. 

t DESCORTIÇÀDO, part. pass. de Des- 
cortiçar. 

DESCORTIÇÁR, v. act. (Do des prefixo, 
e cortiça). Descascar, ,tii-ar a cortiça ou 
casca das arvores.—Descortiçar os sobe- 
reiros, tirar-lhes a camada cortical ex- 
terna. — Descortiçar as arvores, descas- 
cal-as. 

descortinado, part. pass. de Des- 
cortinar. 

descortinar, V. act. (De des prefi- 
xo, e cortina). Correr, abrir as cortinas 
para fazer ver o que ellas cobrem. 

— Figuradamente : Descobrir, mani- 
festar, patentear cousa occulta, vedada. 

— Descortinar os projectos dos initmgo^' 
— Avistar. D'este logar se descortina 

o campo inimigo, se avista, descobre. _ 
— Termo de Fortificação. Derribar, dci' 

tar abaixo a cortina. 
— Descortinar-se, v. refi. Descobrir-se» 

patentear-se. 
DESCORTINO, s. m. (De des prefixo, ® 

cortina). Acção de descortinar, dcscobnr, 
discernir. 

— Figuradamente: Alcance. •— ^ 
cortino do entendimento humano. 

DESCOSEDÚRA, s. /. Acção de desco- 
ser. Costura desfeita. 

DESCOSÉITO, part. pass. ant. de Des- 
coser. — «O Muy Nobre Senhor Dom 
ham per graça de Deos Rey de Furtugd > 
e do Algarve, porque lhe foi dito p^''' 
guuns do seu Povoo em Cortes, que 
deos do seu Senhorio pola maior parte no ^ 
traziaõ signaaes, quaees deviaõ trazeu 
esses, que traziam, eram taõ pequeno^ 
que se nom pareciam, e outros os trazi ^ 
de duas, e tres pernas, e mais nam, 
os traziavi descoseitos, e baixos em 
lugares, que se nom pareciao, 6 
briam de guisa, que se nom estremavO/'^'^ 
nem divisavao dos Chrisptaaus,o fy» 
grande perigo, e dapno ao Povoo: o 
Senhor Estabeleceo, e pouse por Ley, ? ^ 
todolos Judeos do seu Senhorio trag 
signaaes vermelhos de seis pernas c 
huum no peito a cima da boca do estofíiO^U ' 
e que estes signaaes tragam nas 
que trouverem vestidas em cima 
iras; e sejam os signaaes tam 
como o seu seello redondo; e que os 
gam bem descubertos, de guisa quB 
çam ; e qualquer, que o nom trouver^ f 
as roupas, que trquver vestidas, ^ ^ 
preso ataa mercee d'ElRey; e 
o trouver mais pequeno que o dito s 
ou ho trouver descoseito, ou a {q 
boca do estomago, ou o trouver ^ 
perca a roupa, em que o trouver, ^ ^ 
quinze dias na Cadea ; e destas 
a meetade aquelle que o acusar, ® ^ e 
meetade seja pera as fontes, « jJg,-) 
calçadas do Lugar, honde forem 
Ordenações Affonsinas, Liv. H; ' 
§ 1 6 

DESCOSÈR, V. act. (De des 
coser). Desfazer a costura, o9 
desunir o que está cosido cortando- 
pontos, separar as peças cosidas, 
coser o-vestido, a guarnição, os J 
a renda. /iesC' 

— Desconjixntar. — A tormenta 
seu o costado da não. «l" 

— Figuradamente: Cortar, 
corpo. — Descoser a alguém uma ij^e- 
— Descoseu-lhe o homhro com^ 

— Desfiar, passar em revis a ^ 
rando. — Foi-lhe descosendo í» 
tumes. , JesC' 

— Loc. FAM.: Descoser o 
brir, patentear a tramóia, o cnre ; 
triga. 
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tar 

,, Descoser as orelhas a algtiem, dizer- 
® cousas asperas, duras de ouvir; re- 

prenender aspei-amonte. 
Phrase familiar.— Isso não me des- 

''Ose o saio; isto é, não me faz mal, não 
®ntende commicro, é-me indiíferente; não 
ae toca. 

■ 1^. n. Cortar, escalar. — Uescoser 
^0, carne do inimigo. 

Descoser-se, v. rejl. Desfazer-se a 
<^ostura, ou romperem-se as costuras. 

Figuradamente: Descobrir-se, com- 
^uniear o segredo. 

descosído, part. pass. de Descoser. 
DESCOSIDÜRA. Vid. Descosedura. 
DESCOSTUMÁDO, vart. pass. de Des- 

costuinar. 
DESCOSTUMÁR. Vid. Desacostumar. 
DESCOSTÚME, s. m. (De das prefixo, 

® costume). Falta de costume, d'lial)ito, 
® pratica: desuso. 
DESCOTOÁDO, aãj. (De des prefixo, e 

cotão, com o sufRxo «ado»). Limpo do 
cotão. 

Figuradamente: Desenvolto urba- 
^aniente, desembaraçado. 

Desavergonhado, despejado. 
descotyledónea . Vid. Acotyledonea. 
desgoutado, part. pass. de Descou- 
^outro sy, Senhor, os vossos Fi- 

"■^gos, e Vassallos dizem, que som muito 
'^9'^ax!ados, por quanto seus bairros lhes 
^orn descoutados, e entram-lhes dentro em 
® 'es os vossos Meirinhos, e Algozes, e nom 
""i solamente nos bairros, mais dentro 

pousadas, o que nunca foi no tempo 
Reyx d'ante vós; e que lhes parece 

2^6 som em ello muito agravados, ca elles 
^^endem, que seus bairros se dantes eram 

coutados, que ora seus Filhos o de- 
seer muito melhor, porque elles vos 

^^'''virom, sempre bem, e lealmente: porque 
pedem, tíenhor, por mercee, que lhes 

'"^^ndees coutar seus bairros, pois que os 
, ^ntes aviam coutados.Ordenações Af- 
^sinas, Liv. ii, Tit. 59, § 10. 
^ ®ESC0UTÁR, V. act. (De des prefixo. 

Couto). Devassar a coutada, tirar-lhe o 
{''"ivilegio de couto. 

^ESCRAVÁDO, part. pass. de Descravar. 
^ ®ESCRAVÀR, v. act. (De des prefixo, 
jj ''^«ivar). Arrancar, tirar os cravos. — 

®cravar uma ferradura. 
^esengastar pedras preciosas. Vid. 

®sacravar. 
v^ ^SCREC... As palavras, que começam 

^^escrec...,busquem-se com descresc... 
p. ESCREDIT... As palavras, que princi- 
. por descredit..., procurem-se com 

^credit... excepto 
, SCRÉDITO, s. m. (De des prefixo, e 

j "ito). Falta de credito, má fama, perda 
^^^eputaçâo. 

l^escstimação. 
fgIiífamia, vergonha, deshonra que 

'ta d'uma má acção ou conducta. 
■^e?idej'-se sem descredito, sem des- 

DESCRÊNÇA, s. /. (De des prefixo, e 
crença). Falta de crença, incredulidade. 

DESCREP... As palavras, que comecem 
por descrep..., busquem-se com discrep... 

DESCRÊR, V. act. (De des pi-efixo, e 
crer). Deixar de crer, não acreditar, ne- 
gar. 

— Descrer a Deus, negar a existencia 
de Deus. 

— Descrer a virtude, não acreditar 
n'ella. 

— V. n. Renegar, apostatar. — «Era de 
mil e trezentos e cinquoenta e trez annos, 
em Lixboa, sete dias de Junho, Elliey Dom 
Donis, com Conselho da sua Corte manda 
e pooem por Ley, que quem quer que des- 
creer de Deos, e de sua Madre, ou os do- 
estar, que lhes tirem as lingoas pelos pes- 
coços, e que os queimem. E eu Estevam 
Martins esto escripvi per mandado d'El- 
liey.» Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 
99, § 1. — «Ora embora, eu me acolherei 
ao sizo, andemos todos a quem o fará peor. 
E mais não vos enganeis, porque descreyo 
de Fez, se cuidais tratar-me assi que vos 
ponha fogo á casa ; & que despache a bê- 
bada de vossa mãy com cartas pera o ou- 
tro mundo a poder de estocadas frias, tão 
em breue, que vos benzais de mim, & di- 
gais demo he isto, que não peneireiro, que 
não sou o homem que sobre sobrançarias, 
nem cornas.» Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Ulysipo, act. i, se. 5. 

fDESCRÉTO, adj. (Antiga fôrma de Dis- 
creto).— «Palavras de bom zelo e descre- 
tas, sam cordeaes pera quem está triste, d 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 
45 (ed. de 1872). 

DESCREUDO, part. pass. ant. de Des- 
crer. 

DESCREVÊR,v. act. (Do latim de, e scri- 
bere). Fazer a descripção de alguma cousa, 
representar ou pintar por meio de dis- 
ciirso ; dar uma idéia geral. — Descrever um 
paiz. — Descrever a cidade, o estado das 
cousas. — «Afonso Dalbuquerque lhe pe- 
dio perdam por nam ter comprido com elle, 
rogandolhe que desistisse daquella opini- 
am, porque nam era serviqo de Deos, nem 
dei Rei deixallo ir a perder, & assi o ti- 
nha assentado em conselho, porque as cou- 
sas de Malaca eram de tanto peso que se 
auia mister pera ella muito maior armada, 
e mais gente da com que se tomara Goa, 
mds que lhe pedia que o acompanhasse a 
ir buscar os Rumes, & que da torna via- 
jem o despacharia pera ho regno com to- 
dalas auentagens que podesse, porque assi 
o merecia elle a el Rei seu senhor, pelo 
muito serviço que tinha feito, & que assi 
lho auia descreuer.» Damião de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii, cap. 1(5. 
— « Também Miguel de Cervantes descreve 
a D. Quichote encontrando no campo de 
Montiel dos benitos con sus anteojos de ca- 
mino. Querer parecer douto com oculos é 
necedade que se vê atravez dos vidros.d 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 1^57, 

— «Pois o alcoviteyro, descreve, enfeyta, 
& encarece melhor que hum escritor:persua- 
de, aconselha, & convence como hum reto- 
rico; finge, disfarça & representa com fi- 
guras, espantos, meneos, cfe hypocresias 
nos gestos, (Ê palavras como hum comme- 
diante.D Francisco Eodrigues Lobo, Côrte 
na Aldea, Dialogo ly. 

Que verso pôde 
Descrever os segredos da floresta 
Do Altnargem ! onde incantos estupendos, 
Noctiirnas festas celebar se hão visto 
As fadas o aos espíritos da noite !... 

gabuett, d. branca, c. vi, cap. 19. 

— Termo de Geometria. Traçar.—Des- 
crever uma curva, um circulo. 

— Descrever-se, v. refl. Ser descripto, 
— «Certo que avendo se descrever o curso 
delle, era recitar huma triste, e miserável 
tragédia. V Barros, Décadas, III, Liv. I, 
cap. 5. — «Nas historias divinas descre- 
ve-se o adultério e homicidio de David, a 
curiosidade e desatino dos velhos de Su- 
sanna ; mas nada d'isto é para que se tome 
o oculo, e estejam a gatear as trapeiras da 
visinhança, ou os descuidos da decenc}a 
ao descer a dama da seje, quando appar 
'recer de cothurnos á tragica em postura 
de dança alta a Io grulho.» Bispo dp Grão 
Pará, Memórias, p. 56. 

DESCRÍDO, part. pass. de Descrer. 

Que até descridos moiros te festejam 
E canibaes pedreiros te veneram, 
Teu sancto dia, tua benta noite 
Suspirada d'amor, bem vinda a todos, 
Tuas brandas orvalljadas, (juem as foge ? 
Teu sereno saudavel, quem o evita? 
Quem teme a vinda de tam fausto dia? 
— Dois amantes. 

GAHBKTT, D. BBANCA, C. X, Cap. 6. 

DESCRIMINAR, v. act. (De des prefixo, 
e criminar). Justifiçar, desculpar, absolver 
do crime imputado. 

DESCRIPÇÃO, s. f. (Do latijn descri- 
ptione). Discurso por meio do qual se des- 
creve ou representa alguma cousa ; enu- 
meração dos caracteres de uma cousa ou 
pessoa, dos quaes muitos são accidentaga 
enão essenciaes, como quando se caracterir 
sa alguém pelas suas acçSes ; narração cir- 
cumstanciada, pintura de algum successo 
ou objecto. — «E porque será razão dar- 
mos a conhecer esta terra, faremos delia 
huma breve descripção, e mostraremos 
quaes são as Jaoas maior, e menor da 
Marco Polo, por tirarmos a confusão que 
dissohoiiveantre os Geógrafas modernos.* 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. in, 
cap. 1. — «Abifalda Ismael, que foi hum 
Senhor da Suria, grande Cosmografo^ 
{que concorreo nos annos de Mafcimede te' 
tecentos e quinze, que são da nossa Re* 
dempção 1308,) na descripção quefa» da 
Província da China, diz, que da parte do 
Ponente tem a Índia do meio dia o jncpt* 
Indico, do Levante o mar Oriental, e d<t 
2\amontana as Provincias de Magog, 
Mustero nu sua Cosmografia diz nç eeu 
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quinto livro, que Mongalia, e Tartaria 
são huma mesma Província.-» Idem, Ibi- 
dem, Liv. x, cap. 1. — «Segue a no- 
ticia da primeira visita do hispo do Pará 
ao sertão. Como dissemos na hiographia 
anteposta ás <íMemórias» do hispo remetteu 
para Portugal a descripção da sua via- 
gem, da qual quatro copias sabemos qual 
destino tiveram: ires dirigiu-as ao mos- 
teiro henedictino do Porto, a outra a frei 
Manuel do CenacuXo.t Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 168. — tCayenaper- 
tence á França. Se pertencesse a Ingla- 
terra, seria crime de morte communicar-se 
a Portugal a planta de café. Quem qui- 
zer a descripção desta arvore, fructo e 
seu uso, leia as viagens do padre La- 
hatta, e também Bluteau; e aos mesmos se 
consultem respeito do cacau, t) Idem, Ibi- 
dem, p. 174. 

— Termo de Philosophia. Definição su- 
perficial e imperfeita que dá algum co- 
nhecimento de um objecto, sem comtudo 
explicar perfeitamente a sua natureza. 

— Termo de Geometria. Acçào de tra- 
çar uma linha^ uma superhcie ou outra 
figura 

—Termo de Geographia. Obra que con- 
tem o estado actual de uma parte do 
mundo, de uma provincia, etc. 

— Termo de Botanica. Pintura verbal 
de todas as partes que compõem uma 
planta. 

DESCRIÇÃO, s. f. Vid. Discrição.— «^4 
principal parte do siso, prudência e des- 
criçom Tie avermos limpeza de coraçom, 
per que se gaança e outorga o reyno dos 
ceeos.^ D. Duarte, Leal Conselheiro, 
cap. 9. 

DESCRIPTÍVO, adj. (Do latim descri- 
ptus, com o suffixo «ivo»). Que descreve, 
encerra descripção ou descripções, que 
consiste principalmente em descrever dif- 
ferentes objectos, destinado a esse fim. 

DESCRÍPTO, part. pass. irreq. de Des- 
crever. 

DESCRIPTÔR, s. m. (Do latim descri- 
ptor). O que descrevo ou faz descripção 
de alguma cousa. 

DESCRÜZÀR, V. act. (De des prefixo, e 
cruzar). Desfazer o que está encruzado, 
o que fôrma intersecção. — Descruzar as 
pernas, os braços. 

DESCUB... As palavras, que comecem 
por descub..., busquem-se com descob... 

DESCÚDO. Vid. Descuido. 
DESCUIDÁDAMÊNTE, adv. (De descui- 

dado, com o suffixo «mente»). De modo 
descuidado. — iNem os descuidos da pri- 
meira, forão causa de que a passasseis 
descuidadamente.» Francisco Slanoel de 
Mello, Epanaphoras, p. 2. 

DESCUIDÁDO, part. pass. de Descuidar. 
'— íMuytos fogem á pobreza, e ella alcan- 
ça-os por mar e por terra; estes ficam des- 
cuidados do mwvio, porque pozer amo corp)o 
aos trabalhos que nasceram: os pobres fa- 
zem muy poucas vezes sua vontade, e se 

teem conãiçom honrada ham mister muita 
paciência; por cada cousa de que teem ne- 
cessidade lhe estam dando uma lançada no 
coraçam.y) D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 53 (ed. de 1872). 

E vinhíi ora bem deecnidado 
De topar mar nem marinha. 
Avonda, espantíilho honrado, 
Ao morrer deixei o gado, 
E o amo e quanto tinha. 

GIL^VIC., AUTO DA BARCA DO PDKG. 

— «Conheceis, respondeo elle, algum Ca- 
valleiro onde se o amor esmerou com seus 
males ? eu cuido que mui poucos males fa- 
zem termo á vida quando a ventura quer, 
ou que dizeis fermosa donzella? Vós Ca- 
valleiro, respondeo Filena, andaes ocioso, 
e bem descuidado de nosso cuidado: já vos 
disse que fosseis em boa hora vosso cami- 
nho; usai da cortesia que os Cavalleiros 
devem com as donzellas.» Barres, Clari- 
mundo, Liv. ii, cap. 44. — «Não tardou 
muito que polo mesmo caminho contra a 
fonte, veio um cavalleiro em cima de um 
cavallo baio grande, armado d'armas ne- 
gras e amarellas a quarteirões, e no escudo 
em campo negro um grifo pardo com letras 
no bico, tão trocadas, que ninguém as en- 
tendia senão seu dono: as redeas lançadas 
sobre o collo do cavallo, e elle tão triste e 
descuidado, que parecia que nenhuma cousa 
sentia.-» Francisco de Moraes, Palmeinm 
dlnglaterra, cap. 7. 

E também sei, que têm determinado 
De vir por agua a terra muito cedc 
O Capitão, dos seus acompanhado; 
Que da tcnçào damnada nasce o medo : 
Tu deves ir também co'os teus armado 
Esperal-o em cilada, oceulto e quedo; 
Poi-que, saindo a gente descuidada, 
Cairão facilmente na cilada. 

CAM., Lus., c. I, est. 80. 

O Rei de Badajoz era, alto mouro, 
Com quatro mil cavallos furiosos, 
Innunieros peões d'armas e de ouro 
Guarnecidos, gucrreiios elustroscs: 
Mas qual no niez de Maio o bravo touro, 
Cos ciúmes da vacca arrcceosos, 
Sentindo gente, o bruto e cego amante, 
Balteia o descuidado caminhante. 

IDEM, IBIDEM, C. m, GSt. 66. 

Morto depois AíTonso, lhe suceede 
Sancho si gundo, manso e descuidado, 
Que tanto eni seus descuidos se desmede, 
Que de outrcm, quem mandava era mandado. 

IDEM, IBIDEM, e. ni,^'est. 91. 

•— Estas saÕ as entranhas de nosso Deos, 
& sua estremada bondade, pois de sorte 
se compadesce de nossa miséria, que elle 
nos busca quando mais descuidado nos vê: 
Tal tinha parado a enfirmidade larga de 
trinta & oito anos de cama.-n Damiào de 
Gocs, Sermões, Part. i, foi. 38 v., col. 
1. — «Raro exemplo por serto foi este per a 
vermos o muito caso que fazemos das cul- 
pas alheias, & á pouca conta que temos 
com as nossas: he superstição esta muy or- 
dinaria no mundo, ser cada qual muy ze- 
lador da vida alhea, (& mui descuidado 

da sua própria: bem assi diz São Chn- 
sostomo, homilia22. in Matheum como jora 
cousa mui impertinente se alguém tendo íW" 
guma infirmidade mui grande tratasse 
curar em outrem alguma mui leue.» IdeJH; 
Ibidem, foi. 100, col. 2. 

Descuidada estavas, senhora minha 
Do tormento cruel que me causaste; 
E longe de entender que perco a vida 
Calado, & que calarme he o que me cüpre. 
Püis dizerte meu mal, mo não permite 
Receyo do te ver de mim queixosa, 
Olha pera estes olhos, verás nelles 
Dissimulado mal n'alma escondido. 

CÔIITB BEAL, NAÜF. DE SEPULV., C. VI. 

De lerdo nào tens nada, es avisado, 
Em fim homem, que b ista esta lembrança, 
E buscas, da razão tão descuidado, 
Aquillo mesmo, que te alllige, e cança? 

Algum dia dirás : (oh, Deos o mande •) 
Bem me dizia Braz, bem me dizia ! 
Que sempre hum homè, por mais cego 1*^® 
Cahe na razão mais dia, menos dia. í ' 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 188 (3.' cd.)- 

Este um dedál de prata, aquelle um diche 
De subido valor, pela janellii, 
Brincando, ou descuidado, deita á rua. 

PRANC. M. DO NASC., OBRAS, tOffl. I, P- 

A malfadada 
No cadaver de Mem, que jaz por terra, 
Fixára acaso os olhos cZesomV/ados; 
E do golpe fatal, que iiida ignorava, 
Repentino ferida, á dor succumbe. 

OAIIEETT, D. BRANCA, 0. VII, Cap. 28. 

—'Assim foi' continuou dizendo o moiro: 
'Assim fadada foi a minha sorte; 
E eu descuidado entrei, cheio de cspr'ança 
Pela vida que alegre se me abria 
Deante de mim, como horisonte puro 
Sem nuvens, sem negrume. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, Cap. 19. 

DESCUIDADÔSO, adj. (De des prefix"» 
e cuidadoso). Que nào tem cuidados. 

DESCUIDÀR, V. act. (De des 
cuidar). Inspirar descuido, fazer per 
a lembrança, o cuidado. 

— V. n. Perder o cuidado, a at 
ção, desattentar, esquecer.— 
estas cousas pera quando Deos 
hajão remedios por se a memorid d& 
obras nau perder, voltemos sobre ^ 
lar, que nos descuidamos humpouco de ^ 
Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap- ^ 
(tOra olhay pelo virote, que a 
nojo, & a cordura abre olho : não vos 
cuideis de cousa que requere tanto . 
dado.t José Ferreira de Vasconcc ' 
Ulysipo, act. i, sc. i. ^ ^ 

— Descuidar-se, v. refl. Perder 
dado, não ter cuidado, esquecer-se, 
attentar, obrar com incúria, gg 
caso.— «.Muito maior he o odio ^ 
funda na inueja, do que aq Tliurido 
funda na injuria. Porquê o ^ ^as 
muitas vezes se descuida, <& p'^'''^ 
o enuejoso nunca ja mais cessa rpjjo- 
guir, maldizer, & afrontai'.^ g7 
maz da Veiga, Sermões, Part. > 
V., col. I.— tí Alas a Fortuna^ 
descuida nesta parte, não tar 
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ftus escameos, e revêzes; porque estando 
barharo na môr felicidade^ que po- 

d>iater, e desejar, bem descuidado de tão 
^^pito revéz, lhe vieram novas, que hum 

dos Patanes lhe entrára.n Diogo do 
^outo, Décadas, IV, Liv. x, cap. 3. 

Infinitos desejos o tentavuo 
A passar de seu termo a penitencia, 
^ogo justos receios o cercavào 
yue nunca se descuida a consciência; 
^ cjuando os annos mais se acrescentavào 
Mais durava a pesada residencia, 
^esejava para isto eterna vida 
•C' para o que he viver tê-la perdida. 

SOHM DE MOURA, NOV. DO HOMEM, 0. II, CSt. 18. 

DESCÚIDO, s. m. (De descuidar). Falta 
cuidado, de attençào, incúria, negli- 

gencia, inadvertencia, esquecimento, ir- 
inconsideração, pouco caso. — 

! . porque ha merce que el Rei fez a dom 
pintesj filho mais velho do Duque dom 
ornando de Bragança, não foi de cali- 
aae pera se passar porella com descuido, 
® oem que se diga, que foi huma das 

''nores que Emperador, nem Rei, nem ou- 
'"0 senhor nunca fez de terras patrimo- 

niaes possuídas pacijicamente, porque nas 
''''^queridas de nouo, ou que sesperam dac- 
?ííenV tem obriga^es de partirem liberal- 
""^nte com aquelles que lhas ajudaraô ha 
^nhar.D Damião de Goes, Chronica de 

• Manuel, Part. i, cap. 13. 

Cuidando meu mal passado 
e 110 presente dobrado 
sei que nasçeu entre nós 
o descuido para vós, 
Pai'a mim nasceu cuidado. 

GHBIST. FALCÃO, OBBAS, p. 31 (cd. 1871). 

■" entrada delia, assim de uma parte 
"^0 de outra, era pola ponte, na qual, 

í ^ se»* larga e espacpza, se podiam bem 
fnbater quatro cavalleíros. D. Duardos 
'^dando de seu descuido, e vendo a no- 

^ arfe do castello e fortaleza delle, bateu. 
argolas de ferro que na porta 

«uam.» Francisco de Moraes, Palmei- 
^ ^Inglaterra, cap. 1. 

forque se muito os nossos desejaram, 
yuem os damnos c offensas vá vingando 
^ «.quelles, que tào bem se aproveitaram 

descuido remisso de Fernando, 
j ®®Pois de pouco tempo o alcançaram, 
p°®'!?®.sempre illustre alcvantando 
Ca' j ""^ode Pedro único herdeiro, V 'nda que bastardo) verdadeiro 

LUS., C. IV, cst. 2. 
E A 
In^ •'soífreis 
Que"^'^ '1'guiníi em vosso reino grande, com castigo igual vos nào vingueis 
Q„ quer que por elle corra e ande : 
Que foi este em que viveis ? Qj "^.Pode ser, que tanto vos abrando 
Contrazão endurecidos os humanos, fracos e atrevidos ? 

iBiüEM, c. VI, est. 28. 

eííj o tempo que deixo de gastar 
desci,-j gastarei em estranhar o 
<«8 Reys nesta parte, que a es- 

com estatuas, nem com pão 

satisfizeram nunca seus feitos: pelo que 
muitos, e muito valerosos Cavalleíros, que 
obráram façanhas dignas de memória 
eterna, estam hoje tão postos em esqueci- 
mento, que até os nomes se lhes não sa- 
hem, como a este nosso Cavalleiro, que por 
este feito não teve mór galardão, que em 
quanto Lopo Vaz governou depois disto 
chamar-lhe o seu Cavalleiro.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. v, cap. 6. — 
« Teve o juiz de fóra o descuido de não 
lançar mão dos papeis, de sorte que já 
não estavam lá quando os mandaram bus- 
car. Soube-se isto pelo paqueboteiro de Pe- 
dro Gonçalves Cordeiro, chamado Manuel 
Gonçalves, que o contou ao desembargador 
Feliciano Ramos Nobre Mourão.t Bispo 
do Grào Pará, Memórias, p. 126. — «O 
descuido de deixar os papeis fez dizer 
a Pedro Gonçalves o ministro: «.Perdeu 
vossa mercê a diligencia.)') Idem, Ibidem. 

Vinha a nobre morada discorrendo 
(Que d'hum descuido nascem muitos danos) 
Kva, quando os limites delle vendo 
Ouvio iiquella voz cheia d'enganos : 
E lá d'onde ella os ares vem rompendo 
Com aceentos fingidos mais que humanos 
Voltando os olhos, vê que fóra estava 
A Serpe, que hum espirito informava. 

BOLIM DE MOUEA, NOV. DO IIOMHM, C. I, BSt. 35- 

E quando do descuido assi guiado. 
Em que tantos cuidados o traziào. 
Caminhava de tudo degcuid;ido 
Senào do que elles n'alma repetiào. 
De huns reaplendores supito tocado 
Tornava, e vio que d'oiide lhe sahijlo 
Era o sitio tal, tal a aspereza, 
Que estava convidando a mór tristeza. 

IDEM, IBIDEM, C. II, est. 29. 

— «Contra esse descuydo bradáraô os 
sábios, <& os Santos, & aos mais valeu 
j90wco.»Francisco Manoel do Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 45. 

— Erro, acção repreliensivel, digna de 
censura. — «ílumas pessoas ha hi que tem 
habilidades boas e por ellas merecem que 
lhe levem em conta outras que taes não 
sam: ham lhe de dar falhas, que nam ha 
cousa nesta vida tam perj cita que nam 
tenha que limar; onde vay o ferro Ia vay 
a ferrugem: fiz esta, lembrança pera que 
a tenha quem isto ler de nam desestimar 
gente de bem ainda que sayba qu,e embi- 
cou em algum descuydo.» D. Joanna da Ga- 
ma, Ditos da Freira, p. 52 (ed. de 1872). 

— Loc. ADV. : A descuido, a desdem, 
como por acaso. — Lançar os olhos a des- 
cuido sobre alguma pessoa. 

— Com os cabellos ao descuido, soltos, 
sem ornato. 

— Poí-descuido, inadvertidamente, sem 
fazer attenção. 

— PI. Descuidos. Dictos, ou acç<5es 
de pessoa distraida, descuidada; distrac- 
ções do espirito ; faltas. — E assi se em- 
barcou em hum só Galeão, deixando toda 
a Armada negociada de verga de alto, 
deixando-se retratado na casa em que es- 
tavam os mais Governadores em paimis 

do seu tamanho: onde com mais razão se 
pudera pôr o retrato de Pero Mascare- 
nhas, que foi o verdadeiro Governador da 
índia, como todos ; mas descuidos Portu- 
guezes lhe roubáram esta honra, jposto que 
muito bem se pôde dizer o que disse Ca- 
tão quando vio tantas estatuas no Senado, 
nào estando elle entre ellas, (que mais que- 
ria que perguntassem, porque não tinha 
alli Catão estatua, que não porque puze- 
ram alli estatua a Catão'?)» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vi, cap. 6. 

DESCÜIDÔSO, adj. (De descuido, com 
o suffixo «õso). NSo cuidadoso; que nâo 
tem cuidado. 

DESCÜLPA, s.f. (De des prefixo, e cul- 
pa). Acção de desculpar, ou do se descul- 
par. 

— Justificação de culpa imputada, es- 
cusa ; absolvição, reconhecimento da in- 
nocencia. — <iHe tanto menos graue opec- 
cado de ignorancia, que o peccado de ma- 
lícia que nenhuma outra desculpa dá S. 
Paulo a todas suas culpas, senão só dizer, 
que as cometeo como ignorante.» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 75, 
col. 2. — o Tem merecimento esta traduc- 
ção de mestre; porém nenhuma desculpa 
lhe acho em pedir o nplaustro» emprestado 
á língua latina quando sobejavam termos 
na línguaportugueza; e, se tcarroça» era 
menos harmonioso, não o ficaria dizendo: 
colloca o carro d'ouro junto d'clla; que 
ninguém se equivocaria, por haver came- 
lão fino, que se chama assim, e a menina 
estar vestida de primavera.-» Bispo do 
Grão Pará, Memórias, p. 71. 

Mas elles tem desculpa ; a negra fome 
Os miseros mortaes a mais obriga : 
Sem saber o que escrevem, escreve^ndo; 
Buscào delia o remedio, e como logrüo 
Os fins dos eeus intentos, o que escrevem, 
Seja ou não Portuguez, isso que monta? 
Quem desculpa não tem, nem a merece, 
E' quem vedar-lho deve, e não lho veda. 

DINIZ DA CBÜZ, HYSSOPR, C. V. 

— Razão, pela qual alguém pretende 
desculpar a outrem, ou desculpar-se a si 
mesmo de ter dito, ou feito alguma cousa. 
— Aceitar uma desculpa. —«Ora dizeilhe 
agora, que poisicscapou de tão grande pe- 
rigo, que deixe o odio, em que esta, que 
restitua o alheo mal leuado, & que largue 
a affeíção deshonesta, que sustenta por 
gosto cõtra a ley de Deos, c6 a tudo vos 
dará rezZes, <& desculpas, pera o não po- 
der fazer, deixãdose ficar no mesmo es- 
tado, que dantes, & a isto chamo eu ap- 
pellar de huns milagres, por pequenos, 
pera outros maiores.» Fr. Thomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, foi. 29 v., col. 1. 

— Dar desculpas, desculpar-so. — 
tam má partilha de dar desculpas a quem 
quereis bem, que a nam podeis fazer se 
nam com vos ficarem as penas d'ellas, i> D. 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 20 
(cd. do 1872). 

— Pretexto especial para nSo fazer al- 
guma cousa. 
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— Termo de Musica. Substituição de 
uma voz perfeita a uma imperfeita e fal- 
sa. 

DESCULPAÇÃO. Vid. Desculpa. 
DESCULPADÕR, s. m. (De desculpa, 

com o suffixo ídôr»). Pessoa que descul- 
pa, excusa. 

DESCULPÁR,V. act. (De des prefixo, e 
culpar). Desobrigar alguém da culpa, jus- 
tificar, palliar o erro, a culpa de alguém, 
exonerar d'ella, fazendo a sua apologia, 
cxcusar. — aDaisme Senhora licença que 
me desculpe, ou estarei esperando té ouvir 
a pena de meus erros, que com verdade 
se pódem chamar innocencia desastrada ? 
Senhor Clarimundo, respondeo ella, eu 
naõ me posso queixar, nem vós tendes que 
temer: por tanto, nad se lembrem as cou- 
sas passadas; pois alguma culpa me pôde 
culpar nellas, porém naõ ma deveis dar 
se vos lembrardes com quanta causa o fa- 
zia se assi fora: e crede por certo, que 
eómente cuidar nisso me dá paixaò, por 
isso naô quero que mais se falle aqui em 
queixumes.y> Barros, Clarimnndo, Liv. ii, 
cap. 26.—n Como se ve em que mandando 
Deos honrar aos pays, <& socorrelos em 
suas necessidades, o nad fazeis por vossa \ 
cubtça, dando interpretação falça á ley 
com que vos desculpais, & escusais dé a 
guardar,!) Fr. Thòmaz da Veiga, Ser- 
biões, Part. i, foi. 95, col. 2. 

— Acceitar a desculpa, tolerar, per- 
doar a culpa; reconhecer innocente; absol- 
ver da culpa imputada, 

Mas em tempos que fomes, e asperezas. 
Doenças, frech>is, e trovões ardentes, 
A sazào, e o logar fazem crueziis 
Nos soldados a tudo obedientes ; 
Parece do selvaticiis brutezaa. 
De peitos inhumanos, e insolentes, 
Dar extremo supplieio pela culpa 
Que a fraca humanidade, e amor desculpa. 

CAB., Lus., c. X, est. 46. 

Galathea gentil, e deshumana, 
Nâo cuides por fazer-te o Ceo formosa, 
Que ha de Amor desculpar-te o ser tyrana. 

j. X. DE iiATTOS,RIMAS, p. 203 (3" ed.). 

E vossa alteza 
Me desculpe, porôm uma só noite 
Sem o cumprir !... Não clipga a tanto a bulla 
Do sanctissimo padre : eu por mim digo, 
E frei Lopo, que ahi'stá, que me desminta ; 
Mas absolvei: nào posso esse peccado. 

OARKETT, D. BRANCA, c. I, Cap. 7. 

Bemdicto san'Joào, tado desculpas, 
Tam bom que es, e sanctificas tudo ! 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. 4. 

— Termo de Musica. Fazer uma des- 
culpa. Vid. Desculpa. 

• — Desculpar-se, í». reft. Allegar ra- 
zões para se justificar de ter dito ou feito 
alguma cousa, mostrando que não é cul- 
pado. — Desculpar-se com os annos, com 
a doença, com o máo tempo. — «Quis se 
desculpar o Regedor com escusas friuolas, 
que lhe o Arcebispo nam quis ouuir, mas ! 
mostrando muyta cólera, e batendo tres ve- j 
zes com o bordam que tinha na mào, lhe I 

disse. D Antonio Grouvêa, Jornada do Ar- 
cebispo de Goa, Liv. I, cap. Ifi. — «Es- 
tas conta o acrescentandolhe muito mais <fe 
fazendo das palhas traues, pera escusa- 
rem sua apostasia, & elles quanto mais 
se desculpam, tanto mais se condenam, t 
Heitor Pinto, Dialogo da Religiam, cap. 
2. — aSuppico desculpou-se com a fadi- 
ga ; mas a sua fatalidade o conduziu por 
meio da condescendencia aos importunos 
rogos do fingido amigo.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 111. — «Reprehendi 
o cosinheiro. Desculpou-se-me cíizenrfo yrte 
o cafuz já tinha aberto á faca umafras- 
queira d'aguardente e o achara em fla- 
grante delicto.D Idem, Ibidem, p. 194. 

DESCULPAVEL, adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e culpavel). Que se pôde descul- 
par, perdoavel, excusavel. — Pessoa, fal- 
ta desculpavel. 

DESCULPÁVÉLMÈNTE, adv. (De des- 
culpavel, com o suffixo «mente»). Do um 
modo desculpavel. 

DESCUMUNÁL e DESCUMÜNALLÈZA. 
Vid. Descommunal e Descommunalleza. 

DESCURIÓSAMÉNTE, adv. (Do descu- 
rioso, com o suffixo «mentev). Som cu- 
riosidade, negligentemente. 

DESCURIOSIDADE, s. /. (De des pre- 
fixo, e curiosidade). Falta de curiosida- 
de ; negligencia, descuido, inapplicação, 
incúria. 

DESCURIÔSO, adj. (De des prefixo, 
e curioso). Falto de curiosidade, negli- 
gente, descuidado, desapplicado. 

DESCURS... As palavras começadas 
com descurs... busquem-se com discurs... 

DESCURVÁR, V. act. (De des prefixo, 
e curvar). Termo de Poesia. Desfazer, 
tirar a curvatura, endireitar, alliviar a 
carga. 

Logo descurva o braço, e o corpo erguendo 
O acume fita dos avaros ólhos... 

Eis c'um abraço envolve, 
E estreita a todas c'um milhào de affagos. 

FRASC. M. DO NASC., OBRAS, tOm. I, p. 182. 

DESCYPHÔSO, adj. (Do latim de, o 
scyphnsus). Termo de Botanica. Diz-se 
dos lichens arbustiformes, que têm por 
tronco um espique, ou um caule simples 
ou rainoso. — «Huns são grossos, outros 
fdiformes ou fílamentosos ; os grossos são os 
que tem o tronco mais grosso do que os 
filiformes, e são ou scyphosos ou- descy- 
phosos; os scyphosos são os que produ- 
zem scyphos que são huns copinhos turbi- 
nados que se achão na extremidade do 
seu tronco, ou ramos, ou ainda mesmo na 
margem de outro scypho; os descyphosos 
são os que não dão scyphos, mas sim es- 
eudilhos ou tuberculos; os filiformes são 
os que tem o tronco e ramos cylindricos 
da grossura de hum fio de linhas ordiná- 
rio, ou de huma seda ou cabello.)> Avel- 
lar Brotero, Compêndio de Botanica, Tom. 
II, p. 95. 

DESDANHÀR. Vid. Desdenhar. 

Ho que modoa que trareys 
a desdanhar Portugueses ! 
ho que graças contareys, 
& tomareys 
as mesmas os emucses. 

CANC. DE RI!S., 1ÍV. I, p. 265. 

DESDÀR, V. act. (De des prefixo, edar). 
Retomar o que se deu. •— Desdar o n > 
desfazer o nó, desatar. 

DESDE, prep. (De des, e de). A 
tir de. Denota o termo d'ondc se deter- 
mina algum^espaço, quer seja de temp®; 
quer seja dè logar. — Desde o Porto 
Lisboa. — Desde a manhã até á noite. 

Cent. Olhae o que digo : 
Já, Christo desd'hoje... „ 

Sam. Que ha de fazer 
Cent. Sahio do sepulero. 

GII. VIC., DIAL. DA IIESURRRIÇÃO. 

Porque tens muito soffrido, 
Como constante oradorii. 
Mundo que logo nessora 
Se cumpra o que tens pedido, 
E sejas ean (Zesá'agora. 

IDEM, AUTO DA CANANÊ\. 

— No tempo que Solino reinava 
Epiro: havia hum Rei na Ilha 
chamado Lihone, e por ser comarcaa 
elle, assi como desde o principio do 
sempre se costumou, ou por huma vict; 
por outra haverem os homens com, seus 
zinhos competências. D Barros, Clariinuu > 
Liv. II, cap. 14. — <íEl-rei e o 
iam louvando a maneira delia, e psi'y 
tavam a Dramusiando quem jOra ^ 
meiro inventor que a edificára. Senho ; 
respondeu elle, Eutropa minha tia, 

o primeiro fundamento. ^ Iranc 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, caP 
49. 

Porém despois, tocado de ambição, 
E gloria demandar, amara e bella,^ 
Vae commetter Fernando de Aragao, 
Sobre o potente reino deCastella : 
Ajuntíi-se a inimiga multidão 
Das soberbas e varias gentes d'ellai 
Desde Ciidix ao alto Pyreneo, 
Que tudo ao rei Fernando obedeceu. 

CAM., LDS., c. IV, est. 75. 

— Domuit orbem non ferro sed 
que tão poderoso se mostrou na 
que desdaZi reinou, rendendo a si ^ ■ 
ra<pes mais indomitos, & ainda a _ 
ptura falando no liuro da Sabedui g, 
modo com que Deos se mostra 
deroso: & com que mais senhorea ^ 
rações humanos diz assi: 
nium Domine, & dissimidaspcccata, 
num, quia tu es Dominus Deus 
como se discera: mostraisuos 
poderoso, nas muitas culpas 
lais,e perdoais aos homens, ^ -pf, 
modo J'ala a Escritura no hxo 
Thomaz da Veiga, Sermões, 
13 v., col. 1. — «Consta ,,.^<1- J /-# Sl/í* 
menos tinha o mundo desde a jjjaijai 
ção.t Antonio Cordeiro, Historia 
Liv. I, c. IG. — «yl experiencia^^^^^^_t 
temas teem sempre estado em conti 



DESD DESD DESD 843 

cada um tivesse feito um cata- 
"^0 de todas as opiniões, que tem desde 

® «Ma infancia até a sua velhice, que es- 
P(intoso cahos de contradicções não acha- 
T)n ^ A • "■ — «A mais estranha contradicção 

homens é aquella que se estabelece en- 
® «s suas opiniões, e os seus interesses 
odrigues de Bastos, Maximas e Pensa- 
eiitos, Tom. i. — «Desde el-Rey Dom 
^íipe^ segundo, a quem nós contamos o 

P^trneiro, os dous sucessores filho, & neto, 
emitirão de tal sorte o real exercido, 

í''® hem podemos affirmar não tinham 
. mais da vazia dignidade.d Fran- 

®'sco Manoel do Mello, Epanaphoras, Part. 

Q^eocZcsde nossos pais fama constante, 
yue aonde o gol se põe nossas montanhas 
Ia um fundo legar, de que é h^bitanto 

^ pérfido antiangil com cruéis sanhas ; 
p ' línxofre aoscuridào fumante 
^om portas cerrou Tupá tamanhas, 
Wie as nào pódc forçar, nem todo o inferno : 

"lorte 6 a chave, e o cadeado é eterno. 
J. SANTA RITA DURÃO, OAKAMDRÚ, C. III, 

est. 25. 
■p 

para sustentar a vida chara, 
eras como engoíiados cahir vào 
o torto anzol, que a morte lhes prepara: 
«m conío tu, tyrana, que á traição 

p primeira os olhos me pnzoste, 
ara morrer por elles desde então. 

•í- X. DR MATTOS, KIMAS, p. 20Ü (3.® ed.) 

Q®stre Gil v6s sabeis que fraco eu tenho 
®stomago, desde a ultima doença, 

p''.® aquellas dez garrafas, triuta pílulas, 
j,"sanas, intusões, purgantus, tonicos, 

iiao sei que outros mais doutos remédios 
?3so muito saber mo receitara, 
' • acudi-me, senão d'csta morro. 

OAnUETT, D. BRANCA, C. II, Cap. 11. 

dar com tres dos meus alli cnptivos 
g 'I-historia da noite da Tremenda, 

que tanto me ri e ganhei tanto... 
j^íuillo sim, que 6 moça de outra casta, 

fisinganada, nào d^estas piegas 
nao sabem se querem, se nào querem, 

g ® estào morrendo por se dar ao diabo, 
rezando abrcnuncios... 

. — 'Conta a historia, 
®'ditto: as reflexões nós as faremos.' 

idem, iniDEM, c. IX, cap. 20. 

que, por desde o tempo em 

Ei 
E como o Mundo se governa: 

Confusão eterna, 
queheMundo se costuma, 

Ellp^^Perança de melhora alguma : 
4 trn qualquer gosto 

to de mil dias de desgosto. 
^ de MATTOS, msiAS, p. 219 (3.* ed.). 

bosque á Ninfa consagrado, 
que o grão Douro ha visto, 

^adn corre para o mar salgado : 
Que ain'"®,!'®"'"''* 
Ou 8ei "oraa passo, alli persisto, 

claro, ou noite escura : 
l5eli,„ confusos ramos, onde 
Aqug]i®®™e esconde: 

t %de a i**® lugares, 
j Amor já Fortuna ergueo Altares, 

iniDEM, p. 269. 
voi,, ii__ioG 

Quasi vai a fechar segunda Egyra 
O círculo lunar, desde que o mestre 
De Sanctiago, ousado cavalleiro, 
E o miiis valente portugucz que a espada. 

GARRETT, D. BRANCA, C. 111, Cap. 16, 

— Desdonde, por desde o logar onde. 

Desdonde o sol levanta o carro ardente 
Até as partes remotas do Occidente. 

CORTE REAL, NAÜF. DE SEPULV., C. 1 . 

DESDEGNÁR-SE. Vid. Desdenhar-se, 
Dedignar-se. 

DESDEM, s. m. (De desdenhar). Espe- 
cie do desprezo, manifestado pelas ex- 
pressões, pelos gestos, pelo aspecto; aeto 
de desprezar, e os seus effeitos; desprezo 
com orgulho, orgulhosa desattenção, pou- 
co apreço.— O desdem nasce de uma opi- 
nião exaggerada que o homem tem de si 
proprio. 

Assim pédc entre nós ser apupado 
O taréco Doutor, que á pura força 
Quér atochar de termos bordalengos 
O nativo desdém dii nossa falia. 

FRANC. M. Dd NASO., OliR., tOm. I, p. 30 — 31- 

— Desfavor, esquivança, rigor, des- 
abrimento no tratar ; dito, acção desde- 
nhosa; descuido, negligencia, simplici- 
dade afFectada no vestir c no ornato. 

— Loc. ADv.: Ao desdem, a descuido, 
sem arranjo regular. 

— Trazer os càbellos ao desdem, soltos, 
não sujeitos por ponte, grinalda, coifa, 
não trançados, nem compostos com arto. 

— Andar ao desdem, sem compasso, 
andamento regular, deixando pender o 
corpo, os braços irregularmente, ora em 
uma, ora em outra direcção, como pessoa 
que caminha distraida. 

f DESDENHÁDO, part. pass, do Des- 
denhar. 

DESDENHADOR, s. m. (Do thema des- 
denha, de desdenhar, com osuffixo «oso»). 
O que desdenha. 

DESDENHÁR, v. act. (Do latim ãedi- 
gnari). Tratar com desdem alguma pes- 
soa, olhar alguma cousa com desdem. 

Co'a expressão de Zampierri ordem, nobreza. 
Vá d'Agne8e gentil a ardua constaneia 
Como os i)'rigos desdenha, e vâ risonha 
Ja do ferro do algoz pender-lhe a morte. 

OARRETT, RETRATO DE VENUS, C. II. 

— Desprezar com altivez, rejeitar, re- 
cusar, não se dignar receber, admittir. 

— V. n. Fallar com desprezo; não fa- 
zer caso, menoscabar, havcr-se com des- 
dem, mostrar desdem a alguém. — Des- 
denhar de alguma pessoa ou cousa. — 
«Chegar a desdenhar das cores de que 

faz eleição, com tanto que lhes não inter- 
pretem.d Francisco Manoel de Mello, Car- 
ta de Guia de Casados. 

— Detrair abatendo, fallar com despre- 
zo d'algucm. 

— Desdenhar-se, v. re.fl, Dcdignar-se, 
não se dignar, ter por indigno de si, do 
sou decoro, auctoridade ; desprezar-so do 

fazer alguma cousa.—Os portuguezes des- 
denharam-se de obedecer a estrangei- 
ros. 

DESDENHATÍVO, adj. (Do thema des- 
denha, de desdenhar, com o sufTixo «ati- 
vo»). Que desdenha, que deprecia. 

DESDENHÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
desdenha, de desdenhar, com o sufRxo 
«avel»). O que pódc desdenhar-se ou é 
susceptível de desdem, depreciação. 

DESDÉNHO, s. m. (De desdenhar). Ter- 
mo Antigo. Desdem. 

DESDENHÓSAMÈNTE, adv. (De desde- 
nhoso, com o suffixo «mente»). Com des- 
dem, com despreso, d'um modo desde- 
nhoso. 

DESDENHÔSO, adj. (Do thema desde- 
nho, de desdenhar, com o suffixo «ôso», 
«ósa»). O que tracta com desdem, com 
despreso, com orgulho.—Acolhimento des- 
denhôso. — Palavras desdeuhosas. — 
Olhar, caracter desdenhoso. 

Não quero, não, Pastora rigorosa, 
Estorvar-se ceso affecto, que pertendcs; 
Quero só, quando seja tào forçosa, 
Terguntar-te a razão, porque me oífendos ? 
]'or isso mesmo, Albano, (desdenhosa 
Lhe responde a Pastora) mal me entendes : 
Por isso mesmo, que forçosa a vejo, 
Não posso dar-te mais que a do desejo. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 168. 

— Termo d'Anatomia. Epítheto dado 
por alguns anatomicos antigos ao nius- 
culo abductor do olho. 

DESDENTÁDO, part. pass. de Desden- 
tâl* • 

DESDENTÁDOS, s. m. pl. Termo de 
Historia Natural. Quadrupedes sem inci- 
sivos. 

DESDENTAR, v. act. (De des prefixo, 
e dente). Tirar ou quebrar os dentes. 

— Figuradamentc : Desdentar o muro 
das ameias, isto é, abalal-as, descoroal-o 
d'ellas. 

— Desdentar-se, V. refl. Perder os den- 
tes. 

DESDÍCHA. Vid. Desdita. 
DESDIÇÔSO. Vid. Desditoso. 
DESDÍTA, s. f . (Do des prefixo, o di- 

ta). Desgraça, infortúnio, infelicidade, 
má ventura. 

Pòes-to da parto da desdita minha ? 
Fraqueza é dar ajuda ao mais potente. 

CAM., ms., c. IX, est. 80, 

DESDITADO. Vid. Desditoso. 
DESDITO, part. pass. irreg. de Desdi- 

zer. — «E dizemos, que nom deve seer 
alguum recebido a retar outro, aquel que 
fosse jxdguado por treedor; ou desdito 
em Corte d'alguum reto, que houvesse co- 
metido, e despois se houvesse jjor decido 
delle, conhecendo que o havia feito como 
nom devia; nem aaquel, que houvesse pri- 
meiramente retado alguum, ante que des- 
se cabo a esse primeiro reto.» Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 04, § 22. 

DESDITÓSAMÊNTE, adv. (Do desdito- 
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so, com o siiffixo «mente»). Com pouca 
ventura, infelizmente, infaustamente. 

DESDITÕSO, adj. (De des prefixo, e 
ditoso). Que tem pouca dita, infeliz, des- 
graçado, desventurado. 

DESDIZER, V. act. (De des prefixo, e 
dizer). O contrario do que se havia dito, 
retractar. 

— Desmentir, contradizer, impugnar o 
dito d'outrem. — Desdizer alguém. 

— V. n. Não convir, desconvir, dis- 
crepar, não ser conforme ou analogo, dcs- 
conformar-se, não quadrar, degenerar. — 
A sua conducta desdiz da nobreza do seu 
sangue. — aMal pôde ser vencido de vósj 
disse o outro, quem o já é d'outrem: a 
mentira, que dizeis que disse, não desdi- 
rei, que maior seria ess'outra, se eu a 
dissesse: matai-me se quiserdes, qu'em 
vossa mão está: este é o maior bem que 
meu, mal me pode fazer, e se sentir algu- 
ma cousa, será tirar-me outrem a vida e 
não as lembranças de quem as de mim 
não tem.i Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 18. 

— Desdizer-se, v. refl. "Contradizer-se, 
rcctractar-se, negar a anterior affirmação, 
declaração, o que se liavia dito.— «O 
cavalleiro da fortuna lhe disse, que se 
desdissesse da mentira que dissera, se- 
não que o mataria.i> Idem, Ibidem. 

Estas considerações, que andào comigo, 
Píira confusíto minha he que se inventão, 
Que eu mesmo me convenço, e me desdigo. 

J. X. DE MATTOS, EIMAS, p. 230. 

—SvN.: Desdizer-se, Eetractar-se. Des- 
dizemo-nos d'aquillo que proferimos in- 
consideradamente ; retractamo-nos do que 
avançamos ou sustentamos. 

DESDEZIMENTO. Vid. Retratação. 
f DESDOBRÁDO, part. pass. do Desdo- 

brar. 
desdobrar, V. act. (De des prefixo, 

e dobrar). Desenvolver, estender o que 
estava dobrado ou envolto. — Desdobrar 
um lenço, uma pcqa de panno, uma folha 
de papel, etc. 

— Termo Militar. Alargar as tropas 
fazendo estender as fileiras, e diminuindo 
o fundo. 

— Figuradamente : Explicar, analysar ; 
desenvolver. —Desdobrar as escripituras. 
— Antiquado. 

— Desdobrar-se, v. rejl. Desenvolver- 
se, estender-se. 

DESDOURÁDO, part. pass. de Desdou- 
rar. 

DESDOURÁR, V. act. (De des prefixo, 
e dourar). Tirar dos objectos dourados. 

— Figuradamente : Deslustrar, obscu- 
recer, denegrir, mancliar. — Desdourar a 
honra, a fama, a gloria d\im feito gran- 
dioso, heroico. 

— Termo de Poesia. — O sol desdoura 
a terra; isto é, cessa de brilhar, desap- 
parecendo. 

— Desdourar-se, v. refl. Perder a dou- 
radura. 

— Figuradamente; Deslustrar-se. 
DESD OURAMENTO, s. m. (De desdou- 

ro, como suffixo «mento»). Acção de des- 
dourar. 

DESDOURO, s. m. (De desdourar).Des- 
lustre na fama, deshonra, mancha na re- 
putação, ferrete d'infamia, acção que des- 
lustra outra. 

Que mais podia ser que o meu desdourof 
Nem sei, bebendo tào mortaes venenos, 
Como não teuho dado já hum estouro ! 
Dos outros males, como sâo pequenos, 
Nenhum me aconteeeo ; porque a Ventura 
Vio que todo esse mais ainda era menos. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 195, (3.' ed.) 

DESEG... As palavras, que comecem por 
desse..., busquem-se com desecc... 

DESEGCAÇÃO, s. f. (Do latim desic- 
catione). Acção de deseccar, de fazer eva- 
porar a humidade supérflua d'um corpo. 
— A deseccação d'uma planta, d'uma flor 
que se colloca em herbário, etc. 

DESECCADO, part. pass. de Deseccar. 
DESECCAMENTO, s. m. (Do tliema dc- 

secoa, de deseccar, com o sufRxo «men- 
to»). Acção d'cxtraír a humidade, de dar 
saida a aguas estagnadas ou enxarcadas. 
— O deseccamento d'um vegetal, acção de 
o privar da sua agua de vegetação; diz-se 
deseccamento d'um pantano quando se em- 
pregam esgotos apropriados a escoar as 
aguas superabundantes, tornando assim 
úteis muitos terrenos que antes não só 
eram inúteis, mas ató prejudiciaes á sa- 
lubridade. Vid. Drainagem. 

DESECCANTE, adj. 2 gen. (part. act. 
de Deseccar). Que desecca, que faz sec- 
car alguma humidade. — Vento desec- 
cante. 

— Termo de Cirurgia. — Medicamen- 
tos deseccantes, os que se empregam para 
deseccar humores proprios de certas cha- 
gas ou u'eeras. 

— Figuradamente: Que desecca a al- 
ma, que produz a aridez dos sentimentos; 
o egoismo é deseccante. 

DESECCÁR, v. act. (Do latim desicca- 
re). Scccar, enxugar, tornar mais secco; 
expor ao sol, ao vento ou ao fogo para 
dissipar, evaporar a humidade do que 
era humido ou molhado.—Deseccar um 
tanque, um logar onde abundam vapores 
aquosos. 

— Deseccar tema preparação anatômica, 
extrair-lhe tudo o que possa oppôr-sc á 
sua conservação. 

— Por extensão : Emmagrccer, redu- 
zir a um estado de conswmpção. 

—Figuradamente.— O estudo das scien- 
cias abstractas desecca o esjm-ito. 

— Deseccar o cor ação, tovnvà-o frio, in- 
sensível. 

— Deseccar-se, v. refl,. Ficar secco, 
sem humidade.—Na velhice todas as par- 
tes do corpo se deseccam. — aSaherei to- 
dauia de minha dona primeiro em que pon- 
to está a cea: porque estes bocejos que me 
vem, são arrepiques de fame: (& não que- 

ria que se me desecassem as gurgu'ni^j'''' 
de maneira, que fosse necessário 
me de apistos com colher; que he hem 
ro estado, porque mal vai á raposa qucffl 
do anda aos grilos, o Jorge Ferreira ® 
Vasconcellos, Ulysipo, act. iii, sc. 6* 

— Figuradamente : Tornar-se fno 
duro.—A sua alma deseccou-se. , 

DESECCATÍVO, adj. (Do \3.úra àesic- 
cativus). Que tem a propriedade de 
seccar 

Termo de Pintura. Oleo desecca- 
tivo, o que se junta ás tintas para 

dar- 

lhes a propriedade de seccarem promp^^ 
mente. 

— Termo de Medicina. Que 
as chagas ou alguma parte muito humi • 
Os medicamentos desecccativos ou obra ^ 
absorvendo os humores que 
parte doente, ou determinam a 
moderando ou impedindo a secreçao 
humor pernicioso. 

—Substantivãmente : üm deseccati > 
um topico proprio para deseccar. 

— O oleo de linhaça, fervido com " 
pequena quantidade d'oxydo de chum i 
é um deseccativo excellente. 

DESECLIPSÁDO, part. pass. de Ves' 
eclipsar. 

DESECLIPSAR, V. act. (De des prenx^^ 
e eclipsar). Tirar o corpo que eclipsa» 
zer cessar o eclipso. 

— Figuradamente : Deseclipsar o s 
blante, o rosto, fazer desapparecer a ca 
sa que entristece, turva. jj. 

— Deseclipsar-se, v. refl. 
pse, apparccer o astro ou planeta ^ ^ 
vo, passado o eclipse. — Deseclipso"- 
sol, a lua. fivO) 

DESEDIFICAÇÃO, s. /. (De des pre»- | 
c edificação). Escandalo, mau 

DESEDIFICADÕR, adj. (De 
e edificador). Pessoa que desedinca, 
candalisa. —Palavras desedificador^ 
pios ouvidos. 

DESEDIFICÁR, v. act. (De des 
e edificar). Dar máu exemplo, 
lisar. —Desedificar o proximo,- os " 
pios, por palavras ou obras .^11- 

— Desedificar-se, v. refl. ^ jjjgca' 
sar-se do máu exemplo, perder a e 

ATiedeS' 
DESEDIFICATIVO, adj. Pessoa |,ati- 

cdiüca. — Palavras, acções dese 
vas. rircfi*"' 

DESEGURÂR, v. act. (De des 
e segurar). Tirar a segurança, a 
fazer menos seguro. Vid. 

DESEJADO, part. pass. de Des j 

Nam ha íirme estado 
nem de dura, 
nem quem estê segura 
de cuydado: 
tudo o que he desejado 
pode aborrecer; 
o que estií por vir ha de ser 
como o passado. 

D. JOASKA DA GAMA, DirOS 
(ed.de 1872). 

da r"'' BIIIA) P' 98» 
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— Torna a Primalião; que continuando 
caminho, andou tanto sem passar ne- 

nhuma aventura, que seja pera contar, que 
'Chegou á gran Constantinopla, onde tão 
oesejado era, a tempo que cada dia espe- 
'"'avam a armada do soldão, que se dizia 

tão poderosa e grande, que todo o im- 
pério parecia pequena pressa pera tão si- 
''^olada gente.n Francisco de Moraes, Pal- 
'ííeirim d'Inglaterra, cap. Õ2. 

Quem seu trigo semea em terra boa 
«ecolhe sempre o desejado fruito, 
Quando Abril sua agoa branda coa. 

ANT, rEKR., EGLOGA X. 

A noite se passou na lassa^frota 
Com extranha alegria e não cuidada, 
^or acharem da terra tào remota 
^ova de tanto tempo desejada: 
Qualquer entào eonjsigo cuida e nota 

gente e na maneira desusada; 
como os que na errada seita crêram, 

ianto por todo o mundo se estenderam. 
CAM., lüs., c. I, est. 52. 

® estas e outras victorias longamente 
^i'am 03 Castelhanos opprimidos, 
Quando a paz, desejadada gente, 
:JJeram os vencedores aos vencidos; 
;jJe8pois que quiz o Padre omnipotente 
yar os Reis inimigos por maridos 
^ s duas illustrissimas Inglezas, 
Gentis, formosas, inclytas Princezas. 

idem, ibidem, c. IV, est. 47. 

Worma o cauto Gamadas armadas 
Que da Arabica Meca vem cada anno; 
yue agora são dos beus tão desejadas, 
^ara ser instrumento d'este dano : 
^iz-lhe, que vera de gente cíirregadas, 
^ dos trovões horrendos de Vulcano; 
~ lue pode ser d'cllas opprimido,' 
°6gundo estava mal apercebido. 

idem, ibidem, c. IX, est. 7. 

i ^eio Deos feito homem do Ceo á 
& sendo sua sãtissima vinda em 

tos^Ptão desejada dos 8an- 
o-triarchas: hateo âs portas da Sina- 

então tinha por esposa) pedin- 
® que, lhe ahrisse as portas de sua 

'rS^i ^ oquisesse receber cõ fee, cfe cha- 
I^art Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
dig ' — <íComo se 

' oluitre vos parece que seria 
yue" ° ^^''''^onio darlhe Deos licenqa para 

«o corpo deste pobre homem ? 

o 
o 

ko -àmbrosio, pois tudo issoconuer- 
(& bem do pobre homem.* 
foi. 81 V., col. 2, 

de dp s. m. (Do thema deseja, 

® suffixo «dôr»). O que 

sejo V. act. (De desejo). Ter de- 
appetecer cousa 

talta, que estimaríamos possuir. 

corno se alegraria por se ver com 

Vo?'^ tam desejada, porem estehe 
■iz infinita misericórdia de Deos, ^Cl7)ir\  -•  •_ j.. 7_ •   

Oa (jg jií- en o mundo viver, 
t)e mayor ben querer, 

antas cousas en o mundo son. 
''^vas ecant., n. 67. 

Per qu.ant'eu vejo 
Penso é desejo 
Ei coitas, pesar, 
Buscando u scjo 
Ocór m'estd rejo. 

CANC. DETBOVAS ANT. n." 37. 

— E dizemos, que em caso, que alguum 
tetor, ou curador sob zelo d'amorio, affei- 
çom, ou divido, que aja com o dito hor- 
fom, ou qualquer outra color e mostrança 
de proveito ao horfom e seus beens, queira 
teer a tetoria, e curadia alem do dito tempo 
de dous annos per nós assy limitados, man- 
damos que lhe nom seja consentido de a 
mais teer e ministrar, que o dito tempo; 
e como for' acabado, o Juiz dos horfoõs 
lha tire logo, e a dê a outro novo, como 
de suso dito he; ca posto que clles mostrem 
que querem teer as ditas tetorias, ou cu- 
radias per bem e proveito dos horfoõs, nom 
devem por ello seer creudos, nem he de pre- 
sumir que alguum homem ame, ou deseje 
bem, e proveito da fazenda alhea, ainda 
que seja d^alguum muito seu divido ou 
amigo, mais que a sua. tí Ordenações Aífon- 
sinas, Liv. iv, Tit 85, § 5. 

Poderei eu mal contar 
o que sente a velhice : 
a acha quem a cobice 
e quem a vá desejar! 
Muitos querem lá chegar, 
buscam na per muitos modos ; 
ella escarnece de todos, 
e faz delies mao pesar. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FBEIHA, p. 75. 
(ed. de 1872). 

— d Qualquer estado he bem, se contenta 
a quem o tem; se nam temos o que quere- 
mos, queiramos o que podemos, que nam 
ha ninguém por mais liberdade e muito 
que tenha, gue faça todo o que deseja.» 
Idem, Ibidem, p. 2õ.— «As necessidades 
tratam mal ao coraçam, ferem-no dissi- 
muladamente, atormentam a gente de hon- 
ra, que não podem efectuar o que dese- 
jam : esmera-se nella a paciência, cum- 
pre-lhe tomai a por consolaçam.» Idem, 
Ibidem, p. 42. 

De ser mais triste espero, 
vivendo desesperada 
de tudo o que desejava, 

IDEM, IBIDEM, p. 93. 

Meu coração vós abristes 
caminho a meus cuidados 
pera vivem a ser banhados 
na agoa de meus olhos tristes 
tristes mal galardoados : 
Neçessario he que vamos 
algum remedio buscar 
para se a vida acabar 
este o bem que desejamos 
este o nosso desejar. 

CIIRTST. FALCÀO, OBBAS, p. 3 (1871). 

Verei a vida que em vida 
sem vista tanto aborreçe 
aborreçe a quem padeçe 
tristeza mal rnereçida 
que mitiba fee mal mereçe: 

Levaram-me toda a gloria 
com quanto bem dessejei 
dessejei o alcançci 
íicou-me soo a memória 
por door de quanto passei. 

IDEM, IBIDEM. 

Oh Maria, oh Maria, 
brando achara meu mal 
se para a minha alegria 
vos vira a vontade tal 
como me ella ser devia: 
Mas nam he nova usança 
quem grande bem esperou 
nam ver o que dessejou 
muito pode a mudança 
pois que vos tanto mudou. 

IDEM, IBIDEM, p. 11, 

Nem deveis de estar aíilita, 
Para lhe guisar manjar; 
Porque he fartura infinita, 
He chan ado «Panis vita», 
Não tendes que (Zeícjar. 

aiL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

O que a vontade quizer. 
Quanto o corpo desejar, 
Tudo se faça. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

— <tE neste tempo, vendo Fendibal, que 
era-proveitoso pera o que elle desejava, 
chegou-se a Lindarisa, e começou de lhe 
dizer.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
16. — (íA donzella vendo a diligencia com 
que a, queria ajudar teve-lha em mercê, e 
mandou logo sellar opalafrem, e em quan- 
to isto fazia disse Clarimundo áquelles 
Cavalleiros: Senhores, vós me prometes- 
tes, de fazer o que vos eu pedisse depois 
que soubesse vossos nomes: já me fizestes 
huma mercê, estoutra quero que seja ir- 
des ambos â Corte do Emperador tanto 
que fordes curados, porque o deseja, e 
algumas vezes eu lhe tenho ouvido quan- 
to pesar tem de vos esquecerdes delia; e 
ainda que vos nisto peca muito, eu espero 
de o servir.D Idem, Ibidem, cap. 20.— 
<iE suspenso daquella aventura desejando 
saber quem alli trouxera Ungaros, come- 
çou de lhes perguntar donde eraõ, e por- 
que andavaò assi ? Segui-nos, respondera^ 
elles, e cá sabereis isso d'outra pessoa. 
Clarimundo como estava desejoso de sa- 
ber aquelle novo caso, foi-se com elles té 
chegarem aos grandes edifícios que elle 
vira.T) Idem, Ibidem, cap. 28. — dAgora 
veio nova certa ao reino de Lacedemonia, 
que quem m'esta vida dava, tinha ja per- 
dida a sua. Foi em mim a dor tamanha 
quê a não pude dissimular com outros en- 
ganos, com que d'antes gastava o tem2M: 
e porqne já não quero vida sem esperança 
de ver quem m!a fazia desejar, vou a um 
apousentamento meu, que aqui perto está_, 
a que fiz pôr nome Casa da Tristeza, a 
dar sepultura a esta imagem de meu des- 
canso.d Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 6. — «7? assim se en- 
contraram tão sem dó, que D, Duardos 
se apegou ao eólio do cavallo, o esteve per- 
to de cair ; mas Folendos foi ao chão, com 
ít sella antre as penas. Logo se toryiou 
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abrir a porta da torre, e Pandaro cha- 
mou D. Duardos, que se recolhesse, e elle 
o fez sem ter tempo de poder foliar a ne- 
nhum, cousa que muito desejava pola sus- 
peita que tinha de quem poderiam ser. 
Polendos, que em extremo sentia aquelle 
acontecimento, quizera ir traz elle; mas 
primeiro o fez Vernao.r> Idem, Ibidem, 
cap. 15. — dLembre-vos que esta batalha 
é sobre vossa fermosura, e qualquer of- 
fensa, que se me faqa, ofende a vós: fa- 
vorecei-me nisto, pois o não fazeis no al, 
que eu nas causas de vos?o serviço desejo 
mais a victoria, que nas de minha von- 
tade o remudio, que me sempre negastes.n 
Idem, Ibidem, cap. 23. — a Ambos vieram 
ao chão, mas logo foram levantados sem 
mostra de sentirem algum damno da que- 
da, e embraçados os escudos, com as es- 
padas nas mãos, se começaram ferir com 
tanta força e ardimento, que ao impera- 
dor e aos que com elle estavam, punham 
pranto, desejando conhecer quem fosse o 
cavalleiro, que chegára de novo. d Idem, 
Ibidem, cap. 23. — nO da Fortuna se de- 
teve em um oiteiro alto, onde toda pare- 
cia, olhando a maneira delia, esperando 
polas horas, que lhe pareceu que elrei po- 
deria ser levantado, passando pdla memó- 
ria os grandes feitos, famosas façanhas, 
temerosos acontecimentos, que se já anti- 
gamente alli aconteceram, desejando que 
alguns, que os remedassem, passassem por 
elle; que isto é o pera que prestam ima- 
ginações e historias antigas, obrigar os 
homens a usar virtude, e a inveja dellas 
os incitar a grandes obras.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 35. — « Todos acompanhavam 
o cavalleiro da Fortuna, senão D. Duar- 
dos, que inda que cada dia o fosse ver 
duas vezes, o mais do tempo estava com 
Dramusiando, desejando vel-o são, pera 
lhe pagar a vontade e amor com que sem- 
pre o tratara, não lhe lembrando algum 
mal, se delle, elle e seus amigos alguma 
ora o receberam, pois não fora pera máu 

fim.Tí Idem, Ibidem, cap. 41.— aPorém 
á segunda carreira Floramão e seu caval- 
lo caíram juntamente com a força do en- 
contro de seu contrario, de que ficou tão 
triste e descontente de se ver assim venci- 
do em parte, onde tanto desejàra a vito- 
ria, que tornou a dizer: Senhora Âltea, 
já sei que isto me vem de não merecer 
servir-vos; pois em todas as cousas o que 
desejei/azer me foi tão mal.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 49. — «Palmeirim, vendo que 
por nenhuma parte podia passar da ou- 
tra, cousa que muito desejava, pera expe- 
rimentar todalas daquella casa, e que 
aquella ponte era mui perigosa, foi posto 
na mór confusão do mundo.d Idem, Ibi- 
dem, cap. 58. — íA entrada d'ella es- 
tava um gigante tão grande e espantoso, 
quanto nunca vira outro, com uma maça 
de ferro nas mãos de muito peso: e ven- 
do que Palmeirim queria entrar na sala, 
a esgrimiu com tanta continência, que haa- 

tára pera fazer medo a qualquer outro 
cavalleiro; mas como em Palmeirim os 
desta qualidade fizessem pouca mossa, quiz 
passar por diante pera levar sua aventu- 
ra ao fim que desejava, não se contentan- 
do da muita honra, que aquelle dia ga- 
nhára, parecendo-lhe que mais deshonra 
era deixar perder o ganhado, que honra 
ganhar o perdido.d Idem, Ibidem, cap. 58. 
— <LAgora, havendo alguns dias, que nelle, 
está, houve novas da aventura do cas- 
tello d^Almourol, que é lá nos fins de IJes- 
panha e da fermosura de Miraguarda, 
tanto polo mundo foliada; e porque tem 
suspeita que os os amores desta tem preso 
um homem, a quem ella deseja livre pera 
se servir delle, manda-me que a vá ver, 
porque se for mais Jermosa que ella, dei- 
xal-o-ha ir, que em seu poder está preso; 
e não o sendo, teme que o mande matar, 
segundo sente o despreso, que em suas pa- 
lavras acha.n Idem, Ibidem, cap. 6G.— 
«Florenda, posto que muito sentisse der- 
ribarem-lhe seus cavalleiros, desejava que 
justassem todos, por ver as obras do vence- 
dor delles, que em extremo lhe pareciam 
bem.y> Idem, Ibidem, cap. 67. — «.Eque- 
rendo-se fazer prestes, Floriano lhe pediu 
que lhe desse a primeira justa, que pera 
elle ficaria em quem se mostrar. Pompi- 
des, que muito desejava que seus irmãos 
vissem pera quanto era, quizera tamhem 
ser o primeiro: mas vendo a vontade 
de Floriano, sofreu-se comsigo mesmo.i> 
Idem, Ibidem. — cO' minha senhora Tar- 
giana, agora quero ver quanto vos lem- 
bro, que este homem não é homem senão 
minha morte, que por vosso serviço vim 
buscar de tão longe: eu Jdrei o que po- 
der por cumprir o que vos prometti, e 
quando mais não poder, fenecerá minha 
vida naquillo, que sempre lhe desejei a 
fim.» Idem, Ibidem, cap. 71. — «JS tor- 
nando outra vez a elle, tornaram ambos 
á sua porfia com dobrada fúria e braveza, 
inda que já com menos força. Dramu- 
siando estimava tanto a valentia d'Albay- 
zar, que muitas vezes desejou saber-lhe o 
nome, receiando que fosse algum amigo 
seu: depois desejava de o vencer, porque 
temia que Ihé julgasse sua vantade ao re- 
vez.v Idem, Ibidem, cap. 11,--aEporque 
algtimas vezes se faliavam por uma fresta 
pequena do seu apousentamento, donde 
mais que a falia não podia ter delia; uma 
noite, depois de se elle queixar segundo 
usança de todos, lhe respondeu : Senhor 
Albayzar, já vos eu disse alguma hora, 
que pera satisfazer vossa vontade não fal- 
tece mais que saber se mo mereceis por 
obras; agora me veio uma cousa d me- 
mória, fim que desejo certiflcar-me ,do que 
tenho em vós, pera assim fazer o que me 
pedis.i Idem, Ibidem.— «E passando a 
a ponte da outra parte, de que já a pas- 
sagem era franca, começou caminhar sem 
saber pera onde, desejando andar por 
aquella terra algum tempo, por ver se 

nella poderia tornar a encontrar-se coin 
Albayzar e combater-se com elle, corno tr^ 
zia na vontade.^ Idem, Ibidem, cap. 
— « Começaram antre si uma batalha t 
brava e temerosa e tanto pera ver, 
Palmeirim, muito mais espantado que 
tes, começou louvar a alta proeza e vaw 
tia de Albayzar, desejando muito sabei" 
quem fosse.» Idem, Ibidem, cap. 75." 
«Quando não satisfaça aos olhos cuwpf" 
a minha obrigação; e se lhes eu podes 
dar seu posto contino, comedirme-hia 
minha dor; mas desespera-me o pouco 
alcanço do muito que desejo, e aqui 
ha se nào finar.» Jorge Ferreira de Va ^ 
coneellos, Ulysipo, act. ii, sc. 1. — 
mandose pois já de Maluco com esta gen > 
e com a sua chegou a Amboino ao temp"/ 
que o P. M. Francisco acabaua de visi 
tar os lugares dos Christãos: pera 
teuesse por repouso de hum trabalho^ ou ^ 
muyto maior, como elle sempre desejau3. 
Lucena, Vida de S. Francisco ' 
Liv. IV, cap. 2.— (lA Solor, que he 
larga, rica, e sadia oito grãos, e tresq^ 
tos do Sul, chegou um mercador Por 
gues por cuja conuersaçom, mais quef ^ 
gaçam, se bautizotí o liey, a Bainnd; 
corte: tomando de siso a fé que 
logo ao Reitor do nosso collegio de 
laca pedindo-lhe muyto que ou elle jo > 
ou lhe mandasse alguns padres da 
panhia, pera a doutrinarem, e f<^^^ .y 
Christam o reyno todo: e tardando- 
com a resposta pola grande falta que ^ 
de obreiros, embarcou a hum seu sobri 
e mandou o a Malaca, segundando 
cartas aos padres: nas quais din^ " 
pois nem elles podiam ir a suas g 
nem elle deixalas; pera como q 
os ir ouuir a elles, ali lhe 
Principe seu sobrinho, herdeiro em 
dos filhos, que nam tinha, pera que 
formassem de todas as cousas de 
santa fé tam inteiramente que 9^ ^ (j 
embora tornasse lha insinasse a etie^ 
todo o reyno.» Idem, Ibidem, cap- 

Tethys todo o cerúlco senhorio 
Tem para vós por doto aperclhado; 
Que, aíFeiçoada ao gesto bello e tenro, 
Deseja de comprar-vos para genro. 

cAM., Lus., c. I, cat. 16. 
O Rei, (Wie manda esta Ilha, alvoroça^j" 
Dh vinda tua, tem tanta alegria, 
Que não deseja mais que agusalhar- t 
Ver-te, e do necessário reforroar-te- 

IDKM, IBIDEM, C. II, CSt. 2. 
Já chega a Portugal o mensageiro; 
Toda a corte alvoroça a novidade: 
Quizera o Rei sublime ser primeiro, 
Mas nílo lh'o soffre a regia magssi^ 
Qualquer dos cortezãos aventureir 
Deeeja ser com fórvida vontade; 
E só fica por bem aventurado 
Quem já vem pelo Duque nomeao 

IDEM, IBIDEM, C. VI, Cst. 51. 
Esta é por certo a terra que . 
Da verdadeira índia, que app®""® ' 
E se do mundo mais não desejae^' 
Vosso trabalho longo aqui fence 

IDEM, íBiDEu, c. VI, est. 93. 
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slar ao Rei gentio determina, 
01'que com seu despacho se tornasse; 

yuejA sentia em tudo da malina 
"ente impedir-se quanto desejasse. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, CSt. 58. 

Oh nào me fujas ! assi nunca o breve 
empo fuja da tua formosura ! 

Vue só com refrear o pa sso leve 
Vencerás da Fortuna a força dura : 
Wue imperador, que exercito se atreve 
A quebrantar a fúria da ventura, 
.Wue em qusinto desejei me vae seguindo ? 
"J que tu só farás nào me fugindo í 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 79. 

^eseja o Rei, que andava edificando, 
^azer d elle madeira, e uSo duvida 
p der tiral-o a terra com possantes 
forças d'homen8, de engenhos,de Elephantes. 

IDEM, IBIDEM, c. X, est. HO. 

"Sm quanto elle assi andou fale- 
"^0 o pai, e succedeo no Reyno o irmão a 

o pai desejava de o dar, que durou 
pouco, e deixou o Reyno ao outro irmão 
^ais moço, a que não soubemos os no- 

Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
; cap. 7.—«O Turco Soleimão sendo des- 

cousas avisado, desejou de se satisfa- 
e de fazer uma jornada de proposito 

'lontra Xathamaz, pera de huma vez lan- 
Ça»- j(^a aquelle vizinho em que o Impe- 
/o Othomano sempre teve tamanho, e tão 
^^í>07-tuno inimigo.D Idem, Ibidem, Liv. 
^11, cap. 14.— aDepois de vistos estes 

n ® ^dvidos por solemnes, o Gover- "«or mandou dizer ao Embaixador, que 
f aliar tudo o que quizesse, com o 

I 6 o Embaixador deo sua embaixada, 
substancia era:9 Que ElRey tíoltão 

odur seu Senhor desejava muito de ter 
prestança, e commercio com 

^^iey.n Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 2. 
^ «O Embaixador lhe disse de palavra, 
1^® ElRey seu Senhor ficava em Dio muito 

'^oroçado esperando por elle,porque de- 
Java muito sua amizade, e de lhe dar 

°^ío?eza naquella Ilha pera mór liança 
j •' que lhe rogava, e pedia, que sem 

detença alguma fosse ter com elle, 
cwm/jria assim a serviço d'ElRey 

'4Z cap. 8.— O^mas pessoas dizem, que o mandou 

fcílV^^^' ouíras nos affirmáram que lhe 
® ^ despedira; palavras pontuaes que lhe ElRey 

(2g /Oram esías : Venhais embora, leão 

' <^ousa que muito 
• Como vindes do caminho'} o Oo- 
fazendo-lhe sua cortezia, lhe 

rn,m 7°^ '''^sponder pela lingua, que vinha 
Omi servir a Sua Alteza, como 

era d^ElRey de Portugal seu 
to(^Q 'P^i'a o que estava prestes com 

P^der que na índia tinha.» Idem, 
í". o f — "Agradeço muito a V. 

^°''ecer ^ com que desejou fa- 0 com o presente de um moleque 
^0 coração lhe agradeço; fal- 

sinceramente, estimo que 
Sedimento, nem se reduziise a 

effeito, porque seria perciso desfazer-Túe 
do p^-etinho, talvez com apiparencias de 
negociante, supposta a minha pobresa a 
que me reduzi de monge bmedectino a 
bispo mendicante, sem embargo que tendo 
com que me vista moderamente, e com que 
me sustente em mesa parca e frugal, dar- 
me-hei por satisfeito.y> Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 14. — n Filippe ii, 
desejava deixar em Lisboa um filho, que 
nascido e creado entre portuguezes, fizesse 
menos pesado o grilhão com que gemiam 
sujeitos a Castella.n Idem, Ibidem, p. 82. 

Dos bens, que desejey sem fundamento, 
O coração remedio n:ío procura, 
Porque quom para os males tanto atura. 
Converte em nutui eza o mór tormento. 

FRANC. EODIl. LODO, PKIMAVEEA, FLORESTA VI. 

— «E naceo esta diferença, de que os 
farizeos como aborrecião a Christo, o que 
mais desejauão db trasião no pensamento 
era sua morte, & assi pera auerem de en- 
tender que falaua delia poucas palauras 
lhes bastarão.» Fr. Tliomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, foi. 7, col. 1. — <íEs- 
pantase muito S. Chrisostomo, & não aca- 
ba de encarecer a grande charidade que 
Dauid mostraua com seu filho Absalão, ao 
tempo que contra elle andaua rebelado de- 
sejando de lhe tirar a vida.» Idem, Ibi- 
dem, foi. 1) V., col. 2.— <íOu como diz 
S. Chrysostomo, quis nelle despertar o de- 
sejo, & esperança da saúde, que ja tinha 
perdida; Vt in eo, inquit, excitaret ob- 
latce sibi gratioe desiderium ; porque o pri- 
meiro sinal do enfermo ter saúde, he sa- 
bela desejar, <& assi nossa alma com os 
desejos, que tem de sair da culpa, se des- 
poempera o per dam delia, d Idem, Ibidem, 
foi. 36, col. 1 — «Declaraua, que se per 
muito Portuguez o não achauão seguro para 
mandar Castelhanos, elle desejaua antes, 
os comodos dos primeiros que dos segun- 
dos.y> Francisco Manoel de Mello, Epana- 
phoras, p. 11. 

Teem no fundo dos máres sepultado, 
Tudo ante vós será no proprio instante 
Que o ãesejardes. 

GARBETT, D. BEANCA, C. IV, Cap. 14. 

— 'Que não queira? Porque. Só se.. Mas, 
(dize: 

Se... Mas tu, doce amor, nào desejastef.. 
— 'Eu desejei... desejo só a morte.' 

DEM, IBIDEM, C. X, Clip, 1.'). 

— Antigamente: Pedir, requerer. 
— Desejar-se, v. rejl. Ter-se desejo.— 

"Porque só pera servir a honra se hão de 
desejar os bens da fortuna, v Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 12. 
— aFloramão esteve muitos dias ferido, 
e depois de são tornou, ao que começára, 
sendo já tão nomeado, que de muitas par- 
tes o vinham buscar. E dalli por diante 
foi tido em tamanha estima que o julga- 
vam por um dos melhores cavalleiros do 
mundo, e o imperador ô desejou pera seu 
serviço, com pensamento de lhe fazer mui- 

ta mercê; porque pera dar, e não pera te 
guardarem, as riquezas mundanas se hão 
de desejar.» Idem, Ibidem, cap. 23.— 
uE vendo que o batei sahia em terra, fi- 
cou algum tanto contente, mais depois que 
soube que estava na guerreira Lusitania, 
onde muitas vezes se desejàra, pera ver 
se a formosura de Miraguarda, de quem 
tanto se f aliava, igualava em alguma par- 
te com a senhora Polinarda, que de tudo 
não cria que a natureza tivesse tamanho 
poder: mas isto era erro; porque nestes 
casos fazer um extremo é muito, e fazer 
dous já não é tanto, t Idem, Ibidem, cap. 
59. 

Fez primeiro em Coimbra exercitar-se 
O valoroso officio de Minerva; 
E de Ilelicona as Musas fez passar-se 
A pizar do Mondego a fértil herva : 
QuHiito pnde de Athenas desejar-se, 
Tudo o soberbo Apollo aqui reserva: 
Aqui as capellas dá tecidas de ouro, 
Do baccharo, e do sempre verde louro. 

CAM., Lus.,c. III,est. 97. 

Vós, alto rei, nào digo de estatura, 
digo do coração, digo do braço, 
que em vós novo Alexandre nos retrata, 
tardastcs em chegar, porque a ventura, 
preguiça do Brazil com tardo passo, 
o que mais se deseja mais dilata. 
De Rhodes o grandíssimo madraço, 

Das aguas espantalho, 
de dilatados annos foi trabalho. 

BISPO DO OBÀO FAbI, MEMOBIAS, p. 80. 

— Adag. : "Cedo vos veja, como dese- 
jo». — «Boas fadas me fadem as minhas 
boninas e minhas fiores de Mayo, cedo vos 
eu veja como desejo.» Jorge Ferreira de 
Vasconcellos, Ulysipo, act. iii, sc. 2.— 
«O amante sabe o que deseja, mas não vi 
o que lhe cumpre, d Idem, Eufrosina, act. 
II, sc. 3. 

DESEJÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
desejo, de desejar, com o suffixo «avel»). 
Que é para se desejar.—«Qwew» o coroa- 
va da gloria de leal namorado, tirou hum 
anel, que tinha huma pedra onde ae via 
o rosto de quem desejáveis, e se vos que- 
ria bem mostrava-se mui alegre, e se mal 
também se via sinal delle; as quaes pe- 
ças Clarimundo estimou em muito, por se- 
rem mostra de sua verdade: e em quanto 
isto ambos fizera'5 era tamanho o alvoro- 
ço no cadafalso do Emperador, e em toda 
a outra gente, que senaB podiaZ ouvir, 
porém vendo, que subiad ambos pelos de- 
gráos do cadafalso, fizeraò todos silencio, 
com desejo de saber aquelle novo caso.t 
Barros, Clarimundo,. Liv. ii, cap. 15. 

' DESEJO, 9. m. (Do latira desiderium). 
Movimento involuntário da alma para um 
fira, ura objecto, que lhe promette o ser 
feliz. — ■iCruelvildade de maeslre dcsego 
de piadoso padre demostre.* Regra de Si 
Bento, cap. 2, em Inéditos d'Alcobaç3, 
Tom. I. — «Osdesegos da carne pestiem 
talhar.o Idem, Ibidem, cap. 7. — «Po- 
rem requeremos aa tua real clemencia que 
sempre com firme deseio vims em termo 
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do Senhor Deos.» FemSo Lopes, Chroni- 
ca de D. Pedro I, cap. 3.—iiPorem Lan- 
çarote, come homem a que nom esquecya 
o primeiro desejo.» Azurara, Chronica 
de Guiné, cap. 23. 

Daa lembrança do passado 
com desejo do futuro 
em o tear do cuidado 
se tece muy rresforçado 
terço pelo verd'escuro. 

CANC. DE KES. t. I, p. 62. 

Porque fym do aospirar 
he desejo deseuberto, 
cuydado de semular 
faz sofrer e soportar 
sobre çerto & nam çerto. 

IBIDEM, p. 63. 

Sentydo com desejar, 
em que esperança cabe, 
he cheo do sospirar, 
d'hum desejo tam docar, 
que muy doçemente sabe. 

IBIDEH. 

Fez o tempo outra volta 
tornan-se boas vontades 
mãos desejos ; 
onrram mais quem mais se solta 
& em todalas verdades 
catam pejos. 

IBIDEM, p. 196. 

— 1 Preso e aferrolhaão ha mister o 
desejo, que se he grande vende seu dono 
harato. Se fizermos concertos com os de- 
sejos que nos nam pedissem se nam o que 
fosse justo, amansaria a peleja do cora- 
çam, e o feriamos repousado, e achar-se- 
hia em nós aparelho com que as mercês 
de Deos hão de ser recebidas que nos con- 
tinuamente istá fazendo.y> D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 19 (ed. de 
1872). — «De alargarmos as redeas aos 
desordenados desejos, nos vem todos os 
males; se os encurtarmos e lhe posermos 
hrida assossegaremos na verdadeira paz. yt 
Idem, Ibidem, p. 20. — a Esperanças do 
mundo nuncapoderam fartar nem conten- 
tar, ainda que alcançassem algumas, sem- 
pre está o desejo afiado para mais, que 
ninguém deseja o que tem: o bom he dese- 
jar os olhos de toda vaidade, epôr adian- 
te d'elles a virtude e segidl-a.s Idem, Ibi- 
dem, p. 39. — (lA natureza em qualquer 
ydade repugna e dá guerra; os sesudos 
dissimidam com ella e fazem dos dese- 
jos escravos.D Idem, Ibidem, p. 42. — 
^— «Vam os pecos ao que querem tamjtega- 
dos á malicia, que pelo rasto vam dar no 
desejo, e sabem furtar o vento com os li- 
mites que nam são de seu passo, e sempre 
Mautelados que nagn ha quem os engane; 
os discretos enganam-se muytas vezes.» 
Idem, Ibidem, p. 48. — nPessoas ha tam 
apoucadas que nam tem nenhum ser, e 
qtierem-se enfiar no para que não sam: to- 
dos os pensamentos trazem occupados em 
tontentar seus desejos. Pessoas ha hi que 
fazem bem e recebem-lho mal, e dizem-no 
d'ellas: mas como a mentira nam tem pés, 
kam ha de andar senam acovardada, ha 

de ser destruída pola verdade tarde ou 
cedo.-» Idem, Ibidem, p. 51. — «Poucas 
vezes chega prazer por nossas portas, e 
quem tem algum he postiço, trazido por 
engenhos: nam ha garfos que o tenha, que 
com qualquer desejo ou perda se vay, e 
fica o pesar mayor.n Idem, Ibidem, p. 52. 
— <iEsta nossa humanidade de hum estro- 
mento mao de temperar com a rasam; tem 
huas mininices que dam desgostosas disso- 
nâncias a quem sente quam pouco pôde que 
nam pôde conformar o desejo com o po- 
der.-n Idem, Ibidem, p. 62.— <íOnde a 
vaydade acha agasalho, sobe lhe ás nuvens 
o pensamento, mete lhe nelle tanto que lhe 
desperta e desenfrea o desejo, e fal os 
mãos de contentar e tristes, e ferem com 
sospiros o ar; andam cheos d^elle, e vasios 
de repouso.D Idem, Ibidem, p. 66. 

O meu cantar he por regra, 
nam tenho nenhum espaço; 
lembranças me dam a guerra 
o mal me di sem compasso; 
se um ponto de gosto vejo 
levam-mo da fantasia; 
contra tenho ao desejo, 
mínima he alegria. 

IDEM, IBIDEM, p. 97. 

Cada um tem seu desejo 
por sua via; 
nam sey parte d'alcgria, 
nem a vejo; 
tenho tormento sobejo 
de me assi ver; 
levo pena em o dizer 
e gram pejo. 

IDEM, IBIDEM, p. 99. 

Quem comsigo poder o desejo enfrear 
estará livre de esperanças compridas, 
que com suas tardanças consumem as vidas 
e a todos estados dam muito pesar. 

IDEM, IBIDEM, p. 104. 

Com desejo perfeito de as sempre seguir 
julguemos o porvir pelo que he passado, 
que tudo a huina medida se ha de medir : 
nam gastemos o tempo mal gastado, 
que esta he a perda que he mais de sentir 
quem da graça de Deos estiver dotado. 

IDEM, IBIDEU. 

Vem o desejo clamar, 
e tem razuro, 
que tudo lhe vam coutar 
se nam payxam. 

IDEM, míDEM, p. 107. 

Nam ha dor que me não cate; 
vay o mundo de feyçam 
pera eu sempre ter payxam 
até que alguma me mate: 
pera bem ser 
nam devera eu de viver 
tendo o gosto perdido; 
vejo o tempo comprido 
e meu desejo o nam ser. 

IDEM, IBIDEM, p. 108. 

N'este desejo, de sima 
cstando-a eu ouvindo, 
a Deua ser ella pedindo 
vi-a vir o vale acima 
em seu cantar proseguindo. 

ciiRTST. FALCÃO, OBBAs, p. 9, (cd. de 1871). 

Vede que só o dessejo 
em que lugar m'aeompanha, 
nunqua se viu fee tamanha 
nem tam mal agradesçida. 
Nào quiz fortuna que a vida 
fosse pera mais que ysto. 

IDEM, IBIDEM, p. 15. 
Como nam vi ho que vejo 
COS olhos do coraçam 
nam deito sem dessejo 
nem me erguo sem paixam; 
hos dias sem vos ver vam, 
as noites sem vos ouvir, 
eu as nào posso dormir. 

IDE_M, IBIDEM, p. 19. 

— «O que resta pera se isto acoh^^i 
he saber o que determinaes de suas vw ' 
e se o desejo, que tem de salvaçao 
almas lhe aproveitar pera ellas, 6^'/ 
garia, pois nisso sou metido.i> 
Ciar imundo, Liv. ii, cap. 13. —- 
rinda, e Lindarifa lho agradecera^^ 
to, conformando-se com o que se podia J 
zer, e nad com o desejo.» Idem, 
cap. 16. — «.Desta maneira estavao fis 
Cavalleiros com ellas praticando cada 
com diversos pensamentos, e passados a 
guns dias em que Florambel, e Panpo 
guareceraõ de suas feridas, e àbrio^ 
tras no àeseio, porque tinhaõ já ^ 
tençoens áquellas Senhoras; entrar ao 
camera encantada cada hum por sifO'^^^ ^ 
todalas ceremonias de tornar o eseud 
imagem como lhes era mandado.^ À 
Ibidem, cap. 24. — «E armando-se 
todas ellas somente o elmo e o escudo, 
o donzel lhe levava, começou de 
com tão pouco repouso como lhe fazi<^^ 
o desejo com que caminhava.d Franci 
de Moraes, Palmeirim d'lnglaterra, 
6. — <íE porque ella sentisse nelle 
desejo, pagava-lhe com outro igual ao s > 
que mui bem sabia encobrir; qu& ^ J . 
mosura e parecer de PalmeiriM, ^ 
comsigo o merecimento desta 
Idem, Ibidem, cap. 11. — 
este desejo, viu vir contra si o 
Beroldo de Hespanha, fazendo tanto 
armas, que suas obras antre as de 
pareciam merecedoras de as olharem 
mais affeição, e remettendo a ell^> j 0 do 
çaram uma batalha ao pé do cadaj(i ^ 
imperador tal que elle, e os que a 
louvavam por uma das melhores 
ca viram: e julgavam Beroldo p^r 
especial cavalleiro como depois saiUf_ r 
melhor que el-rei Recindos seu ^g$ 
no tempo que o era andante, o jgjB, 
singidares do mundo.n Idem, ^ 
cap. 12. — i-Lenibrando-lhe 
mortes d'alguns principes seus 
dos diante dos muros daquella T 
Constantinopla; e que estas cous 
tão somente haviam de fazer 
corações daquelles a que tanto t ^ 
mas acender sempre o desejo — 
gança delles.» Idem, Ibidem, 
«Com isto se tornaram a juntar^ " 
manha ira, como se de novo 
batalha, ferindo-se de maneifct; 2 

lOS'^ 
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espaço desfizeram as armas, an- 
0 tão vivos e esforçados, como se tive- 

^'^^todas suas forças inteiras. Ao cavallei- 
® ^<^rtunapesava tanto morrer aquelles 

omens, como se fora cada um delles: mas 
ou opiniões de mancebos, quem as 

forçar! cada um trazia muitas fe- 
"■s, e o desejo aceso pera receber ou- 

sobre ellas.i' Idem, Ibidem, cap. 33. 
7" rei tomou a rainha pola manga 

que trazia vestida, dizen- 
• oenhora, vosso filho já está em vossa 

?V^pera cada dia o poderdes vêr. Agora 
J '«i a estes principes e cavalleiros, a 

tanto devemos polo perigo a que todos 
SPozeram com desejo da sahação de D. 

"aráos.D Idem, Ibidem, cap. 43.— <íE 
^ isto me toca a mim, vossa alteza o 

tu ® segurar o campo; se não em busca delle, e cumprirei seu 
^sejo e o meu.T) Idem, Ibidera, cap. 36. 

galante, que por mandado delrei 
^g^aterrapartira pera Constantinopla, 

levar-lhe as novas de seus filhos e ne- 
caminhou com tanta pressa como lhe 

levar o desejo de se ver em aquella 
qng {gfg acontece sempre áquelles 

fazem viagem de seu gosto, que o gos- 
corn que esperam ser recebidos, faz não 

jy o trabalho que as longas jornadas 
^ 0-» Idem, Ibidem, cap. — «ils va- 
j ^'^o.s, janellas e eirados, que caiam so- 

agoas daquelle gracioso rio, esta- 
W tão bem assentadas e alegres, que al- 

os espiritos pera desejar a 
'^j^^^rsação deltas: alem disso as ramas 

^Itos alemos, que do fundo d'agua sa- 
faziam os paços tão bem assombra- 

e davam-lhe tanta graça, que acen- 
o desejo^^arct os lograr e não pera 

^y«aa}'em nunca.Idem, Ibidem, cap. 

l ' 

o defendia fez tanto em armas, que 

<íE como esta aventura soasse ao 
e a ella acudissem muitos com de- 

de levar o escudo, o cavalleiro Tris- 

em roda deite mais de duzentos, que 
Acompanhavam com os nomes de seus 

t^nho: 

cap. 59. — «As tres irmãas co 
^ner-' - ^ - 

escriptos nos brocaes.K Idem, 
"ein, cap. 59. — «As tres irmãas co- 

/ciani de Palmeirim que seu desejo era 
ç suas palavras ditas a bom fim, 

so íio muito que lhe deviam, não ®''am negar-lhe o que lhe pedia, re- 
se o não fizessem, ficaria 

j, . ^ Wm odio grande, com que sempre te- 
a que ellas por ser mulhe- 

^^^^deriam mat resistir. — Idem, Ibi- 

c?o ' — i-Com este desejo/orça- 
/eií^ ^ vivia tão satis- 

nenhum perigo temia, nenhum 

«as ° /«zíci triste, se não se era de cou- 
o amor tivesse parte.)) Idem, 

cap. 71. 
Se desejo aó he sempre vervos 
^ senhora, qu'em vos vendo, 
Qu logo, e arrependo, ® ™lgarÍ!v entào poder esquecer-vos ? 

ant. perr. son., liv. I, n, 32. 

 a culpa he tua, ou delia 
Amor cruel que em amalla, c temella 
Se converte em fim sempre alma, e desejo. 

IDEM, IBIDEM, D" 27. 

Vay alegrar as almas, que fesperam, 
E todo seu amor, o seu desyo 
Tem posto só nos teus contentamentos. i 

IDEM, IBIDEM, 1ÍV. II, n." 14. 
E nào menos c'o tempo se parece 
O desejo de ouvir-te o que contares; 
Qi-ie quem ha, que por fama não conhece 
As obras portuguezas singulares ? 

cAM., LBS., c. II, est. 111. 
Pue tu, Nynpha, em efieito meu desejo, 
Como merece a Gente lusitana ; 
Que veja, e saiba o mundo, que do Tejo 
O licór de Aganippe corre e mana. 

IDEM, IBIDKM, C. III, BSt. 2. 
Cercar vae Badajoz, elogo alcança 
O fim de seu desejo, pelejítndo 
Com tanto esfurçoe arte e valentia, 
Que a faz fazer ás outras companhia. 

IDEM, IBIDKM, C. III, est. 68. 
Mas quem pode livrar-se por ventura 
Dos laços que Amor arma brandamente 
Entre as rosas, e a neve humana pura, 
O ouro, e o alabastro transparente ? 
Quem de uma peregrina formosura. 
De um vulto de Medusa proijriamente, 
Que o coraçào converte, que tem preso, 
Em'pedra não, mas em desejo acceso ? 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 142. 

E já no porto da inclyta Ulyssea, 
Cum alvoroço nobre, e c'um desejo 
Onde o licor mistura a branca area 
Co salgado Neptuuo o doce Tejo 
As Naus prestes cstào : e nào refi ea 
Temor nenhum o juvenil degp(>jo, 
Porque a gente maritima, e a de Marte, 
Estão para seguir-me a toda aparte. 

IDEM, IBIDEM, C. III, eSt. 80, 

Vendo Vasco da Gama que tüo perto 
Do fim do seu desejo se perdia ; 
Vendo ora o mar até o inferno aberto, 
Ora com nova fúria ao céo subia : 
Confuso de temor, da vida incerto, 
Onde nenhum remedio lhe valia. 
Chama aquelle remedio santo e forte, 
Que o impossível pode, desta sorte. 

IDEM, IBIDEM, C. VI, BSt. 80. 

Nenhum que use de seu poder bastante 
Para servir a seu desejo feio; 
E que por comprazer ao vulgo errante 
Se muda em mais figuras que Proteio / 
Nem, Camenas, também cuideis que cante 
Quem eom habito honesto e grave, veiu, 
l*or contentar ao Eei no oílifio novo, 
A despir e roubar o pobre povo. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSt. 85. 

De uma os cabellos de ouro o vento leva 
Correndo, e de outra as fraldas delicadas : 
Accende-se o desejo, que se cóva 
Nas alvas carnes súbito mostradas : 
Uma de industria cae, c já releva 
Com mostras mais macias, que indignadas, 
Que sobre ella empeccndo também caia 
Quem a seguiu pola arenosa praia. 

IDEM, iBmEM, c. IX, est. 71. 
Uniforme, perfeito, em si sustido, 
Qual em fim o Archetypo, que o creou: 
Vendo o Gama este globo, commovido, 
De espanto e de desejo ali ficou ; 
Diz-lhe a deosa : «Otrasumpto reduzido 
Em pequeno volume aqui te dou 
Do mundo aos olhos teus; para que vejas 
Por onde vás e irás, e o que desejas. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 79, 

Implacaveis, durezas que ao fervente 
Desejo, que dá ao pensamento 
Tinham de seu proposito acabado. 

IDEM, cANç. 10 est. 5. 
O desejo, que B'estende 
Ao que menos se concede, 
Sobre vós pede e pretende, 
Como o doente que pede 
O que mais so lhe defende. 
Eu, qu'em ausência vos vejo, 
Tenho piedade e pejo 
De mo vêr tào pobre estar, 
Qu'então nào tenho que dar, 
Quando me pede o desejo. 

IDEM, HEDONDILHAS. 

— «Esta he a verdade, esta he a do- 
ctrina de Christo, & não tem que duui- 
dar a maticia humana, no que affirma a 
bondade diuina. He tam sublime a con- 
templação, que muitas vezes está hum ho- 
mem tam enleuado, que a mente não ca- 
bendo em si se aleuanta sobre si mesma, 
& como chama de fogo parece que cresce 
pera cima, inflammada no fogo do diuino 
amor & desejo celestial.r> Heitor Pinto, 
Dialogo da Vida Solitaria, cap. 2.—aDelhe 
representarem no conselho o grande poder 
com que Metique Tocão estava, porque 
quanto maior thopintavam, mais lhes cres- 
cia o desejo a todos de se verem ás mãos 
com os inimigos, porque os Fidalgos deste 
tempo não buscavam outras fazendas, e 
fardos, senão petouros, e bombardas, hon- 
ra, efama.-a iJiogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VIII, cap. 3.— «-E á mesma Eua 
venceo o desejo de huma maçaã, & ao pri- 
meiro Anjo, hum contentarse de si, de ma- 
neira, que poucas cautéllas nos princípios 
dos males, nos grangeão despois grandes 
arrependimentos no fim deites.d Fr. Tlio- 
maz da Veiga, Sermões, Part, i, foi. 23 
V., col. 1.— <íBem assi como Naamão 
Siro, que vendo que o Propheta Etiseo o 
não sarava pelto^modo que elle queria, 
pondothe as mãos, & curandoo por sua 
própria pessoa, mas que o mãdatia tauar 
ao Jordão, se queixou grandemente,& des- 
confiou delle, como refere a Escriptura, 
no liuro quarto dos Reys; assi estes Pha- 
riseos, querião que o Senhor os curasse 
com milagres feitos por sua ordem & á 
medida de seu desejo, & por isso lhe dis- 
serão.D Idem, Ibidem, foi. 27, col. 1.— 
« Tais erão estes Phariseos, os quais posto 
que tinhão visto muytos milagres de Chris- 
to, como se eltes não fossem de algum porte, 
(è consideração, pedem outros maiores, 
vindos Ia do Ceo, <& regiãados em fim por 
seu, propio desejo.» Idem, Ibidem. — 
tíAdam vbi es? perguntar Deos a Adam 
(diz o santo) a onde estaua: áeaeio foi que 
mostrou de o sarar c6 remediar, porque 
custume he muy proprio de sua infinita 
misericórdia, conuidar aos enfermos com 
a saúde, & aos miseraueis com o remedio. d 
Idem, Ibidem, foi. 37 v., col. 1. — *He 
a vontade o pulso de nossa alma, pella 
qual te conhece, & deixão ver, os desejos, 
<& as enfermidades de cada hum: E assi 
examinar aqui Christo a vontade do Pa- 
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raUticOj na pergunta, que lhe fez, foy, diz 
S, Cyrillo, como tomar-lhe o pulso, ao es- 
tado, da enfermidade de sua alma. t Idem, 
Ibidem, foi. 38 v., col. 2. — «Quer di- 
zer, esta he a segueira da gente mundana, 
que os auarentos só trazem os olhos em 
ajuntar muitas riquesas, & os ambiciosos, 
em alcançar muitas honras, & saõ taò mi- 
seraueis huns, & outros, que não arribão 
a mais suas esperanças nem desejos: po- 
rem^ como disse Dauid: Nõ descendet cum 
eo gloria ejus.n Idem, Ibidem, foi. Õ9 v., 
col. 1. — d Como se dissera o desejo de al- 
cançar, <È dar fim a alguma obra honrosa, 
faz perder o descanço, & ter em menos 
todo trabalho.^ Idem, Ibidem, foi 62 v., 
col. 1. 

Oh que desejos mil andào voando 
Ao redor de seu rosto ! 

O namorado Amor nelle se ençosta 
Suave, e mansamente, 

Para escutar-lhe o canto de mais perto, 
A cuja força estranha 

Vão, como de tropel, as mais isentas. 
J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 109 (3." cd.). 

Vereis como Hymineo 
De dor apaga a tocha suspirando; 

A tocha, onde acceudeo 
SeuB desejos, Amor, que já quebrando 

O arco fementido, 
Pòe a mão sobre os olhos, de corrido. 

IDEM, IBIDEM, p. 151. 

Sem vóz a minha doce eamfonina 
Tempero um dia inteiro, e não se affina : 
A flauta lisoDgeira, 
Que em fim depois da vossa era primeira, 
Já muda está de todo, e desprezada, 
De pó cuberta, ha mezes pendurada : 
Se por successo a vejo, 
Alembrando-me a vossa o meu desejo, 
Nâo sei como a nào quebro de saudade : 
Vede o que faz a vossa suavidade. 

IDEM, IBIDEM, p, 213. 
Quantas vezes o Téjo 

Deitou por fora as aguas, com desejo 
De poder de mais perto 
Ouvir de vossa musica o concerto! 

IDEM, IBIDEM, p. 214. 

Mas nos malles cruéis, em que me vejo. 
Só me servira, amigo, de soccorro 
Hum Bem, que n'alma pinta o meu desejo ; 
Que era ter (mas de balde era fim discorro) 
Uuma certeza só de que vivia 
Na memória daquella por quem morro : 
Eis-aqui como levo a noite, e dia. 
Sem ter a quem me queixe, que nào faça. 
De meus tristes errores zombaria. 

IDEM, IBIDEM, p. 232. 

Aquella branda mostra de piedade, 
Que passou tantos tempos por verd ade; 
E se quer neste engano, 

'Suave ao mesmo tempo que tyrano. 
Conserva o meu desejo, 
Onde tenho mil mortes de subejo. 

IDEM, IBIDEM, p. 257. 
Este roedor desejo da saudade, 
Que lentamente estraga, e nào consome, 
Tendo sempre matéria na vontade : 
Fico, que em Thicio faça 
Menor do Abutre essa perpetua fome 
Que o figado immortal lhe despedaça 
Depois de chorar lagrimas de modo, 
Que pelo inferno todo ^ 
Tristes, e derramadas 
Descanço dem^ás almas condenadas. 

ÍPEM, IBIDEM, p. 287. 

Hum dia, que o meu gado apascentava, 
Nas ribeiras do Téjo, 

Que sempre com meu pranto accrescentava. 
Apôs do meu desejo, 

O leve Pensamento me voava. 
IDEM, IBIDEM, p. 299. 

* Nào de outra sorte está Carvalho annoso, 
Que em torno, pelo pé, sendo cortado, 
Pendente d'um só fio, com a queda 
Cem partes ameaça, e a verde copa 
A nenhuma por longo tempo inclina. 
Finalmente, o desejo da victoria. 

DINIZ DA CBÜZ, UYSSOPE, C. VIII. 

— <í Não pode haver contentamento igual 
ao de fazer nossos semelhantes felizes.» 
— (íPara ser rico em contentamento, é 
necessário ser pobre em desejos.» — a Do- 
ce é o tormento que traz apôs si contenta- 
mento. » Rodrigues de Bastos, Maximas e 
Pensamentos, Tom. i. 

Oh! quem obter podéra que esses brindes 
Cheguem fervidos (quaes me saltam n'alma) 
Nas azjis do desejo agradecido 

Aa Cortes de Haya e Elysia. 
FBANC. M. DO NASC., OBBAS, tOm. I, p. 117. 

Os meigos olhos, que prazer scintilaij, 
Que o facho acceiidem dos desejos soffregos, 
E contra o débil resistir do pt'jo 
Co atrevido mancebo a audacia imploraõ. 

GAERETT, RETRATO DE VENÜS, C. I. " 

O VOSSO minimo 
Desejo, no momento em que o formardes, 
Ycreis cumprido : daerudeas folgadas 
A imagiiiaçào ; riquez ts. festas. 
Adornos e manjares = quanto incobrem 
As intranhas da terra. 

IDEM, D, BRANCA, C. IV, Cap. 13. 

Em breve ao throno 
Subi de meus passados ; e o diadema 
Tauí pe»ado ! na frente descuidosa 
Nào me avexava, que minha alma, livre 
De paixões, se espraiava toda ao largo 
Pelo mar da existeneia não picado 
Das tempestades que no peito humano 
Alevantauí desejos, pensamentos, 
Cubiças, ambições — solturas d'alma 
Em que se nào cravou fixa uma idéa. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, Cap. 19. 

Vai-te, espirito mau, nào te acredito ; 
Era boa o intenção : que faz ao ponto 
Se profanête, acaso algum desejo 
Na tençào se ingeriu ? Uasos de barro 
Somos nós, quebradiços e achacados ; 
E raro, a obra melhor do homem mais justo, 
O oiro mais puro da virtude humana 
De liga vil seu tanto nào incerra. 

IDEM, IBIDEM, C. VIt, Cap. 8. 

— 'Se os teus desejos 
O sôeco ramo... 

— 'Branca !,. nào profiras 
A sentença fatal'. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cap. IG. 

DESEJÕSAMÊNTE, adv. (De desejoso, 
com o sufflxo «mente»). Com desejo. 

DESEJÓSO, adj. (De desejo, com o suf- 
fixo «oso»). Que deseja. 

Ho desejosa folguança, 
fazem pausa meus males ! 
nom es em vano esperança 
se me vales. 

CANO. DE RES., t. II, p. G8. 

— «Vós sabereis que eu ando ha dias 

em busca de hum Cavatteiro perã hum 

caso que me muito cumpre, quiz^ mini 
ventura que topei com esse por cuja p<^'' 
vós vindes, e na verdade eu achei sempi'^ 
nelle muita cortesia em todo o tempo ?«" 
em sua companhia andei: vindo ainàos 
meu caminho achamos estes dous ^ 
valleiros, e outro seu companheiro 
daqui he fora, o qual tinha uma " 
£ua amiga: e vendo-me todos desta idaae, 
e parecer, como Cavalleiros desejosos^ 
não gastar o tempo em ocio, demandãrao 
lhe justa por sua uontade, e não pof 
ça.-) Barros, Clarimundo, Liv. 
19, — iCarfel conhecendo-a logo^levo^' 
nos brados, e pola em terra dizendo. '' 
mãa sejaes mui bem vinda a tal tempO) 
porque agora chegámos também de cami 
nho, e cá em cima está meu Senhor! 
tanto, subamos, que mui desejoso esta 
vossa vinda.D Idem, Ibidem, cap. ^ '"T 
«.Clarimundo, ainda que muitos CavaU * /*nffíO ros estavaõ por se combater, assi cu 
Dom Dínarte, Florambel, e outros dei 
sorte, era taõ desejoso de mostrar ao se 
gredo de sua alma o amor que lhe tin > 
que naõ se podendo sostér saltou 
armado das suas frescas armas de ' 
e pus-se de maneira, que lhe ficava 
rinda diante dos olhos, e antes que reiM 
tesse pregou-os nella dizendo: Em cous 
Senhora taò certas, como saõ ser eu vosso> 
naõ vos quero invocar que me favoreçaih 
por tanto olhai por quem neste prtt^^ 
encontro será julgado na conta em 
elle tem.D Idem, Ibidem, cap. 15. 
desejoso sois de vosso damno, disse 
nao, que per força me fazeis fazer o 
não quizera: o meu cuidado não pode 
ber ninguém, se não eu, que nasci ^ 
o ter, e elle pera me matar.n Franci 
de Moraes, Palmeirim d'lnglaterra, cap- 
9.—«Recindos, rei d'Hesjjanha, como 
tivesse desejoso de seguir as causas ? 
com trabalho se alcançam, vendo o "L 
mento que a perda de D. Duardos e 
malião fazia em todolos os cavallei'<'0^ 
nalados do mundo, havia por 
sua pessoa passar a vida fora do cui 
em que seus amigos andavam: e 
determinação, encommendando as 
do reino ao duque Orleando, e ao 
Ricardo, pessaas de grande credito ^ 
toridade, se foi, o mais secretamen 
pôde, levando comsigo um só escu 
seu privado, que lhe levasse as 
Idem, Ibidem, cap. 16.— 
já tarde, se recolheu a seu aposenta ^ 
e a imperatriz também se recolheu 
e todos aquelles senhores a suas se 
desejosos de logo sem mais tard^ 
partir; que a inveja que as grana^ jeS®' 
de Palmeirim lhe faziam, os Ibi' 
jar a partida mais prestes,^ ^acos"' 
dem, cap. 29.— <iNão sejas M 
não serás desejoso, & a 
may de boa ventura, <& como vos^ 
vossa prima ponde a vergonha a 
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^orge Ferreira do Vasconcellos, Eufro- 
3, aet. 1^ SC. 1. — aAlem disso nas mes- 

^"-iucas os Mouros sam os menos, e 

""Ih ddlas ha hum infinito numero de ' a« de vinte, trinta, e muytas de duzen- 
> mais legoas pouoadas somente de 

9jntios, tam desejosos de ser Christãos, 
indo a caso hum nauio de Portuguezes 

J^zer agoada á chamada Burro grande, 

fronte de Amboino.» Lucena, 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 

eap. 14. ' ' 

P n porque está cm extremo dtsejoso 
e te ver, como cousa nomeada, 
e roga que, de nada rcceioGO, 
ntreg a barra, tu, com toda a armada; 
porque do caminho trabalhoso 

^yarila a gente débil e cansada, 
que na terra podes roformal-a, 

Vlue a natureza obriga a doscjal-a. 
CAM., Lüs., c. II, est. 2. 

7^'^Epor isso disse Saõ Dionisio Ariopa- 
que o amor he muy cuidadoso, em es- 

todas as occasiões de fazer hem, c& 
y desejozo de se comunicar nellas.y> Fr. 

g^oiaaz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 
V;) col. 1. — (lAmor, inquit, obluio- 
md.ucit: por que de sorte se emprega 

®(5 ® daquillo que ama, que aisso se lembra desestimando, & tendo 
«o esse respeito, em menos, atê a pro- 

^ vida: em prúua do qual considerando 
Agostinho, o que conta a diuina 

^^(^riptura daquelles tres valerosos solda- 
j®* qne vendoo desejoso de he- 

hum pucaro de agoa da Cisterna de 
se arriscarão a serem mortos, c& 

sd® euidenteperigo suas vidas,por V <íren satisfação ao desejo de seu Rey.» 
^idem, foi. 57, col. 1. — tAperi 

9u ' . •' offerecendolhe de seruiço, 
a huscala de tão longe, desejoso 

'ocí ^ vida por ella, <& se empregar 
jj, ° ® seruir; & melhorar, foi tão in- 
f ® fim, que o não quis receber, nem 
y^^ar.^ Idem, Ibidem, foi. 75, v., col. 

ffò}^ * ^^ndo Hamau Paxá Rey dos Ma- ^ 6« o pouco caso que Soltão Badur fizera 
'■ficcKÍos, e que sobre elles fora con- 

' Reyno de Chitor, e o destruirá, fi- 
('•fffontado ; e como já estava es- 

^ ^^i^ado d'antes por recolher em seu 
Mahamede Zaman, seu cu- 

Jue mulher, (que foi o ^'''dio estes ódios antre estes dous po- 
!q ofíTbaros,)porque como era ambicio- 
pór de reinar, quiz ver se 'podia 

r ao que tanto desejava; 

íím que se elles viessem a rom- 
hum delles forçado 

J'ícar quebrado, com o que Ihefi- 
pera poder metter pé em al- 

. ^QUelles Impérios, no que o não en- 
^ seus pensamentos, porque lhe veio 

hoQ^j}''^'^ a cumprir seus desejos, como 
lY ^ .^'"ernos.» Diogo do Couto, Décadas, 
-túijç Y' ?' — 'E o Infante D, 

oesejoso de o acompanhar nesta jor- 
voi,, 11—107 

nada partio fugido, e afforrado pela posta. 
ElRey seu irmão depois que o soube, man- 
dou-lhe huma grande Armada, de que foi 
Capitão mór Antonio de Saldanha, e dava 
Deos naquelle tempo dinheiro pera todas 
estas despezas, não rendendo a índia a wie- 
tade do que depois veio a render; e che- 
gou o Reyno com isto a estado, que escas- 
samente podia armar quatro náos pera esta 
carreira.a Idem, Ibidem, cap. 8. 

Havia largo tempo, que escondera 
A luz o Sol debaixo do horizonte. 
Por quem a desejosa gente espera. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 201, (3." cd.). 

— Substantivãmente : Um desejoso. 
— Adag. : a. Pede o guloso para o de- 

sejoso.» 
DESELÁR. Vid. Dessellar. 
DESEMALHEÃR, v. act. ant. Recobrar, 

ou reivindincar o que andava alienado. 
— «Desemalheando bens.d Documento de 
1504, em Viterbo, Elucidario. 

DESEMBAINHÁDO, part. pass.. de De- 
sembainhar. 

DESEMBAINHADÚRA, s. f. (De des 
prefixo, e embainhadura). Acçao de des- 
embainhar armas. 

— Arrancamento de armas cortantes, 
que se trazem era bainha. 

DESEMBAINHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embainhar). Tirar da bainha. — 
Desembainhar a espada. 

— Figuradamente: Desembainhar a 
lingua, ou palavras, começar a fallar, 
soltar a lingua, invectivar, esgrimir a lin- 
gua, atacar com palavras picantes, mor- 
dazes. 

— Desembainhar a espada de maior 
rigor; castigar com censuras asperas. 

— Desembainhar a lingua cortadora, 
satyrizar. 

—Desembainhar conceitos, patenteal-os. 
— Despir, depor. — Desembainhar a 

alma d'esses pensamentos. 
— Desfazer a bainha de costura.—Des- 

embainhar a saia. 
DESEMBAHULAR ou DESEIWBAÚLAR, 

V, act. Tirar roupas, fazendas, etc., de 
um bahú. 

DESEMBANDEIRADO, part. pass. de 
Desembaudeirar. 

DESEMBANDEIRAR, v. act. (De des 
prefixo, e embandeirar). Tirar a bandei- 
ra, desarvorar de bandeira. 

— Desembandeirar-se, v. refi. Tirar, 
abater as bandeiras. 

DESEMBARAÇADAMENTE, adv. (De 
desembaraçado, com o suílixo amenten). 
Com desembaraço. 

DESEMBARAÇADEIRA, adj.f. (De des- 
embaraçado, com o suffixo «mente»). Que 
desembaraça, 

— 8. f, Mulher que desembaraça. 
DESEJÍIBARAÇADO, part. pass. de Des- 

embaraçar. 
DESEMBARAÇADÔR, adj. (Do thema 

desembaraça, dc desembaraçar, com o 
suffixo «dori)). Que desembaraça. 

DESEMBARAÇAMENTO, s. m. (Dc des 
prefixo, e embaraçamento). Acç^ão e cíFci- 
to de desembaraçar. 

DESEMBARAÇAR, v. act. (Do des pre- 
fixo, e embaraçar). Tirar o estorvo, obs- 
táculo, o embaraço pliysico ou moral que 
cmpece, tolhe, estorva ; desimpedir, dcs- 
empachar, tirar o que embaraça, impede 
o passo, encho o logar. — Desembaraçar 
a estrada, as ruas, a praça. 

— Desembaraçar a não de volumes, ar- 
rimalTOs de maneii'a que não estorvem. 

— Desembaraçar alguém, tiral-o de em- 
baraço, aperto, diífículdade. 

— Tirar, livrar dc embaraço, ou cou- 
sa que serve dc estorvo c impedimento. 

— Soltar o que está embaraçado, en- 
redado, emmaranhado, desenredar, des- 
atar. — Desembaraçar xima corda, uma 
meada de linhas. 

— Desembaraçar o cabello. 
— Figuradamente: Separar, tirar o 

que complica. 
— Desembaraçar a questão principal 

dos incidentes. 
— Livrar. Desembaraçar o animo da 

paixões. — Desembaraçar a consciência 
de escrupulos. 

— Desembaraçar-se, v. refi. Livrar-sc, 
tirar^se do embaraço. 

— Desembaraçar-se de sojMsmas, rc- 
futal-os. 

— Despejar-se, escoar-sc.— Desemba- 
raçaram-se os caminhos de neve. 

— Soltar-se, desemmaranhar-se. —Des- 
embaraçar-se dos laços. 

DESEMBARAÇO, s. m. (Do des prefixo, 
e embaraço). Acçito e eífeito de desem- 
baraçar. 

— Falta do estorvo, embaraço, obstá- 
culo. 

— Liberdade, facilidade, despejo, sol- 
tura, ousadia decente, denodo, descome- 
dimento. — Ter muito desembaraço j?ara 
fallar. — <íA isto accrescentavam que elle 
fôra a Lisboa a procurar, como dizem, 
fortuna; que lhe succedera ver em umaja- 
nella do paço uma dama, de quem ficou 
tão namorado que a sua hem-aventurança 
era esperar um dia inteiro, e semanas pelo 
instante de ver acaso á janella aquella 
dama, sem mais esperança nem signifi- 
cação que a do insigne pasmrtorio: o que, 
fazendo-se reparavel, foi o estudante cha- 
mado pelo rei, confessara a paixão vehe- 
mente com desembaraço e vivesa, de sor- 
te que o rei o tomara para seu criado e 
o jizera depois jidalgo; e que, não que- 
rendo a dama recebel-o para esjíoso, lhe 
perguntara o rei se o queria sendo con- 
de. A menina disse que sim.r> Bispo do 
Grão Pará, Memórias, p. 73. — nEntrou, 
pois, nas antecamaras, e, encontraiulo o 
jesuita, arrebatou-se da cólera e j)recipi- 
tou-se a metter-lhe o falam no coraçao. 
Fez estrondo a queda; porém, o aggres- • 
sor com grande desembaraço limpou ao 
lenço o fiorete e deu parte ao imperador 
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qtie chegava pela porta da campanha. 
Idem, Ibidem, p. 76. 

Braz por conta da sua muita idade 
Custa-lhe andar de noite por máo passo : 
Em mim nào fallo já, que a mocidade 
Para tudo me d;l dembaraço. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 19D (3.* Cd.). 

DESEMBARALHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embaralhar). Separar o que está 
embaralhado e confuso, desembaraçar. 

DESEMBARCAÇÃO, s. /. ant. Desem- 
barque.da Cunha vendo que lhe 
não vinha recado, determinou de desembar- 
car em terra, e mandou seu irmão Pero 
Vaz da Cunha de noite a reconhecer o si- 
tio da Cidade, e onde havia melhor desem- 
barcaçâo.» Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VI, cap. 2.— aEestando sem se de- 
terminarem na desembarcação, veio da 
Cidade hum Mouro fugindo a nado pera 
a Armada, que foi tomado por hum hatel, 
e levado ao Governador, que o receheo bem, 
porque esperava de se informar delle de 
tudo o que havia na Cidade.» Idem, Ibi- 
dem. — (íE tanto que amanheceo, poz o 
o Governador em ordem a desembarcação, 
ordenando de toda a gente tres esqua- 
drões.y> Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 4. 
— íE porque as particularidades desta 
desembarcação, e commettimento da Ci- 
dade não pudémos nunca achar a certeza 
dellas, nem alcançámos pessoas que nella 
se achassem, a contaremos assim em sum- 
ma.i Idem, Ibidem, cap. 12. 

-j- DESEMBARCADO, part. pass. de Des- 
embarcar. - 

DESEMBARCADOURO, s. m. Lugar on- 
de se desembarca. 

DESEMBARCAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embarcar). Tirar da embarcação, 
pôr em terra, ou lançar embarcações pe- 
quenas para conduzir a terra. — (iFeito 
isto, mandou o Governador desembarcar 
as cousas necessarias pera a fortaleza, 
e toda a gente Canarim que de Goa trou- 
xe, assim de armas, como de offieiaes, que 
se aposentáram em huma parte da Ilha 
separada, que de seu nome se ficou cha- 
mando Canarim Vará, que em sua lingua 
quer dizer: Povoação dos Canarins.K 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. ix, 
cap. 9. 

— V. n. Sair da embarcação, saltar em 
terra. — «E por o tempo lhe ser contrario 
pera entrar pelo rio, foi desembarcar a 
Mazagam, que he duas legoas da barra 
per mar, <& outro tanto por terra ate Aza- 
mor, onde desembarcou sem nenhum peri- 
go, nem resistencia.n Damião de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii, cap. 
46. — tPosto que estas palavras punham 
receio a quem as lia de nuo passar, ou 
se tornar, em Palmeirim, além de faze- 
rem pouco, avivaram-lhe a vontade pera 
provar os m^dos, que se d'allí podiam es- 
perar : e olhando pera traz viu. o mar tão 
longe ao pé da rocha, que se espantou da 
grandeza e altura delia, e muito mais do 

modo de sua composi(^ão ; que toda em roda 
era de pedra talhada tanto por igual, que 
parecia mais obra composta por mãos da 
mestres excellentes, feita por compasso e 
medida, que não de natureza: e inda que 
(t ilha tivesse bem quatro léguas em tor- 
no, em toda ella não havia outro porto 
onde padessem sair nem desembarcar se- 
não aquelle onde a barca de Palmeirim 
veio ter.T) Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 56. 

Mas elle, que do Rei já tem licença 
Para desembarcar, acompanhado 
Dos nobres Portuguezes, sem dçtença 
Parte de ricos pannos adornado: 
Das côres a foimosa diíFerença 
A vista alegra ao povo alvoraçado: 
O remo compassado fere frio 
Agora o mar, despois o fresco rio. 

cAM., Lus., c. vir, est. 43. 

N'e3ta frescura tal desembarcavam 
Já das Naus os segundoa Argonautas, 
Onde pela floresta se deixavam 
Andar as bellas deosas, como incautas. 
Algumas doces citharas tocavam, 
Algumas arpas e sonoras frautas, 
Outras co'os arcos de ouro se fingiam 
Seguir 03 animaes, que não seguiam. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 64. 

— n Trouxeram té entam o vento tam 
rijo que desesperauam lhes desse jazigo 
pera o poder desembarcar ; senam quan- 
do bem de fronte do porto ficam em cal- 
ma.í> Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 1. — «Como todos es- 
tavam descuidados de tal, d,esembarcou 
D. Garcia com todos os que levava, e foi 
entrando á Cidade, e pondo-lhe fogo por 
algumas partes, que ateou bravissimamen- 
te. Ao estrondo, e terremoto acordáram 
todos, não tendo o tento em mais que em 
salvar suas pessoas.y> Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. iii, cap. 2. — t Que- 
rendo acudir a estas cousas, tinha os an- 
nos atrás passados mandado pera isso or- 
denar huma grossa Armada no porto de 
Siiés pera mandar á índia contra os Por- 
tuguezes, pera o que se levou huma gran- 
de somma de madeira dos Montes negros, 
e dessas partes de Satalia, muito ferro, 
cordoalha, carjnnteiros, ferreiros, mes- 
tres de galés, e todos os mais offieiaes del- 
las, o que tudo foi levado em muitas nãos 
por vezes ao porto de Alexandria; ahi se 
desembarcaram, e em barcas foram levados 
pelo Nilo assima até o Cairo, onde se car- 
regáram em Camelos, e i^or espaço de vinte 
e quatro léguas de terra deserta, e sem 
agua." Idem, Ibidem, cap. 6. — «E co- 
mo os Mouros tinham grandes vigias, foi 
logo sentido, e lhe atiráram fréchadas, de 
que lhe feriram alguns companheiros. Pe- 
ro Vaz, depois de notar mui bem tudo, 
tornou-se pera a não, e deo conta a Nuno 
da Cunha do que vira, affirmando-lhe, 
que toda a face da Cidade era huma praia, 
em que se podia desembarcar, mas com 
a agua pela cinta. y> Idem, Ibidem, Liv. 
Yi, cap. 2. — iDiogo da Silveira foi ven- 

do, e notando tudo, sem o perturbarem 
muitas, e amiudadas hombardadas, 
sobre elle choviam, e passando pelos for- 
tes notou que adiante delles pelo rio 
assima havia hum lugar em que se po 
desembarcar, e commetter a fortaleza^ 
estava entre a Cidade, e as fortifica^^ 
da praia pela outra face, sem se taei i 
rem em meio dos fortes.» Idem, Ib'"® ^ 
Liv. VIII, cap. 4,.—-<íAo outro dia 
embarcou em terra com o Embaixai^'^ 
e elle lhe fez entrega da Cidade de 
^aim, acudindo á obediencia os prinn 
paes delia, e o Embaixador mandou po 
todas as Tanadarias apregoar ai 
e notificar aos Tanadares, e Pateis, i 
fossem dar a obediencia a ElRey de i o 
tugal, e ao seu Governador.» Idem, 
dem, Liv. ix, cap. 2.— iMaudou deseD}^ 

' barcar toda a gente, e assentou seu 
al, e o fortificou muito bem; e por orde ^ 
do Embaixador mandou trazer de toa 
as aldeias vizinhas muitos servidores, 
dreiros, e cavouqueiros, e mandou 
a pedra pera a fortaleza da outra ban 
do rio, aonde havia huma muito formo 
pedreira, e huma aguada muito boa, 
que toda a Cidade se provia pera 

de 
bebei") 

por ser a agua em si excellente.^ > 
Ibidem.— «Ò Governador se despedio 
le, e se tornou a embarcar, acompan ^ 
do-o até á praia todos os da Casa a 
Rey, e levando ancora foi surgir com 
a Armada defronte da ponta onde ^ 
o Capitão môr. Ao dia seguinte dese ^ 
barcou, e mandou armar suas tenda j 
logo foram a elle Xacoez, e MedinaTf'^ 
e começáram a tratar os negocioS) ® 
novo tornaram a renovar as Caj}ituiaçf^ 
e se juráram as pazes aos vinte 
dias do mez de Outubro, assim poi" 
a seu modo, como pelo Governador; " í ^ 
se fez com a mór solemnidade, 
magestade que podia ser.c Idem, ib' 
cap. 9.— (.{Assentado isto, commetteo o 
vernador a jornada a D. Gonçalo . 
nho Capitão de Goa, a quem deo 
tos homens, que partiram em 
vios grandes, e pequenos, levando 
pera desembarcar em duas partes^ 
pouco antes de chegar ao Bory.^'> 
Ibidem, Liv. -x, cap. 8. jgg- 

DESEMBARGÁDAMÊNTE, adv. (1^® 
embargado cora o sufRxo, ,jes- 
vre de embargo, sem impedimcii O; 
embaraçadamente. pprteW 

t DESEMBARGADEIRA, adj. ^ 
cento á familia de desembargí^ ^ 

Houve merenda, e bebeu de 
nina desembargadeira, que, 
quartílhos bem medidos, ficou tao a 
zo que fez uma saúde (cuidando 
ouvia a outra dama) brindando- ^ 
intélligivel e portuguez claro, j^gfro^/ 

ijúrase francez direi, di' em peri 
supprindo com diminutivo o 
minutivo explicou a bebedinha: ^Has 
de votrc petit aíFaire. A fida 3 ' 
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^'^^ddissima matrona, corou, e, indinan- 
" se ao espaldar^ disse: Muito alta vai 

Al . frei Lourenço Brandão : 
. 1 íi Bispo do Grão Pará, Memó- 

rias. ^ ' 
^*5. y. A mulher do desembargador, 

g ^ESEMBARGÁDO, part. pass. de Des- 
®argar. — «Entom aquella parte, a que 
acostar, ou escolher o Presidente, pre- 
^Ça naquellas cousas, e casos, qiie com 

e sem Nós podem seer desembarguados: 
*20® outros casos, que sem nós nom podem 

desemhargados, quer sejam as vozes 
^9v.aaes, quer excedam humas ás outras, o 

saber a Nós, para veermos a causa, 
í^janda he, e darmos lii desemhargo como 
? ®^wios^ que he direito, e Nossa mercee 
/o»".)) Ordenações Afíonsinas, Liv. i, Tit. 
'' cap. 3. —«//a de dar as Cartas pera 
^ íicar as Leteras, que veem de Corte de 

Oí' de qualquer outra parte de fora 
■tCegno, chamando primeiramente al- 

y^uns, se estaô em posse dos benejicios, ou 
^^ns, sobre que as Cartas som gaanhadas, 

^ outras pessoas, contra que as ditas Le- 
Carías som gaanhadas, 

tgf pessoas, contra que as ditas Le- '"«s forem gaanhadas, ou empetradas, 
dizerem se ham embargos a nom se- 

^ os ditas Leteras publicadas; e quando 
he chamada, e com ella processo 

tal ^'"'d>arguando a ditapubricaçom, feito deve seer desembarguado em Ro- 
9'^, e o Chanceller nom o deve per si 

^er^argar soo.. Ibidem, Tit. 2, § 13. 
" i""* quanto muitas vezes por caso 

sas caminhos, e d'outras cou- . ^^melhantes, estas petiçooens ndõ po- 

<^om desembargadas per os rooles, 
^onfl Regimento suso scripto he 
eru Mudamos, que se desembarguem 
ffuea*''' a saber, ellas sejam entre- 
'e?n ou a aquelles, a que a esse 
Og carrego per Nós for dado, o qual 

^ desembargará com aquelles, 
^às pera ello forem assinados, i 

C 4, § 18. —«Dará todas as 
prendoLÒ alguuns malfei- 

'itje ' lhe for querelado, ou delles 
ou forem achados por cid- 

(^Igunns feitos, de que elle haja 

«a Q e mandará uir aa Nos- ^1'te aquelles, de que lhe for querela- 

?ite ou ver per certa informaçom, 'ía Corte jizerom os malefícios, porque 

dog ""'' '"^J^da prender, ou forem culjM- 
^ecca? ^"""^^om, ou em moeda falsa, ou em 
íiotjj ° sodomia, ainda que na Corte 
nog commetidos taaes malefícios; e 
eU)}) casos Mandamos, que sejam des- 

3®dos nas terras, e lugares, onde 
^^^erem 
«e '^ommetidos outros malefícios; pero 

jP®'' 'informaçom, que os ditos 
doi ^ ®owi taaes pessoas, ou acosta- 

Pessoas, que rasoadamente os 
"OOT possam delles fazer 

direito, e justiça, em tal 
'^®''eg j '^'^os-há commetter aos Correge- 
''eüo Comarcas, que jnçam delles di- 

guisa, que nom pereça jus- 

tiça.n Ibidem, Tit. 5, § d. — «.E como o 
feito for desembargado por Sentença defi- 
nitiva, e a sentença for dada, e feita, e 
assinada, e assellada, se a Sentença for 
dada por Nós, seja logo tresladada em 
huum livro de pergaminho em boa letra, e 
despois que for tresladada, e concertada, 
dê-a ao Nosso Requeredor, ou aos Nossos 
.Veedores da Fazenda, aos quaaes Nós 
mandamos que façam fazer eixecuçom, e 
despois que for feita, torne-a a esse Es- 
cripvaõ, que a guarde bem na dita Arca; 
e pera se milhor guardarem essas Escri- 
pturas, e Feitos, e Sentenças, Mandamos a 
esse Escripvaò, que despois que os feitos 
forem desembarguados per Sentenças, e as 
Sentenças eixecutadas, que as guarde hem, 
e quando for em Lixboa, dê-as aaquelle, 
que tever a chave da Torre, em que jazem 
as Nossas Escripturas, ao qual Manda- 
mos, que lhe tome os ditos feitos. Senten- 
ças, e as ponha em huum almario apartado 
pera esto. d Ibidem, Tit. 14, § 1. — «Qwe 
nom seja alguum tam ousado de se alojar 
salvo per assinamento dos apousentadores, 
os quaees serom assinados per o Conde- 
estabre pera dar as pousadas, sob pena de 
lhe cortarem a orelha direita, se for var- 
lete, ou page; e se for homem d'armas de 
perder seos cavallos, e armas pera o Con- 
de-estabre: e despois que o dito alojamento 
for desembarguado, nom seja nenhuum tam 
ousado de se mover, nem alonguar por 
cousa, que possa vir, sob a pena suso 
dita.» Ibidem, Tit. 51, § 63. — tTodolos 
feitos civis, que ao Conde-estabre, ou a 
seu Ouvidor vierem per auçom nova, ou 
appellaçom, ou aggravo, ou qualquer ou- 
tra maneira, e per elle, ou per seu Ouvi- 
dor com sua autoridade forem desembar- 
guados, farom em elle fim em tal guisa, 
que de seu desembarguo nom haverá hi ap- 
pellaçom, nem aggravo, nem supricaçom 
pera outra nenhuma parte.d Ibidem Tit. 
52, § 116. — vSe o Marichal per sy,ouper 
seu Ouvidor desembarguar alguum feito 
crime, em que haja pena de sangue, nom 
mandará eixecutar seu desemhargo a menos 
de faliar com o Conde-estabre ; salvo se o 
desembarguo Jor desembarguado com acor- 
do, e autoridade do Conde-estabre. d Ibi- 
dem, § 15. — «Aja lugar nos feitos das 
dizimas, e portageens, sisas, e quaeesquer 
outros direitos Reaaes; porque taaes fei- 
tos como estes, ainda que sejam antre huum 
Mouro, e outro, ou mais, queremos, e 
mandamos que sejam desembargados per 
aquelles Officiaaes, a que per nossa Or- 
denaçom, ou mandado delles perteence o 
conhecimento; os quaaes os desembarguem 
segundo as nossas Leyx, e Ordenaçooens 
sobrello feitas; e quando ellas sobre tal 
caso nom desposerem, desemharguem-nos 
segundo acharem per Direito Comum, 
assy como se geeralmente custuma em to- 
dolos outros feitos.n Ibidem, Liv. ii, Tit. 
101. — «Todo aquelle, que he citado a 
Juízo por feito Cível, pode mandar seu 

Procurador ahastante, que por elle aja de 
responder, e nad he theudo de hir respon- 
der a Juizo per pessoa contra sua vonta- 
de, salvo quando o Julgador lho mandar 
expressamente pera lhe fazer alguumas 
perguntas, que necessariamente perten- 
cem a bem do feito, sem as quaes justa- 
mente nad pode ser desembarguado; em 
tal caso deve o Reo per pessoa hir a Juí- 
zo responder aas perguntas, que lhe fo- 
rem feitas; e não obedecendo elle ao man- 
dado do Julguador, pode ser penado se- 
gundo a calidade do feito, e ao Julgtut- 
dor bem parecer.n Ibidem, Liv. Ill, Tit. 
8. — «E se a dita contia cheguar a cem 
mil libras da dita moeda corrente, e a 
parte, que se delia sentir aggravada, ag- 
gravar como dito he. Mandamos que esse 
aggravo seja desembarguado em a Caza 
do Cível por os Desembarguadores pera 
ello deputados, os quaes o desembargua- 
rám segundo a Ordenaçam sobre ello fei- 
ta; e passando a dita contia das ditas 
cem mil libras para cima, em tal caso 
Mandamos, que esses aggravos venham ã 
nossa Corte, pera hy serem desembargua- 
dos per esses Desembarguadores, que pe- 
ra ello sam assinados; aos quaes Manda- 
mos que vejam os ditos feitos, e os desem- 
barguem como acharem ser Direito, guar- 
dando as Ordenaçoens sobre ello feitas.* 
Ibidem, Tit. 109, § 4. — «.E esto que 
avemos dito nas Sentenças aggravadas do 
Corregedor, e Ouvidores da nossa Corte, 
que ham loguo hy de ser vistas e desem- 
barguadas, aja luguar nas Sentenças ag- 
gravadas dos Sobre-Juizes atá quantia de 
tres mil reis branquos, porque ham loguo 
hy em essa Caza de serem vistas e desem- 
barguados per os Desembarguadores, que 
pera ello hy forem deputados,t Ibidem, 
Tit. 110, § 7. — nE disseram os Sabe- 
dores, que copilaraZ as Leys Imperiaea, 
que sendo outorguada restituíçam a al- 
guum meor contra alguuma Sentença dada 
contrelle, ou contra alguuns autos do pro- 
cesso, per que a dita Sentença merecesse 
per conseguinte ser revoguada, tanto que 
a dita restituíçam a Nós for pedida per. 
emformaçad sobre ello feita, ou aos Jui- 
zes, a que dello pertencer o conhecimento, 
loguo deve ser espaçada a execuçam dei- 
la, atá que a questam da dita restituíçam 
seja de todo finda, e desembarguada; e 
quando achado for que lhe deve ser dene- 
guada, fazer-se-ha a dita execuçam se- 
gundo forma da dita Sentença; e em ou- 
tra guisa o desembarguo, que sair sobre 
a dita restituíçam, mostrará o que se aja 
de fazer.i Ibidem, Tit. 126, § 3.— 
este artigo respondemos, que Nós nom man- 
damos trazer presos das vossas terras aa 
nossa prisom, senom aquelles, de que se 
alia nom poder fazer direito e justiça, 
por parentesco, ou por outra razom, ou 
aquelles, de que queremos saher alguumas 
cousas que conpre, ou que sejam presos 
por taaes feitos, que nom podem seer ou* 
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mãos ou desembargados smom per Nós.t 
Ibidem, Lív. v, Tit. õ6, § 9. — «E em 
todo caso, em que ouverem de prender al- 
guum homem per querella jurada, e teste- 
munhas nomeadas, segundo he contheudo 
e declarado na dita Ley d'ElRey Dom 
Joham meu Avoo, e nom querendo a par- 
te acusar, ha de ser posto pela Justiça 
ho feito contra esse acusado, sempre seja 
appellado per a Nos polia parte da Jus- 
tiça, nom querendo cada huuma das par- 
tes principaaes appellar da Sentença de- 
finitiva dada em tal caso, segundo mais 
compridamente avemos dito e declarado 
no Titulo, Das Injurias, que hain de seor 
desenbargadas pelos Juizes das Terras, 
e pelos Vereadores.» Ibidem, Tit. 58 %, 
23. — <sE todalas appellaqooens de todo- 
los feitos civis de cada huma parte de 
seos Regnos vaad aa dita Casa do Civil, 
e sejam desembargadas pelos Sobre-Jui- 
zes, que em ella estam per a ello asseen- 
tados. E assim foi sempre cisado, e guar- 
dado despois do dito accoi'do erti diante 
ataa o presente. y> Ibidem, Tit. 99, § 1. 

Diaho. Passav.i esta fadiga, 
Seremos desembargados. 

GIL. VIC., AUTO DA BARCA DO PÜlia. 

DESEMBARGADOR, s. m. (Do themá 
desembarga, de deserabargar, com o suf- 
íixo «dor»), O que despacha, resolve em- 
bargos. 
■ — Magistrado superior que despachava 
as causas e litígios nas relações e no 
desembargo do paço. — «iVo tempo que o 
mui alto, e mui EixceUente Princepy El- 
Rey Dom Joham da Gloriosa iAemoria 
pela graça de Deos Regnou em estes Re- 
gnos, foi requerido algumas vezes em Cor- 
tes pelos Fidalgos, e Povoos dos ditos Re- 
gnos, que por hoò regimento delles man- 
dasse proveer as Leyx, e Hordenaçoües 
feitas pelos Reyx, que ante elle forom, e 
acharia, que pela multiplicaçom dellas se 
recreciad continuadamente muitas duvi- 
das, e contendas em tal guisa, que os Jidga- 
dores dos feitos erad postos em taò grande 
trabalho, que gravemente, è com gram di- 
ficuldade os podido direitamente desem- 

■ hargar, e qxie as mandasse reformar em 
tal maneira, que cessassem as ditas du- 
vidas, e contrariadades, e os Desembar- 
gadores da Justiça pudessem por ellas 
livremente fazer direito aas partes; o 
dito Senhor Rertj movido, a ello per seu 
requerimente, e zelo de justiça, consirando 
principalmente o Serviço de Deos, e dês 
i bem de seus Regnos, per avisamento, e 
acordo dos do seu Conselho, porque achou 
seu requerimento seer justo, cometteo a re- 
formaçom, e compilaçom dellas a Johãne 
Meendes Cavalleiro, e Corregedor em sua 
Corte, e nom foro acabadas em seus dias 
por alguuns empachos, que se seguirom.» 
Ordenaçães Affonsinas, Liv. i, Prol. — 
tE se for duvida antre o Chanceller, e 
os Desembarguadores sobre alguma Carta, 

leve-a ò Desembargador, perque passou, 
áa Rolaçom, onde esteveram os Desem- 
barguadores, e perante o Chanceller com 
acordo dos Desembargadores, qv^ cm essa 
Mesa esteverem, ou a maior parte del- 
les, Será desembarguada ; e se pela ven- 
tura esses Desembarguadores forem em 
desvairadas teençdões, e tantos a huma 
parte, como aa outra, entom faça o Re- 
gedor da Casa juntar todollos Desembar- 
guadores assim d'uma Mesa como da ou- 
tra, e aquello, que pela maior parte del- 
les for acordado, faça passar, e asseelar.t 
Ibidem, Tit. ii, § 1.—«0 Chanceller 
Moor cometerá os feitos, em que os Des- 
embarguadores, e Officiaaes da Corte fo- 
rem suspeitos, quando as suspeiçodes a 
elle vierem, e os elle ouver suspeitos, mande 
fazer a comissom a taaes pessoas, que se- 
jam sem suspeita, sabendo primeiramente 
dai partes se ham por suspeitos aquelles, 
a que os feitos per elle cometidos forem, 
fazendo-o sempre o mais a prazer das 
pdrtesj que bem poder fazer, e esto fará 
assi, quando ouver de fazer comissom 
por bem da suspeiçom posta ao Desem- 
bargador, que no caso, onde se houver de 
fazer a comissom de novo, nom procedendo a 
suspeiçorti, ou onde he posta suspeiçom na 
Rolaçom do feito presente o Presidente, 
ou Corregedor, deve cometer taaes feitos 
a quem Ihi bem parecer, que sospeito nom 
seja.n Ibidem, § 3.—Dará Cartas dos 
Ofjieios dos Porteiros, assi da Chancella- 
ria, como da Rolaçom, como d'ante o Cor- 
regedor da Corte, e Corregedores das Co- 
marcas, e nom tomará o Chanceller conhe- 
cimento d'outros nenhuuns desembargosper 
aggravo, nem per simpres petiçom, e que- 
rendo-se alguum aggravar d'alguuns ag- 
gràvos, que lhe èejam feitos, deve-se d'ag- 
gravár aos Desembargadores, e Officiaaes, 
a que de taaes aggravos pertencer o co- 
nhecimento.d Ibidem, § 22. — «Manda- 
mos, que dous Desembargadores deste Of- 
ficio, que em a Nossa Corte andarem, li- 
vrem todas as petiçoões, assi de graça, 
como direitas, e os feitos, e aggravos, 
que a elles vierem per supricaçom, ou per 
comissom especial, pera os quaees lhes da- 
remos huum terceiro, que os ajude alivrar, 
pera se com elles concordar, quando am- 
bos forem desacordados; nos quaees fei- 
tos, e aggravos darom livramento per esta 
guisa, a saber, se o feito for sentenciado 
per os sobre juizes da Casa Civel, ou Ou- 
vidores, ou Corregedor da Corte, ou per 
qualquer outro Julgador, dè que se possa, 
ou, deva aggravar pera a Nossa Corte, e 
de tal sentença aggravarem para os da 
supricaçom; se estes dous Desembargado- 
res principaaes da Supricaçom se acor- 
darem com a .sentença assim pelos sobre- 
ditos dada, e a confirmarem, logo esse 
feito assi per estes dous concordados com 
a sentença ja dada seja findo, e determi- 
nado.* Ibidem, Tit. 4.— <íE se esses 
dous Desembargadores acordarem ambos 

em revogar a sentença dos iobre-jv,ii*>i 
ou Ouvidores, Corregedoi" da Corte, 
cõrhissairo, como dito he, veja esse /eí 
outro Desembargador, que lhes será da^ 
por terceiro, e se acordar com os outi» 
dous em revogar, dê loguo todos tres no 
dito feito final livramento; e se esse teT 
ceirofor desvairado dos outros dous, e tev 
com a tençom dos Ouvidores, ou sobre-j^'' 
zes, ou Corregedor da Corte outra n 
tençom, em tal caso seja o feito tf ando ^ 
Rolaçom pei'ante o Regedor da ^ 
outros Desembargadores/>era a Mêsapi'''^^ 
cipal, e segundo per elles todos, 
maior parte delles for acordado, seja 
guo desembarguado finalmente.» Ibiüç • 
—«.Estes dous veerad os Estromer\fos 
gravos, que das Comarcas a elles 
rem, que a feitos civis perteencerem, ^ 
petiçodes, que forem da Justiça, ® " i. 
tenhaõ em si graça, e mercee; e qua 
forem ambos acordados, datad hi des 
barguo segundo seu acordo; e no cd > 
que desacordarem, veja esses aggravo>> 
petiçodes esse terceiro, que lhes sera^ d 
e segundo o terceiro acordar, asSi f 
o desembargo cõ aquelle, com que se 
dar; e se esse terceiro nom acordar c 
cada hum dos ditos Desembargadôres 
cipaaes, e tiver outra nova tençom, 
levem tal aggravo, ou petiçom act^ 
Çom, e como hi for tícordddo, assi f 
o seu desembarguo.» Ibidem, § 
porque a estes Desembarguadores 
ce desembargar as Cartas dos 
que se dão aos omisiados do Regno, 
do primeiramente as inquiriçoZes 
sas, que forom tiradas sobre esses ^ jg 
fidos, de que pedem os perdSes, ® 
as partes, a que taaes accusaçõZes p^ 
cem.» Ibidem. — aE quando Nossa 
cee for de relevarmos alguã pena, o" 
guar, da que per elleS for 
ho escrepveremos per Nossa ma^o, e ^ 
do a mandarmos acrescentar, eàcrep^ 
ha o que assi apresentar os rooles, 
dos vistos, e corregidos per Nós, ^ 
remos per Nossa Maão em fundo 
rool; e d'hi em diante as partes fa- 
seu livramento, porque as Cartas 
rom per elles; e quando se ouverei^ ^ g 
sinar, o Desembarguador as 'g eoíH 
Chanceller as asseelle concertando gt 
os ditos rooles.n Ibidem, § 
esta viuva, Orfom, ou ^rid<t> 
por cuja parte tal Carta 
for morador em terra d alguun 
tes meos Tios, e quer haver 
citar, e trazer aa Corte ^"1 
ou pessoas per semelhante 
a dita terra, o Corregedor I g de' 
ou pessoas per semelhante 
a dita terra, o Corregedor I g d^' 
tal Carta, mais 
mandar, ou perante os Juizes ^ Qa 
da terra, onde ella he morador^ ge 
vidor do Infante, cuja a ierr^ 
de todo quer ante vir letig'^ 
deve de demandar perante o ^ to> 
guadores, que na Corte *' 
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^^icmharguadores das Tefrüs daqtíelles 
^Jantes, onde as ditai pessoas som mora- 
«ores^ e elles lhe devem mandar dar taaes 
fartas; e esto quando os Reeos non fa- 

viuvas, ou privilegiadas de semelhan- 
privilegio^, ca entom tal escolha será 

^ elles em os casos, onde deve aver pri- 
^wgio.j, Ibidem, Tit. 5, § 3, — «E se 

ventura outra alguma pessoa privi- 
'■^giada, que tenha privilegio pera tra- 

seu Còntentor aa Corte, quiser ci- 
alguma pessoa, ou pessoas morado- 

1"®* na ditas terras, deve-as de deman- 
perante aquelles Desembargadores, 

y**® na Corte andam, d'aquelle Ifante, 
a terra he, honde os Reeos som 

'''^oradores, e elles lhe devem mandar dar 
ditas cartas Citatorias; e esto se nom 

atenda nos Desembarguadores, Ouvido- 
Juiz, e Procurador dos Nossos Fei- 
que na Corte andam.* Ibidem, § 4. 

^Mandamos, que o que for Juiz dos 
fossos feitos faça Audiência, e ouça os 
jeitos em cada hum dia, e despois que 

conclusos, faça Rolaçom delles na 
^esa principal, honde estever o Regedor 

® Casa, presente elle, e os Doutores, 
® desembarguadores do Paaço, os quaees 
odos deputamos pera a dita M^sa, e fei- 
® a dita rolaçom, dará em elles 8enten- 

e desembargos, segundo que por to- 
os Os sobre ditos, ou maior farte delles 

acordado, sem havendo hi autto ag- 
^^'^yo pera outra nenhuU, parte'; « esse 

conhecérá de todos os feitos, e de- 
'^o.ndas, que pertencem a Nos, assi per 

de Regueengos, como de Juguadas, 
^^nhas, e figueiraaes, e olivaaes, e casas, e 
^os os outros dirèitos, que perteencem a 

Ibidem, Tit. 6. — «E mandamos, 
este Juiz se junte bem cedo cada dia 

^0- manhaã com o dito Regedor em huã 
que lhe per elle será assinada, e 

eZíe os outros Desembarguadores, que 
^putamos pera estarem em aguella Mêsa, 

€?/ ''oZaçSo de todos os feitos, que a 
^ perteencem, e com seu acordo os des- 

o-rgue, como dito he; e assi desembar- 

6nf petiçoZes, e Inquirições, e 
i'^i'maqo'5es, que tever, e a seu officio 

j ^^ncer, e nom dará nenhuum desem- 
^^9^0 sem acordo dos sobreditos.n Ibi- 

fiínj' ^ — «Outro sy o dito Juiz des- «»"5'üará com os sobreditot em a dita 

<íu^^t feira, e aa terça, e aa 
'iit » ^ consentirá o 
Jjj ^^gedor, que outro nenhuum Desem- 

desembargue nenhuma cousa, 
outros som outros certos dias 

e ■" hajam de desembargar; 
dof. Mandamos ao dito Rege- 

? /«çct assi cumprir, e guardar 
^'oui porque somos certo, que 
dos ^ «0 seguirá grande empacho 

«í? — 
dd ° porque despois nom possa ca- 
juriçi partes aggravar sobre a in- 

* ^ofregimento, ca so aggravar 

podesse, duraria muito esse aggravo, e as 
partes embargarião os Desembargadores 
dos aggravos.» Ibidem, Tit. 7, § 6. — 
<!.Mandamos que o Procurador dos Nos- 
sos Feitos seja Leterado, e bem entendi- 
dido, pera saber espertar, e allegar as 
cousas, e razoões, que a Nossos Direitos 
perteencem, forque muitas vezes acontece, 
que por seu bom avisamenfo os Nossos Des- 
embarguadores som bem enformados, e ain- 
da Nossos Direitos Reaaes acrecentados.t 
Ibidem, Tit. 9. — «Porqite poderia tal feito 
em alguum tempo, se mal requerido josse, 
fazer a Nos prejuizo,posto que esto seja an- 
tre taaes pessoas ; e nom deve de procurar, 
salvo por Nossa parte, e nom contra Nos, 
e quando se taaes feitos ouverem de des- 
embargar em Rolaçom, elle seja aa Rola- 
çam delles, e razoe, e allegue qualquer ra- 
zom, ou direito, que por parte dos ditos 
Fidalgos, ou pessoas sobreditas melhor en- 
tender; e ao tempo que os Desembargado- 
res ouverem de dar suas vozes, se saia 
da Relaçom fora, e leixe aos Desembar- 
gadores desembargar taaes feitos, como 
per direito entenderem, sem estando elle 
presente, porque sua estada a tal tempo 
seria aos Desembargadores empachosa; e 
aos feitos, que Nós avemos contra outras 
pessoas, ou elles contra Nós, seja o dito 
Procurador ao desembargo dos feitos.» 
Ibidem, Tit. 9, § 2. — «Todalas Inquiri- 
çooens devassas de mottes, que os Juizes 
devem mandar aa Corte, segundo he or- 
denado, haü d'hir do Escripuaõ das mal- 
feitorias, e elle as ha de trazer, e outro 
EscripvaÕ as nom deve tomar; per o se tal 
Inquiriçom vem aa Corte per carta pera 
dlguuns omiziados averem livramento per 
via de perdZ, deve vir aos Desembarga- 
dores, e os Escripvaaens do Desembargo 
devem screpver os livramentos, que se em 
elles derem.D Ibidem, Tit. lõ, § 7.—De- 
ve cada huum Scripvaõ seer bem avisado, 
que soomente screpva as cousas, que a seu 
Officio perteencem, e nom usurpe o Officio 
alheo per nenhuã guisa, salvo seendo-lhe 
especialmente mandado pelo Desembarga- 
dor principal, a que o desembargo per- 
teença, e conheça do feito aa mingua, e au- 
sência do EscripvaÕ, cujo principalmente 
for o dito Officio, e em outra guisa nom 
lho devem mandar fazer; e quando elle 
em outra guisa fezer, o Presidente da 
Rollaçom, ou Chanceller proveerá hi com 
direito, e justiça; e fazendo alguum Scri- 
pvaZ o contrairo do que dito he, pola pri- 
meira vez pague aaquelle, cujo officio usur- 
par, em dobro todo aaquello, que assy ou- 
ver, e pola segunda vez pague o tresdobro, 
e pola terceira vez seja sospenso do Officio 
por hum anno.v Ibidem, Tit. 16, § 4.— 
«Todo-los Escripvaaens da Corte assy 
dante os Desembargadores do Paço, e Ag- 
gravos, como dante o Corregedor, e Juizes 
dos Nossos feitos, e Ouvidores devem fa- 
zer, e escolher antre sy cada huum em seu 
cabo hum Etirebuidor^ que aja de derire- 

buir todolos feitos. Cartas, e desembar- 
gos, que saiam dante os Desembargadores, 
e Officiaaes, ante que escrepverem em tal 
guisa, que todos sejam igualados nas Es- 
cripturas, que fezerem, e esta destribui- 
çom seja feita por tal maneira, que ande 
per giro em cada huum mez antre elles. ■» 
Ibidem, § o.—aOutro sy Mandamos, que 
nenhuum EscripvaÕ nom se parta da Cor- 
te sem mandado daquelles, perante que 
escrepverem, e aquelle, que se d'hi par- 
tir, seja sospenso do Officio por huum an- 
no, e o que se d'hi partir per mandado 
dós Desembargadores, oxi ouver necessi- 
dade, que leixe seus feitos todos a cada 
hum dos outros Scripvaães, e enformaçom 
em tal gui^a, que nom sejam as partes 
detheudas por esta razom ; e se o assy nom 
fezerem, que paguem aas partes todas as 
custas) e perdas, e dapnos, e mascaboi, 
que pela dita razom fezerem.* Ibidem, § 
12.— d Todolos Scripvaães da Corte de 
cada huum Officio devem seer presentes, « 
diligentes em cada hum dia aas Audiên- 
cias dos Desembarguadores, e Officiaes, 
perante quem screpverem em tal guisa, que 
nom errem as ditas Audiências; e non o 
fazendo assy os ditos Desembarguadores, 
e Officiaaes cometaò seus feitos, e desem- 
bargos, em que assy forem negrigentes a 
alguum outro Escripvaõ dos que perante 
elles screpverem; e aquelles, que assy fo- 
rem negrigentes, nom ajam mais provei- 
to daquelle jeito, ou Desembarguo, em que 
assy cometerem a dita negrigeiicia como dito 
he. «Ibidem, § 19. — a Mandamos que todolot 
Escripvaaens da Corte sejam bem diligen- 
tes pera èscrepverem contnuadamente per 
sy meesmos perante aquelles Desembarga- 
dores, e Officiaes, a que som ordenados, 
e nom possam por sy poer outros Escri- 
pvaaens em seu loguo por alçfuum caso; e 
se Nós fezermos graça a alguum Escri- 
pvaõ, que possa per outrem servir seu Of- 
ficio, deve o dito Escripvad poer em seu 
loguo tal, que o saiba, e possa servir bem, 
assy como elle meesmo.t Ibidem, § 20.— 
d O Porteiro da Rollaçom haverá cuidado 
cada vez que a Casa da Justiça chegar 
novamente a alguum lugar, de aver logo 
de buscar duas Mesas com seus bancos, 
em que ajad de seer os Desembarguadores 
da Justiça, e desembargar seus feitos, e 
quando as nom poder aver, requeira so- 
bre ello ó Veedor da Nossa Casa, e man- 
dar-lhas-ha fazer.t Ibidem, Tit. 18.— 
aOutro sy defendemos aos ditos Desembar- 
guadores, que seendo-lhe levadas taaes in- 
quiriçooens sem pagas, que nom dem em 
ellas livramento ataa lhes mandarem poer 
as ditas paguas.t Ibidem, Tit. 50, § 3. 
— a Outro sy Mandamos, que esta mees- 
ma regra se tenha perante os do nosso 
Desembarguo, e Ouvidores, e escrepvendo 
todo esto aquelles Escripvaaens, a que der- 
mos carreguo; e Mandamos, e defendemos 
a todolos outros Escripvaaens, que filha- 
rem inquiriçooens, que ante que as levem 
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aos Desembarguadores façam poer as pa- 
guaa em ellas pelos ditos nossos Escri- 
pvaaens, que desto teverem carreguo, da- 
quello, que a Nos perteence d'aver de cada 
dito de testemunha; e os ditos Porteiros, 
presente elles, recebam os ditos direitos, e 
os Escripvaaens, que o contrairo desto je- 
xerem, hajam a pena adiante escripta.)) 
Ibidem, § 2.— a E porque muitas vezes 
acontece, que os Desembarguadores, espe- 
cialmente o dito Corregedor, manda penho- 
rar algumas pessoas per seos alvaraaes, 
de que a nossa Chancellaria levaria a di- 
zima, se per carta passassem, a qual di- 
zimn se nom arrecada por assy passar 
per alvaraa: Porem Mandamos, e defen- 
demos, que os ditos Desembargadores, e 
Corregedor nom passem taaes alvaraaes, 
salvo em aquelles casos, e em aquella con- 
thia, que he hordenado: que em tal caso 
os Escripvaaens, que taaes alvaraaes es- 
crepverem, que os nom entreguem aa par- 
te, a que pertencer, nem ao Porteiro, nem 
a outra alguma pessoa.» Ibidem, § 4. — 
aE manda ao Veedor da Fazenda, Con- 
tadores, e Almuxarifes, que ora som na 
dita Comarca, e pelos tempos forem, que 
façaõ comprir e guardar esta sua. Senten- 
ça, e acordo, segundo que em ella he con- 
theudo, e nom consentam aos Clérigos, que 
por razom das dizimas façaZ outros ag- 
gravos aos ditos Mouros, se nom assy como 
per elle he determinado; e que esto seja 
publicado ao dito Vigário, e a outros 
quaesquer Clérigos, que o dito Senhor lhes 
encomenda, que non procedam a Sentença 
d'Escomunhom, nem façam evitar os Mou- 
ros da conversaçom dos Chrisptaads; e se 
desto em alguma parte duvidarem, que en- 
viem seu Vigário, ou Procurador perante 
o Juiz, e Desembargadores de seos feitos, 
e per direito, e Hordenaçooens, e custume 
lhes será mostrado, segundo que he man- 
dado: e fazendo o dito Vigário, e Cléri- 
gos desto o contrairo, e querendo proce- 
der contra os ditos Mouros, manda aos 
suas Justiças, que nom evitem os ditos 
Mouros de seos Juízos, nem os prendam, 
nem levem delles penas, quanto he pola 
dita razom.t Ibidem, Liv. ii, Tit. 111, 
§8.— oEpor tanto estabelecemos, e Man- 
damos, e poemos por Ley, que o Julga- 
dor náô conheça defeito, que alguum Offi- 
cialj que perante elle serve, aja com qual- 
quer outro, ou outrem aja com elle; e se 
esse Julguador for Juiz Ordinairo, reme- 
ta esse feito aos Juizes Ordinairos do 
anno passado, se nam forem sospeitos ; e 
se o forem, remeta-o a huum homem boo 
daprasimento das partes, que o desembar- 
gue, assi como o elle Jaria, se sospeito 
não fosse. E se esse Julguador for Offi- 
cial da nossa Corte, ou da Casa do Civel, 
Mandamos que seja esse feito levado ao 
nosso Chanceller, que o cômeta a outro Des- 
embarguador sem sospeita pera o desem- 
harguar com Direito, segundo como ouve- 
ra de fazer esse principal Juiz, que he ávi- 

do por sospeito.i> Ibidem, Liv. iii, Tit. 30. 
— «A qual I.ey vista per Nós, declaran- 
do acerqua delia: Dizemos, e Mandamos 
que aja luguar em todollos Desembargua- 
dores, e Officiaes da Justiça, assy nos 
que andam em a nossa Corte, como nos 
que estam na nossa Casa do Civel; aos 
quaes todos jeralmente Mãdamos, que to- 
dollos desembarguos, que per elles passa- 
rem, passem per Cartas asselladas com o 
nosso sello das Quinas pemdemte, ou re- 
dondo, e nam passem destmbarguos al- 
guuns per Alvaraees, salvo se forem des- 
embar guos, per que mandem prender al- 
guuns malfeitores nos casos, em que de- 
vem ser presos nos lugares, hunde esses 
Desembarguadores esteverem; e se man- 
darem prender alguém fora do Lugar, 
mandem-no prender per Carta Sellada, 
como dito he, e nom em outra guisa, d Ibi- 
dem, Tit. 45, § 2. — fíE em este cazo 
Mandamos que o Aggraiante pague os di- 
tos quinhentos reis, que sam ordenados 
paguar por o aggravo atá tres mezes, e 
segui-lo perante os Desembarguadores dos 
Aggravos atá seis mezes, contado todo es- 
se tempo, assy dos tres mezes da pagua, 
como dos seis mezes do seguimento, do dia 
que a Sentença for pobricaãa, e sellada, 
e entregue á parte em diante; e nam pa- 
guando, e seguindo o dito aggravo aos di- 
tos tempos, como dito he, nam seja mais 
recebido a ello, salvo mostrando como ou- 
ve tam lidimo e necessário embarguo, por 
que o fazer noi^ pode; ca em tal caso de- 
ve-se saccorrer a Nós, e Nós lhe pr o ve- 
remos como for Direito.n Ibidem, Tit. 
110, § ü. — «'Oít outra qualquer couza a 
alguum Juiz, ou Dezembarguador, ou qual- 
quer outro nosso Official, de qualquer Of- 
Jlcio que seja, ainda que de Nós com o 
dito officio nam aja mantimento, em quan- 
to perante elle andar a preito, ou a re- 
querer alguum desembarguo, de qualquer 
calidade e condição que seja; e qualquer 
que o contrario jezer. Mandamos que per 
esse mesmo feito perqua todo o direito, 
que em esse feito ou Desembarguo te- 
ver, e seja loguo apricado a Nós, e á nos- 
sa Coroa.D Ibidem, Tit. 128, § 2. — 
aE esto aja . luguar assy naquelle que 
demandar, como naquelle que Jor de- 
mandado; e d'hy em diante a outra parte 
contraira d'aquelle, que assy deu, ou pro- 
meteo a dita peita, deve letiguar comnos- 
quo, ou com nosso Procurador Fiscal, assi 
como aquelle que sobcedemos em todo di- 
reito, e auçaõ, e excepçam, que no dito 
preito ou desembarguo avia aquelle, que 
assy peitou por sobornar o dito Juiz, ou 
Desembarguador, como dito he." Ibidem. 
— tPeroo se esse, que assy prometeo, ou 
peitou ao dito Julguador, Dezembargua- 
dor, ou qualquer outro nosso Ofjicial, o 
revelar ou descobrir a Nós, ante que dello 
sejamos sabedor per outra parte, de como 
assy jyrometeo, ou peitou a dita peita ao 
dito Official c&c.» Ibidem, § 3. —«>Se al- 

guum matasse, ou ferisse alguu'>'i nosso 
Official, ou Julgador da Justiça, coWí® 
Official, e sobre seu Officio; ou se 
se, ou mandasse falsar o signal d'alg^^^ 
Desembargador, Ouvidor, Corregedor, 
qualquer outro Julgador, ou alguum 
Io autentico, que faça se, com proposxtO) 
e tençom de fazer dapno, oxi proveito 
sy, ou a outrem; ou se algum Correg^'i'^> 
ou Juiz fosse enviado per nos a alg^^ 
Comarca, Cidade, ou Villa, &c. e despoU 
por alguã razom cessasse seu officio, ^ 
mandassemos alá oídro qjfficial novo coW 
nossas cartas pera ello sofficientes, « ® 
primeiro Corregedor, ou Juiz nom 2'"' 
sesse a ella obedeecer.t Ibidem, 
Tit. 2, § 20. — tíOutro sy por quanto ny 
ha alguuns Clérigos tam velhos, qu^ 
sam de sesseenta annos pera cima, 
quaees pera suportamento de suas vida 
he necessário serviço continuado d'algu''!!^ 
molher, e seria contra humanidade de 
tolherem, queremos e outorgamos, quB 
tal velhice os ditos Clérigos possam 
comsigo em casa molheres honestas, 
passem de hidade de cincoenta annos, 
quaes elles nom ouvessem -filhos, nem 
vessem com ellas outra afeiçom de pecaaO) 
pera os continuadamente servirem, « 
proveer em as suas doores e enfermid'^' 
des sem temor de pena alguma: com 
que pera ello ajam nossas Cartas psr wfí' 
sa emmenta passadas áquelles, que 
velhos forem, pera per nossos Desembar 
gadores seer eixaminada sua velhice, « 
veer sua disposiçom, e se honestafii^'"' 
podem comsigo teer. as ditas molheres 
os servirem. D Ibidem, Tit. 121, § ^ 
» Viu na procissão do Corpo de Deus 
bella dama em certa janella, e, com ^ 
beneplácito dos parentes, a mandou co^ 
duzir para umas casas junto a S. Boq^ > 
nas quaes depois morou o snr. Basto,^ 
embargador do Paço.v Bispo do 
Pará, Memórias, p. 82. — «O 
Degollação do Bautista, pregado em _ 
vellas pelo padre Vieira, foi umd _ ^ 
ctiva contra o rei D. Pedro il, , 
desembargador João Marques Bacalha • 
Idem, Ibidem, p. 84. — 
Porto, em certa casa de Cima-do-^^ 
para ver passar gente para o 
Serra, no dia da Assumpção da Sen 
uma fidalga e com ella a mulher d 
embargador.» Idem, Ibidem, p- ' , ' jq. 

— Actualmente. Juiz de seguw 
stancia, e no supremo tribunal de 

— Desembargador da casa d<t 
cação, tribunal supremo dejustiÇ^ 
fixou em Lisboa por lei de 2í „guiO' 
de 1582, sendo antes ambulante o 
do a côrte, Antigamente se 
casa da Suppricaçom e Paço dos 
vos. p the- 

DESEMBARGAMÊNTO, s. m. o 
ma desembarga, de desembarga • ^jjo, 
suffixo «mento»}. Desembargo» 
desembaraço. 

€ 
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DESEMBARGÁR. v. act. (De des pre- 
xo, e embargar). Termo Forense. Pôr 
®sembargo, despacho definitivo no feito; 
®^achar. — <lE o que assi for Regedor, 

\ j^^^niaãor da dita Casa repartirá to- 
ollos Desembargadores, que em ella an- 

ou ao diante andarem em duas Mê- 
as quaees mandará poer em duas Ca- 
que elle pera esto assignar; a saber, 

'"1 numa mais principal dellas estara elle 
os Doutores, e os Desembargadores 

"aaqo, e o Juiz dos nossos Feitos, e 
nosso Procurador, e estes Desembarga- 

todos juntos desembarguarom em 
hum dia per esta guisa, a saber, o 
dos nossos Feitos desenibargará áa 

e áa terça, e áa quarta todollos 
^^fos, e Estromentos, e petiçoens, que a 

perteencem; áa quinta feira 
^sembargarom os Desembargadores do 

todalas petiçdes, que a seu Officio 
P '''fencem, assi direitas, como graciosas 
^ 08 rooles, t Inquiriqooens devassas, 
J, í"®*" nossas Cartas vierem aa Corte 

as mortes, ou outros casos, de que 
Íííüns omisiados per supricaçom peçam 

e desembargo.t Ordenações Af- 
a,a ses- 

mandará desembargar ém a dita 
em que elle estever os feitos cri- 

que obrigaò a morte, que som pera 
^«.pnaçom, os quaaes hordenamos see- 

j ^ ^^sembargados per todos os Desem- 
em a dita Mêsa; e ao sab- 

? Desembargarom os ditos Desembar- 
^ ^es todollos feitos dos aggravos, que 

Vierem do Corregedor da Corte, 

tro juizes, ou de quaesquer ou- 
'"ia " elles- vetihaü per . de Supricaçom, ou Cõmissom.» Ibi- 
^ • '— "E ainda os ditos Veedores de- 

seer bem diligentes em desembargnar 
jç^-^''ÇoõeSj e as outras cousas, que a 

^Jp^io perteencem, que elles sem Nos 

?Ue^? ; e as outras cousas, g ^ jorem de mercee, ponhaò-nas em rool, 
a Nós, pera as com nosco des- 

mercee.» Ibí- 
LI § 3. — o Os ditos Veedores 

®inh darom estas Cartas, e des- 
^ar seguem; primeiramente 
?^e A7^ ^ livraram todas as Cartas, per os Mandamos fazer mercee a alguum 

cousa, que seja do Nosso 
tdf ' ® /oí" devido, ou lhe perteen- 
«ej- per qualquer guisa que 

Pver'' § 4. —<iFazelo-ha escre- 
ou nas cosícts delia, o qual as 

Htiad ^ ^°'^os por suas maãos, e assi as- 
"los mostrado a Nós pera o veer- 
Ver^ e°'rt o dito carreguo te- 
jUe" ®.®®^bargaremos, como acharmos 

*^'^^^0, e nos bem parecer; e o que 

« ^^07-darmos, assinaremos per 
^U(p„ , pera despois hi nom cáhir 

Ibidem, Tit. 4, § 18. — 
íe}<(j 'Ws dias, que som assinados 

de desembargar, levarom aa 

Relaçom as inquirições dos que pedemper- 
dom, e outras quaesquer cousas, que teve- 
rem pera desembargar, em que per si nom 
possax) dar livramento, senom em Rola- 
çom, segundo per Nós he ordenado de se 
fazer; e como em a dita Rolaçomfor acor- 
dado, assi passarom os desembargos, seen- 
do primeiramente per Nós vistos, e exa- 
minados aquelles, que sem Nós nom po- 
derem seer desembargados, como dito he 
no outro Capitido.^ Ibidem, § 19.—^To- 
mará geeralmente conhecimento nos luga- 
res, honde Nós formos, de todos os feitos, 
que se logo possam desembargar sem de- 
longua, nem outro nenhuum processo, e se 
taaes nom forem, remeta-os aos Juizes Or- 
dinairos, que os desembarguem com direito, 
como na Ordenaçom he contheudo.» Ibidem, 
Tit. 5, § 6. — «Pero se os ditos feitos fo- 
rem antre taaes pessoas, de que razoada- 
mente os Juizes Ordinairos nom possàdfa- 
zer direito, em tal caso conheça delles em 
quanto Nós hi formos, e quando Nos par- 
tir-mos do lugar, faça delles emmenta a 
Nós^ ou ao dito Regedor por Nós em Ro- 
laçom, pera Nós, ou elle mandarmos com- 
metter, e desembargar onde, e a quem en- 
tendermos per direito, e bem das partes; 
e per semelhante guisa fará em quaesquer 
outros feitos, que lhe per Nos, ou pelo 
dito Regedor forem especialmente commet- 
tidos.v Ibidem. — iOutro sy tomará co- 
nhecimento per auçom nova, e desembar- 
gará em a Nossa Corte, e lugar, onde for- 
mos, todos os feitos, e penas, jogos de da- 
dos, e d'outros quaesquer joguos, e de usu- 
ras, e de bestas por capar, e meores de 
marca, e de escõmungados, que pelos Nos- 
sos Meirinhos forem presos, e d'outras 
quaeesquer cousas defesas antre quaees- 
quer pessoas, que sejam, assi como os 
que trazem ouro, ou penas, ou roupas de- 
fesas, ou barregueeiros, ou d'armas, que 
pelos Meirinhos, ou Alcaides da Villa, 
onde Nós formos, forem tomadas, porque 
esto em especial perteence ao Officio da 
Correiçom.» Ibidem, § 7. — <iE Manda- 
mos que os feitos Civys, que elle desem- 
bargar como Corregedor, ou lhe per Nos, 
ou Nosso Regedor forem cometidos, que 
os possa desembargar sem Rolaçom, e da 
Sentença definitiva, que elle per si der, a 
parte, que se aggravada sentir, poderá 
aggravar da dita Sentença, e seja-lhe re- 
cebido o aggravo, se passar a quantia de 
des escudos douro pera cima; e se algu- 
ma anterluquitorea por elle for dada, e 
se a parte se sentir aggravada, poderá 
dello fazer injormaçom ao Nosso Rege- 
dor, o qual se vir, que o aggravo he tanto 
urgente, ou prejudicial, que se nom possa 
repairar no aggravo da definitiva, ouça o 
Corregedor com a dita parte em Rolaçom, 
e segundo o que em ella for acordado, assi 
o faça determinar; e se vir, que o aggra- 
vo he leve, e de pouca substancia, nom se 
embargue delle, e leixe o Corregedor pro- 
seguir per seu feito em diante, e fazer di- 

reito aas partes.* Ibidem, Tit. 5, § 23. 
— aOutro sy Mandamos, que todos os fei- 
tos Crimes, de que o Corregedor conhecer, 
e desembarguar, quer sejam da Cadea, 
de que lhe he dado carreguo, ou a elle 
vierem per Correiçom, ou Cômissom, ou 
simpres querella, ou per aggravo, ou per 
outra qualquer guisa, que os tragua to- 
dos aa Rolaçom, e d'hi os desembargue 
com aquelle, que dermos per Regedor aa 
Mesa, onde elle for deputado, e com os 
Nossos Ouvidores, aos quaees mandamos, 
que em cada hum dia bem cedo se juntem 
em huã Mesa, que lhes pera esto será 
assinada, t Ibidem, §24. — tE se vir que 
o Juiz, ou Procurador nom som hem dili- 
gentes aos desembargar, e requerer, faça 
outro tal rool dello, poendo o dia, em que 
forem começados, se per appellaçom vie- 
rem, e o dia, que aa Corte chegarem, e 
dê esse rool a Nós, ou ao Regedor da 
Nossa Rollaçom pera o veer, e jazer des- 
embargar aquelles, que entender qüe com- 
pre, e reprehender aquelles, per cuja ne- 
grigencia som detheudos.n Ibidem, Tit. 
14. — íAquelles, que entender, qut devem 
ser presos per Stados, que lhe derem, de- 
ve-os elle de mandar prender aquelles, que 
poderem achar; e todos aquelles, que fo- 
rem presos, deve-os dar aos Juizes com 
as querellas, denunciaçodes, e enforma- 
çodes, e diga-lhes, que os desembargem 
com seu direito, salvo se forem das pes- 
soas sobreditas, de que hã d'aver conhe- 
cimento, como dito he; e dê-lhos per scri- 
pto quantos, e quaees som, e porque ra- 
zom, pera saber como os desembargam, e 
pera veer se os Juizes som diligentes; e 
os outros, que nom prender, em quanto 
hi for, deve-os de dar em scripto aos Jui- 
zes d'aquello lugar perante hum ou dous 
Tabelliaaõs,e mande-lhes, que os prendam, 
e ouçam, e desembarguem com seu direi- 
to.Ibidem, Tit. 23, § 8. — «Os Juizes 
façaZ em tal guisa, que nos feitos das in- 
jurias os Vereadores ponha'ò aguça em 
serem concluzos, e como ho Jorem a pri- 
meira quarta feira depois da conclusom 
os levem logo aa Rollaçom, e os desem- 
barguem com os Vereadores, se sospeitoa 
nom forem; « se alguum for, tomem dos 
outros homeens boos da Cidade, ou Villa, 
que sospeiios nom forem, em seu loguo; e 
a Rollaçom seja perante as partes, ou aa 
sua revelUa, te pera ello forem chamada» 
ao dia assinado ;eo livramento, que derem, 
façam-no cumprir, e dar á enxecuçom, e 
nomrecebaS apellaçom,nem aggravo. t Ibi- 
dem, Tit. 26, § 27. — tE ao ditomontei- 
ro da montaria fique carrego de demandar 
as ditas cooimas perante o Almoxarife da 
quella Comarca, ao qual Nós mandamos, 
que lhe faça comprimento de direito; e se 
o caso for d^appellaçom, o dito Monteiro 
Moor da dita montaria a mande aa nos- 
sa Corte perante os nossos Veedores da 
Fazenda, onde fique carreguo ao nosso 
Monteiro Moor, ou a quem seu loguo íe- 
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ver, de demandar, e seguir a demanda 
ataa finalmente a deserabargar.» Ibidem, 
Tit. 67, § 3. — lOutro sy, Senhor, os 
vossos Fidalgos, e Vassallos som muito 
agravados, e dapnados de suas Herdades, 
que teem emprazadas, e aforadas por 
tempos certos, e nos tempos, que forom 
afforadas, e arrendadas, era a moeda hoa, 
e ora, Senhor, a moeda he tal, como vós 
veedes ; e elles de suas Herdades nom ham 
êenom cinquo por huumj e em esto sabees, 
que recebem muy grande damno, e perda: 
porque vos pedem. Senhor, por mercee, 
que os desembarguedes, e lhes mandees 
pagar suas rendas pellas moedas, que Jo- 
rom emprazadas, e arrendadas, ou que 
paguem esta moeda a como vai; e em es- 
to, Senhor, lhes farês Direito.^ Ibidem, 
Liv. II, Tit. 59, § 7. — «Pero queremos, 
e mandamos, que em todolos casos sobre 
ditos, e em quaaesquer outros de qualquer 
condiçom que sejam, sempre fique a ap- 
pella^om, e o aggravo reguardado p&ra 
nós, e pera os nossos Officiaaes, que per 
nós pera ello som deputados; aos quaaes 
mandamos, que tomem conhecimento das 
ditas appellaçooês, e aggraws segundo a 
forma das nossas Ordenaçooês, e as des- 
embarguem pelo direito, e Ley dos Mou- 
ros, segundo acharem, que d'antigamente 
semelhantes feitos se custumaarom de des- 
embargar.» Ibidem, Tit. 101, § 4. — 
tJE outro sy pera os Vereadores, Menis- 
tradores, ou Procuradores da obra, ou 
fabrica das Igrejas, e dos espitaaes dos 
m^eninos poderem aver recado certo de 
quantos, e quaees caaem nas ditas penas, 
e das conthias, que ham de pagar: Te- 
mos por bem, que aja hi Escripvam cer- 
to, e espital, e que seja huum dos Tabal- 
liaaõs do lugar, honde se os ditos feitos 
ouverem de trautar e desembargar, qual 
os Juizes com acordo do nosso Procura- 
dor escolherem por mais convinhavel, que 
apartadamente escrepva todos os proces- 
sos, sentenças, e desembargos, que se nos 
ditos feitos fezerem, em livro, que pera 
esto tenha estremado, pera o mostrar a 
nós, ou a quem nos mandarmos, quando 
comprir.» Ibidem, Liv. v, Tit. 27, § 8. 
— tE nom mandaremos trazer feitos al- 
guuns, nem presos da terra aa nossa Cor- 
te, salvo aquelles, de que se nom pode alia 
fazer direito e justiça, por parentesco, ou 
acostamento que tenham com alguuns gran- 
des e poderosos em ella, ou aquslles, de 
que queremos saber alguumas cousas, que 
conpre a nosso serviço, e bem de Justiça, 
ou que sejam presos por taaes feitos, que 
segundo as Hordenaçooens do Regno, na 
terra nom possam seer ouvidos nem des- 
embargados, assy como moeda falsa, ou 
sedomia, ou caso de treiçom, ou por mal- 
leficio cometido na Corte, ou Carta de se- 
gurança por morte de homem, ou alguum 
outro feito, que seja muito áspero, os 
quaees segundo usança antigua se cusiu- 
marom de desenbargar na Corte; segundo 

mais conpridamente he contheudo no Ee 
gimento, que perteence ao Offício do Cor- 
regedor da Corte.D Ibidem, Tit. 56, § 12. 
— a O muito Poderoso, e de muito louva- 
da e famosa memória ElRey meo Senhor 
e Pad.re, que Deos aja em a sua Santa 
Gloria, fez Cortes geeraaes na Villa de 
Santarém, em as quaees antre as outras 
cousas estabehceo e mandou per accordo 
do seu Conselho, que todalas appellaçdões 
de feitos crimes de seos Regnos venham 
aos Ouvidores, que andam com elle em a 
sua Corte, pera desembargarem hy, e per 
elles em Mesa apartada dos outros Des- 
embargadores do Civil.D Ibidem, Tit. 98. 

— Levantar o embargo. — Desembar- 
gar o navio. 

— Figuradamente : Desimpedir, des- 
embaraçar, expedir, despachar. 

— Desembargar dinheiro, dar despa- 
cho, cédula para o cobrar. 

— Desembargar casamentos, mandar 
pagar os dotos. 

DESEMBARCO, s. m. (De des prefixo, 
c embargo). Termo de Foro. Levanta- 
mento do embargo; despacho definitivo 
posto era feito ou autos por magistrado 
superior; despacho por escripto para se 
dispôr da cousa embargada ; alvará, des- 
pacho regio, cédula para se pagar quan- 
tia devida ; decisão judicial. — o O maior, 
e mais principal Offício da Justiça em a 
Nossa Corte he teer o Regimento, e Go- 
vernança da Casa, honde se ella gover- 
na ; e aquel, que o dito Officio tever, an- 
tre as outras cousas, lhe convém especial- 
mente saber per continuada enformaçom 
de como os JVossos Officiaaes, que pera 
aministraçom delia som deputados, vivem, 
e de si uzam, assi em receberem das par- 
tes alguuns dinheiros, como em serem ne- 
grigentes, e remissos em seus desembar- 
guos, e quaeesquer outros falecimentos, 
perque seus Officios assi ácerca do Nosso 
Senhor Deos, como de Nós non sejam bem 
servidos; e quando elle for em conheci- 
mento de tal cousa per enformaçom, que 
dello aja, ou per Jama, que ouça, Man- 
damos, que chame esse Official,de que tal 
enformaçom ouve, e apartadamente entre 
si, e elle o amoeste.v Ordenações Affon- 
sinas, Liv. i, Tit. 1. — «E porque nas 
ditas inquiriçdões devassas, que assi som 
tiradas sobre as mortes dos homeens, aas 
vezes se nom prova claramente, ante se 
mostra per ellas, que ha hi alguuns in- 
dicios, e presumpçooens sufficientes pera 
serem metidos a tormento, se presos fos- 
sem os que assi som culpados; e alguuns 
indicios nom som suffieientes pera tormen- 
tos; que em taaes casos possam os ditos 
omisiados seer perdoados com algumas 
penas de degredos por certos tempos pera 
Cepta, ou pera outros Coutos, segundo a 
ciãpa, em que se mostrarem, com tanto 
que os que som culpados em mortes de 
preposito, nom lhes seja dado tal desem- 
barguo, salvo passados os sete annos, ou 

huum anno, se for morte de reixd, « ^ 
tas inquiriçooens vierem, se as partes u 
perdoarem, ou todas disserem, 
querem demandar, e que remet^n o p 
aa Justiça ; porque honde as partes^ (t® 
serem, que os demandaria^, se os 
presos, nom se vejam as inquiri^^^fj^^ _ 
se livrem em esta forma, mais ajan^ 
mento per Cartas de seguro em estillo^ ' 
das, ou na prisom.D Ibidem, Tit. 4, 8 * 
— f Viram as partes a elles, e 
ham as petiçooens; e como a parte 
der, o Escripvad a veja logua ,*« , 
de feito, que peçad perdom, a saber> 
feridas, paancadas, roubos, força de í"® 
lher, o Escripvdò pergunte â parte, ? ^ 
a ha de dar, quanto hé aas ferida^)^^ 
paancadas, se forom dadas em 
de proposito, e assi o declare na pet^í" ' 
e o tempo, em que forom dadas; ^ 
trouver estromento de contentamento ^ 
parte querellosa, em todo caso diga-i'"' 
Escripvaõ, que vaa por elle, e nom p 
nha a petiçom em rool ataa que o trdj! 
e quando o trouver faça-lhe o Esenp^ 
pergunta, se deu já outra tal 
como aquella, e quantçts vezes, e q^e 
embargo ouve delia cada vez que o, ^ > 
e assi o ponha no rool, e estas perg^''J^^ ^ 
se façam em todollos casos suso escnp ' 
Ibidem, § 6. — «.Nom passará 
desembarguo per Alvará, se nom 
te per Carta seellada com o Nosso se 
ou da dita Senhora, e fazendo 
guisa. Mandamos aas Justiças da 
que nom comprad, nem façam 
nhuuns seus Alvarás, k Ibidem, Tit. o, 8 ^ 

«Outro sy Mandamos, e 
p.ft Vlsti^.ryni^naP.nR. nn^. irnftí 

le Jó- 
ia ne- 

nhuma cousa, se nom o que lhes /<"* 

   s,   . 
esses Escripvaaens, que nom façam 
nenhumas sem mandado daquelles, 
he o desembargo, salvo aquellas, í''® 
rem de curso, nem ponhad em emen 

dado per esses, cujo he o deseinb3^ff"° 
Ibidem, Tit. 16, § 10.~.Outro sy^ 
damos, que nom voguem, nem p 
nenhuuns feitos, salvo se for per 
mandado; e Mandamos, que dem 
tes desembargo beninamente s«m 
deteença, e nom os doestem, nem os 
nem lhes dem maa resposta; e te 
trairo fezerem, e for provado so 
per huma testemunha sem 
sejam sospensos dos Officios pci' 
ou mais, segundo o excesso fo^ 
lavras; e que seja logo feito 
sem outra segura de Juizo aaq^ 
assy doestarem, ou viltareni, 
uma resposta, em dobro do q'^i'f ^ ^ • e 
regido, se lho outra pessoa 
o a parte non quizer, que o hajo- ^ 
e se hi ouver acusador, aja ^ ^ § 1^' 
mos Nós as duas partes.^ 
— íE em durando as posS^'" 
alguém quizer attestar 
fazer, e pague o direito co» 
e o Escripvaõ entregue tal 
embargos, que pola parte do 

t 
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forem dados a nom passar, ao Porteiro, 
2^6 a leve aaquelle, que a assinou, pera 
® despachar em liollaçom, se tal Desera- 
oarguo for dado em Rollaçom, e ao Por- 
nro seja pagxiado seu trabalho de tal 

Ibidem, Tit. 1, § ll.— <LEqual- 
desembarguo, que o Conde-estabre, 

seu Ouvidor com authoridade delle der 
feito,logo poderá mandar com- 

Pl^damente eixecutar ; per o se elle vir que 
guiirn feito he tam pesado per razom da 

Pessoa, ou per hem da cousa seer em sy 
''nuito grave, deve f aliar comnosco, e com 
^osso acordo dar em elle determinaçom, 
'^oin.o for achado per direito: e deve ficar 

sua discripqom á cerca do feito seer 
ou pesado, como dito he.o Ibidem, 

j 52, § 14. — a.E pera vir j) Juizo a 
desembarguo, compre, e é necessário 

Juiz preparar os Autos necessários 
hoa Ordem de Juizo, assi como Li- 

J ^0, Contestação, Juramento de Calunia, 
9^'^s Direitos, e Contrários, e depoi- 

iiito a elles, e assi os outros autos pre- 
l^ratorios uo Juizo em tal guiza, que 
liando o feito for finalmente concluso, 

o dito Juiz assi compridammte em- 
verdade, que justamente pos- 

■Seíííença conforme aa petição.d 
'oídem, Liv. iii, Tit. 20, §. 3.—«ÍJ 
I'^'"encío esse Ofjicial citar alguum 2^'>'i- 

^g^ado fora da dita Comarqua, assy 

vel'^ Orfaao, ou pessoa misera- 
^ taees casos Mandamos que lhe nom 

dada Carta pera citar taees pessoas, 
de ser notificado a Nós, pera ver- 

da ^ 1''^^lidade das pessoas, e iem assy 
j ou quantidade, que ou ver de ter 

infira Nos todo vermos, e dar- 

Por Iv desembarguo como acharmos direito, segundo jaa mais comprida- 
avemos dito no Titulo Dos que po- 

seus Comtentdros á Corte por 
seus privilégios, cÊc.» Ibidem, ■llt. 4R o j ^ nr ° ' 

'"««o 7 — "'Nom parece seer couza 
'■«s T ^ onesta, que os Dezembarguado- 
''^oss ^ Justiça, e quaeesquer outros 
ffUo que por Nós tem carre- 
^ous ^ J^^guar ou desemhargar alguuma 
pzy. ello ham nosso mantimento, 

J"® '''Bsoadamente possad manter seus 
dos ® antre os boõs saõ honra- 
c?e lue seriaõ, se os ditos officios 
pari tevessem, receberem peitas das 
guoj^^^-' delles esperaô aver desembar- 

Sentenças, e os 
«e!(g dezejam, corrompendo 
a ^ pervertendo a Justiça, por 
de ^ '"fizaõ o nosso Real Estado acerqUa 

ser culpado em desmereci- 

^ ^^nda ácerqua do Mundo deslou- 
'Oj Q ^ '''^ceher por ello grande doés- 

receol todo Principe deve sempre mui- 
Real Di- 

de Deos, e como seu Vi- 
'^^pio (í^ governa, e o prin- 

está em boa governança de 
' trabalhar a todo seu poder, 
^oi.. n—108 

que seja por elle conservada, d Ibidem, 
Tit. 128. 

E quando Venus declina, 
E retiogri'ida em seu cargo, 
Não se i):iga o desrmhargo 
No dia que B'ellG assina, 
Míis antes por tempo largo. 

OIL VIC., AÜTO DA FEIRA. 

— Resposta do rei a artigos requeri- 
dos em cortes. — «Os quaaes artigos vis- 
tos, examinados per nós com os dezem- 
bargos a elles dados, achámos per conse- 
lho da Nossa Corte, que eraõ bem desem- 
bargados: porem mandamos, que se cum- 
pram, e guardem, assy como nos ditos des- 
embargos he coniheudo, em quanto se nom 
mostrarem seer revogados per alguãs Or- 
denaçooens novamente feitas, ou per ou- 
tros artigos despois feitos, e dezembarga- 
dos en contrair o. t) Ordenações Affonsinas, 
Liv. II, Tit. 59, § 45. 

— Dezembargo do paço, tribunal supe- 
rior do reino de Portugal, que reconhecia 
em casos do revista, consultava os indi- 
víduos que liavião de servir cargos de jus- 
tiça, o outros ofTicios; fazia graça cm al- 
guns casos crimes, etc. —, despacho do 
rei com os desembargadores que com elle 
despachavão petições de graça. O tribu- 
nal do desembargo do paço tirou a sua 
origem dos desembargadores do 2>Btições, 
depois chamados da casinha, porque ti- 
nham quarto no paço onde desj)achavam 
com El-Iíei. Vid. Casinha. — aE nom al- 
çasse ãella maaõ por nenhuum caso, ataa 
que com a graça de Deos a posesse em 
hoa 2)erfeiçom, e o dito Doutor per seu 
mandado aceptou a dita obra, e a compi- 
lou em esta jorma, que se segue; e despois 
que polo dito Doutor j'oi com2nlada, orde- 
nou o dito Senhor Regente, que as ditas 
Hordenaçooens, e Compilaçom fossem re- 
vistas, e examinadas per elle dito Doutor, 
e per o Doutor Lopo Vaasques Correge- 
dor da Cidade de Lixboa, e per Luiz 
Martins, e Fernaõ Rodrigues do Desem- 
bargo do dito Senhor Rey, as quaees per 
elles forom vistas, e examinadas, e em al- 
gumas partes rojormadas pelo modo, que 
se segue.» Ordenações Affonsinas, Liv. i. 
Prol. — «E visto, e examinado todo per 
nós em Rollaçom com os do nosso Desem- 
bargo, achamos, que os ditos Mouros eraõ 
aggravados pelo dito Alquaide em os pren- 
der, e lhes tomar seos vestidos.n Ibidem, 
Liv. II, Tit. 103, § 2. — «Não a deufa- 
voravel João Alvares da Costa, porque in- 
formou do desembargo do paço pelo theor 
seguinte: Como vossa magestade pela sua 
real grandeza tem permittido que se im- 
primam os autos de Maria Parda, impe- 
ratriz Porcina o outros, parcce-me pódc 
permittir a impressão <Ía vida do Santo 
Antonio, por Braz Luiz de Abreu, salvo 
sempre meliori judicio.i> Bispo do Grilo 
Pará, Memórias, p. 119. 

DESEMBARQUE, s. m. (Do des prefixo, 
6 embarque). Acção o cfFeito de desem- 

barcar; o acto de desembai'car ou saltar 
cm terra, ou de deitar em terra fazenda, 
gente ; acção de invadir um paiz por mar, 
lançando-lhe tropas o munições em terra. 
— íNo dia 21 fomos com a maré para o 
sitio da Mocajuba, que fica em agradavel 
local. Aqui estivemos um dia. D'aqui fo- 
mos á Jacariquara, sitio do advogado José 
Correia, o qual, além de innumeraveis ar- 
cos de arvores, flores e laranjas com que 
nos recebeu, nos recitou no desembarque 
um elegante poema. D Bispo do Grão Pará, 
Memórias, p. 172. 

DESEMBEBEDÁR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embebedar). Tirar a bebedico, fa- 
zer passar a bebedeira, desembriagar. 

—Desembebedar-se, v. refl. Cozer a be- 
bedeira, restabelecer-se d'ella, desembria- 
gar-se. 

DESEMBESTÀDAMÊNTF., adv. (Do des- 
embestado, com o suffixo «mente»). Des- 
enfreadamente, como bésta desenfreada, 
desemburradamentc. 

f DESEMBESTÁDO, part. pass. de Des- 
embestar. 

DESEMBESTÁR, v. act. (Do des prefixo, 
e embestar). Termo Popular. Desembur- 
rar; desasnar. 

— V. n. Correr desenfreadamente, par- 
tir, arremessar-se com impeto grande, 
voar como a setta desparada da bésta. 

t DESEMBIRRÀDO, part. pass. de Des- 
embirrar. 

DESEMBIRRAR, V. act. (De des prefi- 
xo, e embirrar). Tirar, fíizer passar a 
birra, a teima, a obstinação caprichosa, 
o agastamento. 

— V. n. Perder a birra, passar-lhe a 
birra. 

DESEMBOCADO, part. pass. de Desem- 
bocar. 

DESEMBOCADÚRA, s.f. (Do des prefi- 
xo, c embocadura). Acção do desembo- 
car. 

— Entrada d'um rio no mar, n'um la- 
go ou em outro rio. — A desembocadura 
do Tejo no Oceano Atlântico, do Rhone 
no Mediterrâneo. 

DESEMBOCAR, v. act. (De des prefixo, 
e embocar). Sair por embocadura de rio, 
estreito, canal, rua, estrada, passo.—Des- 
embocou o estreito, o rio, o porto. 

— V. n. Sair d'um estreito, da boca 
d'um rio.—Desembocou o navio do es- 
treito de Magalhães. 

— Sair gente, tropa, d'um desfiladeiro, 
d'uma garganta de montes, rua, passo, 
estrada, ponte, etc. — Desembocou a ca- 
vallaria pela ponte. 

— Chegar o rio com a sua boca, foz, 
e desaguar por ella sobro outro rio, ou 
mar. — O Tua desemboca no Douro. — 
O Alondego vai desembocar no Oceano, 
cerca de 40 hilomelros abaixo de Coim- 
bra. 

— Figuradamento : Entrar, ir terminar 
em algum logar dando serventia para elle. 
—Esta rua vai desembocar na praça. 
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DESEMBOLSAR, v. act. (De des prefixo, 
e embolsar). Tirar dinheiro da bolaa para 
algum pagamento, despender; adiantar 
dinheiro para algum gasto ou emprésti- 
mo. 

— Figuradamente: Explicar, declarar 
o sentido d'alguma cousa, manifestar.— 
Desembolsar o sentido, a tenc^o. 

DESEMBÔLSO, s. m. (Do des prefixo, 
e embolso). Acção de desembolsar dinhei- 
ro ou cabedal proprio, ou por conta d'ou- 
trem, para algum gasto ou despeza; des- 
peza de dinheiro ainda nSo satisfeito. — 
Estou no desembolso d'uma certa quantia. 

DESEMBORCAR, v, act. (De des prefi- 
xo, e emborcar). Virar para cima, inver- 
ter a posição do que estava emborcado. 

•j" DESEMBORRACHADO, part. pass. de 
Desemborrachar. 

DESEMBORRACHAR, v. act. (De des 
prefixo, e emborrachar). Termo Popular. 
Desembriagar, desembebedar, curar a bor- 
racheira. 

— Termo d'Ourivesaria. Branquear, 
embranquecer.—Desemborrachar a pra- 
ta. 

t DESEMBOSCADO, part, pass. do Des- 
emboscar. 

DESEMBOSCAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e emboscar). Fazer sair da embosca- 
da, do bosque ou mata. —Desemboscar o 
inimigo, desemboscar a caqa. 

— V. n. Sair da emboscada. 
— Desemboscar-se, v. ref,. Sair da ma- 

ta, do bosque. 
DESEMBRAÇAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e embraçar). Desenfiar o braço das 
embraçadeiras; tirar o escudo do braço. 
— Desembraçar o escudo. 

DESEMBRAVECÈR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embravecer). Domar a ira, a fú- 
ria, tirar -a braveza, amansar os animaes 
bravos. 

— Desembravecer-se, v. refl. Perder a 
braveza, amansar-se, domesticar-se; per- 
der o furor, serenar-se, aplacar-se, des- 
agastar-se. 

f DESEMBRAVECÍDO, pass. de 
Desembravecer. 

t DESEMBRENHADO, part. pass. de 
Desembrenhar. 

DESEMBRENHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embrenhar). Tirar, fazer sair da 
brenha ou mata. — Os cães desembrenha- 
ram um javali. 

— Desembrenhar-se, v. reft. Sair da 
brenha. 

— Figuradamente: Desembrenhar-se 
dos vidos, das culpas. 

DESEMBRIAGAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embriagar). Tirar, fazer passar a 
embriaguez, desembebedar, desemborra- 
char. 

— Desembriagar-se, v. refl. Sair do es- 
tado d'embriaguez, cozer a borracheira. 

DESEMBRÜLHADAMÊNTE, adv. (De des- 
embrulhado, com o suffixo «mente»). Com 
clareza, desenvolvidamente. 

t DESEMBRULHADO, part. pass. de 
Desembrulhar. 

DÊSEMBRULHADÕR, A, s. (De des pre- 
fixo, e embrulhador). Pessoa que desem- 
brulha. 

DESEMBRULHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e embrulhar). Desdobrar, desenvol- 
ver o que estava embrulhado. 

— Figuradamente: Desenredar, acla- 
rar o que está equivoco, confuso, duvi- 
doso, difficil. 

DESEMBRULHO, s. m. (De des prefixo, 
e embrulho). AcçSío de desembrulliar. 

DESEMBUÇADAMÊNTE, adv. (De des- 
embuçado, com o suffixo «mentes). Sem 
disfarce, sem rebuço; claramente, desco- 
bertamente, ás claras. 

DESEMBUÇADO, part. pass. de Desem- 
buçar. 

DESEMBUÇAR, v. act. (De des prefixo, 
e embuçar). Tirar o embuço, ou rebuço, 
descobrir. —Desembuçar o capote, tirai o 
de diante da cara. 

— Desembuçar alguém, abrir-lhe o ca- 
pote, a capa em que estava embuçado. 

— Figuradamente: Mostrar, patentear, 
manifestar. — Desembuçar nossas penas, 
magoas. — Desembuçar a damnada ten- 
ção, patenteal-a. 

— Desembuçar-se, v. refl. Descobrir- 
se, mostrar-se, tirar a si mesmo o em- 
buço. 

t DESEMBUCHADO, part. pass. deDes- 
embuchar. 

DESEMBUCHAR. Vid. Desbuchar. 
f DESEMBURRADO, part. pass. de Des- 

emburrar. 
DESEMBURRAR. Vid. Desasnar. 
DESEMELHADO e DESEMELHANTE.Vid. 

Desemelhado, etc. 
f DESEMMALLADO, part. pass. de Des- 

eromallar. 
DESEMMALLAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e emmallar). Tirar da malla alguma 
cousa. 

t DESEMMARANHADO, part. ptass. de 
Desemmaranhar. 

DESEMMARANHAR, v. act. (De dos pre- 
fixo, c emmaranhar). Desembaraçar, sol- 
tar o que está emmaranhado. — Desem- 
maranhar o cnbello, as grenhns. 

— Figuradamente: Desenredar, desfa- 
zer o enredo, o enlcio d'alguma cousa,— 
Desemmaranhar o artificio, explicar, de- 
cifrar. 

f DESEMMASSÁDO, part. pass. do Des- 
emmassar. 

DESEMMASSÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, 6 emmassar). Desunir, separar, des- 
fazer o que está emmassado. 

DESEMMASTEÀRouDESEMMASTREÀR. 
Vid. Desmastrear. 

DESEMMOINHAR, V. áct. (Do des pre- 
fixo, e moinhar). Tirar a moinha ou gran- 
ça ao trigo, cevada, etc. 

DESEMMUDECÈR, V. act. (Do des pre- 
fixo, e emmudecer). Fazer fallar a quem 
está mudo. 

— Desfazer o silencio a alguém que 9® 
conservava silencioso. , 

— V. n. Deixar de sustentar a niudez 
ou o papel de mudo que adoptara 
algum fim. 

— Voltar a falia á pessoa a quem 
via sido suspensa por susto, causa trau- 
mática, etc. 

DESEMPACHADAMÊNTE, adv. (De des- 
empachado, com o suffixo «mente»). L*" ' 
impedidamente, sem obstáculos a qualqu 
designio. 

DESEMPACHÁDO, part. pass. de BeS' 
empachar. , 

DESEMPACHÁR, v. act. (De des pre"- 
xo, e empachar). Desembaraçar d'estor^ 
vos, despejar, tirar o que estorva, emP''^^ 
cha ou enche muito. — Desempacbar ^ 
navio do que pode estorvar a manobf^^) 
marcação ou a peleja. . . 

— Desempachar o estomago, 
esta viscera do que a sobrecarrega. 

— Figuradamente: Fallar, dizer, 
tentear, romper um segredo, cujo 
cio incommoda a quem o conserva ou t 
guardado em si. 

— Desempachar-se, V. refl. Desfazer-s^ 
de cousa que incommoda, estorva, em 
raça ou empacha. 

DESEMPACHO, s. m. (De des 
e empacho). CessaçSo do empacho, 
obstáculos, do embaraço, da cousa <1 
estorva. 

DESEMPÁDO, iJarif. pass. deDesefflpaj' 
t DESEMPANÁDO, part. pass. de ves 

empanar. ^ 
DESEMPANÀR, v. act. (De des 

e empanar). Tirar, limpar o vapor, o ' 
lito ou humidade que empena, 
um espelho, uma peça de metal po" ' 
restituir-lhe o brilho. 

DESEMPAPADO. part. pass. de Desei" 
papar- 

DESEMPAPÀR, -y. act. (De des pre"*^^ 
e empapar). Desfazer os papos ou 
das roupas e vestidos. 

— Estender ou estirar alguma 
para que não faça papo, folie, bolha 
Gtc. j 

— Tirar o liquido ou humor o 
algum logar do corpo está empapa • 

t DESEMPAPELADO, part. pass. do " 
empapelar. -j-e- 

DESEMPAPELAR, V. act. (Do 
fixo, e empapelar). Desenvolver, 
bnilhar o que estava empapelado. ^ 

DESEMPAR, V. act. (De des P''®"j.gco- 
empar). Tirar a empa ás vinhas, 
lher a madeira que amparava as 
ras. — Desempar as vinhas. _ ns 

— Deixar sem empa as vinhas, 
empar. de®' 

DESEMPARADAMÊNTE, adv. 
amparado, com o suffixo 
modo desamparado, abandonada pgjgjij- 

DESEMPARADO, part. pa«^- 
parar. — nPorque muitas 
que alguuns som cativos ep 
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'nigoos, ou som assy ausentes, que nom 
podem saber em certo se som vivos, se 
''hortos, e seus beens som desamparados, e 

ha quem delles carrego tenha qual 
<ieve: porem mandamos, que se alguum 
jor Cativo em terra de inmigos, e nom te- 

molher, ou Padre, sob cujo poderio 
josse ao tempo de seu cativeiro, que seus 

aministre o Juiz da terra, a que he 
o carrego de proveer acerca dos beens 

meores, e dos outros, a que segundo 
direito deve seer dado Curador,^ Orde- 

Affonsinas, Liv. iv, Tit. 94. — 
'^■noberto não ha de querer ver seu filho, 
'^el-o fóra de casa perdido, desemparado, 
^may carpida, a revolta no povo, que o 
mo de praguejar de madraço, parvo, que 

foy emburilhar com huma moça sem 
Antonio Ferreira, Bristo, act. iv, 

■— «iVb primeiro dos Reys, capitu- 
ireze, conta a Escritura, que indo Da- 

no alcãçe de certos soldados, achou no 
^^mpo a hum Egypcio, mais apertado ain- 

a da fome, que da doença, pois, como 
o Texto, auia tres dias, que não co- 

^'"a bocado: mandouo Dauid curar, & 
'^^•Ihe de comer, & veendoo tão desem- 

P®rado, cfe pobre lhe perguntou quem era, 
^^UiUs es tu? quò pergis? o que lhe res- 
pondeo. Puer Egiptius ego sum, dereli- 

autem me Dominus meus, quia £e- 
S^otare csepi nudius tertius.» Fr. Thomaz 

Veiga, Sermões, Part. i. foi. 40 v., 
• 2.— tíOra o mesmo foy vel-o Christo 

miserauel estado, que obrigar-se ao 
'"'Mediar, porque os olhos de Christo pos- 

* nossas misérias, sem^ duuida lhe 
'^wão de todo o coração: & assi foy, pois 

chegou logo ao paralitico, & lhe ojfere- 
yp « saúde: dizendo se a queria aseitar. 

's sanus tieri? assi que o mesmo foy velo 

nh desemparado, que pe- 
. ^arsecom ellepera o remediar. í> Idem, 
^Oídem, foi. 3õ v., col. 2. 
^ DESEMPARAR, V. act. (De des prefixo, 

®ttiparar). Abandonar um legar, tirar 
^ amparo. 
^ Termo de Nautica. — Desamparar 

, ^avio, pôl-o em estado de nuo servir, 
udo-lhe toda a mastreação e maçame. 

g ^ Tirar o que cobre, e abriga. — Des- 
^ Parar as arvores que estavam j>rotegi- 

pof meio da sebe, suspensas por esta- 
'""'^cobertas, etc. 

^^ivar. — O filho a quem o pai des- 
P^rou da devida i^fotecção p)aterna. 

g I* altar, deixar. — As forças, a vida, 
^^P^rança começam a desamparar-me. 

termos deuia S. Esteuão apren- 

"íos Christo nosso Senhor, do qual le- 
He ^citheus, que quando orou por 
í)ç '^Gruz se contentou com dizer: Deus, 

■^eog reliquisti me? 
como assi me desemparastes ? 
orou pelos que o crucificauão, 

illig ' refere S. Lucas. Pater ignosce 
"^^sciunt quid faciunt. Pay meu, 

^uhea como a ignorantes, que por não 

saòerem o que fazem, tem disculpa.» Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. ii, foi. 
11 V., col. 1.— «.Que fora acrecenta 8. 
Agostinho: se o mundo nos fizera mimos 
& nos tratara com verdade ? julgai agora, 
qual he Deos, & qual he o mundo em nos 
tratarem, pois quando o mundo nos lança 
de si, & desampara, então nos empara, cÊ 
remedea Deos nosso Senhor: como vemos 
que fez a este Paralitico, o qual tanto que 
confessou que não tinha que esperar do 
mundo, & que bem desenganado estava cõ 
as falças esperanças delle.s> Idem, Ibidem, 
foi. 41 V., col. 1. 

DESEMPARELHÁDO, part. pass. de des- 
emparelhar. 

DESEMPARELHAR, v. act. (De dess pre- 
fixo, e emparelhar). Separar cousas em- 
parelhadas, desirmanar dous animaes que 
emparelliavam; fazer com que uma pa- 
rellia íique desirmanada. — Desempare- 
Ihar uma junta de bois, um casal de pom- 
bos, etc. 

— Tirar uma cousa de duas ou muitas 
que formavam igualdade, jogo ou nume- 
ro completo. — Desemparelhar uma col- 
lecção de livros, de vasos, d'estatuus que 
faziam symetria. 

— Desemparelhar-se, v. refi. Figura- 
damente: Casar com pessoa de condição 
ou fortuna desigual. 

DESEMPARO, s. m. Vid. Desamparo. 

Depois que nesse sprito ao Mundo raro 
O meu se transformou, e o cego, e duro 
Tyranno, que me vio posto em seguro 
Deixou armas, e Reyno em desemparo. 

ANT. PEKR., SON., 1ÍV. I, n.° 41. 

— a Eis que compadecido Christo de tão 
grande desemparo, & perigo de sua salua- 
ção, lha offresceo, perguntandolhe se que- 
ria saúde. Vis sanus sieri?» Fr. Thomaz 
da Veiga, Sermões, Part. i, p. 38 v., 
col. 1. 

Diz-lhe que resurgio seu doce, e charo 
Senhor, e co alma leda vay correndo 
Consolar do bom Pedro o desemparo. 

ANT. FERH., ELEO. IX. 

DESEMPATADO, part. pass. de Desem- 
patar. Em que ha desempate; que se des- 
empatou. 

DESEMPATAR, v. act. (Do des prefixo, 
e empatar). Fazer cessar o empate; tirar, 
desfazer a igualdade que produz indeci- 
são.— Desempatar o jogo, os votos. 

— Figuradamente : Desimpedir, des- 
embaraçar, tirar o estorvo que impedia a 
decisão ou continuaçao de alguma cousa. 
— Desempatar a demanda, o negocio, a 
obra. 

DESEMPATE, s. m. (De des prefixo, e 
empate). Cessação de empate ou do es- 
torvo, acção de fazer cessar o empate so- 
bre caso duvidoso. 

— Figuradamente: Destruir os obstá- 
culos que impediam o proseguimento de 
alguma transação, negocio, etc. 

•j" DESEMPAVEZÀDO, part. pass. de 
Desempavezar. 

DESEMPAVEZAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e empavezar). Termo Náutico. Ti- 
rar os pavezes ás náos, ás galés, etc. — 
Desempavezar o navio. 

DESEMPEÇADAMÈNTE, adv. (De des- 
empeçado, com o suffixo «mente»). Des- 
embaraçadamente, correntemente. 

DESEMPEÇADO, part. pass. de Desem- 
peçar. 

DESEMPEÇAR, v. act. (De des prefixo, 
e empeçar). Desembaraçar, desimpedir, 
tirar o que estorva o paço, o caminho, o 
andar. — Desempeçar o navio do baixo. 

— Figuradamente: Livrai-, alliviar.— 
Desempeçar o animo de paixões. — Des- 
empeçar a lingua em fallar. 

— Desempeçar-se, v. refi,. Desembara- 
çar-se.— Desempeçar-se de trabalhos, de 
cuidados, d'occupa<pes. 

— Desempeçar-se do ataque, da fúria 
do inimigo. 

DESEMPECÊR, V. act. (De des prefixo, 
e empecer). Desempeçar, desembaraçar 
do que estorva a marcha, o progresso, o 
adiantamento, o conseguimento d'alguma 
cousa. — Desempecer o desenvolvimento 
da industria, o progresso das sciencias, 
das artes, da civilisação. 

DESEMPEÇO, s. m. (De des prefixo, o 
empeço). Acção de tirar o que empece, 
embaraça, estorva. 

— Remoção, desimpedimento do que 
paralisa o progresso, o desenvolvimento 
d'alguma cousa. 

— Figuradamente : Allivio, desencar- 
go, descargo, desobriga.— Desempeço de 
nossas almas, para as livrar de encargos 
que empeçam á salvação. 

DESEMPEDERNECÈR. Vid. Desempe- 
dernir. 

t DESEMPEDERNIDO, part. pass. de 
Desempedernir. 

DESEMPEDERNÍR, v. act. (De des pre- 
fixo, e empedernir). Desempedrar. 

— Figuradamente : Amollecer, abran- 
dar. — Desempedernir o coração de pe- 
dra, as entranhas endurecidas. 

DESEMPEDI... As palavras, que come- 
cem por Desempedi..., busquem-se com 
Desimpedi... 

f D£SEMPEDRÀDO,^aj'í. pass, de Des- 
empedrar. 

DESEMPEDRÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e empediar). Tirar, arrancar as pe- 
dra», descalçar. — Desempedrar a calça- 
da, o pavimento, o lageado. 

— Termo d'Agricultura. Alimpar de 
pedras um campo, tirar as pedras que 
estorvam a lavoura. — Desempedrar um 
campo, uma terra para melhor se cultivar. 

— Figuradamente : Desfazer, abran- 
dar a dureza do coração empedernido. 

DESEMPEGÁDO, part. pass. do Desem- 
pegar. 

DESEMPEGÃR, v. act. (De des prefixo, 
e empegar). Tirar, safar do pégo. 
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— Desempegar o moinho, graduar ou 
diminuir o excesso d'agua que impede o 
movimento do rodiíiio. 

DESEMPENÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
empenado, com o suffixo «mente»). Des- 
embaraçadamente, som pusillanimidade. 

DESEMPENÁDO, part. pass. de Desem- 
penar. 

DESEMPENÁR, v. act. (De des prefixo, 
e empenar). Tirar o empeno. 

— Examinar, por meio de desempe- 
nos, se uma peça de madeira ou do pe- 
dra, está empenada ou curva; e desfazer 
o empeno achado, empregando para isso 
os meios mais adequados. 

— Desempenar-se, refi. Perder o 
empeno, endireitar-se, ficar sem curva ou 
lombada. 

f desempenhado, part. pass. de Des- 
empenhar. 

DESEMPENHADÔR, A, s. m. (Do tliema 
desempenho, de desempenhar, com o suf- 
fixo «dôr»). Pessoa que desempenha pe- 
nhor, divida, obrigação, promessa. 

DESEMPENHAMÊNTO. Vid. Desempe- 
nho. 

DESEMPENHAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e empenhar). Resgatar a cousa em- 
penhada, remir o penhor satisfazendo a 
divida que com ella se segurara. 

— Livrar alguém das sHas dividas pa- 
gando-as por elle. 

— Cumprir com, satisfazer á obriga- 
ção, promessa, expectação, preencher.— 
aMas, para resalvar de escandalo, des- 
empenharei o caracter especial prologeti- 
co.t Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 57. 

— Executar com perfeição, ainda que 
involuntariamente, qualquer papel que se 
lhe faça representar «Deixamos o jan- 
tar que nos preparara a senr." Clemen- 
cia de Catania e fomos visitar o oratorio 
da Senhora da Conceição do Quamá de 
Pedro Furtado, que desempenhou o ap- 
pellido n'este dia, porque os 60 Índios lhe 
furtaram laranjas horrorosamente e as me- 
lhores d'aquelle rio.» Bispo do Grão Pará, 
Memórias, p. 178, 

— Desempenhar a promessa, a pala- 
vra. 

— Desempenhar os seus deveres, óbri- 
gaçdes. 

— Desempenhar uma commissão, etc. 
— Desempenhar-se, v. refl. Livrar-se do 

empenho, pagando as dividas contraídas. 
— Cumprir com as suas obrigações sa- 

tisfazendo bem qualquer empenho de va- 
lor, de talento, de gerencia e administra- 
ção de officio ou negocio. 

— Executar com perfeição, esmerar- 
se, satisfazer á palavra, promessa, ou em- 
penho do qualquer natureza que elle seja. 

DESEMPÊNHO, s. m. (Do des prefixo, 
e empenho). Acção de desempenhar, ou 
desempenhar-se. 

— Estado do que estó, desempenhado 
de dividas. 

— Figuradamente: Satisfação, execu- 

ção, preenchimento. — Desempenho da 
palavra, promessa, obrigação contraída, 
dever, etc. — <íSeu desempenho foy com- 
por em síncoenta annos sincoenta outavas 
a São Thomé; e no cabo erroulhe a huma 
os consoantes, n Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 203. 

DESEMPÈNO, s. m. (De des prefixo, e 
empêno). Acção de desempenar; estado 
do que está desempenado. 

— Figuradamente : Desembaraço, afou- 
teza; direitura do corpo. 

— PI. Desempênos. Termo de Carpin- 
teria. Instrumento composto de duas re- 
gras pequenas d'igual largura, que pos- 
tas uma em cada extremidade da trave, 
taboa ou pedra, e dirigindo por ellas o 
raio visual, se conhece se a face la\Tada 
tem altibaixos, voltas, torceduras, gros- 
suras dcsiguaes, ou está bem plana e des- 
empenada. 

desemperrar, V. act. (De des prefi- 
xo, e emperrar). Tirar o emperramento, 
fazer ceder da pertinacia, da emperrada 
obstinação. 

— V. n. Perder o emperramento. 
— Figuradamente: Ceder da pertina- 

cia, da grande obstinação. 
— Desemperrar-se, v. refl.— Á força da 

nossa perseverança, desemperrou-se da 
pertinacia em que permanecia. 

DESEMPÈRRO, s. m. (De des prefixo, 
e emperro). Mudança operada no animo 
da pessoa emperrada. 

f DESEMPESTÁDO, part. pass. de Des- 
empestar. 

DESEMPESTÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e empestar). Livrar da peste, dos 
miasmas pútridos ou deleterios, desinfec- 
cionar. 

DESEMPLASTÁDO, part. pass. de Des- 
emplastar. 

DESEMPLASTÂR, v. act. (De des pre- 
fixo, e emplastar). Tirar o emplasto que 
se havia applicado sobre alguma parte do 
corpo. — Desemplastar um braço ou per- 
na fracturada.—Desemplastar o ventre, 
depois de curada a ruptura umbilical, tão 
freqüente nas creanças. 

t DESEMPOÀDO, part. pass. de Des- 
empoar. - 

DESEMPOÀR, V. act. (De des prefixo, 
o empoar). Alimpar, sacudir o pó.—Des- 
empoar o vestido, o chapéo, o calçado de 
quem vem de caminhar. 

— Desempoar a cabeça, tirar-lhe os 
polvilhos, lavando-a. 

— Tirar do pó alguns objectos que d'el- 
le estavam cobertos. — Desempoar ma- 
nuscriptos, escripturas antigas, revolvel- 
as e sacudir o pó que as cobre. 

— Desempoar-se, v. refl. Alimpar-se 
do pó, lavar-se dos polvilhos, da poeira 
do caminho, etc. 

DESEMPORRECÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e empobrecer). Tirar alguém da po- 
breza, fornecer-lhe meios de viver sem 
privações. 

—Figuradamente: Desempohrecer 
língua, introduzir-lhe tei-inos de que ca- 
rece, ou formar palavras novas para ex- 
primir novas idéias. 

— V. n. Sair da pobreza, enriquecer. 
DESEMPOÇÀR, V. act. (De des prefixo, 

e empoçar). Tirar do poço. 
— Figuradamente : Tirar de logar pro- 

fundo, occulto, recondito.— É necessário 
desempoçar a verdade, isto é, tii'al-a de 
logar profundo ou d'onde está muito oc- 
culta. 

DESEMPOEIRÁR, v. act. (De des pre- 
fixo, e empoeirar). Tirar, sacudir a po®'* 
ra; alimpar o que está empoeirado. 

— Figuradamente: Esclarecer o espi' 
rito. —Desempoeirar a cabeça, isto é des- 
truir prejuizos, desarraigar superstições- 

t DESEMPOLEADO, part. pass. do DeS- 
empolear. 

DESEMPOLEAMÊNTO, s. m. (De de® 
prefixo, e empoleamento). Purificação do 
contacto com poleá. , 

DESEMPOLEÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e empolear-se). Termo indiano. 1*^' 
rificar o naire ou brahmane do interaic 
resultante do contacto com um homem 
casta poleá. 

— Desempolear-se, v. refl. Purificar- 
se, mimdificar-se. — Os Malabares, 
se desempolearem, fazem grandes cef^^^ 
monias ou superstições, pondo em 
ca varias expiaçoes e ceremonias 

DESEMPOLEÀDO, part. pass. de DeS- 
empolgar. (• 

DESEMPOLGÀR, v. act. (De des pre^l] 
xo, e empolgar). Largar das garras, s 
tar o que estava empolgado. . 

— Soltar, desfechar, desarmar o 
ou bósta empolgada. ^ 

— Figuradamente : Largar, solto"" 
que se tinha apanhado. g 

DESEMPÕR, V. a. (De des prefixo, ^ 
empôr). Tirar o que está de 
empósta.—Desempôr o bosque, o g, 

— Figuradamente : É necessário 
cmpôr as affeíções da carne e 
rar os obstáculos com que ellas so 
vessam. «gj, 

DESEMPOSSADO, part. pass. de u 
empossar. 

DESEMPOSSAR, V. act. (De des p 
xo, e empossar). Desapossar, s.o 
se a alguém, despojar do possess' 
possuidor. lastai"' 

DESEMPRASTAR. Vid. Desempia 
desempregar, V. act. (De deS F 

xo, e empregar). Tirar o ^ of' 
guem ; demittir, exonerar do log^ 
fiei o. 

DESEMPRENHAR, v. n. (De 
prenhar). Parir. 

des, e ei»' 

Figuradamente: Termo^^ alg'"""' 
Desembuchar, dizer 
cousa de que so fazia grande "ij JeS 

DESEMPÜLHAR-SE, V. 
prefixo, e empulhar). Retorq^i^' 
as pulhas ou injurias grosseira * 
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desempunhádo, part. pass. de Des- 
®ttipunhar. 

DESEMPUNHÁR, V. act. (De des pre- 
"xo, e empunhar). Largar, soltar o que 
®stava empunhado.—Desempunhar a es- 
pnauj o sceptro. 

Termo Antigo. — Desempunhar a 
^^pada, isto é, tiral-a do punho ou cabo 
onde a mao aperta para a empunhar. 

t DESENAMORADO,^arí. pass. de Des- 
®iiamorar. 

DESENAMORÁR, V. act. (De des prefi- 
e enamorar). Tirar alguém do seu 

'íamoro, fazer-lhe perder o amor que tem 
pessoa de diíFerente sexo. 

Desenamorar-se, v. reji. Perder o 
amor, cessar de amor, cessar de amar, 

estar namorado ; deixar o namoro, per- 
o amor que tinha ao namorado ou á 

'namorada. 
t DESENCABADO, part. pass. de Des- 

encabar. 
DESENCABÁR, í;. act. (Dc des prefixo, 

® encabar). Tirar, fazer sair do cabo; 
'^ar o espigSo ou cunha embebida em ca- 
° oii punho. — Desencabar a faca ou 

garfo. 

, Tirar o cabo atoehado no- olho ou 
vado. — Desencabar a enxada, o mar- 

® o machado, a foitce, a lança. 
"7-Tirar do punho, Desencabar a es- 

pada. 

, Dçsencabar-se, v. refl. Desempu- 
^'■-se ; sair do cabo ; soltar-se doalvado. 

„ ®ESENCABEÇÁR, V. act. (De des pre- 
^^0, e encabeçar). Tirar da cabeça, des- 

casquetar, dissuadir alguém d'um erro, 
•Bania, preoccupação. 

"T Desencabeçar-se, v. n. e refl. Ter- 
i^orense. Perder o privilegio de lavra- 

^ encabeçado em casal dc senhorio pri- 
'f|'ado para não pagar jugada. 

^^ESENCABRESTÁDAMÈNTE, adv. (De 
n ®®ncabrestado, com osuffixo «mente»), 

cabresto. 
jp- Termo Popular. Desenfreadamente. 

. T DESENCABRESTÁDO, part. pass. de 
"®seucabrestar. 
fi ^^SENCABRESTÁR, V. act. (De des pre- 

^ o encabrestar). Tirar o cabresto. 
, ®sencabrestar-se, v. refl. Soltar-se 

cabresto. 

ffpT~ %uradamente e popular: Desen- 
^r-se, 

j^^DESENCACHÀR, V. act. (De des prefi- 

®'tav Descobrir a parte que 
 ^ciieachada, encoberta. 
j. ^ ®®^iicachar-se, v. refl. Descobrir-se. 

eucaS^gg^^^^ADEÁDO.parí. pass. de Des- 

jj^^esencadeár, V. att. (De des preíi- 
der ,®'^'^3dear). Tirar a cadeia, desp ren- 

° atado, en- 
P''cso ou ligado com cadeia. — 

wma pessoa ou cousa. — «O 
do Corregedor ha de trazer 

quatro homens, e o Carcereiro dos Ouvi- 
dores dons homens; e esto pera encadear, 
e desencadear os prezos, e guardar as 
Cadêas.» 

— Figuradamente: Desunir, desligar 
as cousas que tem certa connexão entre 
si, e dependencia reciproca. — Desenca- 
dear os laços sociaes. 

— Desencadear os cidadãos, suscitan- 
do questões entre elles. 

DESENGADERNAÇÃO, s. /. (De des pre- 
fixo, e encaderiiação). Acção de desen- 
cadernar um livro. 

DESENCADERNÁDO, part.pass. deDes- 
encadernar. 

DESENCADERNÁR, v. act. (Dc des pre- 
fixo, o encadernar). Desfazer a encader- 
nação. — Desencadernar um livro. 

— Dcsconjunctar^ desencaixar, tirar 
do encaixe. — Desencadernar o navio. 

— Desencadernar-se, v. refl. Desfa- 
zer-se a encadernação do livro. 

— Desconjunctar-se. 
— Desencadernarem se as madeiras 

com as voltas da querena. 
DESENCAIXADAMÊNTE, adv. (De des- 

encaixado, com o suffixo «mente»). Des- 
conjuntadamente, fora de proposito, des- 
locadamente. 

DESENCAIXÂ!)0, part. 2Mss. de Desen- 
caixar. 

DESENCAIXAMÊNTO, s. m. (De des 
prefixo, o encaixamento). Acçào de des- 
encaixar ou desencaixar-se. 

— Desencaixamento d'um osso, luxa- 
ção, deslocação. 

DESENCAIXAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e encaixar). Tirar alguma cousa do 
encaixe onde joga; deslocar, tirar da 
junta, desconjunctar. — Desencaixar os 
ossos. 

— Figuradamente: Distrair, fazer sair, 
desviar. — Desencaixar a jiistiça do seu 
curso. 

— Termo Familiar. Soltar, proferir.— 
Desencaixar uma asneira, uma parvoice. 

— Termo de Hydraulica. Separar tubos 
que estavam encaixados uns nos outros. 

—Desencaixar-se, v. refl. Sair do encai- 
xe, gonzos ou quicios, desconjuntar-se. 
— Desencaixar-se as madeiras de navio, 
as pedras d'um edifício a ponto d'amea- 
çar ruina. 

— Termo poético.—Desencaixar-se o 
céo, abalar-se dos polos. 

— Figuradamente: Desencaixar-se com 
uma parvoice, soltar-se, dizendo asneira 
desabalada. 

DESENCAIXE. Vid. Desencaixamento. 
DESENCAIXOTADO, pass. de Des- 

encaixotar. 
DESENCAIXOTAR, v. act. Tirar as fa- 

zendas, as mercadorias das caixas ou cai- 
xotes onde estão acondicionadaa. — Des- 
encaixotar uma planta ou arbusto para o 
transjflantar. 

f DESENCALHADO, part, pass. de Des- 
encalhar. 

DESENCALHAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e encalhar). Tirar, fazer sair uma em- 
barcação do logar onde estava encalhada. 

— Figui-adamcntc : Pôr em movimen- 
to um humor que estava detido em algu- 
ma parte do corpo, desfazer o encalhe, 
desobtruir. — Desencalhar glandulas, en- 
tranhas, etc. 

■— Desencalhar a penna com a primei- 
ra palavra, começar a escrever. 

— V. n. Sair d'ondc estava encalhado. 
— O navio desencalhou na enchente da 
maré. 

DESENCALHE, s. m. (De des prefixo, 
e encalhe). Acção e effeito de desenca- 
lliar; estado da cousa desencalhada. — 
Desencalhe do navio, dos humores. 

DESENCALMADAMÈNTE, adv. (De des- 
eucalmado, como suffixo «mente»). Livre 
de calma. 

— Figuradamente: Sem paixão, de 
sangue frio. — Commetter crimes desen- 
calmadamente. 

— Desafrontadamente, sem pejo, des- 
caramento , i mpudentementc. 

DESENCALMADO, part. pass. dc Des- 
encalmar. 

DESENCALMAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e encalmar). Alliviar do rigor da cal- 
ma, desaffrontar. 

Por cima d'o3ta rocha brandamente 
Só Zcijhyro aspirando desencalma. 

IlEBN., ECL., 11. 

— Descalmar-se, v. refl. Refrescar-se, 
desafrontar-sc da calma. 

— Figuradamente: Desapaixonar-se, 
desagastar-se, desenfadar-se. 

DESENCAMINHÀDAMÊNTE, adv. (De 
desencaminhado, com o suffixo otmente»). 
Fóra do verdadeiro caminho, extravia- 
damente. 

desencaminhado, 2;orí._pass. deDes- 
encaminhar. 

DESENCAMINHADÔR, A, s. (Do des 
prefixo, e encaminhador). Pessoa quedes- 
encaminha outras, que desvia da virtude 
e boa conducta, dos bons costumes. 

— O que desencaminha direitos per- 
tencentes á fazenda, portagens ou outros 
quaesquer rendimentos subtraídos ao ma- 
nifesto. 

— O que recebeu ou cobrou as rendas 
do Estado ou de particulares que lhe fo- 
ram confiadas, e as extraviou de modo a 
não dar boa conta d'ellas. 

DESENCAMINHAMÊNTO, s. m. (Do des 
prefixo, c encaminhamento). Acção effei- 
to de desencaminhar, ou deseneaminhar- 
se; desvio, erro de caminho. — íE esso 
meesmo dizemos que se se Ih^ ãesencami- 
nhassem suas campanhas, que devem ha- 
ver pena, segundo o damjmo, que lhe vies- 
se polo seu desencaminhamento, se este 
Almocadem lho num podesse vedar; elpo- 
dendo-o vedar, a ciãpa, e a pena sua de- 
ve seer.x) Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
Tit. G6, § 3. 
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— Descomedimento, má conducta. 
DESENCAMINHÁR, v. act. (De des pre- 

fixo, e encaminhar). Desviar apartar do 
caminho direito, fazer perder o bom ca- 
minho por êrro, engano ou malicia. 

— Figuradamente : .Extraviar, induzir 
em êrro, perverter, depravar, desviar, 
dirigir mal a conducta d'alg-iiem. — Des- 
encaminhar alguma pessoa das suas obri- 
gações, deveres e virtudes. 

— Apropriar-se furtivamente d'alguma 
cousa, dar-lhe applicação differente da 
que lhe estava destinada, dar descami- 
nho.— Desencaminhar as rendas publi- 
cas. 

— Roubar, furtar, defraudar. — Desen- 
caminhar o dinheiro do Estado, dispen- 
del-o cm cousas para que nào fòra appli- 
cado ou convertel-o em uso proprio e fur- 
tivo. — Desencaminhar o dinheiro ■prove- 
niente d'esmolas, nào o dar, guardal-o 
para si.— Desencaminhar uma rez do re- 
banho, leval-a furtada. 

— Passar a occultar a fazenda que de- 
via ser manifestada nas alfandegas ou 
barreiras, subtrainda-a assim á acção do 
fisco, aos direitos que devia pagar. Vid. 
Contrabando. 

— Desencaminhar-se, v. refi. Desviar- 
se do rumo que seguia. 

— Figuradamente: Extraviar-se, per- 
der-se, pcrverter-se, depravar-se, afas- 
tar-se de tudo o que a boa e sã moral 
aconselha. 

DESENCAMISADO, part. pass. de Des- 
encamisar. 

DESENCAMISÀR, v. act. (De des pre- 
fixo, e encamisar). Escamisar, tirar a ca- 
misa ao milho. 

— Tirar o caparao ás aves de rapina. 
— Desencamisar o falcão. 

DESENCAMPÁR, v. act. (Do des prefi- 
xo, e encampar). Termo Forense. Desfa- 
zer a encampação, aceitar o que se havia 
encampado. 

DESENCANALHÃR, v. act, (De des pre- 
fixo, e encanalhar). Tirar da classe da 
canalha, elevar acima da canalha. 

— Corrigir os vicios, os maus hábitos 
contraídos na convivência com a canalha 
ou plebe. — Desencanalhar da má candi- 
ção e vicios primitivamente adquiridos. 

f DESENCANDEADO.jparí.jpass. dcDes- 
encandear. 

DESENCANDEAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e encandear). Fazer vêr claro, sem 
candeínhas. — Desencandear os olhos, ti- 
rar-lhes as candeinhas. 

f DESENCANGALHAR, V. act. (De des 
f)refixo, e encangalhar). Tirar as canga- 
has á besta. 

— Tirar á canga os cangalhos ou can- 
zís. 

— Termo Náutico. Desembaraçar-se da 
embarcaçào com a qual se atracou ou 
abordou outra casualmente. 

desencantarão, s. f. (De des pre- 
fixo, e encantação). Diligencia, cuidado 

para desencantar ou descobrir algum the- 
souro. 

DESENCANTADO, part. pass. de Des- 
encantar. 

DESENCANTADÒR, a. s. 2 gen. (De des 
prefixo, e encantador). Pessoa que des- 
encanta, descobre ou pertende descobrir 
cousas maravilhosas, raras. 

DESENCANTAMÊNTO, s. m. (De des 
prefixo, e encantamento). Acção e effeito 
de desencantar ou quebrar o encanto. 

— Estado do que está desencantado. 
— Figuradamente: Sentimento que faz 

experimentar a desillusão. 
desencantar, V. act. (De des prefi- 

xo, e encantar). Desfazer o encanto ou 
encantos, quebrar o encantamento.— « É? 
porque n'isto sua tenção não veio do fim 
que esperava, como quem este lugar sa- 
bia, vendo-se já desesperada dos outros 
remedios, trouxe comsigo os tres cavallei- 
ros que matastes, que eram de sua gera- 
ção, e a mim com elles, mais por engano, 
que por vontade; e asse7itando-se nesta 
terra, desencantou a ilha com proposito 
de todolos cavalleiros, que a ella viessem, 
fazer matar ou prender pera satisfação 
do seu desejo.D Francisco de Moi'aes, Pal- 
meirim d'Iuglaterra, cap. 58. 

— Tirar alguém do encantamento. — 
nE depois que o pôs naquelle estado en- 
cantou-o desta maneira: que ninguém o 
podesse vencer nem desencantar, senaõ 
aquelle que amasse mais perfeitamente do 
que seu pai amara a ella.d Barros, Cla- 
rimundo, Liv. ii, cap. 14. 

— Achar alguma cousa, e tiral-a d'on- 
de estava escondida, sem quo d'ella se 
soubesse, 

— Figuradamente : Descobrir alguma 
pessoa que estava occulta ou que era dif- 
ficil de encontrar. 

— Achar cousa muito preciosa. — Des- 
encantar thesouros. 

D,i Boffrega ambição 
Já mais seguir os passos determinas, 

Por medoiilio curtào 
A ir desencantar preciosas minaa; 
Mas antes, seai tentar arduas emprezaa, 
Zombas da honras, zombas das riquezas. 

J. X. DE MATTOS, BIUAS, p. 1 I 2 (3." cd.). 

desencanto, s. m. (De des prefixo, 
e encanto). Acção e effeito de quebrar o 
encanto ou encantamento, de destruir o 
prestigio, ou o supposto malefício. 

DESENCANTOAR, V. act. (De des prefi- 
xo, e encantoar). Tirar alguém do canto 
ou retiro onde estava encantoado, tirar da 
solidão. 

— Figuradamente : Tirar de estado ab- 
jecto, da abjecção, do abatimento. 

f DESEMCAPELADO, pari. pas«. dcDes- 
encapetlar. 

DESENCAPELLAR, V. act. (Do des pre- 
fixo, e encapellar). Tirar o capello da 
cabeça, ou da peça d'artilheria; desfazer 
o que estava encapellado. — Desencapel- 
lar uma herdade. 

— Termo Náutico. Tirar a enxarcia ou 
cordas que vem caindo pelo calcez do 
mastro. 

— Tirar as encapelladuras pelo mesmo 
logar por onde foram introduzidas, affas- 
tando-as do apparelho. 

— V. n. Surdir a embarcação aciia^ 
das vagas. 

t DESENCARALHAR, V. n. (De des, e 
encaralhar). Termo de Nautica. Sair 
alça um moitão, cademal, sapata. 

— Termo Baixo. Perder o pejo, ps""' 
der a côr que subia ás fiaces. 

DESENCARAPINHAR, V. act. (De deS 
prefixo, e encarapinhar). Desfazer a ca- 
rapinha, desencrespar o cabello riçadO) 
ou enriçado. 

t DESENCARCERADO, part. pass. «e 
Desencarcerar. 

DESENCARCERAR, V. act. (De des pre- 
fixo, c encarcerar). Tirar do cárcere, sol- 
tar da prisão, pôr em liberdade. _ , 

— Desencarcerar-se, v. refi. Sair do 
cárcere ou prisão. 

— Figuradamente : Desencarcerar-se 
alma, separar-se do corpo. 

DESENCARREGADO, part. pass. deDeS" 
encarregar. 

DESENCARREGAMÊNTO, 5. m. (Do the- 
ma desencarrega, de desencarregar, 
o suffixo «mentoí). Desobrigação, 
fação, descargo ou pagamento do bene 
ficio recebido. 

DESENCARREGAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e encarregar). Livrar do encargO; 
obrigação, cuidado. 

— Absolver, exonerar, alliviar. — 
encarregar alguém d'uma culpa. 

— Desencarregar a consciência, sí' 
fazer a deveres moraes, a encargos, " 

J TlPS- 
DESENCARRETÁD0,j9arí.i?í(««- 

DESENCÁrRETAR, V. act. (De des 
fixo, e encarretar). Termo d'Artilhe 
Desmontar a peça da carreta. 

DESENCASADO, part. pass. de Dese 
casar. . g 

DESENCASAR, V. act. (De des j^o 
e encasar). Tirar de casa, do taiJO 
do xadrez ou das damas. UMti 

— Figuradamente: Tirar do seu & 
da sua marcha, andamento regular. 

DESENCASQUETADO, part. 
Desencasquetar. 

DESENCASQUETAR, V. act. (1^®, 
fixo, e encasquetar). Termo 
Despersuadir, tirar a alguém da 
alguma preoccupação, erro, ou 
cousa de que elle está capacitad(^^^^^j. ^ 

— Desencasquetar-se, v. reji" 
infatuaçSo. jgg pr"' 

ESENCASTELLÁR, V. act. (^®. jgo 
fixo, e encastellar). Lançar o 
ra do castello. jgs P''j' 

DESENCASTOAR, V. act.' ( ^^0. vi®' 
fixo, e encastoar). Tirar o ca 
Desengastar. 
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DESENCATARROÁR, V. act. (De des 
pi^enxo, e encantarroar-se). Curar alguém 

6 catarro ou defluxo. 
DESENCAVALGÁDO, part. pass. de Des- 

®ncavalgar. 
DESENCAVALGÀR, V. act. (De des pre- 

^0) e encavalgar). Fazer cair ou des- 
®^valgar o cavalleiro. 

desmontar ou desencarretar a peça 
^artilheria. 

DESENCAVÀR. Vid. Desencabar. 
^ESENCAX... As palavras, que comc- 

Çam por desencax..., busquem-se com 
"fisencaix... 

DESENGEPADO, part. pass. de Desen- 
cepar. ^ 
g J^ESENCEPAR, V. act. (De des prefixo, 

^0 desusado encepar, derivado de ce- 
P®)- Termo Náutico. Tirar o cepo da an- 
cora. ' 

, ' Termo d'Artilheria. Desencarretar, 
fismontar as peças das suas carretas, ou 

reparos. 
^ t DESENCERRÀDO, part. pass. de Des- 
®lcerrar. 

DESENCERRAMÊNTO, s. m. (De des 
P '^nxo, e encerramento). Acção e eífeito 
^6 desencerrar. 

DESENCERRÁR, v: ací.(De des prefixo. 
Tirar do encerro, dar liber- 

e ao que estava encerrado, soltar do 
Cerramento ou prisão. 

^^^'■íKÍamente : Patentear, mani- 

® Sol na escuridão fica sumido, 
horrorisada a natureza, 

ontanhas ergue o mar, vulcões a terra, 
sons que o côro estygio desencerra ; 

entretanto o miserrimo consorte 
entre os filhos, a lut^ir co'a morte. 

karboza du bdcage, medéa. 

"""Abrir, descobrir; Desencerrar o peito. 
POET. : Desencerrar o rosto do 

^tirar o véo, mostrar o rosto. 
«oltar, fazer predicções : Desencer- 

'^^ticinios. 
ijjf^^®®cobrir, desenvol/er, aclarar, ma- 

desencerrar iima antigüidade. 
^^^Jicerrar-se, v. reji. Saírdaclau- 

jadn' ^PP''^i'6cer a pessoa que estava ano- 
i^orte de parente. 

^guradamente: Mostrar-se, rom- 
o sol d^ entre as nu- 

jJ^^cscobriu-se. 
e en . V. act. (De des prefixo, 

«_nco,far). Tirar a coifa. ^ 

eg^jQ^ d'Artilheria.—Desencoifar a 
 ^irar-lhe a coberta da escova. 

peça de artilheria. 
Desencollar. 

fijco ^^IjERISARj I;. act. (Dó despre- 
Wa' a .^'^colerisar). Fazer passar a co- 

^^^''''''lerisar-se, v. refi. Dcsagas- 

l^Espíl' 
® ®iicoih "• des prefixo, 
c que Estirar, alargar ou estender 

encolhido. — Desencolher os 
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Jiomhros, dar ao pescoço a sua posição e 
direcção natural. 

— Desencolher o panno, as velas, cs- 
tendel-as. 

— Desencolher-se, v. rejl. Estirar-se, 
estender-se, voltar ás suas dimensões o 
que estava encolhido. 

— Desencolher-se com algutm, haver-se 
com desembariiço, com despejo, liberdade. 

DESENCOLHIDO, part. pass. de Desen- 
colher. 

DESENCOLHIMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e encolhimento). Acção e eífeito de 
desencolher. 

— Figuradamento: Desembaraço, des- 
pejo, desenvoltura. 

DESENCOLLAR, v. act. (De des prefixo, 
e encollar). Termo de Constracção. Lim- 
par aborda da taboa com a junteira; aplai- 
nar a borda da taboa, servindo assim des- 
encollada ou aplainada, para guiar o ar- 
tista no desbaste que depois faz com a 
enxó, afim de ficar bem desempenada. 

DESENCOMMENDAR, v. act. (De des 
prefixo, c encommendar). Dar contraor- 
dem para que se não execute a obra ou 
commissão cncommendada. 

— Desencommendar se, v. reJi. Desen- 
carregar-se d"alguma encommenda. 

DESENCONCHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e enconchar). Fazer sair da concha, 
soltar, extrair, tirar da concha. 

— Figuradamente: Desencarcerar. 
— Desenconchar-se, v. refi. Sair de 

concavidade, de logar recondito. 
DESENCONTRADO, part. pass. de Des- 

encontrar. 
DESENCONTRAR, v. act. (De des pre- 

fixo, e encontrar). Fazer com que duas 
cousas ou pessoas se não encontrem, e te- 
nham ou sigam direcções que não coinci- 
dem'.— Desencontrar os dentes de duas 
rodas. — Desencontrar os passos, os pés 
na dansa.— Desencontrar os golpes. 

— F. n. Discordar, não._conformar. 
— Desencontrar-se, v. refi. Não cn- 

contrar-se uma pessoa com outra, indo 
por diíferentes caminhos ou em tempos 
diversos. 

— Seguir, ter direcção que não coincide 
com outra opposta e fronteira. Diz-se do 
espaço e do tempo. — Desencontrei-me 
d'um amigo. — Desencontramo-nos no lo- 
gar e na hora. 

— Figuradamente : Discordar, differir, 
não se conformar, diversificar. — Desen- 
contrar-se no parecer, na opinião. 

— Desencontrar-se na côr, no vestir. 
— Não condizer. — Usa-se seguido de 

com, ou de. —Desencontrar-se com al- 
guém ou de alguém, em logar, opinião, 
proceder, vontade, etc. 

DESENCONTRO, s. m. (Do des prefixo, 
e encontro). Acção e eífeito de desencon- 
trar-se; direcção opposta e alternada. 

— Desvio no caminho, do logar ou 
tempo, falta de coincidência no tempo ou 
no espaço. 
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— Figuradamente : Divergencia d'opi- 
niões, vontades. 

—Desconformidade, discrepância, des- 
igualdade. 

— Opposição na côr, na figura, na si- 
tuação. 

DESENCORDOAR, v. act. (Do des pre- 
fixo, e encordoar). Tirar as cordas a ura 
instrumento musico, a um arco. 

DESENCORPORAR. Vid. Desincorporar. 
DESENCOSTALAR, v. act. (De des pre- 

fixo, e encostalar). Desigualar os cos- 
taes em peso e volume, occasionando as- 
sim o freqüente desequilibrio da carga. 
— Esse costal vai desencostalar o outro. 

— Tirar os costaes ou saccos do cos- 
tado d'uma besta de carga, descarregal-a. 

DESENCOSTAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e encostar). Apartar alguma pessoa 
ou cousa do encosto ou apoio, fazer com 
que não fique encostada. — Desencostar 
o Iraço. — Desencostar a lança. 

— Desencostar-se, v. refi. Apartar-se 
do encosto, endireitar-se ; diz-se das pes- 
soas. 

— Figuradamente : Deixar o amparo, 
o arrimo. 

— Termo Náutico. Aífastar-se, retirar- 
se para longe da costa. 

DESENCOUTAR, v. act. (De des prefi- 
xo, c encoutar). Franquear a coutada, 
tirar lhe o privilegio de couto ; diz-se das 
matas que eram do contada, das quaes 
se precisava tirar madeiras de constrac- 
ção. Vid. Descontar. 

DESENCOVAR, v. act. (De des prefixo, 
e encovar). Tirar, fazer sair da cova ou 
toca. — Desencovar a lehre, uma cobra, 
insectos. 

— Figuradamente : Descobrir, achar, 
desencantar d'um logar occulto. 

DESENCRASSAR. Vid. Adelgaçar. 
f DESENCRAVADO, part. pass. de Des- 

encravar, 
DESENCRAVAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e encravar). Tirar, arrancar um cra- 
vo ou prego. — Desencravar um cavallo, 
tirar-lhe do pé um cravo que o fazia co- 
xear. 

— Desencravar uma peça d'artilheria, 
tirar-lhe do ouvido o prego com que es- 
tava encravada. 

— Despregar (desusado). Desencrava- 
ram a Christo da cruz. 

DESENCRESPAR, v. act. (De des pre- 
fixo, c encrespar). Desfazer o que estava 
crespo ou frizado, alizar. Desencrespar o 
cahello. 

— Desencrespar-se v. refi. Perder o 
crespo. Desencrespar se a trança, os ca- 
racoes feitos no cabello; alizar-se o ca- 
bello encrespadp ou encaracolado. 

— Figuradamente : Desencrespar-se o 
mar, abrandar as ondas picadas. 

— Perder do rigor, amenizar-se. Des- 
encrespar-se a fronte do homem austero, 
severo, isto 6, mostrar-se mais alegre e 
prazenteiro. 
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DESENCURRALÁDO,^arí. pass. deDes- 
encurralar. 

DESENCURRALAR, v. act. (Do dss pre- 
fixo, e encurralar). Soltar, tirar, e pôr 
fóra do curral. — Desencurralar o gado. 

— Figuradamente: Desbloquear a ar- 
mada bloqueada em algum porto, ou exer- 
cito ao qual se tinha cortado a retirada. 

DESENCURVAR, v. act. (De des prefixo, 
e encurvar). Desfazer a curva ou linha 
curvilinea; endireitar. 

— Deseiicurvar-se, v, refl. Endirei- 
tar se, perder a curva. 

DESENDEUSAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e endeusar). Privar do endeusa- 
mento. 

— Desabusar da pertenção á superiori- 
dade sobre a natureza Inumana. 

DESENDIVIDADO, part. pass. de Des- 
endividsr. 

DESENDIVIDAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e endividar). Livrar alguém de di- 
vidas, pagando-as por elle. 

— Dar-lhe quitação, desobrigal-o. 
— Desendividar-se, v. refi. Livrar-se, 

desonerar-se de dividas, satisfazel-as. 
DESENFADADAMENTE, adv. (De des- 

enfadado, com o suffixo «mente»). Com 
desenfado, sem enfadamento, 

— Desapaixonadamente, a sangue frio, 
sem rixa. — Matar alguém desenfadada- 
mente, sem provocação. 

— Divertidamente. — Fassar o dia, a 
tarde ou noite desenfadadamente; isto 6, 
divertindo-se, em diversSes, ou diverti- 
mentos. 

DESENFADADÍÇO, A, adj. (De des pre- 
fixo, e enfadadiço). Que desenfada, que 
serve de desenfadar, recreativo, que di- 
verte, entretem.—Jogos, brincos desen- 
fadadiços. 

— /Tomem desenfadadiço, que é jovial, 
engraçado, divertido. 

— Conversação desenfadadiça, recrea- 
tiva, agradavel. 

DESENFADÁDO, part. pass. de Desen- 
fadar. 

DESENFADAMÊNTO, s. m. (De des pre- 
fixo, e enfadamento). Divertimento^ re- 
creio, desenfado, passa-tompo. — «To- 
mando também por exercido ir montear 
ã floresta, onde elrei seu pai tinha aquel- 
les paços reaes; e onde elle, sendo man- 
cebo, viu Gridomia tirada polo natural, 
com seu Hão no regaço. Cousa que o en- 
tão fet sahir d'Inglaterra, e comhater-se 
com Primalião, segundo no seu livro se 
conta. Que assim por serem os melhores 
e mais bem inventados do mundo, como 
polo lugar, e assento, em que estavam ser 
mui aparelhado a todo prazer e desenfa- 
damento, Flerida gostava tanto delles, 
que pediu a D. Duar^os que a não le- 
vasse dalli té seu parto ser passado: e 
porque elle ainda então, por elrei Fradi- 
que seu pai estar bem desposto, não enten- 
dia nas cousas do reino, d Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. L 

DESENFADAR, v. act. (De des prefixo, 
e enfadar). Recrear, divertir do enfada- 
mento, alegrar. 

— Tirar o enfado, aplacar a cólera, o 
agastamento. 

— Desenfadar-se, v. refl. Desagastar- 
se. 

—Recrear-so, divertir-se, perder o en- 
fado.—iDeixai-me justar com vossos com- 
panheiros, que depois lá vos fica com quem 
vos desenfadeis, e queira Deos que vos vá 
tão bem como eu queria; e flcareis com 
mais honra do que podeis alcançar de mim, 
inda que me vencesseis.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 15. 

DESENFADO, s. m. (De des prefixo, e 
enfado). Acção de descnfadar-sc, cessa- 
ção do enfado; recreação, divertimento, 
distracção do animo cançado e descon- 
tente. 

— Passa-tempo recreativo. — Desen- 
fado da caça, da pesca. 

— Cousa que recreia, passeio recrea- 
tivo. — Passeiar por desenfado, isto é, 
por distracção. 

— Socêgo, tranquillidade, serenidade 
d'alraa, sangue frio. — Mostrar o mesmo 
desenfado em differentes trabalhos d^espi- 
rito. 

— Liberdade, desembaraço. 
— Incúria, desleixo. ' 
DESENFAIXAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e enfaixar). Tirar as faixas a uma 
criança, desenvolvel-a das mantilhas. 

— Figuradamente ; Desenfüixar a alma 
e o entendimento, aperfeiçoal-os por uma 
educação esmerada em vastos conheci- 
mentos. 

f DESENFADÁDO, part. pass. de Des- 
enfadar. 

DESENFARDÁR, v. act. (De des prefixo, 
e enfardar). Abrir, desfazer um fardo, ti- 
rar d'elle as fazendas, as mercadorias. 

DESENFARDELADO, part. 2^ass. de Des- 
enfardelar. Tirar, desenvolver do fardei 
ou fardo. 

— Figuradamente; Descobrir, desen- 
volver, desenrolar, patentear. — Desen- 
fardelar latim, alardear muitos textos de 
que se havia feito collecção, ou fardei. 

DESENFASTIÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
enfastiado, com o suffixo «mente»). Re- 
ereativamente, com desfastio, com gra- 
ça, bom humor, desenfadadamente. 

DESENFASTIADIÇO, a, adj. pe des 
prefixo, e enfastiadiço). Que excita, pro- 
move o appetite. —Fructas, iguarias des- 
enfastiadiças, manjares desenfastiadiços. 

— Conversação desenfastiadiça, recrea- 
tiva, agradavel. 

DESENFASTIÁDO, part. pass. de Des- 
enfastiar. 

DESENFASTIÁR, v. act. (De des pre- 
fixo, e enfastiar). Tirar o fastio, promo- 
ver e appetite, excitar a vontade de fa- 
zer uso d'alimentos. 

— Figuradamente: Livrar do tédio ou 
aborrecimento do animo, recrear.—aSão 

destros em furtar, e ha celebres fados _ 
que daremos um ou outro, podendo seroii" 
esta diversão ao leitor de desenfastia -O 
da leitura e acautellar-se se encontro,'' 
braguezes.D Bispo do Grão Pará, 
rias, p. 201. 

— Consolar, dar conforto, animar. 
DESENFAXÁR. Vid. Desenfaixar. 
DESENFEITAÜO, part. pass. deDesen- 

feitar. 
DESENFEITAR, v. act. (Do des p: irefi- 

xo, e enfeitar). Tirar os enfeites, os ador- 

nos, desornar. —Desenfeitar a 
discurso. 

— Figuradamente: Manchar o decoro^ 
a dignidade, deshonrar. — Desenfeit®'" 
igreja. 

— Desenfeitar a dignidade de 
trado. ■ • 

— Desenfeitar-se, v. refl. Tirar de 
os adornos, os enfeites. ' 

DESENFEITIÇÁDO, part. j^ass. de De®' 
enfeitiçar. 

DÈSENFEITIÇAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e enfeitiçar). Desfazer, quebrar, 
rar, destruir os feitiços ou maleficios; 
vrar de feitiçaria. 

— Desenfeitiçar alguém das suas 
xdes, affeições, subtrail-o á influencia d 
Ias. ,j 

DESENFEIXAR, v. act. (De des F®' 
xo, e enfeixar). Tirar do feixe; 
o feixe para estender, separar os 
culos ou gavelas de que foi feito, P 
proceder á contagem. 

DESENFERENÇAR. Vid. Differençar- 
t DESENFERRÜJÁDO, part. pas^- 

Dfisenferrujar. g. 
DESENFERRUJÀR, v. act. (De deS p 

fixo, e enferrujar). Tirar a ferrug > 
limpar o nietal enferrujado. _ 

—Figuradamente; Desenferrujar 
gua, dar-lhe grande exercicio . q 
muito. — «Foi muito feliz, para 
dia de hontem; em razão dos dous P 
zentes; desenferrugei a lingua cojn 
triotas, e alegrámo-nos todos á 
berricando o cordial. y> Francisco iV 
do Nascimento, Obras, Tom. xi, P- 

DESENFEZÀR, V. ací. (De des 
e enfezar). Tirar as fezes, alimpar 
dimento., Vid. Defecar. rlnen' 

— Figuradamente: Tirar do ger 
fezado, fecilitar o crescimento 
organisado. ® 

— Termo Popular. Tirar a c 
raiva, desenfurecer. arar*®® 

— Desenfezar-se, v. refl. 
das fezes, depurar-se. cres"'"'' 

— Figuradamente: Vingar, 
medrar, deixar d'estar enfezado- g 

DESENFIAR, v. act. (De des p 
enfiar). Tirar do fio ou linha ° 
les estava enfiado. — 
lha. — Desenfiar pérolas, wisf 
- Tirar do fio, fileira, de Un . isW 

— Desenfiar a vista d'algu^ 
é, interceptar o raio visnal ao 
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Desenfiar os navios da esteira. 
Cortar o fio, a serie de cousas que 

se iam ordenando, enfiando. —Desenfiar 
® ginmlogia, a longa serie chronologica 
QOs Ptoloracos. 

— Figuradamente: Fazer tornar a si 
pessoa que estava enfiada ou pallida de 

"5^, medo, ou súbito desgosto. — Desen- 
flar do pallido terror. 

— Desenflar-se, v, refl. Sair da enfia- 
dura. 

Figuradamente : Tirar-se, apartar- 
da linha ou fileira o que estava met- 

•do n'ella.-—Desenfiar-se um navio da 
^^teira da capitania. 

DESENFORGAR, V. act. (De des "prefi- 
e enforcar). Tirar, desprender da 

orca; despondurar. 
^ I^ôr fora de forcados ou forquillms. 
DESENFORNAR, V. act. (De des pre- 

^0) e enfornar). Tirar do forno. 
Desenfreadamente, ado. (De des- 

Dfreado, com o suffixo «mente»). Á re- 
■ea solta, d'um modo desenfreado. 

~~ ^ iguradamente: 1 )esordenadamento, 
moderação : dissolutamente, liccncio- 

^amente. 
^ t DESENFREADÍSSIMO, a, adj. superl. 

® desenfreado. Summamente dissoluto, 
<^encioso. li, 

fre; 
iíesenfreádo. part. pass. de Desen- 
ar. 

^ i^esenfreamênto, s. m. (De des pre- 
^"frfiainento). Licenciosidade, sol- 

|'conciosa, dcsregramento, dissolu- 
^ libertinagem. 

lutÕ~ insolencia, furôr disso- 

jj. Desenfreameuto das paiocues, da co- 
dos vidos desorde,na- 

^ i^esenfreâr, V. act. (De des prefixo, 
enfrear). Tirar o freio.—Desenfrear 

° «auaZZo. 
aij 'guradaraente: Soltar a redea, 

dar largas. — Desenfrear os 

'"^ctne 
as paixões, os vícios. De 

((j Que segundo isto, á huns sol- 
páf 'desenfreia o demonio as lingoas, 

respeito algum falem torpe- 

''"Uf falsos testemunhos. <& des- 
^fam.a alheia: & a outros as pren- 

occ(j • sorte que os faz mudos nas 
mais lhes importa falar, 

'io ^ endemoninhado 
jeíjV?*®" ^uugelho. De quem diz o Euã 

Villud erat mutum.» Frei Tho 
' «a Vei 

l" »illud erat mutum.» Fi 
v.j Sermões, Part. i, foi. 84 

^^esenfrear a mocidade. 

^1'eio v. refl. Soltar-so do 
ío ® lios dentes, não dan- 

j®' de tudo o que obra 
^ p ° extraordinário e violento, 

l^^to 'S^radamentc: Soltar -se com im- 
desencadear-se. — 

"laj. ^ ®r-se o volcão, a tempestade, o 
' o ^ento. 

VOr,. 

— Exceder toda a moderação. — Des- 
enfrear-se o appetite. 

— Entregar-se aos vicios e a toda a 
dissolução; fazer-se licencioso, insolente, 
dissoluto, desaforado. 

— Romper nos maiores excessos, não 
ter freio nem limites.—Desenfrear-se o 
homem, a mocidade.—Desenfrear-se a am- 
bição, o vicio, a corrupção, a perversi- 
dade. 

— Desenfrear-se em faliar, descome- 
dir-se. 

— Desenfrear-so em blasfêmias, ca- 
lumnias, heresias. 

— Romper em excessos, levado das 
paixões da ira, raiva, vingança. 

DESENFREIO. Vid. Desenfreamento. 
DESENFRONHÁDO, part. pass. de Des- 

enfronhar. 
DESENFRONHÁR, V. act. (Do des pre- 

fixo, e enfronhar). Tirar_ a fronha, des- 
pir a fronlia. — Desenfronhar o traves- 
seiro, 

— Figm-adamente : .Descobrir, paten- 
tear, soltar. — Desenfronhar mentiras. 

— Desenfronhar-se, v. refi. Sair da 
fronha. 

— Figuradamente: Desenfronharem-se 
as mentiras, começarem a còntar-se, a 
espalhar-se. 

DESENFUEIRAR, V. ací. (De des pre- 
fixo, e enfueirar). Tirar os fueiros do 
carro. 

DESENFURECÈR, v. act. (De des pre- 
fixo, e enfurecer). Fazer passar a fúria, 
a ira; desencolerisar, tirar a braveza, o 
furor; amansar. 

— V. n. Perder o furor, a faria; apla- 
car-se, abrandar. — O homem, a fera, o 
mar desenfureceu. 

DESENFURECÍDO, part. pass. de Des- 
GnfurscGF. 

DESENFURNÁR, u. act. (De des prefi- 
xo, e enfurnar). Termo Náutico. Tirar 
os mastros do seu logar. — Desenfurnar 
os mastros. 

DESEKGAÇÀDAMÊNTE, adv. (Do the- 
ma desengaça, de desenqaçar, com o suf- 
fixo «raente»). Termo Popular. —Comer 
desengaçadamente, com grande voraci- 
dade, excessivamente, com demasiado 
appetite. 

DESENGAÇADO, part. pass. de Desen- 
gaçar. 

DESENGAÇÀR, v. act. (De des prefixo, 
e engaço). Separar do engaço. — Desen- 
gaçar as uvas, tirar os bagos do engaço. 

— Figuradamente : Comer muito, com 
appetite devorador. 

DESENGÀÇO, s. m. (De des prefixo, e 
engaço). O acto de separar as uvas do 
engaço. — O desengaço da uva branca, 
da uva tinta, segundo o vinho que se quer 
obter. 

DESENGAIOLAR, V. act. (De des pre- 
fixo, e engaiolar). Soltar da gaiola. 

— Desengaiolar-se, v. refi. Soltar-se, 
fugir, sair da gaiola. 

— Figuradamente: Sair, escapar da 
prisão, recobrar a liberdade. 

DESENGANÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
enganado, com o suffixo «mente»). Sem 
engano, com desengano ; sem dissimula- 
ção, com franqueza, ingenuamente, sem 
malicia. — Proceder em tudo desengana- 
damente. 

DESENGANÀDO, part. pass, de Desen- 
ganar. 

Pude com meu mal até qui 
do meu engano ajudado, 
agora triste de mim 
que farei desenganado? 

CIIBIST. FALCÃO, OBKAS, p. 28 (ed. 1871). 

— «Ipse autem quotidiamw defectus 
quid aliud est quam prolixitas quíedam 
mortis; & posto que tão desenganados 
viuemos com esta verdade, não hasta a nos 
desafeiçoar.n Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 4 V. col. 1^ — aBem 
desenganado estaua Deos (pelo que já ti- 
nha socedido) do mao pagamento que lhe 
auião de fazer estes seos caseiros, porem 
he tal sua misericórdia, cfc bondade, que 
quiz competir neste caso (diz São Chri- 
sostomo) com a malicia e maldade dos ju- 
deos, procurando confundila, acrescen- 
tando humas merces a outras, d Idem, 
Ibidem, foi. 68, col. 2. — «Espantasse 
muito de ver que trabalhasse tanto pela 
gloria & louuor, que elle não auia de 
ter senão seu filho , pois estaua desenga- 
nado de que em seus dias não queria Deos 
que lhe edificasse o Templo, & com tudo 
não deixaua de ajuntar todo o necessário 
com muitas despezas & trabalho seu, & 
dando disso a rezão, diz. Verus patcr nom 
detínit laborarc pro lilijs.i Idem, Ibidem, 
foi. G3, col. 2. — lOs desenganados, & 
exemplos, que tenho tomado em minha vi- 
da, são sem conto, f Francisco Manoel de 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 102. 

Se eu descobrir o rosto peregrino. 
Que trapo (e com razão) dissimulado, 
Logo 8C ha de render este moílno 
A meu ennto, o qunrer, e a meu cuidado : 
Mas porque maior seja o desatino, 
Depois de estar aqui desenganado, 
Resguardo este retrato, lindo e bello, 
Que vencido por mim, morra de vêllo. 

FRANC. n. lono, o DESENGANADO, 1ÍV. III, 
p.77. 

Perigozo accidente, 
Etn cujos braços morto 
Estive um fempo, triste, e descontente, 
Naõ fora melhor porto 
Que esta vida o tivera 
Aonde a cauza o» elToitos conhecera? 

Vira Nizarda minha, 
Sobre as oudas lançado 
Aquelle corpo vaò, cuja alma tinha; 
E alli desenganado. 
Sem conhccella a vira, 
Aonde delia, e de mim se despedira. 
IDEM, IBmEM, p. 70. 

Pois te nSo tenho a ti, nao quero tella ; 
Que eu tadou por meu gosto livremente, 
E com desejo extrauho do perdella. 

"--lon 
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Nào temas que por minha te atormente ; 
Que, inda de teu favor dasenr/anada, 
Fio que em só teus olhos se sustente. 
IDEM, IBIDEM, p. 94. 

— <íE parecenão-lhe que com isto deso- 
brigava a razão de maiores extremos^ 
accrescentando ao sentimento nova firmeza, 
e não espirando ao galardão de tão cus- 
tozos serviços, vivia naquelle lugar desen- 
ganado, esperando perder a memória do 
bem de que já tinha perdidas as esperan- 
ças; que mais offende a lembrança de con- 
tentamentos que passárad, que o rigor 
da sorte quando com males presentes ator- 
menta.d Idem, Ibidem, p. 146. — «E etc 
(disse ArcelioJ soube desejar bens, e per- 
tendellos; deraõ-me esperanças, gozei fa- 
vores, tive ciúmes, offendi com suspeitas, 
acabei deseuganado.» Idem, Ibidem, p. 
96. 

Pois a tam triste estado me chegastes, 
Para que vos mostrais tam rig/jrozo 
Em sustentar amor, vida, e cuidado ? 
De maiarme aeabiii, pois começastcs ; 
Que, pois com o bem, que tiiilia, era queixozo 
í^icarei com men miil dcsenganado. 

IDEM, IBIDEM, p. OS. 

— (illa alguns dias, que ando por es- 
tes montes; e a primeira companhia, que 
nelles tive, foi a daquelle pastor, com que 
me viste na ^nontanha, que de nós se apar- 
toti no lugar onde repotizamos: porque, 
deixando os criados, que me acompanha- 
vam, só comigo queria passar meus males 
nos quaes tenho agora por alivio, e con- 
solação verdadeira a tua amizade: e es- 
timara poder lograr mui largo tempo tal 
companhia; mas he elle tam inimigo meu, 
que te ha de levar traz teu dezejo, e dei- 
xar-me deseuganado com meu tormento.» 
Idem, Ibidem, p. 108. 

A ti, formoza inimiga, 
Cnja bellcza, c rigor 
Me cativa por amor, 
E por cruel me castiga, 
Arcelio a quem tanto obriga, 
Seu beirnafcido cuidado, 
Ainda que des^ngaiiado 
De alcançar o que procura, 
T6 roga tanta ventura, 
Quanta o Ceo lhe t(. ni tirado. 

IDEM, lUIDEM, p. llí). 

Mas em que estou detcndo a conjectura ? 
Desenyanado eítou de que algum dia 
Veja sereno o rosto da Ventura. 

J. X. DE MATTOS, IMMAS, p. 195 (3." Cd.). 

Mas ja do Mundo i rrado. 
Que tanto me enganou, desenganado 
Não sou como algum dia, 
Que as vans promessas da esperança cria : 
Delle fugindo vou, e a fcus eiiganoe, 
Mas sem proveito consumindoos nnnosi 

IDEM, IBIDEM, p. 239 (3.« ed.). 

— íNeste lugar sahio a reposta a hu- 
ma pergunta de Lerem, que elle fazia 
tam desconfiado no que perguntava, como 
pouco seguro de imaginar que razoes en- 
cantadas adivinhavam successos alheios, 
dizia: 

Que fim espera o desterro, 
Em que me traz meu cuidado ? 
E se está deseuganado 
Ou perdoado meu erro ? 

FRAKC. R. LOBO, PRIMA VERA, p. 322. 

DESENGANADÔR, A, adj. {Do des pre- 
fixo, e enganador). A pessoa ou cousa 
que desengana. — Experiencia desenga- 
nadora. 

— Substantivamente : Um desengana- 
dor. 

DESENGANÂR, v. act. (De des prefixo, 
e enganar). Tirar alguém do engano, 
erro, esperança illusoria, falsa crença. 

Qual membrudo e barbaro Gigante, 
Do rei Saú! com causa tào temido, 
Venda o pastor incrme estar diante 
Só de pedras e e.sforço apercebido 
Corn pahu ras soberbas e arrogante 
Despreza o fraco moço mal vestido, 
Que rodeando a funda o dcsenagna 
Quanto pode mais a fé, que a força humana. 

CAM., j.us., c. III, est. 3. 

— «Como se dissera que não bastepera 
nos desenganar o que a fee nos ensina, 
& os mesmos olhos nos mostrão ? isto não 
só he, diz o Santo, falta de fé, mas tam- 
bém de siso: Magna incxedulitas magna 
dementia.» Frei Tliomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 2 V., col. 1. — «üm- 
nia, inquit, tanquam immortales concupis- 
cimus; & pera remediar tamanho erro, 
nos desengana a Igreja neste dia, lembrá- 
donos o que somos, & auemos de ser: Me- 
mento homo quia- pnluis es, <JÈ in puluo- 
rcm reuerteris.» Idcni, Ibidem, p. 6, 
col. 2. 

—Desenganar alguém, abrir-Ilie os ollios, 
tirar-lhe a cegueira cm que está. —Desen- 
ganar com doutrinas, avisos, conselhos, 
isto é, dizer, declarar, ensinar a verda- 
de piu-a, izenta de toda a illusSo. — tDa 
mesma maneira desenganou o Senhor 
áquelles dous discípulos S. loão, & S. 
Tiago, os quais fundados em que erão pa- 
rentes seus, tratarão mais de alcuçar, que 
de merecer os dous principais lugares, 
que de seu Reyno lhe pedirão, & elle res- 
pondeo que não sabiào o quepedião: Nes- 
sitis quid petatis.» Idem, Ibidem, p. Õ2, 
col. 2. — <iAi {tornou ella) quão certa 
coiza he que os bens depois de perdidos 
se conhecem, e avaliaõ na sua verdadeira 
estimação! quaõ de pressa desenganou 
a ventura meti pensamento, e mostrou o 
castigo de minha ignorancia, e suberha.n 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desengana- 
do, Liv. III, p. 31. — i-Ella os desen- 
ganou a elles tomando em mim a vingan- 
ça; deixei de servir a quem me amava, 
porém naõ já de querer; mas ella, em lhe 
dando lugar ■ o meu descuido, tratou de 
me esquecer com maior razao da que eu 
tive de me apartar de tam doce cuidado; 
perdi meu bem,p>orque a bonança dos que 
lhe deu a fortuna, castigou minha fanta- 
zía: seguindo o que antes deixara, na 
maior desesperado achei o que perdera 

onde no maior contentamento me derri ou 
de todo o desengano; roubarao-medem^^ 
bem, e eu fiquei sem vida.» làeva, íbidB®! 
p. 87. — «A maior contina que temi 
se elle) he andar cantando, e í/twwao o 
nao pôde fazer, diz trovas, e versos 
rados, contra hum pastor, que 
grande tempo de cuidados a desenganou- 
Idem, Ibidem, p. 89. — ^Ella ma^s 
fendida de meu erro, que obrigo-'^''' 
amor donde nascia, esqueceu a , 
affeiçaõ, que dantes me tinha; cerTan 
as portas a meu costumado atreviwen > 
desenganou de todo minhaprojia-^ .[ 
Ibidem, p. 108. — <íDa vontade, 6 
çaõ, que vos tive, estou paga, porque « 
minha; e pareceu-me que a empi'^9 
tam bem, quaõ mal me desenganou 
mudança. Continuai no serviço, . 
colhestes, sem tornar ao que deixo^^ ® ' 
que mais me convém ser querida de ^ 
me sabe estimar, que tornar a querer-vo^' 
Idem, Ibidem, p. 134. 

Porém vive em teu socego : 
Pago com desenganar-te ; 
Faze emprego noutra parte, 
Porque eu noutra fiz emprego. 

FKAKC. R. LOBO, PUIMAVERA, p. 19"' 

— «Por essa razaò o tenho eu 
{disse Menandro) que ainda naõ esco > 
e porque naõ aconteça o que a elle, d®® ^ 
ganaime qual de vós está sem af^^Ç i 
idem, Ibidem, p. 134. — nEm 
é necessário que um secretario 
do o vá desenganar o confessar de ^ 
mandando-o ficar na sua quinta em 1> ^ 
Bispo do Grão Pará, Memórias, !'• 

Que do orbe a estimação, e o ser tne dcvcWi 
Tào louco algum houvesse, e títo iug'® ' 
Que combater ousasse meus projectos- 
Slas o tempo, que a todos desengana, 
Me mostrou quanto errava, e quão pei 
Sào, com ingratos, grandes benefícios* 
Este enorme attentado merecia 
Um castigo exemplar ; mas a Cleuicud 

DiNiz DA CRUZ, nyssopB, c. in. 

Aibano, quem és tu ? Teu baixo estado 
Nào te confunde, não to desengana 
Qué das lavr.is, que tens, qué da ' 
Onde estão as colmeas, onde o gado ^ 

J. X. DR MATTOS, RIMAS, p. 87, (3.'eí'■^ 

Q ■ do 
— Desenganar-se, v. rejl. aq^d 

gano, adquirir desengano. Ai"" 
as esperanças : os queixumes ercio 
p>obre homem, que depois de 
de sua infermidade, se veyo o, 
nar, de quão mal empregara 
ranças, dizendo Ilominem ' p^rt- 
Froi Thomaz da Veiga, Serinõe ■ 
i,_ p. 31, col. 2. — '^E cõ ser^^^ 
tão grande, he oje tão ordmai . 
dos, que razamente se acaba 
desenganar com as esperanças J0 
Idem, Ibidem, p. 39, col. 
perador mandou com eílle g^>\ . e 
caçoens, que lhe levassem a i'H gon^'^ 
vando Cesselio as terras, «w» l 
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e achando que era engano, se matou, 
Pw naõ padecer a vergonha de sua men- 

; e tmJia ao pé este mote: 
A vãa sombra, que sonhei, 
^aõ pude ter cscoadida ; 
E veio a custarme a vida 
guando me desenganei. 

frano. e, lobo, o desenoanado, liv. iir, p. 
162. 

«Logo chegando ao bom succésso de 
naufragio amorozamente se alegravaõ, 

"^6 que nisto os salteou a noite de impro- 
com cujo escuro cahirào no descuido 

^uave em que a conversação passada os 
'^tivera: começarad a lançar sentidos so- 
'■® o gazalhado que para seu repouzo era 

''l^cessario; e vendo mui despovoada aquel- 
^ terra, e qae a sombra das nuvens naõ 

ver o caminho, sobiao por hum 
'^dlla assima, e 2Mravaõ de quando em 
i^íando no alto, vigiando com. os olhos, e 
^^vidos se ao longe appareciad fogos de 
pastores, ou sentiaõ brados, ou ladridos 

® '"'afeiros: mas como o silencio noctur- 
a tudo tinha suspenso, e naõ soava 

quQ o vagarozo som de hum rio, que 
longe dalli parece que caminhava, de- 

^''"nináraõ neste enleio ficar no simo da 
^^rra abrigados a algum penedo; quando 

® suhito divizáraõ hum lume, que de es- 
a espaço se amortecia, e tornava a 

®''escej> com grande labareda; eaminhã- 
grande parte da noite á vista delle, 

® ?Me com a distancia se desenganaraõ 
?we naõ era possivel chegar ao lugar on- 

^ apparecia,^ Idem, Ibidem, p. 174.— 
^ astores, desenganai-vos que nenhuma 

nos sabe querer bem, senão a si: vive- 
os de dar em que entender a todos, e de 

entender a nenhum.^ Idein, Prima- 
p. 135. 

jDa ingrata Ninfa, que adorava ausente 
wue tarde tiuin graudc amor se desengana) 

*íBta arte se queixava tristemente, 
j' X. DE MATTOS, HIMAS, p. 87 (3.° Cd,). 

^desengano, s. m. (De des e engano). 
^ "o de sair do engano ; a causa que faz 

sa"'' ^'ígano; o estado da pessoa que do engano sob o ponto de vista d'es- 
^'igano. 

de tamanha verdade 
tivesse o desengano 

,vos veria no anno 
numa vez porpiadade; 

seria crueldade 

PoU veem fjue nam tem outro bem. 
ciiRYST. FALCÃO, OBKAs, p. 27, (cd. de 1871). 

ho «le 
Que me ennanava.D Antonio 

Cioso, act. v, se. 3. 

o odio, a ira lhe incitaua, 
Mai de contino o persuade, 

''"fitaua a perda, mais o dano, 
líU" uunca lugar ao desengano. 

fE MENEZES, MALACA CONQ., Hv. V, CSt. 8. 

'^Olhai as cegueiras, e desenganos, 
\^je quiz mal, e deshonrey a quem 

Minha alma, quam receoza 
Das forças do sofiVimento, 
Prometteis fé tam custoz i! 
Ah naõ sejais animoza, 
Que he muito grande tormento; 
E se seguis vosso engano. 
Vede quanto vos importa 
Atrever-vos a esse damno, 
Mostrando no desengano 
Pé viva, esperança morta. 

FHANC. K. LOBO, PRIMAVERA. 

Naò posso negar que a tinha, 
E nella o maior perigo ; 
Mas de forte uzou comigo, 
Que nau mostrou que era minha, 
Seuaõ que era meu castigo : 
Se outra agora me viera, 
Com receio deste danmo, 
Com mais vontade a perdôra, 
Porque estima o desengano 
Queui de tudo desespera. 

IDEM, IBmEM. 

— <íEm pago do maior amor, que era 
possivel, ordene o Ceo tenhais no prezente 
melhor acerto, e naõ vos dê a conhecer o 
tempo minha firmeza d conta de hum novo 
desengano, que vos magoe.^ Idem, O Des- 
enganado, Liv. iir, p. 146. — «Agora 
(respondeu Arcelio) me cresceu o dezejo 
de saber a condição de teus cuidados, por- 
que parece que falas dos que eu sinto, ou 
doutros mui parecidos a elles; porque a 
memória me tira a vida, e o desengano a 
esperança, de sorte que em qualquer des- 
tes damnos, o queixar não he alivio, e o 
emmud.ecer dá dobrado tormento. Eu (dis- 
se Oriano) como já me ouviste, tive bens 
de amor, e da ventura; ella mos rouboxi, 
elle mos tornava a restituir, se ella naõ 
fora; e quando o tempo me desenganou, 
me ficou a vida para castigo.d Ibidem, 
p. 96. 

Quánto ha que sigo, e vejo desenganos, 
E me torno a enganar desenganado ? 
Quanto ha, que com queixumes canço e brado, 
E sigo outros queixumes, e outros danos ? 
Esperança perdida ha tarttos anuos, 
Como cresce de novo em meu cuidado ? 
Ai desenganos vãos ! tenho alcançado 
Que vós ereis atégora os meus enganos. 
A dôr obriga a muito quando offeudo 
Hum a alma que em nada se assegura. 

IBIDEM, p. 124. 

— n Continuava com tudo Arcelio na 
sua pertenção; e cada hora se lhe hiaõ 
mostrando mais descobertos os desenganos. 
O que Oriano sentia em extremo, e peza- 
va-lhe de ver que já o amigo mais tibia- 
mente continuava com os amores, que to- 
mara pera escudo contra o rigor dos gol- 
pes da fermoza Célia, v Ibidem, p. 136. 
— «O amigo dezejava de o contentar; elle 
de se mostrar descontente; e assim cada 
hum se fingia alegre; passavaõ as horas 
em passatempos alegres, qae hum buscava, 
o outro consentia, e ambos estranhavaõ: 
de noite falavaõ sempre em seus cuidados, 
e determinaçoens; e Arcelio esperava o 
desengano da carta, que escrevera com 
pouca confiança do que pertendia: Oriano 
fazia pelo divertir do sentimento da tar- 

dança. Porém a resposta, que teve, a am- 
bos atalhou; a hum a por fia, ao outro o 
solicito cuidado com que vigiava. y> Ibidem, 
p. 128. 

Amigo 1'igorozo, 
Que aconselha verdades lastimando, 
Kemedio perigozo, 
Que juntamente cura, e vai matando. 
Justo sondo tyranno, 
Es para huma alma esquivo desengano. 

IBIDEM, p. 125. 

— 1 Os trabalhos passados obrigavaõ a 
Oriano a dezejar repouzo: a companhia 
prezente fazia com que Arcelio se naõ 
apressasse: o vaqueiro pedia: os amigos 
convidavaõ: parecia-lhes ingratidaõ des- 
prezar tantos rogos a troco de anticipar 
hum dia sua partida: porém falando am- 
bos, depois, que como ouvistes, os quatro 
se foraõ, e o hospede se recoUieu, disse 
Arcelio: Amigos,pois com tam differentes 
cuidados estamos em igual desengano, 
ajudemo-nos contra a ventura de nossa di- 
ligencia, seguindo as razoens daquelle va- 
queiro, que nellas o naõ parecia.^ Ibidem, 
p. 117. 

Nào te peço que em presença 
Me escutes como a culpado, 
Qne sei que, por condenado, 
Se me negará licença. 
Peço que dês a sentença 
Da tua letra em meu damno, 
Porque creia um de.êengano, 
Que a vida me ha de custar, 
Para que o possa acabar, 
Mais queixozo, e mais ufano. 

IBIDEM, p. 122. 

— d Pois não temos prezente quem vos 
offendeu (lhe disse Oriano) pera lhe di- 
zermos quanto errou, e como empregou 
tam mal a sua esquivança, e desengano; 
eu daqui o praguejo, e julgo por agreste, 
e indigno de vossa affeição, que, por es- 
tar iam mal empregada vos estava bem 
nella huma mudança.^ Ibidem, p. 92.— 
«Com os versos me alegrei por ver men- 
tiras tam bem concertadas: a troco vos 
mando este desengano. .E Ceo vos guarde 
delles nos amores, em que vos melhoras- 
tes.yi Ibidem, p. 134. 

Agora, que o meu dezejo. 
Junto com o teu desengano, 
A mim podem fazer dano, 
E em ti naõ cauzar despejo, 
A ti pobre, e desterrado, 
Sem riqueza, e sem lugar, 
E de entre as ondas do mar, 
Como escuma, levantado; 
Quando querida, e senhora, 
Quando de ti nada espero, 
Entam te busco, e te quero, 
E te quero mais agora. 

IBIDEM, p. 42. 

Por singelo, e confiado, 
Piutaõ despido, e menino 
A Amor ; estoutro he ladino, 
E de enganos enfeitndo : 
Cuidei eu que or.i Coustança 
Como !is ziigalas de ogano; 
Mas moBtrou-me o desengano 
Qual era a sua esperança. 

IBIDEM, p. 111. 
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Em nenhuma me mentia, 
Acabou-Be a confinnça, 
Depois do querer-llie lium anno ; 
Oxalií que o desengano 
Viera antes du esperança. 

IBIDEM. 

Quem vai fingindo querer, 
Sem por obras se obrigar. 
Já sei que naõ quer amar. 
Porém que naò quer perder. 
O mesmo uzava Constança 
Em quanto durou meu damno ; 
Porém veio o desengano 
Quando se foi a esperança. 

IBIDEU. 

— íPeza me, companheiro, de conhecer 
pelo queixume de teus males que tiveste a 
culpa delles; porque o ciúme, e descon- 
fiança mostras que destruirad tuas ale- 
grias; e como saã culpas próprias, e naò 
já semrazoens de amor, e da ventura, de- 
ves sentir mais o damno, qtie tu mesmo te 
fizeste, que qualquer outro, que elles te po- 
diau cauzar. Ai, amigo {respondeu elle) 
que o ciúme he natural condiçaõ de amor, 
e naò peccado, ou erro de quem ama; do 
damno, que elles me ordenáraò, tem a 
cidpa a ventura ; e ett, padeci a pena dada 
pcn' maò de huma cruel, que, sabendo que 
era nascido do muito que lhe queria, mo 
deu em culpa para galardoar com desen- 
gano a meus pensamentos, n Ibidem, p. 99. 

Naò sei SC he isto alguma nova inveja 
De ver que outrem se iguala com meus danos; 
Ou se he so compaixão, que me assegura 
O c^ue passei : porém, qualquer que seja, 
Muito devo a meus proprios desenganos. 

IBIOEU, p. i. 

Hum dia (ah lembrança dura, 
Que inda me custa mui cara). 
Me mostrou com o desengano 
O tempo minha desgraça. 

IBIDEM, p. 22. 

Fui buscar aquella aldea, 
Que tantas vezes buscára, 
Onde o seu desengano 
Nos seus olhos esperava 

IBIDEU, p. 23. 

Naò venças na cortezia 
Amor, que tanto offendeste; 
Se grande naò mc quizeste 
Com terras, mando, e valia, 
Hoje pobre, desterrado, 
Odiado, perigozo, 
De hum contrario receozo, 
E dessa vista obrigado; 
Hoje quando nada espero 
Mais, que morte e desengano, 
Pois naõ sou mais que Oriano, 
Para ser teu, naò te quero. 

IBIDEM, p. 50. 

'— nA esta letra deraò os vaqueiros gran- 
de rizada, por ser entre elles a occaziaÒ 
mui conhecida, e levantando-se a bailar 
fizeraò algumas mudanças com muita gra- 
ça. Arcelio, como de siso sentia todas aquel- 
lae similhanças de seu desengano. E logoo 
segundo dos Serranos cantou ao mesmo 
modo o seguinte. 

Deacnganou-me Constança 
Depois de querer-lhu hum anno ; 
Ai, que veio o deserifiano 
Atraz de longa esperança. 

IBIDKM, p. 110. 

— a A ti busco [respondeu elle) para re- 
meãio de meu cuidado, ou desengano del- 
le; que, posto que conheça naò ter cura 
minha desgraça, o dezejo de me ver liure 
faz que procure coiza tam duvidoza, ou, 
para melhor dizer, impossível,d Idem, 
Primavera. 

Deixou-me traz isto assim, 
. E tal me deixou eem vêlla, 

Que, com o sentido em perdêlla, 
O daa palavras perdi. 
Fui-me até á eabana catam 
Cubiçozo de meus damnos. 
Sem c,mAv Aa desenganos 
Mais, que de minha affeiçaõ. 

De que servia a Amor taò grande engano, 
Esperança taõ grande, e taò fingida, 
E alcvantar a hum bem para a cabida, 
Vir a tamanha pena, e tanto damnu? 
Oli sem tempo chegado desengano 
Na lembrança passado já perdida, 
No fim de taò alegre, e doce historia. 
Tristes lembranças da passada gloria ! 

— «Este mesmo desengano, diz 8. Chri- 
sostomo, tirou loseph, do copeiro de Pha- 
rao, de quem esperou lhe valesse, interce- 
dendo por elle com elRey. Dizendolhe: 
Memento mei cum bene tibi fuerit.» Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 40. 

— Reconhecimento do erro em que se 
caiu. — Ainda bem, que, depois de ter er- 
rado, chegou ao desengano. 

— O que reduz a nada, ou convence 
d'innanidade uma cousa que só vale pela 
apparencia; o que mostra a natureza in- 
tima e má das cousas mundanas.— «.ás- 
sim castiga Deus com um desengano uma 
vaidade Bispo do Grào Pará, Memó- 
rias, p. 108.— íLeiam, meus ociosos, mas 
que seja Gasetta, se algum visitador da 
ordem as não prohibir; porque além de 
poder tirar Jructo da sua lição para des- 
engano do que é o mundo (quando até das 
Eclogas de Virgílio fazia pontos de me- 
ditação um meu bom amigo, e seriam para 
ver, sobre a lição do formosus pastor Co- 
rydon, as mysticas reflexões de espirito 
jmrgado) e para conhecer o mesmo mun- 
do, pois logo saberão o que ignoravam,« 
Ibidem, p. 32. 

f DESENGARRAFÁDO, part. pass. de 
Desengarrafar. Tirado de garrafa. 

DESENGARRAFAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e engarrafar). Tirar da garrafa, fa- 
zer sair d'uma garrafa qualquer liquido. 
= Desengarrafar o vinho, a geropiga, etc. 

f DESENGASTÁDO, ^rtrí. pass. de Des- 
engastar. Tirado do engaste. 

DESENGASTAR, v. act. (De des prefi- 
xo, c engastar). Tirar do engaste. — Des- 
engastar um diamante, uma pedra precio- 
sa qualquer. 

t DESENGATAR, v. act. (De des prc5- 
xo, e engatar). Termo Náutico. Tirav o 
gato do logar onde estava engatado, como 
em olhai, sapatilho ou arganéo, etc. 

— Termo Generico. — Desengatar 
gancho dhima argola, d'um balde que con- 
duz agua ou terra d'um poço, mina, 

— Desengatar o bate-estacas. 
DESENGENHÓSAMENTE, adv. (De des 

prefixo, e engenhosamente). De um mo- 
do desengenhoso, ineptamente. 

DESENGENHÕSG, A, adj. (De des pre- 
fixo, e engenhoso). Sem engenho^ 
d'engenho, d'invençào. 

— Estúpido, inepto. 
DESENGOLFÁDO, part. pass. de De®' 

engolfar. 
DESENGOLFAR, v. act. (De des pre- 

fixo, e engolfar). Tirar do golfo, fazer 
sair do golfo. 

— Figuradamente: Livrar do i5i'ecipi- 
cio, do labyrintho. 

— Desengolfar-se, v. refl. Sair do golfo* 
do labyi-intho em que se havia mettido. 

f DESENGOMMÀÜO, part. pass. de Des- 
engommar. 

DESENGOMMAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e engommar). Tirar a gomma, 
var da gomma qualquer estofo ou obje- 
cto engommado. 

DESENGONÇADAMENTE, adv. (De des- 
engonçado, com o suffixo «mente»)- ^ 
um modo desengonçado, como cousa 
desconjunta. 

DESENGONÇÀDO, part. pass. de D®® 
engonçar. ^ 

desengonçar, V. act. (De des pre»' 
xo, e engonçar). Tirar dos engonços, 
zer sair dos gonzos. — Desengonçar utn 
porta, uma janella. 

— Desconjuntar, relaxar as juntas. 
Desengonçar uma cadeira, uma 

— Desengonçar-se, v. refl. Sair 
engonços ou dos gonzos, desconjuntar-s ' 

— Figuradamente ; Mover-se como 
sa que se desconjunta. — Desengonçai' 
no andar. 

DESENGONÇO, s. m. (De des, e engO»^ 
ço). Estado do que saiu dos seus 
ou que não tem gonzos devendo te 
— O desengonço da porta foi a causa 
ladrões poderem entrar na casa. 

— Por extensão: Estado d'uma 
que saiu dos seus eixos, base, loga^r 
se move. 

— Figuradamente: O desengoiiÇ 
cousas do mundo, ^ , Jio- 

— Perturbação, desarranjo. ffa 
mem tem desengonço na caheç<^- 
desengonço nos meus negocios. _ je 

— Desengonço do corpo, 
corpo anormal, resultado princ^P' 
d'iuna relaxação das articulaçce^jj^^pja- 
se dá entre alguns gymnastas, "S 
dos homens elásticos, etc. _  fls' 

— Movimento ridículo do coip 
ta dama anda com desengonç"' ^ eH' 

DESENGORDAR, V, act. (De 
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jordar). Extrair total ou i^arcialmento a 
parte gordurosa d'um corpo, d'um prepa- 
rado indicamentoso ou culinário, d'um 
aUefacto feito com materiaes sebaceos ou 
adiposas, etc.—Desengordar um caldo. 

Fazer emmaffi-eccr. 
iirar da engorda. — Desengordar 

íorcos. 
~~ V. n. Emmagrecer. — Este homem 

está desengordando muito. 

DESENGORDURAR, V. ad. (De des, e 
fingordurar). Vid. Desengordar, na pri- 
®eira significação. 

IjEsengraçàdamènte, adv. (De des- 
®®9raçado, com o suffixo «mente»). De 
®iodo desengraçado. 

desengraçado, part. pass. de Des- 
®"9raçar. A que se tirou a graça. 

_Que não tem graça; a que falta o 
j insipido. 

Que perdeu as boas graças de al- 
guém. 

DESENGRAÇAR, V. act. (De des, e en- 
3''açar). Tirar a graça a uma cousa; to- 

ai-a pelo menos apparentemcnte sem 
^■"aça; tornar desagradavel. — Esta mu- 

sendo form,osa, desengraça o rosto 
''"W os arreliques. 

, n. Desengraçar com alguém, ou 
® guma cousa, não sympathisar com al- 
Suem, não lhe achar graça, sal, agrado. 

Desengraço com este rapaz imperti- 

^ IíESENGRAZÁDO, pari. pass. de Des- 
9razar. Que se dcsenfiou do fio em que 

®iigi'azado. — Contas desengraza- 

DESENGRAZAR, V. act. (De des, c en- 
3 azar). Desenfiar do fio em que está en- 
b''^ado, fallando de contas. 
jjj^^ESENGRENHAR, d. act. Vid. Desgre- 

DESENGROSSAR, V. act. (De des, c en- 
y ossar). Tirar a grossura, debastar na 
^ pessura ; adelgaçar.—Desengrossar ma- 

com a encho ou plaina. 
DESENGRUMMAR; V. act. (Do des, e 

y arummar). Desfazer uma cousa que es- 
grummos. 

g^DESENGUIÇAR, v. act. (De des, e en- 
o enguiço a alguém, 

azer cerrar o enguiço. 

Tr part. pass. de Desenhar, 
segundo a arte de desenlio. — 

^avalio bem desenhado. — Uma pay- 
'"9^1 bem desenhada. 
ojjT" ^%uradamcnte: Descripto. — Nas 

vemos desenhados ao 
(íos grandes homens d'Ingla- 

Hj)g^^^NHADÔR, A, s. (Do thema dese- 
Q ^ de desenhar, com o suffixo <idor)j 

oxercc a arte do desenho. — E 
^i^eíZeníe desenhador. 

}jil ' ^''ando dos pintores, o que ó ha- 
c?e '^^senhar. — liaphael era um gran- 
OppQg.®®^ador.=Diz-se especialmente por 

•são ao colorista. Esta palavra n'esse 

sentido c sobretudo tomada por relação. 
Ha na pintura o desenho e a côr; de mo- 
do que se distinguem entro os pintores 
os desenhadores e os coloristas ; c a divi- 
são que Paulo Delaroche seguiu no hemi- 
cyclo da líscóla das bellas artes em Pa- 
ris ; poz uns á direita, os outros á esquer- 
da. — Rubens é muito mais colorista que 
desenhador. —David e Girodet são mais 
desenhadores que coloristas. 

— O, a que traça o desenlio, o plano 
d'um edifício, d'um jardim, etc. 

— Nome dos artistas qun fazom mo- 
delos para os operários, as manufacturas 
d'estofos, de tapeçaria, para bordados.— 
Um desenhador de fabrica. — Um dese- 
nhador de tecidos, 

DESENHAR, v. act. (A mesma palavra 
que designar). Traçar o desenho" d'um 
objccto. — Desenhar tima figura do natu- 
ral. - Desenhar vm cão, uma cara, uma 
paysa.gem, uma scena d'aldea, um céo, 
um plano, um arabesco, um rio. 

— Termo de I^fusica. Conceber, ima- 
ginar o plano, a coordenação musical. 

— Figurar.—A.s ruinas desenham ain- 
da a Acrojjole de Ath.nas. 

— Fazer resair, determinar, fallando 
d'um vestido. O vestido desenha-lhe bem 
as fôrmas. 

— Projcctar, traçar no espirito, deli- 
near; imaginar. - Desenhar traições. — 
Desenhar iranformnçues sociaes. 

— Resolver. 
— V. n. Desenhar d penna, a lápis. 

— Sabe bem desenhar. — Gosto de dese- 
nhar.—Desenhar é uma bella prenda. 

— Desenhar-se, v. refl. Mostrar se, 
apresentar se com contornos bem deter- 
minados. — A Serra d'Estrella deseuha- 
va-se nos horisontes. 

— Figuradamente : Apresentar-se (no 
espirito da imaginação); reproduzir-se 
em imagem.—Aquella triste scena dese- 
nhava-se no espirito. 

— Ser notado, tornar-se apparcnte. — 
Essas opiniões deseuhavam-se n'aquclla 
epocha. — Alguns grandes homens dese- 
nhavam-se no meio dos espiritos vidga- 
res. 

DESÉNHO, s. m. (A mesma palavra 
que Desígnio). Representação por meio 
do lápis, da penna, do pincel. — Desenho 
lithographado, — Desenho linear, por op- 
posição ao desenho de iigura, o dos mo- 
veis, ornamentos, vasos, que a industria 
tem occasião de produzir e que se ensina 
em escolas differontes. 

— Desenho crusado, aquello em que 
as sombras são iiguradas por linhas sen- 
síveis e as mais das vezes cortadas. 

— Desenho d'esboço, o que não tem 
nenhuma sombra. 

— Desenho lavado, aquelle era que as 
sombras são feitas a pincel, com tinta da 
China. 

— Desenho colorido, aquelle cujas li- 
nhas têm algiimas côres de pintura. | 

— A arte que ensina os processos de 
desenho. — Aprender desenho. 

— As artes de desenho, a pintura, a 
esculptura, a architectura. 

— Delineação das figuras, dos contor- 
nos. — Desenho correcto, puro. 

— Disposição geral d'ura quadro. 
— Figuras d'ornato em certos tecidos. 

— Esta chita tem um lindo desenho. 
— Termo d'Architectura. Plano d'um 

edifício, d'um jardim. 
— Termo de Musica. A disposição das 

diversas partes d'um trecho. 
— Figuradamente ; Designio, intenção, 

proposito, projecto. 

Mas ah que esto desenho 
Ile cliainiir mal ao inul que me caiizais, 
Quaiiílo. pelo que tenho, 
Vos lico iiuia deven.io muito mais. 
Já me rendi ao poueo que mereço : 
E assim, p iatora, peço, 
Por inc! entregar no mal, 
Que sejiiis liberal no quepndeço. 

FRAKO. R. LOBO, rUIMAVKRA. 

— Projecto, plano para uma acção, um 
acto, uma empreza. 

Dom Paio em sana tendas, rodeado 
U»3 eavalle.iro» principnea, eomelles 
Nos desenhos do assóilio practicava, 
E no mais que a seu cargo e posto cumpre. 
Uiii homem d'iirmas entra, c ao conselho 
Aiiuuneia (|ue no campo um mesgageiro 
Do rei de Poi tUj^Hl n essa hora chega. 

OARUETT, D. BRANCA, C. VIII, Cap. 2. 

DESENJURIAR. Vid. Desinjur... 
DESENLAÇÁDO, part. pass. de Desen- 

laçar. 
DESENLACAMÊNTO, s. m. (Do thema 

deseulaça, de desenlaçar, com o suffixo 
«mente»). Acção e effeito de desenlaçar. 

— Estado do que está solto dos laços. 
DESENLAÇAR, v. act. (De des prefixo, 

e enlaçar). Soltar dos laços o que está en- 
laçado, o que prende, enlaça. — Desen- 
laçar o elmo. 

— Desenlaçar as vides das estacas, dos 
choupos, das ramadas. 

— Figuradamente : Desenlear, desen- 
redar. — Desenlaçar as amisades, rom- 
pcl-as. 

— Desenlaçar a vida, sair de difficul- 
dádes. 

:— Desenlaçar-se, v. refl. Soltar-se dos 
laços, desenlear-se, desenredar-se. 

DESENLÂCE, s. m. (^De des prefixo, e 
enlace). Dcsenlaçamcnto. 

— Figuradamente : Solução, desfecho, 
desenredo, lim d'um poema, ou peça dra- 
matica. 

— Syn. : Catástrophc. 
DESENLAMEAR, v. act. (Do des pre- 

fixo, e enlamear). Tirar a lama. 
— Desenlamear-se, v. rejl. Alimpar-se 

da lama, lavai*-so d'ella. 
DESENLASTRAR. Vid. Desennastrar. 
DESENLEADO, part. pass. do Desen- 

lear. 
DESENLEAR, v. act. (De des prefixo. 
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e enlear). Desligar, desprender o que está 
enleado ; desenredar, soltar, desatar, des- 
embaraçar. 

— Figuradamente : Desenlear a lín- 
gua, fallar desembaraçadamente, com sol- 
tyra. 

DESENLÉIO, s. m. (De des prefixo, e 
enleio). Desenredo, soltura; desfecho, 
dissolução do enleio, solução. — Desen- 
leio no fallar, desembaraço. 

— Figuradamente: Desenredo. 
DESENLODAR, v. act. (De des prefixo, 

e enlodar). Alimpar do Iodo, tirar o lodo. 
— Deseulodar-se, v. reji. Tirar-sc do 

lodo. 
t DESENLUTÁDO, part. pass. de Des- 

enlutar. 
DESENLUTÁR, v. act. (De despretixo, 

e enlutar). Tirar o luto. 
— Desenlutar-se, v. refi. Despir, de- 

por o luto. 
— Figuradamente : Desenlutar-se o 

pólo, o CÃO, o coração; isto é, dissipar-se 
o negrume, a escuridão, o lugubre manto 
que os cobre. 

— Desenlutou-se a sua miséria, a or- 
phandade. 

DESENMÜDFCÊR. Vid. Desemmudecer. 
DESENNASTRÂDO, part. pass. de Des- 

ennastrar. 
DESENNASTRAR, v. uct. (De des pre- 

fixo, e ennastrar). Soltar, desatar dos 
nastros. 

— Desatar, desentrançar o cabello. 
DESENNEVOÁDO, part. pass. de Des- 

ennevoar. 
DESENNEVOAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e ennevoar). Aclarar, dissipando a 
a nevoa. — Desennevoar o horizonte. 

— Figuradamente : Illustrar, iliuminar, 
aclarar, desofFuscar o entendimento, dis- 
sipar as trevas da ignorancia, os erros 
que preoccupam. 

t DESENNOVELÀDO,p«rí. pass. de Des- 
ennovelar. 

DESENNOVELLAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e ennovellar). Desenrolar o novello, 
desenvolver o que está ennovellado. 

— Figuradamente : Achar o fio.— Des- 
ennovellar a historia antiga ; isto é, des- 
cobrir-lhe o fio, seguir-lhe o fio, a serie 
dos successos. 

DESÈNO. Vid. Dezeno. 
DESENQUADERN... As palavras, que 

comecem por desenquadern..., prccurem- 
se com Desencardern... 

DESENQUIET... As palavras começadas 
por Desenquiet... busquem-se em Desiu- 
quiet... 

DESENRAIAR, v. act. (De des prefixo, 
e enraiar). Tirar o que impedia uma roda 
do carro ou carruagem de gyrar, depois 
de 80 ter descido uma costa ou ladeira. 

DESENREDÀDO, part. pass. de Desen- 
redar, 

DESENREDADÚR, A, s. A pessoa que 
desfaz o enredo, que desenreda, tira do 
embaraço. 

DESENREDAR, v. act. (De des prefixo, 
e enredar 1. Desenlear, desfazer o enredo, 
o enleio das eousas ; desenlaçar, desem- 
baraçar, soltar o que está enredado. — 
Desenredar a meada. 

— Figuradamente : Desenredar a tra- 
ma, o enixdo politico. 

— Desenredar a intriga. 
— Desenredar as duvidas. 
— Desenredar os escrujmlos, desfazer, 

dissipar, destruir prejuizos. 
— Desenredar a consciência, tiral-a do 

enleio das culpas, apural-a. 
— Explicar, dissolver o enredo, o en- 

lace ; diz-se principalmente de um poe- 
ma ou peça dramatica. 

— Desenredar-se, v. refl. Desenlaçar- 
se, soltar-se o que estava enredado ou 
embaraçado. 

— Figuradamente : Desenvolver-se, ex- 
plicar-se, desfazer-se o enredo, o nó, a 
difficuldade d'algnm assumpto. 

DDSENRÊDO, s. m. (De des prefixo, o 
enredo). Acçào e eíFeito de desenredar, o 
acto de desfazer o enredo. 

— Figuradamente : Desenlace, desfe- 
cho, solução, fim d'um poema, d'uma fa- 
bula, d'uma peça de theatro. — Desen- 
redo feliz, natural. 

— Desenrede intempestivo, imprevisto. 
— Explicação d'uma intriga, de um as- 

sumpto difficil ou intrincado. 
DESENREGELAR, v. act. (De des pre- 

fixo, c enregelar). Descongelar, desge- 
lar. 

— Dcsenregelar-se, v. refl. Sair do es- 
tado enregelado, descongelar-se. 

DESEKRIZAR, v. act. (De des prefixo, 
e enrizar). Termo ííautieo. Tirar dos i-i- 
zes. — Desennzar as velas. 

DESENROLÀDO, part. pass. de Desen- 
rolar. 

DESENROLAR, v. act. (De des prefixo, 
c enrolar). Estender, desenvolver o que 
estava enrolado. — Desenrolar as tran- 
cas. 

— Desenrolar a corda. 
— Desenrolar a cobra o ralo. 
— Figuradamente : Desenvolver, ex- 

plicar, narrar extensamente. — Desenro- 
lar uma historia, um siiccesso. 

— Termo Ironico. Desenrolar toíos Za- 
tinos, recitar uma longa serie d'elle8. 

— Desenrolar patranhas, fallar larga- 
mente. 

— Desenrolar um sermão, tornal-o mui 
longo e massadôr. 

— Termo de Geometria. Formar uma 
curva por meio d'outra ciu-va e dos seus 
raios diífercntcmente situados. 

— Termo de Impressor. — Desenrolar 
uma prensa, fazer recuar o carro da pren- 
sa por meio da manivella e do rollo ou 
cylindro. 

t EESENROSCÁDO, part. pass. de Des- 
enroscar). 

DESEKROSCAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e enroscar). Estender, desenrolar o 

I que estava enroscado, desfazer as roscas 
I do que estava enroscado. 

— Desandar. — Desenroscar o 
fuso. 

— Desenroscar-se, v. refl. Estender-se; 
desfazendo as voltas ou roscas. — DeseD" 
roscou-se a cobra. 

t DESENRUGÁDO, part. pass. de Des- 
enrugar. 

DESENRUGAR, v. act. (De des prefixo, 
e enrugar). Alizar, desfazer as rugas 
roupa, do vestido; desencrcspar. 

— Figuradamente: Desenrugar as car- 
rancas do embuste, dando aos hypocritas 
o que clles desejam. 

— Desencrcspar, desarrugar. — Deseii' 
rugar o semblante; desenrugar o, ' 

— Desenrugar-se, u. refl. Alizar-se " 
que era ou estava rugoso. 

— Figuradamente : Depor a severida 
de, o enfado. Desagastar-se; tornar-s® 
alegre, risonho. 

DESENSACCAR, v. act. (De des prefixo, 
e ensaccar). Tirar do sacco ou dos saccoS- 
— Desensacar o algodão, o trigo, etc. 

DESENSÃO. Vid. Dissensão. 
DESENSEIAR, v. act. (De des prefixo, 

e enseiar). Tirar do seio ou da enseacif" 
— Desenseiar o navio. 

— Desbastar. — Desenseiar uma ^ 
re, desbastal-a da rama, desafogal-a, cor 
tando-lhe os ramos seccos ou ramail 
supérfluos. 

— Desenseiar-se, v. refl. Sair da e» 
seada. , 

DESENSINÀDAMÊNTE, adv. (Dc ae* 
prefixo, e ensinadamente). Sem ensin , 
sem estudo, falto de cultura. , 

— Malensinadamcnte, d'um modo de 

teve 
— Rudemente, como quem não 

ensino. — Fallar desensinadamente. 
DESENSINÀDO, part. pass. do Desen* 

sinar. 
DESENSINADÕR, A, adj. (De des 

fixo, e ensinador). Que desensina, 
faz esquecer o que se aprendeu. _ 
desensmador, negligencia desensinaü ^ 

DESENSINAR, v. act. (De des 
e ensinar). Ensinar a alguém o con 
do que se lhe tinha ensinado ; 
que desaprenda o que havia apr®" 
tanto o bom, como o máo.— O ja 
ensina; isto ò., balda, frustra o C"''' 
doutrina ensinada. ^ o 

DESENSÍNO, s. m. (De des P^c", 'j.; 
ensino). Acção o effeito do desens 
esquecimento do ensino recebido. 

DESENSÜBERBECÉR, v. act. 
prefixo, e ensoberbecer). Tirar, a 
soberba, o orgulho. — O tempo, 
riencia, e o estudo, fazem desenso 
cer o homem. 

—Desensoberbecer-se, v. refl- 
deixar a soberba, o orgulho. de 

DESENSOBERBECÍDO, pari- P 
Desensoberbecer. jq, 

DESENSOÁDO. Vid. Desengraf» 
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DESENSOLVÁDO, part. iMss. de Des- 
ensolvar. 

DESENSOLVAR, V. act. (üe des prefi- 
^0) e ensolvar). Desassolvar. 

Termo d'Artilheria. Desentupir. — 
■^esensolvar o ouvido do morteiro com o 
'diamante. 

DESENTABOLAR, V. act. (De des pre- 
e entabolar). Desimpedir, destruir 

embaraços ou difficuldades para con- 
seguir o bom resultado do que se deseja. 

DESENTALAR, V. act. (De des prefixo, 
® entalar). Tirar das talas, fazer sair o 
l^ie está entalado. 

I'iguradamente: Livrar de grandes 
'fficuldades, apertos, afflicções. 
DESENTALOADO, part. nass. de Des- 

entaloar. 
DESENTALOAR, V. act. (De des prefi- 

e entaloar). Tirar o talSo, ou rom- 
poes íl ferradura. 

desentão, adv. Composto de Des o 
então. 

DESENTENDÊR, V. act. (De des prefi- 
e entender). Fingir que nílo entende, 

íir-se por não entendido. — Ouviu, es- 
mas desentendeu as razões expe- 

nas, por assim lhe convir. 
■— Desentender-se, v. rejl. Dar-se por 

esentendido, affectar a ignorancia. — 
esentender-se d'alguma coisa. 

^ DESENTÈNDÍDAMÊNTE, adv. (De des- 
ntendido, com o suffixo «mente»). Mos- 

^ ■'todo que não entende, fazendo-se des- 

ci affectando, fmgindo ignoran- 
alguma cousa. 

^^ENTENDÍDO, part. pass. dc Des- 
entender. 

DESENTENDIMÊNTO, s. m. (De des 

Ce •c entendimento). Falta d'intelli- icia ou entendimento, ignorancia. 
í^esproposito, desacerto, 

j ^lenoscabo, despreso, aíFectadaigno- 
supposta não intelligencia. 

ESENTERESS... As palavras, que co- 
Çam por Desenteress..., busquem-se 

Desinteress... 
"ESENTERÍA, s. /. Vid. Dysenteria. 

QlV"' Soando ho minha mofina ! 
V na ca pera ond'(!stou. 
^ aiiibo qiiG t'eu dou,! 
pUeii qm; in'eu encommendo, 

iiao m'estarei inopiido 
«csen<ena em que estou. 

VIC., AUTO PAST. ronT. 

part. pass, de Des- 

fis^Q^^^NTERRADÔR, A, s. (De des pre- 
^'iterrador). O qjie, a que desen- 

enterj.J^° Pòc a descoberto o que estava 

íe ■ ^líil^íí^icente, que 
Os Hio°f mesmo poupando 

^ Aqudla lingua é enterra- 
(og_ iJiüos^ e desenterradora dos mor- 

^^SENTERramÊNTO, s. m. (De des 

prefixo, e enterramento). Acçíio ou ef- 
feito de desenterrar. Vid. Exh imação. 

DESENTERRAR, v. act. (Do des prefi- 
xo, e enterrar). Tirar debaixo da terra, 
tirar o que estava enteri-ado; tirar da se- 
pultura, exlmmar um cadaver. — «Os os- 
sos de João Rodrigues de Sousa mandou 
depois seu irmão Martim Ajfonso de Sou- 
sa, sendo Governador da índia, levar pe- 
ra Goa, e os foram desenterrar.» Diogo 
do Couto, Décadas, IV, Liv. viu, cap. 
11. 

— Figuradamento : Tirar do olvido, 
trazer a lume cousas esquecidas ou a que 
não se dava importancia já. — Desenter- 
rar alfarrábios. —Desenterrar papeis ve- 
lhos. 

— Desenterrar os mortos, locução liy- 
pcrbolica que se emprega para exprimir 
o extraordinário d'um facto. — Foi usa- 
da por Camões no celebre e bellissimo 
episodio de Ignez de Castro. 

Passada esta tão prospera victoria, 
Tomado Affonso A Lusitanii terra, 
A se lograr d i p jz com tnata gloria, 
Quanta soube ganhtir na dura giieiTa ; 
O caso triste o digno de memória, 
Que do sepulcro os liomens desenterra, 
Acontcceo da raisera e mesquinha 
Que desijoia de ser morta foi rainlia. 

CAM., Lus., e. iir, est. 118. 

— Desenterrar mortos, emprega-se tam- 
bém no sentido do vituperar os inortos. 

— Extrair da terra, fallando de,miné- 
rio, pedras preciosas. 

— Mguradamente: Fazer sair. — Vê 
se desenterras aquelle homem da sua mi- 
santhropia. —A. Vieira disse : Desenter- 
rar os benemeritos dos seus retiros. 

— Desenterrar-se, v. refl. Ser desen- 
terrado. 

— Figuradamente : Tirar-se, separar- 
se, sair. — Desenterrar se das podridZes 
do mundo. —O jogador não se desenter- 
ra facilmente d'esse vicio. — Desenter- 
rar-se da sua obscuridade. 

DESENTERROAR, v. act. (Do des pre- 
fixo, e enterroar). Desfazer os torrões. 
Desenterroar os montões dc terra que fi- 
cam ao lado da leiva, feita pelo arado na 
occasião de lavrar a terra. 

DESENTESÁDO, part. pass. de Desen- 
tesar. 

DESENTESAR, v. act. (Do des prefixo, 
o entesar). Fazer cessar a tensilo, af- 
frouxar, desenrijar, suxar. — Desentesar 
a corda, o arco, os membros. 

— Desinteiriçar.—Desentesar os mem- 
bros d'um cadaver. 

— Desentesar-se, v. refl. Relaxar-se, 
afrovixar-se, perder a tensão ; fazer bam- 
bo, suxo, molle.— Desentesou-se acorda 
com a humidade. 

— Figuradamento : Perder o entôno, 
o orgulho, a jactancia. 

DESENTESOUR... As palavras, que co- 
meçam por desentesour..., busquem-se 
com desenthesour... 

f DESENTHESOURADO, part. j)ass. de 
Deseuthesourar. 

DESENTHESOURADÔR, A, s. (De des 
prefixo, e enthesourador). Pessoa que 
desentliesoura. 

— Figuradaixente : Descobridor.—Des- 
enthesourador de thesouros. 

— Inventor. — Desenthesourador dos 
segredos da natureza. 

DESENTHESOURAR, v. act. (De des 
prefixo, e enthesourar). Tirar, extrair 
do logar onde estava entliesourado. — 
Desenthesourar o ouro, a prata, o di- 
nheiro. 

"— Figuradamento: Tirar á luz, des- 
cobrir. — Desenthesourar os mais recôn- 
ditas segredos da natureza. 

— Communicar, divulgar noções pre- 
ciosas, úteis.—Deseuthesourar verdades, 
factos preciosos, importantes. 

t DESENTHRONISADO, part. pass. de 
Desenthronisar. 

DESENTHRONISAR, v. act. (Do des pre- 
xo, e enthronisar). Derribar, expulsar do 
throno; privar do reino, da soberania, de- 
por imi rei. — Os povos devem desthroni- 
sar um máo rei. 

—Figuradamente : Desthronisar a igno- 
rancia, a superstição, os vidos; isto é 
destruir o império d'elles. 

DESENTOAÇÃO, s. f. (De des prefixo, 
e entoação). Acção e effeito de desentoar, 
falta de entoação; o cantar, tocar desen- 
toado. 

DESENTOADAMÊNTE, adv. (De desen- 
toado, cotn o suffixo «mentex). Sem con- 
sonância, fóra do tom natural, com sons 
desentoados. 

— Em vozes descompo'8tas, aos berros 
d'um modo desentoado como quem está 
brigando ou ralhando. 

DESENTOADO.^arí.^ass. de Desentoar. 
DESENTOAMÈNTO, s. m. (De des pre- 

fixo, c entoamento). Desentoação, falta 
de consonancia das vozes ou instrumen- 
tos músicos.—Desentoamento de vozes 
barbaras. — Desentoamento d'instrumen- 
tos desafinados, nturdidores. 

DESENTOÁR, v. n. (Pc des prefixo, e 
entoar). Desafinar, sair do tom natural, 
cantando ou tocando instrumento. 

— Figuradamente: Dizer disparates, 
-^arvoices, despropositar, gritar. 

— Vozear contra alguém, fallar alto, 
ralhar como quem está agastado. 

— Desentoar com Deus, dizer blaspho- 
mias, queixar-se amargamente d'elle. 

— Desentoar-se, v. refl. Dizer verdades 
duras, sair do tom ordinário. 

DESENTOLHÊR, v. act. (Do des prefi- 
xo, junto A particula en, o o verbo to- 
lher). Tirar os nervos do estado d'cntor- 
pccimento ou do fraqueza; rostituir a ura 
meuibro paralytico o movimento, a flexi- 
bilidade perdida; desentorpecer. 

DESENTONAR, v. act. (De des prefixo, 
e entonar-se). Tirar o entono, a altivez ; 
desenroberbecer. 
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DESENTORPECÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e entorpecer). Tirar o entorpeci- 
mento, remover, curar o torpor dos mem- 
bros tolhidos de frio, dormentes ou pa- 
ralyticos. 

— Figuradamente : Despertar, tirar a 
preguiça, a frouxidão ; dar vigor, movi- 
mento, actividade, energia. — Desentor- 
pecer a industria eneruada pelo ócio, e 
entorpecida pela ignorância. 

— Fazer acordar do lethargo.— Pedro 
Grande desentorpeceu os Russos. — O 
Marquez de Pombal quiz desentorpecer 
os Portuguezes. 

— Desentorpecer-se, v. rejl. Recobrar 
o movimento e a sensibilidade, cessar o 
torpor com o uso de medicamentos apro- 
priados, e cora um excrcicio moderado. 
— Desentorpeceram-se os membros. 

— Figuradamente : A. agricultura des- 
entorpeceu-se depois que a actividade hu- 
mana saiu da inércia^ prcguiqa, incúria^ 
desmazelo. 

— Desenturpecem-se as sciencias, as 
artes, a industria pela influencia benefi- 
ca do estudo e da applicaqão methodíca e 
systematica. 

DESENTORPEGÍDO, part. pass. de Des- 
entorpecer. 

DESENTORPECIMÈNTO, s. m. (De des 
prefixo, e entorpecimento'. Acto de des- 
entorpecer ou de desentorpecente ; acçào 
de cobrar a sensibilidade natural, de sair 
do torpor. 

DESENTORROÁR. Vid. Desenterroar. 
t DESENTRALHÁR, v. act. (De dns 

prefixo, e entralhar). Termo Náutico. Ti- 
rar a tralha ao panno, cortando o tio que 
a une ao mesmo panno. 

DESENTRANÇADO, part. pass. de Des- 
entrançar. 

DESENTRANCAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e entrançar). Soltar desfazendo as 
tranças, deixar pender o cabello.— Des- 
entrançar o cabello. 

DESENTRANHADO, part. pass. de Des- 
entranhar. 

DESENTRANHADÒR. A, s. '(Do tlienia 
desentranha, de desentranhar, com o suf- 
fixo «dôr»). Pessoa que desentranha, que 
despoja das entranhas ou do ventre. 

— Figuradamente : A pessoa que ex- 
tráe, arranca das entranhas, do fundo ou 
centro. — Desentranhador do ouro, de me- 
iaes preciosos, minério de grande valor 
ou outras substancias que jazem em cer- 
tas profundidades da terra. 

— Desentranhador de suspiros, de se- 
gredos ; o quo descobre os seus pesares 
e soíFrimentos Íntimos. 

DESENTRANHAR, v. act. íDe des, een- 
tranhar). Tirar das entranhas. — Desen- 
tranhou-lhe as tripas. 

— Figuradamente : Tirar, extrair, ar- 
rancar de logar intimo, occulto, recesso. 
—Desentranhar thesouros do seio da terra. 

— Arrancar do fundo do peito.— Des- 
entranhar suspiros. 

— Examinar profundamente. — Des- 
entranhar um assumpto, um negocio. 

— Descobrir o sentido difficil ou oc- 
culto d'uma cousa. 

— Romper as entranhas. — O touro 
combatendo com o tigre desentranhou-o. 

— Figuradamente: Abrir. — Desen- 
tranhar a terra á busca de ouro. 

— Tirar as entranhas a um animal.— 
ií costume desentranhar o peixe antes de 
o comer.— Pouco usado n'este sentido. 

— Dessntranhar-se, v. refl. Rasgar as 
; próprias entranhas. — A leòa furiosa por 

lhe terem roubado os filhos desentranha- 
va-se. 

— - J^erder, gastar as entranhas. 
— Figuradamente : Desentranhar-se a 

trabalhar, trabalhar muito. 
— Dar tudo ou fazer tudo por alguém, 

com dbpigação própria. — A verdadeira 
caridade desentranha-be o pró- 
xima. 

— Abrir-so, rasgar-se. — A terra des- 
entranha-se para satisfazer a cobiça hu- 
mana. 

— Exhaurir se. — As minas desen- 
tranham-se para acudir d necessidade que 
o homem tem dos metaes. 

DESENTRESOLHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e entresolhar). Romper a primeira 
coberta, o entresolho, a peça de cima, a 
supcrticie d'alguma cousa. 
— Desentresolhar as couraças, destruir 
laminas de ferro ou de couro que prote- 
gem a coberta d'um navio. 

DESENTRISTECÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e entristi cer). Fazer perder a tris- 
teza, dissipar, tirar a melancolia; alegrar, 
recrear. 

— Desentristecer se, v. refl. Pei-der a 
tristeza, recobrar a alegria. 

DESENTRüNIZ... As palavras, que prin- 
cipiam por desentroniz..., procurem-se 
com desenthroniz... 

DESENTROUXAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e entrouxar). Abrir, desenvolver o 
que estava entrouxouxado; tirar da trou- 
xa, desfazer a trouxa. 

DESEl TULHÀDO, part. pass. de des- 
entulhar. 

DESENTULHADÕR, A, s. (Do thema 
desentnlha, de desentulhar, com o suíii- 
xo «dôr»). Pessoa que trabalha ifo des- 
entulho do cava, fosso, minas, poço, 
etc. 

DESENTULHAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e entulhar). Tirar o entulho, despe- 
jar, alimpar algum logar das pedras, ca- 
liça, terra ou ruinas que o entulhavam. 
— Desentulhar cava, fosso, ruas, ruinas. 

— Desentulhar, tirar da tulha ou cel- 
leiro. 

— Desentulhar-se, v. refl. Sair, tirar- 
se da tulha ou celleiro.- 

DESENTÚLHO, s. m. íDe des prefixo, 
e entulho). Acção e efTeito de desentu- 
lhar; o trabalho de desentulhar. 

— O que se tira desentulhando fossos, 

cavas, poços, ruinas ou edifícios dcrri 
bados. 

DESENTUPÍDO, part. pass. de Desen- 
tupir. , 

DESENTUPÍR, v. act. (De des prehxo, 
e entupir). Desembaraçar, desobstiuij 

. abrir o que está entupido, tirar o que 
tupia algum vão ou passagem. 
tapir um canno, uma fonte, um esgo 

— Desentupir o nariz, os ouvidos- 
— Figuradamente: —Desentupir 

ma dos peccados que o rigor dos conj 
sores tinha entupido, 

— Desentupir-se, v. refl. Destapai" ® 
o que estava entupido. 

DESEWVASAR, v. act. (De des prehxo, 
e envasar). Termo Náutico. Tirar o 
vio da vasa, desencalhal-o. 

— Cortar os vasos que sustentam a 
barcação, para a lançar ao mar. 

— Tirar da vasa, alimpar da 
lama ou lodo. 

— Desenvasar-se, v. refl. Desatolar' 
da vasa, sair do atoleiro. , 

DESENVENCILHADO, part. pass. « 
Desenvencilhar. 

DESENVENCILHAR, v. act. (De des pr®' 
fixo, e envencilhar). Safar^ desemhar^^ 
çar, desatar, desprender, soltar, tirar 
vencilho ou vencêlho. ^ 

— Soltar, tirar alguém das mãos 
quem o agarrava. . 

— Figuradamente ; Livrar de cous 
que embaraçam ou molestam. 

— Desenvencilhar-se, v. refl. „ 
baraçar-se, desaferrar-se, desprender-s ) 
soltar-se das mãos d'alguem. 

— Figuradamente : Desenvencilhar 
d'esperanqas, pcrdel-as, abandonal-a®- 

DESENVENENAR, v. act. (De des 
xo, e envenenar). Fazer expellir o ven 
tomado. 

— Curar o envenamento, salvar 
morte a quem havia tomado uma s 

5. deDeS- 
stancia tóxica. 

t DESENVERGABO,_parií.pass. 
envergar. 

DESENVERGAR, v. act. (De deS P ^ 
fixo, e envergar). Termo Náutico. 
as velas das vergas, soltando os e 
gues, ou cabos que as seguram p® " 
rutil. mc- 

DESENVERGONH... As palavras 
çadas por Desenvergonh... busq"® 
com Desavergonh... 

DESENVERNÁR, Vid. Desinvernar- , 
DESENVESTÍDO, part. pass. de iJe 

vestir. 
DESENVESTÍR, v. ac.t. (De des ^ 

e envestir). Transferir a enves i 
outrem. jsto 

— O contrario d'envestir eni p°* ' 
é, desapossar da vestidura. , 

DESENVIOLÁR, v. act. (Do àes? 
e enviolar). Purificar, benzer uma o 
profanada. 

— Expiar cousa profanada. 
DESENVISCAR, v. act. (De deS p 



DESE DESE DESE 875 

® snviscar). Tirar o visco, destruir a vis- 
cosidade. 

desenvõltamênte, adv. Cora des- 
envoltura; com despejo ou demasiada li- 
srdade ; cora deserabaraço, resolução; 

com indecencia, impudicaraente. 

®ESENVÔLT0, part. pass. irreq, de 
Desenvolver. 

DESENVOLTÔSO, a. adj. (De desen- 
^olto, com o suffixo «ôso»). Despejado, 
P''onipto, desembaraçado, expedito. 

~ Immodesto, indecente, impudico, im- 
PUdente.—Fallar como homem desonvol- 
oso, uzar d'uraa linffUaarera licenciosa e 

aescortez. 
DESENVOLTÚRA, s. f. (De des pre- 

e envoltura). Deserabaraço, ligei- 
reza, agilidade.— tE leixando estas, que 

e o mor gado que nos dá a natureza ao 
fn'>'po do nosso nascimento, tornemos ao 
^ da historia, que algum tanto quehra- 
''^os. Ajuntano este numero de Cavalleiros, 
^meçaraõ a entrar nos torneios, e justas, 

quaes vos naõ daremos larga conta, 
por ser cousa mui prolixa contar os en- 
'^<^tros, golpes, e desenvolturas, que se 
^eiles Jízeraõ.» Barros, Clarimundo. — 

«Os sete Infantes quando virad as des- 
®lvolturas de Clarimundo, e do outro Ca- 
JiUeiro, e a maneira de ferir, e resguar- 

) estavaõ mui prontos, por tomar li- 
de qúe lhes cumpria, havendo por 

y^taníos Leoens, e alimarias ti- 
^ mortas.D Barros, Clarimundo.— 

que, postos já á parte todos os 
'"'^^edios de vida, nenhum delles esperava 

a morte. E se alguma cousa os sus- 
nlia era muita desenvoltura, com que se 

S^rdaKam, por onde os golpes faziam 
damno.» Francisco de Moraes, Pal- 

d'Inglateira. cap. 71. — «Ainda 
acabava as palavras, quando lançan- 

mao da tahoa, em que estava tirada 
o natural, que alli trouxera Beroldo, 

wa manga de uma roujja a guisa 
Grécia, que trazia vestida. As outras, 

i ® viam suas emnrezas, as tomaram Coní * j ^ 
tamanha precteza e desenvoltura, que 

^^''^ecia uma batalha travada, de que já 
da victoria.» Idera, Ibidera, cap. 

uporém o outro, que não era pera 
j Os' que elle, vendo-o com tanta fúria e 

Deza, ajudando-se de sua presteza e de- 
voltura, começou d'o ferir por muitas 

dando-lhe tão mortaes goljíes, que, 
pôr em maior receio do que té 

Hr suspeitar que podiam 
c/ luem lhos dava.» Idem, Ibidem, 

65. 
®6senvoltura a cavallo, correr era 

ía ° cavallo, apanhando na carrei- 
do lhe ficam próximas, fazen- 

Oesenvolturas. 
^iguradamente: Demasiada liber- 

® nas acções c palavras. 
"^Despejo honesto ou deshonesto. 

'Tiniodestia, indecencia. =MaÍ8 usa- 
^ 68ta accepção. 

voL. n—110 

— Dissolução, impudicicia. 
DESENVOLUÇÃO, s. f. Acção e efFeito 

de desenvolver; desenvolvimento. 
— Termo de Geometria. Acçlto pela 

qual se desenvolve uma curva, e se lhe 
faz descrever uma evolvente. 

— Figura de papel ou papelão, cujas 
differentes partes, estando dobradas e 
juntas, compoem a superfície d'um solido. 

DESENVOLVÊNTE, part. act. do Desen- 
volver. Termo do Geometria. — Curva 
desenvolvente, ou, substantivaraente, uma 
desenvolvente, curva produzida por o 
desenrolamento d'um fio, enrolado sobre 
a sua desenvolvida. 

DESENVOLVER, v. act. (De des, e en-» 
volver). Desdobrar, estender o que está 
envolto, dobrado sobre si, apanhado. — 
Desenvolver o manto, a ca^a,=Pouco usa- 
do hoje n'cste sentido. 

— Figuradamente : Expôr particulari- 
sadamente. — Desenvolver o assumpto 
d'um livro. — Desenvolver uma theoria. 
— O advogado desenvolveu a defesa do 
réo. 

— Termo de Álgebra. — Desenvolver 
uma funcção, uma serie, uma equação, 
achar os differentes termos que estão im- 
plicitamente contidos n'ella. 

— Termo de Geometria. Perlongar.— 
'Desenvolver uma Unha. Fazer descrever 
uma envolvente, fallando d'uma curva. 

— Termo de Architectura. Projectar 
n'um plano todas as differentes faces d'u- 
ma pedra e ainda as partes de uma abo- 
boda. 

— Termo de Medicina. — Desenvolver 
o pidso, dar-lhe mais amplitude e força. 

— Dar crescimento, fallando dos seres 
orgânicos. — O calor desenvolve os ger- 
mens das plantas. — Exercidos jyrojirios 
para desenvolver o corpo. 

— No mesmo sentido, fallando das fa- 
culdades intellectuaes ou moraes, das apti- 
dões, etc.—Desenvolver a intelligencia 
d'uma creança.—Desenvolver-lhe o gosto 
pjelo estudo. 

— Fazer perder a timidez, o acanha- 
raento; tornar sociavel, conversavel. 

— N'um sentido pejoi-ativo. Fazer per- 
der a vergonha, o pejo, a modéstia, tor- 
nar descarado. 

— Desembaraçar, despejar. 
— Dar a conhecer. — O estudo desen- 

volve todos os segredos da natureza, 
— Pôr em uso. — Desenvolveu neste 

negocio todas as suas aptidões.—Não é 
mister desenvolver tanto talento para al- 
cançar o gue pretende. 

— Desenvolver-se, v. refl. Não estar 
dobrado, enrolado, envolto. = Caído em 
desuso n'este sentido. 

— Estender-se. 
— Diz-se do pulso quando se torna 

mais amplo e forte. 
— Crescer, augmentar em crescimento. 

— Os orgãos desenvolvem-se lentamente, 
— O féto humano leva nove mezes a tíes- 

envolver-se. — Esta creança desenvol- 
veu-se com muita rapidez, 

— O mesmo sentido fallando da facul- 
dades intellectuaes.—O espirito deste ho- 
mem está muito desenvolvido.— Com que 
rapidez um tal gênio se desenvolveu ! 

— Diz-se também das doenças que 
nascem. — Desenvolveu-se-lhe um typho. 
— Desenvolveu-se uma febre gastrica.— 
O cólera vae desenvolvendo-se na Asia. 
— Em Braga desenvolveu-se este anuo 
uma endemia de bexigas. 

— Diz-se também das tendencias do 
espirito, opiniSes, manias, etc. —Desen- 
volveu-se tim grande gosto pelas corridas 
de cavallo. — A mania de tomar banhos 
do mar desenvolveu-se ultimamente em 
Portugal, 

— Passar por uma serie do phases. 
-— A acção d'um drama não se desen- 

volve senão lentamente, 
— Soltar-se. —Desenvolver-se dos bra- 

ços d^àlguem, — «E sendo mais perto, o 
cavalleiro da Fortuna conheceu que era 
Selvião seu escudeiro, e vendo-o tão mal 
tratado, não podendo encubrir o pesar que 
disso sentia, se chegou, a elles, rogando- 
lhes que o soltassem: mas um dos quatro 
lançou também mão delle dizendo: agora 
buscai quem solte a vós, que esfoutro a 
bom recado está. O cavalleiro da Fortuna 
se desenvolveu delles, dando ao primeiro 
uma punhada nos peitos, que foi de tanta 
força, que o estirou no campo.í Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 
32. — Caido era desuso n'esto sentido. 

— Desembaraçar-se, despejar-se. 
— Explicar-se bem. 
— Tractar, conversar sem pejo, aca- 

nharaento ou reserva. 
— Desenvolver-se com alguém, perder- 

lhe a vci'gonha, o pejo, o respeito, portar- 
se sera ceremonia.— «Calid. Não zombo. 
Antes entendo o que faço, Não quero dar 
azo a meu filho, que se metta em dividas, 
com que me deseje a morte. Pil. Certo, Ca- 
lidonio, que te louvo esse conselho. Calid. 
Mas não queria que o sotdjesse elle. Pil. 
Porque razão? Calid. Porque lhe não dê, 
occasião para se desenvolver comigo.n 
Antonio Ferreira, Bristo, act. m, sc. 2. 

t DESENVOLVIDA, s. /'. Termo de Geo- 
metria. Curva pelo desenvolvimento da 
qual se pôde suppor que uma outra curva 
é formada. 

— Curva que liga todos os pontos d'en- 
contro das normaes infinitamente visi- 
nhas dirigidas a uma curva dada. 

DESENVOLVÍDO, part. pass. de Desen- 
volver. Que recebeu desenvolvimento, quo 
tem desenvolvimento ao chegar a um 
gráo adeantado de desenvolvimento, 

— Explicado, esclarecido. 
— Descoberto, fallando do que estava 

occulto, envolto. 
DESENVOLVIMÊNTO. s. m, (Do thema 

desenvolve, do desenvolver, com o suffi- 
xo «mento®). Acção do desenvolver, dos- 
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enrolar, descobrir o que estava envolto. 
— Termo d'Architectura. Extensão so- 

bre uma superfície plana, das superfícies 
que envolvem uma chave d'abobada ou 
peça similliante. 

— Desenho dos planos das secções e 
das elevações em todas as faces d'um edi- 
fício. 

— Termo de Geometria. Acção pela 
qual se desenvolve uma curva para lhe 
fazer descrever uma desenvolveu te. 

— Termo d'Algebra. Formação d'uma 
serie que representa uma funcção analy- 
tica. 

— Termo do Medicina. — Desenvolvi- 
mento do pulso, estado do pulso que se 
torna mais amplo e mais forte. 

— Termo de Pintura e de Esculptura. 
Amplidão na attitude d'uma figura e na 
linha que forma o seguimento das suas 
partes. 

— Crescimento dos corpos orgânicos. 
— O desenvolvimento do feto. — O des- 
envolvimento d'um germen. 

— Em Historia philosophica: O modo 
segundo o qual augmenta a civilisação. — 
O desenvolvimento d'uma nnção.—O des- 
envolvimento da humanidade. 

— Exposição particularisada d'um as- 
sumpto. — Essa matéria deve ser tracta- 
da com muito desenvolvimento. 

— Figuradamente : O desenvolvimento 
d^um caracter, d^uma situação, a serie de 
phases por que passam ura caracter, uma 
situação, para se apresentarem d'um mo- 
do determinado. 

— No mesmo sentido. — O desenvol- 
vimento do enredo d'uma peqa. 

— Extensão, acto de generalisar-se.— 
A mania ia tomando um grande desen- 
volvimento. 

DESENVOLViVEL, adj. 2 gen. (Dc des 
prefixo, e envolvivel). Que é susceptível 
de se poder desenvolver. 

— Termo do Geometria. Explicável, 
que pódc ser desenvolvido. 

DESENXAVÍDAMÈNTE, adv. (De des- 
enxavido, com o suffixo «mente»). Insi- 
pidamente, insulsamcnte. 

— Figuradamente : Sem engenho, des- 
engraçadamente. 

DESENXABÍDO, A, adj. (De des prefi- 
xo, o enxabido). Sem sabor, sem sal, in- 
sússo, insipido. — Comer desenxabido.— 
Cousa desenxabida. 

— Figuradamente : Insulso, desengra- 
çado, sem engenho. — Homem desenxa- 
bido. 

DESENXARCIÀDO, part. pass. de Des- 
enxarciar. 

DESENXARCIAR, v. act. (Do des pre- 
fixo, e enxarciar). Termo Náutico.—Des- 
apparelhar das enxarcias, tirar as enxar- 
ciaa ao navio. 

DESENXERGAR, v. n. (Do des o en- 
xergar). Distinguir as cousas umas das 
outras; divisar, conhecer, differençar. 

DESEQUIVOCAR, v. act. (De d8S pre- 

fixo, e equivocar). Desfazer o equivoco. 
— Tirar da equivocação. 
DE SER, s. m. Gallicismo escusado. Vid. 

Pospasto, Sobremeza. 
DESERÇÃO, s. f. (Do latim desertio- 

ne). Acção e eífeito de desertar, de dei- 
xar o exercito, ou serviço militar sem li- 
cença. 

— Termo Forense. Desertar de appel- 
lação, desamparo da appellaçao feita pela 
parte appellante. 

DESERTAÇÃO, s.f. (Derivado"do latim 
desertus). Termo Forense. Suspensão no 
seguimento dos termos da appellação. — 
Sentença da desertaçâo, isto é, pronun- 
ciar a appellação por deserta. 

DESERTÁDO, 2'firí. pass. de Desertar. 
DESERTAR, v. act. (Do latim hypothe- 

tico desertare, frequentaíivo de deserere). 
Despovoar, tornar êrmo um logar. 

— Tei'mo Forense. Deixar, desampa- 
rar. — Desertar uma causa. 

— Abandonar, deixar.—Desertar apa- 
tria. 

— Desertar o logar, a habitação. 
— Desertar o partido. 
— Desertar o posto. 
— V. n. Abandonar o serviço militar 

sem licenca, com o firme proposito de não 
voltar a elle.—Desertar das bandeiras que 
havia jurado. 

— Figuradamente : Desertar do culto. 

Um ai profundo 
Do mais íntimo líeito lhe responde, 
E éstas vozea o seguem : 

— Que disseste, 
Oh ! filha dos Christàos, que me lias proposto ! 
Eu que tudo perdi para nlcíinçar-te, 
Que abandonei por ti quantos homens^prezam, 
Quanto por valioso tem o mundo ! 
Inda exiges de mim mais sacrifícios ! 
Desertar do meu culto e meus altares, 
Eenegar do meu Deus !' 

GAliRETT, D. BBANCA, C. IV, Cap. 5. 

— Retirar-se alguém d'um sitio, d'uma 
sociedade, inesperadamente. 

DESERTO, s. m. (Do latim desertus) Lo- 
gar ermo, paiz inhabitado, despovoado. 

Í) bravas serpentes que em serras andais, 
) dragos ferozes que estais nos desertos, 

Ouvi os secretos que cstào encobertos ; 
E voa, dromedários, também não durmais. 

GII, VIC'., AUTO DA niST. DE DEUS. 

l'orque rei que lie hom juiz, 
Como a lei feita he, 
Faz aquillo que ella diz. 
Cedo me despejarás, 
Tem tu o relogio certo : 
Emtanto vou-mo ao deserto. 

IDEM, míDEM. 

E me culpas sem concôrto, 
Pois que viste no deserto 
O poder que Christo tem, 
Que atégora foi coberto ? 
Porém quem adivinhara 
Que no mundo visse eu 
Nenhum homem que ousára, 
E sem temor me lançAra 
Per força fora do meu ? 

OIL VIC., AUTO DA CAKANÊA. 

E porém as caehorrinhas 
Com os cães deste teor, 
E 03 gatos c galliahas 
Se fartão das migalhinhas 
Da mesa de seu senhor : 
Quanto mais os seus manjares : 
Que es padre das companhas. 
Fartas montes e montanhas, 
E desertos e logares, 
Até bichos e aramhas. 

IDEM, IBIDEM 

— Ermo, retiro, solidão. 
— a O campo, <Ê lugar do desafio sind 

lou o Spirito Santo, que foi o deserto.' 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. 
foi. 15, col. 1. — a Aos mordidos das s®''* 
pentes em o deserto, mandou Deos, 
querião ter vida olhassem pera a serp^ 
de metal.n Fr. Thomaz da Veiga, Sei' 
mões, Part. i.—<íComo se dissera : âhio- ^ 
mas taò reprobas, cÊ malditas, & 
durecidas, <& obstinadas, tad cegas, _ 
apostadas a se perderem, que por 
milagres, & marauilhas que Deos 

não f em sua presença, & em seu fauor, — „—j,. „— —J-- , 
se não conuencem, nem rendem ao > 
& misericórdia de Deos que trata de 
saluar, mas antes se fazem da parcia 
dade do demonio attribuindolhe a glori'^>^ 
& louuor de que não he capaz, 
mos que em effeito fizerão estes matai 
phariseos do Euangelho: o que ja ^ ^ 
antepassados tinhão também feito, quan 
attribuirão ao bezerro que em o dese 
adorarão a gloria, <& louuor de os C' ^ 
tirado do Egypto, dizendo, como cont^ 
Escriptura do Êxodo: Hi sunt 
rael, qui te de terra iEgyti eduxerun • 
Idem, Ibidem, p. 89, col. i. 

Ai de mim quem cuidaria 
Tam estranho desconcerto, 
Que. por conhecer di' perto, 
ü de que tam longe estava, 
No mesmo que im iginava. 
Me perdi como em dezerto ! 

121. FRANC. R. LOBO, O DESENGANADO, P- 

— «Não é muito que se ache o man 
Alentejo, que, como é prooincia sem g 
podiamos dizer sem equivoco qv-R ^ ^ 
se achava no deserto.» Bispo do 
Pará^ Memórias, p. 9. — «O mesmo 
Daidd que comparaua o justo a 
etuosa, & desejaua de aproueitar a 
& vnirse per amor cõ todos, 

Bey 
.g/rtí- 
todoS/ 

SJV   ^       ODITC*^ 
deado de negocios na cidade f" 
pelo deserto & repouso solitário, 
pois de cõfessar que estaua , 'g. 
seu coração & acossado de da 
taçõas dezia.n Heitor Pinto, 
Vida Solitaria, c. ii. — 
olhos fontes perenaes, alli esprayaua 
les seus ardentes & penetratiuos s   ... ^ nenetr""- 

que rompia as nuuens, oo x' 
%ltos ceos: ali cõpunha <& 

soidosos (& qloriosos psalmos 
sua suaue harpa, & finalmente a ^jí. 
ensinando o mumdo, & era o 
ma cathedra de doctrina 
se conclue que o solitário (& con^ ^ 
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pode aproueitar a si & a muitos, & vi- 
^oniorme ao que diz o vosso Platão, 

^ -A-ristoteles, & Chrisippo, que saõ os 
íy que ullegastes, peraprouar que nàofora- 
"íos lançados nesta vida pera nós somente, 

também pera os outros.d Idem, Ibi- 
dem. ' 

, Termo da Escriptura sagrada.—O 
eserto, parte da Arabia ao meio-dia da 
srra-Síinta, por cnde andaram errantes 

'''1'^elitas durante quarenta annõs. — 
^-iodos estes Âíagores teve debaixo de seu 
ominio, e discorrendo pera o Ponente su- 

U^Uou toda aquella Província, que com 
os desertos de Lop até o rio Jasaries 

por quarenta e oito grãos até os cincoenta, 
Onde deixou hum filho chamado Turc, que 

nome a toda aquella região de lurc, 
® -^stan, que quer dizer Provincia de Turc ; 
^ sujeitou também pera o Ponente Asog- 
^idna, Bactriana, Aracosia, e outras Pro- 
^íncias.» Diogo do Couto, Décadas, IV, 
, X, cap. 1, p. 388. —«O homem cora- 

joso supporta resignado os trabalhos, e con- 
^6rva inahalavel a sua virtude nos peri- 
90S; como o camello soffre os calores, a 
/orne e a sede nos desertos da Arabia.-i 
«odrigues de Bastos, Maximas e Pensa- 
mentos, Tom. I. 

DESÉRTO, a, adj. (Do latim desertus, 
andonado). Deshabitado^ ermo, solita- 

''0; abandonado d'habitantes, — Campo, 
deserto.— Terras, praias, regiões 

Se vou pera a ver, 
^'®Jo a deserta ; 
a magoa aberta, 
techada ao prazer: 
liam pode nacer 
laquesta defeza 
senam só tristeza. 

»• JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 96. 

Herdada deserta, não habitada, 
j Termo forense. — Appellaqão deser- 

abandonada pelo appellante. 
j,.' Syn. : Deserto, Jjespovoado, Solita- 

Logar deserto, é o que se 
^ a inculto, abandonado. O despovoado, 

habitantes. O solitário, não é fre- 
l^entado. 

matagaes e charnecaa são deser- 

«o7'' deshabitados; oa bosques 
Cr ^ Ermo é tomado na mesma ac- ^ao de deserto, solitário, inculto. 

O .?.®^TÔR, s. m. (Do latim desertor). 
^J^iuitar que deserta, que deixa o ser- 

ras licença, que deserta as bandei- 
que jurou. 

^1^ ^iguradamente: O que abandona 

®ert^^ seita, partido, sociedade. — De- da boa causa. 
: Desertor, Transfuga. A pa- 

fu ^ desertor significa menos que trans- 
ai acrescenta áquella signiticação 

^^cessoria de passar ao serviço do 

As palavras, que começam 
busquem-se com desservi... 

DESESCOMMUNGAR. Vid. Desexcom- 
mungar. 

DESESCURECÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e escurecer). Aclarar o que estava 
escuro, derramar luz, fazer desapparecer 
a escuridão. — A lua desescurece as tre- 
vas da noite. 

— Figuradamente; Aclarar o que tem 
obscuridade. — Desescurecer o entendi- 
mento. 

— Desescurecer as antigüidades, 
— Desescurecer as fabulas allegoricas. 
— Desescurecer os mysterios. 
— Dar lustre, illustrar. — Desescure- 

cer uma familia que não era nobre. 
DESESCURECIDO, part. pass. de Des- 

escurecer. 
DESESE... As palavras, que começam 

por desese... procurem-se com dezese... 
DESESPANTÁDO, part. pass. de Des- 

espantar. 
DESESPANTAR, v. act, (De des prefi- 

xo, e espantar). Tirar do espanto, fazel-o 
cessar, dissipal-o. 

— Desespantar-se, v, refi. Perder o es- 
panto, desassustar-se, perder o medo ou 
terror, 

DESESPANTO, s. m. (De des prefixo, 
e espanto). Cessação do espanto, falta de 
espanto, de temor.—Desespanto da mor- 
te, impavidez. 

DESESPERAÇÃO, s. f. (Do latim de- 
sesperatione). Perda de toda a esperança, 
impaciência e afflicção extrema de a ter 
perdido ; abatimento d'alma, que não jul- 
ga poder supei'ar o mal que a opprime, ou 
conseguir o bem que esperava. 

— Delirio da dôr. 
— Cólera, raiva, furor, grande impa- 

ciência. — Entrar, cair em desesperação. 
— Metter, pôr em desesperação, fazer 

desesperar, fazer perder toda a esperança. 

Crês tu, que já não foram levantados 
Contra seu Capitão, se os resistira, 
Fazendo-se piratas, obrigados 
De desesperação, de fome, de ira ? 
Grandemente por certo estão provados ; 
Pois que nenhum trabalho grande os tira 
Daquella portugueza «Ita excellençia 
De lealdade firme e obediencia. 

CAM., Lus., c. V, est. 72. 

— « Tristão dê Taide vendo aquella des- 
èsperação, quiz acudir a isso, mandando 
muitos recados á Rainha, e aos Eegedores 
com promessas.-i) Idiogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. IX, cap. 4. 

Nesta desesperaçaõ, 
He porque cuida a razaò 
Que hei de ver inda alguma hora 
Nesses teus olhos, senhora, 
De meus males galardaõ. 

FRANC. E. LOBO, O DESENQANADO, p. 121. 

— <íE bastou a repentina vista desta 
figura para o cativo amante aliviar muito 
de sua desesperação.» Idem, Ibidem, p. 
55. — «Tem a villa sua casa de camara, 
e tem o director as casas que foram dos 
Jesuítas, os quaes, expulsos d'este sitio, 

com tanta desesperação sairam, que quei- 
maram tudo o que não podiam levar, como 
as cortinas de seda da egreja e outros ob- 
jectos, querendo até queimar umas rótulas 
de algodão, que serviam em Vogar de vi- 
draças, dando causa á sua barbara obe- 
diencia a ordem que tiveram do seu pro- 
vincial Toledo. D Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias, p. 192. — «Já o padre entrou a 
cuidar em lhe emprestar cinco índios, ao 
bemfeitor, que apenas chegou o leite e os 
teve promptos a caminho, untou as impi- 
gens-- ao padre que com a frescura no prin- 
cipio sentiu refrigerio; mas, passada uma 
hora tal desesperação lhe causava o es- 
travagante remedio que par, se ter livre, 
foi necessário sair a camisa a pedaços, 
que tão unida estava com o remedio do 
Braga só proprio para curar ímpigens, 
si as houvesse no injerno, por ser tormento 
sobre tormento,n Idem, Ibidem, p. 202. 

Não se fez para mim contentamento, 
A desesperação, a inveja, a ira 
Só se íizerào para meu sustento. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS. 

— O que faz desesperar alguém. 
— Cousa perfeita e inimitável, obra 

prima. — A lliada de Homero ê a deses- 
peração dos poetas. 

— Termo de Theologia. Peccado que 
commette a pessoa que perde toda a es- 
perança do alcançar a remissão de suas 
culpas e a vida eterna. 

DESESPERÁDAMÊNTE, adv, (De deses- 
perado, com o suffixo «mente»). Com 
desesperação, levado da desesperação; 
furiosamente, desatinadamente. 

DESESPERADO, A, part, pass. de Des- 
esperar. Que perdeu a esperança, que 
já não dá esperança. 

Onde acharey sofrimento 
pera vida tam penada ? 
nam me deixa meu tormento 
com a dor desesperada ; 
tem me feyto tanto dano 
que me tem a alma chagada. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FBEIRA, p. 101' 

De ser mais triste espero, 
vivendo desesperada 
de tudo o que desejava. 

IDEM, IBIDEM, p. 03. 

He abrigo dos cuidados, 
E de mundanas mudanças, 
Fôrrii de vans esperanças 
Dos homens desesperados ; 
Da Fortuna vencedora, 
D'adversidades isenta, 
Não segura na tormenta, 
Que tem porto cada hora. 

OIL VIC., AUTO DA FlS. 

Tinha outra alma ja vencida, 
Em ponto de se enforcar 
Do desesperada, 
A nós toda oiferccida, 
E eu prestes pera a levar 
Arrastada. 

IDEM, AUTO DA ALUA. 
—iíEu triste, que de tudo vivia ausente, 

Q descuidado, vinha para lograr o fruto 
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de minhas esperanças assaz contente; achei 
estas novas, voume atraz meu destino, ou 
a buscar Montea, ou vicer desesperado 
mais perto da morte, enjeitando a vida 
sem gosto, e com tantos desenganos .n Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Primavera, 129. 

Ficou Bcui pastor meu gado; 
E oxalá a sorte ordeniira 
Que sem vida alli íicára 
Quem ficou desesperado ; 
Neste tempo huma pastora, 
Entre muitas principal, 
Por quem Montaiio anda tal, 
Qual tu vês andar agora, 
No meu pasto apascentava; 
Nelle tratava, e vivia; 
E o que delia não queria 
Me offerecia, e mostrava. 

IDEU, IBIDEH, p. 192. 

Se assim me pareceraõ. 
Lagrimas dos meus olhos derramadas, 
Que as penas suspenderão 
Quando desesperadas, 
He porque das que choro 
Nos vossos proprios olhos me namoro, 
A Deos, Nizarda minha; 
Que se escurece o Céo, e a luz me falta, 
Que para vei-vos tinha; 
A Lua vai mui alta, 
Descem as nuvens tristes 
Para o fundo do mar, aonde me vistes. 

IDEU, o DESEHQANADO, 1ÍV. 111, p. 57. 

— tSe ama, per dor á facilmente os de- 
satinos de hum desesperado : e se naõiem 
amor, para que quero eu credito com pes- 
soa, que naõ sabe delle, e de seus pode- 
res'} Quanto mais que a morte, que eu es- 
pero para remedio, aqui ma naõ querem 
dar, segundo a boa vontade que me tem.t 
Idem, Ibidem, p. 72. 

Se alguém se vir por vós desesperado, 
De hum só cabello vosso se suspenda ; 
Ver-se-ha em seus dezejos castigado 
Com justiça, vingança, e com emenda 
Quem cabello chamar crespo enlaçado. 
Pelo vosso cabello só se entenda, 
Porque he o laço seu tam firme, e forte, 
Que se pode chamar laço de morte: 
Crespos saõ come os tójos da montanha. 
Ásperos como ouriços espinhozos; 
Que sejaõ matadores naõ se estranha, 
Pois os escolhe amor por poderozos; 
E este parecer tenro, que acompanha 
Os seus efifeitos duros rigorozos, 
Mostra, que he cada hum tam rijo, e grosso, 
Que terá prezo amor pelo pescoço. 

IDEM, IBIDEM, p. 84. 

— <íEu desesperado, e ja do mal, que 
fingi, mais duvidozo, que era outro novo 
ciúme, que contra mim formava, vendo de 
meu amor demaziado o cruel castigo, e 
delle, e de meu mal o desengano, deixei a 
própria caza, auzentei-me do povoado, 
por naò dar a conhecer a muitos minha 
desgraça.'' Idem, Ibidem, p. 108.—«.Des- 
terra estas melancolias, que te tem enfer- 
mo ; cobra coraçau, começa a resuscitar os 
teus amores esquecidos; e ainda que te te- 
nhas por desesperado, naõ no queiras pa- 
recer a quem amas.d Idem, Ibidem, p. 
131. — «Fulvio desesperado tratou de se 
matar pelo que fizera, queixando-se primei- 
ro á mulher de seu desatino: ao que ella lhe 
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respondeu, que de si só tivesse a queixa, pois 
em tantos annos de sua companhia lhe naõ 
soubera a natureza; mas que, ainda que 
o erro fora se ', ella por elle tomaria o 
castigo; e assim se matou, e apoz ella fez 
o mesmo ; e ao pé dizia: 

A ambos deu tam triste fim 
Hum segredo mal guardado, 
Que eu fiei de confiado 
A quem amei mais que a mim. 

IDEM, IBIDEM, p. 162. 

O que nas competências empeora, 
E foi entre escolhidos enjeitado, 
Nào descubra esta dôr do peito a fóra ; 
Qüe quando j4 do bem desesperado, 
Quiçais que a perder venha o venturozo, 
E elle chegue a gozar por ser calado. 

IDEM, IBIDEM, p. 164. 

— a O cavalleiro da fortuna, que o viu 
tão desesperado da vida, o deixou, di- 
zendo : não matarei eu quem d'isso se con- 
tenta, abasta para prova de vossa ver- 
dade, quão mal o souhestes defender: e 
sobindo a cavallo começou caminhar al- 
gum tanto contente de si polo que lhea con- 
tecera.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 18. — este tempo, 
o gigante de desesperado começou blasfe- 
mar com vozes altas e taes, que per um 
espaço andaram retumbando nas concavi- 
dadts que o mar fazia; e querendo ferir 
com a outra mão teve tão pouco geito n'ella, 
que nenhum golpe dava, que fizesse damno.» 
Idem, Ibidem, cap. 32. 

— Substantivãmente.—«iVao teria este 
acabado, quando entrou Brofanel de Mon- 
casto, e Pantaleam o Desesperado, com 
outra tal embaixada: e trás estes veio Or- 
lamonte o Esquecido, e outros dous Ca- 
valleiros Inglezes. Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. II, cap. 7. — (íMais moços 
tenho eu desesperado que o gaguo ou car- 
teta.t Francisco Manoel de MeUo, Apolo- 
logos Dialogaes, p. 21. 

Eu vos darei matéria accommodada, 
A todas as idades tão estranha, 
Que nunca em verso triste foi cantada: 
Qual louco mal guiado 
Correndo vai ao alto da montanha, 
E se deita de lá desesperado: 
Assim perdidos já, da mesma sorte 
Vamos buscar a morte : 
Primeiro subiremos. 
Depois precipitados cahiremos. 

j. X. DE MATTOS, EiMAs, p. 268 (3.* ed.). 

Cum desespWado golpe e furibundo 
Aterra os que mais proximos o seguem; 
A pulos desce, atravessou a crasta, 
— Como sulco de luz na tempestade, 
Que as nuvens rasga, e some-se.— 

OAIIBETT, D. BBANCA, C. II, Cap. 14. 

desesperança, s. f. (Dc des prefixo, 
e esperança). Falta, perda d'esperança, 
descsperaçílo.—Desesperança de perdão. 

— «Desesperança he defff.uza da aju- 
da de Deus.» Cathecismo, 149, em Iné- 
ditos d'Alcobaça, Tit. 1. 
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t desesperançado, a, pnrt. 
de Desesperançar. Falto d'esperança. 

t DESESPERANÇAR, v. act. (De de? 
prefixo, o esperançar). Tirar a esperança 
concebida. 

DESESPERAR, v. n. (De des preíixo, 
e esperar). Perder a esperança. — Deses 
perar de ser feliz. — Desesperar do oo 
resultado das esforços. 

Se me ás vezes respondeis 
vosso: «nam posso e nam quero» 
o que quero nam quereis 
assi que jaa desespero ; 
desespero d'alcnnçar 
ho que quer minha vontade, 
casada sem piadude 
vosso amor me hade matar. 

CHRYST. FALCÃO, oBKAS, p. 21 (cd. de 1871)' 

— «Dous dias o tiveraõ aquellas duü^ 
irmãas metido na torre fazendo-lhe wMí 
tas amoestaçoens; mas nunca podéraõeom 
elle acabar que aceitasse o que lhe ojfer ' 
ciaõ: e desesperando já disso, mui ano- 
jadas de sua -pureza converterão o aw^ 
que lhe tinhão em odio mortal: dizena > 
que de covarde e peco, mais que d'outra co^ 
sa leixava o que outrem haveria por bej^ 
aventurança.n Barros, Clarimundo, 
ir, cap. 24. —«Despediraõ-se as pastor ^ 
acabando a muzica, porque sentirão Q 
vinha o velho Menalcas; e elle com 
rosto assim falou para o pastor, que í" 
tre temor, e dezejo o esperava: Posto q ^ 
o estado de teus cuidados seja perigozoj 
te pareça que tens nelle a vida aventuro, ' 
naõ desesperes de grandes bens que 
dos te promettem; por elles estava 
nado que o primeiro, que descobrisse^ . 
toria de Sileno, que em hum penedo J 
encantado pelos Faunos desta montai 
padecesse em castigo de tal ouzaãiüf í ^ 
todos seus segredos fossem manifestos- 
por esta razaõ, se discorreres pelos sue 
SOS de tua vida depois que aos 
Lis, e Lena a descobriste, acharas 
estranha maneira, sem culpa tua, j 
descobertos os amores de Lizea, o, caj 
Eftialia, e o que te aconteceu no vall^ 
conhecido.* Francisco Rodrigues 
Primavera. 

— Absolutamente: 

Nunca ninguém desespere 
em quanto lhe a vida dura, 
na memória se tempere 
que ho mal que entam o fere 
por tempo pode ter cura : 
Finja algum contentamento 
desmayo do sy sacuda 
porque tam presto se muda 
a fortuna como o vento. 187 O' 

CURTST. FALCÃO, OBRAS, p. í®''" 

Senora ii'e8se amarelo 
que trazeis uie certifica, 
que he vosso soo o trazel-o 
e meu o que scneficii. 
Que a dòr di* desesperar 
he tanto m:il de sotlrer, 
que nam é p:ira passar 
quanto mais para trazer. 

IBIDEM, p. 24. 
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Eu fallo do suspirar 
Que me vem fri-bco da forja, 
d hum querer que me quer matar, 
d hum triste desesperar, 
d'huiii'alma que já p.bcoi ja. 

CANC. DE BES., t. 1, p. 54-55. 

Ora imagina agora, quào coitados 
Andaríamos todos, quào perilidos, 

fomes, do torinentas quebra)itado3. 
Por climas e por marea não sabidos : 

i3o esperar compi ido tào cansados. 
Quanto a desesperar já comp<íllidos. 
Por céos nàouaturaes. de qualidade 
Inimiga da nossa humanidade. 

CAM., Lus.jC. V,est. 70. 

~~ V. act. Não esperar. — «A estas pa- 
^(ivras chegou huma donzella de Clarinda, 
Í^íe vinlia chamar a Filena de sua parte, 

foi grande contentamento pera Clari- 
'^undo, vendo que as suas cousas lhe lem- 
Y^vaòj e sem mais passar alguma, man- 

que se fosse com a donzella. E parti- 
ambas ficou foliando com Carjel, di- 

^'Sndo, íe lhe parecia valer sua irmãa tan- 
que acabasse com Clarinda que o acei- 

asse por seu, e outras cousas que os apas- 
^onados ã'amor desesperaõ alcançar.» 
®^rros, Clarimundo, Liv. li, cap. 4. — 

-^oí lampeyros me fazia perguiçozo, <& 
'^fiados em minha palavra os detinha en- 

os lanções até ser alto dia; dezespera- 
'am que os castigasse com tanto regalia que 

® gente tão extravagante no mundo, que 
.® faz mal o que lhes está bem.v Fran- 

cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
p. 22. 
Levar á desesperação, ao desespero. 

Oh thesouro dos prazeres 
^ esperanças merecidas ! 
^olos teus sanctos poderes 

peço, senhor das vidas, 
Que tu não me desesperes. 
^ be por ser cananea, 

filha de perdição, 
■^esprezas minha oração : 
^ ®'sera anima mea 
"ode achará redempção I 

QIL VIC., AUTO DA CANANEA. 

Príncipe,^ honra, e glo- 
dos Regnos em que viviees, e porque 

em que soidade, e door nos 
^^tes todos; ca, o que^ de vos mais se 

lembra bem, que por a Real 

de h ® perfeitas vertudes que tynhees, 
® ^^giiimo herdeiro nosso que erees, 

Jue d'aver por vossa gloria, o 
cawsara tristeza; nem procura- 

fiual ^ com nossas provezas; e 
sgjjj que nunca quiserees ser salvo 

saúde ; e por isto na lembrança 

"los * ^''^^ficios, que muy certos tynha- 
Uos ^ossa vida, e de que vossa morte 
coT-p ®®®®Perou; sentimos a perda do vosso 
cejg - í já amavamos co esta ne- 
I). t.? " de Pina, Chronica de 

^^0 n, cap. f)0. 
VqIi^ de Manejo. Desesperar o ca- 

-o asperamente. 
• re/l. Desesperar-se de alguma 

\ cousa, perder a esperança de a conseguir, 
de a alcançar. 

— Absolutamente: Entrar em deses- 
peraçào, em desespero. 

A morte a mais coiTCr vinha eu buscando, 
E elle oflereeeu enganos á vontade ; 
E sem ver (juein a leove, ou persuade, 
Vos vai seguindo a vós. vai-me entn gando. 
ívaõ p.irccfis. n as píireceis enganos ; 
Isaõ mo desesperais, uias nnd;i espero ; 
Naõ nie atemoriz lis, mas eu receio. 

IKANC. B. LOBi), O DUSENOANADO. 

DESESPÊRO, s. m. (De desesperar). 
Desesperança acompanhada de paixão, 
irritaçào. 

— Afflicçào extrema. = N'este senti- 
do parece ser influenciado pelo franceij. 

DESESQUIPADO, part. pass. de Deses- 
quipar. A que se tirou a esquipação; a 
que falta a esquipaçilo, 

DESESQUIPAR, v. act. (De des, e es- 
quipar). Tirar a esquipação. 

DESESTEIRAR, v. act. (De des, e es- 
teirar). Tirar, levantar as esteiras que 
cobrem um pavimento. — Esta sala Joi 
desesteirada. 

DESESTÍMA, s. f. (De desestimar). 
Pouco preço em que se tem uma cousa; 
falta de estima. 

DESESTIMAÇÃO, s. /. (De des, e es- 
timação). A mesma significação, que des- 
estima. 

DESESTIMÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
estimado, com o suffixo «mente»). Cora 
desestima. 

— De modo desestimado ; desprezivel- 
mente. 

DESESTIMADO, part. pass. de Deses- 
timar. Que não é estimado; desprezado. 

DESESTIMADÔR, A, s. (De desestima, 
thema de desestimar, com o suffixo 
«dôr»). Pessoa que desestima. 

— Adjectivãmente : Gente desestima- 
dora. 

DESESTIMAR, v. act. (Do des, e esti- 
mar). Não ter era estima. 

— Cessar de estimar, retirar a estima. 
— Desprezar ; não ter em consideração. 
— Não fazer caso de. — Desestimar o 

perigo. 

Outros peixes que proprios são do clima, 
Bejupirás, verujelhos e ogarôpii, 
Pampanos, corimils (jue o vulgo estima, 
Os dourados, que preza a nossa Europa ; 
Carapebas, parus, nem desestima 
A gnintle cópia, que nos mares topa, 
A multidão vulgar do eharco vasto, 
Que As pobres gentes submiiiistra o pasto. 

PB. J. SANTA BITA DUBAO, CABAMUBÚ, C. VII, 
est. 68. 

DESESTÕRVO, s. m. (De desestorvar). 
Acção de tirar ura estúrvo; de desemba- 
raçar, desimpedir. 

f DESESTüRVAR, v. act. (De des, o 
estorvar). Tirar um estorvo, desembara- 
çar; desimpedir. 

f DESESTRADO, ndj. Antiga fôrma de 
Desastrado. — «iias todas estas coums 

foraõ pera elle quasi hum sonho, e ouve- 
rad de ser desestrado perigo se Deos nis- 
so nau provera com sutil aviso de Filena, 
como adiante ouvireis; e além deste acon- 
teceo lhe logo outro á sahida do jardim, 
porque descendo pelajparede quebrada foi 
dar com os pés em hum Cavalleiro-qu6 
queria subir por onde elle descia, e como 
cada hum se naõ prezava pouco de si, ar- 
rancarad das espadas, e embraçando as 
capas comcçaraü de se ferir mui aspera- 
mente tendo em mais serem conhecidos, 
que a própria vida: e porque era em par- 
te que os ])oderiaZ topar se alguém viesse, 
trabalha ca por se despedir hum do outro 
com seu danno.t Barros, Clarimundo, III, 
cap. 17. 

DESEXCOMMUNGAR, v. act. (De des, 
e excommungar). Levantar uma excom- 
munhão. 

t DFSEXCOMMUNHÃO, s. /. (De des, 
e excommunhão). Acção de levantar a 
excomraunhão. 

DESFABRICADO, part. pass. de Desfa- 
bricar. Cujo fabrico foi impedido. 

— Que se desfez depois de fabricado. 
— Quo não tem fabrica d'e8cravos, 

bestas, bois, etc., fallando d'um engenho. 
= Usado no Brasil n'este sentido. 

DESFABRICAR, v. act. (De des prefi- 
xo, o fabricar). Arruinar, derribar, des- 
truir, desfazer o que estava fabricado.— 
Desfdbricar edificio, torre, etc. 

— Impedir a fabrica ; tirar os meios 
de fabricar, de produzir qualquer fabrico. 

— Desfabricar o engenho d'assucar, ti- 
rar-lhe os operários, as bestas, os bois, 
desfazendo se d'elles. 

— Desfabricar-se, v. refl. Este termo 
é muito usado no Brasil, onde os fazen- 
deiros ou proprietários de chacaras pos- 
suem engenhos de diversas producçSes, 
como são as do assucar, mandioca, etc. 
— Fulano desfabricou-se, isto é, desfez- 
se da fabrica, do engenho, da fazenda, 
vendendo-a. 

— Perder escravos, bois, bestas, com 
que fabricava a fazenda. 

DESFAÇADAMÈNTE, adv. (Do desfaça- 
do, cora o suffixo «menten). Descarada- 
mente ; coni descaro, irapudentemente. 

DESFAÇADO, a, part. pass. de Desfa- 
çar-se. Descarado, desavergonhado. 

DESFAÇAMÊNTO, s. m. (Do thema 
desfaça, de desfaçar-se, com o suffixo 
«mento»). Descaramento, impudencia, 
desaf»*)ro, desavergonliaraento. 

— Desfaçar-se, v. reft. Perder o pejo, 
a vergonha, descarar-se, tornar-se impu- 
dente, desavergonhado, insolente. 

DESFALCADO, A, part. pass. de Des- 
falcar. Lesado, dirainuido, abatido, de- 
duzido d'uma somma qualquer. 

Com e.streitos abraços bo recebem 
Oâ tingido» amigos : filho chama, 
O tyrannii tutor, ao desfalcado. 

E misero puiiillo. 
ÍEDBO A. C ORRÈA 0ABÇÂ0,0BRA8 1'0BTICAS. 

\ 
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— «Todo Judeo, ou Judia, que ou- 
ver herdades, casas, olivaaes, pumares, 
ortas, ou outra r-aiz qualquer, salco vi- 
nhas, jjague ho oitavo do renovo, que Deos 
hi der, como por Jugada, nom lhe seendo 
desfalcadas as custas, que sobre esto fe- 
zer: salvo se for herdade, de que aja de 
dar foro, que lhe seja defalcado o dito 
foro.^ Ordenações Aífonsinas, Liv. ii, 
Tit. 74, § 12. 

DESFALCAMÈNTO, s. m. (Do thema 
desfalca, de desfalcar, com o suffixo 
íjnento»). Desfalque, reducção, abati- 
mento, diminuição. — Desfalcamento de 
rendas, doarão, desjpezas, etc. 

DESFALCAR, v. act. Reduzir, abater, 
diminuir, deduzir, tirar uma quantia me- 
nor d'outra maior. — Desfalcar xima he- 
rança, legado, doarão. 

— Estragar, dissipar. — Desfalcar as 
rendas publicas. 

DESFALDAR. Vid. Desfraldar. 
DESFALECÊNTE, adj. 2 gen. Que des- 

falece, era estado de desfalecimento. 
DESFALLECER, v. n, (l'e des. e fal- 

lecer). Fazer falta, não estar em numero, 
em quantidade sufficiente. — Os manti- 
mentos começaram a desfallecer. 

—Diminuir.— Desfalleciam lhe as for- 
ças. — «O que dito começou de caminhar 
mas vendo que a gente se desordenaua, e 
espalhatia cada vez mais, & que os negros 
matauam, <Ê ferino muitos delles, fez 
volta, <& os recolheo todos em hum cor- 
po, começando de encaminhar pera onde 
estauamos baleis, mas os Cafres, ganha- 
ram o gado, o qual leuando diante de si, 
fazião estar, & andar sogundo o sinal que 
lhe dauam, & detrás delle tirauam aos 
nossos, que por irem juntos os feriam, & 
matauam a sua vontade, indo ja alguns 
tam cansados, que se nam tinhvLo criados, 
ou amigos que os letcassem de braço, caião 
no chão, onde os trilhaua o gado passan 
do por cima delles, e se alguns ficauam 
viuos 08 negros que tinhaõ detrás os aca- 
bauam de matar, os quaes vendo que os 
nossos hiaõ ja desbaratados^se começaram 
a desmandar, passando adiante do gado, 
lançandolhe tiros, fazendo biocos, que he 
manha que vsam na guerra pera espantar 
08 contrários, o que nam podendo sojrer, 
Pero barreto remeteo a hum destes que 
se mais chegaua, & correndo hum pedaço 
traa elle o passou com huma lança de que 
logo cahio morto, ao que acudindo os Ca- 
fres, a poder de pedradas matarão a Pero 
barreto, o que sabendo dom Francisco qui- 
sera voltar, o que nam pode fazer j^or 
08 negros leuarem a nossa gente muito 
apertada, com tudo não deixaua de ca- 
minhar pera a augoada, na milhar or- 
dem que podia: mas vendo que cada 
vez crecia o numero dos Cajres desfalecia 
da sua gente, adeuinhando o que joi, 
dixe a Oeorge de mello pereira, que lhe 
entregaua a bandeira Real dei Rei seu 
senhor, que a não deixasse em poder da- 

quelles negros, onde segundo via lhe esta- I 
ua limitado o 'fim dos seruiços que lha sem- 
pre fizera.» 1 'amiào de Goes, Chronica 
de D. Manuel, Part. ii, cap. 44. 

—Desfallecer, diz-se n'este sentido so- 
bretudo fallando da coragem, do animo, 
dos espiritos. — Desfallecer o alento. — 
Desfallecer o cnmçào. D'este sentido se 
passou facilmente ao seguinte. — «Es- 
força, esforça coração, não desfalleças em 
cousas de tamanho, contentamento, pois 
tens debaixo de teu senhorio aquelle es- 
forçado Ciar imundo, exemplo de toda a 
bondade.» Barres, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 9. 

— Enfraquecer, perder as forças; per- 
der o animo, a coragem. — «Diz 8. <lre- 
gorio que consiremos o que passarão os 
santos, <& que teremos por Inue tudo, o 
que nós passamos : em especial se poser- 
mos os olhos naqucXle verdadeyro lesu 
nosso Deos, <& na sua Cruz & tormetos, 
ca entam todos os nossos nos pareceram 
huma pequena gota a par do grande mar, 
& assi tomadas nouas forças nam desfa- 
leceremos. A isto nos excita S. Paulo 
na Epistola ad Uebrceos, quando diz: 
Cuyday & reuoluey no pensamento aquel- 
le, que tal contradiçam sofreo dos pecca- 
dores contra si, pera que repetindo isto 
na memória vos nam angustieys, nem des- 
faleçays em vossos ânimos com vossas tri- 
bula<pes,v Heitor Pinto, Dialogo da Tri- 
bulaçam, cap. 8. — <t Ciar imundo pela bon- 
dade esforçada, que no "Cavalleiro achou, 
estava tão contente delle, que sem lho pe- 
direm jolgou de lhe outorgar a vida, mas 
foi com a condiçaZ de saber quem era, 
dizendo-lhe: Cavalleiro eu tenho usado 
com vosco da corteúa que aprendi onde 
me criei, vosso companheiro que me que- 
ria ensinar a desta terra, creio que a sabe 
mal pois a naõ soube ensinar: e ainda 
que vós entrastes na demanda em que elle 
desfalleceo, na^ leixarei de jazer o que 
vós, e elle mereceis; com tal que me di- 
gais o nome d'ambos, e des-hi Jareis o que 
vos mandar. Senhor, respondeo o Caval- 
leiro, já hei de fazer tudo o que quizerdes, 
porque tenho sentido em minhas carnes 
serdes o melhor Cavalleiro de quantos vi. d 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 20. — 
«l'J pois o acompanhamos até á primeira 
ptrta, que lhe ahrio a ventura, naõ he ra 
zdò que no maior perigo delia deixemos 
desamparado a Oriano, que luctando com 
os levantados mares, e quazi vencido del- 
les o alento, e a força dos braços com que 
remava, com os olhos no Ceo se despedia 
da vida; e com humidos suspiros, que en- 
tre as aguas do mar, e as dos seus olhos 
se afogava^, lembrava á sua desconhecida 
Nizarda o ultimo transe, a que seus dis- 
favores o chegáraõ: e já quando os natu- 
rües remos junto com a esperança desfa- 
leciaõ, chegou junto a elle hum formozo 
navio, que, tomadas as vélas ao pairo, o 
vinha buscando; e lançando-lhe os mari- 

nheiros hum cabo, a que se elle pegou c 
tanto acordo, como era mizeravel o est^ 
do, em que se via, o recolherão deU' 
tam mortal, e traspassado, que bempC'^^ 
ceu, aos que o sob irão, que sedo o torn(t 
rião ao mar, donde o tiravão.» Francis 
CO Eodrigues Lobo, O Desenganado, LiV- 
III, p. 1. 

— Cair em desmaio, em syncope. 

— Supplicio, algoz, e victima parecem. 
Tam proximoa estão, que se distinguem 
Asfallasjú. 

— 'Piedade' diz voz trémul'' • 
'Piedade ! eu desfalleço, eu mono. • ji 

Bradou Nuno : 'í5 uma os ferros, eia! 
S dvomos essa victima inmicente 
Da inahomet;iiia burbara maldade. ^ 
Kompei d'um golpe eo o estreito espaço. 

GARRETT, D. BRANCA, C. VIII, Cap. lO- 

— Ir em decadencia. — Aquelle 
de império ia desfallecendo. , 

— Errar, cair em erro, faltar á verd^ 
de involuntariamente, por ignorancia. 
PíoZomeií desfalleceu muitas na deteTi»'^ 
nação do curso dos rios. 

— Falhar. — «E no Feito Crime, 
de o acusado he preso, nam ham 
as ferias, que se dam per necessidade 
fruitos ; porque a rezam, per que taeesj 
rias foram outorgadas, desfalece, ® 
ha luguar no Feito, honde o acusado 
preso.y> Ordenações Aífonsinas, Liv- ' 
Tit. 36, § 13. 

— V. act. Fazer desfallecer, 
der as forças vitaes, o animo; fazer 
rar, etc. — «Nam tem a natureza, 
alto, e esclarecido Principe, tão desoT 
nada ordem na repartição de suas 
ças, e perfeiçoens, que a cada 
humanos não dê huma em especial: (■ 1 „ 
se queixar delia, não será com í"® 
Porque se o não dotar de esforçada 
dia nas cousas do militar exercicio, 
lhe divino conselho pera as saber g 
nar. JSe lhe tirou a perfeição de p^y 
Orador, não lhe negou a vendança 
rificador. tíe o desfalleceo no conhece 
to das consonâncias da Musica,^ 
lhe esta mingua com disposição, 9 
gentileza e bom ar em vestir, 
sas, que cobrem o desjallecimento 
as outras:^ Barros, Clarimundo, 
— (iComo se dissera, o mayor ^ 
que tem nosso espirito, he nossa ca 
assi, pera que não perualeça, o q r 
uem, he desfalecela, & tirarlhe 
com o jejum, que por isso dezit • 
Io, que quando se achaua mais 
tão se sentia mais forte, o . yi v>) 
da Veiga, Sermões, Part. i, 
col. 2. 

— Antigamente : Dcsamp^iJ'®' t 
donar. — <lE vós. Senhor, po]^ 
go tendes, por mercê nom qui'^^ 
ter as cousas, senão com aquelle v 
que deveis; caa se poderia segi^^^'^ 
huma hora perderiais a vidc^j 

0 
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l^dnta honra tendes ganhada; caa vos 
ínattij que cameliais as cousas sandia- 

'nente, e desy como vedes, que se diz áquel- 
a que afortuna desfallece.» Azura- 
Chronica do Conde D. Pedro de Me- 

''®zes, cap. 29. 
DESFALLECÍDO, part. pass, de Desfal- 

®per. A que falta alguma cousa; desti- 
lo ; falho. — Desfallecido de provisões. 

Abatido, enfraquecido. 

E agora, que de todo enrouquecida 
J^eita a respiração desfalecida 

frouxa voz caiiçada, 
^orque jíi começou destemperada) 
j^ermitti-me que hum pouco descançando, 
^ova força tomando 
Va, para dar-vos conta, como quero, 

■U outros maiores males, que inda espero. 
j- X. DE MATTOS, KIMAS, p. 222 (3.' Cd.). 

Esvaido, que perdeu 03 sentidos; 
está fóra de si.— «.Forom todos span- 

laos e desfalecidos por aquelo que acae- 
a aquel.» Actos dos Apostolos, cap. 2, 

P'10, em Inéditos d'Alcobaça. 
"ESFALECIMÊNTO, s. m. (De des pre- 

^0, e falecimento). Acção de desfalecer ; 
de forças, esvaecimento, deliquio. 

^ Desfallecimento dos sentidos. — «.Se o 
f®' ^tteceo no conhecimento das consonan- 

da Musica, supprio-lhe esta mingua 
disposição, graça, gentileza, e bom 

p vestir, e Jazer cousas, que cobrem 
jv "^esídllecimento que tem as outras.n 

^'rros, Clarimuudo, Tom. i, Prol. 
Perda de sangue por grande hemor- 

gia. — íSarV sanque até ao desfalleci- 
®»ento. 
. . f^iguradamente; Falta, carência, 
^ ^la Desfalecimento de prudência, 

^^^'^1'ição,—a Os Escripvaaens da Cor- 
seer examinados pelo Chanceller 

tanto que ouver Nosso mandado, 
lhes fazemos mercee dos OJficios, 

® que ajam as Cartas delles, se sabem 
J'^pwr, e ditar em tal maneira, que 

^ Janz pera os ditos Officios perteencentes ; 

infamados de tal infamia, ou 
que honestamente nom caibam 
segundo o que achar pelo exa- 

dece mandar fazer as Car- 
def Officios, ou notificar a Nós seos 

® desfalecimento pera hi fazer- . '^omo Nossa mercee for.d Ordenações 
"^siaas, Liv. i, Tit. 16, § 3. 
^Desfalecimento do sol, eclipse. 

ant. de fallecimento. — *0 
° Capitulo he, que as mortes, quefo- 

do desfallecimento d'ElRey meu 
j(x^ ® Padre, cuja alma Deos aja, se- 
Jite ^^^^^das em mais pequeno tempo 
«ee,, ° dito; porque polo ■ tempo 
li ^ ^^ito prelongado recusam muitos de 
a Q. ® estarem, e vaaõ-se a Castella, e 
Íjív Partes.T) Ordenações Affonsinas, 

Dpçi 84, § 7. 
Part ^LEÇÚDO, A. Antiga fôrma do 

Desfalecer. 
"^^ALQUE, s. m. (De desfalcar). Do- 

ducção, abatimento, diminuição que se 
faz n'uma somma ou quantia; desfalca- 
mento, porção desfalcada. 

— DifFerença para menos, na compa- 
ração de duas medidas desiguaes. — Na 
antiga canada de Lisboa havia um gran- 
de desfalque com relação á do Porto. 

DESFAMAR, v. act. Vid. Diffamar. 
DESFANATISAR, v. act. (De des prefi- 

xo, o fanatisar). Desabusar, destruir opi- 
niões irróneas e fanaticas, combater o fa- 
natismo, a superstição.—A verdadeira 
philosophia desfanatisou os espiritos. — 
O progresso dos conhecimentos humanos 
ha-de desfanatisar os su^persticiosos. 

t DESFARELÁDO, part. pass. de Des- 
farelar. 

f DESFARELAR, v. act. (De des prefi- 
xo, o farelo). Tirar o farelo á farinha, 
separar este d'aquella por meio de penei- 
ro ou peneira. ■ 

— Migar, reduzir pão, ou outra qual- 
quer substancia alimentícia, a pequenos 
bocadinhos para distribuir por aves do- 
mesticas, peixes, etc. 

DESFASTÍQ, s. m. (De des prefixo, e 
fastio). Falta de fastio, grande appetite. 
— Quem come com desfastio sente prazer 
na rejeição. 

— Figuradamente: Conversar com des- 
fastio, fallar com graça, bom humor. 

— Escrever com desfastio, usar d'um 
estylo agradavel e recreativo. — «8e al- 
gum leitor escrwpulisar saibre dizermos o 
que fica escripfo e fôr de los médios do- 
ctores, de quem Santa Thereza pedia a 
Deus que a livrasse, advirta que não di- 
zemos coisa que não ande pi-los livros ge- 
nealogicos; e, sendo coisa sabida, nuo des- 
cobrimos defeitos do proximo ; quando mui- 
to celebramos o desfastio no modo de dizer; 
e, assim, não prejudicando gravemente ao 
proximo, cessa censura de libello famoso 
e a energia das LL. civis e doutrina dos 
QG.y> Bispo do Grão Pará, Memórias, 
p. 142. 

DESFAVÔR, s. m. 'De des prefixo, o fa- 
vor). Falta, cessação do favor, do auxi- 
lio, da mercê; perda da graça, do vali- 
mento, do favor d'alguma pessoa pode- 
rosa. — Estar no desfavor do ministro, do 
principe, do rei. 

— Desdem, desprezo, repulsa. 

O teu gentil terçopelo, 
color de mea esperança 
tu d'escuro setestrello, 
tu d'amore8 cotouello, 
donde dor nam faz mudança ; 
Quem te poderá vestir, 
com viua paixain d'amores, 
que te mniíi possa despir, 
saluo se eu ti sentyr, 
BOspirar ou desfauorea. 

CANC. DE BES., 1.1, p. 62, cst. 63. 

Ile o mal dos buos milhor 
que dos miioa lio mxior bem, 
hos bòos dam-me desfavor 
porque muito favor tcem; 

os mãos a mim nam m'o dem 
que dos bòos que vos eu vi 
ho mal quero para mi. 

cmjTST. FALOÃu, OBRAS, p. 27 (cd. de 187i), 

Eu este simples passatempo vendo, 
Membrei-me que também os desfavores, 
Que padeço, huns dos outros vào nascendo : 
E nào depondo a Sorte os seus rigores, 
Daquelle mesmo modo succedendo 
Verei meus males cada vez maiores. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 48, (3.* cd.). 

— aElla me tem em estado (disse elle) 
que me atormenta mais que os disfavores, 
e semrazoens de quem mo cauzou; porque 
defronte daquelle lugar, onde cantava, tive 
humas breves horas de contentamento, que 
com muito maior pressa, do que passáráô, 
mas roubou a ventura alheia: perdi a oc- 
caziaõ de o possuir, e a esperança de o 
cobrar; e agora choro á vista deste lugar 
o bem que tive; com suspiros magoados 
comecei por huma suspeita, tornou-se em 
ciúme, e este em desengano: tive só da 
parte de minha inimiga huma fingida dis- 
culpa, com que ainda agora quero enga- 
nar o cuidado, mas na3 posso.» Francisco 
Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 179. 

— Tratar com desfavor o mérito, os ho- 
mens de talento, de probidade. 

— Falta de patrocinio. — Olhar com 
desfavor para as sciencias, artes e indus- 
trias. 

— Syn. : Desfavor, Desgraça. O desfa- 
vor momentâneo pronuncia a desgraça, 
que 6 mais duradoura. O desfavor testi- 
munha-se pela indiíTerença e acolhimento 
pouco affectuoso; a desgraça manifesta- 
se, divulga-se, chega ao conhecimento de 
todos, 

DESFAVORÁVEL, adj. 2 gen. (De des 
prefixo, e favoravel). Desvantajoso, pre- 
judicial, não favoravel; contrario, adver- 
so, opposto. 

DESFAVORECEDÕR, A, adj. (De des 
prefixo, e favorecedor). Pessoa que des- 
favorece, que desajuda; o, a que retira a 
protecção. 

DESFAVORECER, v. act. (Do des pre- 
fixo, o favorecer). Não favorecer, servir; 
negar auxilio, desanimar, desajudar. — 
Desfavorecer alguém, prival-o de favor, 
do protecção. 

..— Fazer mal, maltratar. — Desfavore- 
cer uma informação, ser prejudicial ao 
negocio ou á, pessoa sobre a qual se deu, 
com alguma injustiça, 

DESFAVORECIDO, part, pass. de Des- 
favorecer. — nE assim Jôra mais haver 
no mundo uma Polinarda que duas. Po- 
rem tanto que sahiu soube que estava na 
cidade do Porto de Portugal, já então 
tão nobre como se esperava que ao dian- 
te fosse. AUi achou tão grandes novas 
do Cavalleiro Triste, que a si próprio 
não sabia negar a inveja que disso rece- 
bia, não sabendo que este fosse o que 
na ponte em Inglaterra justara. Porqm 
coma se já disse, tanto que se Florendos 
partiu dalli, mudou a$ armas e tornou 
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aqiielle nome, porque também andava na- 
quelle tempo desfavorecido de sua senhora.» 
Francisco de Moraes, Palraeirim d'Ingl a- 
terra, cap. 59.—«c& a este mesmo jilho 
assi perdido, & assi lanchado, & desfau o- 
recido do mundo, vindose a casa do pay 
o agasalhou, & leuou nos braços. y> Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. foi. 41. 
col. 2. — «.Nizarda vio a Oriano, a quem 
tanto quizera, a quem chorâra por morto 
havia tam pequeno espado; considerava a 
vida, que vira tam perdida eiitre os ma- 
res, ser a que tanto lhe merecia, punha 
diante dos olhos a Oriano, considerava-o 
só conhecido de seu pai Federico, odiado, 
e o>rrisc<x<lo ctii enu jjodev^ c o 8uej)Git<iT-RG 
delia algum engano^ e aohra iiulo finha 
prezente, que aquelle mizeravel estado, em 
que se vira, lhe nascera de se ver desfa- 
vorecido de seus amores.t> Francisco Ro- 
drigues Lobo, O Desenganad(», p. 37.— 
t. E para se Jalar mais claramente, se 
tórno a buscar ventura onde a deixei, vejo 
que Nizarda está em poder, e terras de 
seu pai; elle poderozo, « meu contrario; 
m desterrado, desfavorecido, e sem con- 
fiança.i> Idem, Ibidcm, p. 138. 

DESFAZEDÕR, A. adj. (De des prefixo, 
e fazedor). Que desfaz, que destroe o que 
se havia feito, que desmancha. 

— Substan ti vãmente : Um desfazedor 
ã'aggravos; que vinga, repara o aggra- 
vo feito. 

DESFAZÈR, V, act. (De des, e fazer). 
Mudar o estado d'uma cousa de modo que 
cila não seja já o que era; desmanchar, 
reduzir a fragmentos. — Desfazer um ves- 
tido. — As ondas disfizeram o navio. 

— Figuradamente ; —a. Falando Deos 
com o prulado aos iii capítulos do Pro- 
pheta Ezequiel diz: Senão fidares & de- 
clarares a teu subdito, que se tire de seus 
vidos, elle morrerá em seu ptccado, mas 
tu me darás conta do seu sangue, eu to- 
marey vingança d,e ti. Palauras sau estas 
pera meterõ espanto, & fazerem desfazer 
a roda, <& tornar sobre si, & meter de- 
hayxo dos pés todas as Jantesias.» Hoitor 
Pinto, Dialogo da Justiça, cap. 5.— «Fey- 
tas as cousas bem cuydadas, nam dam ciiy- 
dado de as desfazer, que i^ualquer obra he 
milhor de cometer que de persecerar nel- 
la.D D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 12. (ed. de 1872).— aLembre-nos que 
se fez Deos pequeno por nos jazer gran- 
des; desfaçamos nossa vontade jwr jazer 
a sua.D Ibidem, p. 16. 

—Tomar irrito, vão ; inutilisar.—«Não 
foy conselho humano, mas prouidencia di- 
uina a que leuantou Joseph a tanta honra: 
porque a onde a malicia de seus irmãos 
quis encõtrar o que Deos tinha determi- 
nado jazer deUe, se manifestou mais cla- 
ramente o muito, que Deos sabe, & pode, 
desfazendo todas as traças humanas, c!5 
uertêdoa^ em honra, (& proueito de lo- 
seph.-a Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. 1, foi. 74, col. 2.— o-E entretanto 

escreueo hua carta ao capitam Simam de 
Melo, que me pareceo referir aqui porque 
do arteficio, comque o harharo nella jun- 
tamente Cobria, e vrdia a treiçam se veja 
o grande jimdammto do temor dos nossos, 
e que nam lhes importaua menos auer se 
como se a nam entenderam, que aparelhar 
se pera a desfazer, como quem bem a en- 
tendia.n Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 16. — nEquando se 
não verifica judaismo, ha bastante com que 
humilhar os q^ie se prezam de fazer comas 
allianças grande roda podendo desfazer a 
de pavão. y> Bispo do Grào Pará, Memó- 
rias, p. 65. . 

— Alisolntamonto : — « /)« mnnfíira qne 
he huma má lintjoa i3,o poderos/l pãfã O 
mal, que tudo quanto quer faz, '& desfaz, 
nos virtuosos, & justos procura destruir 
& desfazer com falsos testemunhos o cre- 
dito, & merecimento que tB, & nos máos 

peccadores procura por as virtudes, & 
perfeições que lhes faltão.» Fr. Thomaz 
da Veiga, Sei^mões, Part. ii, foi. 83. 

— Destruir: 

E 80 tu tantng almas só pudeste 
Mandar ao reino escuro de Cocyto, 
Qnundo ii SKiicta Cidade desfizeste 
Do povo purtiiiMZ no mitigo rito ; 
Pfriiiitisào e vingança foi celeste, 
E nào (orça di' braço, oh nobro Tito ; 
Que as.-i dos Vutef foi pri>plieti-ado, 
E dtíspoi.s j)ur ,]esu certiíic^ulo. 

CAM., Lus., c. III, eat. Il7. 

— Desfazer zim contr/icto, um casa- 
mento, um ajuste, uma conr.ençào, an- 
nulal-os, qufibral-os, ir contra olles. — 
«Pero todo esto nom embargante, acha- 
mos per Direito, que em todo caso dos so- 
breditos, em que o dito comjmidor possa 
desfazer o contrauto do arrendamento, ou 
aluguer, como dito he, dando-lhe o dito 
rendeiro, au alugueiro, e pagando-lhe todo 
seu interesse, assy per respeito do gaanho, 
como da perda que recebesse, por causa 
do dito arrendamento assy ficar em sua 
jorça, em tal caso seja o dito comprador 
theudo, e obrigado até mnnteer, e comprir, 
e guardar seu arrendamento, ou aluga- 
mento, sem outro algum embargo, ou con- 
íraaíiçom. j) Ordenações AlTonsinas, Liv. 
IV, Tit. 41, § 1.— «Pero quando o ven- 
dedor quiser desfazer o dito contrauto 
pela dita razom, ficará sempre o escolhi- 
mento em o dito comprador, a saber, ou 
tornar a cousa ao vendedor, e receber o 
preço, que por ella deu, ou lhe refazer o 
justo preço e verdadeiro, que se mostrar 
que valia ao tempo do contrauto, como dito 
he. E querendo o comprador desfazer o 
contrauto, per bem do dito engano, ficará 
a escolha em o vendedor, a saber, ou tor- 
nar o preço, que ouve, e cobrar a cousa 
vendida, ou tornar a 'maioria do justo 
preço, que assi ouvepóla dita venda, ao dito 
comprador.D Ibidem, Liv. iv, Tit. 45, § 
2.— (lEDizemos que o remedio, e benefi- 
cio pera se taaes contraídos poderem des- 

fazer por causa do dito engano, dura « 
gundo direito ata trinta annos 
doiros, e contados dês o tempo çííe J 
feitos, ataa que os enganados citem « 
por a dita razom aquelles, com jw® / 
rom os ditos contrautos, ou seus her 
ros.» Ibidem, § 84. . . 

— Dissipar, arruinar.—Desfazer ^ 
perios. — Desfazer uma fortuna. 

— Figuradamente : Desfazer 

E pera desfazer esta sospeita 
Com ribo contrafeito dissimula. 

CORTE BEAL, NAUF. DE SEPULV., C. I- 

— Desvanecer, dissipar, fallando das 
nuvens, da sombra, etc. — O sol des 
O limáTO. 

— Apagar por um brilho maior; sup • 
rar em brilho, em força. 

— Eesolver, fallando d'um medi" 
mento. 

— Quebrar, fallando d'encantanien 
— Tirar o caracter moral, social da 

guem, destituil-o de seus titulos. ■' 
Capitam se despedio delle, e joy i 
dem ao porto como os Navios, e gente 
les o viessem servir, como vieramj F ^ 
Io qual despois de alguumas 9''"'^ 
cruas pelejas que ouveram com 
Revees das Ilhas imygas d'El-J^^y> 
que morreo muyta gente, e boa parte ^ 
Christnus, finalmente o Senhor 
das Ilhas vendos e sem remedio, C'' 
lhe pedir pieda a ElRey, e poerse etn 
maàos, e obediência ; e ElRey o 
e lhe deu a vida tirandolhe toda a 
rendas, e terras que delle tynha, ® ^ 
fez de Fidalgo, de maneira, qus ^ 
ajuda, e favor d^ElRey de Purtuga j 
por o dicto Rey de Cujo seer 
vorecido do estendarte da Cruz q^^ 
va elle ouve desejada victoria j, 
inimigos.i> Ruy de Pina, Chronica 
João II, cap. 53. _ 

— Refutar. Desfazer uma opini'^^ 
sa, um erro. 

— Desfazer a viagem, tornar atra 
— Privar, tirar. 
— Licenciar. — Desfazer um ^^9'' 

Desl ifazA"" to, as tropas. 
— Desbaratar, destroçar 

um exercito. 
— Desfazer em pranto, em 

r muito^ 
e/. Mudar de 

reduzir-se a fragmentos, 
ICÍÍ' 

fazer prantear, chorar muito^ 
Desfazer-se, v. refl. Muda- 

- sraancha*^ 
1 Q 

— a Na mesma carta escreue aos 
do mar, que sendo cousa rara 
tes, naquellas acontecem muytas 
primeira, que os nossos co^ 
rimentaram na Índia, Joy na ai m^ yisof^y 
que o conde Almirante tornou tinf' 
delia o anno de 1524 que sendo ]^ 
ragem da costa de Cambaya, 
feira vespora de nossa Senhora 
bro ás oito horas da noite 
hum tremor tam grande em 
que cada huma se ouue por p®'' 
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certo que tocauam, e se desfaziam so- 
alguma lagea.D Lucena, Vida de S. 

rancisco Xavier, Liv. iv, cap. 4. 
— Destruir-se, reduzir-se a nada. 

I desapparecer, acabar, fal- ^ndo do cousas do espirito. — iSahe que 
® ventura, que já mais he satisfeita de suas 
'"^wançasj nem farta de queixumes alheios, 
® em nenhum estado deixa hens que 

nem males, que por momentos naõ 
Variem, ordenou que, assim como tu 

'^mste entre as ondas o porto de que já 
"^0 tinhas esperança, eu sahisse dellas a 

a salvar a vida perto donde o Ceo 
tantos males ma concedera: e o pri- 

'^tlro caminho^ em tarrn tomai quando 
pê^dido, me levou ã poria que me li- 

. ^^Trado a esquivança, da que foi cauza 
l^incipal de mau desterro: e ou que tivesse 

fim aquella desgraça, ou fosse conhecida 
® sernrazaõ com que padecia, a achei aher- 

) c via poucos passos aquelle hem, de cujo 
jf^vor desesperado peregrinava: porém no 

phor tempo, e maior esperança de minha 
9 oria se desfez como encantamento esta 
" ^gria nas maòs da inveja, que foi sem- 

a mais cruel inimiga da honanqa: e 
Vosto que o receio, que tinha desta, me faz 
^^ftipre encobrir naõ somente os gostos, mas 

Pensamentos, sendo o meu coraçàõ reli- 
''^Ho delles, naõ me bastou vigilancia con- 

a sorte; descobrio-se huma suspeita de 
fiw bem, com que o perdi: e porque no 

^O^edo estava meu remedio, e havendo-o 
"^••pre em meu amor, já o naõ tinha, vim 
^ habito jieregrino áquella cova a buscar 

^eus arquivos nova ventura, da qual 
de todo desenganado.D Francisco Ro- 

^'gues Lobo, O desenganado, p. 178. 
Acabar, perder-se. 

, • Dissipar-se, fallando das nuvens, 
sombras, 

já o céo inquieto revolvendo, 
g . S®uti'^3 iiicitiiva a seu trabalho : 

íi niàe de Memuon, a luz trazendo, 
po somno longo punha certo atalho : 
8,rn-se as sombras lentas desfazendo 
Obre as floi-es da terra em frio orvalho ; 

y'andoo Rei melindano se embarcava 
Ver a Preta, que no mar catava. 

CAM., Lus., c. it, est. 12. 

Quebrar, fallando da agna corren- 
visto da ponte se ajuntavao tres 

fazidô hum copiozo rio, o 
cahir em hum baixo onde 

^Urn arêas se espalhava, tinha 
'"^uU huns penedos, onde com 
fjji ® encrespadas as aguas se des- 
fipe! Francisco Rodrigues Lobo, O 
®^nganado, p. 185. 

. ®®sfazer-se de, tirar-se, livrar-se 
aperta. — Desfiz-me dos laços. 

r^ç ®sfazer-se d'uma coiisa, desemba- 
d'ella, livrar-se d'ella, vendel-a, 

^ despejar-se d'ena. 
cojjjj, ^°'»"rendo ha certa costa dez legoas 
de ]i4 ^^Unde lhe saíram, de huma villa 

'^^ros chamada Páite oito ierradas. 

que sam nauios pequenos de guerra, com 
muita gente, dos quaes se desfez as bom- 
bardas, e por lhe escacear o vento has 
nam seguio.T> DainiEo de Goes, Chronica 
de D. Manuel, Part. i, cap. 44. 

— Desfazer-se d'uma pessoa. 
— Abandonar, renunciar. — Suppôes 

que aquelle ministro vaidoso se desfaça 
assim da pasta. 

— Converter-se em uma cousa.— Tudo 
se desfez em vento. —■ Tanto arreganho 
desfez-se em cobardia. 

— Desfazer-se em, fazer cora exagero. 
— Desfazer-se em gabos, em louvores. 

— Desfazer-se em pranto, em lagrimas, 
pranto.ar muito, cKorar muito. 

— V. n. Desfazer em, por em pouco 
preço, desprezar. — Não desfaças n'este 
livro. — Desfizeram no pobre rapaz. 

— Fazer mal a. — «Õ proprio louvor 
he vituperio; alguns por fazerem em si 
se louvam e desfasem em sua autoridade; 
em se gabarem a si mesmos se desgabam.» 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 35. 

DESFAZIMÊNTO, s. m. (De des prefi- 
xo, e fazimento). Acçao do desfazer ; des- 
truição, demolição. 

— Vencimento, desbarato no inimigo, 
— Violação, quebra de privilegio. — 

Desfazimento do couto. 
— Annulação de contracto. 
— Menoscabo, desprezo.—Desfazimen- 

to ã'alguem, ou d'alguma cousa. —lE se 
alguuns contrautos, ou casi contraídos, ou 
desfazimento de contrautos dos sitso ditos 
no quarto capitulo, ou outros quaeesquer 
semelhantes jorom feitos, e celebrados pe- 
las moedas, que sefezerom des o primeiro 
dia de Janeiro da Era.de mil e quatro- 
centos e vinte e cinco annos.»Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. iv, Tit. õl, §15.—«Dom 
Joham, (Èc. A quantos esta carta virem 
Fazemos saber, que pelos grandes dapnos, 
que se recreciam a alguuns homeês casados 
dos nossos regnos, e os desfazimentos de 
suas fazendas que aviam, por teerem bar- 
regaãs, e desemparavam suas molheres; 
e porque dapnavam suas fazendas, e seus 
beens se hiam a perder por aazo dessas 
barregaãs; e querendo nós a esto poer re- 
medio Fezemos huma líordenaçom contra 
os homeens casados, que tevessem. barre- 
gaãs, na qual Hordenaçom posemos certas 
penas de dinheiros, que pagassem esses 
casados como he contheudo na dita Ilor- 
denaçom.D Ibidem, Liv. v, Tit. 20, § 
27. 

DESFEAR. Vid. Desfeiar. 
desfechado, jparí. pass. de Desfechar. 
desfechar, V. act. (De des prefixo, 

e fechar). Desferrolhar, abrir, destapar 
o que estava fechado, tapado.—Desfechar 
uma porta, uma janella, um bahú. 

— Desfechar o sello, rompel-o. 
— Atirar, disparar. — Desfechar ao al- 

vo.— Desfechar a espingarda, a peça de 
urtilheria. 

— Lançar, arremessar. — Desfechar 
uma setta. 

— Descarregar, vibrar. — Desfechar 
um golpe. 

— V. n. Romper, terminar, desparar. 
— A tormenta desfechou em medonha tro- 
voada. — nuvens desfecharam em chu- 
va e vento. 

— Desfechar em riso, rir soltamente. 
— Desfechar em lagrimas, derramar 

grande copia d'ella8. 
— Desfechar em blasphemias, injurias, 

accusações, invectivas, queixas, etc. 
— Concluir, rematar. — O drama des- 

fechou tragicamente. 
— Fíguradamente : As melhores espe- 

ranças muitas mm desfecham em vko; 
isto 6, saem baldadas. 

— Desfechar com um ãesproposito,com 
uma mentira descommunal, sair-sc dea- 
propositadamcnto. 

— Desfechar-se, v. refl. Soltar-se, sair 
com Ímpeto. —Desfechou-se o sangue das 
veias. 

— Figuradamento; Desfecharam-se as 
linguas em blasphemias. 

DESFÉCHO, s. m. (De des prefixo, e 
fecho). Desem'edo, desenlace, solução do 
enredo ou entrecho d'um poema ou peça 
dramatica. 

DESFEIAR, V. act. (De des prefixo, e 
feio, com a desinencia ar do infinitivo). 
Tornar feio, afeiar, desfazer abelleza, de- 
formar; desornar, deslustrar.—«...para 
os governadores se não deixarem levar da 
paixão, do odio, cousa que tanto desfeia 
hum varão 2Mr muito formoso que seja.t 
Couto, Décadas, VII, Liv. v, cap. 7. 

DESFEITA, s. f. (De desfeito). Acção 
desairosa, insulto, aífronta, descortezia. 
— Fazer uma desfeita a alguém. — To- 
mou por desfeita não lhe aceitarem o pre- 
sente, a offerta. — Recebeu a desfeita de 
o não convidarem, ou de lhe faltarem ao 
cortejo. 

— Conclusão, desfecho. — Desfeita de 
funcção, festa, poema. 

— Termo antiquado. Desculpa, escusa, 
razão com que se desfaz o que nos im- 
putam. 

DESFÉITEÁDO, part. pass. de Desfei- 
tear. 

DESFEITEADÔR, A, s. (Do thema des- 
feiteia, de desfeitear, com o suffixo odôr»). 
A pessoa que desfeiteia, que falta á. cor- 
tezia. 

DESFEITEAR, v. act. (De Desfeita). 
Fazer uma desfeita ou descortezia, insul- 
tar, aífrontar. — Desfeitear alguém. 

DESFÉITO, part. pass. do Desfazer. A 
que se mudou a fôrma; arruinanJo ; escan- 
galhado ; feito em pedaços. — «Porque as 
que dantes traziam foram desfeitas tão 
prestes que as carnes padeciam á mingoa 
dellas. O gigante Dramusiando se poz an- 
tre as ameas que caíam sobre a ponte, e 
também o fez Primalião, Polendos e ou- 
tros, por ver a batalha, que era das no- 

XoL.ii—m 
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taveis ão mundo: tendo Dramusiando em 
muito a valentia de todolos homens que na- 
quelle valle entravam, v Francisco de JMo- 
raes, Palmeirini d'Inglaterra, cap. 16.— 
«O cavalleiro da Fortuna, virando as re- 
deas ao cavallo, tomou um galope apres- 
sado pera ir ver se era assim, e chegando 
onde a batalha se fazia, viu quatro caval- 
leiros a pé envoltos na òraveza delia, dous 
de cada handa: e posto que as armas es- 
tavam já desfeitas, que néllas não se po- 
dia enxergar nada, ainda no pedaço do 
escudo de um delles parecia a cabeça de 
um touro hranco, que era de visa de Fom- 
pides filho de D. Duardos: dos outros 
nunca pôde conhecer nenhum, posto qu,e to- 
dos lhe pareceram taes, que duvidava ha- 
ver quem lhes fizesse vantagem, n Idem, 
Ibidem, cap. 23.— sE conhecendo-o polas 
grandes cousas que aquelle dia lhe vira 
fazer, se veio a elle, que com o mesmo de- 
sejo o recebeu, e começaram uma batalha 
tão differente das outras, que bem parecia 
que alli se ajuntava todo o esforço do 
mundo: da uma e da outra banda acudi- 
ram todolos principaes cavalleiros, mas 
nunca poderam tanto que de sua porfia os 
apartassem, na qual andaram té que as 
armas foram todas desfeitas, e os caval- 
los tão cansados que àe não podiam mo- 
ver.» Idem, Ibidem, cap. 12. — <íMas a 
valentia de Fandaro sahia encobrir a fra- 
queza em que as feridas o punham, dando 
outras tão mortaes da sua maça, que o es- 
cudo do cavalleiro do Salvage estava quasi 
desfeito; e elle e as outras armas ojoram 
também, se a ligeireza com que se defen- 
dia, o não salvára.n Idem, Ibidem, cap. 
39.— «Palmeirim se chegou ao primeiro 
por ver as cores delle, não tendo já por 
abusão as cousas daquella terra e viu-lhe 
em campo negro umas lettras, que diziam: 
Não me levará ninguém. Certo, disse Fal- 
meirim, eu hei d'ir ao fim com estes amea- 
ços, e tomando o escudo do padrão o pôz 
ao hombro, porque o seu, ficara todo des- 
feito ao pé da fonte. 7! Idem, Ibidem, cap. 
57.— <íMas depois que a batalha d'antre 
o gigante Camholdão de Murzella se aca- 
bou, o cavalleiro da Fortuna attentou polo 
escudo, porque o outro fora todo desfeito, 
e aquella terra havia mister as armas em 
dobro, segundo nella as aventuras diffe- 
rentes das outras succediam: e vendo tíel- 
vião sem elle o teve a mão signal, pare- 
cendo-lhe qile o não perdera sem algum 
mysterio. Sdvião lhe disse: Senhor, além 
de té agora me não dar o tempo lugar de 
vos dizer o que possa, receava também, a 
paixão que podieis receber.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 33.— a-E já então as armas eram 
tão desfeitas, que nenhum golpe se podia 
dar, que fosse de pouco damno, posto que 
d'outra parte as espadas andavão tão botas,' 
que isto os fazia de menos perigo.»Ibidem. 

Qnem do sangue infiel a gran corrente, 
Dc que se já alagando 
O largo campo está, quem dignamente 

Dirá o fogo, que alçando 
Se vay aos Ceos, deixando 
Em cinza, e pó desfeitos 
Muros, Misquitas, armas, feros peitos. 

ANT. FERR., ODES, 1ÍV. II, 11. 1. 

— «O sepulchro de Egas Ãlo^iiz e seus 
filhos, em Faço de Souza, foi desfeito, e 
debaixo d'um presbyterio sem epitaphio 
se metteu uma canella sendo abbade frei 
Manuel das Neves.* Bispo do GrSo Pará, 
Memórias, p. 157. 

Não de Carthago, nem de Tróia canto 
Os já desfeitos, e abrazadoe muros : 
Mais alto a voz levanto, 
Que ha dc servir nos séculos futuros 
De exemplo, e mais de espanto. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 122 (3." cd.). 

— Abatido, prostrado. •—oO da Ponte 
estava tão manencorio de ver o vulto de 
sua senhora algum tanto desfeito de um 
encontro, que já se arrependia de não con- 
tender das espadas, e dizia antre si: For 
certo, ou o cavalleiro é o melhor do mun- 
do, ou eu não sou pera nada, pois tendo 
em minha ajuda o parecer de quem me 
mata, não posso vencer quem suas mostras 
offende. E tornando um contra outro a 
quarta carreira, foi com tamanha fúria e 
os encontros tão bem acertados de cada 
parte, que não podendo os cavallos sof- 
frel-os vierão todos ao chão.» Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 
49. 

— Terminado, acabado. — aClarimun- 
do, Artinau, e Florambel, depois que o sa- 
ráo foi desfeito, foraõ-se pera a pousada, 
onde passaraõ grande j)ratica sobre quem 
seria aquelle Cavalleiro ArtinaZ, porque 
era hum pouco acelerado em commetter 
qualquer cousa, disse a Clarimundo, que 
ndõ houvesse por mal de se elle primeiro 
ir ver com aquelle Cavalleiro, pois lhe to- 
cava mais que a ninguém tomar aquella 
empreza, por ser feito nas abas da Corte 
de seu pai.» Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 1. 

— Dissipado. 

Quaes pcloCoo nas nuvens se apresentão 
A' vista mil fantasticas figuras, 
Que desfeitas ro ar logo se ausentão. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 230 (3.® cd.). 

— Anniilado, quebrado, violado, fal- 
lando d'um contracto, ajuste, falta. — <íE 
bem assy dizemos naquelle que peccasse 
com aquella, que fosse casada de feito, e 
nom de direito por teer ja oJitro marido 
recebido, que a esse tempo fosse vivo; ca 
em tal caso ella deveria morrer, ao menos 
por receber dous maridos vivos em hum 
tempo, nom seendo o primeiro casamento 
desfeito per sentença da Igreja.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. v, Tit. 23, § 1. 

— Enfraquecido, debilitado. 
— Diluído, dissolvido. — Assucar des- 

feito em agua. 
— Abatido, emmagrecido,—Este ho- 

mem está muito desfeito do rosto. 

— Temporal desfeito, grande temp"^ 
ral. — nrFera que he viuer em tanta 
fusam? De que serue seruir a cousa tam 
enganosa ? Que mar ha no mundo, 
treito, que Euripo, que bancos de 
des, que golfaõ de Lião, que cabo de " 
esperança, que tenha tam varias on ^ 
tam duuidosas mudanças, tam brauos'^" 
uimentos, tam desfeytas tormentas, 
perigosas tempestades como o munao- 
Heitor Pinto, Dialogo da Vida Solitaf®' 
cap. 3. 

— Carreira, fuga desfeita, carreira; 
fuga a toda a pressa, a todo o ga^P 

— Desfeito em pranto, em lagrime^f 
que pranteia muito, que chora muito. 

Aqui desfeito em lagrimas, e dores, 
Misturando meu choro, c'o meu canto. 
Darei queixas a Amor, e a ti louvores : 
Não sejão mal ouvidos, 
Se chegarem molhados do meu pranto 
Descompostos de dor, de arte despidos ; 
Antes ache por isso acolhimento 
Hum pobi-e entendimento, 
Como o que salva a vida 
Dos altos mares, em que a vio perdida.^ 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 291 (3.' cd./- 

— nE na verdade seu espirito 
ido. Farlés cento, e eincoenta legoas d d í; 
do que estaua em Malaca; e crecendo 
Ímpeto, que leuaua comforme a como f 
na peleja crècer o perigo; vira se 
tando huma com outra as mãos, o ^ 
aceso, os olhos desfeitos em i 
encrauados no crucifixo, que estaua so 
o arco da capella mor, dizendo, Ah 
Jesu; Ah amor de minha alma; Ah ^ y 
de gloria: Ah Fay de misericórdia, 1 
ainda que sam peccadores, e grandes 
cadores, sam pjorem vossos, sabem 
nome, confessam, e jy^ofessam vossa J 
com pretestaçam de nella viuerem, 
ella morrerem. Fouco he tudo isto ^ 
de meu coraçam: mas o que jalta 
vos, deixando na cruz o sangue, e a 
por que nos valesse nola destes: ella ^ 
valha Senhor, por aquellas dores 
com que acabastes meu bom ", y 
na. Vida de S. Francisco Xavier, Liv. ' 
cap. 17. 

— Baldado. 
— Desfeito de alquma cousa, faito_ 

e u „riarind"f 80, a que lalta essa cousa.— 
posto que ve-la diante de si ^as 
em sua paixdò; considerando aíg ^ 
cousa'} que lhe sobrevieraõ á 
cerca do que tinha passado com Ciai i 
do, disse a Ald.eriva que viesse: ^ /gjie 

n té 9.^^ isto recolheo-se em huma camera 
Arfila entrou taõ desfeita com^ a 
dos dias passados, que a nau a 
Clarinda: e fechadas as portas, ^(0^' 
vinda d'alguém nao as impadiss» i ; 
çou Arfila a dizer com muitas lag 
Vossa vontade, Senhora, he 5""® 

pera casa de minha mãi: e poil- 
alma vá salva do erro que ten 
quero-vos dizer a verdade de toa 
sas passadas, com tal que me 
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pouco^ mais piedosa do que vos mostraes: 
® üahida de mim a verdade, se vos pare- 
Wr qiie mereço jMia, aqui estou a isso of- 
J tecida.D Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 22. ' 

DESFÉITO, s. m. Termo Culinário, 
^zado que se fazia de carneiro picado, 

Miiolo de pão e outros condimentos. 
^ESFERpo, part. pass. de Desferir. 
desferir, V. act. (De des, e ferir), 
w as vélas ao vento, desfraidal-as. — 

^J^ntre tanto embarcados ja os soldados, 
fustas de verga d'alto, remos eni pu- 

^^0, bandeiras desprezadas, o mar cheo 
® oateis d'amigos, as prayas do pouo, 

f"® está a ver: nam se ouui.ndo ninguém 
as saluasj e festa da poluora, dos pi- 

J^ros, dos tambores, desfere a capitaina 
6 dom Francisco a vela, dizendo toda a 

S^nte voz em grita, Boa viagem.n Luce- 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 

% cap. 10. 
■ Vibrar.—Desferir a espada^ a lança. 

V. n. Partir, fazer-se á véla, lar- 
gar. ' ' 

^^DESFERRÀDO, part. pass. de Desfer- 

^ DESFERRAR, V. act. (De des prefixo, 
ferrar). Tirar, fazer cair a ferradura 
ferraduras. — Desferrar wm cavallo. 

."^^l^enno Antiquado. Tirar as cadeias, 
S^liioes, algemas, os ferros a ura preso. 
, ■ Termo Náutico. Desferir, desfral- 

as véIa-3 ao vento. 
^ Desferrar-se, v. refl. Perder as fer- 

'■aduras a besta. 
Q í iguradamente: Termo Popular.— 

tolo desferrou-se, isto é, disse o que 
^ ° convinha, o que devia calar. 

t DESFERROLHÀDOj^arí.pass. deDes- 
^rrolhar. Desaferrolhado, solto, aberto. 

DESFERROLHAR, V. act. (De des pre- 
^0, e ferrolho). Abrir, tirando ou cor- 
®ndo o forrôlho.—Desferrolhar a porta. 

^ ~~Figuradamente: Soltar, desprender 
08 ferros : soltar de cárceres aferroUia- 

íos. ' 

Desferrolhar estrondosos tufões ; diz- 
da estação em que elles sSo mais fro- 

■iwentes. 
g ^ESFERVORÔSO, a, adj. (Do des pre- 

fal^' ° fervoroso). Que não tem fervor, 
° de zelo, veliemencia. 

j .^SFIADO, warí. pass. de Desfiar. Des- 
'^^do, espaliiado. 

ç.j, ^SFIADOS, s. m. pl. Lençaria dcste- 
e preparada convenientemente para 

de camas e outros usos domesti- 

jj desfiadúra, s. f. (De des prefixo, e 

Se -'^cção e effeito de desfiar, ou de desfiar, destecedura. 

fia \ prefixo, e 
«ed ^^^er em fios um panno do linlio, 
^0 íilgodão; destecer, desmanchar ® fios Um tecido. 

f^esbaratar.—Desfiar as tropas, um 

— Figuradamente : Dividir em peque- 
nas porções para distribuir. — Desfiar as 
riquezas para beneficiar os pobres. 

— Referir miudamente, passar em re- 
vista, censurando.— Desfiar a vida d'al- 
guém. 

— Desfiar-se, v. rejl. Destecer-se, des- 
fazer-se aos fios. 

DESFIBRINAR, v. act. (De des prefi- 
xo, c fibrina). Termo de Chimica. Pri- 
var um corpo da fibi'ina que contém. — 
Desfibrinar o sangue. 

DESFIGURAÇÃO, s. f. (De des prefixo, 
e figuração). Acção de desfigurar; estado 
da pessoa desfigurada. 

DESFIGURAR, v. act. (De des prefixo, 
e figurar). Mudar a figura, forma, fei- 
ções, semblante, cor, viveza, apparencia; 
desformar, desfeiar. — Desfigurar o sem- 
blante, o rosto. 

Pòe-me abi, do painetnia luz primeira 
Titnida e joven, candida beldade 
Com alvas, longas roupas, e o veo alvo 
Erguido, que descobre a face angélica, 
Onde a amargura—nilo de paixões vivas 
Que o rosto eonvulsivaa desfiyuro.m, 
Mas a que o gesto juvenil risonho 
Contrai á vista do pedante mestre 
Brandindo austero a ferula temida. 

QAKBETT, D. BKANCA, C. IX, Cap. 2. 

— Desfigurar uma estatua, uma piin- 
tura. 

— Figuradamente : Alternar, transtor- 
nar, contrafazer. — Desfigurar a fôrma, 
o estylo d'uma obra. 

— Desfigurar os factos, as circumstan- 
cias. 

— Desfigurar as ' razZes, os argumen- 
tos em contrario. 

— Desfigurar-se, v. refl. Mudar a côr 
do rosto, desmaiar, soffrer alteração das 
feiçSes por doença ou outra qualquer 
causa. 

DESFILÁDA, s.f. (De desfilado). Dis- 
posição dos soldados em fileira, um atraz 
do outro. — Marchar, sair á desfilada. 

— Correr á desfilada, a carreira mais 
rapida do cavallo. 

— Figuradamente : Acção do sair uma 
cousa depois de outra successivãmente.— 
íSairão á desfilada os tomos que estive- 
ram mais promptos — refere Vieira, fal- 
lando dos seus sermões. 

DESFILADÉIRO, s. m. (Do desfilado, 
com o suffixo «eiroí). Passo estreito por 
onde não pôde passar a tropa, senão mar- 
chando á destilada, ou com pouca frente 
e muito fimdo. 

DESFILAR, V. n. (De des prefixo, e 
fila). Marchar á desfilada um depois do 
outro ; diz-se propriamente das tropas.— 
O cortejo desfilou. 

f DESFILHÁDO, part. pass. de Desfi- 
Ihar. Desafogado de filhos. 

DESFILHÁR, t;. act. (De des prefixo, 
e filiiar). Privar os paes dos filhos, ti- 
rando-os ou matando-os. 

— Tirar filhos sobejos, desafogar a 

planta. — Desfilhar a touceira de casta- 
nheiros, etc. 

— Desbaratar. — Desfilhar o covtiço, 
tirar parte das abelhas do cortiço, para 
formar outro enxame. 

— Figuradamente : Despovoar. — A 
emigração desfilha o reino.— Ãs colonias 
desfilharam a metrojjole. 

— Desfilhar-se, v. refl. Despovoar-se. 
— Desfilha-se a republica pela continua 
emigração de seus filhos. 

t DESFIVELÁDO, part. pass. de Des- 
fivelar. Desapertado da fivela. 

DESFIVELAR, v. act. (De des prefixo, 
e fivelar). Soltar, tirar a fivela ou five- 
las, desapertar a orelha dos fivelões. — 
Desfivelar os sapatos, os livros, a cinta, 
os loros, as cilhas, etc. 

DESFLEIMAR. Vid. Dephlegmar. 
DESFLORAÇÃO, s. f. (Do thema des- 

flora, de desflorar, com o suffixo «ação»). 
O acto de desflorar. — Desfloração d'uma 
planta. 

— Desfloração d'uma ãonzella. 
DESFLORADÔR, s. m. (Do thema des- 

flora, de desflorar, com o suffixo «dôr»). 
O que desflora. 

DESFLORAMÊNTO, s. m. (Do thema 
desflora, de desflorar, com o suffixo 
«mento»). Vid. Desfloração. 

DESFLORAR, v. act. (De des prefixo, 
e flôr). Tirar as flores. — Desflorar uma 
arvore. 

— Defiorar, tirar a virgindade, des- 
honrar uma donzella. 

— Desflorar a pintura, tirar parto d'el- 
la da taboa ou panno. 

— Atacar a superfície dos corpos, ou 
a flôr. — Desflorar as cousas. 

DESFLORECÊR, v. n. (De des prefixo, 
e florecer). Perder, largar a flor, ou flo- 
res ; murchar. 

— Figuradamente: Perder o lustre, a 
viveza. 

DESFLORECÍDO, part, pass. de Desflo- 
recer. 

Assemclhárão a Velhice os Numes 
A hereditários sceptros ; se baixando 
De PAes a Filhos, desde a stiipo antiga 
Dcsjloreciãos vem, d liii muito murchos. 
Longe da vida, que lhes dava o tronco. 

FllANX. M. DO NASC., OBIl., tOm. VII, p. 174. 

DESFLORECIMÈNTO, s. m. (Do thema 
desflorece, de desflorecer, com o suffixo 
omento»). Acção de desflorecer; estado 
da planta sem flôr. 

— Perda da flôr, do lustre. 
DESFLORÍDO, adj. (De des prefixo, e 

florido). Falto, destituído de flores.— Ar- 
vore desflorida. 

— Figuradamente : O desflorido in- 
verno. 

DESFOGONAR-SE, v. n. Termo de Ar- 
tilheria. Gastar-se o fogão da peça com 
o uso. — Desfogonou-se o canhão. 

DESFOLEGAR, v. n. Vid. Esfolgar. 
,Dan.—Soia Bispo vós da Landeiia, 

Ou Vigairo uo Cartacho ? 
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Tjthron.—lie Cura do Lumear, 
Sachantre de Mealhada, 
Aeiproste de Canada, 
Bebe sem desfolegar. 

GiL vio., OBBAS, tom. it, p, 335. (ed. Ham- 
burgo). 

DESFÓLHA, s. f. (De des prefixo, e 
folha). Termo de Botanica. O cair da fo- 
lha, o tempo do outono em que as arvo- 
res perdem as folhas. 

DESFOLHÁDO, part. pass. de Desfo- 
Ihar. 

DESFOLHADÔR, s. m. (Do thema des- 
folha, dedesfolhar, com o suffixo, «dòr»). 
Pessoa que desfolha. 

DESFOLHAÇÃO, s, f. (De desfolha, com 
o suffixo «ação») Acção de defolliar. 

— Queda das folhas. 
DESFOLHADÚfiA, s. /. (Do thema des- 

folha, de desfolhar, com o suffixo «dura»). 
AcçSo e eíFeito de desfolhar, o tirar as 
folhas ; o trabalho de desfolhar. 

DESFOLHÁR, v. act. (De desfolha). Ti- 
rar, colher as folhas.—Desfolhar uma ar- 
vore. 

— Desfolhar o milho, tirar-lhe a capa. 
— Desfolhar uma flor, arrancar-lhe as 

pétalas. 
— Figuradamente: Desbaratar, desfa- 

zer, arruinar, destruir.— <íOs annos levam 
comsigo as forças, mudam a compreiçam, 
desfolham inda os contentamentos; seria 
bom, pois os perdemos, perder também 
sua lembrança.D D. Joanna da Gama, 
Ditos da Freira, p. 64, (ed. 1872). 

— Desfolhar os prazeres em flor, arrui- 
nal-os, gozando prematuramente delles, 
tirando-Ihes a flor, fazer-lhes perder o 
attractivo. 

DESFÔLHO, «. m. (De Desfolhar). Tra- 
balho, acto de desfolhar.— O desfolho do 
milho. 

f DESFORÇÃDO, part. pass. de Des- 
forçar. 

DESFORÇADÕR, s. m. (Do thema des- 
força, de desforçar, com o sxiííixo «dôrí). 
O que desforça. 

DESFORÇAR, v. act. ant. (De des pre- 
fixo, o forçar). Vingar, reparar, emen- 
dar, remediar a força, injuria ou aggravo 
feito a alguém ; metter de posse quem foi 
esbulhado d'ella, vingar, tirar satisfação 
dc injuria. 

— Desforçar-se, v. refl. Vingar, des- 
aggravar-se, tomar satisfaçSo d'injuria 
com palavras, ou por armas; metter-se 
alguém em posse d'aquilIo de que fora 
esbulhado. 

DESFORÇAMÈNTO. Vid. DESFORÇO. 
DESFÒRÇO, s. m. (Dc desforçar). Acção 

do desforçar-se. 
— Vingança da injuria com palavras, 

ou pelas armas. 
DESFORM... As palavras, que começam 

por Desform..., busquem-se com Deform... 
DESFÓRRA, s. f. (De desforrar). Des- 

quite, recuperação do que se perdeu ao 
jogo por uma serie de lances favoraveis. 

— Figuradamente : Satisfação, indem- 
nisação ; desaggravo ; vindicta do mal que 
se nos fez. 

— Tirar a desforra, desforrar-se. 
— Dar desforra ao parceiro, continuar 

a jogar, até que elle possa rehaver o que 
perdeu. 

— desforrado, part. pass. de Des- 
forrar. 

DESFORRAR, v. act. (De des prefixo, 
e forrar). Tirar o forro. 

— Desforrar perdas, tornar a ganhar 
o que se havia perdido. 

— Desforrar-se, v. refl. Tirar a des- 
forra, desquitar-se, recuperar o que se ha- 
via perdido ao jogo. 

— Figuradamente: Despicar-se, vin- 
gar-se de injuria que se recebeu. 

DESFRADAR, v. act. (De des prefixo, 
e frade). Secularisar um frade, fazel-o 
sair de uma ordem religiosa. 

— Desfradar-se, v. refl. Seculariaar-se, 
despir o habito de alguma ordem religio- 
sa por dispensação. 

DESFRALADO, adj. ant. Desfaldado, 
roto, quebrado. — «Huma taça lavrada 
de bestiaaens, e dourada, com huum es- 
malte desfíraldado.» Documentos de 1359, 
em Viterbo, Elucidario. 

desfraldado, part. pass. de Desfral- 
dar. 

DESFRALDAR, v. act. (Do des prefixo, 
e fralda). Desferir, largar, dar ao vento. 
—■ Desfraldar as vellas. 

Estas sentenças taes o velho honrado 
Vociferando estava, quando abrimos 
As azas ao sereno e socegado 
Vento, e do porto amado nos partimos : 
E como 6 já no mar costume usado, 
A vela desfraldando, o cóo ferimos, 
Dizendo :—Boa viagem. Logo o vento 
Nos troncos fez o usado movimento. 

CAM., Lus., c. V, est. 1. 

— Despregar, soltar. — Desfraldar as 
bandeiras. 

— Tirar, cortar, encurtar, diminuir 
a fralda ou roda de um vestido talar. 

f DESFRANZÍDO, part, pass. de Des- 
franzir. 

DESFRANZÍR, v. act. (De des prefixo, 
o franzir). Desfazer o franzido, desen- 
rugar as roupas. 

— Desfranzir a testa, desencrespal-a, 
desagastar-se. 

— Desfranzir a mente, alegrar, recrear, 
livrar, desembaraçar de cuidados, secrc- 
nar. 

DESFRAUDADO. Vid. Defraudado.— 
(íE porem querendo Nós a esto prover em 
tal guisa, que a dita Ley nam possa per 
alguum caso ser desfraudada, nem perder 
sua força e vertude por alguuma arte, 
ou emgua7io, que os maridos acerqua delia 
queiram fazer em prejuízo das molheres: 
Hordenamos, e Mandamos que tal pena, 
nem quahjuer outra posta por os maridos 
pera confirmaçam das ditas vendas, ou 
emlheaçoens per elles feitas em beens de 

raiz sem outorguamenfo das molheres> f 
que ellas ao diante possam per qualçiu^''' 
guisa ser danificadas, nom talham, 
lhes possam ser demandadas em 
nem J ora delle ; porque sendo as dito-^ 
nas levadas, ou paguadas dos ditos Wfl' 
ridos, tanto dapno e perda receberia 
ende as molheres, como se essas veiwáSi 
e emlheaçoeens de raiz fossem per 
to jeitas sem seu outorguamento: « 
da achamos per Direito, que aquelU 
guarda as palavras da Ley, e nam 
da a Sentença delia, mostra avella des- 
fraudada, assy como se direitamente con- 
trelln fezesse; e per conseguinte, quant 
em ello Jezer, assy no principal, como noS 
penas, todo deve ser ávido per nenhum, 
e de nenhuum viguor, assy como se nun- 
qua essas penas fossem promettidas.i Oí' 
denações Affonsinas, Liv. m, Tit. 

DESFRE... As palavras, que comecem 
por desfre..., busqucm-se cora desenfre--* 

DESFRECHAR, v. act. (De des, e fre* 
cha). Termo Poético. Disparar frechaSj 
soltar o tiro. 

O Deos vendado, que dc/frécha o tiro, 
E ri do rnal que fez, IA dava assumpto, 
Qual deo já, no banquete de Aleibiades. 

FRANC. M. DO NABO., OBBAS, tOm. VIU, ?• 35í. 

DESFROLADO, adj. ant. Vid. DesflO- 
rado. 

DESFRUCT... As palavras, que come- 
cem por desfruct..., busquem-se com des- 
frut. 

DESFRUNCHÁDO, part. pass. de DeS- 
frunchar. ^ 

DESFRUNCHAR, v. act. (De des 
xo, e fruacho). Termo Cirúrgico, 
a matéria ou pús ; fazer evacuar o pus 
fruncho ou abcesso. 

DESFRUTADOR, s. m. (Do thema des- 
fruta, de desfrutar, com o suffixo «dôr»)* 
O que desfruta. 

DESFRUTAR, v. act. (De des 
e fructo). Colher os fruetos deixando a ^ 
ra desaproveitada, ou sem a cultura n® 
cessaria para dar nova colheita. 

— Colher, perceber, lograr os 
naturaes, de um prédio ou herdade, ^ 
as rendas, as vantagens de officio, 

j al- 
— Lograr, ter o uso e a posse de 

guma cousa. 

Hoje porím, quo em mais sérios estudos, 
Os dias gasta, desfrutando a honra 
D'a rusticM curar gente da vargeni, 
Inda este frenesi curar não pôde , 
Nem da Einjiirica scienciao grão segi® ' 
As herviis, eatiiplasmas tem bastado, 
Para os males curar-lhe da cabeça. 

DINIZ DA CKDZ, nySSOPE, c. Vil. 
ta — Desfrutar viver ácus 

le, aproveitar-se dos seus favores 
crctamonte. , 

— Figuradamente: Deixar 
um paiz com tributos e contribuiÇ 
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Desfrutar-se, v. refl. Despender-se 
com utilidade. 
^ Ser desfrutado. 
DESFRÜTECÊR, V. n. Termo Poético, 

perder o fruto, tornar-se infructifero, es- 
téril. 
 Já avista 

■orotar do Tronco Homéreo, que ameaça 
■IJcsfruetccer, ainplissiinos renóvos. 

franc. Si. do naso., gebas, tom. viu, p. 79. 

DESFRÚTO, 8. m. (De des prefixo, e 
•"Uto). A acçfío de desfrutar. 
~ O acto de zombar d'alguem disfar- 

Çadamente. — Dar-se ao desfrute, exci- 
chamar a zombaria d'alguem. 

t DESFRÚTE. Vid. Desfruto. 
desfundadíço, adj. ant. Que se tira 

^0 fundo dos rios. — Lenha desfunda- 
Qiça. 
^ DESFUNDÁDO, part. pass. de Desfun- 

DESFüNDAR, V. act. (Do des pi*efixo, 
® fundar). Tirar o fundo. — Desfundar 
"Wa pipa, 

~~ Desfundar-se, v. rejl. Largar o fundo. 
DESGABADÔR, s. m. (De des prefixo, 

® 9abador). O que desgaba. 
DESGABAR, V. act. (De des prefixo, e 

pbar). Deprimir, menoscabar, represen- 
como máo, defeituoso ; dizer mal, fal- 
com pouca estimação de alguma pes- 

SOa ou cousa. — «He grande descanço e 
^^creaçam tratar com quem tem hZ enten- 

^'"nento; toda a razam lhe quadra; tem 
Jjna brandura cardeal a que minha hahi- 
i«ac?e nam se estende ao gabar, que será 
®sgatal-o, porque tem quilates onde nam 
^^90) que pera os dizer ha mester mais 

^ihoridade que a minha, n D. Joanna da 
Ditos da Freira, p. 23 (ed. de 

— (iEsperavàò os pastores o mais 
'''^vidoj que desse a Lereno as graças do 

cantára; mas Theonio, cuja confianqá 
^^^uzava prdrinhos, rompeu este silencio, 

"ísse; Tenho tanta inveja ao teu canto, 
se naò temera o parecer de iàntos, 

J^^^^^ra-o de desgabar, porque tamba.m isso 
mais fácil, que dar-lhe devidos lou- 

mas, já que me hei de calar com 
^ ^nha magoa, te rogo, que me contes donde 

taò toa, e estranha cantiga: que 
fy valle ouvimos a hum pastor es- 
^^'"ígeiro versos do mesmo teor, mas tinhad 

toz guardadores por muito difficül- ° jazerem-se em a língua Portugueza, 
9^e a tem por menos engraçada para 

Romances (que assim creio que se cha- 

''io ^ ínfimos em ti isto tanto ao contra- 
5^^" grande he a vantajem, com que 

^ o excedeste a elle.D Francisco Ro- 
Lobo, Primavera, 

dft j ^ABO, s. m, (De desgabar). O acto 
desgabar. 
^ooieçar de vos louvar 

cousa que iwm tem cabo •, 
ei"er vos também guabar 

p 'nays que pedras lançar, 
ys guabar-uo8 he desgaabo, 

DE BES., t. II, p. 575. 
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DESGADELHÀDAMÈNTE, adv. (De des- 
gadelhado, com o suffixo «mente»). Com 
o cabello solto, com as guedellias caídas. 

DESGADELHÁDO, part. pass. de Des- 
gadelhar. 

DESGADELHÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e guedelha). Desgrenhar, desconcer- 
tar, descompôr o cabello. 

DESGALGÀDO,pari.pass. deDesgalgar. 
DESGALGAR, v. act. i De des prefixo, 

e galgar). Soltar por ladeira abaixo corpo 
pesado, que se precipita com movimento 
accelerado. 

— Desgalgar pedras, mastros, traves 
do muro abaixo contra os escaladores. 

— V. n. Precipitar do altura, por la- 
deira, muro, etc. 

— Desgalgar-se, v. refl. Precipitar-se 
com Ímpeto e estrondo de ladeira ou mu- 
ro. Vid. Galgar. 

f DESGALHÂDO, part. pass. de Des- 
galhar. 

DESGALHAR, v. act. (De des prefixo, 
c galho). Tirar^ quebrar, cortar os ga- 
lhos. — Desgalhar uma arvore. 

DESGARRADO, part. pass. de Desgar- 
rar. — «Que vindo alguma não de mar 
em fora desgarrada, de qualquer parte 
que fosse, tirando do Estreito de Meca, 
e com tempo fortuito fosse tomar Baçaim, 
vindo pera o Beyno do Guzarate, depois 
que fosse dentro n'aquelle porto, ninguém 
entenderia com ella, e se poderia tornar 
cada vez que (jiiizesse.í Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. ix, cap. 2. — nDos 
navios, que em aquelle rigorozo dia de 
tormenta jizeraõ naujragio, veio ter áquel- 
la enseada desguarrado, e perseguido dos 
mares hum galeão, que no porto estava 
antes que o de Frederico lançasse ferro, d 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desenga- 
nado, p. 52. — «Algumas paginas do vo- 
lume manuscripto não se estampam. Can- 
celei-as em favor á memória do bispo, em 
consideração aos netos dos contemporâneos 
do frade, e com respeito á honestidade 
de quem lê; bem que tal respeito custa ao 
leitor privar-se de rir á desgarrada das 
Jacedas rebelaicas do monge no maisflo- 
rente da vida. Quem as lesse e entendes- 
se ficaria scismando no que seriam as 
praticas clautraes de uns sujeitos, que 
tão lindamente monologavam e punham 
em escriptura o pensamento.yt Bispo do 
GrSo Pará, Memórias, p. 41. 

DESGARRÁDA, s. f. Canto e dança po- 
pular. 

DESGARRÁDAMÊNTE, ado. (De desgar- 
rado, com o suffixo «mente»). Dissoluta- 
mente, sem pejo, nem modéstia. 

DESGARRÃO, adj. m. ant. (De desgar- 
rar). Que desgarra ou desvia o navio do 
rumo que levava.—Vento desgarrão, 

DESGARRAR, v. act. (De des prefixo, 
e garra). Termo de Nautica. Apartar, 
desviar do rumo, fazer esgarrar, perder 
o rumo, a conserva.—A Juria do vento 
desgarrou o navio. 
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— Fazer apartar, perder do rebanho. 
—O pastor descuidado deixa que ÍAe des- 
garrem o gado para o roubarem.' 

— Largar, deixar.—As abelhas des- 
garraram o cortiço. 

— Figui adamente: Desviar do bom ca- 
minho, da virtude, da honra.—Desgarrar 
a mocidade. 

— V. n. Perder o rumo, n3o o seguir, 
separar-se da conserva.—Desgarrar o na- 
vio. 

— Desgarrar de um porto, levantar an- 
cora^ sair d'elle. 

— Desgarrar a ancora, soltar-se, nâo 
fazer preza no fundo. 

Desgarrar a náo pelas ondas, ir cor- 
rendo sem rumo-certo. 

— Perder, apartar-se o gado do reba- 
nho. 

— Figuradamente: Soltar algum des- 
proposito, dizer cousa fóra de proposito. 

— Desgarrar-se, v. refl. Desviar-se do 
rumo, apartar-se da conserva, do reba- 
nho. 

— Figuradamente; Desviar se dos ca- 
minhos da estrada da virtude, desenca- 
minhar-se, perder-se. 

— Extraviar-se. 
— Dizer alguma cousa fóra de propo- 

sito. 
DESGÁRRE, Vid. Desgarro. 
   Laeoniaa Virgens 

Inda addictaa aos ídolos, trajavâo 
Roupas abertas, aífectando ás gentes 
Desgarre pni eeu olhar, no andar soltura; 
De Bacho, ou de Hiacyntho é o seu baile, 
Da crua Sparta a fraude, o roubo, a Índole 
Feróz lhes st A vertendo em rosto, em olhos. 

FBANC* M, DO OBRAS, tOUl. VIII, p, 117. 

DESGÃRRO, s. m. Brio, bizarria, des- 
embaraço ; denodo. — Nobre desgarro. 

— Despejo, atrevimento, fofice, osten- 
tação. 

DESGASTAMÊNTO, s. m, ant. (Do thema 
desgasta, de desgastar, coqi o sufBxo 
«mênto»). Prodigalidade. 

DESGASTÁR. v. act. (De des prefixo, 
egastar). Gastar, consumir, destruirpouco 
a pouco.—A agua, caindo na pedra, des- 
gasta-a. 

DESGEL... As palavras, que comecem 
por desgel..., busquem-se com degel... 

DESGORGOMELÁOO, adj. (De des pre- 
fixo, o gorgomillo). Tem gorgomilhos. 

— Gastador, desgovernado. 

Mas o mundo he jil desgorgomelado 
Tüdo bem se vai ó fundo; 
O dinheiro anda acossado, 
E o prazer vagabundo. 

QII, vic., OURAS t. I, p. 129, (ed. do Ham- 
burgo). 

DESGORJÀDO, adj, (De des prefixo, ô 
gorja). Com o pescoço descoberto, deco' 
tado. 

DESGORNÍR, v. act. (De des prefixo, e 
gornir). Termo de Nautica. Desfazer as 
talhas, estralhciros, colhcdores, etc. 

DESGOSTADO, part. pass. do Desgos' 
> tar. 
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DESGOSTÁNTE, adj. 2 gen. (Esta pala- 
vra é condemnada pelos puristas, como 
gallicismo, se bem que a sua formação 
seja permittida na lingua). Que desgosta. 

DESGOSTAR, V. act. (De des prefixo, 
e gostar). Causar desgosto, inspirar té- 
dio ou aversão; descontentar, desagradar, 
enfadar. — «Desgostar huma alma entre- 
gue ao amor das cousas desta vida, por- 
que na verdade sô a lêòrãça da morte he 
o mayor cõtrapezo de todos os gostos delia. 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
foi. 5, col. I. — «Ut ex parua sentilLi ma- 
gnus ignis incendatur, que de huma pe- 
quena faisca se venha a fazer hum grãde 
incêndio. Em rezão do qual notou Ruber- 
to Ahhade, que começou o demonio a des- 
gostar o pouo do maná que Deos lhe dera, 
& déspota o persuadio a que lhe pedis- 
sem.* Idem, Ibidem, foi. 23, col. 1.— 
tOra entre o numero dos enfermos, que 
estâuão nesta piscina, esperando o moui- 
mento das agoas, auia hum mais antigo, 
que tinha trinta & oito annos de cama, (& 
quiz Deos prològar tanto a enfermidade 
deste pobre homem, por quanto sabia, que 
por meio delia se auia de desenganar, co- 
mo em effeito o fez com tudo o da uida: 
& este he o principal fim (como nota 8. 
Agost.) que Deos tem nas enf ermidades (& 
doenças, que de ordinário padescemos, 
pois he coma certa, que com ellas desgos- 
tamos da vida: como mais trabalhosa, c6 
buscamos a Deos, como medico diuino, 
Idem, Ibidem, foi. 'à'à v., col. 1. — 
<í Porque assi como huma setta atrauessa- 
da por qualquer parte do corpo de sorte 
causa huma dor grande, que juntamente 
faz bradar pello remedio delia: assi os 
trabalhos, & infermidades, que Deos nos 
dá nesta vida, não sô nos afligem, & des- 
gostão delia, mas tàbem nos constrangem 
ao buscar.* Idem, Ibidem, foi. 34 v., 
col. 1. — tEstes saõ os altíssimos juizos 
de Deos, diz o S. Idiota: segundo os 
quais aos justos, atribula, & enche de 
trabalhos pera os prouar, como vemos que 
fez ao S. lob, <& ao S. Thobias: aos pec- 
cadoreSj & mãos: pera os humilhar, cõ- 
metter, ou condenar, como jez a Pharaó 
á a elRty Antiocho: Dum considero, in- 
quit, iuditia tua in coprehensibilia, & 
vias tuas inuestigabiles, timor, á tremor 
concutiunt metem meã: quaj nubilo igno- 
rantiaj obscurata nõ discernit ad que fine 
tribulationes tuse tendãt: aliquos nãq; 
affligis probâd sicut lob, Tobiam: 
alios affligis, á purgas sicut Nabuchodo- 
nosor: alios affligis, ut desperati morian- 
tur, vt hic incipientes infernum fuum de 
tormento, transeant adtormentum, ut legi- 
tur de Antiocho: c& por isso digo, que os 
trabalhos, & enfermidades saò traças, que 
Deos busca para nos trazer assi, como se 
deixou ver claramente no Paralitico deste 
Evãgelho, o qual estado 38 annos entre- 
guado em huua cama, veo a desgostar de 
tudo o da vida, & a conhecer, que estáua 

seu remedio só á conta de Deos, que lhe 
deu saúde, <È não dos homens.» Idem, 
Ibidem, foi. 34 v., col. 1. 

— V. n. Não gostar, desagradar-se.— 
<íEsta palavra {mui ornada e composta e 
carregada de tropos rhetoricos e erudição 
humana) tratada deste modo não he de 
Deos, senão do Pregador ou, Autor do 
livro; e a alma singela não desgosta aqui 
da substancia, senão dos adubos, com que 
vem guizada.» Padre Manoel Bernardes, 
Paraiso dos Contemplativos, cap. 4, an- 
not. 4. 

— Desgostar-se, v. refl. Conceber té- 
dio ou aversão, aborrecer-se, desconten- 
tar-se, perder o gosto, crear desgosto, 
oíFender-se da pessoa ou cousa, dissabo- 
rear-se. — Como os homens não se des- 
gostam do vicio, ê necessário exprobrar- 
IKo continuamente. 

DESGÕSTO, s. m. (De des prefixo, e 
gosto). Dissabor, desprazer, pena, senti- 
mento, pezar, o que desgosta; cousa 
desagradavel. — <í Lhe fez merce, & doa- 
çaõ de todolos bens do Duque seu ir- 
mão, reseruando Serpa, & Moura, & 
algumas outras cousas, das quaes lhe dixe, 
que lhe faria satisfação, quomo fez. Isto 
foi a um sabbado, xx. dias do mes Da- 
gosto de mil & quatrocentos, <& oitenta e 
quatro annos, & por el Rei esquecer ha 
lembrança, scandalo, que naqtielle tempo 
podia, & devia ter ao Titulo de Duque 
de Viseu, pondo a parte ho odio, & des- 
gosto que do Duque seu irmão tinha, á 
lhe a elle dom Emanuel per esse respeito 
podia também ter, lhe mudou ho mesmo 
Titulo em Duque de Beja, & lhe fez merce 
com este Titulo de senhor de Viseu, v Da- 
mião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Liv. I, cap. G. 

Põe a vida em mãos terinog 
desgostos de sogeyçam; 
k nossa custa sostcmos 
a alhca opcniarn; 
andamos coutrariando 
a natureza; 
CbtA nos niartyrisando 
a tristeza. 

D. JOANNA DA GAJJA, DITOS DA FKEIBA, p. 106, 
(ed. de 1872). 

— d Pede -vos se quer eis escusar isto por 
onde os outros passam tanto contra sua 
vontade, que de duas cousas façaes uma, 
ou vos torneis por onde viestes, ou pro- 
mettaes de sempre viver no conto dos 
tristes e para signal d'isto, deixeis vosso 
escudo, e o nome de voBsa pessoa escripto 
em o brocal delle; po^'que assim o quer a 
senhora a quem serve. São tão más con- 
dizes as que me commette, disse o do Sal- 
vage, que, por não sentir o desgosto de 
nenhumas dellas, quero antes passar polo 
perigo de suas mãos, que eu hei por me- 
nor, que esse outro em que me quer por.* 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Ingla- 
terra, cap. 21. — Todas tres somos fi- 
lhas do marquez de Beltamor, vassallo 
delrei Fadrique d'Inglaterra^ que por um 

I desgosto, que delle teve, o desterrou de 
I todo seu estado. E porque nosso pai 

rico de dinheiro, veio-se pera esta terr<h 
onde fez tres castellos em tres montes flí' 
tos, que daqui parecem, com determinai"'^ 
de deixar a cada uma de nós um, vendo 
que o outro senhorio, que dantes tinha> 
não o poderíamos herdar, n Idem, 
dem, cap. 28. 

E como contra o céo não valem màos, 
Eu, que chorando .indava meus desgostos, 
Comecei a sentir do fado imigo 
Por meus atrevimentos o castigo. 

cAM., LBS., c. v, est. 58. 

Leonardo, soldado bem disposto, 
Manhoso, cavalleiro e niimorado, 
A quem amor não dera um só desgosto, 
Mas sempre fora delle maltratado ; 
E tinha ja por firme presupposto 
Ser com amores mal aífortunado; 
Porém não que perdesse a esperança 
De inda poder seu fado ter mudança. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 75. 

Mas na índia cobiça e ambição, 
Que claramente põem aberto o rosto 
Contra Deos e justiça, te farão 
Vituperio nenhum, mas só desgosto. 

DEM, IBIDEH, C. X, OSt. 58. 

— (lE entre as muytas virtudes dop^' 
dre mestre Francisco huma em que lodo 
seus filhos nos deuiamos reiier, e assini^ 
lar sobre as mais, foy o cordial ainof) 
que teu£ á Companhia, e grande estifi^'^/ 
que sempre fez, primeiramente do ins^^ 
tuto, doens, e graças sobrenaturais,^ 
Deos nosso Senhor, só por sua inpni ^ 
misericórdia lhe deu; e a pos isso á 
dade com que trazia n^alma todos, e ^ ^ 
hum dos padres, e irmãos da mesma 
panhia tam apertados, e vnidos a seu 
prio espirito com aquella caridade, 
e conformidade de vontades, juizos, 
ceres, obras, lingoagens, santos 
gostos, e desgostos a que sam Paulo í 
mou rica cinta ou atadura segura da p 
feiçam.D Lucena, Vida de S. 
Xavier, Liv. v, cap. 1. — tPorque co 
com a boa opiniam, e credito do P^ ^ 
crecesse a deuaçam da gente era tan 
que se queria confessar, que nam 
possiuel satisfazer a todos Muytos, 
via elle, estauam mal comigo, qu^ 
fria bem por ver que a causa d'este 
gosto era o que ja tinham de seus p 
dos. D Idem, Ibidem, cap. 2.— 
gostos, e agrauos da própria pessoa 
os guardaua menos com sigo qu^ 
la^es, e sentimentos espirituais, coi 
teuera por igual fauor ser afronta 
homens, e visitado, e consolado p^'*' j.;, 
Nam o cuidou assi, mas bem o t V 
mentou depois dom Aluar o de A 
Idem, Ibidem, cap. 23. 

Elles mudaò a côr 
A quem naò sente o mal de meu desy 
A essa fingida dòr 
Cauzaò no bclló rosto, 
Que iigorii chamar posso 
lletrato meu na dôr, na graça ' 58, 

FBANC. B. LOBO, 0 DEdENGANAD") P' 
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— Foraõ passando alguns dias, em que 
® mal nas apparencias Ma crescendo, 
® ® sua tristeza parecia a todos que se 
furava para lhe tirar a vida; ate que 

ederico apartando hum dia em secreto a 
^Jiada, que sabia que de seus cuidados 
jora Secretaria, lhe disse: Sei mui bem 

naõ ha coiza de gosto de minha filha 
9^e ella te tenha escondida, e que em tudo 

® guardas e segredo que deves á sua af- 
J^içaò: porém no que he remedio de seu 

0'mno, e de meu desgosto, bem podes res- 
ponder ao que te pergtmtar sem a ellaja- 

qffensa.D Idem, Ibidem, p. 

Conta-me, se pode ser, 
ieu e teu queixume, 
^era mais leve a softrer, 
yue ás vezes, com se dizer, 

abranda o mal por costume. 
idkm, eclogas. 

^oi estaca ventura minha 
^stes.saò os seus rodeios ; 
Vio que com os males, que tinha, 
^ao misturava os alheios, 
^ entendeu que lhe eonvinha. 
gue nova triste, e desgosto, 
yue sentimento, e peziir, 
p ®®o aflora te tem posto ? 
^■■gue os olhos, secea o rosto, 
■"Cm tudo se ha de chorar. 

IDEM, IBIDEM. 

Hum pé, que se desviou, 
fí"® olho, que se ofFendeu, 
l"m mau ar, que nos chegou, 

IjJlJ® caminho, que cansou, 
j^numa dôr, quo nos doeu : 
«um desgosto, e hum pezar, 
yue fora da fantazia, 
^03 acerta a magoar; 

> o que he mais para espantar, 
"«ue ás vezes mata a alegria. 

idem, ibidem. 

Olheite assim para o rosto : 
e certo que algum desgosto 

^queceu hoje a Fernando : 
^stive em chamar por ti; 

Ppois sobre mim tornei : 
^ volta lhe falarei, 

ha de passar por aqui. 
idem, ibidem. 

mais triste, o mais sizuda, 
pUnda menos confiança, 

orque para huma mudança, 
^80 hum desgosto se muda. 

idem, ibidem. 

Tiveram os Janiçaros queixas do 
«s prezas de Zehit, ou so- 

pouco caso, e 
o desgosto que Mir Mostafá 

<íe Q tratárarii com elleem segredo 
o que -fizeram, dando hum 

^irti ^ tendas, que roubá- 
®®caZám?n.» Diogo do Couto, De- 

os Lív. III, cap. 6.—iO que fazia 
o dias, e não pela razão porque 

^quelle filho do Grão Turco, que 
lioma cativo, que dizia que se 

do por não sentir os desgostos 
ía,.g mas estoutro embebedava-se, 
íiiy^ souJe muito bem o vinho do 

Idem, Ibidem, Liv. vm, cap. 3. 

—«Estes desgostos nunca pode temperar 
sua mãi, porque o moço não tinha natu- 
reza per a isso. Estando as cousas entre 
os 2\rnatezes assi arruinadas, succedeo 
irem huns tres homens Portuguezes de bai- 
xa sorte á povoação dos Ternatezes, ou a 
roubar, ou a fazer força a algumas mu- 
lheres (no que esta gente baixa he mui 
descomedida, pela pouca disciplina que 
nestas partes ha.) A isto acudiram alguns 
Mouros, e dando nelles os matáram.D 
Idem, Ibidem, cap. 6.—«Entre os Portu- 
guezes não faltavam também desgostos, 
porque viam que Vicente da Fonseca fora 
injustamente eleito por Capitão, tendo cul- 
pas e estando prezo por crimes: e mais 
haviam que elle fora o prirtcipal induzi- 
dor da morte de Gonsalo Pereira, e elle 
andava também tão pejado, que como ho- 
mem que lhe remordia a consciência, não 
se quietava, nem largava as armas da 
mão temendo se de todos, vivendo triste, e 
malenconizado, desejando de se ver fôra 
daquella obrigação.^ Idem, Ibidem, cap. 
6. —«Não ha que fiar em annos, O conde 
de Valladares velho, depois de cargos tão 
distinctos, cegou-o a paixão de uma cria- 
da de SIM casa, principio de muitos des- 
gostos. À força d'estes, morreu uma filha 
do conde, talvez profundamente sentida 
da injusta presumpção de seu concurso,* 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 116. 

Ver-me-hias arriscar a vida entào, 
Não com mnisgosto do que agora o faço, 
Bem que perdendo-a vou sem giilardào; 
Mas, porque em teu serviço, désse um passo 
Com satisfação tua, e nào desgosto, 
Como agora suecfdo a quanto passo : 
E se forem no estudo, em que estou posto. 
Os meus pequenos ganhos tão ditosos, 
Que venhào a ser inda do teu gosto, 
Aqui ha mil peixinhos saborosos, 
Vellüs-has contra a veia da ngua clara 
Ir forçando a corrente boliçosos. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 205 (3.' ed.). 

— Loc. ADV.: A desgosto, contra von- 
tade.— Casou a desgosto da familia, 

DESGOSTÓSAMÊNTE, adv, (De desqos- 
toso, com o Buffixo «mente»). Com des- 
gosto, com descontentamento, com repu- 
gnância. 

DESGOSTÕSO, adj, (Do desgosto, com 
o suffixo «ôsoc). Falto do gosto ou sa- 
bor, que não tem gosto, insipido, des- 
agradavel ao paladar. —Fructa desgos- 
tosa. 

— Que causa tédio, fastidioso, quo cau- 
sa desgosto, que desgosta, dissaborea. 

— Que sente desgosto, ou desprazer, 
descontente, não satisfeito. —Homem des- 
gostoso. — <sEntre estas escravas auia 
huma de bom parecer que ella estimaua 
mais que todalas outras, com quem anda- 
ua damores hum seu criado, do que dom 
Aluaro, & sua mulher desgostosos o lan- 
çarão fora de casa, mas como o bem que- 
rer destes dous se não apartasse conti- 
nuando em seus amores tinha o mancebo 
modo de entrar com esta escraua, o que 

sabendo dom Aluaro pos nisso tal vigia 
que o achou de noite dentro em sua casa 
faliando com ella, pelo que movido de sa- 
nha o mandou açoutar per mouros de sua 
estrebaria, tão cruelmente que em todo o 
corpo lhe não ficou lugar, que não fosse 
chagado dos açoutes,t Damião de Goes, 
Cbronica de D. Manuel, Part. iii, cap. 
40. — «Os Castelhanos em sentindo os 
nossos sahiram-se fóra do lugar, e em- 
brenháram-se em hum mato perto, donde 
ao sahir dos nossos do lugar lhes atirá- 
ram muitos tiros, de que hum quadrelo 
deo a Martim Corrêa abaixo da orelha, 
de que cahio como morto, e foi recolhido: 
D, Garcia desgostoso recdheo-se.t> Dio- 
go do Couto, Décadas, IV, Liv. iii, cap. 
4. — «Mostafá sobrinho do Baxá vendo 
o tio morto recolheo-se ás suas galés com 
os Janiçaros de sua valia, em que entra- 
vam os que assima nomeámos, que eram 
Capitães das galés, e se apoderou do the- 
souro, e tratou de se fazer cabeça da Ar- 
mada, solicitando a gente pera o segui- 
X,em na jornada da índia, a que o tio hia 
enviado, promettendo-lhes grandes prezas, 
e riquezas, de que todos zombáram, por- 
que hiam muito desgostosos naquella jor- 
nada por ser contra Portuguezes, cuja 
fama das vitorias que cada dia tinham 
na índia, os trazia assombrados; o que 
visto por Mostafá com os Capitães de tua 
valia, que eram sinco, se foram em suas 
galés pera outro porto, levando nellas 
quatrocentos Turcos, a môr parte delles 
escravos, que foram do Baxá, e como ti- 
veram tempo, e em Abril, se passáram a 
Xael, de que adiante fatiaremos, d Idem, 
Ibidem, cap. G. 

— Viver desgostoso, com desgosto. 
DESGOVERNADAMÊNTE, adv. (De des- 

governado, com o buíHxo «mente»). Sem 
governo ; sem economia. 

DESGOVERNÀDO, part. pass. de Des- 
governar. 

DESGOVERNAR, v. act, (De des prefi- 
xo, c governar). Transtornar, destruir, 
perturbar a boa ordem ou administração, 
dirigir na direcçao contraria á do bom re- 
gimento ; governar, administrar mal. — 
Desgovernar a fazenda, os bens de cada 
um, 

— Termo do Nautica. Governar mal 
um navio, fazer que não ande direito 
para o rumo. 

— Termo de Veterinaria. — Desgover- 
nar um eavallo, cortar-lhc certos ramos 
das veias, c atal-os, ou pôr-Ihes fogo, 
para que encabecem e não corra por el- 
les ás juntas algum humor maligno. 

— V, n. Termo de Nautica. Não go- 
vernaj. não dar pelo leme. — O navio 
desgovernou. 

— Desgovernar-se, v, refi. Ilaver-se, 
roger-se mal, descuidar-se na adminis- 
tração dos seus negocios. 

— Desregrar-se, proceder com desgo- 
verno, conduzir-80 mal, 
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— Desgovernar-se algum membro, nSo 
fazer bem as suas funcções. 

DESGOVÊRNO, s. m. (De des prefixo, 
c governo). Máo governo, desordem, máo 
regimento, má administraçíto dos nego- 
cios domésticos ou políticos; desconcerto, 
desregramento, falta de bom procedimen- 
to ou moralidade; má conducta pru- 
dencial, conducta desacertada, desregra- 
da. 

— Termo de Veterinaria. AcçSo e ef- 
feito de desgovernar um cavallo, ou de 
lhe cortar os ramos das veias, e atal-os. 

— Veia do desgoverno, a que está si- 
tuada na superfície interna de cada uma 
das coxas do cavallo. 

DESGRÁÇA, s. f. (Do des prefixo, e 
graça). Falta de graça, sensaboria, falta 
de garbo, de airosidade, de gentileza. 

— Acção desairosa, desfeita. — Fize- 
ram uma desgraça a el-rei. 

— Infelicidade, desdita, desventura, in- 
fortúnio, adversidade, desastre, accidente, 
acontecimento funesto, revez, contratem- 
po. — <iDa mesma maneira, mais chora- 
ua Dauid, a desgraça de Ahsalaõ, que 
elle proprio.D Fr. Thomaz da Veiga^ Ser- 
mões, Part. I, foi. b8, col. 2.— «Como 
te dissera: tal foy a desgraça em que 
Adào pos tudo com Deos pelo peccado, que 
até a terra que o não cometeo, alcançou 
sua maldição, &assi em lugar das -flores, 
<Ê fruitos que nos auia de dar pera nossa 
sustentação, nos responde agora, cõ espi- 
nhas, & abrolhos, c3 que nos magóa, & 
aflige.D Idem, Ibidem, foi. 42 v., col. 1. 
— a Toda a desgraça foi de sete homens, 
que andauam pescando num paraó, os 
quais amanhecendo ao mar da armada 
forçadamente lhe cairam nas mãos: toma ■ 
dos pelos Baloens, e apresentados ao Ge- 
neral, passaram por huma afronta muito 
mais harhara, e cruel, da que vsou com 
08 messageiros de Dauid el-Rey d'Amon: 
porque nam lhe cortáram as fraldas, e 
rapâram meya harha, mas a todos tira- 
ram as orelhas, e os narizes, e alguns jar- 
retaram pelos artelhos: escreuendo com o 
proprio sangue dos misquinhos huma so- 
berba carta a Simam de Melo capitam da 
fortaleza assinada pelo intitulado Itey de 
Pedir, e mais capitãis da frota, como 
cousa, que fora assentada, ejeita em con- 
selho, na qual desafiauam os nossos a ba- 
talha, ou no mar, ou na terra tanto mais 
descorteses, e descompostos nas palauras, 
quanto menos esperauam de vir com elles 
as mãos.» Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. v, cap. 7.— «Nem foi ao 
P. Francisco (como de si dizia o Âposto- 
lo) menos necessário, que aquella mudan- 
ça de opiniam nos proprios amigos baixa 
no credito com o povo, risos, graças, e 
desgraça, de muytos per todos estes dias, 
porque o nam aleuantasse a grandeza das 
reuelaçoens, com que o Senhor determina- 
ua pôr fim d tormenta.n Idem, Ibidem, cap. 
17.— «O remedio, que tens para melho- 

rar tua sorte, e vencer a força desta des- 
graça, ha hum desterro, que logo fards, 
desta montanha em castigo da culpa que 
tiveste.D Francisco R. Lobo, Primavera, 
— «.Renovando a memória da desgraça, 
que o trazia desterrado; e lhe pedio qui- 
zesse em sua auzencia descobrir ao amigo 
enganado o que a seu respeito entre elles 
passara; e que, depois que tivesse verda- 
deiro conhecimento de sua fé, tornaria a 
habitar os campos do Alondego, pois por 
entad os deixava com muita saudade.)) 
Idem, Ibidem. 

Andando polas alheias, 
Tive mui varias desgraças; 
Que, onde a fortuna coineja, 
Naò cessa, se naõ acuba. 
De todns adcrradeirii, 
(Pois naõ posso dizer tantas) 
Te contarei brevemente. 

IDEM, o DESENQANADO, p. 23. 

— A este tempo naõ tinha ella a res- 
posta, que Lardanio lhe trazia, porque á 
criada faltára tempo em que lha désse; e 
neste, em que todos estavaõ com o pensa- 
mento, e os olhos no pirata atrevido, hou- 
ve lugar de a ella ler, e ficou vendo o que 
dizia tan sem animo, que se naò pôde va- 
ler mais que das lagrimas, e suspiros, 
queixando se tristemente da ventura, e da 
ingratidaò de Oriano, attribuindo a essa 
o seu mau successo; que, posto que os ex- 
tremos, e termos generozos de seu querer 
por huma parta a satisfaziaò, o certo he 
qm no tempo das desgraças tudo parecem 
culpas.« Idem, Ibidem, p. Õ4. — 'lE por- 
que em alguma coiza quiz o Ceo satisfa- 
zer a minha innocencia, me restituio d tua 
companhia, que ella só me pôde encobrir 
minhas desgraças.» Idem, Ibidem, p. 178. 
— <1 Oriano, depois que tornou em seu 
acordo, lembrou-lhe quando ouvio contar 
do retrato que elle dera na mad de Ni- 
zarda, que aquelle trouxera de poder do 
cossario, que o roubara: e por cuidar que 
Lereno fosse de sua companhia, o man- 
daria prender: mas como hum queixozo 
da verdura tudo attrihue d sua desgraça, 
assentou que por cauza do papel o fizera; 
onde entendeu que o devia de nomear; e 
ella como enojada, e vingativa contra o 
nome de Oriano, e como entregue a outros 
novos pensamentos queria castigar quem 
lho lembrava.Idem, Ibidem, p. 227.— 
«iVaS ficou Federico menos espantado do 
successo de Oriano, do que em outro tem- 
po lhe estivera odioso: e fazendo contas 
com sua boa fortuna, lhe lembrou a terra 
que no tempo de suas desgraças o reco- 
lhera, o que os moradores delia lhe que- 
riaõ, a criaçad, valor, e sangue de Oria- 
no, os tenros amores que sua filha com 
elle tivera, e os extremos que em sua au- 
zencia fazia, e o ser elle proprio o que 
lhe dera a vida no maior perigo, crendo 
que naõ fora sem ordem Divina, t Idem, 
Ibidem, p. 231. 

Sc ver pudeste, Amor tanta desgraça 
Com semblante sereno, 
Como he possivel que chorar te faça 
lium poder tão pequeno ? 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 133 (3." cd.)- 

Outros meios tentei : Parto voando 
Aos Cicilios montes, 
Rtiios estào a Júpiter forjando 
Estepores, e üroutes: 
Peço a Vulcano que hum grilhão me faÇ®) 
Mais forte, mais pezado, 
Que esse, que tem com misera desgraça 
Na roda a Ixion atado. 

IDEM, IBIDEM, p. 135. 

Não me faz a desgraça de ser pobre 
SoÉfrer o vil partido que supplico; 
Que bem pode morar huma alma nobre 
Debaixo da rotura de hum pclieo : 
Quem me faz cego, quem a luz me encobre 
(Com que vergonha ! Com que dor o exp" 
He parecer-me ainda neste engano 
Tu mais formosa, que o meu mal tyrano. 

IDEM, IBIDEM, p. 174. 

Cuniprio-se finalmente este quebranto, 
Nem podia nascer daquelle agouro 
Menor desgraça, mais pequeno espanto. 

IDEM, IBIDEM, p. 195. 

Se assim me acontecer, como confio 
De hum coraçào tão pio *, 
E então me virem com alegre rosto 
Erguer do baixo estado, em que estou pos ' 
Ah Senhor ! Como he ciivel, 
Que ii desgraça insoffrivel 
PugirA do me ver torcendo a vista 
Kaivos i de perder esta conquista, 
Deixando o seu arrojo 
Na vossa mão por iniscro despojo. 

IDEM, IBtDF.M, p. 243. 

— Perda, privação da graça de 
desfavor. — Viver na desgraça do 
cipe. gjn 

— Cair em desgraça com alguei^j 
desfavor, perder o favor. , «v-, 

— Loc. ADV.: Por desgraça, m 
mente. TipsaS' 

— SvN.: Desgraça, Accidente, 
tre. O termo desgraça applica-se 
cessos ; o accidente ás pessoas ; _ jji, 
é vocábulo de significaçíto 
Perder um amigo ó uma desgraça , c 
um accidente; vêr-se repentinamen 
ruinado, um desastre. jpccrra- 

DESGRAÇÁDAMÈNTE, adv. (De 
çado, com o suffixo mente). Infeliz 
por desgraça, por desastre, desas 

nesgr^- 
DESGRAÇADO, part. pass. do 

ç&r.—Arrebaçay, a rebeçay jicisc» 
com engalhos de desgraçado.» inaaeS) 
\fnnr4al /Io ATÍÍIIa AnnlníTOS Manoel de Mello, Apólogos D'® 
cap. 10. 

Inda a mais chegarei por teu , 
Que Amor não guardará tyr-''""'' •(.(,; , 
(Se aciiso o tem peior) para outro p iguag'" 

Mas se esta, em que eu sinta 
Da tua condição formosa Altêa, 
O ser ou venturoso, ou desgraçai- 

Torna a fazer alegre a nossa jjjor») 
Hiuna alma a consolar, de í"",? âo . 
Veja-te antes ingrata, do que ain 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 
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Guarde-te o Ceo, Pastor, elle te ajude: 
Mal sabes quanto sinto essa tristeza : 
uh praza a Deos, que o gênio se te mude, 

he que pôde mudar-se a Natureza ! 
Aqui me traz a queixa do teu dano; 

^ considero, vendo-o tilo profundo, 
yue só pode nascer daquelle engano, 
yue tantos desgraçados faz no llundo. 

IDEM, IBIDEM, p. 185. 

Assim neste sombrio 
Monte, deserto, áspero, e bravio, 
Vendo sempre despidos arvoredos, 
^ebruçados penedos, 
oem ter quem me console, 
Vivo só entre gente estranha, e mole; 

quatro Pastores todo o anno, 
(Ah desgraçado Albano!) 
oem saberem fallar mais que no arado, 

rosquia do gado; 
(Olhai quo lições tomo) 
^ nisto sabe Doos ainda o como. 

idem, ididem, p. 218. 

T,^"/g™o, ou s3o, em baixo, ou alto estado 
nào temo Fortuna, que eu só posso 

■'■'azor-me venturoso, ou. desgraçado. 
ibem, iwdem, p. 225. 

Em vílo se doura o sol de luz mais viva, 
•Js céos de mais pureza em vào se adornam 

For divertir-te, oh Castro ! 
Objeetos de alegria Atnor enjoam 

_ Sc Amor é desgraçado. 
A meiga voz dos Zophyros, do rio, 

Não te convida o somuo. 
t>u BOCARK, A MOKIK DE IQNEZ DE OASTIÍO. 

Alguns (misera gente !) inutilmente 
^onipocm grandes Illiadas, e tecem 

^'."•idosos Miign itcs, mil Sonetos, 
Mu Piudáricas Odes, c Epigramma», 
A que apenas de olhar elles se dignão, 
^ates, cujas cabeças desgraçadas 
^ao bastão a curar tres Anticyras, 
Aorazados se crêm d'um santo fogo, 
^ ter commercio com os altos Deoses. 

diniz da cuuz, nvssorn, c. i. 

Oriana por vezes fez rogar-me 
^ue a ouvisse, que a attendesse. Nào quiz vê- 
Wem ella nem ninguém. E a desgraçada, (Ia, 
Vendo-se a causa de pezar tammanho, 
iesolveu de fugir. Poucas palavras 

^scriptas me deixou... muitas as lagryraas 
Wue sobre cilas chorou. 

oabrett, d. branca, c. IV, cap. 24. 

^ Nem violenta 
seus torpes abraços cstil ella : 

atai incanto a cega, poderoso 
' eitiço a inamorou...' 
■, j. — 'Oh Deus ! que horrores ! 

sangue, a minha íilha ? Quo vergonha 
^ 8 annunciío !... Oh 1 venha a desgraçada: 

juiz^ ggy algoz (jercj niesmo !' 
idkm, IBIDE.M, c. IX, cap. 5. 

p 'Ramo fatal do meu destino' 
„ Aclama o joven rei: 'immurclieceste, 
j^ccaste para sempre! Nào ha glória 

ais para mim ! a inútil existencia 
„''í'aetarei aqui n'este3 doirados 

"es eni ocio vil c affemiuado ! 
fatal! se i't custa de meu sangue 

®verdecer podesses .'.. Desgraçado, 
proferi! E o amor, e IJranca ¥.. oh sorte! 

'OEM, iniDEM, c. X, cap. 10. 

n, Um desgraçado. 

acoM ■ desgraçado, Miserável. Os 
'^^'Oientos imprevistos o deploráveis 

é ® liomem desgraçado; mas o que 
^^'>'avel vê-se reduzido a um estado 

voL. n—112 

digno de compaixSo: é excessivamente 
desgraçado. Á força de ser desgraçado 
ao jogo chega-se á condição do miserável. 

DESGRAÇAR, v. act. (De desgraça). 
Fazer infeliz, desgraçado. 

— Desgracar-se, v. refl. Torrar-se des- 
graçado ; sofFrer desgraça, infortúnio. 

DESGRACIÁDO. Vid. Desgraçado—«-B 
o avorrecymento, avemos dalgumas pes- 
soas que desamamos, ou de que avemos 
enveja, posto que seja em nossa secreta 
camara do coraçom, e dos desgraciados, 
enxahiidos ou sensabores, e aquesto do que 
fazem que nos nom perteença nem nos torve ; 
cá se nos tocar, ou, em alguma cousa tor- 
var ou empeecer, o sentido que dello ou- 
vermosj sanha, nojo, ou pesar se deve cha- 
mar mais que avorrecimento.» Dom Duar- 
te, Leal Conselheiro, cap. 25. — <tMas 
elle, que com tanto cuidado a encobria, e 
nad pôde dissimular queixumes, os lança- 
va todos d ventura, que o pierseguia, e a 
quão mal lhe respondia o jruto de seu re- 
banho nas ribeiras do Lis, havendo por 
desgraciada sorte a de quem tinha por 
madrasta a natureza.-» Francisco Rodri- 
gues Lobo, Primavera. 

DESGRADUÁR. Vid. Degradar. 
DESGRAMÁR, v. act. (Do des prefixo, 

e ^rama). Arrancar a grama, ou csgal- 
racho dc ura campo. 

DESGRAVIZAR, v. n. ant. Perder o de- 
coro, a gravidade. 

DtlSGREGAR, v. act. (De des prefixo, 
e agregar). Apartar, extremar da grei, 
do rebanlio. 

— Figuradainento : Apartar da corpo- 
ção, do convento. 

— Divisar, dirimir, apartar de outros. 
DESGRENHADO, part. jxíss. de Des- 

grenhar. 

Fero Abrego mor guerra ao mar envia, 
Furibuiido, medonho, desgrenhado ; 
E, do violento impulso o mar ferido, 
Fôrma gigantes mares oiieudido. 

BÁ DE MENEZES, MAI.ACA COXQ., 1. II, CSt. 78. 

Eu te vi ir com a viva cor mudada, 
A mal vestida roupa fluctuantc 

Pelos honibros deitada: 
A huma, e outra parte, vacillante 

Correndo desgrenhada. 
3. I. DE MATTOS, lUMAS, p. 12-1: (3." cd.). 

DESGRENHAR, V, act. (De des prefixo, 
e grenha). Descabellar, dcscompôr o tou- 
cado, aiTipiar os cabellos. 

— Desgrenhar-se, v. refl. Descabellar- 
se, etc. 

DESGRILHOÃDO, adj. Sem grilhijes, 
livre de ferros, solto. 

Vcr-se-ha Satan dcs-grilhoado, no Orbe : 
Presto, cm Martyrio, a prova derradeira 
Começará, na frouxa Grei dc Christo. 

FKANC. M. DO NASC., OBKAS, tOm. VII, p. 96. 

DESGROJÁDO. Vid. Desgorjado. 
DESGRUDÀDO, ]>art. pass. do Desgru- 

dar. 
DESGRUDAR, v. act. (De des prefixo, 

e grudar). Desunir o que estava grudado, 
despegar. 

— Desgrudar-se, v. reji. Desunir-se o 
que estava grudado. 

DESGUARDADO, part. pass. de Des- 
guardar. 

Calcado o dardo traz comsigo o escudo, 
Que desguardado deixa ao Gallo a fronte. 

rnANO. M. DO NASC., OBIIAS, tOm. VII, p. 211. 

DESGUARDAR, v. act. (De des prefixo, 
o guardar). Nào guardar. 

DESGUARNECÊR, v. act. (De des pre- 
fixo, e guarnecer). Tirar o que guarnece 
ou adorna alguma cousa, desenfeitar. — 
Desguarnecer a casa, etc. 

— Tirar a guarniçllo, desprover de 
gente, munições, trem, apparelho neces- 
sário. — Desguarnecei' uma praça. 

— Termo de Nau ti ca. Tirar o appare- 
lho das vergas, etc. 

— Figuradamente : Privar.—Desguar- 
necer de modéstia, de prudência. 

— Desguarnecer-se, v. refl. Despro- 
ver-se, privar-se. — Desguarnecer-se do 
inútil, do necessário. 

DESGUARNECIDO, jjart. pass. de Des- 
guarnecer. 

DESGUERRÁDA, adj. f. (Do des, e 
guerra; propriamente : que nos guerrca, 
que nito lucta). Imbelle, sem rcsistencia, 
fraca. — Fugida desguerrada. 

DESHABILITAR, v. act. (De des prefi- 
xo, o habilitar). Representar como inlia- 
bi], desabonar alguém do seu mei^ecimen- 
to. Vid. Inhabilitar. 

DESHABITÀDO, part. pass. dc Des- 
habitar —«Aconteceu qxte, poucos dias de- 
pois da prisão de Palmeirim, chegaram 
a aquella mesma parte, e vendo o çastello 
tão gracioso e bem assentado, estranharam 
muito edeftcio tão nobre em lugar tão er- 
mo e desabitado : e virando as redeas aos 
cavallos pera o ir ver de mais perto, vi- 
ram que delle sahia uma donzella acom- 
panhada de dous escudeiros, em cima d'um 
palafrem baio; e alem de muito louçãa e 
bem ataviada, não era pouco fermos a. t 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 66. 

DESHABITAR, v. act. (Do des prefixo, 
e habitar). Deixar, abandonar a terra, a 
morada, a casa onde se habitava. 

—Antiga e figuradamente : Despovoar, 
privar de habitadores.—A peste desha- 
bitou a cidade, 

f DESHABITUÁDO, part. pass. de Des- 
habituar. 

DESHABITUAR, v. act. (De des prefi- 
xo, o habituar). Desacostumar, desave- 
zar, fazer perder o habito ou costume. 

— Deshabituar alguém de alguma cou- 
sa. 

— Deshabituar-se, v. refl. Desacostu- 
mar-se, perder o habito de alguma cousa. 

DESHARMONÍA, s. f. (De des prefixo, 
e harmonia). Falta do harmonia. 

DESHARMONIZAR, v, act. (Do des prc- 
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fixo, e harmonizar). Perturbar, destriiir a 
harmonia, o concerto. 

— iguradamente: Perturbar a har- 
monia, a paz da família, a amizade dos 
amigos. 

— Desharmonizar-se, v. refi. Pôr-sc cm 
desharmonia. 

DESHERDAÇÃO, s.f. (Dothema desher- 
da, de desherdar, com o suffixo «ação»). 
Acção e cffeito do desherdar. 

— Acto pelo qual se exclue alguém de 
uma herança ou successão a que tinha di- 
reito. 

— As palavras, a clausula com que se 
desherda. 

— Estado da pessoa desherdada. 
DESHERDÁDO, part. pass. de Desher- 

dar.— «Artinalãa lhe disse: Senhor, se o 
agradecimento, que umas pobres donzellas 
desherdadas podem dar a essas palavras, 
é necessário, recebei de nós a vontade que 
temos pera servir a que mostraes de nos 
fazer mercê, pois em al não podemos sa- 
tisfazer o que tão virtuoso desejo merece.n 
Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla- 
terra, cap. 28. —Pondo em sua vontade 
pedir al rei Fadrique, seu senhor, que 
lhe tornagse o senhorio de seu, pai, pois 
o erro, que fizera não fora tamanho, que 
merecessem suas filhas ficar desherdadas, 
como depois fez.d Idem, Ibidem. — «Este 
Ha0marxac,'0u Baloho vendo-se desher- 
dado determinou servir a Mafamede, e 
sahindo-se dos Estados, que Joram de seu 
pai, em trajos de Calandar.^ Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. x, cap. 2. 

DESHERDAR, v. act. (De des prefixo, 
e herdar). Excluir alguém da herança 
que por successão lhe tocava. 

— Privar, despojar alguém do que lhe 
pertence. — «O qual lugar, & prophecia 
declara Sãto Ámbrosio (sobre o capit. AO 
do Genes.) Dos termos que Deos teue em 
deserdar ao judeos, o que fez com tanta 
mayor justiça, & rezão, quanto forão 
maiores as merces, & Jauores.d Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 67, 
col. 1.— (ijDe maneira que segundo isto 
nos deue muito acautelar o temor, & re- 
ceio de poderemos desmerecer o gouerno, 
& administração da vinha que Deos nos 
entregou, & assi mais todos, e quaesquer 
heneficios, dt merces que nos teip, feitas 
pois vemos, que aqui desherdcu aos ju- 
deos por ingratos, & nomeou nesta glo- 
riosa monarchia de sua Igreja a gentili- 
dade obrigandonos cõ isso a que viuesse- 
mos agradecidos de tamanha merce, <& res- 
pondessemos com o diuido fruito porque 
mereçamos sua qraca, & qloria.» Idem, 
Ibidem, foi. 79. 

— Apartar, tirar de si, afastar. — E 
porque não desherdaste de ti totalmente 
toda a infelicidade. 

— Privar. — A natureza desherdou al- 
guns de talentos, que largamente dotou a 
outros. 

— Desherdar-se, v, refi. Privar-se do 

que é seu, dando-o em vida, renunciando 
á herança. 

— Figuradamente; Degenerar; por- 
tar-se de um modo opposto á honra o vir- 
tudes de seus maiores; perder o direito 
ás honras lierdadas. 

DESHI, por DES AHI. Vid. Des e hi. 
Depois d'isso, desde esse tempo.— «Deshi 
tomando Fendibal os remos passarad-se 
onde o seu escudeiro estava, que tinha já 
o cavallo consigo, e o sobrinho do pesca- 
dor.d Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
21. 

DESHONÉSTAMÊNTE, adv. (De desho- 
nesto, com o suffixo «mente»). De um 
modo deshonesto, contra a honestidade, 
torpemente, impudicamente, com inde- 
cência, indecorosamente. — <íE tanto que 
lhes fallecem as cousas necessarias pera 
governança de sua vida, lançam-nas aa 
mancebia, poendo-as nas estallageens, pera 
ptã>ricamente dormirem com os homeens 
passageiros, avendo elles em sy todo o que 
ellas assy gaanham em o dito peccado; e 
tanto que se dali enfadam, ou nom acham 
gaanho, de que se contentem, levam-nas 
aas Villas, e Cidades, de que ouvem moor 
fama, por hi mais ganharem, e alli as 
pooem nas mancebias pubricas, pera ave- 
rem, como de feito ham, todo seu torpe 
ganho, per que se manteem deshonesta- 
mente, nomeando se por seus refiaaens, 
mostrando ao mundo que as ham de defen- 
der de quem quer, que lhes queira fazer 
desaguisado ; e ainda ellas no atrevimen- 
to dos ditos refiaaens, levantam ousada- 
mente voltas, e arroidos com suas vizi 
nhas, e com aquelles, com que fazem suas 
mancebias, porque sabem, que ham por 
ellas de sair em todo caso, do que se se- 
gue muitas vezes mortes, é feridas, e ou- 
tros muitos males, que som cm gram des- 
serviço de Deos, e assy nosso, e dapno 
do nosso Povoo: e o pior que he, que 
algumas vezes acontece seer esto feito a 
algumas molheres de bou estado e linha- 
gem, o que he grande mal, e deve seer 
muito estranhado, por seer tanto em des- 
serviço de Deos, e contra toda honesti- 
dade.i> Ordenações Affonsinas, Liv. v, 
Tit. 22. 

DESHONESTAR, v. act. (Do des prefi- 
xo, e honestar). Fazer perder a honesti- 
dade, deshonrar. — Deshonestar umadon- 
zella. 

— Diffamar, desacreditar, tirar a re- 
putação. 

— Deshonestar-se, v. refl. Tornar-se 
deshonesto, fazer deshonestidade. — Des- 
honestar-se com alguém. 

— Peccar contra a honestidade, a do- 
cência, o decoro, a gravidade. 

DESHONESTIDADE, s. f. (De desho- 
nesto, com o suffixo «idade»). Falta de 
honestidade, torpeza, dito ou acção con- 
traria ao pejo, á modéstia, incontinencia, 
indecencia, falta de decoro; impudicicia, 
lascívia, - obscenidade. 

— Fazer deshonestidade, acto i" 
continência, lascivo. .. 

— Dizer deshonestidades, usardelio 
guagem, de expressões indecentes. 

DESHONÉSTO, adj. (De des prefixO) 
honesto). Contrario ao pejo, á decenci») 
e ao decoro; immodesto.—Pensam^ 
palavras, acçõcs deshonestas. ^Jie 
do o Carcereiro vir que alguum i 
soberbo, e deshonesto, ou volteiro em 
guisa, que por seu aazo a Cadea 
alguum perigoo, deve-o de notificar ao 
to Meirinho das Cadeas, ou ao 
dor, pera lhe serem lançadas grandes 
deas, e prisoões em tal guisa, jwe P 
causa delle se nom possa seguir outvo _ 
pno a elle.D Ordenações Affonsinas, LiJ' 
I, Tit. 32, § 8. — «Acusttimarom 
os Reix, e Príncipes das hostes sabe/i 
andam em ellas alguuns, que por hi 
darem contra suas voontades, digu<^^_ 
guumas cousas deshonestas, qua 
contra seu, serviço, ou abatimento de se 
Estados, por quebrantarem os coraço 
dos boõs, que os otivirem, e fazer-lhes p 
der vontade de bem servir; e quando 
taaes homeens ham enformaçom, 
nós, ou lho enviam dizer per outrern, 
gundo a qualidade dos maldizentes, a 
cemente, e com palavras honestas os c 
tentam : e ainda acostumaram ds lhes / 
zer mercees, posto que dello nom 
merecedores, e esto j^or lhes quebran 
suas maas tençoões, e os trazer a 
posito.ii Ibidem, Tit. 51, § 30.— " 
tro sy porque os adultérios som ora 
ousadamente acostumados em l\/ossos 
gnos, e muitas molheres casadas, 
seus maridos fora da terra, ou 
onde ellas estaõ, tomaõ barregaaos, . 
qice notoriamente vivem em pecado ^ 
terio; outras, posto que barregaaos 
tomem, dormem notoriamente com í 
lhes apraz, em face e vista de toda 
zinKança onde vivem, atrevendo-s& ? ^ 
posto que pubricamente adulter 
Justiça nom as podem prender nerfi 
zar, se os seris maridos d'ellas norn q 
relaõ, o que hé muito contra 
Deos, e couza e mui desonesto 
pio; por ende querendo Nós— 
dio convinhavel: Ordenamos e 
mos avante, se alguma 
sada, seendo seu marido jora da 
ou lugar onde ambos vivem, ou 
Ia do dito seu marido, posto ? 
terra este vivendo outra caza^ ^ 
com o dito seu marido, tomar ru-^eíOi 
notoriamente viva em adidterio.» ^ ^ ^ 
Liv. V, p. 419. — (íMuy 
ociosidade, e nella se recrea o des 
to iynaginar que dá ásperas l&JJ^ ^ pito® 
0.9 sentidos.» D. Joanna da Gaw^; 
da Freira, p. 44 (cd. de 1372)' 

Nào era Sancho, nào, tào deshonesto 
Como Ncro, que um moço rcccb'» 
Por mulher, e depois horrendo inccs 
Com a mãeAgrippina cemmettia; 
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Nem tSo cruel íÍs gentes e molesto, 
yue a tidade queimasse onde vivia ; 

tilo iiiáo como foi Ileliogabalo, 
Nem como o mollo rei Siirdanapalo. 

CAii., Lus., c. III, eat. 92. 

Alteradas entào do reino as gentes 
^o'o odio que occupado os peitos tinha. 
Absolutas cruezas e evidentes 

. í az do povo o furor, por onde vinha : 
í^atando vão amigos o parentes 
Do adúltero Conde, o daEaiiiha, 
^om quem sua incontinencia dcahonesta 
"Ias, despoiade viuva, manifesta. 

IDP.M, imuEM, e, IV, est. 4. 

. — Homem deshonesto, incontinente, 
indecente, que diz ou faz deshonestida- 
ues. 

— Gestos, adematies deshonestos, ges- 
OS) ademanes libidinosos, obscenos. 

DESHONÒR, s. TO. ant. (De des prefi- 
e honor). Deshonra ; affronta ; inju- 
ultrage, acção deshonrosa, desdouro. 

DESHÕNRA, s. f. (De des prefixo, e 
®onra). Perda da honra, da reputação; 
alta de honra em alguém; tractamento 
®®honroso feito a alguém ; vergonha, op- 

probrio, infamia, desdouro, deslustre. — 
sahees, que fulano Cavalleiro foi 

'ditado perante nós por treedor, e foi lhe 
nos assinado tenpo a. que houvesse de 

1'dar no Campo; e ao tenpo que lhe per 
'íoí assi foi assinado, tam grande foi a 

maa ventura, que nom curou de vir, 
mandar para ello escusador, porem 

ÍUe o hem poderá fazer, nom avendo deito 
^^'"'gonha de sy meesmo, nem de sua li- 
^'^gem, nem da deshonra da sua terra: 
y nós por maior avondamento mandamo- 
° outra vez emprazar, que a certo tempo 

"íesse per ante nos a se escusar da dita 
""^"■Idade, e menos curou dello, que da pri- 
'"í^ira: E nom embargando que nos dello 
P^ze grandemente, por havermos de dar 
'lontra elle sentença em tam grave caso, 

seer natural da nossa terra, pero polo 
^'■gar, que teemos pela graça de Deos pe- 

'^Umprir justiça em todo caso por tal, 
í"® os homeens se receem de fazer taõ 
S^d^nde erro, e maldade, como esta: Po- 

damo-lo por treedor, e mandamos que 
em diante hu quer que achado for 

® dem morte de treedor, pois que a tal 
^ece pela maldade, e treiçom, que fez. ^ 

^'''lenações Aífonsinas,„Liv- i, Tit. 64, § 
algum Cleriguo faz parar emseias 

J^is^ío, porque moura, ou o mate, 

o n. maao mal, ou maa deshonra, 
o deve p/rivar das Ordens, e de- 

® leixar tal Cleriguo em poder 
ílií Justiça leigal, e entam 
'iQ Juiz leiguo o deve a pe- 
Qr^í como he contheudo em huum De- 

gue se começa. Si quis Sacerdotum, 
na undecima Causa q. i.» Ibidem, 

íqJ" "I) '-lit. li), § — nE porque 
a,j° Catholico, e fiel Christão deve 

outras cousas principalmente 
e esguardar o serviço de Deos, 

^'^endo que por elle veeo a real estado, 

e de sua Maão tem e governa todo seu 
Alto e Real Senhorio, assi como Logo-te- 
ente em seu lugar, e a seu juizo deve ne- 
cessariamente hir dar razom de todo o 
que em este Mundo fezer, por justificaçom 
de suas obras; e por tanto deve sempre 
avorrecer, e estranhar todalas cousas a 
elle contrairas, e per conseguinte a dita 
arte de feitiçaria, e todos aquelles, que 
delia usarem, o que ante Deos será con- 
tado por grande louvor : e porem querendo 
nós conseguir os Mandamentos do Nosso 
Senhor Deos, conformando-nos com a sua 
Santa Ley, estnbellecemos e poemos por 
Ley em todos nossos Regnos e Senhorio, que 
nom seja nenhum tam ousado, de qual- 
quer estado e condiçom que seja, que da- 
qui em diante use de feitiçaria; e o que 
for achado que delia usou, trautando por 
ella morte, ou deshonra, ou algum outro 
dampno, d'alguma pessoa, ou seu, estado 
e fazenda, mandamos que moira poisem. y> 
Ibidem, Liv. v, Tit. 42, § 3. — «Po- 
rem porque nos nossos Regnos era huma 
maneira usada, que cada huum queria 
acooimar morte e deshonra de seus pa- 
rentes, segundo lhes pertencia em devido; 
e Nós veendo e consirando como p>or omi- 
zio se seguem grandes desserviços a Deos, 
e aos Reyx, e aos outros Senhores, e da- 
pno e estrago das terras, hu os ha, e cha- 
gas, e mortes, e deshonras aaquelles, que 
nos omizios vivem, e se a elles. ajuntam ; e 
des y pois nas outras terras, hu se sempre 
guardou e manteve justiça, sempre esquiva- 
rom estes acooimamentos e derom lugar ao 
Direito Comuü,pera se per elle fazer justi- 
ça.y> Ibidem, Tit. 53, § 3. — aOutro sy se 
algum Fidalgo tomar per sy vindita d'outro 
homem, que não seja Fidalgo, mandamos 
quÀi aja pola vindita, que fezer, pena per 
esta guisa, a saber; se matar, que moira 
porem; e se laidar, ou tolher nenhro, ou 
fezer outra deshonra, que seja igual ou 
maior que nenhuma destas, seja porem 
desterrado pera todo sempre ; e se nom ma- 
tar, nem laidar, nem lhe talhar nembro, 
e lhe fezer outra menor injuria em ma- 
neira de vindita, entom o Fidalgo, que 
tal vindita fezer, nom moira porem, nem 
seja desterrado, mas correga em dobro 
o mal que assy fezer, e perca todo o di- 
reito, que contra a outra parte ouver por 
aquello, por que a vindita tomar.d Ibi- 
dem, Tit. 53, § 19, — «E veendo que 
este Direito era proveitoso, e com razom, 
e com arredamento de todo o dampno; e 
catando, que aquèlle uso e custume era 
contra este Direito, e trazia comsigo da- 
pno, e estrago, e assinadamente contra a 
Ley de Deos; e catando oídro sy, que quan- 
to este custume mais durou, tanto trouxe 
mayores perigoos, e caminhos de grandes 
dapnos; e des y em esto acontece muitas 
vezes, que recrecem hy mortos, c deshon- 
ras, e perigoos, o que se torna em gram 
mal dobrado; e que se esto se ouvesse a 
demandar per Justiça, e os omizios fos- 

sem escusados de huma parte e d^outra, 
acrecentar-sia o serviço de Deos, e dos Se- 
hores, epovoar-sia aterra, eveviriam todos 
em paz, e assessego.n Ibidem, Tit. 53, § 4. 
— «E se alguum Fidalgo, Cavalleiro, Es- 
cudeiro, Cidadaaõ, ou qualquer outro, de 
mayor ou menor estado e condiçom, receber 
torto ou deshonra d'oidro mayor, igual, ou 
menor, que se recorra a Nós sobre ello, e 
Nós pelo carrego, que pela graça de Deos 
teemos, lhe faremos compridamente direito 
e justiça, sem filhando elle per sy sem 
nossa authoridade emmenda, ou outra qual- 
quer vingança: salvo no caso, honde lhe 
per direito he outorgado, que per si mees- 
mo a possa e aja de fazer, assy como se 
alguum achasse com suá mulher em adul- 
tério, honde lhe he outorgado per costume 
dos nosssos Regnos, que per sy meesmo 
possa tomar vingança da dita deshonra, 
sem outra authoridade de Justiça, n Ibi- 
dem, § 2(). —«Mandamos aas nossas Jus- 
tiças, que se acontecer que alguum Clérigo 
dê querella d'alguum Leigo aas nossas 
Justiças, que lhe nom recebam querella 
alguma, ataa que lhes dem fiadores Leigos, 
e abonados, per que o Leigo possa aver 
corregimento, se achado for que o deva 
d'aver; ca em outra guisa seria grande 
mal seer querellado d'alguum Leigo, per 
que jouvesse em cadea perlongadamente, e 
nom lhe seer feita emenda da deshonra, 
perda, ou dapno, que ende ouvesse rece- 
bido.■:> Ibidem, Tit. 107, § 1.—nMorto 
dom Francisco dalmeida, os nossos se co- 
meçaram a desbaratar de todo, fugindo 
pera os hateis, nos quaes entrarão com 
lhes dar a agoa pela cinta, porque Diogo 
de Vnhos, que era homem pratico nas cou- 
sas do mar, vendo o que passaua com re- 
ceo que se lançassem muitos dos que fugião 
em alguns dos bateis, & que poderia assi 
ficar em seco, os mandou alargar todos, 
com tudo alguns da companhia quiseram 
antes morrer que saluaremsse com deshon- 
rra, antre os qunis foram, Lourenço de 
Brito, & Martim Coelho, que em sabendo 
como dom Francisco era morto bradauão 
aos que Jugiam dizendolhes, que razam 
dareis em Portugal de deixardes morto o 
vosso capitaõ de gente tam barbara, & taU 
desarmada, sem tomar disso vingança, & 
com isto pelejando sem fazerem pé atras, 
os mataram com alguns outros de sua com- 
panhia.i> Dainião do Góes, Chronica de 
D. Manuel, Part. ii, cap. 44. — Mas que 
chamo eu pagar onde alem do que vfty de 
mi a vós, o amor da minha alma, tudo na 
vossa morte foy tam differente; as afron- 
tas iguais aos tormentos, nam menos as 
deshonras que as chagas, os despresos tan- 
tos como as dores, que nam morrestes só 
crucificado, mas vendido, pesado, cuspido, 
açoutado, coroado por escarneo, engeitado 
por hum ladram: deixando nos tudo isto 
clteo de tanto preço, e nobreza, que ouue 
homens, que nam trocaram depois morrer 
por vós por reynar com vosco.» Lucena, 
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Vida de S. Francisco Xavier, Liv. v, 
cap. 9. 

Tu não viste ha doug dias praticado 
Isto mesmo em Albano, a quem Damiana 
Por Fileno deixou, (se estou lembrado) 
Talvez só porque tem melhor cabaoa? 
Quasi no mesmo tempo o pobre Aleixo 
Desprezo de Metilde, antes amores, 
(Hum moço certamente como hnm freixo) 
Por Silverio, a deshonra dos Pastores ? 

J. X. DE MATTOS, RIMA8, p. 188 (3." cd.). 

DESHONRADAMÊNTE, aãv. (De des- 
honrado, com o suffixo «mente»). Com 
deshonra. — ííE matou porende Gonçalo 
Sajpo e inciircou a molher muy deshonra- 
daraente.» Livro de Linhagens, p. 168. 

DESHONRADÔR, adj. (De des prefixo, 
e honrador). Que deshonra, deshonroso. 

— S. m, O que deshonra. 
DESHONRADO, part. pass. de Deshon- 

rar. — «-2J dizemos, que depois que o Pro- 
curador ouver a lide contestada, naõ o po- 
derá o Senhor do preito revoguar, e fa- 
zer outroj se o seu contendor o contrario 
disser, dizendo que naõ pode litiguar com 
tantos Procuradores, ou esse Procurador 
o contradigua, avendo-se por deshonrado 
por ello; salvo se esse tíenhor do preito 
áleguar alguuma justa rezaò, por que o 
assy quer Jazer, a saber, se esse Procu- 
rador fosse embargado de alguum tal em- 
harguo, que rezoadamente naõpodesse seu 
preito bem precurar, ou, novamente fosse 
feito seu imiguo, ou amiguo de seu con- 
tentoi\y> Ordenações Affonsinas, Liv. iii, 
Tit. 21, § 1. — a Todo aquelle, que des- 
preza o Julgador d'ElRey menos preza a 
ElRey meesmo em seu Estado; ca todo 
aquello, que o Julgador d'ElEey faz jtd- 
gando, ou fazendo qualquer outra cousa, 
que a seu Officio perteença, em nome d'El- 
Rey o faz, como aquel que seu lugar 
tem, e em seu nome manda; e dando El- 
Rey lugar, que o seu Jidgador seja des- 
honrado, por fazer o que lhe elle manda, 
ou elle faz por conservaçom do Estado 
d'ElRey, seguir-s'ia necessariamente pe- 
recer justiça, o que seria gram doesto a 
ElRey, e'a seu isíac/o.»Ibidem, Liv. v, 
Tit. 91. 

LESHONRAR, V. act. (De des prefixo, 
e honrar). Tirar a h«nra a alguém, pri- 
val-o da consideração, da estima; aviltar, 
deprimir. — Esta acção deshonra-vcs.— 
«7í dhi em diante pode teer armas, e ca- 
vallo e signa; e asseentar-se com os ca- 
valleiros a comer quando aqueecer; equem 
o deshonrar ha d'haver pena como aquel, 
que deshonra cavalleiro delRey.n Orde- 
nações Affonsinas, Liv. i, Tit. 05, § 12. 
— n Outro sy. Senhor, os Reyx, que ante 
vós forom, e vós outro sy fezestes vossas 
Hordenaçooens com grandes penas, que 
forom postas aos harregueeiros, que teem 
harregaãs puhricam/ente, que casados som, 
as quaees. Senhor, som hZas, e justas: 
mais por quanto per bem da vossa Jlor- 
denaçom os accusadores ham d'aver a ter- 

ça parte das penas, e que os Meirinhos 
dos Corregedores, e outro sy os Alquai- 
des, e outros, antes que seja certo e sábu- 
do, que estes taaes caaem em o dito pec- 
cado, pooem nosnacadêa, deshonrando-os, 
nom catando mais honra a huum, que a 
outro, e taaes ha hi. Senhor, que som pos- 
tos em prisom por ello, que elles trespas- 
sam seus preitos, e os leixam em ella an- 
dar dapnando seus beens, que posto que 
verdade nom seja, ante que assy andarem 
dapnando seus beens, aveem-se com elles, 
e lhes peitam do que ham, e som por ello 
muy dapnados per aazo de muy grandes 
sayoarias, que sobr'ello fazem: pedimos- 
vos. Senhor, por mercee, que queirades 
encurtar estas malicias, e dapnos, que os 
vossos povoos pior ello recebem; e mandar 
que taaes pessoas nom sejam presas, a me- 
nos de ante seer certa per inquiriçom, e 
dada sobre ello sentença, ou achando-os 
com taaes molheres em suas casas, e que 
seja pubrico que som suas barregaus.» 
Ibidem, Liv. v, Ti„ 20, § 31. — «Pero 
esto, qtie dito he da meor injuria, a sa- 
ber, quando o Fidalgo ferir, ou deshon- 
rar per vindita homem nom Filho d'algo, 
que lho corregua em dobro, e nom aja ou- 
tra pena, esto se nom entenda, quando ho- 
mem Fidalgo ferir ou deshonrar homem 
honrado; ca entom lho atemos Nós de fa- 
zer correger, e de mais estranhar-lho, 
como jor nossa mercê.» Ibidem, Tit. 53, 
§ 20. 

— Deshonrar uma mídher, tirar-lhe a 
virgindade, desfloral-a. 

— Deshonrar-se, v. refl. Perder a honra. 
— Deshonrar-se a mulher, prostituir-se. 
DESHONROSO, adj. (De deshonra, com 

o suffixo «oso»). Que causa deshonra, 
vergonhoso, aíFrontoso, indecoi'oso, avil- 
tante. 

DESHORÁDO, adv. (Dc deshoras, com 
o suffixo «ado»). Que vem ou se faz a 
deshoras. 

— Adj. Fatal, infausto, que vem a 
deshoras, a más horas. 

— Intempestivo. 
— Que nSo sabe as horas que são. 
DESHORAS, adv. (De des prefixo, e 

horas). Fóra de horas, fóra de tempo. 
— A deshoras, fora de tempo, ou de 

horas competentes, intempestivamente. 

Acordou do terrivel pesadello, 
A bulba da tremenda, e mal lembrado 
Da verdadeira cauea do alvorôto, 
Que a taes deshoras o socego quebra. 

gakhett, d. branca, c. ii, cap. 9. 

Onde, aonde, 
Rei do Algarvc, onde vas assim montado 
No teu eorcel querido, cujas pretas 
Clinas se intrançam com listões dc purpura ? 
Onde assim vas de teus fieis cercado, 
E a taes deshoras? Surpr'endcro imigo 
Km cilada ardilosa? 

IDEM, IBIDEU, C. III. 

DESHUMÁNAMÊNTE, adv. (De deshu- 

I mano, com o suffixo «mente»). Semhunia- 
1 nidade, barbaramente, cruelmente. 

DESHUMANAR, v. act. (De des prefixo, 
e humanar). Fazer deshumano. 

— Tirar o ser humano. 
— Deshumanar-se, v. refl. Fazer-se des- 

humano. 
DESHÜMANIDADE, s. /. (De des pre- 

fixo, e humanidade). Falta de humani- 
dade. 

— Acçíto contra a humanidade, barba- 
ridade, crueldade, crueza.—a Com mortes^ 
e rteshumanidades, que usava.r> Monarchia 
Lusitana, Tom. ir, foi. 78, col. 2.--; 
aEsta deshumanidade, e caso brutal fo^ 
tão avorrecido em todas aquellas 
que de novo trataram conjuração contra 
os nossos, carteando-se todos a quelles 
hims como utros.»Diogo do Couto, Décadas, 
VIII, cap. 13. — «Mas porque depois^ di 
todos acabados em nosso officio, e obngO'' 
çuo, não fiquem nossas mulheres, e filhos 
em seu, poder, nem as fazendas que 
tanto trabalho adquirimos, sou, de po,'''^' 
cer, que antes se consuma tudo a nossas 
mãos, entregando-as ao duro fogo percK^^'-^ 
as gaste, e consuma, e depois com odi 
desta mágoa mais entranhavel, e com^'^^'^ 
desta crueza mais acceza, sahamos aos íí"* 
migos, e tomemos nelles vingança desta 
deshumanidade, que havemos de usar con^ 
nossas próprias mulheres, e filhos, t Ideip, 
Ibidem, Liv. vii, cap. 3. — <iQue semp^^' 
dade alguma punha tudo a ferro, eafog'^> 
e usando com seus naturaes as móres des- 
humanidades q^le se podiam imagin^''"' 
Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 6. — aCoití^ 
bruno tendo-o em seu poder, sabendo o í 
fizera, lhe perguntou como tomára 
tão cruel, e barbara determinação, 
de matar sua miãher, e filhos, coinf^n 
deshumanidade ? Dom João com muita se 
gurança lhe respondeo, que naqxiellu 
ria tratára mais da salvação de suas 
mas, que do remedio de suas vidas,porq^^^ 
receou que de fracos com medo viessem a 
gar a Fé de Jesus Christo, em 
fissão estava a verdadeira salvação.» A" '• 
Ibidem, Liv. x, cap. 6.— «O 
logo avisado de sua fugida, e desejoso 
o haver ás mãos o foi seguindo com 5"^ 
pressa, e chegou até á serra de Una 
léguas de Dio, onde teve por novas 
passado á Ilha, pelo que tornou a J 
per a trás, correndo todas as Cidt 
Cambaya, que saqueou, destruio, ^ 
lou, levando dellas grandíssimo 
usando todos aquelles Magores 
tureza são torpes, e nefandos) 
òrMías deshumanidades.» Idem, 
Liv. XI, cap. 5. c g o 

DESHUMANO, adj. (Dc des prcij' 
humano). Falto dc humanidade, ^go. 
baro, inhumano, feroz, brutal, desp 

Outra medonha estancia parecia, 
Na qual com novas penas agwardftv 
Aquelles, de quo a patria sentii"'^ 
Como contra cila o Rei aconselhava , 
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E porque o sangue delia se faria 
rnsço, com que outros cargos se compravílo, 

só será dos cúmplices o dano 
i ratado com rigor tão deshumano. ^ 

Roum de mouka, bov. do iioMHM, c. 3, est. 43. 

—«O pirata, que, com ser deshumano 
seus roubos, não era cruel para os 

^^ncidos, se compedeceu delle, e o come- 
a consolar dizendo que lhe daria sedo 

e liberdade com todo o mais favor 
p® delle quizesse. E dalli em diante o 
''atou com muita differença, e lhe offe- 
'■^ceu dos despojos, que alli se acharaò.-» 

rancisco Rodrigues Lobo, O Desenga- 
p. 55. 

Aqui muda, e pintada, 
poder de lium contrario deshumano, 

ficais mais humilhada, 
A vista de Oriano, 
yue em cativeiro estreito 
»edes tam mudo, mizero, e sujeito. 

IDEM, iniDEM, p. 56. 

Porfia contra a sorte o meu desejo; 
Wuanto clle mais porfia, ella o contrasta : 

o desengano entre ambos me nào basta, 
' yue farei nesse amor, em que me vejo ? 
^ sorte deslmmana, elle subejo. 

idkm, ibidkm. p. 20G. 

xNizarda vendo-se s6 fechada em o 
'>'^trete, leu a carta de Oriano que 

^izia: 

^(shnmana Nizarda, que alguma hora, 
J^om animo, e desejo mais humano 
^ao eras contra mini qual foste agora: 

inda te lembra o nome de Oriano, 
Viie esse só para ti nau tem perdido, 
í^erdendo tudo o mais num desengano ; 
^or quem jA fui (se fui de ti querido) 
^^epeço como humilde, e despiezado, 
^ao jíl (como outras horas) atrevido ; 
^ue deixes eese intento começado 

ontra um pastor leal, puro, innocente, 
quiz por meu remcdío ser culpado. 

idkm, ibidem, p. 233. 

^deshumano, ingrato, fugitivo, 
yde estás, que nào vens, que nào respondes, 
'í?uma sujeição te tem captivo, 
raz de alguém corres, pois de mim te cscon- 

ibidem, rniMAVEKA. (des. 

conseguio a palüda doença 
om descarnada mão tocar teus membros, 
®i'ter teu sangue, desbotar teu rosto? 

Que deslnimano insulto ! 
X. DE lUTTOS, RIMAS, p. H 1 , (3.» cd.,). 

T mc deixastes sem razào, Damiana, 
Y 6 por mais que discorro pensativo 
j, °^Be Ks horas, os dias, e a semana, 
^ posso julgar-te humsó motivo : 
jj^^no-te cada vez mais deshvmana ; 

Verdade nào sei como sou vivo ! 
passo, assim choro, assim canso, 

allivio, sem gosto, e sem descanso. 
IDEM, IBIDEM, p. 165. 

fe- yi"!- Deshi. 
/• (Derivado do la- 

S5o ^^^nere). Fim, acabamento, cxtin-^ 

1 s.y. (Do latim desidia). Pre- 
'^^^^ividado, inércia, apatliia, in- 

<ío Q ^'^®Sligencia. — tAcõtece isto, quan- 
'''incepe, a quem toca ter as redeas í 

DESI 

na mão, por desidia, e negligencia as lar- 
ga.)) Padre Antonio Vieira, Sermões, 
Tom. IV, p. 46G.—«A desidia enfraquece 
a fortaleza. í! Varella, Numera Vocal, p. 
162. 

DESIDIÕSO, adj. (De desidia, com o 
suffixo «oso»). Preguiçoso, inerte, negli- 
gente, descuidado, ocioso. 

DESIGNAÇÃO, s. f. (Do latim designa- 
tione). Acçao e eífeito dc designar. 

— iNomcaçào e destinação expressa. 
— Indicação. 
DESIGNÁDAMÈNTE, adv. (De designa- 

do, com o suffixo «mente»). Nomeada- 
mente, assignaladamente. 

DESIGNÁDO. part. pass. de Designar. 
DESIGNADOR, adj. (Do thema designa, 

de designar, com o suffixo «dor»). Que 
designa. 

— S. m. O que designa, mostra. 
DESIGNAR, V. act. (Do latim designa- 

re). Nomear alguém para algum empre- 
go, empreza, etc. ; eleger. 

— Designar uma coma a alguém, as- 
signalar, deputar. 

— Designar a alguém o governo de uma 
província. — «Parte dos camjpos, que lhe 
designára.r Jlarinho, Antigüidades de 
Lisboa, p. 20C, em Bluteau. 

— Determinar. — Designar o tempo, o 
dia, a hora para alguma cousa. — Desi- 
gnar a alguém o dia da sua morte. 

— Ser signal de, ou mostras de outra 
cousa; symbolisar, significar, represen- 
tar, afigurar.—A serpente designa a pru- 
dência. 

DESIGNATÍVO, adj. (Do thema desi- 
gna, de designar, com o suffixo «ativo»). 
Que designa, especiticantc. 

DESÍGNIO, s. m. (De designar). Inten- 
ção, projecto, intento, animo, vistas, re- 
solução, pensamento. — «Se lhe qffereceo 
para o acompanhar no desígnio.» Vida 
da Rainha Santa Isabel, p. 1^7.— «Avi- 
zado primeiro do seu desígnio.» Monar- 
chia Lusitana, Tom. vii, p. 30G, em 
Bluteau. 

— SvN. : Desígnio, Projecto, Intenção. 
Designio ó uma idéia adoptada e escolhi- 
da que parece suppôr iima cousa medita- 
da, e methodica. Projecto, é ura plano 
ou uma disposição de meios, para a exe- 
cução de um designio. Intenção é um 
movimento ou uma inclinação da alma, 
que contempla alguma cousa distante, e 
faz que a ella nos dirijamos. O jwojecto 
d'um avarento ó enriqueccr-se, o seu de- 
signio 6 amontoar, e a sua intenção é 
gosar a vista do seu thesouro. 

DESIGUAL, adj. 2 gen. (De des, o 
igual). Que não ó igual, isto é, que não 
tem a mesma extensão, grandeza, dura- 
ção, força, qualidade. — Estas peças não 
ajustam, são desiguaes.— Os metaes têm 
valores desiguaes. — As pedras pirecio- 
sas são desiguaes em valor. — As condi- 
zes sociaes de Paulo e Fernando são des- 
iguaes. — Francisco e Cândido têm po- 
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sição desigual. — Duas pessoas de posi- 
ção desigual. — cíE quanto he aos pesos, 
e medidas meudas, que forem marcadas 
das marcas dos Concelhos, que nom forem 
quebradas, nem escadeadas, guarde-se a 
usança antigua, e a ordenança da Cida- 
de, Villa, onde Nos formos, sem haver 
hi outra pena maior, que a que he posta 
dos pesos, e medidas grossas, porque pa- 
rece seer desigual razom dos pesos, e me- 
didas ou lugar, grossas aos pesos e me- 
didas meudas; e na parte dos covodos, e 

: varas, em que for achado erro de dous 
dedos, pague aquelle, em cujo poder for 
achado tal erro, duzentos reis, e por erro 
dhuum dedo cem reis, e por erro de meo 
dedo cincoenta reis.» Ordenações AiTonsi- 
nas, Liv. i, Tit. 5, § 38. 

Nem mo atrevo na razaò : 
Desabafa o coraçaõ, 
Porque já naõ pode mais, 
Que em damnos tam desiguaes 
A mesma ventura ordena, 
Por linsrua he minha pena 
A que dá delia os signaea. 

FBANC. K. LOBO, 0 DESENOANADO, Hv. HI, p. 
120. 

— «Verás em hum verde prado a miú- 
da relva cheia de flores, que na tarde te 
convida a sàborozo assento; e de perto 
acharás quebradas, covas, piçárras, e pe- 
nedos desiguaes, que te neguem lugar ac- 
commodado a qualquer repouzo; hirás so- 
bindo a fragoza serra cheia de aspere- 
zas: e divizarás o caminho, que ao longe 
apparece plano, e descoberto; e entrando 
nelle o acharás mais difficidtozo, e intra- 
ctavel: emfim que só contra a experiencia 
naZ vai engano.d Ibidem, p. 140.—tFi- 
nha alli a falar a huma dama, que amei 
muito, que, sendo desigual nos mereci- 
mentos da minha pouca sorte, e consistin- 
do a esperança, que me deu, no seu se- 
gredo, o naS pôde sustentar huma hora: 
fica agora na enfermaria dos incuráveis, 
donde tratai de a mandar á natureza, 
porque j'oi sempre a sua nunca encobrir 
dezejos seus, nem cuidados alheios.» Ibi- 
dem, p. 109. — nPois com muito maior 
razaõ deviad estes de honrar, e engrande- 
cer aos pyratas, e oossarios, que corre- 
mos o mar, que com desigual vantajem 
fazemos a arte de roubar mais valeroza, 
e prudente; naõ só fazendo preza emfus- 
tas, pessoas, vidas, e fazendas, mas ven- 
cendo com a diligencia, e trabalho o le- 
vantar dos mares, o encapellar das on- 
das, o bramir dos ventos, o enrolar das 
nuvens, a revérsa das aguas, o tocar nos 
penedos, o romper nas arSas, o quebrar 
dos mastoR, o poder dos lémes, o abrir 
dos navios, e tempestade no mar, o peri- 
go nos portos, o odio dos offendidos, a 
desesperação dos roubados; engrandecen- 
do com o soffrimento esta profissão digna 
de maior gloria, e fama, que todas as 
mais.D Ibidem, p. 60. 
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terra, á vista dos sombrios bosques, efor- 
mozos valles cheios de arvores, que com 
desigual altura, e differentes ramas reco- 
Ihiuõ os pintados passarinhos, que de hu- 
ma, e outra parte do rio hiaõ cantando 
ao som de muitos instrumentos, que nas 
barcas se tocavaõ.D Ibidem. 

Que, além de alcançar ventura 
Tiiui dciiffual como aquella, 
Que he tudo o que se proeura, 
Akançjiste de mistura 
Muitas maia venturas nella; 
Naõ só se inveja teu bem, 
Pela l azaõ que em ai tem, 
Que bastava a persuadirme *, 
Mas fizeste estrella firme 
A que o naõ era a ninguém 

IBIDEM, ECL0GA3. 

Hum dia o encontrou hum que o buscava; 
Ei-a-lhe amipo puro, e sem falsia, 
D'alnia, e quiçaia com lagrimas, falava. 
Ah deixa, deixa os inatos, lhe dizia, 
Naõ tragas sempre a vida neste aporto. 
Com féras desiguaes cm cotnpauhia. 

IBIDEM. 

Igual nos fica o tormento, 
Que desigml nos cauzaste, 
Pois iielle a todos passaste 
As forças ao soffrimento. 

IBIDEM. 

Peixes, aves, animaea 
Do mar, do vento, e da terra, 
Inda entre elles fazes guerra, 
Como iguaes, e deaiguaea. 

IBIDEM. 

Eraò tempos desiguaes. 
Tratava a sorte melhor; 
Se ás partes davaõ louvor, 
Naõ lhe negavaõ o mais. 

IBIDEM. 

Lorinda bella, as obras pastoris, 
Que com tão grande empenho inepcdis 
Em brando verso, em bem tecida prosa. 
Abi vo-laa remetto ; e mais piedosa 
Vos peço, que vejais 
De amor tantos successos desiguais. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 249 (3." cd.). 

— Que não é regulado, incerto, 
não tem uniformidade. — Passo 
— Segundo a narração de Virgilio, o fi 
de Eneas seguia-o com passos desiguaeS 
quando fugiam de Tróia Í7icendiada. 

— Pulso desigual, aquelle cujas p"' 
saçSes arteriaes diíferem umas das outras 
com relação á grandeza e á duraçao. _ 

— Respiração designai, aquella cujos 
movimentos não se succedem d'um fflo 
uniforme. 

— Figuradamente : Extravagante, 
qinsito, que sae do ordinário; excess^o- 

Coisa esta desigual; 
Té o trajo seja estrangeiro 
Que nào presta o natural, 
O que aprendeu cá. naõ vai ? 
O de fora é mais certeiro ? 

FRANCISCO R. LOBO, PRIMAVERA. 

Pastores deste ameno, e verde prado. 
Vós Ninfas, que habitais nestes penudos, 
E vós, Incolas nús do mar sagrado: 
bylvanos, que guardais os arvoredos, 
Faunos incultos, satyros ligeiro», 
De que amor também fia os seus segredos : 
Kudos montanos, simples pegureiro3,_ 
Que entre as mansas ovelhas sustentais 
Os cuidados de amor por companheiros: 
Vinde atraz mim, que eu sou quem vós busca 
Nos enganos da vida, e da ventura 
E entre tantos cuidados desiguaes. 

IDKM, IBIDEM. 

Verás os males, que vem 
De huma sorte desigual, 
E quem mal conhece o mal 
Quem naõ teve nunca bem. 

ISIDEM. 

Amores tam desiguaes 
Naõ saõ para hum perseguido; 
Be fora mais do que hei sido, 
Entam te quizera mais. 

IDEM, o DESENGANADO, p. 51. 

Aquella tauí desigual 
No trato, modo, e cautelas 
Das mais pastoras, que entr'ela8 
Vencia a lei natural 

IDEM, ECLOOAS. 

Sabereis desses signaes 
Qual o trago em meu peito, 
Prezo, rendido, e sujeito, 
Com fej-idas desiguaes. 
Se delle desconfiais. 
Tendo-o no vosso poder, 
Porque, para merecer 
O que comvosco naõ posso, 
Seja em vosso poder vosso, 
Aonde o podeis conhecer. 

IBIDEM, p. 181. 

Mas que morte desigual, 
Ou que vida tam ditoza 
Ha, que apreço de outro mal 
Possa gozar gloria tal, 
Qual cm vossos olhos goza, 
Se este bem se concedeu 
A humano merecimento, 
Qual ha, que naõ pertendeu 
Ter na terra esse tormento 
Por subir ao vosso ceo ? 

IDEM, PRIMAVERA. 

— nDê-te -o Ceo (disse Lereno) o que 
dezejas, e nos torne a encontrar menos 
queixozos; se alguma hora ouvires nomear 
Lereiio natural do Lis, sabe que tens nelle 
esta vontade: e nisto com hum abraço se 
despedirão cada, hum para sua via, e seu 
cuidado, iguaes na pena, e desigual a cau- 
za delia. V Francisco Rodrigues Lobo, Pri- 
mavera. 

Estava elle lançado na verdura, 
ÍAh que inda meu chamar lhe naõ podia) 

í dalli dava graça, o formozura 
A tudo, o que do valle descobria, 
Lavando o rosto ein huma fonte pura, 
Que entre as verdes hervas se escondia 
Deixando com seu cui so desigual 
Borrifadas as folhas de cristal. 

PBANX. R. LOBO, PBIMATERA. 

Estes irmaõs desiguais 
Ambos de Venua uasceraõ, 
E tyrannos se fizeraõ 
Do Império de seus pais. 
Nasceu de Vulcano cego 
O ciúme ; e logo então 
Tomou a cargo este irinaõ, 
A quem nunca deu socego. 

IBIDEM. 

Que labyrintho he este de cuidados 
Tam desiguaes na vida, e na ventura? 
Que maranha de enganos sempre escura? 
Que caminhos de hum fim tam desviados? 
Se com damnos, e bens tam encontrados, 
Cuida amor que me vence, então me apuira; 
Que está minha firmeza tam segura, 
Como meus pensamentos levantados. 

IBIDEM. 

— iFica tanto para dizer (replicou elle) 
que nem o dÀa, nem a jornada dará lugar 
a tudo; porém da menor parle te direi al- 
guma do que aconteceu hum dia despois 
que cheguei áquella montanha; no qual 
com estas lindas pastoras, de que ouviste, 
fazia a senhora dellas huma pescaria no 
Mondego, onde com elle se encontra o rio 
Alva; e j)ara isto em duas barcas tolda- 
das de gracioza verdura, e floridos ramos, 
se embarcou em huma a formoza compa- 
nhia daquella Semidea, e na outra o seujjas- 
tor com muitos dos que o seruiaõ, que para 
tam saboroza recreaçaõ forad escolhidos: 
foraZ deste modo navegando encostados á 

— Termo de Botanica. Diz-se das par- 
tes que não têm egual extensão. — Esta- 
mes desiguaes. —«(ittanío ãproporção en- 
tre as suas partes, diz-se ser (a corolla):.... 
Desigual (inaequalis), quando as suas pé- 
talas ou lacinias (se lie monepetala) tem 
todas a mes7na figura, mas dijferem na 
grandeza, ou comprimento i^o butomus, o 
epilobium, angustifolium, e latifolium), 
e as corollas que se achão no rayo da um- 
brella do coentro.» Avcllar Brotcro, Com- 
pêndio de Botanica, Liv. i, p. 135. — 
«Quanto á proporção dizem-se ser (os es- 
tames) : Iguaes (aiqualia), se todos tem o 
mesmo comprimento; desiguaes (inajqua- 
lia), se huns são mais compridos do que 
outros.-» Ibidem, p. 152. 

— Por extensão : Combate desigual, 
combate em que os adversarios não têm 
forças iguaos. 

— Que não 6 unido, com altos e bai- 
xos. — Uma superficie desigual. — O ca- 
minho da montanha era desigual. 

Vou-me como a rez perdida 
Nos matos da terra estranha. 
Té que os lobos da montanha 
Venhaõ a tirarme a vida. 
Mas he jA tam desigual 
O mal de meu coraçaõ, 
Que os animaes semrazào 
Sabem fugir de meu mal 
E bem deve ser assim. 

IBIDEM. 

— Dôr i&ÚQWsX.—Desgraça desig^®^ 
— Figuradamente: Misturado de 

e máo. — Proceder desigual. ■— ^ 
d'este auctor é muito desigual. — -(jjjal 
caracter desigual.— Não é mais 
que o que se passa em pouco tempo' 
ração do homem, segundo Ia Brujerc- 

Nunca se viu bem olhado 
extremo tam desigual 
em pezares estremado, 
ventura sempre no mal. 

CIIRYST. FALCÃo, OBRAS, p. 20 (cd. " 

— Que experimenta grandes c 
variações de disposição do espiri'' 
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He tyranno, e desigual, 
a quem eu quero bem; 

Mas com quantos males tem 
■L^ne nào venha nenhum mal. 

fJlANC. B. LOBO, PKIMAVEKA. 

Tam tyranna, e desigual, 
oustentaõ sempre a vontade, 
yue a quem lhes quer de verdade 
^onfessaij que querem mal: 
p® amor para ellas nau vai, 
^raçaò, olha o que queres ; 
Slue mulheres saò mulheres. 

ibidem , 

■^Obs. gram. : No antigo portuguez 
®'«jectivo desigual regia algumas vezes 
preposição de; mas nos clássicos poste- 
oreg é geralmente a preposição a que é 

por aquella palavra e esse uso é o 
íle se deve seguir. 

Exemplos: 
"Fazem se ■finalmente todos á vela 

® Díníe^ CÊ cinco dias do mesmo Ou- 
«oro^ quinze depois dos imigos leuan- 

_ do nnvtn il.n.Yífln lhoQ /Ja 
^elo 

do porto, dando lhes Simam de 
por rerjimento que nam passem da 
Pulo Camhilam, termo do reyno, 

^p^^tado de Malaca da parte do Poente, 
^'''que quando as forças sam tam des- 

aüais, como eram as d'aquella armada 
^ imigo, pretender lanqalo com ellas 
^^'opria casa he valor, e em parte obri- 

a que Deos sempre Jauorece: mas 
buscar á sua, ou cometelo na alhea, 

«e ser temeridade, e soberba, a quem o 
nhor sempre resistio, e encontrou.« Lu- 

Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
cap. 12. — sAlli cantei eu o que entre 

^ nossos pastores costumava, e naõ o que 
^^(íntos merecimentos se devia: fui gaba- 

> mas muito mais razad tinha para o 
(*ecer que para o ser, pois a cauza era 

desigual ao meu ingenho, e elle tinha 
''"Os louvores em que escolhesse. ^ Fran- 

Rodrigues Lobo, Primavera. 
. DESIGUALÁDO, part. pass. de Des- 
^SUalar. — Tornado desigual. — Estas 

P^as estão desigualadas.—As nos- 

Ud deixaram de estar desigua- 

. DESIGUALANÇA, s. /. ant. (Do des- 
ía Desigualdade.— «Se o re- 
'«(í retado em es- 
jg ° ® dignidade, pode-se poer eix&mplo: 
Q ° '>'etado fesse Conde, ou Meestre de 

ou de sangue Real aaquem do 
9^aao per linha travessa, ou des- 

Un" " força per grande desigua- 
0 em cada huum destes casos poderá 

Sejíi Unha- 
5o,/ criaçom, que seja igual ao reta- 

julguamento nosso, assy em es- 
' ^ono em linhagem, e força; seendo- 

0 ^ assy dado, nom o poderá recusar 
l, r^.^'^or.» Ordenações Affonsinas, Liv. 

laj.\ ^^fiUALAR, v. act. (Do des o igua- 
nií^'e^°'^ar desigual. —Desigualar dous 

— Julgar, qualificar por desigual. — 
Sempre designalei estes dous auctores no 
meu juizo. 

— Desigualar-se, v. refl. Tornar-se a 
desigualar. — Desigualaram-se as nossas 
posiçdes sociaes. 

— Olhar-se, apresentar-se, como des- 
igual e sobretudo- inferior a alguém. — 
Christo desigualou-se ao Padre. 

— Avantajar-se a alguém. — Desigua- 
lou-se do vtdgo em boas obras. 

— Unir-se a pessoa desigual, inferior. 
— Desigualou-se com o seu casamento. 

— Desigualar, v. n. Ser desigual, ter 
desigualdade. — .ás noutes, no tempo dos 
equinoxios, não desigualam dos dias. 

DESIGUALDADE, s. /. (De des prefixo, 
e igualdade). Falta d'igualdade nas di- 
mensões, no movimento, na condição, na 
execução d'obra, desproporção, descon- 
veniencia d'uma cousa com outra, dis- 
paridade, diíFerença. 

— Desigualdade de condições, de méri- 
to, de talento, de fortunas, de faculda- 
des. 

— Desigualdade do terreno, d'uma su- 
perfície'. 

— Desigualdade no numero de comba- 
tentes. — Pelejara elle muytas vezes só 
com os do seu lugar de Atine contra to- 
dos os Mouros, e arranegados da ilha, du- 
rando a briga em alguns dias de manhã 
té a noite, e nam tendo nunca tamanha 
de.sigualdade Manoel por si mais que o 
zelo da Jé, e justiça da causa, sempre fi- 
cou com a melhor.» Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 1. 

— Figuradamente: Desigualdade do 
tempo, inconstância, variabilidado. 

— Desigualdade no j)i'óceder, falta de 
estabilidade, volubilidade, leviandade, le- 
veza, capricho, ligeireza do juizo. 

— Desigualdade, ii-regularidado.—Des- 
igualdade do pulso, ou no.numero de pul- 
sações, — Desigualdade do movimento de 
um planeta. 

— Desigualdade, inferioridade, desvan- 
tagem. — A desigualdade entre o traba- 
lho e o salario é de gravisssmas conse- 
qüências. Vid. Desigual. 

DESIGUALEZA, s. f. Vid. Desigual- 
dade. 

DESIGÜALÍSSIMO, A, adj. superl. de 
Desigual. Muito desigual. — Combate des- 
igualissimo. 

DESIGUALMÊNTE, adv. (Do desigual, 
com o suffixo «mente»). Com desigual- 
dade, d'um modo desigual; sem igual- 
dade. 

t DESIMAGINÁDO, part. pass. de Des- 
imaginar. — Pôtro desimaginado (termo 
de picaria), o que aprendeu bem, que es- 
tá corrente na lição que se lhe deu, que 
não embirra nem é espantadiço. 

DESIMAGINÁR, v. act. (De des prefi- 
xo, e imaginar). Tirar da imaginação, 
da mente, da idéia; despersuadir, dis- 
suadir do persuasão, de suspeita, pensa- 

mento. — Custou muito a desimaginal-0 
da suspeita ou do projecto. 

— Desimaginar-se, v. refl. Deixar do 
imaginar ou pensar era alguma cousa; 
perder a idéia que preoccupava o espiri- 
to, despersuadir-se d'ella. — Desimagine- 
se d'isso, tire d'ahi o sentido, o pensa- 
mento, o cuidado. 

t DESIMPEDIDO, part. pass. de Des- 
impedir. 

Quando esses beiços abris, 
Lizos, delgados, putis. 
Brancos como dous cristaes, 
Em nada saõ naturaes ; 
Que até esses dentes bellos, 
Por roubarem aos cabellos 
A cnr castanha, e dourada, 
A tem com elles trocada, 
E saõ pardos, e amarellos ; 
E se os outros escondidos 
Sómente o rizo os declara. 
Vós, boca, de pouco avara. 
Os tendes desimpedidos. 

FRANC. n. tOBO, o DESKNOANADO, p. 82. 

t DESIMPEDIMÊNTO, s. m. (De des 
prefixo, e impedimento). Acção do des- 
impedir ; falta d'impedimento, d'obstacu- 
lo, d'estorvo, d'embaraço, d'opposição 
physica ou moral. 

DESIMPEDIR, V. act. (De des prefixo, 
e impedir). Tirar, remover o impedimen- 
to, o obstáculo, o estorvo, desembaraçar. 
— Desimpedir o caminho, franqucal-o, 
desembaraçal-o. Vid. Desempedir. 

DESIMPLICAR, v. act. (De des prefixo, 
o implicar). Desfazer, soltar da implicân- 
cia ou implicação ; destruir o que se acha 
implicado, enredado. Vid. Desembara- 
çar. 

DESIMPRENSAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e imprensar). Tirar aos pannos o 
lustre que lhes deu a prensa. 

DESIMPRESSIONÁDO, part. pass. de 
Desimpressionar. Que perdeu uma imr 
pressão; a que se tirou impressão. 

DESIMPRESSIONAR, v. act. (De des 
prefixo, e impressionar). Tirar, apagara 
impressão feita nos corpos ou no animo. 
— Desimpressionar da dor, do odio, do 
terror, da morte. 

— Desimpressionar d'opinides, erros, 
preoccupaípes, etc. 

f DESINÇADO, part. pass. de Desin- 
çar. Desembaraçado do multidão damni- 
nha. 

DESINÇAR, V. act. (De des prefixo, e 
ínçar). Purgar,'alimpar.— Desinçar a 
terra de ladrões, d'inimigos. 

— Desinçar a seara, as plantas dos bi- 
chos que as destroem. 

— Desinçar a casa de formigas, de ra- 
tos. 

— Extinguir praga, extirpar, livrar, 
desembaraçar, alimpar de multidão dam- 
ninha. — Desinçar os insectos. 

— Desinçar a semente, destruir a ge- 
ração, a raça. 

DESINCHAÇÃO, s. f. (De des prefixo, 
o inchação). Acção do desinchar; desap- 
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pariçSo da intumescencia, da inchaçSo ; 
dissipaçào, resoluçfto do que estava in- 
chado, intumescido. 

DESINÇHÃDO, A, part. jjass. de Des- 
inchar. 

DESINCHAR, y. act. (De des prefixo, 
e inchar). Desfazer a inchação, fazel-a 
dissipar, diminuir, cessar. 

— Figuradamente: Tirar a vaidade, 
a soberba, o orgulho. 

— Desinchar-se, v. rejl. Dissipar-se, 
desfazer-se a inchação, deixar d'cstar in- 
chado. 

DESINCLINÁDO, part. pass. de Desin- 
clinar. Desaffeiçoado, averso. 

DESINCLINAR, v. act. (De des prefixo, 
e inclinar). Tirar, fazer perder a inclina- 
ção, a propensão; desaíFeiçoar. — Desin- 
clinar alguém d'alguma pessoa ou cousa. 
— Desinclinar o animo, a vontade. 

—Mudar a postura inclinada.—Des- 
inclinar uma estatua, endireital-a ou in- 
clinal-a para o lado opposto áquelle para 
onde pendia. 

— Desinclinar-se, v. rejl. Desviar-se. 
— Desinclinar-se de más propen^es, dos 
maus hábitos. 

DESINCORPORAÇÃO, s. f. (De des pre- 
fixo, o incorporação). Acção e effeito de 
desincorporar, separação, desaggregação 
do que estava incorporado. 

DESINCORPORÀDO, jjart. pass. de Des- 
incorporar). Separado, desaggregado do 
todo do que fazia parte. 

DESINCORPORAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e incorporar). Separar do corpo ou 
corporação, do numero onde estava in- 
corporado; desaggregar, desunir. 

— Desmembrar. — Desincorporar par- 
tes d'uma obra, desincorporar proprieda- 
des. 

— Desannexar. — Desincorporar um 
concelho d'um districto, uma freguezia 
d'um concelho, etc. 

— Desincorporar-se, v. rejl. Desmem- 
brar-se. 

DESINÈNCIA, s. f. (Do latim desinen- 
tia). Termo de Grammatica. Terminação 
das palavras, lettra ou syllaba que se pos- 
p3e ao radical d'um nome ou verbo, ou, 
mais exactamente, toda a parto variavel 
do fim das palavras, que se ajunta ao 
thema para exprimir os accidentes de nu- 
mero, de genero, de caso, de modo, de 
tempo, de pessoa, auxiliando assim as re- 
lações de concordância ou de dependencia 
que as palavras tôm entre si. Exemplo: 
amas, ama-va, na primeira das quaes a 
lettra s exprime a segunda pessoa, e na 
segunda a syllaba va exprime o imper- 
feito. Essas lettras são desinencias, que 
veem determinar o thema ama, do verbo 
amar. O termo desinencia ó preferível á 
terminarão, por ter outros sentidos além 
do grammatical.—Os casos dos novxes la- 
tinos distinguem-se ordinariamente pelas 
suas desinencias. 

DESINFECÇÃO, s. f. (De des prefixo. 

e infecção). Termo de Chimica, e de Me- 
dicina. Acção do desinfectar, de tirar ao 
ar, a uma casa, aos vestidos, aos diver- 
sos tecidos orgânicos, ou a um corpo 
qualquer, os miasmas, mephiticos c pe- 
rigosos de que podem estar infectados. 
As substancias aromaticas ou odoriferas : 
v. g.: o beijoin, a camphora, o ■vânagre, 
os oleos essenciaes, os vapores do assu- 
car, etc., não são desinfectantes, porque 
diminuem a intensidade dos cheiros féti- 
dos sem destruir os miasmas. 

— Os ácidos nitrico e hydrochlorico, os 
chloniretos de cal, de soda e de potassa, 
tem, pelo contrario, a propriedade de 
decompor os miasmas pútridos, atacando 
ó fóco d'ondc estes se separara ou quando 
já se acham espalhados na atmosphera. 
As fumigações de ácido nitrico, chamadas 
de Smith, fazem-se decompondo nitrato 
de potassa pelo ácido sulphurico. As fu- 
migações de chloro, chamadas também 
fumigações guytonianas, fazem-se decom- 
pondo, pelo ácido sulphurico, o chlorureto 
de sodio (sal marinho') e o bi-oxydo de 
manganês. Os vapores nitricos e o do 
chloro desenvolvido segundo o processo 
guytoniano, não podem ser empregados 
senào em logares dcshabitados, por causa 
da sua acçào irritante sobre os orgãos pul- 
monares dos individuos que os respiram. 
Em casas habitadas faz-se muitas vezes 
uso dos chloruretos: collocam-se de dis- 
tancia em distancia pratos contendo uma 
dissolução concentrada de chlorureto de 
cal, e deixa-se operar o desenvolvimento 
ao ar livre; também se podem fazer irri- 
gações com uma dissolução mais diluida; 
e do mesmo modo se desinfectam as la- 
trilias, e proporciona-se sempre a quanti- 
dade de chlorureto á intensidade dos mias- 
mas, e ao gráo d'infecção. Tratando-se 
unicamente de purificar vestidos impre- 
gnados de algum cheiro desagradavel, 
basta pendural-os em logar estreito o fe- 
chado, onde se collocam dous pratos com 
duas onças (GO grammas) de chlorureto 
de cal secco; mas se os vestidos tiverem 
pertencido a indivíduos que succumbissem 
a moléstia epidemica, será necessário pas- 
sal-os muitas vezes por agua chlorurada. 
Igualmente' se reconheceu que uma ele- 
vada temperatura desinfectava os vesti- 
dos sobrecarregados do miasmas ou de 
emanações pútridas; e William Ilenry 
propoz que so desinfectassem os coberto- 
res, as camizas, etc., que tivessem estado 
em contacto com doentes contagiosos, ex- 
pondo-os em um apparelho aquecido até 
100" c. ou mais. 

— A pratica da chimica ensina, em 
certos casos particulares, processos de 
desinfecção apropriados ás necessidades 
do momento; assim, o sulfato de zinco e 
o carvão neutralisam as emanações das 
latrinas ; o alumen destroe o cheiro animo- 
nical da ourina; uma dissolução de po- 
tassa absorve o gaz ácido carbonico, etc.; 

o hypo-chlorito de cal dissipa , 
mente o cheiro das matérias animíi®^ 
tridas, e emprega-se com successo 
salla do dissecção, nas fabricas d® 
de tripa, e em todos os logares onde 
despojos animaes n'um estado de pii 
facção mais ou menos desenvolvido; 

— A applicação do chloro á desin 
ção foi primeiramente aconselhada P 
Guyton de Morveau e depois 
por Labarraque. É a este ultimo 
que se deve a formula do chlorur®^"" 
soda liquido, vulgarmente conhecido p® 
Agua de Labarraque, e que tantos ser^ 
ços presta á hygiene domestica. 

DESINFECTADO, part. pass. do Desin- 
fectar. Desinficionado, purificado por P 
cessos desinfectantes. 

DESINFECTADÒR, s. m. (Do thema jes- 
infecta, de desinfectar, com o 
«dor»). Termo de Chimica. 
prio para desinficionar o ar, que ^ 
ou neutralisa o cheiro fétido de cert 
exhalações. .i 

— Apparelho destinado a conter 
azo tico, ácido chlorhydrico ou 
sal marinho, o oxydo de manganez 
proporções convenientes dentro d'urn" 
CO de vidro ; este apparelho é munido 
uma tampa, que se levanta todas as , 
que se quer dar saída aos vapores de c 
ro que hão de desinficionar o ar, c p_ 
fical-o destruindo as moléculas organ' 
que parecem determinar o mau cheir" 
certos gazes. , , 

DESINFECTÁNTE, adj. 2 gen. V 
prefixo, e infectante). Que tem a 
ou propriedade de desinfectar, desin 
nar, neutralisar a matéria infectante. 

— S. m. Um desiufectante, os 
fectantes, isto é, remédios, substancia ! 
corpos. c, 
. DESINFECTAR, y. act. (De des pr® 

■xo, e infectar). Termo Didactico. 
inficionar, tirar a infecção, ."•joS 
os vestidos, etc., dos miasmas 
de que podem estar inficionados, 
na epidemia d'algumas doenças ^ 
contagiosas, como por outro qual^}^®'" 
CO d'infecção. Os meios que 
mente são empregados como 
tes variam muito, mas os mais 
são os vapores de vinagre, e dos 
azoticos, chlorliydrico, chlorhydrico . 
genado, segundo a natureza dos ® jjj, 
que se pretende desinfectar. Vid. 
ffíCÇâO* 

— Desinfectar-se, v. rejl. ^ jjjjja- 
da matéria ou virus infectante. gtuifl® 
retos ou logares de quarentena c 
desinfectarem-se os passageiros, ' j|es, 
zendas de lã, algodão, seda, as 
couros, finalmente tudo o 
infectado, expondo-as ao ar, á a y 
fumigações desinfectantes. peS' 

t DESINFESTADO, part. 
infestar. Livre do que infesta, 
gòs hostis. 
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DESINFESTAR, V. act. (De des prefixo, 
® 'nfestar). Livrar dMnimigos ou saltea- 
°res que infestam uma terra. 

Desdobrar. — Desinfestar o panno, 
® '^dmhraia, o morim, etc., que estava in- 
J^^tado, isto é, desdobrar ou abrir as 

"^3 margens ou ourelas lateraes qHe se 
penavam unidas, desfazendo o fôsto ou a 
''obra do centro. 
. desinficionádo, jpart. pass. de Des- 
'^'cionar. Livre do que contamina, des- 

^mpestado. 
iíesinficionAr, V. act. (Do des pre- 

e inficionar). Destruir a infecção, 
®®enipestar. — Desinácionar a casa, o 

os vestidos, um fosso, etc. 
, ^ Livrar, preservar da epidemia, da 

®cção do contagio. 

« ~7 ^ iguradamente: Purgar, lavar. — 
^sinficionar a alma do peccado, dos vi- 

ctos. ^ 

I^ESINFLAMMAÇÃO, s. /. (De des pi-e- 
^0) e inflammação). Acção de desinflam- 

, ou de se desinflammar: dissipacão 
inflammação. 

PESINFLAMMÁDO, part, pass, de Des- 
^flaiüinar. 

^ PESINFLAMÁR, v. act. (De des prefixo, 
„ 'Oflammar). Tirar, fazer cessar a in- 
"^■mmaçào. 

®6sinflammar-se, v. refl. Sair do 

•íia 5 *1® inflamação, dissipar-se a inflam- 

DESINGENH... As palavras, que princi- 
j por desincrenh..., busquem-se com 
«esengenh... 
^ DESInhibiç^O, s. f. (De des prefixo, 

inhibição). Acção de tirar, cessar ainhi- 
ou a inhibitoria. 

^ . ESINHIBÍR, V, act. (De des prefixo, 
] ®^ibir). Termo forense. Cessar annul- 

a inhibilitoria. 
jj ^^inhibitoria, s. f. (Derivado de 
ç®ninbir). Termo de Foro eòclesiastico. 
. ^rta do juizo superior pela qual se cassa, 

fior^^^' ^ inhibitação do infe- 

. ^esinjúria, s. f. (De des prefixo, o 
■ Satisfação dada d'uma aíFronta; 

>eza da injuria. ' 
g . ESINJüRIAR, V. act. (De des prefixo, 

W DesaíFrontar algiiem, vingar, 
alguém d'injuria. 
^®®'"j"riar-se, v. refl. Tomar satis- 

•1° desaíFrontar-se, alimpar- 
fijj^^SlNQuiETAÇÃO, s. /. (De des pre- 

® inquietação). Falta de quitação, 
; inquietação do espirito ; es- 

' Vle agitado, desassocego; tur- 
' '^^'''posição inquieta. 

ÍU(J .^inquietado, part. pass. de Des- 
'^6tar. Tirar da quietação. 

Íijjq^^^INQUIETADOR, a, s. (De des pre- 
jnquietador). A pessoa que desin- 

ígj- ^ outra, que sollicita para o mal. — 
8(j(^^^^"ietador de moQas, de mulheres ca- 
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— Desinquietador da mocidade, para 
os vícios. 

— Desinquietador da creada ou creado, 
para a tirar do serviço d'algutm. 

— Adjectivamontc : Cuidados desin- 
quietadores, que agitam, poem em desas- 
socego. 

— Escrupulos desinquietadores da con- 
sciência. 

— Os remorsos desinquietadores. 
DESINQUIETAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e inquietar). Inquietar, desassocogar, 
tirar a quietação, perturbar, distrair do 
estado tranquillo, socegado. —Desinquie- 
tar a quem está trabalhando, estudando, 
descançando. 

— Induzir, ou seduzir alguém a fazer 
alguma cousa má ou prejudicial. — Des- 
inquietar uma moça de casa de seus paes. 

— Desinquietar alguém para que deixe 
d'estar ao serviço d'outrem. 

— Desinquietar alguém para que deixe 
as suas obrigações, deveres ou occupaçdes, 
afim d'ir distrair-se com folgança ou di- 
vertimentos. 

— Desinquietar alguém no seu traba- 
lho, importunar, perturbar. 

— Desinquietar as cinzas dos mortos, 
desenterrar os cadaveres, as ossadas. 

DESINQUIÉTO, A, adj. (De des prefi- 
xo, e inquieto). Inquieto, desassocegado, 
buliçoso, disposto a turbulência, traqui- 
na. -— Menino inquieto. 

— Agitado, o contrario de quieto, tran- 
quillo, socegado. — Mar desinquieto. 

— Homem desinquieto, inimigo do so- 
cego, da tranquillidade, que macliína con- 
stantemente alguma cousa para prejudicar 
outrem, ou seja intrigando, ou seja mal- 
dizendo. 

— Animo desinquieto, turbulento, dis- 
posto á guerra, a revoluções. 

— Moça desinquieta, que não tem gra- 
vidade nem modéstia era seus actos, que 
mostra falta de comedimento, de assen- 
to, de decóro; namoradeira, desenvol- 
ta. 

DESINTELLIGENCIA, s. f. (De des pre- 
fixo, e intelligencia). Falta d'intelligen- 
cia, deficiencia no entender. 

— Falta de boa harmonia, intelligen- 
cia ou correspondência. 

— Desaccordo, dissensão entre pes- 
soas ligadas por mutuas relações d'ami- 
zade, parentesco, interesse, etc. 

DESINTERESSADAMÈNTE, adv. (De 
desinteressado, com o suffixo «mente»). 
Sem interesse, generosamente. — Obrar, 
servir, amar desinteressadamente. 

— Fallar, escrever desinteressadamen- 
te, cora imparcialidade, desapaixonada- 
mente. 

t DESINTERESSADÍSSIMO, A, adj. 
superl. de Desinteressado. Muito desin- 
teressado. 

DESINTERESSÀDO, part. pass. de Des- 
interressar. Privado d'interesse, que dei- 
xou de ter interesse em especulação mer- 
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cantil. — Tinham-o desinteressado da 
com2Janhia. 

— Isento, livre de todo o interesse, 
que não obra por interesse nem paixão. 
— Homem, animo, voto, conselho, senti- 
mentos desinteressados. — Opinião, con- 
ducta desinteressadas. 

— Desinteressado na dedicação, sem 
interesse de remuneração pecuniaria.— A 
sua amizade, a sua caridade, é desinte- 
ressada, como desinteressado é o seu amor 
a tudo o que ha de hello e grandioso, 

—Fallar desinteressado, sem ser guia- 
do pelo interesse, com desinteresse. 

DESINTERESSAI, adj. (De desinteres- 
se, com o suffixo «al»). Livre d'interes- 
se.—Amor desinteressaL Vid. Desinte- 
ressado. 

DESINTERESSAR, u, act. (De des pre- 
fixo, e interessar). Privar do interesse, 
de lucros. 

— Termo Commercial. Riscar do nu- 
mero dos interessados, illiminar da com- 
panhia commercial ou mercantil. 

— Desinteressar-se, v. refl. Cessar de 
ter interesses em companhia ou especula- 
ção mercantil. 

DESINTERESSE, s. m. (De des prefixo, 
e interesse). Sacrifício, desprezo da pró- 
pria conveniência, desapego de todo o in- 
teresse, izenção d'intuitos ^ de lucro, de 
conveniência pessoal. — «.E um velho de 
70 annos, cheio de bondade e dos que tra- 
balham muito n'este estado; muito carita- 
tivo e de quem se contam historias célebres 
que provam seu desinteresse.» Bispo do 
Grão Pará, Memórias, p. 196. 

— Mostrar um grande desinteresse.^— 
Obrar, votar com desinteresse. 

— Fallar com desinteresse, sem vistas 
ou esperanças de retribuição, com impar- 
cialidade. 

— Desinteresse, qualidade do que não 
é interessado em empreza ou especulação 
mercantil. 

DESINTERESSEIRO, A, adj. (Dc des 
prefixo, e interesseiro, a) Que procede de 
modo que prova o seu desinteresse, que 
prescindo de ganho ou interesse, que não 
é interesseiro, — Homem desinteressei- 
ro. 

— Substantivamente: O desinteressei- 
ro dá sempre provas de ser indifferente 
d retribuição, e até muitas vezes se offen- 
de quando querem remunerar-lhe os seus 
serviços. 

DESINTERRADO. Vid. Desenterrado. 

Da lobrcgíi caverna, o manto poisa, 
Tira da manga mào de Infante, morto 
Antes que em fontes baptismaes lavasse 
A mancha original—ao dia scptimo 
Desinterrado Á lua, e então cortada 
Essa mSo, que 6 a esquerda. 

OABIIUTT, D.BRANOA, C. X, Cap. 22. 

DESINTERRAR. Vid. Desenterrar. 
DESINTUMECÈR, v. act. (De des pre- 

fixo, o intumecer). Tirar a intumescen. 
cia, a inchação. 
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— F. n, e 'refl. Desintumecer-se, dis- 
sipaj'-se a intumescencia, a incliação. 

DESINTÜMEGÍDO, part. pass. de Des- 
intumecer. Desinchado, que desintume- 
ceu, desinchou. 

DESINVENÇÕES, s. f. pl. (De des pre- 
fixo, 6 invenções). Falsas invenções. 

— Simplicidade no modo de viver, 
isençSo de vida extravagante, abstenção 
de singularidades exquisitas; destituição 
de tendencias para cousas extravagantis- 
simas, despropositadas. 

DESINVERNÁDO, part. pass. de Desin- 
vernar. Que deixou os quartéis d'inver- 
no; que perdeu a aspereza do inverno. 
— O céo, o ar desinvernado. 

— A atmosphera desinvernada, livre 
dos nevoeiros do inverno. 

DESINVERNAR, v. n. (De des prefi- 
xo, e invernar). Termo Militar. Deixar 
08 quartéis d'inverno. 

— Acabar, cessar o inverno. 
— Desinvernar-se, v. réjl. Findar, ter- 

minar o rigor do inverno. 
— Desinvernar-se a atmosphera, o ar, 

o céo, o tempo, perder a aspereza, o frio, 
os nevoeiros do inverno. 

DESINVESTÍDO, part. pass. de Desin- 
vestir. Privado da investidura, da posse. 

DESINVESTÍR, v. act. (De des pretíxo, 
e investir). Privar, tirar alguém da in- 
vestidura ou posse em que tinha sido in- 
vestido. Vid. Desenvestir. 

OESIRIÁDO, A, adj. (De des prefixo, 
e iriado). Termo d'Optica. Livre da luz 
iriada, que mostra os objectos sem aureo- 
la de luz iriada; isto é, sem cor estranha 
e sem iris, o • que tem logar nos instru- 
mentos achromaticos, como são telescó- 
pios, lentes, etc. D'aqui provém dizer-se : 
um telescopio desiriado, uma lente des- 
iriada. 

DESIRMANADAMENTE, adv. (De des- 
irmanado, com o suffixo «mente»). Des- 
emparelhadamente, só, sem a cousa ou 
peça que se achavam dispostas conjunta- 
mente : descuidadamente. 

t DESIRMANADO, part. pass. dc Des- 
irmanar. Desemparelhado, unido a outro 
que não condiz. 

DESIRMANAR, v. act. (De des prefixo, 
e irmanar). Tirar ou destruir uma cousa 
que fazia jogo com outra, desemparelhar. 
— Desirmanar meias, luvas, sapatos, etc. 

— Fazer desconcordar irmãos ou con- 
frades. 

— Desirmanar-se, v. refl. Cessar, rom- 
per-se a confraternidade.—Desirmanar-se 
de seus pi'oximos. 

DESISCÁDO, part. pass. de Desiscar. 
Privado da isca. — Anzol desiscado. 

— O peixe tinha desiscado o anzol, 
comido, levado a isca. 

DESISCAR, V. ate. (De des prefixo, o 
isca). Tirar ou comer a isca. — O peixe 
desiscou o anzol. 

— Figuradamente: Acceitar o dom e 
frustrar a quem o dou da esperança dc 

conseguir a troco d'ello algum objecto. 
DESISTENCIA, s. /. (Do thema desiste, 

de desistir, com o suffixo «encia»). Ac- 
ção de desistir d'alguma cmpreza, pre- 
tenção, demanda.—Desistencia da bata- 
lha, da citação, dos embargos, da acção. 

— Desistencia d'uma herança, deixar a 
posso e propriedade d'ella áquellc que a 
reivindica na qualidade de proprietário. 

— Dar a sua desistencia, acto que a 
a fez constar. 

— A desistencia pode ser feita e accei- 
ta por simples actos assignados pelas par- 
tes ou seus mandatarios, e intimados de 
solicitador a solicitador. Acceita a desis- 
tencia, o seu eíFeito é repor as cousas no 
estado em que se achavam antes d'inten- 
tada a causa. 

DESISTENTE,parí. act. de Desistir. Que 
desiste. 

— Termo Forense. Que faz desistencia. 
— Substantivamente : O, a desistente. 
DESISTIÇÃO. Vid. Desistencia. 
t DESISTÍDO, part. pass. de Desistir. 

Que desistiu, que desiste. 
— De que se desistiu. 
DESISTIMENTO. Vid. Desistencia. 
DESISTIR, V. act. (Do latim desistere). 

Ceder, renunciar, cessar, fazer desisten- 
cia. — Desistir do intento, pretenção, de- 
manda, empreza, abrir mão do que se ha- 
via intentado. 

— Desistir da batalha, vingança, exe- 
cução, etc. 

Já néscio, já da guerra desistindo, 
Uma noite de Dóris promettida, 
Me appíxrece de longe o gesto lindo 
Da branca Tlietis única despida. 

CAM., LU3., e. V, eat. 55. 

— nAs barcaças depois de surtas entre 
as estacadas começáram a bater o Bory 
com grande fúria, e terror, e também re- 
ceberam dtlle sua resposta, matando-lhe 
alguns homens, e arrombando-lhe alguma 
parte dellas; mas os Capitães dellas, que 
eram valorosos, não desistiram da obra, j 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. x, 
cap. 7. — «Quer dizer, o que acontesceo a 
lonas, a quem os trabalhos trouxerãoprezo 
a Deos, acontece cada dia a muitos pecca- 
dores: os quais acossados & atribulados 
disistem de suas culpas, & buscão a Deos. d 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, p. 32, 
col. 2. — «.Como se dissera, o demoniohe 
algoz per que Deos nos açoita, & castiga, 
& até delle se ajuda para tratar de nosso 
remedio, dãdolhe muitas veses poder sobre 
os corpos, para que atromentãdoos desis- 
taõ das ciilpas com que se fazem indignos 
da gloria.^ Idcm, Ibidem, p. 81, col. 2. 

— Desistir do corpo, descarregar o ven- 
tre, descomer, evacuar, ter evacuações al- 
vinas. 

DESISTÍVO, s. m. (Derivado de desiste, 
íhema do desistir, com o suffixo «ivo»). 
Antigo ternio de Medicina e do Veteri- 
nária. Remedio para fazer desistir do 
corpo, laxativo, purgante. 

— Termo de Cirurgia. Unguento 
se applica ás ulceras antigas para as 
rar. . _ 

— Desistivo simples, o que é 
terebenthina, gemma cVovo, e oleo a ) 
pericão. 

— Desistivo animado, aquelle em q 
entra desistivo simples o estoraque iq 

. do em partes iguaes. ^ , 
— Desistivo opiado, o que c conipos 

de 20 partes de desistivo simples e 
parte d'opio. Este ultimo é muito emp'^ 
gado na cura das ulceras modernas. 

DESITÍVO, adj. m. (Derivado do Ia» 
desinere). Termo de Grammatica. 
mam-so assim os verbos da lingua Ia 
em que a cousa signiticada por elles p" 
cipia a diminuir, ou pôde cessar 
mente ; por ex.: defervescere, deix» ; 
cessar de ferver. 

Na lingua portugueza são suppndos^^^ 
verbos desitivos por: cessar, 
meçar, deixar de, sobre-estar, etc. As® 
diz-se: o carro começou a parar, is 
a diminuir a sua velocidade ; a agua pi 
cipia a deixar de ferver, desde o moin ^ 
to em que também começa a diminui'^ 
acção do agente que a poz em ® 

nos 
DESJARRETÁD0,j7aj-í. pass. de 

jarretar. Cortado o jarrete. —■ Com''' 
golpe o tinha desjarretado. c 

DESJARRETÁR, v. act.^ (De des pre» 
xo, e jarretar). Cortar o jarrete. 

— Figuradamente: Cortar membro- 
A dextra desjarreta. Vid. Desjarreta ■ 

DESJEJUÁDO, part. pass. de Desj^_ 
juar-se. — Já vem desjejuado, q«° ^ 
çou ou quebrou o jejum. g 

DESJEJÜAR, V. n. (De des 
jejuar). Quebrar o jejum, fazer a pi^i 
ra refeição. . . - 

DESJUIZADO, part. pass. de • 
DESJUIZAR, V. act. (De des P^'®. 

o hypothetico juizar, derivado 
Tirar, fazer perder o juizo, 
A cólera desjuiza os caracteres bi 
ou demasiadamente susceptíveis. 

t DESJUNGIDO, part. pass. de Desj 
gir. Soltar do jugo. g o c 

DESJUNGIR, V. act. (De des 
jungir). Soltar, desprender do jug") 
da canga. — Desjuiigir os bois, 
cas, etc. TlpsIaÇ®'"' 

DESLAÇADO, part. pass. de Desi'«v 
Desatado. 

A Kainl»';- 
Do silencio immudArào Côrço ' 
Deslaçados os ranchos, pòz Cymodoç 
Pés ao caminho, que a seu Pae ' De sua Ama somente acompanhada. ^ 

FKANC. M. DO NASC., OBKAS, tOin. VII) i 

DESLAÇAMÊNTO, s. m. (Do 
laça, de deslaçar, cora o suffixo ja- 
O acto de deslaçar, soltar, desfa^ 
Çada. rpfis;'', " 

DESLAÇAR, v. act. (Do des p"^" 



DESL 

l^açar). Soltar a laçada, desfazer o tópe 
cora fita, liga, etc. 

da formosa, incógnita donzella ! 
Wuo ao dcslaçar os braços dolicadoa 
p ° corpo do mancebo, os lindos olhos 
Wicios de amor e lagrymas levanta 
^íira o 0811, para elle. c : 'Adeus' lhe disse : 
Adeus ! Que breve foi, e que amargado 

prazer d'estc abraço !' 
gaebett, d. bhanca, e. vii, cap. 20. 

. Fjguradamente : Deslocar, descon- 
juntar.—CoTTi uma -pancada deslaçou-lhe 
"W hraqo. 

DESLACERADO, part. pass. de Desla- 
cerar, 

DESLACERAR. Vid. Dilacerar. 
1 part, pass. de Des- 
^urilhar. Sem ladrilho. 

DESLADRILHAR, V. act. (De des prefi- 
o ladrilhar). Tirar, levantar o ladri- 
—Desladrilhar as pedras, levantar as 

?ue formam o pavimento. 
' Figuradamente: Separar, desviar. 

7" ^^sladrilhar a vontade das affeições 
^^'^renas. 

DESLAGEÁDO,^ai*í. j9ass. deDesIagear. 
lagêdo, que não tem lageas. 

DESLAGEAR, V. act. (De des prefixo, 
lagear). Descobrir o pavimento levan- 

^'Wo as lageas, tii-ar as lageas do logar 
estavam dispostas formando pavi- 

^íento. 
DESLAMBER-SE. Vid. Delamber-se. 
DESLAMBIDO, part. pass. de Deslam- 

®J-se. Cara deslambida, rosto deslam- 

Vad ' pouca expressão. Vid. Desla- 

deslapid.. .As palavras, que começam 
deslapid..., busquem-se com dilapid... 

DESLASTRAR, V. act. (De des prefixo, 
® lastrar). Tirar, deitar fora o lastro.— 
^e^slastrar o navio, descarregar o las- 

. i^eslastre, s. m. (De des prefixo, e 
^stro). Termo Náutico. Acção e trabalho 

® tirar o lastro ao navio. 
O lastro que se despeja no rio, Vid. 

^ESLAVÁDO, part. pass. de Deslavar. 
®sbotado, que perdeu a viveza, esbran- 

^"Çado. — /Sangue deslavado, que tem 
Uita lynipha, aguado, aquoso, pobre de 

S oduIos vermelhos. 
Termo Popular.—Cara deslavada, 

não cora, pessoa sem vergonha, sem 
desavergonhada. 

~~~ Pintura deslavada, a que não fin- 
i"elevo, sendo feita só de cores sem 

®«nibras. 
g Í^ESLAVAMÉNTO, s. m. (De des pre- 

e lavamento). O defeito dacGrdes- 
estado deslavado ou desbotado 

^ ou da cara. 

h,7~ ^'gwíidamente : Descaramento, im- 
^encia, falta de pejo ou vergonha. 

j^DESLAVAR, V. act. (De des prefixo, e 
,'ar). Tirar, diminuir a viveza da cor, 
"^'«botal-a. 
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DESLAVRÁDO, part. pass. de Desla- 
vrar. Lavrado segunda vez em sentido 
contrario, difFerente.—Z^epois de ter des- 
lavrado a terra já lavrada. 

DESLAVRAR, V. act. (De des prefixo, 
e lavrar). Termo de Agricultura. Tornar 
a lavrar a terra ou o terreno já lavrado, 
como se faz para semear, trigo, centeio, 
cevada, etc. 

— Deslavrar, preparar 'o terreno para 
os alqueives. 

DESLEAL, adj. 2 gen. (De des prefixo, 
e leal). Que não tem lealdade, infiel, pér- 
fido, fementido. 

Eis mil nadantes aves pelo argento 
Da furiosa Thetys inquieta 
Abrindo as pandas azas vào ao vento, 
Para onde Alcides poz a extrema meta : 
O monte Abyla, e o nobre fundamento 
De Coita toma, e o torpe INIaliometa 
Deita fora; e segara toda Ilespanha 
Da juliana, má e desleal manha. 

cAM., Lüs., c. IV, est. 49. 

— Homem barbaro, 
Ingrato e desleal, qualé seu crime? 

OARREIT, D. BRANCA, C. 11, Cnp. 3. 

DESLEALDADE, s. /. (De des prefixo, 
e lealdade). Falta de lealdade, perfidia, 
infidelidade. —tEporque avendo nós con- 
selho com alguuns Leterados da nossa Cor- 
te achámos que todos aquelles, a nos te- 
nhamos feita mercee, ou fezermos ao dian- 
te universalmente dos ieens de cada huum 
dos sohreditos, som obrigados a pagar as 
dividas, a que esses a nós revees e dezo- 
hedientes eram obrigados, aos tempos que 
assy contra nós cometeram a dita desohe- 
diencia e deslealdade, quanto abranger aa 
vallia dos ditos beens; e aquelles, a que 
ja fezemos, ou fezermos mercee particu- 
larmente de certos e declarados beens dos 
sobreditos, sem lhes dando a meetade, 
terça, ou quarta parte delles, que se cha- 
ma em direito quantidade, nom serom 
esses donatarios obriguados a pagar divi- 
da alguma, a que os ditos a nos revees e 
desobedientes erom obrigados, mais ave- 
los-ham livremente, sem encarrego de pa- 
gar por elles alguma divida, em que os 
sobreditos fossem obrigados, salvo se os 
ditos beens realmente fossem obrigados 
por essas dividas.í Ordenações Aífonsi- 
nas, Liv. v, Tit. 120, § 1. 

Não falta com raziües quem desconcerto 
Daopiiiiào de todos, na vontade. 
Em que o esforço antiguo se converte 
Em desusada e rnA deslealdade, 
Podendo o temor mais, gelado, inerte, 
Que a própria e natural fidelidade : 
Negam o liei, e a patria; e se convém, 
Negaraõ, como Pedro, o Deos que tem. 

CAM., Lus., c. IV, est. 13. 

DESLEALMÊNTE, adv. (De desleal, 
com o suíTixo «mente»). Com deslealda- 
de, com perfidia, infielmente. 

DESLEGAR, v. act. ant. Vid. Desligar. 
DESLEIXAR, v. act. (De des prefixo, c 

leite). Tirar leite. 
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DESLEIXAÇÃO, s. f. (Do thema des- 
leixa, de desleixar, como sufílxo «acção»). 
Vid. Desleixamento. 

DESLEIXADAMÊNTE, adv. (De deslei-. 
xado, com o sufíixo «mente»). Com des- 
leixamento. 

desleixado, part. pass. de Desleixar. 
DESLEIXAMENTO, s. m. (De desleixo, 

com o suffixo «mente»). Frouxidão, mol- 
leza, inércia, descuido, desapplicação, des- 
leixo. 

DESLEIXAR, v, act. (De des prefixo, e 
leixar). Causar desleixo, afrouxar, des- 
cuidar, entibiar. 

— Tractar com desleixo alguma pessoa 
ou- cousa. 

— Desleixar-se, v. refl. Cair em des- 
leixo, descuidar-se, desapplicar-so. 

DESLEIXO, s. m. (De desleixar). Ocio, 
descuido, desapplicação, frouxid3o, tibie- 
za, inércia. 

Nenhum sopro as bandeiras lhes tremóla ; 
Nas mãos de Alféres, com desleixo, cahem. 

FRANC. M. DO NASC., OBR., tOm. VII, p. 100. 

DESLEMBRANÇA, s, f. (De des prefi- 
xo, e lembrança). Falta de lembrança, 
esquecimento. 

DESLEMBRAR, v. act. (De des prefixo, 
o lembrar). Termo Poético. Esquecer, 
perder da lembrança, da memória. 

Contemplava Lasthóncs, e a familia 
Tão quieta, doidosa perpectiva, 
Deslembrando-&B, da Grécia curiosa, 
Vaus ufanias. 

FRANC. M. DO NASC., OBRAS, tOm. VII, p. GO. 

DESLENDEADO, part. pass. de Dâslen- 
dear. 

DESLENDEAR, v. act, (Do des prefixo, 
e lendea). Destruir as lendeas, piolhos, 
etc. 

— Tirar as lendeas. 
— Figurada e popularmente: Desin- 

çar de pessoas nocivas. 
DESLIAR, V. act. (De des prefixo, o 

liar). Desfazer o lio. Vid. Desligar.—aSe 
vós, senhores, disse a donzella, cumpris co- 
migo como eu convosco, não terei de quem 
m^agravar. E mandando .desliar os lios e 
tirar as armas, que vinham dentro, qu6 
eram muito louçãas e todas d'uma sorte, 
as presentou: e porque em outra parte se 
dirá a maneira dellas e devisas dos es- 
cudos, se não diz aqui. Cada um tomou 
as que primeiro pôde: e armando-se vie- 
ram tão justas e bem feitas, como se pera 
elles se fizeram.d Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 35. 

DESLIGADO, part. pass. de Desligar. 
DESLIGADÚRA, s. f. (Do thema desli- 

ga, de desligar, com o suffixo «dura»). 
Acção e efí'eito do desligar. 

DESLIGAMÈNTO, s. m. (Do thema des- 
liga, de desligar, com o suffixo «mentor), 
Acto de desligar, desatadura. 

— Figiiradamonte: Falta de nexo, do 
connexão. — Desligamento de razdes. 

DESLIGAR, V. act. (Do des prefixo, 6 
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ligar). Soltar das ligaduras, liames, la- 
ços, desatar. 

— Figuradamente: Desprender, des- 
unir, separar. 

— Desobrigar de serviço, obrigações. 
— Desligar o qffieial do seu regimento,— 
Desligar do juramento, da promessa. 

— Desligar-se, v. refl. Soltar-se, des- 
atar-se. 

— Figuradamente: Desprender-se, se- 
parar-se. 

DESLINDAÇÃO. Vid. Deslindamento. 
DESLINDAMÈNTO, s. m. (Do tbema 

deslinda, do deslindar, com o suffixo«men- 
to»). Acção de deslindar. 

DESLINDÁDO, part. pass. de Deslin- 
dar. 

DESLINDADÔR, s. m. (Do thema des- 
linda, de'deslindar, com o sufExo «dor»). 
O que deslinda. 

DESLINDAR, v, act. (De des prefixo, 
e lindar). Estremar, demarcar os limites, 
separar uma cousa de outras com que es- 
tava confundida. 

— Figuradamente: Discriminar, des- 
enredar, apurar, averiguar, aclarar cou- 
sas complicadas, confusas, obscuras. — 
Deslindar a verdade da mentira. 

— Compor, ajustar, decidir, fixar o 
ponto ou estado da questão, reduzil-a aos 
seus verdadeiros termos. — Deslindar a 
demanda, a contenda. 

— Deslindar-se, v. refl. Aclarar-se, 
apurar-se, determinar-se. —Deslindar-se 
a questão. 

— Compôr-se, ajustar-se.—Deslindar- 
se a contenda, a diferença. 

DESLINGUÁDO, adj. (De des prefixo, 
6 lingua). Sem língua. 

— Figuradamente : Praguento, desboc- 
cado, maldizente, satyrico. 

DESLIVRAR, v. n. (De des prefixo, e 
livrar). Parir, expulsar as pareas, secun- 
dinas, ou placenta. 

DESLIZADEIRO, s. m. (De deslizado, 
com o suffixo «eiro»). Resvaladeiro, lo- 
gar ladeirento e escorregadio. 

DESLIZADO, part. pass. de Deslizar. 
DESLIZAR, V. act. (De des prefixo, e 

lizo). Passar escorregando ou mui de leve. 

No avelludíido, pérsico tapete 
Brando deslisa o p6; cassoulas de oiro 
Exhalam os arabicos perfumes ; 
Em vasos transparentes d'alaba8tro. 

OABEETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 2. 

— Figuradamente; 
Dos lábios desUsou sorriso tolo, 
Arrcga(;ando os proeminentes beiços. 
Qual Burro que cheirou, da Burra o mijo, 
E aleatruzando o lombo o ar atroa 
Da poppa co' o cachorro em salva inteira. 

BDBKos, cap. 4. 

— Passar por alguma cousa, omittil-a, 
deixal-a em silencio. — Deslizar succes- 
808, cireumstancias. 

— V. n. Correr manso, sereno. 
— Deslizar-se, v. refl. Ir escorregando, 

ti resvalando por ladeira, corda, etc., 

ou sobre gelo : passar com suavidade, 
facilmente. 

Cerva fugaz de frechaa emplumada 
Deslizando-se bruta do huma penha, 
Dava veloz carreira; 
Mas a sctta correra mais ligeira, 
Ou por fugir da frecha A ligeireza, 
Ou de mào sagittifora á destreza. 

BARB. BACELLAR, SAÜDADES A AONIO.. 

DESLIZE, s. m. (De deslizar). Escor- 
regadura. 

— Figuradamente: Engano, tropeço, 
quéda moral, fragilidade humana. 

DESLOCAÇÃO, s. f. (Do thema deslo- 
ca, de deslocar, com o suffixo «ação»). 
Termo de Cirurgia. Desencaixe, descon- 
juntamento, saída de um osso da sua jun- 
ta ou sitio natural. 

— Saída do logar de residencia. 
— Deslocação de tropas, mudança de 

quartéis, de acampamentos. 
t DESLOCADO, part. pass. de Deslo- 

car. 
DESLOCADÚRA, s. f. (Do thema des- 

loca de deslocar, com o suffixo «dura»). 
Vid. Deslocação. 

DESLOCAR, V. act. (De des prefixo, e 
do latim locare, pôr, collocar). Desencai- 
xar, desconjuntar, fazer sair da junta ou 
sitio natural. — Deslocar um osso, timpé, 
uma perna. 

— Figuradamente: Fazer mudar de 
logar. — Deslocar os regimentos, os cor- 
pos do exercito. 

— Tirar uma palavra do logar que oc- 
cupava na construcção. 

— Deslocar se, v. rejl. Desencaixar-se, 
desconjuntar-se um osso, mudar do logar. 

DESLODAR, v. act. (De des prefixo, e 
lodo). Tirar o lodo, barro, etc., com que 
são tomadas as juntas dos apparelhos 
distillatorios. 

DESLOMBAR, y. act. (De des prefixo, 
e lombo). Quebrar os lombos ou as cos- 
tas com pancadas ; derrear; alombar, der- 
rengar. 

DESLOUVÁDO, part. pass. de Deslou- 
var. 

—Desgabado.—aNam parece seer coti- 
za rezada e onesta, que os Desembargua- 
dores da nossa Justiça, e quaeesquer ou- 
tros nossos Offlciaes, que por Nós tem car- 
reguo de julguar ou desembargar alguuma 
couza, e por ello ham 7iosso mantimento, 
per que resoadamente possam manter seus 
estados, e ainda entre os boõs são honrados 
mais do que seriaõ, se os ditos officios de 
Nós naõ tevessem, receberem peitas das 
partees, que esperaõ a ver desembarguos, 
por darem Sentenças, e os desembarguos 
que dezejam corrompendo seus Officios, e 
pervertendo a Justiça, por a qual razao o 
nosso Real Estado acerqua de Deos deve 
ser culpado em desmerecimento, e ainda 
ácerqua do Mundo deslouvado, c receber 
por ello grande doésto o que Principe deve 
sempre recear; ca pois que a dita Real 
Dinidade recébeo de Deos, e como seu Vi- ' 

gairo Logo-Tente a governa, e o pTinc^í^ 
delia está em boa governança de JustiÇ ) 
deve trabalhar a todo seu -poder, J 
por elle conseruada.D Ordenações AffoD^^ 
nas, Liv. ni, Tit. 128. 

DESLOUVAR, v. act. (De des prefixo, o 
louvar). Vituperar, condemnar, censuiar, 
desgabar. — «E pois o tendes em, vos res 
poder, & louuar a vida solitária, 
ainda que á verdade conheço eu 
pouco cabedal de meu ingenho, quf' 
eu louuar he deslouuala, porque tern 6 
quilates, a que. o meu bayxo entendimen 
não chega, n Heitor Pinto, Dialogo da vi 
SoIitaria, cap. 2. 

DESLOUVÓR, s. m. (De des prefixo, e 
louvor). Censura, vituperio. 

DESLÜMBRADAMÊNTE, adv. (D® 
lumbrado, com o suffixo «mente"»), 
modo deslumbrante, resplandecentemen 

DESLUMBRÀDO, part. pass. de Deslum- 
brar. Offuscado, cego pelo resplendor o 
força da luz. . , 

— Figuradamente: Illuso, allucina o* 
DESLUIWBRADÕR, A, adj. (Do thema 

deslumbra, de deslumbrar, com o 
«dor»). Que àQs\am\írs,.— Um especta^ 
deslumbradôr. — Uma belleza deslumW 
dôra. 

DESLÜMBRAMÊNTO, s. m. (Do theinft 
deslembra, de deslembrar, com o 
«mento»). Cegueira causada pela 
luz que oífusca. 

— Turvação da vista causada po^" ^ 
tigem ou outra cousa interior. 

— Figuradamente: Cegueira do en 6 
dimento, allucinação. . 

DESLUMBRAME, adj. 2 gen. e 
act. de Deslumbrar). Que deslumbra 
cega a vista pela muita luz ou resp 
dôr. 

—Figuradamente; Que allucina, 1'^ 
ofí'iisca a razão, o entendimento. 

DESLUMBRAR, v. act. (Do castelha» 
deslumbrar, de lumbre, do latim 
lumens). Oífuscar, cegar pelo resp 
dôr ou demasiada luz.—Deslumbrar 
olhos, a vista. 

— Figuradamente: Allucinar, 
seduzir, surprehender o espirito, ' 
principalmente com o apparato 
rencia das cousas, oífuscar, não 
vêr. — «Boas diligencias fez o padre 
lagrida com Domingos da Costa pa"! 
largar as casas da cidade para se 
rio, escreiendo-lhe em tom prophetico 
um seguro de salvação, cuja 
na mão do nosso antecessor, como 
outras d'este miserável homem, 
um louco fanatico, aliaz engenhoso « P, p. 
deslumbrou muita gente com a sua^J^^^ 
crisia, fácil de descobrir da falia 
mildade com que se atirava a 
tradizia os seus desatinos, como o p 
mos em Odicellas, jantando 
Bispo do Grão Pará, MemoriaS' 
— Deslumbrar a razão, o enten ^ 
— As riquezas deslumbram. 
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Deixar duvidoso, incerto, confuso. 
^ j4s respostas do réo deslumbram mui- 
"s vezes a justiça, por mais perspicaz 

esta seja na indagação da verdade. 
DESLUMBRÕSO, a, adj. (Do thema, 

deslumbra, do deslumbrar, com o suffi- 
^0 «oso»), Que deslumbra a vista ou o 
entendimento.—Deslumbrosa vaidade das 
^yuezas. — Deslumbro SOS sonhos d'uma 

philosophia. 
t DESLUSTRADÍSSIMO, a, adj. superl. 
Deslustrado. 

DESLUSTRÁDO, part. pass. de Deslus- 
trar. Privado do lustre, do brilho. 

Figuradamente: Desdourado, que 
soffreu desdouro. 

IJESLUSTRADOR, a, adj. (De des prefi- 
e lustradòr). Que deslustra, deslionra. 

Palavras, actos deslustradores. 
Substantivamente : Um deslustra- 

"Or de honra e probidade alheia. 
DESLTJSTRAR, V. act. (De des prefixo, 

® lustrar). Tirar, fazer perder o lustre, 
brilho; murchar. 
— Figuradamente : Desdourar, enxo- 

valhar, deprimir alguém ; desacreditar, 
denegrir. — Deslustrar a fama, o credi- 

d'um indivíduo. 
~~ Deslustrar-se, v. refl. Enxovalhar- 

desdourar, praticar com que se des- 
flonre ou desacredite. 

DESLüSTRE, s. m. (De des prefixo, e 
'Istre). Diminuição, perda do lustre ou 
aspecto luzente d'um corpo brunido, en- 
^6rnizado, dourado, etc. 

— Figuradamente: Desdouro, deshon- 
descredito, nodoa na fama ou na re- 

putação. 
DESLUSTRÔSO, A, adj. (De des prefi- 

e lustroso). Falto do lustro, no sen- 
tido physico e moral. 

~~Que deslustra, causa desdouro.— 
palavras deslustrosas. 

Termo do Poesia. Desairoso, falto de 
®®plendor. 

. — DESLUZIDAMÈNTE, adv. (De deslu- 
com o sufixo «menten). Sem luzi- 

®^®nto, obscuramente.—Viver desluzida- 

pESLUZÍDO, part. pass, de Desluzir. 
"ovado do luzimento, do brilho, da pom- 

do esplendor. — Desluzido cortejo. — 
desluzida. 

'—Figuradamente: Corporação scien- 
Wa desluzida, sem dotes de eloqüên- 

cia. ^ 
, "7~ Deslustrado, eclipsado. — Tem des- 

muito a reputação de certos homens 
''e estado. 
j ^Não medrado, nem crescido. — Ca- 
^(ial desluzido em mãos de quem não me- 

possuil-o. 
^ ^ESLUZIDÔR, a, adj. (De des prefixo, 

lUZidor). Que desluz.—No meio das 
^J',^ndes pompas quasi sempre ha occoren- 

desluzidoras. 
^ESLUZIMÈNTO, s. m. (De des prefi- 

® luzimento). Falta de luzimento, 
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d'esplendor. — Desluzimento da pessoa, 
do trajo, etc. 

— Figuradamente : Estado de pessoa 
ou cousa desluzida; vergonha opprobrio, 
miséria. 

DESLUZIR, V. act. (De des prefixo, e 
luz ir). Tirar o luzimento, obscurecer, fa- 
zer que uma cousa não luza, offuscar uma 
luz menos clara por outra mais intensa. 
— Â luz electrica desluz toda e qualquer 
claridade artijicial até hoje conhecida. — 
O hrilho do diamante desluz o de todas 
as pedras preciosas. 

— Figuradamente: Deslustrar, ecli- 
psar, diminuir o brilho, o valor, a repu- 
tação ; abater o esplendor, enxovalhar, 
apoucar. ■— Desluziu os seus serviços pelo 
modo com que quiz encarecel-os. 

— Desluzir o merecimento, as hoas qua- 
lidades d'alguem. 

— Desluzir a fama d'outrem, escure- 
cer. 

DESMAGINÁDO, adj. Termo de Equita- 
ção. Fotro desmaginado, corrente na li- 
ção, e que não tem duvida no que lhe 
ensinam. 

DESMAGINAR. Vid. Desimaginar. 
DESMAIADAMENTE, adv. (De desmaia- 

do, com o suflSxo amente»). Com des- 
maio. 

— Figuradamente : Sem vigor, sem 
alento, frouxamente. 

DESMAIADO, part. pass. de Desmaiar. 

LanguidMuiento a face Ihn pondia 
Para o seio agitado, o um suspiro 
Susciirrovi desmaiado á flor dos líibics : 
— Como (|UMiido lias afrua» i liiyt-tiilliiias 
A viraçào da farde Ijriiiida incrospa 
A lisa siípcriidB. 

OABRETT, D. BBANOA, C. IV, Cap. 1 G. 

DESMAIAR, V. act. (De desmaio). Cau- 
sar desmaio, fazer perder a côr, fazer 
desmaiar. 

— Figuradamente : Fazer desalentar, 
esmorecer. — Este desastroso caso des- 
maiou os ânimos. 

— Desmaiar os sentidos, fazer perder 
os sentidos.— «Angustiado o religioso 
com tal cadeia de infortúnios, apartou- 
se do caminho para um bosque proximo, 
e com o mesmo canivete picou uma veia, 
e quando já a fraquesa principiava a 
desmaiar-lhe os sentidos, deu um grito 
por Maria tíantissima. A quem deixou a 
Virgem de ser mãe piedosa ? Reparou elle 
que alli perto corria um córrego d'agua, 
tomou a sangria com uma liga, e beben- 
do agua, arrastou-se até á estrada, até 
que emfim, com os trabalhos que se devem 
suppSr, chegou a Lisboa, e estando para 
embarcar-se, e muito enfermo, lhe vali no 
que pude.D Bispo do Grão Pará, Memó- 
rias, p. 128. 

— V. n. Perder a côr do rosto, des- 
botar : perder os sentidos, dcsfallecer.— 
d Verdade ê que tem motivo de se aperta- 
rem as aguas na estreiteza de dois mon- 
teS) tão emjpÍ7iados e horridos, á vista, 
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que quem piassa aquelle fatal ponto estre- 
mece e desmaia.» Bispo do Grão Pará, 
Memórias, p. 21. 

De outciro^, cujo verde taelionado 
Co'a pnllidez das urzes que desmaiam 
No ardor do Siri o, ainda o vco das trevas. 

GARRETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 13. 

Álvaro e os mais cliristàos, que a viram súbita 
Desmaiar e caliir — não euspeitosos 
Da causa de seu mal, halluciiiados. 
Em tMnta confusão — de tredo golpe 
Por mahometano arclieiro a crem ferida. 

IDB.M, iniDHM, c. VII, cap. 29. 

~ Perder o animo, esmorecer, desani- 
mar. — «JÀsongen o mundo alguns com 
afagos de prosperidades: estes com qual- 
quer aceno de fortuna nam tem paciência 
e desmayam ; os avezados a adversidades, 
se nam acham corte a seu mal, sofremno 
bem.n D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 39, (ed. de 1872). 

As armas pois corramos, eá vingança; 
Que desmaiar á vista dos perigos 
E' de animo abatido indicio certo. 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOPE, C. II. 

E fallando com elle assim dizia: 
■ Que é isto, illiistre I/ara ! Assim desmaia 
Teu fortíí coração ! Como c possível, 
Que quem pôde sotírer o grave aspeito, 
Em Roma, das maiores Personagens, 
Si'm susto, sem tem.or, hoje esmoreça, 
PiTca toda a constmcia, trema, egéle, 
Só á vàa ameaça d'u!n Cabido, 
A qui'm faltou em ti alma, e cabeça ? 

IDEM, IBIDEM, C. IV. 

— Perder as forças do corpo. 
— Figuradamente: Perder o lustre, o 

viço. — Com a doença desmaia a formo- 
sura. 

— Perder a viveza, ficar como amor- 
tecido. 

— Desmaiar na preterição, perder a es- 
perança de a conseguir. 

— Desmaiar-stí, v. refl. Ficar desmaia- 
do. 

Quantas vezos, correndo a sccca praia, 
O seu nome escrevi na branca arêa ? 
Quantas vezes no pó desta alta faia, 
Que com troféos taea ainda se arrêa, 
O cür:ição, e a vista aedesmaia? 
Que quando a saudado diz que o lôa, 
Coiii elle sobe ao Ceo contente a planta, 
E fogiiido os meus olhos o levanta. 

FRANC. H. LOBO, PRIMAVERAS. 

DESMÃIO, s. m. Desfallecimento do for- 
ças, deliquio, fraqueza, abatimento de ani- 
mo. 

Alma que lh'he encommendada, 
Se enfraquece 
E lhe vai tomando raio 
De desmaio ; 
Se chegando a esta pousada, 

GIL VIC., AÜTO DA ALMA. 

DESMALENCONIZAR, Vid. Desmelanco- 
lizar. 

DESMALHÀDO, part. pass. do Desma- 
Ihar. 

DESMALHAR, v. act. (Do des prefixo, 
e malhar). Cortai-, desfazer com golpes 
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as malhas das lorigas e saias de malha. 
— Desmalhar-se, v. rejl. — i^Assim an- 

davam ás vezes ferindo-se òrauamente, ou- 
tras travando-se a hraços, provando cada 
um tudo o que sabia para melhor se apro- 
veitar de seu imigo, por tanto espaço, que 
as lorigas se desmalharam de todo. d Fran- 
cisco de Moraes, Palmcirim dTnglaterra, 
cap. 12. 

DESMAMÃDO, part, pass, de Desma- 
mar. 

DESMAMAR, ou DESMAMMAR, v. act. 
(Do das prefixo, e mamar). Tirar a mama 
a uma criança de peito, ou a uma cria. 

—Figuradamente : Separar os iilhos dos 
mimos, e carinhos maternos para segui- 
rem uma carreira. 

—Privar alguém de alguma cousa agra- 
darei, ou proveitosa. 

DESMANAR, v. act. Separar da manada. 
— Desmanar-se, v. ri'jl. Desgarrar-se, 

apartar-se, extraviar-se da manada. 
DESMANCHÀDAMÊNTE, adv. (De des- 

manchado, com o suíHxo «mente»). Sem 
composição, ordem, nem concerto. 

DESMANCHADÃO, s. m. Augmentativo 
de Desmanchado. Termo Familiar. Ho- 
mem sem bom governo, regimen ou con- 
ducta : muito desordenado. 

desmanchado, jjarí. pass. de Des- 
manchar. 

t DESMANCHADÔNA, s. /. (De desman- 
chadão). Mulher que se concerta mal. 

— Figuraàamente : Desmazelada, mal 
regida. 

DESMANCHAPRAZERES, s. 2 gen. (De 
desmancha, e prazeres). Pessoa que in- 
terrompe, ou estorva prazer, divertimen- 
tos, funcçoes; brinco, festa. 

1.) DESMANCHAR, v. act. Deslocar.— 
Desmanchar um 2^é. 

— Desfazer, dcsarranjar. — «E esfor- 
çados, e de hoõ coraçom ha mester que se- 
jaõ de maneira, que se nom esparjam, 
nem desmanchem pídos perigos, quando 
lhes aqueeccrem; assy como por errar o 
luguar, hu cuidavam hir, e sahir em ou- 
tro mais perigoso, ou como quando lhes 
faltaò com grande poder de inmigos de so- 
brevença, e elles tevessem pouca gente com- 
sigo, ou quando lhes aqueecesse outras cou- 
sas semelhantes destas; ante devem haver 
boas coraçooens, e fortes per a esforçarem, 
e confortarem a sy meesmos, e aos outros, 
e meter hi as maaòs, e ajudar bem os Ca- 
valleiros, quando lhes mester for; ca nom 
he direito, que elles poupem seus corpos, 
pois que os Cavalleiros aventuram os seus 
hindo em seu guiamenlo. E nom tam sola- 
mente devem haver esforço de coraçom, 
mas ainda de palavra de maneira, que se 
saibam os outros esforçar, e confortar com 
elles ; ca palavo-a he verdadeira dos anti- 
gos, que muitas vezes vence o esforço a maa 
andança.» Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
Tit. G5, § 7. — 1.Poderá seer que desma- 
nharam os canaleiros que em ela estam e 
nom vos atenderam.^ Livro de Linhagens, 

] p. 18S. — «Alguns desmancham sua au- 
thoridade em seguirem suas más inclina- 
ções; tem spirito de contradiçam, tudo que- 
rem reprender até ás cousas bem feytas 
dam má cor; com prever sattnção procedem 
contra todos, v D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. 8 (ed. 1872). 

acha em tudo fraqueza, 
tem muitas enfermidades, 
desmancha as habilidades 
converto tudo em tristeza, 

IDEM, IBIDEM, p. 77. 

A minhii Ama... e mais é uma Zompeira, 
N'outro tanto nào gasta nove mezcs : 
E com tudo, nào pa'3rfa, entre :is peritas, 
Por grande aabiclioua neste officio : 
— Nisso mesmo o que («teve a Iribilidíide, 
(O Padre llie tornou) pois que de noite 
O que de dia obrava, desmanchava. 

muiz DA cnuz, iiyssopií;, e. 5. 

— Desmanchar o dicto, refutal-o, mos- 
tral-o defeituoso. 

— Desmanchar-se, v. refl. Desfazer-se. 
— Desmanchou-se o jogo. 

— Desregrar-se. — Desmanchar-se na 
dieta. 

2.) DESMANCHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e manchar). Tirar as manchas. 

DESMANCHO, s. m. (De desmanchar). 
Desconcerto, confusUo, desordem.— a^s- 
sentaraõ que Diogo lopes saisse em terra 
pera se ver com el liei per a ho que se fez 
grande apercibimento, com que os prin- 
cipaes da cidade, cÈ corte ho vieram re- 
ceber a -praia donde foi leuado sobre hum 
Elephante, muito ajaezado, aos paços dei 
Rei, que o recebeo presente iio Bendara, 
com muitas ceremonias, ao seu modo, & 
depois de Diogo Lopez lhe dar as cartas 
que leuaua dei Rei, & filiar hum peda- 
ço, ho tornou a despedir com o mesmo 
aparato, começando d'aqueUe dia por 
diante tratar per terceiras pessoas de paz, 
(& amizades, do que se fezeram contrat- 
tos assinados, & assellados por el Rei, 
& pelo Bendara, & principaes da corte, 
& cidade, jurados na sua lei, & o mes- 
mo fez Diogo Lopes sobre os sanctos 
Euangelhos, o que assentado deram huma 
"casa na cidade, pera nella Rui daraujo, 
que hia por Jeitor, com os outros ojficiaes 
estarem negoceando o <jue cumprisse ao 
despacho darmada, começando logo os nos- 
sos de ir a cidade a comprar, & vender 
com os da terra, com tanta seguridade 
como se estiueram em Cuchim, ou em Ca- 
nanor o qual desmancho vendo os capi- 
taens Chins, dixeram a Diogo Lopez que 
se nam fiasse tanto daquella gente Alalaia 
porque naturalmente erão tredores, cobi- 
çosos, <& enuejosos.D Damiào de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii, cap. 2. 
— n7í isto nav, porque ArtinaÕ commet- 
tesse algum desmancho, antes era mui es- 
perto, e em este tal exercido sabido, mas 
o Emperador queria ganhar a vontade a 
Clarimundo, e a todolos seus parentes, 
fazendo-lhe estes favores.-» Barros, Cla- 

rimundo, Liv. II, cap. 12. — «O 
contado se vê nelle, he o desmancho, 
de scintilla de quando em quando a 
dade; o que está para se ver do 
do he a sufficiencia.» Francisco Man"® 
de Mello, Apologos Dialogaes, p- 
dRel. da Aldea. Huy! Também lo-^ 
gão esses desmanchos? Rei. da Cidd'^ 
Antes alli são mais cadimos.D Idem» 
dem, p. 17. 

Cornigero animal com certos toques 
üffendeo o Leào, que cheio de ira, 
Porque lhe nào succeda igual desmancho, 

Bannio de seus dominios 
Quanto animal na testa alçasse cornos. 

FRANO. M. DO NASC., TAB. DE LAP., HV. h ' 
26. 

— Desregramento na economia, no co- 
mer e beber ; no concerto da casa, e pes* 
soa. 

— AcçSo errada. — Fazer algum des- 
mancho por mídheres. 

— Mo vi to. 
— Aborto. , 
— Na guerra, desordem, por falta de 

disciplina. 
— Desmancho nos costumes, dissoluça") 

destemperança. 
DESMANDADAMÊNTE, adv. (De des- 

mandado, com o suffixo «mente»). 
desmando, sem ordem ; contra as regras» 
preceitos, principalmente contra as 
disciplina militar.—Accommetter desinaD 
dadamente. — Retirar-se desmandada 
mente. 

DESMANDÁDO, part. pass. de 
dar. — n Diogo fernandez que ainda 
estaua, vendoos correr acudio de 
com elles, & com assaz trabalho se 
teo entre os nossos, que a poder de 1^^'''^ 
das, que lhes os negros tirauão, tomarO'^ 
por partido soltar o negro, & o gado i 
leuauam, os quaes chegados a nao de aO 
Francisco lhe deram a entender o nego<^ 
ao contrario do que passaua, de . 
uido teue conselho sobre ir dar 
<& a destruir, o que lhe contrariaraõ Lo 
renço de brito, George de mello 
& Martim coelho, dizendo que 
de homens tam barbaros nam era vicio 
que quanto ao que tinhau jeito era c 
de pouca importancia, & que se ^ 
masse descidpa, ou a elles soubessem 
que por ventura nào seria sua a 
não dos nossos, que tinhaõ por cos 
serem desmandados, <È mal comedidos 
terras alheas, & que quando o 0qs 
recera castigo, nam era bom conseUi 
cometer huma legoa pelo seriam, 
rem noticia do caminho, nem do^ 
que lhes poderia vir dos lugares viz^ 
Damião de Goes, Chronica de D- 
Part, II, cap. 44. 

Esta, que chamamos vida, 
Tam fraca, e do pouca dura, 
Tam buscada, o perseguida, 
Eutre inimigos mcttida, 
Quem a terA por segura V 
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Com qualquer frio, ou geada, 
Qualquer tíol que nos cometa, 
Qualquer Lua desmandada, 

qualquer hora miugoafla, 
De qualquer hora mingoada, 
De qualquer signo, ou planeta. 

pbanc. r. lobo, eclogas. 

Gado tam mau de reger, 
wonsalo, como este meu, 
Quando a ventura mo deu, 
Já me ensinava o eofírer 
Outro mór encargo seu 
Nào ha têllo nos ctirraes, 
^em nos pastos naturaea, 
Pedôa a nenhum cerrado, 
^ entam he mais desmandado 
Quando eu me desvelo mais. 

IDKM, IBIDEM. 

desmandar, V. act. (De des prefixo, 
® mandar). Dar ordem contraria á que 
^íites se havia dado, contramandar. 

Desfazer, atalhar, empecer, desviar 
'^^uillo mesmo que se pertende. 

— Privar do mando, do poder. 
—Desmandar-se, v. rejl. Exceder as 

®i'<iens, ou fazer mais ou menos do que 
lhe manda. 

, ~~Termo Militar. Sair da forma, do 
^talliSo, retirar-se. — «O Marichal che- 
90U aos paços dei liei com ahjuma resis- 
tência dos imigos, de que os miais foram 
"hortos^ mas nos paços a achou mór, por- 

dentro se recolheram o Regedor da ci- 
'*me com muitos Nairesj que lhe defen- 
^^ram a entrada, mas em fim elles se es- 
^oaram per portas secretas, <& os paços 
joram ganhados com muita riqueza que 
'"■^tles auia, por respeito do que, <È de se- 
^etn grandes de muitos pateos, jardins, (& 
'^^sas, os nossos se começaraõ de desman- 

o que vendo Emanuel paçanha dixe 
Marichal que mandasse recolher os que 
desmandauão, porque estaua em mais 

P^^igoso lugar do que lhe parecia, & que 
'^ntes de huma hora se se dalli não fosse, 

^juntariam tantos Naires que per ne- 
''■uvi modo poderião escapar de serem to- 

j mortos as frechadas, pdo que deuia 
nandar logo poer fogo aos paços, & re- 

íaer-se per a a praia, ao que resjtondeo, 
í"® já sahia quam fracos, £& couardos 
^«0 os Mouros da Índia, & Naires de 

'•ecitt, & quam mal pelejauão, que elle 
'Ia de repousar alli, & que se recolhe- 

, ® quando lhes parecesse tempo. )> Damião 
Croes, Chronica de D. Manuel, Part. 

).cap. 43_—(lO que dito começou de ca- 
finar mas vendo que a gente se desor- 

espalhaua cada vez mais, & 
^ negros matauam, & ferião muitos 

^^jfez volta, & os recolheo todos em hum 
ç -P®.» começando de emcaminhar para onde 

os hateis, mas os Cajres, ganha- 
5*0^0^ o qual leuando diante de si, 

(Ê andar segundo o sinal 

los dauam, & detrás delle tirauam aos 
juntos os feriam, & 

á sua vontade, indo ja alguns 
^o-nsados, que se nam tinhàõ criados, 

^'"^igos que os leuassem de braço, caiaõ 

no chaõ, onde os trilhaua o gado passando 
por cima delles, & se alguns ficauam vi- 
mos os negros que vinhaõ detrás os acaha- 
uam de matar, os quaes vendo que os nos- 
sos hiaõ ja desbaratados, se começaram a 
desmandar, jmssando adiante do gado, 
lançandolhe tiros, fazendo blocos, que he 
manha que vsam na guerra pera espan- 
tar os contrários, o que nam podendo so- 
frer Pero harreto remeteo a hum destes 
que se mais chegaua, (& correndo hum pe- 
daço tras elle o passou, com huma lança de 
que logo cahio morto, ao que acudindo os 
Cafres, a poder de pedradas matarão a 
Pero harreto, o que sabendo dom Fran- 
cisco quisera voltar, o que nam pode fa- 
zer por os negros leuarem a nossa gente 
muito apertada, com tudo não deixaua de 
caminhar pera a augoada, na milhtr or- 
dem que podia ; mas vendo que cada vez 
crecia o numero dos Cajres. des falecia da 
sua gente, adeuinhando o <jue foi, dixe a 
George de mello pereira, que lhe entre- 
gaua a bandeira lieal dei liei seu senhor, 
que a não deixasse em poder daquelles 
negros, onde segundo via lha estaua limi- 
tado o fim dos seruiços que lhe sempre fe- 
zera.» Idem, Ibidem, cap. 41. 

— Desmandar-se no comer, comer con- 
tra a dieta. 

— Traspassar os deveres.—Desman- 
dar-se em faliar.— «Desmandando-se al- 
guns delles em sacrificar aos Ídolos.í> Mo- 
narchia Lusitana, Tom, i, p. 97, col. 3. 

— Desmandar-se em sua vida e costu- 
mes, exceder-se. — «Quando se desman- 
dava em sua vida.» Queirós, Vida do Ir- 
mão Basto, p. 526, col. i. 

DESMANDO, s. m. (i)e des prefixo, e 
mando). Desordem do quo se desmanda, 
desregramento, excesso; insubordinação, 
transgressão das ordens supei-iorcs, des- 
prezo dos prcccitos estabelecidos; acção 
contraria á disci|)lina militar; desobcdien- 
cia a toda e qualquer pessoa revestida de 
poderes auctoritarios. 

— Contramandar, dar ordem contraria 
á quo se havia dado antes. 

DESMANHOSO, A, adj. (De des prefi- 
xo, c mauhoso). Falto, destituido de ma- 
nhas, do astucia, destreza, habilidade; 
mal geitoso. 

DESMANINHAR, v. act. (De des prefi- 
xo, o mauinho). Cultivar as terras que 
estavam de mauinho, arroteal-as, tor- 
nal-as mais productivas pela agricultu- 
ra. 

DESiflANTELADAMÈNTE, adv. (De des 
mantelado, com o suffixo «mente»). Em 
estado do ruinas, desconcertadamente. 

DESMANTELADO, A, adj. o part. pass. 
de Desmantelar. Demolido, desconcerta- 
do,— Praça desmantelada, sem fortilica- 
ções. — Navio desmantelado, desappare- 
lliado de mastros o enxarcias. 

DESMANTELAMENTO, s. m. (Do thema 
desmantela, do desmantelar, cora o suffi- 
xo «mento»). Acção c.eíFeito de desman- 

telar ; estado d'uma praça ou fortificação 
desmantelada. 

DESMANTELAR, v. act. (De des, o do 
latim manfelum : as accepções da palavra 
portugueza são todas figuradas). Arrasar, 
demolir as muralhas e fortificaçucs que 
defendem uma cidade, uma fortaleza, uma 
praça. 

— Termo Náutico. Desapparelhar, ti- 
rar os mastros o enxarcias. — Desmante- 
lar o navio. 

— Desmantelar-se, v. refl. o figurada- 
mente : Desmanchar-se, descompor-se, 
descobrir-se. 

DESMARANHAR. Vid. Desemmaranhar. 
DESMARCADAMÊNTE, ado. (De des- 

marcado, com o suffixo «mente»). Des- 
compaçadamentc, d'uni modo desmarca- 
do, enormemente, fora dos justos termos 
ou limites. — Saltar, correr, trabalhar 
desmarcidamente.— O gastronomo come e 
bebe muitas vezes desmarcadameute para 
satisfazer ás exigencias d'um estomago 
habitualmente viciado. 

t DESMARCADÍSSIMO, A, adj. superl. 
do Desmarcado. 

DESMARCADO, adj. * part. pass. de 
Desmarcar. Fora das marcas, dós limi- 
tes ou termos ordinários, enorme, exces- 
sivo, desmesurado. — Peso_, medida des- 
marcada. — Audacia, hypocrisia, enca- 
recimento desmarcado. 

— E um asno desmarcado, diz-se para 
exagerar a estupidez d'alguem. 

DESMARCAR, v. act. (De des prefixo, 
e marcar). Tirar as marcas ou signaes 
que indicavam um numero com relação a 
outi-o. 

— Tirar os marcos que dividem um 
campo, quo formam limites, raias ou 
fronteiras, etc. 

— Desmarcar-se, v. refl. e figurada- 
mente. Exceder-se, demasiar-se, sair fóra 
dos justos limites, desmandar-se. 

DESMAREADO, adj. o j>art. pass. de 
Desmarear-se. Desgovernado. — Navio 
desmarcado. 

DESMAREÀR-SE, v. rejl. (De des pre- 
fixo, c marear). Termo Náutico. Perder 
a embarcação o governo; desgovernar-se 
o navio por falta de marcação, faltar á 
marcação, ao governo da manobra do na- 
vio. 

— Figuradamente: Desordenar-se,trans- 
tornar-se. 

DESMASCARADO, ãdj. o part. pass, do 
Desmascarar. Com a mascara tirada, que 
tirou a mascara, a quem se tirou a mas- 
cara. 

— Figuradamente : Descoberto, dado 
a conhecer, sem rebuço, sem disfarce. 

DESM4.SCARAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e mascarar). Tirar a mascara a al- 
guém. 

— Figuradamente : Descobrir, dar a 
conhecer, evidenciar, tornar patente. — 
— Desmascarar um impostor, um hypo- 
crita. — O tempo desmascara o crime. 
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— Desmascarar-se, v. refl. Tirar a si 
mesmo a mascara, descobrir a cara que 
estava coberta com mascara. , 

— Figuradamente: 1 )ar-so a conliecer, 
tomar patentes os seus defeitos, revelar 
os seus projectos, intuitos, segredos, etc., 
que antes tinha oecultado. 

DESMASTEAR. Vid. Desmastrear. 
DESMASTRAR. Vid. Desmastrear. 
DESMASTREÁDO, adj. e part. pass. de 

Desmastrear. Sem mastros, desarvorado. 
— Navio desmastreado. 

— Figuradamente : Engenho, macJiina 
desmastreada, desapparelliado, desbara- 
tado. 

DESMASTREAMÊNTO, s. m. (Do the- 
ma desmastrea, de desmastrear, com o 
suffixo «mento»). O acto de perder os 
mastros. 

DESMASTREAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e mastrear). Termo Náutico. — Uer- 
ribar, tirar, deitar abaixo os mastros a 
um navio, desarvoral-o; perder os mas- 
tros, arreal os, desapparelhar.—A tor- 
menta desmastreou os nados. 

— Desmastrear-se, v. refl. Ser-desmas- 
treado, tirarem-se os mastros. — Desmas- 
treou-se a náo com um fortíssimo tempo- 
ral. 

DESMAY... As palavras que começam 
por desmay..., busquem-se com desmai... 

DESMAZELÁDAMÉNTE. adv. (De des- 
mazelado, com o sufHxo «mente»). Com 
desmazelo, desleixadamentc; com negli- 
gencia, descuidadamente. 

DESMAZELÂDO, A, adj. e part. pass. 
de Desmazelar-se. Descuidado, indolente, 
sem prestimo, negligente. — Homem des- 
mazelado. 

— Inepto, inbabil, inerte. — «Ay se- 
nhor, quão desmazelado se torna hum ho- 
mem casado.y> Antonio Ferreira, Cioso, 
act. 2, SC. 2. 

DESMAZELAMÊNTO, s. m. Vid. Des- 
mazelo. 

t DESMAZELAR-SE, v. refl. (Do des- 
mazelo, e ar, desinencia do intinitivo). 
Ser negligente na execução dos seus de- 
vores, descuidar se na arrecadação e ad- 
ministração da fazenda ; ser desalinhado 
no vestir, na casa, pouco cuidadoso no 
arranjo doméstico. 

DESMAZELO, s. m. (De des, e mazela). 
Descuido, incúria, negligencia, defeito de 
quem não cuida nas obrigações que devia 
cumprir com diligencia e atilamento. 

— Ineptidão, falta de pi-estimo. 
— Desaso, desalinho no vestir.—'Des- 

mazelo no vestir, na economia domestica, 
no desempenho dos deceres. 

— Negligencia, falta d'attonção.— Fa- 
zer, tratar tudo com desmazelo. 

desmedidamente, ado. (De desme- 
dido, com o suffixo «mente»). Desmarca- 
damente, descomedidamente; fóra de toda 
a medida. 

DESMEDIDO, part. pass. de Desmedir. 
—tMais inda lho não começava a contar, 

quando viram vir dous homens com dous 
cavallos a destro, e traz ellns em cima de 
outro murztllo grande, um gigante de 
grandeza desmedida, armado d'armas 
brancas e fortes, sem nenhuma louqainha, 
no escudo em campo san^uinho, e tres ca- 
beças de gigantes, em sinal de outros trez, 
que vencera, e matára em batalha de um 
por um. Isto era o que receava, disse Sel- 
vião, mas pois vós vos não quizestes ir, 
agora sabereis d^^sse diabo, mais do que 
vos eu poderá dizer.» Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dluglaterra, cap. 32. 

Qual Austi-o fero, ou Borísas na espessura ; 
]-)(! syívestre arvoredo abastecidfi, 
KoTiipeiido 03 ramo» vão ila iiiMta escura, 
Com impi-to, e bniveza deumeilida ; 
Brama tod i a montanha, o aoiii murmura, 
IJompem-ae iis folhiia. ferve a serra erguida : 
Tal andava o tumulto levantado. 
Entre os deoses no Olyitipo cousagrado. 

CAM., Lus., c. I, est. 35. 

Sabe, que quantiis Nãos esta viagem 
Que, tu fazos, fizerem de atrevidas. 
Inimiga terão esta paragem 
Com ventos, e tormentas desmedidas : 
E na primeira Aruiada, que passagem 
Fizer por estas oudas insoíFridas, 
Eu farei d'improviso tal castigo, 
Que seja mor o damno, que o perigo. 

IDEM, lUIDEM, C. V, est. 4o. 

Chegando aqui jjrégando, e junto dando 
A doentes saúde, a mortos vida. 
Acaso traz utn dia o mar vagando 
Um lenho dl! grandeza desmedida: 
Deseja o Rui, que andava ediíicando, 
Fazer d'elle m uleira, e não duvida 
Poder tiral-o a terra com possantes 
Forças d'homens, de engenhos, de elephantes. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 1 10. 

DESMEDIR-SE, v. refl. (Do des pre- 
fixo, e medir-se). Sair fóra das regras, 
portar-so com excesso, desmandar-se, 
descomedir-se. 

Jlorto depois Aífonso, lhe snccedo 
Sancho segundo, manso o descuidado : 
Que tanto eniseus descuidos sedesmede, 
Que de outrem, quem mandava, era mandado 

CAM., LUS., c. iir, est. 91. 

Pois SC a fortun . sempre embraveeida 
Em meu tormento tanto se desmede, 
Naõ viva mais hum'alma taõ perdida. 

IDE.M, ECL. 3. 

DESMEDÕRNA, s. f. Achaque, molés- 
tia, seguido de outros sem interrupção, 
ou com pequenos intervallos, e que du- 
ram o resto da vida, ou muito tempo. 

— Figuradamente : Diz-se da infelici- 
dade a que sobrevem outras, etc. 

DESMEDRÀDO, part. pass. de Desme- 
drar. 

DESMEDRANÇA, s. /. (De des prefixo, 
e medrança). Falta de medrança; de au- 
gmento, de melhoramento ; detrimento. 

DESMEDRAR, v. act. (De des prefixo, 
e medrar). Fazer dssengordar. 

— Figuradamente : Diminuir a rique- 
za e outras vantagens. 

— V. n. Ir emmagrecendo ou não me- 
drar. 

— Deterioràr-se, diminuir, desmere 
CGr. 

DESMÉDRO, s. m. Vid. Desmedrança- 
DESMELANCOLISAR ou DESMELANliU" 

LIZAR, V. act. (De des prefixo, e mela"^ 
colizar). Tirar, fazer passar a melanco 
lia, desintristecer. 

— Desmelancolisar-se, v. refl. Dcsin 
tristecer-se. 

DESMELHORADÔR, s. m. (De des pre- 
fixo, e melhorador). O que desmelhor^- 

DESMELHORAR, v. act. (De des pren- 
xo, e melhorar). Impedir o melhoram®^ 
to de alguma cousa, deteriorar. 

— V. n. Não continuar a melhoria, tor 
nar a máo estado. — Desmelhorar o doen- 
te, que ia a melhor. 

— Figuradamente : Descaír, declinar- 
DESMEMBRAÇÃO, s.f. (Do thema des- 

membra, de desmembrar, com o sufnx 
«acção»). Desmembramento, acção e e - 
feito de desmembrar. 

DESMEMBRADO, part. pass. de Des- 
membrar. 

DESMEMBRADÒR, s. m. (Do tliem» 
desmembra, de desmembrar, com o sut- 
íixo «dor»). Que desmembra. 

DESMEMBRAMENTO, s. m. (Do them» 
desmembra, de desmembrar, com o su - 
fixo «mento»). Vid. Desmembração. 

DESMEMBRAR, v. act. (De des preO' 
xo, e «membro»). Separar, arrancar o® 
membros de um corpo. 

— Figuradamente: Separar, desunir 
uma parte da totalidade. — Desmembr®'' 
uma provincia, iim reino, partes das ren 
das de um bispado, etc. — aE sabia cer- 
to por certa informação de pessoas qu^ f 
bem sabiam, e entendiam, que era de 
to maior estima da metade do justo 
ço, e por muito mais grande valia 
fosse; o Imperador a diminuia de 
Successores, e desmembrava da Coroa 
seus Reynos realmente, durando o temp^ 
do contrato.y> Diogo do Couto, DecadaS) 
IV, Liv. VII, cap, 1. 

— Desmembrar se,' v. refl. Separar-s 
uma porção do todo. 

DESMEMORIÀDO, part. pass. àe DeS- 
memoriar. Que perdeu a memória. 

DESMEMORIAR, v. act. (De des pre»' 
xo, e memória). Fazer perder a memo 
ria, fazer esquecer. 

— Desmemoriar-se, v. refl. Esquec 
se, perder da lembrança, olvidar. 

DESMEMORIOSO, aiíj. (De des 
o memorioso). Que perdeo a memo > 
deslembrado. jj 

DESMENS... As palavras quo começa^^ 
por desmens... busquem-se com desm • 

DESMENTIDO, part. pass. do 
tir. — «mas a nenhum de nos poude ser 
seu pensamento indo sempre amboi 
rendo o trocado; eu desmentido 
nhas verdades, elle applaudido P 
mentir as.n Francisco Manoel dc 
Apologos Dialogaes, p. 27. jg5. 

DESMENTIDOR, s. m. (Do thenaa 
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®8iite, de desmentir, com o suffixo ador»). 
^ que desmente. 

Desmentir, v. act. (De des prefixo, 
® «roentir»). Dizer a alguém que mente, 
contradizer. 

comigo mo afronto, 
hum novo amor vencida, 

^da que com cautella 
^eminta a vida, e os intentos delia. 

PHANC. R. lobo, o DESKNGANADO, p. 197. 

■ "^Durava apenas huina hora o expe- 
dos Tribunaes, e supposto que as 

^'npulhetas, ou Relogios de area, me des- 
•íientiaõ a cada hora, comtudo havia Mi- 
nistros taZ meus amigos, & afeiqoados, 

tomavam sobre sua consciência a mi- 
verdade, n Francisco Manoel de Mello, 

Apólogos Dialogaes, p. 19. 
^ Fazer ver que uma cousa não é ver- 

úade. — Lesmentir as suspeitas. 
-^Proceder, obrar por um modo con- 

trario a alguma cousa,; nüo corresponder 
«i^ ella o seu caracter, nascimento, profis- 

etc. 
Mostrar que a cousa é diversa das 

®'pparencias. 
Enganar. — Desmentir os longes com 

lembranças. 
-^Desmentir o tracto, obrar em con- 

trario ao que se havia tractado. 
— Antigamente : Desmanchar. — Des- 

mentir um pé, uma perna, etc. 
— Desmentir se, v. reji. Retractar-se, 

contradizer-se, obrar ou proceder em sen- 
ado contrario do que tinha promettido, 
ou do que se havia de esperar. 

— V. n. Discrepar, apartar-se.— Des- 
^lentir da virtude. 

DESMERECEDÕR, adj. (De des prefixo, 
® merecedor). Que níio merece, que não 
^ digno de alguma pessoa ou coiisa, que 
uesdiz d'clla. — «E pois que todo Rey, e 
* '^incepy antre todallas outras cousas deve 
Principalmente amar, e guardar justiça, 
«eue-a guardar, e manteer em especial á cer- 
^ dos peccados, e maldades tangentes ao 
^^nhor Deos, de cuja maad tem o regi- 
'"^nto, e seu Real Estado, como dito he; 
® «■quelle, que o assy nom fezesse, deveria 
^eer reputado por indigno, e desmerece- 

da m^rcee, e beneficio, que delle re- 
^beo- e assy como aquelle que ouvesse 
^^corrido em peccado de ingratidooem, de- 

pouco durar seu Estado e senhorio, d 
„''denações Aífonsinas, Liv. v, Tit. 1, 
§1. . > . 

DESMERECÊR, V. act. (De des prefixo, 
® merecer). Não merecer. 

Nesta pena, que padeço, 
Por mais qüe a dor me persiga, 
Que nunca o que sinto diga, 
Porque nisso o desmereço. 

FHAHC. n. LOBO, PBIMAVERAS, p. 231, 

— Vir a perder o favor, ou beneficio 
®®perado. 

F. n. Perder o merecimento. 
VOL. n—114 
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Se vos aggrava, quem por vós padece; 
Se vos vêeo oííender quem voa quer tanto, 
Quem dVsta sorte errou nào desmerece. 

CAM., ELEGIA IX. 

Faz-me esta desconfiança 
ver meu remedio tardar 
e jaa agora esperar 
nam ousa minha esperança 
por me não magoar: 
Se por isto desmereço 
dê-se-me a culpa assim 
e seja jaa com o fim 
que ha muito que me conheço 
aborecido de mim. 

0HBI3T. FALCÃO, OBBAS, p. 5, (ed. 1871). 

Tive do meu desconfiança 
Pelo muito, que em mim desmerecia ; 
E assim nunca chaguei com csperanç» 
Aonde me levantava a fantazia : 
Jil fez este temor termo, c mudança, 
Porque o que menos vul tem tal valia ; 
Do vosso este só bem terei por fruito ; 
Que, se naõ for em mim, que amor vai muito. 

FRANC. B. LOBO, O DESENQANADO, p. 30. 

Naõ se tecem ja coroas 
Para as partes estimadas ; 
Entre nós do envergonhadas 
Se encolhem as artes boas. 

Saher, e couhecimento 
Fazem jil desmerecer ; 
De porto, que o naõ saber 
Serve de merecimento. 

IDEM, IBXDEM, p. 150. 

— Desmerecer para com alguém, per- 
der o merecimento, a valia com elle. 

— Não ser merecedor de alguma cousa. 
— «A seu pouo tinha Deos prometido a 
terra de promissaõ, cÊ a Joseph o prin- 
cipado do egipto: mas nem o pouo en- 
trou na terra prometida, senão perseguido 
de Pharaó, nem loseph rcynou, senão des- 
pois de enuejado, <& vendido dos irmãos: 
& ordenou Deos assi huma, <& outra cousa, 
para que sempre os tiuesse sogeitos & 
acautelados, & não chegassem a desme- 
recer os benefícios, & merces que lhes que- 
ria fazer. r> Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I. foi. 80 v., col. 1. 

Eu mais te quero, e nau te desmereço. 
Por bens da natureza: 
Porém se o preço está só na riqueza, 
Joanne tem mais preço. 
Escolhe a teu sabor, 
Que hum te merece mais, outro melhor. 

ANTONIO R. LOBO, ECLOQAS. 

— Ser inferior na qualidade, sorte, não 
digno. 

— Descair do valor.—Estas fazendas 
desmerecem muito, logo que passe amoda. 

— Desmerecer a côr, desbotar. 
— Desmerecer-se, v, rejl. Perder todo 

o merecimento, desacreditar-se. 
DESMERECÍDO, part. pass. do Desme- 

recer. 
DESMERECIMÊNTO, s. m. (De des pre- 

fixo, e merecimento). Demerito, falta do 
merecimento. — «E por tanto estabelece- 
rom os Sabedores e disserom, que todo 
aquelle, que fosse ingrato e desconhecido 
ao seu bem-feitor, de que ouvesse recebido 
álguum beneficio, tal como este fosse no- 

DESM 907 

tado de infamia entre os bd^s, e ainda lha 
podesse seer revogado o beneficio per aqueU 
le, de que o ouvesse recebido: e òem pa- 
rece seer justa cousa, pois que desmerceo 
o beneficio que recebeo, que lhe seja revo- 
gado per seo desmerecimento.» 

DESMESMÀDO, A,aáy. (Etym. incerta). 
Excessivo, exorbitante, desmarcado. — 
« Que lhes nom levassem coimas desmesma- 
das, e pagassem coimas de vizinho a vi- 
nho.d Documento de 1495, cm Elucida- 
rio. 

DESMESÚRA, s. /. (De des prefixo, e 
mesura). Excesso, desproporção, descor- 
tezia, falta de respeito. 

DESMESURÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
mesurado, com o suflixo «mente»). Des- 
medidamente, d'um modo descompassa- 
do, desmarcadamente. 

DESMESURADO, adj. e part, pass. de 
Desmesurar-se. Descomedido.— Foi mui- 
to desmesurado no exercido de sicasfunc- 
ç3es. 

— Desmedido, enorme, desmarcado, 
excessivo, descompassado. — Altura des- 
mesurada.—Peso, volume desmesurado. 
— Homem desmesurado, d'enormo esta- 
tura. ' 

— Palavras, phrases ■ desmesuradas, 
demasiadamente extensas. 

DESMESURAR-SE, v. refi. Descomedir- 
se, exceder-se na cortezia, na modéstia 
e moderação das acç3cs. 

DESMIOLÁDO, adj. e part. pass. de 
Desmiolar. Privado do miolo ou miolos. 

— Figuradamente: Cabeça desmiola- 
da, sem juízo. 

DESMIOLAR, v. act. (De des prefixo, 
e miolo). Tirar o miolo. — Desmiolar o 
pão. 

— Desmiolar um animal, tirar-lhe os 
miolos. 

DESMIUÇAR. Vid. Esmiuçar, 
f DESMOCHÁDO, adj. e part. pass. de 

Desmochar. Privado dos cornos. 

O Touro vencedor, em cem pastios, 
Que se ufana do Corno desmochado, 
No meridiano ardor acolhe indócil 
O dardo do Tavào : assim os Francos 
De nossos dardos, com despeito soffrem 

* (lólpes, do gloria vàos de vingança. 
FBANC. M. DO NASC., OBRAS, p. 20G. 

— Figuradamente: Privado do que de- 
fende. 

— Termo Agrícola: Podado. 
DESMOCHAR, v. act. Vid. Desman- 

char. 
DESMODERÀDO, adj. o part. pass. do 

Desmoderar. Immoderado, falto de mo- 
deração. 

DESMODERAR, v. act. (De des prefixo, 
e moderar). Tirar a moderação. Moderar 
as affeiçSea, os appetites, seguil-os sem 
moderação. 

— Desmoderar-se, v. reji. Portar-se 
com immoderação, exceder-se. — Des- 
moderar-se nas comidas e bebidas, no 
trabalho. — Desmoderar-se no poder co- 
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mo auctoridadej sem prudência e mode- 
ração para proceder acertadamente. 

DESMOGRAPHÍA, s. f. (Do latim dcs- 
mographia ou do grego desmos, ligamen- 
to, e graphô, eu descrevo). Termo d'Ana- 
tomia. Parte da Anatomia que tem por 
objecto a descripção dos ligamentos. 

t DESMOITAR, v. act. Vid. Desmon- 
tar. 

DESMOLOGÍA, s. /. (Do grego desmos. 
ligamentos, e lagos, discurso, tractado). 
Termo d'Anatomia. Tractado dos liga- 
mentos. 

DESMONTÁDO, adj. e part, pass. de 
Desmontar. Apeado. 

— Cavallo desmontado, sem cavalleiro. 
— Tinha desmontado a cavallaria, fei- 

to apear, ou tirado os cavallos. 
— Privado do cavallo. 
— Artilheria desmontada, descida das 

carretas ou reparos. 
— Aplanado, tirado as elevações do 

terreno. — Mato desmontado. Vid. Des- 
montado. 

DESMONTAR, v. act. (De des prefixo, 
e montar). Fazer apear alguém, descel-o 
do cavallo ou animal em que está mon- 
tado. 

— Termo de Artilheria: Desmontar 
uma peça, tiral-a, apeal-a da carreta ou 
reparo, descavalgal-a. 

— Desmontar a artilheria do inimigo, 
quebrar-lhe os reparos, inutilisar-lh'os, 
de modo a nSo poderem servir mais. 

— Termo de Mineiro. Abater montes, 
fragas, saibreiras, etc., para seguir um 
veio metallico que se quer explorar. 

— V. n. e refí. Apear-se. — De.smon- 
tar se do cavallo, — líEntào se recolheu, 
e desmontou â porta de um convento, onde 
costumava resar as suas orações a qual- 
quer hora da noite ao Santissimo Sacra- 
mento.d Bispo do GrSo Pará, Memórias, 
p. 134. 

DESMÕNTE, s. m. (De des pi-efixo, o 
monte). Termo de Mineiros. Acçào, tra- 
balho de desmontar os montes, roçar o 
mato, arbustos, etc. 

— O mato, as moutas roçadas, rama. 
DESMONTOAR, v. act. Vid. Desmon- 

târ» 
DESMOPHLOGÍA, s. /. (Do grego des- 

mos, ligamentos, e eu inflammo). 
Termo de Medicina. InchaçEo, ou inflam- 
maçSo desligamentos, tumefacçào inflam- 
matoria dos ligamentos. 

DESMORALISAÇÃO, s. f. (Do des pre- 
fixo, o moralisação). Acçlío de desmora- 
lisar ; estado d'uma pessoa ou nação des- 
moralisada. 
. f DESMORALISADO, adj. e part. pass. 
de Desmoralisar. Corrompido moralmen- 
te, pervertido ; falto de prestigio, des- 
prestigiado. 

DESMORALISADCR, a, s. (De des pre- 
fixo, c moralisadôr). Pessoa ou cousa que 
desmoralisa. 

DESMORALISAR, a. act. (De des pre- 

fixo, e moralisar). Corromper os bons 
costumes, perverter, atacar ou destruir 
os bons principios, as idéias e sentimen- 
tos moraes. — Desmoralisar uma pessoa 
pelos maus conselhos ou actos depravados, 
reprehensiveis.—Desmoralisar uma na- 
ção, corromper-lhe os sãos costumes. 

DESMORONADÍÇO, adj. (Do desmoro- 
nado, com o suífixo «iço»). Que se des- 
morona, que está sujeito a desmoronar-se 
facilmente.— Terra, terretw desmorona- 
diço. 

f desmoronado, adj. e part. pass. 
de Desmoronar. Desfeito, aluido, derri- 
bado, caido por terra. 

desmoronar, V. act. (De des prefi- 
xo, e muro). Minar, solapar, destruir 
pouco a pouco, derribar monte de terra, 
muro, terrapleno, edifício, fazer aluir. 

— Desmoronar-se, v. rejl. Aluir-se, aba- 
ter-se, vir abaixo uma porção de terra, 
desabar-se um edifício, etc. 

— Figuradamente : Desmorona-se uma 
instituição quando lhe minam os alicer- 
ces (bases). 

DESMORRÊR-SE, r. refí. (De des pre- 
fíxo, e morrer). Termo Comico. Sair do 
estado de amortecimento ; tornar, voltar- 
se a vida, deixar o estado de morte ap- 
parente. 

DESMOTOMÍA, s, f. (Do grego desmos, 
ligamento, e tome, secção, incisao). Pre- 
paração anatômica dos ligamentos. 

DESM0UCHAR, v. act. (De des prefí- 
xo, e moucho). Fazer mocho serrando, 
quebrando os córnos. — Desmouchar xim 
boi, cortar cerce, mutilar, truncar. 

— Termo Agricola. Podar, decotar, 
descabeçar. — Desmouchar os ramos ás 
arvores, ou desmouchar as arvores dos 
ramos mais compridos ou de toda a rama. 

— Desmouchar das ameias um muro, 
tirar-lhe as partes mais salientes que ser- 
vem do defeza. 

— Figuradamente: Abater.— Desmou- 
char a soherla, o orgulho, a vaidade d'al- 
guém. 

t DESMOUTADO, adj. q part. pass. de 
Desmoutar. Livre de moutas, de raato. 

DESMGUTADÔR, a, s. (Do thema des- 
monta, de desmontar, com o suffixo 
ídòri)). O que desmouta. 

— Figuradamente : Civilisadôr.— Des- 
moutador d'um paiz hariaro, o que in- 
troduz n'elle as primeiras luzes da civi- 
lisação. 

DESMOUTAR, v., act. (Do des prefíxo, 
e monta). Abater, roçar as moutas ou 
mato para dispor o terreno a ser lavra- 
do. — Desmontar a terra. — Desmoutar 
as brenhas, montes, arvoredos, 

DESMURAR, v, act. (De des prefixo, e 
murar). Desfazer, destruir os muros, as 
paredes que cercam casa, quinta, villa, 
cidade, etc. 

t DESMURCHÁDO, adj. o pari. pass. 
de Desmurchar. Restituido ao estado vi- 
çoso. 

— Figuradamente: Restituido ao esta- 
do natui-al, desenrugado. — Eôsto des- 
murchado, isento de tristeza, de magoa. 

DESMURCHAR. v. act. (Do des prefixo, 
o murchar). Fazer verde, restituir ao es- 
tado viçoso c virente. — Desmurchar 
Jlôr, uma planta que tinha murchado. 

— Figuradamente: Restituir ao esta o 
natural, desenrugar.— Desmurchar o ros- 
to magoado. 

DESMÚSICO, A, adj. (De des prefixo, 
e musico). Mal entoado, desharmonioso, 
dissonante."É termo comico antiquado- 

DESNACÈR. Vid. Desnascer. 
DESNAGÔRA. Expressão adverbial an- 

tiga, por desde agora, ou desd'agora. 
DESNAMORÁDO, part. pass. de Desna- 

morar. 
DESNAMORAR, v, act, (De des prendo, 

e namorar). Fazer perder o amor a a- 
guem que se achava inspirado d'elle, des- 
viar do namoro. 

— Desnamorar-se, v, refl. Perder o 
amor á pessoa a quem se fazia namoro, 
a quem se dedicava amor, cessar d amar. 

DESNARIGÁDO, part. pass. de Dcsna- 
rigar. 

DESNARIGAR, v. act. (De des prefixo, 
e nariz). Cortar o nariz a alguém. 

DESNASCER, v, n, (De des prefixo, e 
nascer). Tornar a recolher-se a criança 
que vinha nascendo, ou recolher algum 
membro que tinha saido fora do iitero. 

DESNASCÍDO, adj, e part. pass. "O 
Desnascer. Recolhido ao utero, no nio 
mento em que o parto tinha logar. 

— Figuradamente: Que retrograda, 
que deixa de fazer progresso. — \ . 
desnascida uma industria apenas esta « 
lecida, i 

desnatado, adj, o part. pass. 
Desnatar. Privado de nata ou de nateir , 
estrume, adubo, fertilidade. 

DESNATAR, v. act. (De des prefixo, e 
nata). Tirar a nata ao leite. 

— Privar a terra do nateiro, do estri 
me, destruir-lhe a fertilidade. 

DESNATURADAMÊNTE, adv. (De 
naturado, cora o suffixo «mente»)- 
modo contrario á natureza, contra a 
dem natural das cousas. i 

DESNATÜRADO, adj. e part. 
Desnaturar. Desnaturalisado, que per 
os direitos de patriota, de cidadao. 

— O que falta aos dcveros de pa r 
ta, de bom cidadão. ^ 

— Deshumano, cruel, barbaro, 
piedado, que procede contrarianien o 
sentimentos da natureza, ou do sang 
Vid. Desnatnral e Desnaturar. ^atu- 

— Substantivamente: 
rado. deíjC' 

— Syn. : Desnatnrado, é o o« 
nerou da natureza que lhe ó jiga- 
que foi despojado d'ella; desnatui^^.^^j^, 
do exprime a idéia de que um ^^rali- 
perdeu voluntariamente a sua 
dade, ou foi obrigado a perdel-a 
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^0 de pertencer á patria que o viu nas- 
cer. O primeiro applica-se ao homem de 
costumes depravados, que degenerou das 
qualidades de verdadeiro liornem de bem ; 
o segundo usa-se com muita propriedade 
para indicar que um cidadàio se privou 
ou foi privado dos direitos civis que a sua 
íiaçào lhe conferia. 

DESNATURÁL, adj. 2 gen. (De desprc- 
e natural). ÍJao natural, contrario 

« natm-eza physica ou aos devores mo- 
raes, aos sentimentos do sangue, da hu- 
oianidade; sem piedade. 

— Ingrato á patria, traidor. 
— Desnaturaes jjortuguezes, que vende- 

'■«ni a patria a Philippe II. —Desnatural 
'Cidadão (jue conspira contra a sua patria, 

— Desnaturalisado, privado dos foros 
c direitos inherentes á sua qualidade de ci- 
dadão. 

DESNATURALISAÇÃO, s. /. (De das 
prefixo, e naturalisação). Acçào de des- 
^aturalisar ou de se desnaturalisar; pri- 
vação dos direitos de cidadào; estado do 
lue está naturalisado ; expatriaçSo, des- 
terro da patria. 

DESNATÜRALISÁDO. adj. e part. pass. 
de Desnaturalisar. Privado dos direitos 
c privilégios de que gosam os naturaes 
u Um reino ou nação. — Tinha-se desna- 
turalisado.—ElRei houve por hem con- 
^ideral-o como desnaturahsado.— (nllon- 
^^irc Ití de setembro de 17õd se embarca- 
ifarn em duas naus de guerra 132 jesui- 

desnaturalisados pelo caso da conspi- 
''ação contra o rei.» Bispo do Gi'ào Pará, 
Memórias, p. lõG. 

DESNATURALISAMÈNTO, s. m. (Do the- 
desiiaturalisa, de desnaturalisar, com 

^ suffixo amento»). O acto do perder a 
lualidade ou caracter de cidadSo d'uma 
®aç2ío. Desnaturalisação. 

desnaturalisar, V. act. (De des 
prelixo, e naturalisar). Fazer perder o 
Caracter nacional, privar, despojar alguém 
dos direitos, privilégios concernentes aos 
Naturaes d'um paiz, reino ou nação; ex- 
patriar, banir da patria. 

— Figuradamente : Perverter a natu- 
reza das cousas, usar mal d'ella. — Des- 
'lâturalisar as prendas, as hoas qualidades, 
Os dotes, abusar d'elles ou dar-lhes uma 
^pplicação opposta á boa moral. 

_ — Desnaturalisar-se, v. rejl. Renun- 
ciar aos direitos e privilégios de rogtií- 
cola ou natural de um reino, etc.; expa- 
tfiar-se voluntariamente, abandonar para 
®cmpre a patria, naturalisar-se cm outra 
terra, mudar de patria. 

DESNATURAMENTO, s. m. (Do thema 
^esnatura, do desuaturar, cora o suffixo 
'Diento»). Desnaturalisação, desterro da 
patria. 

—Isenção. Desnaturamento dos mora- 
dores dos coutos. 

DESNATURAR, V. act.'(De des prefixo, 
® naturaj. IMudar a natureza d'uma cou- 
za.-—Desnaturar objectos roubados. 

— Desnaturar facto, dar-lhe uma 
natureza diíferente, um caracter diverso, 
augmentando, diminuindo, mudando as 
eircumstancias. 

— Desnaturar um pensamento, uma 
phrase, fazer alteraçOes (pie tirem o cara- 
cter que lhes c projnúo. 

— Termo de Jurisprudência.—Desna- 
turar uma criança, mudai-a n'outra criança 
de natureza diíferente, fazer trocar para 
mal a rectidão, bondade c boa inclinação 
natural. 

—Desuaturar, tornar duro, depravado. 
-- Desnaturalisar, privar dos direitos 

de natural d'um estado, reino ou repu- 
blica. 

—Desnattiralisar-se, v. rejl. Renunciar 
íl patria, aos direitos, ás obrigações de 
cidadão. — «Fernam de Magalhães, de 
quem já nesta Chronica fiz mençam, foi 
homem de boa casta, <& que andou nos li- 
uros dos moradores da casa dei Rei dom 
Emanuel em bom foro & o seruio nas par- 
tes Dafrica: & na índia, onde se achou 
com Afonsa dalbuquerque na tomada de 
Malaca, dando sempre de sim a conta que 
soem dar os homens que a tem com a hon- 
ra, ao qual parecendo que pelos seruiços 
que tinha Jeito, merecia a el Rei acrecen- 
tamento de sua moradia, que he a merce 
que hos Portugueses neste tempo mais es- 
timad de seu Rei por lhe ficar como por 
herança pera seus filhos, & descendentes, 
trabalhou muito no requerimento desta mo- 
radia, pedindo a el Rei que lhe acrecen- 
tasse mais duzentos reaes por mes, que he 
meo cruzado douro, o qual cruzado vai 
agora quatrocentos reaes brancos de seis 
septis no real, ao que el Rei saio com hum 
tostam por mes, do que se nam conten- 
tando, & conhecendo em elRei que desgos- 
taua delle por este respeito, & por alguns 
reportes que lhe delle fezeram do tempo 
que o esteuera servindo em Âzamor, se 
desnaturou do regno tomando disso stro- 
mmtos públicos, & se foi a Castella ser- 
uir el Rei dom Carlos, a quem deu a en- 
tender que as ilhas de Maluquo, (& banda 
estauam nos limites das demarcãípes fei- 
tas entre el Rei dom Fernando, (& a Rai- 
nha donna Isabel Rei de castella, (& el Rei 
dom leão de Portugal, segundo do nome, 
& pera mais confirmar isto leuou consigo 
hum Rui faleiro Português, homem que 
Jazia profisaõ de Astrologo, & Mathema- 
tico, estes ambos Jbrão ter a Saragoçano 
anno de mil, quinhentos, dezoito, os 
quaes el Rei dom Carlos, com seu conse- 
lho ouuio muitas vezes, & a Fernam de 
magalhães, mais por filiar melhor nas 
cousas do mar que ho faleiro, ao que aco- 
dindo Alwiro da costa, que Ia andaua so- 
belo negocio do casamento da Infante dohna 
Leanor, de que ja tratei, falou sobrisso a 
el Rei dom Carlos, trazendolhe a memória 
as alianças, & parentesco delle com os Heis 
de Portugal, c& sobre tudo o do casamenot 
da Infante sua irmã com el Rei dom Ema' 

meei,- <& outras razíSes que moueram el Rei 
a querer desistir desta empresa, mas os do 
seu conselho lho contrariaram, <& sobre to- 
dos o Bispo de Burgos que qua veo com a 
Rainha, pelo que el Rei naõ pode al fazer 
senam comprir com o que tinha prometido 
a Fernam de magalhães & a Rui faleiro, 
que era dar-lhes embarcaçaõ pera fazerem 
esta viagem, do que logo Aluaro da costa 
auisou el Rei per suas cartas, que sobrisso 
teue conselho em Syntra onde entam es- 
taua, no qual forão dom laimes Duque de 
Bragança, dom loam de meneses Conde de 
Tarouqua, Friol do Cr ato, (& mordomo 
mor dei Rei, & dom Fernando de Vasco- 
goncelos de meneses Bispo de Lamego ca- 
pellam mor dei Rei, que depois foi Arce- 
bispo de Lisboa, em que o parecer dei Rei, 
do Duque, & do Conde foi que nam man- 
dassem chamar Fernam de magalhães, por 
nam dar ocasiam de outros fazerem o 
mesmo, mas o Bispo dixe que seu parecer 
era, que o mandasse el Rei chamar, <6 lhe 
fezesse merce, ou o mandasse matar, por- 
que o negocio que começaua era muito per- 
judicial ao regno, & seria ainda causa de 
muitos males, (& damnos, com tudo a re- 
soluçam foi que não fezessem.» Damião 
de Goes, Chronica de D. Manuel, Part. 
IV, cap. 37. 

— Tornar-se máo, cruel, feróz. — <iE 
porque entendessem os nossos que de todo 
se desnaiuravam, mandáram pôr fogo a 
toda a Cidade, em que se consumiram to- 
dos os edifícios, qtie foram de seus antepas- 
sados, tantas centenas de annos atrás.n 
Uiogo do Couto, Décadas, IV, Liv. ix, 
cap. 4. 

DESNAVEGAVEL, adj. 2 gen. (De des 
preSxo, e navegavel). Que não ó nave- 
ga vel.— Mar, rio desnavegavel. 

— Mares desnavegaveis por causa do 
gelo, 

—■ Estação desnavegavel, que não ad- 
raitte navegação, que não permitte nave- 
gar era razão dos fortes temporãos que a 
assolam. — Tempo, monção desnavega- 
vel. 

— Navio desnavegavel, que não pódo 
navegar, innavegavel. 

DÊSNE, adv. Antiga fôrma de Desde. 
DESNECESSARIAMÊNTE, adv. (De des- 

necessário, com o suffixo «mente»). Sem 
necessidade, superfluamcnte. 

DESNECESSÁRIO, A, adj. (Do des pre- 
fixo, e necessário). Não necessário, su- 
pérfluo, inútil. — iOs padres benedicti- 
nos em Coimbra fazem-se reparaveis por 
nenhum deixar de trazer oculos; o certo 
é que argue falta de vista, e mortificação: 
uze-se delles para o preciso, porem ocu- 
los perennes são desnecessários; parece 
affeetação como se a authoridade consis- 
tisse nisso.D Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias, p. 13Ü. 

— Syn. : Escusado. 
DESNECESSIDADE, s. f. (De des pre- 

fixo, c necessidade). Supcrfluidade, qua- 
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lidade do que é desnecessário; inutili- 
dade. 

DESNEGAR, v. act. (De des prefixo, e 
negar). Negar, renunciar. 

• Quaõ turbado fiquei! Jn, pelas carnes 
Cravadas dos Leões garras sentia, 
Se exposto eu, nesse Corro, não desnégo 
Christo, morto por mim, não caio idolatra.» 

FBAKC, M. no NASC., OBRAS, tOUl. VII, J). 143. 

DESNEMBRAR, v. act. (Antiga fúrma 
de desmembrar). Separar, dividir, des- 
membrar. 

DESNERVADO, adj. e part. pass. de 
Desnervar. A que se cortaram os nervos, 
que tem os nervos cortados. 

— Figuradamente: Que tem os ner- 
vos frouxos, relaxados, sem força, sem 
acçflo. 

— Frouxo, sem energia. — Esfylo des- 
nervado.— Eloqüência desnervada. 

— Termo de Botanica.—Folhas des- 
nervadas, privadas de nervuras, que não 
tem nervura alguma. 

DESNERVAR, v. act. (De des prefixo, 
e nervo). Cortar os nervos. 

— Figuradamente : Enfraquecer, tirar 
a força, a energia.—Desnervar o animo, 
a virtude. — Desnervar as razoes, o es- 
tylo, a eloquencia, etc. 

— Em linguagem vulgar usa-se no sen- 
tido de cortar tendòes. Vid. Nervo. 

DESNEVADO, adj. q part. pass. de Des- 
nevar. Derretido do estado da neve. — 
Agua desnevada, fria como neve. 

'— Substantivamente: A desnevada, a 
oceasiSo, o tempo em que desneva, gêa. 

Eseupae crassi, 
Porque se casou furtada, 
Nem chique nem mique, nem nada 
Dão a ella nem a mi, 
Assi pola desnevada. 

Olh VIC., AUTO PAST. PORT. 

DESNEVAR, v, act. (De des prefixo, e 
nevar). Tirar a neve, desfazel-a, deiTe- 
tel a.— O calor do sol desnevou a serra. 

— Desnevar-se, v. refl. Derreter-se, 
desfazer-se a neve. 

DESNEVOADO, adj. e part. pass. de 
Desnevoar. Desfeito, dissipado o nevoeiro; 
limpo, livre de nevoa.—Ar, cêo desne- 
voado.—Paul, serra desnevoada. 

DESNEVOAR, V. act. (De des prefixo, 
e nevoa). Dissipar a nevoa, desfazer os 
nevoeiros.—Desnevoar os ares, o kori- 
sonte. 

— Desnevoar os paúes, os pantanos, 
dissipar os vapores que os cobrem. 

— Figuradamente : Illuminar, illustrar, 
esclarecer o entendimento, desoffuscar da 
ignorancia, do erro. 

— Desnevoar-se, v. refl. Dissipar-se o 
nevoeiro, a nevoa, os vapores espessos. 
—Desnovoou se o céo, o horisonte. 

DESNEVÔSO, a, adj. (De des prefixo, 
6 nevoso). Termo de Poesia. Falto de ne- 
ve, logar onde não costuma cair neve. 

DESNINHAR, Vid. Desaninhar. 
DÊSNO, adv. Antiga forma de desde o, 

ou dês 0. Desno tempo, des o, ou di-sde 
o tempo. — aVinhaõ a esta cidadenaquelle 
tempo todalas naçoens de gente que a des- 
no Regno de Quiloa, mar de Arahia, 
Pérsia, ate China, Laqueos, & Luçoens, 
a que trazido todalas mercadorias que a 
naquellas prouincias, que alli trocauam 
huTuas pelas outras, era tamanho este trato, 
& de tanto ganho que auia na cidade al- 
guns mercadores que atrauessauam cinco, 
seis nãos, & tornauam a dar carga parel- 
las aos mesmos de que comprauaõ, do que 
el Rei pelos contínuos, & muitos direitos 
que recebia veo a ser tam poderoso que 
negou a vassalagem a el Rei de Biam, cujo 
sugeito era, ao que el Rei não acudia por 
ser tamanho <senhor que quuasi lhe não 
lemhraua a perda da'iuella cidade, auendo 
nella tamanho trato, & tanta riqueza que 
quasi era sem numero o preço das merca- 
dorias que nella entraurm, & sahiam acos- 
tumadamente todolos annos.rt Damiâo de 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. iii, 
cap. 1. 

DESNIVELÁDO, A, adj. (De des pre- 
fixo, c nivelado). Não nivelado, falto de 
nivel. 

DESNOBRECÊR, v. act. (De des prefixo, 
e nobrecer, ou enuobrecer). Tirar, fazer 
perder a nobreza, o esplendor, a illustra- 
ção, riqueza, etc. 

— Desnobrecer uma nação, prival-a do 
que constituo a sua grandeza, esplendor, 
força, riqueza, commercio. 

— Desnobrecer-se, v. refl. Perder a 
nobreza, as qualidades que faziam a sua 
illustração. 

t DESNOBRECÍDO, aâj. e part. pass. 
de Desnobrecer. Privado da nobreza. 

DESNOCADO, part, p)ass. de Desnocar. 
Deslocado.— Braço, perna desnocada, 

DESNOCAR, V. act. Corrupção popular 
de deslocar.—Desnocar um osso, um braço, 
um pé. 

DESNOD.. .As palavras, que não se acha- 
rem por Desnod..., busquem-se cora de- 
nod. 

DENODÕSO, A, adv. (De des prefixo, 
e nodoso). Termo de Botanica. Que não 
tem nós, nem articulações.— »Quando o 
tronco não tem nós nem juntas algumas, 
diz-se ser desnodoso o(enodis ajqualis) como 
o de junco.t Brotero, Compêndio de Bo- 
tânica, Tom. I, p. 29. 

t DESNOIVÁDO, adj. e part. pass. de 
Desnoivar. Descasado, apartado da noi- 
va. 

— Figuradamente: Desapossado, sepa- 
rado, removido. Foi desnoivado da for- 
taleza, do officio, do emprego. 

DESNOIVAR, V. act. (De des prefixo, o 
noivo). Descasar, apartar os noivos. 

— Figuradamente: Remover, privar. 
— Desnoivar do cargo, do officio. 

t DESNÓRTEÁDO, adj. e part. pass. 
de Desnortear). Perdido do norte ou ru- 

mo que desejava seguir, desviado do ru- 
mo apontado pela agulha de marcar. 

— Figuradamente: Desorientado, sem 
direcção certa, confundido, perturbado. 

DESCORTEAR, v. act. (De des prefixo, 
c norte). Fazer perder o rumo indicado 
pela agulha de marear que aponta o norte. 

— Figuradamente: Fazer desviar do 
rumo, da direcção e caminho legal. Des- 
orientar. 

DESNOTAR, v. act. (De des prefixo, o 
notar). Tirar, riscar a nota, dar baixa na 
verba ou nota lançada em livi'0 próprio. 

DESNOVELLÀDO, j^art. poss. de Des- 
novellar. 

DESNOVELLAR, u. act. (De des prefi- 
xo, e nnvello). Desfazer o novello. 

DESNUAR, V. act. iDe des prefixo, ® 
nu\ Despir.— nE tanto que os de Cas- 
tella chegarom, e viram assi/ as er^as dO 
campo regadas de sangue, e os corpos dos 
imigos espedaçados de cada parte, e 
nossos casy todos feridos, huns .]ue des- 
nuavam seus corpos por tirarem as cami- 
zas, com que faziam suas ligaduras, ou- 
tros que se alimpavão assy do seu sangu&> 
como do alheio, nom podendo por entoai 
aver outra mezinha, senão aquella, 
lhes a natureza quizesse trazer; e como 
quer que tanto fossem feridos, pjrouve o, 
Deos, que todo o dapno se tornou em hum, 
que ouve ventura de morrer, o qual f®* 
rece, que quiz Deos, que se passasse 
outro Mundo, per a ver como se aquellof 
tantas almas dos infleis hiam á derradei- 
ra pena espiritual.t> Inéditos de Historia 
Portugueza, Tom. 2, p. 514.— <iQue esse 
Rey, e os síus, também os Ricos homens, 
come outros vilmente per paravoas, e p^r 
feitos, como Ihis praz, desonram Relig^(>' 
SOS, Creligos, e Confessos, e aas vezes f^' 
zem algüos delles desnuar dante sy 
todo o que trazem vestido com grande doeS' 
to delles, e de toda a ordem dos Creligos-* 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 
art. 17. 

DESNUBLÁDO, A, adj. (De des prefixo, 
e nublado). Termo de Poesia. Limpo do 
cerração, de nevoa.—Zttar desnublado. 
— Noute desnublada, clara, sem nuvens. 

DESNÜCAR. Vid. Desnocar. 
DESNUDADO, adj. e part. pass, de 

Desnudar. Nú, despido. 
DESNUDAR, v. act. (De des prefixo, e 

nú). Despir, tirar o vestido ou roupa, 
deixar nú. 

— Desnudar-se, v. refl. Despir-se, fi"^'' 
nú, despejar-se dos proprios vestidos. 

DESNUDÈZ, s. /. (De des prefixo, o 
nudez). Nueza, nudeza, nudez. — 
dizer a vossa paternidade, que, havena^ 
de sahir com as suas damas, pela primei' 
ra vez, a rainha fidelissima, pude eu pe''' 
suadil-a a que sahissem com lenços hrdi^' 
COS em os hombros, de sorte que se reca- 
tasse quanto descobrem os decotadosj 
Deus que regasse a moda, e d'aqui po 
vossa paternidàde inferior o rneu 
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. Pensar d vista das sensíveis provas ãe 
Oitenta prisões que mandei fazer por es- 
'^wdalosa desnudez.» Bispo do Grão Pa- 

Memórias, p. 39. 
DESNUDÈZA. Vid. Desnudez. 
DESNOlo, a, (De des prefixo, e nü). 

despido. 

~Fallou-me clamores: 
^ereis que dizia, 
yuem te me tivesse 
^csnnda em camisa ! 
Eu direi a verdade. 

oii. vic., oBHAs, t. iii, p. 445, (ed. de Ham- 
burgo). 

IlESÓ, adv. Antiga fôrma de Desob, 
DESÓB, adv. (Ue de, e sob). Debaixo. 
DESOBEDECÊR, _v. n. (De des prefixo, 

^ obedecer). Não obedecer, faltar á obe- 
diência, deixar d'executar as ordens su- 
periores, ou de pessoa superior aos 
preceitos divinos. — «O qual he, que sen- 

I nos ameaçados, e atemorizados do 
I ^^nonio, ou de seus ministros, porque 

nam perseueremos no diuino seruiqo, con- 
"^^Ttamos o mesmo temor no que he rezam, 
9^^ tenhamos de Deos, se deixarmos de o 
^^^uir: considerando viua, e efficazmente 
?we se as criaturas nos podem fazer, e 
J^^zem tais roncas, e feros, porque lhes 
'^^deçamos, muito maiores males nos vi- 

do Criador se lhe desobedecemos, n 
^ucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
■'-'IV. vi^ cap. 15. — «Pollo que eu tenho 
para mym que Adaõ, naõ somente peccou 

desobedecer a Deos, comendo dofruy- 
'o defendido, mas tamhem pollo destro- 
Ço que fez na natureza desobedecendo a 
^^os, é6 que em huma mesma obra come- 

dous peccados, & quebrantou dous pre- 
"^itos, assi como quem come tanta carne 
'''í coresma, & tal que lhe faz muyto nojo, 
P^cca dous peccados, hum de comer carne 
tia coresma, outro de gula, ou de se em- 
pecer notauelmente contra o preceito da 
^'^ndade.D Diogo Paiva d'Andrade, Ser- 
mões, Part. I, p. lõ. — líE como elles 
® suas almas carecessem da justiça que 
^ogeita a alma a Deos, não sómente fo- 
^10 transgressores do preceito, que Deos 

a Adão, mas tem a alma em si mes- 
inclinada a desobedecer a Deos.d 

^^em, Ibidem, p. 21. — «.A quantos es 
Carta virem fazemos saber, que con- 

*'»"anc?o Nós como antre os grandes e 
9'>'aves malleficios, que se em os ditos nos- 
*0» liegnos cometem e fazem, assy he tor- 

maad, e desobedeecer aa nossa Jus- 
por que per ella he demostrado ho 

S^ande poderio, que Nos pelo Muito Al- 
Senhor Deos em os nossos sogeitos e 

^turaaes he dado, e per ella outro sy el- 
som regudos e governados a serviço 
e nosso, e a bem e prol cumunal de 
jolgança e assessego, e assy muito 

'^onvem per todos seer temida, e obedeeci- 
porem mandamos, que se alguum de 

Eegnos, de qualquer estado e con- 
que seja, desobedecer, e tomar 

mam em reiva, ou de proposito, ou pera 
oídra qualquer maneira que seja, contra 
alguum Desembargador, Corregedor, .Juiz, 
Meirinho, Alquaide, ou seus homeens. 
Porteiro, jurado, ou outro alguum, que 
tenha ou aja poderio, offlcio, exercido de 
ministrar, ou requerer Justiça per sy mees- 
mo, ou se lho outrem cometer sobre cousa, 
que a seu officio pertença, que per Direi- 
to Comuum, Leyx do Rcyno, e costume, e 
estillo, ou alvidro de quem julgar, algu- 
ma pena corporal, ou pecuniaria mere- 
cer, e se a alguum nosso couto, ou lugar 
acolher, ou a couto, ou lugar d'alguma 
outra pessoa, de qualquer estado e condi- 
çom que seja, que per Nós, ou pelos Reyx, 
que ante Nós Jorom, for privilegiado pera 
lhe valler, que lhe nom valha, e possa logo 
d'hy seer tirado; porque o assy entende- 
mos per serviço de Deos, e nosso, e per 
proveito geeral dos ditos nossos Regnos: 
nom embargando quaeesquer clasulas, con- 
diçooens, e deffezas, que nos ditos privi- 
légios sejam postas; porque nossa mer- 
cee e voontade he determinadamente nom se- 
rem guardadas em os ditos malleficios ; e 
posto que, segundo Direito, Nós dellas ex- 
pressamente aqui ouvessemos de fazer men- 
çom, Nós as avemos por expressas e sabu- 
das, de nosso poderio ahsolluto em os ditos 
casos por nom valliosas.D Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. v, Tit. 6.3, § 3. 

— V. act. Recusar, negar obediencia. 
— Desobedecer a ordem. — Desobedecer 
o ministro, o governo. 

DESOBEDECÍDO, A, adj. e part. pass. 
de Desobedecer. Pessoa a quem se faltou 
com a devida obediencia, ao respeito. — 
O professor foi desobedecido pelos dis- 
cípulos. 

— Pessoa que desobedeceu, que recu- 
sou, negou obediencia. — Tinha desobe- 
decido ao chefe, ás ordens, á auctorida- 
de, á lei. 

DESOBEDIÊNCIA, s. f. (De des prefi- 
xo, e obediencia). Falta d'obediencia^ 
acção de não obedecer a um superior, 
não executando as ordens que ella dá. 
Vid. Contravenção, no artigo Syn.—t Fi- 
lho, ascuyta os preceptos do meestre, e in- 
clina a orelha do teu coraçom, e recibe de 
boamente o amoestamento do Padre pia- 
doso, e afficadamente \ efficazmente) o com- 
pie (compra), porque te tornes per traba- 
lho de obediencia aaquel do qual te partis- 
te per priguiça de desobediencia.» Re- 
gras de S. Bento, Prol. p. 249. — «Po- 
rem mandamos, que estando elle assy na 
terra dasseceguo, se for mester que al- 
guuns navios, caravellas, barcas, ou 
batees, ou geeralmente quaeesquer na- 
vios, assy grandes, como pequenos, ha- 
jam de ir a alguma parte por nosso 
.serviço, elle os possa constranger pero 
ello, e bem assy quaeesquer mareantes, de 
qualquer estado, e condiçom que sejã, 
pera irem, virem, estarem em os ditos 
navios, caravellas, harcas, hatees, e fa- 

zer o que lhes por nosso serviço mandar; 
e se alguuns forem revees, ou negrigentes 
a fazerem seu mandado, como dito he, 
mandamos, que elle os possa mandar pren- 
der, e apenar, segundo a culpa, e deso- 
bediencia, que cada h ',um delles cometter.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 55, 
§ 8. 

DESOBEDIÈNTE, adj. de 2 gen.e part. 
act. de Desobedecer. Que nào obedece, 
inobediente. — Desobediente aos precei- 
tos, ás ordens dos superiores, aos chefes. 
— 1 Porque na batalha da Alfarrobeira, 
que nós ElRey Dom Affonso o Quinto 
houvemos com o Ifante Dom l^edro, alguuns 
nossos naturaaes forom hy da sua parte 
mortos, e outros presos, e alguuns outros 
fogidos; e por o jeito assy seer notorio, 
03 beens de todos os sobreditos forom con- 
fiscados, e appricados aa Coroa dos nos- 
sos Regnos per esse meesmo feito, sem 
pera ello seer necessaria outra sentença: 
e porque alguuns outros acostados ao dito 
Ifante ficarom ao dito tempo per seu man- 
dado em a Cidade de Coimbra, e em al- 
gumas outras Villas e Castellos, contra 
nosso serviço, e outros esteverom e anda- 
rom com Dom Pedro, filho do dito Ifan- 
te, no Castello de Marvom, e em outros 
lugares contra nosso mandado e deffesa, 
e por ello seus heens, assy dos que per 
mandado do dito Ifante ficarom em os di- 
tos lugares, como dos que andarom com 
o dito Dom Pedro, como dito he, som a 
nós confiscados; e nos por as ditas rar 
zooens fezémos, e entendemos ao diante 
fazer mercee de todolos beens dos sxiso dir 
tos, a nós revees e desobedientes, a al- 
guuns nossos naturaaes, segundo nos 
aprouve e aprouver.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv. V, Tit. 120. — «jE assaz con- 
tente devia ser a vossa com meus males; 
e não; dar-me em galardaZ delles essa 
suspeita, e temor; pois meu pensamento 
nunca foi taó desobediente, que cousas 
contrarias a vós quizesse aceitar quanto 
mais polas em obra. n Barros, Clarimundo, 
Liv. n, cap. 12. 

—Substantivãmente: Um desobediente, 
DESOBEDIÊNTEMÊNTE, adv. (De des- 

obediente, com o suffixo «mente»). Com 
desobediencia ; contra as ordens ou von- 
tade expressa do superior. 

DESOBRÍGA, s. f. (De desobrigar). 
Desobrigação, quitação. 

— Desobriga da quaresma, a confissão 
communhão que n'ossa epocha se faz era 
obediencia ao preceito da egreja. 

DESOBRI6AÇÃO, s. f. (Ue des prefixo, 
e obrigação). Exoneração da obrigação, 
dispensaçào d'um dever. 

— Acto e escriptura em que se reco- 
nhece ou dá alguma pessoa por desobri- 
gado de pagamento, fiança, ou encargo 
qualquer. Quitação. 

DESOBRIGADO, adj. o part. pass. do 
Desobrigar. Livre, isento, exonerado d'u- 
ma obrigação cm que estava, quo satisfez á 
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obrigação, ao dever; desencarregado de 
alguma cousa.—«O mesmo fez o passagei- 
ro com tençaõ de se entretjar ao somno, que 
játriunfauade Orianode modo^ r/m eni ne- 
nhuma destas coizas tene parie, sémio as- 
saz interessadas em os J açores do hospe- 
de, que como aquelle, que entrava em no- 
vos cuidados, deu mil voltas ao pensa- 
mento, achando menos sahidas a seu de- 
zejo, que enleíos á sua determinação: po- 
rém como sempre he certa a victoria con- 
tra estes receios, se deliberou em escrever 
áquella que naõ vira, parecendo-lhe, se o 
nad Jazia, que faltava á opinião que del- 
le publicara (que este he o caminho, por 
onde muitas vezes se empenhaô vontades 
desobrigadas a cuidados, que põem a vi- 
da em cativeiro; e o primeiro siynal de 
estar perdido he querer ganhar terra com 
amor quem o receia) o passageiro em si 
determinado, receando que ao outro dia 
lhe faltasse tempo, e segredo para escre- 
ver, ou também porque já a tardança lhe 
era mais penoza que a eleição, escreveu 
na maneira seguinte.n Francisco Rodri- 
gues Lobo, O Desenganado, p. 11. — 
tComo lhe já tivera amor, e ainda por 
seus merecimentos o estimava, posto que 
aggravada de suas mudanças, naõ deses- 
perou da satisfaçao: mas, como era dis- 
creta, naò se deu por vencida, antes se 
quiz mostrar desobrigada : e assim fin- 
gia que aceitava, e lia a carta contra seu 
gosto, mais levada de cortezia, que de af- 
feição: e escondendo todos os signaes da 
sua, respondeu á carta de Arcdio desta 
maneira.r) Idem, Ibidem, p. 134. 

— Dos moradores d'esta terra nos es- 
quecia dizer que sahimos muito dssobri- 
gados. 

— Homem desobrigado, sem mulher, 
nem iilhos. 

— Pessoa desobrigada, a que cumpriu 
com o preceito da egreja, confessando-so 
6 commungando pela quaresma. 

— Soldado desobrigado. Vid. Refor- 
mado. 

DESOBRIGAR, v. act. (De des prefixo, 
e obrigar). Livrar, absolver, exonerar al- 
guém d'alguma obrigação ou encargo, 
eximir, isentar. — Desoorigar os solda- 
dos do juramento que prestaram. — Des- 
obrigar alguém do trabalho, do dever. 

—Desobrigar da divida, fiança, liaver 
por quite e livre, perdoar. 

— Desobrigar cousa empenhada, des- 
empenhar, pagar por outrem a divida que 
deu logar ao penhor, á hypotheca, á pe- 
nhora. 

— Desobrigar do cumprimento da pa- 
lava. — <iE requerendo se fizesse d'isso 
assento per autoridade publica, Balthesar 
Ribeiro escrivão d'alfandega, e da feito- 
ria o fez, e todos os que votaram o assi- 
naram; mas os capitães, e soldados, que 
hyam na armada, jeitos num corpo disse- 
ram todos que elles nam eram outros, nem 
menos dos que pouco antes juráram de ir 

] áquella empresa, e nella vencer, ou mor- 
j rer pula h mra, e íé de lesv Christo: nem 

fé entam acontecera cousa, que os deso- 
brigasse de seu juramento.'' Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 9. 
— <í8e a firmeza com tu disseste (replicou 
Umbrano) he virtude de varão, em nenhum 
tempo deve hum homem fazer mudança, 
senão quando sentir huma mulher affei- 
çoada a outrem; que então, por naõ ir 
contra a lei da natureza, que he buscar 
Amor forçado em vontade alheia, poderá 
mudar-se. Ainda assim (disse Rizeu) o 
não desobriga a razão, e só a terá para 
se mudar quando, despois de huma mu- 
lher o amar muito tempo, o deixa por ou- 
trem, a quem ella antes tinha deixado, 
por naõ conquistar de novo com p/oucas 
esperanças o que outro tempo possuia sem 
receio, a trocar o estado com quem lhe te- 
ve já inveja.» Francisco Rodrigues Lobo, 
Primavera, p. 278. 

Tempóva esse psaltciro, 
Que o raou sem contas quebrado 
Ficou, pastor pendurtido, 
No gaúcho de hum amiciro 
Em fé do tempo passado, 
Nem esperes que a cantiga 
Tr.ite drf coiziis d'araor, 
Que n ventura minha imiga 
JA do amor me desobriga: 
Deos sabe o que era melhor. 

IDEM, ECLUOA, p. 291, 

— «E não nos desobriga o ser sabida 
de todos, ouvida cada dia dos pidpitos, 
lida -em muitos livros, e escrita em to- 
das as lingoas.tí Fr. Luiz de Souza, His- 
toria de S. Domingos, Liv. i, cap. L 

— Desobrigar-se, v. reji. Fazer a sua 
obrigação, cumprir o que lhe for deter- 
minado superiormente ; satisfazer qual- 
quer compromisso que anteriormente se 
tenha feito.—Desobrigar-se da promessa, 
do voto, da fé dada, da execução.—Des- 
obrigar-se do cumj)rimento da palavra, 
satisfazer ao seu dever. 

— Desencarregar-se d'alguma cousa. 
— Desobrigar-se dos filhos, eximir-se dos 
deveres paternaes. 

— Desobrigar-se da quaresma, confes- 
sar-se e commungar segundo o preceito 
da egreja catholica romana. 

— Desobrigar-se, dar-se por desobri- 
gado, nào cumprir com o dever que jus- 
tamente se exige, negar-se a alguma cousa 
razoavelmente pedida.— n Passada a noi- 
te, deixou Tirzea o cazal, e ficáraõ os 
velhos tam obrigados de suas partes, e 
cortezia, que assim sentirão a despedida, 
como se jora de mais tempo o conheci- 
mento : e vindo ella acodir ao seu reba- 
nho, que eraõ horas de tirar dos curraes, 
quiz saber o que acontecera a Florido a 
tarde passada, porque dos seus bons suc- 
cessos dependia o viver contente: e do- 
brando o valle, o vio estar com Lereno, 
de quem elle se apartára na montaria, e 

I naquella hora tratavaõ do lobo, que os 
\ dispartira : e como a pastora não se, atre- 

I via mais que a veilo por entre humas cíi - 
lores, se desviou, mas naõ tam longe, 
deixasse de ouvir cantar a Lereno, o 
se naõ pôde desobrigar dos rogos de 
rici.o, e temperando huma lyra, senio^ ^ 
ao pé de hum salgueiro cantou este sondo- 

Fofjeme a luz do Sol qnando amanhece, 
Vejo estrollas no Oco ao meio diii; 
E eiitaõ sinto do inverno ii mór porfia, 
Quando o ver lò mais arde, e mais florec", 

FBANC. U. Lono, PJIIMAVEKA J). 

Se te deo Natureza hum gósto lindo, 
Toma conforme a ellc huin geuio brando: 
Vè, que nào quero, de te andar servindo, ^ 
Mais prêmio, que a Ventura de teu mando. 
A meu mal este allivio permittindo, 
Com bem ponco te ir:Í8 desobrigando : 
Auibos sujeitos a afteição nos traga,_ 
Tu sem mais detrimento, eu sem mais paga- 

IDKM, O DESENGANADO, p. 174. 

— «Desobrigava-se o ministro na Q"?' 
resrna com o padre Alexandre Duarte » 
companhia, em Santo Antão.^ Bispo 
Grão Pai'á, Memórias, p. 149. 

DESOBRIGATÔRIO, A, adj. (De des pre- 
fixo, eobrigatorio). Que desobriga.— 
sa desobrigatoria. 

DESOBSTRUCÇÃO, s. /. (De des pre- 
fixo, e obstrucção). Acção dc desobstruir* 

— Termo de Medicina. Acção de tirar 
os obstáculos ao curso das matérias nos 
conductos obstruídos. 

DESOBSTRUGTÍVO, A, adj. Vid. Dss* 
obstruente. 

DESOBSTRUÊNCIA, s. /. (De des pre- 
fixo, e obstruencia). Termo de Medicina- 
Desembaraço dos vasos ou orgãos de - 
obstruídos. 

DESOBSTRUÊNTE, adj. 2 gen. e f' 
pass. de Desobstruir. Termo de Mediei 
na. Que desfaz, que desobstruo, V-''» 
a obstrucção. — Ãledicamentos, remédio 
desobstruentes. 

—Substanti vãmente: Um desobstrueD 
te muito energico. 

t DESOBSTRUÍDO, adj. e part. 
de Desobstruir. Desoppilado, livre 
obstrucção.—As glandulas estão 
struidas jjelo uso de meios therapéuti<^ 
apropriados. — Figado desobstruído- 
Vasos desobstruídos. a 

DESOBSTRUIR, v. act. (De des pre»' 
xo, e obstruir). Desfazer, destruir ^ ^ 
strucção ou obstruções, desoppilar; desi'^ 
pedir o curso dos rios, dos fluidos, ^ 
desapparecer os embaraços que obstain 
esse curso. , 

— Termo de Medicina. Livrar ° 
strucção, combatel-a.—Desobstruir o ^^5 ' 
o figado, as glandulas, etc. , 

— Figuradamente : Desembaraçar, 
fazer os impedimentos; remover os 
staculos e difficuldades na execução 
qualquer negocio. 

— Destruir os estorvos que se opp 
ao desenvolvimento e progresso com 
ciai, industrial, agrícola, etc. 
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DESOCCASIONÁDO, a, ac7^'. (Dè despre- 
zo, e occasionado). Fóra da occasião, 

o tempo, d'um modo extemporâneo. 
"-Privado da occasião, do ensejo, da 

opportunidade. — Aijui me vejo desocca- 
®|Onado de gozar o que tanto se deve apre- 

na vida, como são as conferências 
>obre doutrina instricctiva. 

DESOCCORRÊR. Vid. Dessoccorrer. 
DESOCCUPAÇÃO, s./. (De des prefixo, 

p ^t^cupação). O deixar d'estar occupado. 
estação do trabalho, da ocoupação; ex- 

^^usao de lidas, descanço, quietação, so- 

desoccupàdamènte, adv, (De des- 
®®cupado, com o suffixo «mente»). Sem 
occupaçào, sem embaraço, ociosamente. 

DÉSOGCÜPÁDO, adj, e part. jjass^ de 
fisoccupar. Não occupado, livre de cvii- 
^dos ou de embaraços, ocioso, sem em- 

que não é obrigado a trabalhar. 
'~-Homem desoccupado. 

' Livre d'uma certa ordem de traba- 
"03, mas sujeito a desempenhar imme- 
_ ^ta ou proximamente outros. — «O go- 
^^^ador deo grande expediente á escri- 

do Reyno, e ao despacho das náos, 
^^pedindoas pera irem tomar sua carga ; 

® ficando desoccupado, mandou fazer gen- 
® da terra pelas Ilhas de Goa, e de to- 

ajuntou mil,e quinhentos Lascaríns, 
?Me lhe melhor pareceram pera as ar- 

que repartia por Naiques, e Capi- 
aes, fazendo-lhes suas pagas, e dando- 

seus mantimentos, e embarcações se- 
P']'''adas.y> Diogo do Couto, Décadas, IV, 

VII, cap. 2. 
. Vazio, não occupado, livre, despe- 
jado— Praça, posto, casa desoccupada. 
"^Villa, cidade, campo desoccupado do 
^^irnigo, 

~~ Termo d'Agricultura: — Terras des- 
®'^cupadas, as que, depois d'uma produc- 

ficam aptas para novo amanho. 
— Horas ou tampo desoccupado, vagas, 

que se não trabalha. — <íAi amigo 
(®ísse elle com hum grande suspiro) per- 
^fi-me; que hem sei o que te devo, e o 

que faço.; porém não estou em estado 
® obedecer á razaò: deu-me a fortuna 

S^ande golpe, estou ainda sem tino, e a 
J^Hda jresca; quizera morrer delia, e naõ 

porque me naõ deixaõ perder a 
meus males, que a querem ter para 

atormentarem sem fim neste cuidado: 
Wzera-te dizer os principios delle, e o 

em que me pioz; mas nem eu estou 
'0^ yiíizo j)ara o fazer, nem o tempo, e 

, ^^gar saõ desoccupados, que já a gente 
® aldea se levanta, e ouço na nossa pou- 

rumor: deve ser que o senhor delia, 
'^0 ouvio os gallos, acordou a acodir ao 

exercido como bom pastor: porém te 
^1'mo que podéraõ muito comigo tuas 

^^^avras, p)ois te respondo, e me detenho; 
por mim te pague esta boa obra, e 

^descance; pois es queixozo, quero-me ir 
comtigo: porém naõ dezejára mais 

companhia.D Francisco Rodrigues Lobo, 
O Desenganado, p. 73. 

— Figuradamente: Livre de sentimen- 
tos physicos ou sensações; isento do sen- 
timentos moraes, que tem a imaginação 
despreoccupada d'impressões desagrada- 
veis, penosas, afflictivas. — «Assim digo 
eu (continuou a primeira) que naõ deve 
sentir nenhum mal quem os fala tam bem; 
mormente quem está desoccupado de sen- 
timentos o que recebe tanta pena dos que 
outrem padece, aqui'Io ou nasce de hum 
homem costumar por traje queixumes, ou 
querer Jalar discreto á conta d'elles.t 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desengana- 
do, p. 8. 

DESOCCUPAR, V. act. (De des prefixo, 
6 occupar). Cessar d'occupar alguma pes- 
soa ou cousa; prescindir da continuação 
de favores, de serviços, do prestimo. 

— Deixar livre ou desembaraçado al- 
gum logar. —Desoccupar a casa, a praça, 
o posto. 

— Figuradamente; Desoccupar o ani- 
mo de cuidados, despreoccupar o coração. 

Estando já deitado no áureo leito, 
Oiule imaginações mais certas silo, 
Kevolvenílo contino no conceito 
De seu ofiieio c sangue a obrigação. 
Os olhos lhe oeeupuu o soinno acceito. 
Sem lhe desoccupar o coraçào ; 
Porque tanto que Inssose adormcec, 
Morpheo em varias formas lhe appareeo. 

CAM., Lus., c. IV, est. G8. 

— Desoccupar-se, v. refl. Desembara- 
çai'-se d'uma occupação qualquer, d'um 
negocio, d'uma cmpreza, missão, etc. — 
a Mas d'aqui se entenderá a moderaçam, 
e inteireza do P. Francisco no exercido 
d'aquella piedade, e brandura, com que 
Heliseu se offereda á dona de Suna pera 
lhe valer com o Rey, ou seu geral que 
posto que seja virtude, e muytas vezes esté 
bem ás pessoas religiosas, nam deixa d'es- 
tar sogeita aos enganos do Imigo, que 
quando menos com o ceuo d,'estas obras de 
caridade, e misericórdia corporais pre- 
tende pejar o tempo, e alguma hora chega 
a tirar o gosto, e com elle o intento, e zelo 
das espirituais, achandose muy depressa, 
e sem se sentir solicitador, e secretario 
de negados seculares, e ainda corretor, 
quem entrou por confessor, e padre espi- 
ritual; sendo porem verdade que os sa- 
grados Apostolos até da distribuiçam das 
esmolas da Igreja, e sustentaçam da com- 
munidade doa fieis se desoccupàram por 
se dar todos á oraçam, e pregaçam do 
Euangelho.f Luccna, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. v, cap. 23. — tNas 
primeiras campanhas mostrou que era 
aquella a sua verdadeira vocação, sem to- 
davia se desoccupar dos livros proprios 
d'um soldado.y> Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias. p. 78. 

— Ficar desoccupado, livre, despejado. 
— Desoccupou-se a casa, o posto, a in- 
stancia. 

— Desoccupar-se d'outrem pard cuidar 
em si, ou de si própria. 

— Termo Popular. Alliviar-se, parir, 
dar á luz o féto. — Aquella mulher está 
próxima a desoccupar-se, perto do ter- 
mo da prenhez, próxima ao parto. 

DESOCHÉNO, A, adj. (Do origem incer- 
ta). Termo de Manufactura, ou de Tecela- 
gem. Teia de 1800 fios d'ordidura. — 
Panno desochcno. — Teia desochena. 

DESOFFUSCADO, adj. o part. pass. de 
Desoffuscar. Desassombrado do que of- 
fusca, desobscurecido, livro da nevoa ou 
dos vapores que o ofFuscava. 

— Figuradamente : Entendimento, ra- 
zão desoffuscada, livre da allucinaçSo. 

DESOFFUSCAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e offuscar). Tirar o que ofFusca ; dis- 
sipar a nevoa, os vapores que offuscam 
ou obscm*ecem alguma cousa. — O dia, 
o ar, o céo, o horisante desoiTuscado. 

— Figuradamente: Tirar a allucina- 
ção, illuminar, esclarecer. — Desoffuscar 
a razão, a entendimento. Vid. Desofus- 
car. 

DESÓITO. Vid. Dezoito. 
DESÒJE, adv. Aptiga forma por Desde 

hoje. — Desoje par diante. 
DESOLAÇÃO, s. f. (Do latira desola- 

tione). Devastação, estrago,"calamidade, 
ruina total, assolação. —Desolação d'um 
paiz, d'uma nação. Vid. Desolar. 

DESOLÁDO, adj. e part. pass. de Des- 
olar. Assolado, devastado, destruido, ar- 
ruinado. — A desolada cidade, o reino 
desolado e destruido de suas prindpae» 
grandezas. — A desolada virgem, em so- 
ledade, inconsolavel. 

DESOLADOR, A, adj. (Do thema desola, 
de desolar, com o suffixo «dôr»). Que 
causa desolação. —Estragos desoladores 
do campo, da .serra.—Abominação deso- 
ladora.—Monstro desolador da suapatria. 

— Substantivamente: Um desoladôr 
dos seus bens, que os arruina, destruidor. 

DESOLAR, v, act. (Do latim desólare). 
Assolar, devastar, destruir, arruinar. = 
Usado no sentido de affligir, desconso- 
lar, angustiar, consternar, magoar, 6 gal- 
licismo escusado, e por isso nuijca se de- 
vo empregar n'este sentido. 

— Deixar solitário ou deserto, destruir, 
arruinar completamente. 

DESOLHEIRADO, A, adj. (Do des pre- 
fixo, e olheiro). Que tem nodoas ou pi- 
saduraB'á volta dos olhos, olheiras. 

DESÔLTAMÊNTE, adv. Vid. Dissolu- 
tamente. 

DESOLUÇÃO. Vid. Dissolução. — tNo 
tempo do Pontificado da Papa Alexandre 
sexto, houue na corte de Roma muita sol- 
tura de viuer, & se daua dissimulada- 
mente licença a todo genero de viço, de 
maneira que grandes pecados se reputa- 
uão por veniaes, ao que hos reis dom 
Fernando, dom Emanuel, tendo disso 
certas informações, quomo bõs, cÊ Catho- 
licos Chrietãoe quiterão acodir, & huma 
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das primeiras cõusas em que ambos pra- 
ticarão em Toledo foi sobreste negocio, 
onde tiuerào conselho, <Ê ho mesmo em Ça- 
ragoqa, & nelle foi determinado, que ca- 
da hum delles, per seus embaixadores, 
mandasse amoestar ho Papa, & pedir- 
lhe, quomo obedientes filhos da Egreja Ca- 
tholica, que quisesse poer ordem, & modo 
na desolação de vida, costumes, & expe- 
dido de breu.es, bulas, & outras cousas 
que se em corte de Roma tratauão de que 
toda ha Christandade recebia scandalo.t 
DamiSo de Goes, Chronica de D. Ma- 
nuel, Part. I, cap. 33. 

DESOLÜTO, adj. e part. pass, irreg. 
de Desolver. Dissolvido, desatado. Vid. 
Dissoluto. 

DESOLVÊR. Vid. Dissolver. 
DESONERÀDO, adj. e part, pass. de 

Desonerar. Exonerado, dispensado do 
ônus, da obrigação ; desobrigívçüo do em- 
prego, do serviço, d'um dever. 

DESONERAR, v. act. (De des prefixo, 
e onerar). Desobrigar, descarregar, dis- 
pensar do serviço, do ônus, da obrigação. 
Vid. Exonerar. 

DESOPILAÇÃO, s./.^(De des, c opila- 
ção). Termo de Medicina. Acção e eífei- 
to de desopilar; desobstrucção d'alguma 
parte opilada, obstruida. — Desopilação 
dos vasos. — Desopilação do baço, do fí- 
gado, das glandulas. 

DESOPILÁDO, adj. e part. pass. de 
Desopilar. Termo de Medicina. — Liure 
da opilação, desobstruido. 

— Figuradamente : Nuvem desopilada 
de vapor, descarregada. 

DESOPILAR, V. act. (De des prefixo, e 
opilar). Termo de Medicina. Tirar, des- 
fazer a opilação, desobstruir. — Desopi- 
lar o figado, as glandulas, o baço, etc. 

DESOPILATiVO, A, adj. (De des pre- 
fixo, e opilativo). Que é proprio para 
desopilar, desfazer ou dissipar as obstruc- 
ções. 

— Syn. : Desobstruente. 
DESOPPRESSÃO, s. /. (De des prefi- 

xo, e oppressão). Acção e eífeito de des- 
opprimir; allivio, estado do que se acha 
livre da oppressão. 

DESOPPRESSÕR, adj. (De des prefixo, 
e oppressor). O que, a que desfaz a op- 
pressão, que soccorre os opprimidos. — 
A mão desoppressora d'injelizes. 

— Substantivamente : Um desoppres- 
sor. — O trabalho bem remunerado é o 
desoppressor da miséria, quando acom- 
panhado d'uma bem entendida economia, 

DESOPPRIMÍDO, adj, e part. pass. de 
Desopprimir. Livre d'oppressão; desag- 
gravado. 

DESOPPRIMÍR, V. act. (De des prefi- 
xo, e opprimir). Tirar, ailiviar da op- 
pressão, desaggravar. 

DESORAR. Vid. Dessorar. 
DESÕRDEM, s. f. (Do des prefixo, e 

ordem). Falta d'ordem, de regularidade; 
transtorno, confusão, desarranjo, pertur- 

bação das cousas que se achavam bem or- 
denadas physica ou moralmente. — Pôr 
em desordem. — Causar, fazer AesarAem. 
—«Ho que tudo se seguio a estes Regnos 
per seu azo delles, ás sutilezas de seus ne- 
gocias, depois que tiuerao nome de Chris- 
tãos, & poderão tratar em muitas cousas, 
que pelo direito canonico expressamente 
lhes eraõ defesas, das quaes huma era 
naõ arrendarem hos dizimos das Egrejas, 
nem nenhumas nouidades, do que se se- 
guia naõ hauer naquelle tempo tantas ve- 
zes carestia de mantimentos, quomo hou- 
ue depois que elles começaráõ a tratar 
nisso, fazendo alexiantar ho preço ás no- 
uidades da terra, quomo se ho que ella 
cria, fosse trazido de fora do Regno, por 
falta que dellas houuesse, ao que se tam- 
bém acustumarm hos Christãos velhos, 
que nesta parte ho fazem com menos te- 
mor de Deos, & medo das justiças que 
hos nouos, com ousadia de nome de Chris- 
tãos lindos, & de mais validos, & apa- 
rentados na terra que estoutros, da qual 
desordem se seguio, dentno pera cá, não 
tão somente aleuantar ho preço dos man- 
timentos tora de toda razão, mas com elle 
ho de todo ho genero de mercadorias, á 
qual carestia (passando, sem pintar de suas 
verdadeiras cores, mais ha desordenada 
auaricia dos vendedores que ha pestijera 
cobiça dos arrendadores) se naõ poderá 
acodir se não com isto ser ao contrario, 
recolhendo ho Ecclesiastico hos dizimos 
das Egrejas, & hos seculares has noui- 
dades,' que lhes Deos dá, em suas casas, 
& cileiros, & dali per fim, ou per seus 
criados, ék feitores has mandarem vender, 
quomo se antiguamente fazia nestes Re- 
gnos.» Damião do Goes, Chronica de D. 
Manuel, I^art. i, p. 38. — «A oiitra que 
hum dos grandes benefícios que nosso Se- 
nhor pode fazer a huma pessoa, he come- 
çarlhe a dar conhecimento de si, & de sua 
ley em tempo que não tenha que do mar 
mais que a desordem da natureza: por- 
que se ella tem tanto que fazer, que será 
junta CO costume ? mas isto não o sente se- 
não quem o tem por mao.» Diogo de Pai- 
va d'Andrado, Sermões, Part. i, p. õ.— 
«.Mas nunca se sentio, nem suspeitou que 
escreuesse a elRey, ou desse conta ao Go- 
uernador das desordens de nenhum par- 
ticular : e sendo alguns de grande prejui- 
zo, e escandalo á noua christandade, que 
elle tinha no coraçam, e trazia nos olhos, 
pedia com instancia a S. A. prouesse dos 
remedios, que podiam ter as cousas, sem 
tocar nos autores do mal, como quem o 
aborrecia a elle, e os nam perseguia a 
elles.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 22, 

Nem um ai: mãos atás, e um nó valente 
De rijo esparto — Nuno so, que em tanta 
Desordem conservou cordura o alma, 
Des mãos do frade toma a cruz que guiava 
A procissào burlef<ca, e a golpes vivos 
Co'a bandeira da fe a iníieis combate. 

OAUEETT, D. BBANCA, C. II, Cap. 24. 

—<í.Leia quem gostar por sua ordem ^ 
desordens do author, que me parece 
de ser enfermo porque vae gastando o oo 
humor.* Bispo do Grão Pará, MemoriaSi 
p. 45. 

Pois donde tal desordem nasceria V 
Da fraqueza nasceo de hum peito humano, 
Que do mesmo que teme, se confia. 

J. X. DE MATTOS, EIMAS, p. 35 (3.* cd.)- 

— Desconcerto, desmancho, desregr^^ 
mento, excesso, intemperança; 
ridade de costumes, de procedimento, 
solução. 

— Pendencia, briga, desavença» 
tim, alvorôto, tumulto. 

— Termo de Medicina. Transtorno, 
desarranjo orgânico ; perturbação, 
ção nas funcçòes vitaes.—outro " ''' 
netico dispus huma bebida cordeal atU 
perante em quantidade de tres quartu^^'^ 
em cuja composição entravão outo 9'''^, 
de Laudano opiado. Sucedeo que esta ^ ^ 
bida ficasse ao pé da cama do doente; 
havendo de uzar d^ella por seis vezes j P 
gou do vidro sem ser visto; (Ê bebeo iw 
ramente todo o cordeal; seguio-se . 
dezordem o converter-se o phrenesi) 
Lethargo ; & se vio tão arriscado na 
desta segunda queixa, não sem ^ 
dadas prezumpçoens de milagre.t 
Luiz d'Abreu, Portugal Medico, p- ^ ' 
§ 1(36. , 

—Loc. ADV.: Em desordem, desor 
nadamente, confusamente. 

— Desordem bella, (Usa-se só na 
sia lyricaj. Devaneio, vagueação dapoa 

^^TeSORDENÂDAMÊNTE, adv. (De 
ordenado, com o suffixo «mente»)- ^ 
ordem, confusamente; sem modera^ ' 
excessivamente; dissolutamente; com 
alinho.—Cabellos soltos desordenadafflB 
te. — d.De nos amarmos desordenada® 
te nos privamos da privança de ^ ' 
que nos ama mais do que nós nos saoe 
amar, e nos tem o parayzo aberto, 
tivermos para elle o coração cerrado.^ g 
Joanna da Gama, Ditos da Freira, P' 
(ed. de 1872). j 

t DESORDENADÍSSIMO, A, adj. sup&r^ 
de Desordenado. Muito desordenado- 
Gosto desordenadissimo, excessivam® 
depravado. ig 

DESORDENÁDO, adj. e part. 
Desordenar. Posto em desordem, ova 
fusão ; dcsarranjado, desconcertado, i" ^ 
tornado, perturbado, fóra da o*" „ 
Exercito desordenado.— Os .Qt' 
tavam desordenados, em completa « 
dem, confusão. ^ o 

— Excessivo, immoderado.—■ 
Infante fazemos saber a vós Juizes, 
readores, e Procurador, e homeSs 00 
todas as Cidades, Villas, e luguares 
gno d'ElRey msu Senhor, que Nós a'' 
per certa enformaçom, que em muiio^ 
tes luguares dos beesteiros do cont'^> 
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™ cada hum ãelles ha d^aver, segundo o 
^lurnerQ antiguo, nom som dados, nem com- 
pndos jjor mingua dos offici.aaes que fo- 
^"^3 e ora som, e quando lhas requerem, 

Jazem em ello muitas sayorias, e ou- 
'pousas deshordenadas, de que se o 

V^voo muito agrava, do que a Nós nom 

Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
' • "O, g 26. —(lE ora andando por 

^^ossos Hegnos, vierom a nós muitos cla- 
Wores e aggravos de toda Clerezia, di- 

^ «ssy pai' nós, e jjelos 
' íietx nossos Antecessores com boa 
^nçom fora virtuosamente hordenado, por 

esquivar e refrear o dito pecado, al- 
9^1-Ung Meirinhos, Alquaides, Justiças, e 
'^^tros moradores dos ditos nossos Hegnos, 
''^ovj.dos de deshordenada cobiça, perver- 
^0 ho verdadeiro entendimento das ditas 

'^''"'ienaçooSs, e lhes faziam grandes ag- 
3'''avos a quaesquer molheres, que alguum 
^6'"üiço faziam aos ditos Clérigos, a sa- 

em lhes amassarem jjam, ou os ser- 
cm suas enfermidades o velhice, ou 

'^''drem roupa, ou lhes fazerem de comer, 
em outros, semelhantes serviços, por 

1'"® dinheiros, ou por alguum outro bem- 
/azer qxig delles ajam, j:irendenão-as sem 

cíias querellarem, e sem lhes provarem 
com os ditos Clérigos ouvessem algu- 
afeiçom de peccado, nem que com elles 

^'■'jessem por suas harregans, e teendo as 
p^isooês perlongadas, despeitando-as, 

® ^efamando-as, e nom avendo pena al- 
ainda que lho nom provassem ;per 

guisa que os ditos Clérigos, nem por 
dinheiros, nem por oídro bem-fazer, 

'"■om, podem achar molheres, que lhes fa- 
alguns dos ditos serviços, os quaes 

"ossos Hegnos se nom costumaõ fazer 
per molheres.y» Ibideni.Liv. v, Tit. 

§ 4.— (íE vista per nós a dita Ley, 
Aclarando em ella dizemos, que nom soo- 

'"^^nte aja lugar nos Officiaaes da Justiça, 
'"'^ais cm quaeesquer outros nossos Ofp,- 
'^jftaes, assy da nossa Corte, como de jóra 
^Ita, em qualquer parte de nossos Hegnos 

' Senhorio, perante que as ditas molhe- 
requererem seus desembargos ; porque 

vezes acontece, que por causa de 
. ojfeiçom deshordenada, os ditos Ojji- 

se movem a fazer erros em seus 
Macios em nosso desserviço, o que a nós 

do tolher e d'esquivar, quanto com 
e aguisada razom podermos.» Ibi- 
Liv. V, Tit. IG, § ò.— líQuer di- 
todos aquelles que se occup/ão em 

^^^i'murar, ou falar cousas vãs, & des- 
uenfidas, são como demonios palreiros, 

guardão em tudo suas lei/s, (È costu- 
& sinteDeos tanto (acreseêta Gille- 

o dano que fazem estes demonios, 
' para melhor dizer endemoninhados com 

más lingoas que o atromentão ainda 
''ís do que o procurarão jazer os judeus 
J'^uessando-lhes a cabeça com agudas es- 

P^ihas.» Thomaz da Veiga, Sermões, 
' • 84, col. 1, 
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Lassos dc combater, de saiiguo oxhaustos, 
Qiio a jorros coitb dos golpeaflos membros, 
Os quu íbrtfs oiorcitos venecram, 
E são terror de t)el)ic'osa3 bostus 
Ante uma vil. ão.sordenada turba 
Du alvoratada plebe ja suceiimbcm. 

GARRKTT, D. BRANCA, C. VII, Cap. 26. 

— Figuradamcntc; Appetites, desejos 
desordenados.— Vontade desordenada,ex- 
travagante. — « Vontade desordenada ar- 
mada sobre o incerto, perverte o juizo, que 
a faz carecer do conhecimento da verdade.» 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, p. 
68. 

—Ambição desordenada, desmedida.— 
(íEaras vezes são as victorias tão seguras, 
que um desordenado appetite as não possa 
tornar abortivas.» Eschola das Verdades, 
p» 1G8. 

DESORDENADÔR, A, s. (Do thema des- 
ordena, de desordenar, com o suffixo 
«dôr»). O quo, a que desordena. 

DESORDENÀNÇA, s. f. (De des prefixo, 
e ordenança). Falta d'ordcnança, d'or- 
dem, de disciplina militar na guerra, em 
acçSo, batalha. 

— Falta d'ordem, confusão, transtorno, 
perturbação.—A desordenança tem mui- 
tas vezes por origem o pouco tino da au- 
ctor idade. 

DESORDENAR, v. act. (De des prefixo, 
e ordenar). POr em desordem, confusão, 
desconcertar, desarranjar, inverter a or- 
dem ou a boa disposição das cousas phy- 
sica ou moralmente.—Desordenar as fi- 
leiras, os navios.—Desordenar o exer- 
cito inimigo, púl-o em confusão, em de- 
bandada. 

— Perturbar, ti-anstornar. 

Ecclypsa-ía do Coo a hu SürtMm, 
Aberta a jiorta dViidi' amor vivia, 
O final transe tudo desordeun, 
A vida foge, amor só iiào fugia; 
Parixe que ua gloria dc.a. a pena 
Elle cornsigo mesmo com])(!tia, 
Vertendo mais onfAo do hido cxMiigue 
Do intenso fogo e «rdo:-, que d'iigiia o sangue. 

BOL. DE .MUUHA, NOV. DO IIOMKM, C. II, Cât. 10. 

— Desordenar-se, v. refl. Sair fóra da 
ordem, transtornar-so, baralhar-se, con- 
fundir-se. — Os soldados, os esquadrões 
desordenaram-se. — o Os seus tanto que 
se viram sem Capitíjo, comcçáram a des- 
ordenar-se, e os nossos a matar nelles, 
sem perdoarem a algum. y> Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. vit, cap. i3. 

— Figuradamente : Desconcertar-se, 
desníandar-so, commetter excessos, dcs- 
comcdir-se. — Desordenar-se nos aj^peti- 
tes, nos prazeres. 

DESORELHÁDO, adj. e part. jjass. do 
Desorelhar. Que nào tem orelhas, a quo 
se cortaram as orelhas. 

DESORELHAR, v. act. (De des prelixo, 
e orelha). Privar das orelhas; cortar, 
tronchar as orelhas. — Desorelhar os es- 
cravos.—Desorelhar cavallos. 

ÜESORGANISAÇÂO, s. /. (De des pre- 

fixo, c organisação). Termo de Medicina. 
Acção o efi^eito de desorganisar; estado 

■ do que está desorganisado ; destruição de 
um orgão do corpo animado; alteração 
profunda d'um orgão ou d'uma porção de 
orgão, cuja forma, estructura, e consis- 
tência são mudadas, o no qual não po- 
dem restabelecer-se as funcçSes vitaes. 
— A. desorjanisação do figado, do pul- 
mão. 

— Figuradamcntc : Desarranjo, desor- 
dem, destruição da organisação. — Des- 
organisação do exercito, do estado, d'um 
império. — Desorganisação d'uma admi- 
nistração. 

DESORGANISÁDO, adj. e part. pass. 
dc Desorganisar. De que se destruiu a or- 
ganisação, que se desorganisou. — Um 
pulmão desorganisado. 

— Figuradamcntc : Um serviço desor- 
ganisado. 

DESORGANISAR, v. act. (De des, o or- 
ganisar). Termo dc Medicina. Destruir a 
organisação d'uma pai*te, d'um tecido.— 
O cancro desorganisa os tecidos que ataca. 

— Figuradamcntc : Desorganisar um 
serviço publico, um estado, uma corpora- 
ção. - • 

— Desorganisar-se, v. refi. Perder a 
sua organisação. — O figado desorga- 
nisa se rapidamente sob a influencia dos 
climas quentes. 

— Figuradamcntc : A França parecia 
desorganisar-se durante a guerra com a 
Prússia. 

DESORIENTADAMÊNTE, adv. (De des- 
orientado, com o suffixo «mente»). Dc 
modo desorientado, sem rumo, sem di- 
rccção certa. 

— Figuradamcntc: Alienadamente, dc 
modo desatinado. 

desorientado, part. pass. de Des- 
orientar. Que se desorientou, que perdeu 
o rumo, quo ignora a direcção cm que 
caminha no mar. — Os navegantes i^er- 
deram a bússola; jicaram desorienta- 
dos. 

— Por extensão : Que não sabe a di- 
recção d'um caminho, rua, estrada cm 
que SC acha. — Andavam desorientados 
nas ruas de Lont^res. 

— Figuradamcntc : (^uo perdeu o fio 
das idêas, quo está fóra do curso regular 
das operações intellectuaes, desatinado, 
alienado, louco. 

DESORIENTAR, v. act. (De des, e 
orientar). Fazer perder o conhecimento 
do lado de que o sol nasce, do oriente. 

— Fazer perder o rumo, a dirceção 
que se seguia. 

— l''igiu'adamonte: Embaraçar, fazer 
sair do íio de idèas ou exposição que se 
seguia. 

— Desorientar-sv., v. rejl. Perder o cq- 
nhecimento do lado do que nasce o sol. 

— Perder rumo, a direcção. 
— Alienar-se, embaraçar-se no fio das 

iduas, ctc. 
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— Desatinar. 
DESORNÁDO, part. pass. dc Desornar. 

A que se tiraram os adornos. 
— Que não tem adornos, desenfcitado. 
— Figuradamente: singelo, simples, 

despretoncioso. 
Soem as vczea ser mais estimadas 
Aspalidas espigas puramente 
Offereeiflas, que o ouro refulgente 
Deseuberto por veas soterradas, 
Por isso ante vós vam tào confiadas, 
Rarissimo Francisco, e excellente 
A rudeza do estillo diíTerentc, 
E as incultas estanças desornaâas. 

D. FBANO. DE TORT., SONETO A sX DE MIKANDA. 
DESORNAR, v. act. (De das, e ornar). 

Tirar os ornatos; desenfeitar. — Desornar 
uma casa. — Desornou a cabeça. 

— Tornar singelo, simples, despreten- 
cioso. 

— Desornar-se, v. refl. Tirar os orna- 
tos, os enfeites que tem sobre si. 

— Figuradamente : Tornar-se singelo, 
simples, despretencioso. 

DESÓSSAMÊNTO, s. m. (De desossar). 
Acçào de desossar. 

— Estado do animal a que se tiraram 
os ossos. 

DESOSSAR, V. act. (De des, e ôsso). 
Tirar os ossos a ura animal. — Todo o 
hom trinchador deve desossar perfeita- 
mente. 

DESOSSÊGO, s. m. (De de, e sossego). 
Vid. Desasossego. = Antiquado. 

DESOTERRAR, v. act. (De de, e soter- 
rar). Desenterrar. — (íElRey DomJoham, 
etc, mandou, que nenhuum Chrisptuão nom 
matasse, nem ferisse os Judeos, nem os 
roubasse dos seus beens, que tevessem, nem 
lhes quebrantasse seos costumes sem seu 
mandado: Outro sy querendo tirar, e 
embargar as maldades d'alguuns Chris- 
ptuãos, mandou que nenhuum Chrisptuão 
nom britasse nem violasse os cimeterios 
dos Judeos, nem cavassem, ou desoter- 
rassem os corpos ja enterrados, per di- 
zer que querem hi buscar ouro, ou prata, 
ou d,inteiros; Outro sy mandou, que ne- 
nhuum Chrisptuão nom tonasse, nem em- 
barguasse as festas dos Judeos, ou com 
paaos, ou com j)6dras, ou per oiitra qual- 
quer guisa: Outro sy mandou, que ne- 
nhuum Chrisptuão nom constranga-Judeu 
alguum, que lhe faqa serviço, ou obra per 
força, salvo aquelles serviços, que elles 
ferom, ou som acustumados de fazer, ou 
dar nos tempos passados.» Ordenações 
Affonsínas, Liv. ii, Tit. 120. 

DESOVA, s. f. (De desovar, eomo es- 
tima de estimar). O acto de desovar. 

— A cpoclia cm que os peixes deso- 
vam. — Pela desova não houve pescaria. 

DESOVÁDO, part. pass. de Desovar. 
Que desovou. — O peixe está desovado. 

. — Figuradamente : Magro, eseancel- 
lado, como se tivesse desovado. 

DESÓVAMÈNTO, s. m. (Do tliema des- 
ova, de desovar, com osuíRxo «manto»). 
O aeto de desovar. 

— Os ovos depostos pelos peixes. 
DESOVAR, V. act. (De des, e ôvo). De- 

por os ovos, fallando dos peixes. 
— Por extensão e em linguagem ehu- 

la: Parir. —A mulher de fulano já des- 
ovou? 

— Figuradamente : Lançar fóra, livrar- 
se do.—Desovar cuidados, tristezas,pe- 
zares. 

— Lançar n'um ponto.— Um navio 
desovou centenares de pessoas na costa do 
Algarve. 

DESOXYDAÇÃO, (De des, e oxydação). 
Termo de Chimica. Aeção de tirar o oxy- 
genio d'um metal oxydado. 

DESOXYDADO, part. j)ass. de Desoxy- 
dar. A que se tirou o oxygenio. — Um me- 
tal desoxydado. 

t DESOXYDÁKTE, part. act. de Das- 
oxydar. Termo de Chimica. Que desoxy- 
da.—Acção, operação desoxydante. 

—Substantivãmente: Um desoxydante. 
DESOXYDAR, v. act. (De des, e oxy- 

dar). Termo de Chimica. Reduzir um oxy- 
do, tirar-lhe todo ou parto do seu oxy- 
genio. — Uma temperatura elevada basta 
para desoxydar tím grande numero d"oxy- 
dos. 

— Desoxydar-se, v. refl. Perder todo 
ou parte do seu oxygenio, fallando d'um 
oxydo. — O oxydo de ferro desoxyda-se 
á temperatura rubra. 

DESOXYGENAÇÃO, s.f. (De des, c oxy- 
genação). Termo dc Chimica. Acção de 
desoxygenar. 

— Estado do que está desoxygenado. 
f DESOXYGENADO, part. pass. de Des- 

oxygenar. A que se tirou o oxygenio.— 
Substancia desoxygenada. 

DESOXYGENÁNTE, part. act. de Des- 
oxygenar. Termo de Chimica. Que des- 
oxygena. — Temperatura desoxygenante. 

DESOXYGENAR, v. act. (De des, o oxy- 
genar). Termo de Chimica. Tirar, sepa- 
rar, pôr em liberdade, em parte ou em 
totalidade, o oxygenio que entra na com- 
posição d'uma substancia. 

— Desoxygenar se, v. refl. Perder o 
seu oxygenio. —Este sal desoxygena-se. 

DESOY. Antigo por Desde hoje. Vid. 
Viterbo, Elucidario. s. v. 

DESPACHÁDAMÊNTE, adv. (De despa- 
chado, com o suffixo «mente f). Com des- 
embaraço, expeditamente, com celeridade, 
promptamcnte. 

DESPACHADO, part. 2)ass. de Despa- 
char.— (íisto se veio depois a corromper 
tanto, que de todas as fortalezas vimos 
despachados dezoito, e vinte, que são qua- 
renta, e sessenta annos.n Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. viii, cap. 'i.— «Elogo 
na entrada de Abril deram á véla as ou- 
tras tres náos, de que era Capitão mór 
D. Gonçalo Coutinho, que também hia 
despachado com a capitania de Goa; e os 
mais Capitães de sua companhia eram 
Simão da Veiga, e NunoFurtado, y» Idem, 
Ibidem, cap. 7.— aFoi despachado como 

quiz, c& nunca mais vio ao valido, neni 
lhe tirou ochapêo.i> Francisco Manodo® 
Mello, Apologos Dialogaes, p. 29.—«Tan- 
to que o requerente, ou despachado, 
o valido, voltou o cavallo.n Idem, 
dem. 

DESPACHADOR, s. m. (Do thema despa- 
cha, do despachar, cora o suffixo «dor»)- 
O que despacha, o que é prompto em des- 
pachar, aviar um negocio, uma cousa, 
homem expedito. 

despachante, s. m. (Do thema despa- 
cha, de despachar, com o suffixo «ante»)- 
O que despacha fazendas, e mercadorias 
na alfandega. 

— Despachante de navios, o que se en- 
carrega de apromptar todos os papeis, 
licenças necessarias^ para elles largarem 
do porto. 

despachar, V. act. (D'um latim hy- 
pothetico dispactare, por desinpactare I 
derivado de impactus, part. de impi^d^' 
re;esto verbo impactare significaria, p® 
que se vê pelo primitivo impingere, 
baraçar alguém n'alguma cousa, ou da- 
guma cousa, portanto dispactare sign' 
caria o contrario de desembaraçar). 
pejar, desembaraçar. 

— Pôr despacho em algum negocio. 
— Dar ura emprego, um cargo & ^' 

guem, dar um despaclio. Póde-se empr®' 
gar com a preposição com, v. g. — Despa* 
char com um logar. Hoje diz-se mais: d®® 
pachar n'um cargo.— «Eporque D- 
ge de Menezes filho de T). Rodrigo dt 
nezes estava provido pelo Governador -t 
Henrique da capitania de Maluco, o deS 
pachou pera ir entrar n'ella, dando-j' 
dous navios com cem homens, e , 
pirovimentos, e com elle pera Capitão 
daquelle Archipélago Simão de Sousa ^ 
vão filho de Duarte Galvão. E por tei 
recado que Jorge Cabral era partido 
Malaca, e que ficavam aquelles canaes « 
Ilhas de Maldiva sím (/itarJa/despacho^ 
com muita pressa Martim Ajfonso 
Mello Jusarte, a que deo huma Arma ^ 
de cinco fustas, e huma caravela em 
elle hia.» IMogo do Couto, Décadas, ' ' 
Liv. I, cap. 3. — a Zí assi tinham 
quelle tempo os Reys medidas, e regi 
das as mercês aos homens, que qtia'iaO 
despachavam com as fortalezas 
entrar logo, e de maravilha se acha>-' 
mais de dous providos de huma joi' 
za, porque gostavam os Reys de 
grar a seus vassallos as mercês ç"" ' 
faziam,í> Idem, Ibidem, Liv. 
2. — aDa primeira, que partio cm '■ 
ço, era Capitão mór B. João 
pai de D. Martinho Pereira, qu^ 
po d'ElRey D.-Sebastião governou o 
no, a quem ElRey despachou com a 
pitanla de Goa, e foi embarcado na 
Flor de Ia mar; e os Capitães 
companhia eram Vasco de Paiva 
Santa Barbara, Diogo 
Santa Clara, e D. Francisco d^ A*" 
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na não S. João.i> Idem, Ibidem, cap. 7. 
~~í>6spe(lida esta Armada, o Goierna- 

se foi pera Goa, onde começou a en- 
tender nos provimentos de Malaca, e Ma- 

despachando D. Estei-ào da Gama 
pera ir entrar na fortaleza de Malaca, 

ser primeiro em tempo qxie seu irmão 
y- Paulo, que lá estava, dando-lhe po- 
dere^s de Veador da Fazenda, e huma Pro- 
^sao fera seu irmão D. Paião ficar por 
^(''Pitão mór do Mar todo o seu tempo, 
^te lhe tornar a caher a Capitania que era 

elle, porque estava o liey de Vian- 
tana de guerra, e era necessário acudir 
^luellas cousas, pera o que deo a D. Es- 
tsvão três galeões, de que a fóra elle eram 
^d-pitães tíimão Sodré, Antonio de Brito, 

hama de ir a Banda, e alguns na- 
^íos ligeiros, em que hiam André Casco 
"e^Evora, João Bod.rigues de Sousa, ir- 
Wiao de Martim Affonso de Sousa, e Dom 

''MMcisco de Lima: nestas vazilhas iri- 
quatrocentos Portuguezes.» Idoin, Ibi- 

dem, cap. U. 
•— Dar Ordem para marchar para uma 

Expedição— « Partido desta haia sem achar 
toda a costa cousa de que se possa fa- 

^6r ménçam, fez sua derrota pera a ilha 
''s Zeiland, mas por lhe o tempio nam ser- 
Uir arribou a Cochim, onde chegou aos 

dias Dabril de M. D. ix, & foi mui 
oem recebido do Vicerei dom Francisco 
^Imeida, que o agasalhou na fortaleza, 
® despachou em Agosto, que era ho tem- 
po da nauegaçam de Malaca, & por lhe 
parecer que leuaua pouca gente para hum 
tamanho negocio, lhe deu huma taforea 

sessenta homens. Capitão Garcia da 
^ousa, com que hia Fernao de Magalha- 
^ns, (£• Francisco jerram, dos quaes se 
tfattara ao diante.» Damião de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii,cap. 1.— 
"hsta ida poz em conselho dos Capitães, 
?we lho estranharam, lemhrando-lhe que 
° Malavar estava de guerra, e que se fal- 
tava em- galés de Rumes, e que era neces- 
sário, se fossem as novas certas, toma- 
'''^m-no em Goa, pera se prejmrar con- 

ellas, e não Jóra da Índia, e em 
parte que não podia vir senão com mon- 
des, no que se arriscava a muito; mas 
«ejn embargo destas razões se embarcou, 
^^ixando nomeado por Capitão mór do 

a Antonio de 3íiranda de Azeve- 
a quem deixou todos os navios de 

e elle por fim de Março se fez á vela, 
'■^^'ando a galé bastarda, de que era Ca- 
pitão D. Vasco de Lima, em que elle hia 
^^liarcado, e quatro galeões, de que eram 
^^pitães D. Affonso de Menezes, Diogo 

Silveira, Manoel de Macedo, e Nanoel 
t despachando primeiro Cristo- ^^0 de Sousa, pera ir entrar na capita- 

de Chaul, de que era provido, d Diogo 
Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. 'à. 

"~-Enviar, mandar.— "A fora quinhen- 
& setenta homens, molheres, cÊ mini- 
que perecerão no Cerame dei Rei, (6 

nas casas da cidade que. arderam com boa 
parte dos paços dei Rei, forad queimadas 
vinte nãos da carreira de Meca, que es- 
estaudm varadas em terra recolhidos os 
nossos já de noite, ao outro dia pida manhã 
Afonso Dalbuquerque se fez a vela com 
toda a frota foi surgir no largo, donde 
logo despachou Pedrafonso daguiar pera 
o regno com três nãos que ja estauão car- 
regadas, as quaes despedidas Afonso Dal- 
buquerque se fez a vela pera Cochim onde 
foi recebido, nam com alegria, posto que 
a perda dos imigos fosse mor que a nos- 
sa, senam com tristeza pela morte do Ma- 
richal, (È dos mais Portugueses, & assi 
por elle ainda estar tam maltratado das 
feridas c& golpe da pedra duuidauam os 
surgioens, <& físicos de sua vida.)) Damião 
do Qoes, Chronica de D. Manuel, Part. 
II, cap. 43.— «>4 primeira cousa que fez 
em chegando a Cochim, joi despachar ou- 
tras tres nãos com carga despeciaria, pera 
o regno, de que eram capitaens Sebastiam 
de sousa, Francisco de sa, <È Gomez freire, 
dos quaes Sebastião de sousa, (& Francisco 
de sã foricm encalhar nos baixos de Pa- 
dua, S por o tempo ser bonança se salvou 
toda a gente nos bateis, em hum ilheo que 
esta junto dos baixos, com muitos manti- 
mentos, <& fazenda, o qu« tudo se depjois 
leuou a Cananor, & Gomez freire foi ter 
a Moçambique onde achou Pedrafonso da- 
guiar em cuja companhia partio ptra o 
regno, <& tanto auante como o cabo das 
correntes fez uma nao tanta agoa, que foi 
necessário tornarse Pedrafonso daguiar 
com ella a Moçambique, & mandar ãalli 
a sua para Portugal, porque era grande, 
& leuaua muita especiaria, encarregando 
a capitania delia a Eras teixeira, & o 
nauio de que era capitam Eras teixeira 
tomou pera ir nelle, acompanhando esta 
nao que fazia augua, e pera mor segu- 
rança da gente se saluar, se se ha nao 
Josse ao fundo, fez com Gomez freire 
que tornasse em stia companhia a Moçam- 
bique, onde recolheo toda a fazenda em 
casas que para isso mandou concertar.d 
Idcm, Ibidem.—«Neste tempo vendo Diogo 
mendez de vascogoncellos como Afonso dal- 
buquerque dessimidaua com elle sem lhe 
dar auiamento pera a viagem de Malaca 
lhe taliou lembrandolhe quam bem o tinha 
seruido na tomada de Goa, em que elle 
com toda a stia gente, alem da muita parte 
que tinhaõ em todo o trabalho lhe fezera 
sem outra nenhuma ajuda, hum dos mais 
fortes, & melhores baluartes da cidade, 
ao que respeitandolhe pedia que o despa- 
chasse, & deixasse seguir sua viagem.n 
Idem, Ibidem, Part. iir, cnp. 16.— nDal- 
li se passou a Goa, e despachou logo Gar- 
cia de Sá pera ir entrar na Capitania de 
Malaca, por acabar seu tempo Pero de 
Faria, mandando jjrovimentos pera Ala- 
luco. Mostajá Eaxá tanto que o Goierna- 
dor se partio de Dio, logo se partio pera 
a Cidade de Amadaba com todos os de sua 

companhia, e se apresentaram ao Soltão 
Eadur, offerecendo-se-lhes pera o .servi- 
rem, o que elle estimou muito, pela fama 
que delles tinha daquelle negocio de Dio, 
jicando Mostafá Eaxá grande seu acceito, 
e lhe deo o titulo de Rumecan, que quer 
dizer o Senhor Rume, e o fez General de 
seu exercito.^ Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Civ. VII, cap. 5. — iO Governador de- 
pois de despachar as náos pera irem a Co- 
chim tomar a carga, o fez também a D, 
Pedro de^ Castello-branco pera ir entrar 
na Capitania de Ormuz, por acabar seu 
tempo Antonio da Silveira que lá estava.^ 
Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 1. —«Des- 
pachou sete comp>anheiros á grande cidade 
de Paris cabeça de França.^ Antonio Cor- 
deiro, Historia Insulana, Liv. i, cap. 8. 

— Responder a uma petição, resolver 
um negocio sobro que se requereu; pôr 
cm andamento um negocio, uma escrip- 
tura. — aSe fazia aos Taballiaaês, eScri- 
pvaaês da dita sua Comarca guardar, e 
manteer os Artigos, que jurarom na Nos- 
sa Chancellaria, e despachar as Escri- 
pturas aas j)artes, e lhes nom levarem por 
ellas maior preço do que lhes he tausado 
d'averem.v Ordenações Affonsinas, Liv. 
1, Tit. § 9. — «O querer ter apar 
de sim, pela necessidade que tinha de seu 
conselho, & ajuda nas cousas que lhe com- 
priam, pelo que encomendandolhe Pero 
Corrêa hos negocios que leuaua, se tor- 
nou pera o regno, os quaes todos o Car- 
deal despachou com o Papa, & has Bul- 
las, & expedição delles mandou depois 
a el Rei quomo se ao diante dira.» Da- 
mião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. iii, cap. lõ. 

— Despachar alguém com uma pessoa, 
obter para elle despacho da parte d'essa 
pessoa. — a Ninguém o estranhe: que assi 
se ajuda o homem da Beira, quando vem 
á corte sobre o seu requerimento, primei- 
ro do oídro natural, com quem se criou 
na terra, ou seja amigo, ou parente, que 
está seruindo ao fidalgo, e ás vezes de 
seu lacayo, porque este lhe abra as por- 
tas, e aja o fauor do amo, que he o que 
o ha de despachar com o Rey.y> Lucena, Vi- 
da de S. Francisco Xavier, Liv. V, cap. 20. 

— Figuradamente: «A mesma rezam, 
e tençam tinha o padre M. Francisco em 
começar pelas almas santas de seus ir- 
mãos, e filhos da mesma Companhia: por- 
que tendo a ella na terra por minima, e 
a elles no ceo 2>or tam inferiores aos San- 
tos Anjos, e todos os' grandes da corte da 
gloria conhecidos, e canonizados pela Igre- 
jo Catholica, atreuiase mais com hiins, 
como com gente de sua criaçam, e por seu 
meyo esperaua dos outros, como de Senho- 
res, que o acabassem de despachar com 
Deos.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 20. 

— Despachar d'esta vida, matar. 
— Despachar serviços, negociar o seu 

despacho. 



918 DESP DESP DESP 

— Despachar fazendas, e mercadorias 
para fóra, tirai* as devidas licenças, para 
serem exportadas, pagando os direitos. 

— Despachar fazendas, e mercadorias, 
apresental-as nas alfandegas para serem 
verificadas, pagar os direitos, e tirar-se 
o competente bilhete para poderem sair 
sem estorvo. 

— Loc. FAJi.: Despachar canastras de 
vinagre, occupar-se em cousas que impor- 
tam pouco. 

— V. n. Acabar com alguma cousa. 
— Estar distraído, ou pouco attento a 

um objectò que aliaz merecia attenção. 
— Andar depressa, desembaraçar, pôr- 

se a caminho. 

Adão. Queria fallar hurn pouco c'o Mundo: 
Não ajiparelharei eu o panno c a cera? 
Ora he caso profundo ! 

Tempo. Alto, despachae: e vós aguardais ? 
Fazeis o alforge á hora da ida ? 

OIL VIC., AUTO DA HIST. DH DEUS. 

— Despachar-se, v, refl. Ser despacha- 
do.— <í Fareis por os concertar nas de- 
viandas, que trouxerem entre si, e as em 
que nam vierem a concerto, se nam forem 
de muyta importancia, ao domingo, depois 
d'acabadas as ora(pes, dareis ordem como 
se despachem com os Patangatins do lu- 
gar.-» Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 25. 

DESPACHO, s. m. (De despachar). Ac- 
çSo e eíFeito de despachar.— «-E como 
também tinha entendido, que o despacho 
se continuava até as onze, antes que fos- 
sem bem dez, já vinha com ellas.» Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
gaes, p. 19. 

— Expedição, aviamento de um nego- 
cio. 

E que em tanto podia do trabalho 
Passado ir repousar, e em tempo breve 
Daria a seu despacho um justo talho, 
Com que a seu Kei resposta alegre leve; 
Já n'isto punha a noite o usado atalho 
As humanas canseiras, porque ceve 
De doce somno os membros trabalhados, 
Os olhos occupando ao ocio dados. 

cAu., Lus., c. VII, est. 65. 
Mas nquelles avaros Catuais, 
Que ogentilico povo governavam, 
Induzidos das gentes iiifernaes, 
O Portugucz despacho dilatavam. 

IDKM, IBIDKM, C. VIII, CSt. ÕG. 

— Documento escripto que faz constar 
a mercê qus concede algum soberano, ou 
a decisão de um magistrado, ou de outro 
empregado publico.— «AJfonso Mexia. Eu 
ElRey vos envio muito saudar. Por duas 
Vias, que vam nesta Armada, vos mando 
dom saccos de cartas, e despachos das cou- 
sas dessas partes, que ouve por meu ser- 
viço que agora fossem.» Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. i, cap. 9.—aSuccedeu 
irem as letras para o compositor, que era 
o mestre da capellafr. Diogo, no mosteiro 
da Victoria, o qual, por travessura, poz 
o despacho em solfa, dando bem que rir.» 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 166, 

E se as constantes Leis de sã Justiça, 
Em vós nnnea remissa, 
Acaso não ofícndo 
No pequeno despacho que pertendo, 
Fazei á Pátria huni proveitoso filho, 
Deste que he dii lifpubliea empecilho. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 243 (3.° cd.). 

— Estar a despacho, para ser despa- 
chado, resolvido um negocio. 

— Ilespacho de fazendas, mercadorias. 
appresentação d'ellas nas alfandegas para 
pagarem os direitos. 

— Despacho telegraphico, communica- 
ção feita pelo telegrapho. 

— Despacho do navio, os papeis que 
contêm as clarezas, e licenças, para poder 
sair do porto. 

— Homem de mão despacho, que nun- 
ca está satisfeito com aquillo que lhe dão, 
ou dizem, das respostas a seus negocios, 
propostas, e pretenções. 

— Despachos, pi. Correspondência di- 
plomática, entre uma corte, ou gabinete, 
e os seus ministros, ou embaixadores. 

DESPALHÁDO, pa?'í../)ass. de Despa- 
Ihar. 

DESPALHAR, v. act. (De des prefixo, 
e palha). Tirar a palha. 

— Termo agrícola do Brasil: Despa- 
Ihar a canna, tirar-lhe a palha secca, para 
amadurecer. 

DESPALMAR, v. act. (De des prefixo, 
e palma). Arrancar a palma aos animaes, 
separando-a dos tecidos vivos. 

DESPAMPANAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e pampano). Tirar os pampanosá vi- 
nha. 

DESPAPÁDO, part. pass. de Despapãr. 
DESPAPAR, V. n. Diz-se do cavallo que 

levanta demasiadamente a cabeça, diri- 
gindo o focinho para diante, inutilisando 
assim o efteito do bocado do freio, sobre 
as barras; beber vento. 

DESPARAR, V. act. Vid. Disparar. — 
«Disparado a artelharia todas as fustas, 
e galés.D Antonio Gouvea, Viagem do 
Arcebispo de Goa, Liv. i, cap. G.—aE pon- 
da as cousas necessarias em ordem, ao 
outra dia, tanto ^due foi manhã, mettidos 
nos bateis, e nos esquifes, e em algumas 
embarca<pes pequenas dos Mouros, foram 
demandar o lugar da Mesquita, onde o 
Mouro de Melinde os guiou; e pondo as 
proas em terra, saltaram os nossos nella 
sem acharem resistencia, e a som de tam- 
bores, e pifaros, e as bandeiras desenro- 
ladas, foram marchando em muito boa 
ordem pera a Cidade, pela parte onde es- 
tava a estancia com artilheria, cujo bom- 
bardeiro (que como dissemos era Portii- 
giiaz) desparou alguns tiros, qiie não fi- 
zeram nojo algum nos nossos, e logo lar- 
gou a estancia com todos os Mouros, que 
nella estavam, e se recolheram ã Cidade 
onde estava ElRey, que vendo a determi- 
nação dos nossos, a alargou de todo, re- 
colhendo-se pera o sertão .Os da dianteira 
entráram nella sem acharem resistencia 

alguma.n Diogo do Couto, Décadas,! • 
Liv. VI, cap. 2.— «Jacome Leite vendo 
sua boa fortuna, virou, as proas a terr^i 
e apontou os falcoens nos cardumes do 
imigos que serviaõ, e desparando neUe^ 
as cargas fez huma muito grande destr^^y 
çao, e tomando o remo em punho se joy 
recolhendo com sete companheiros fértil' 
e queimados, deixando acabado humj^"^ 
digno de perpetua memória, e chegiàos 
fortaleza Jbraõ todos recebidos nos braços 
do Capitaõ, e de todos os mais com louvo- 
res muito públicos. V Ihidem, Decadas, «l» 
Liv. I, cap. 8.— «E onde na guerra 
mais seguro he sentirdes o imigo, ou 
saberdes d'elle, que sentir vos, ou sab^^ 
elle de vós, aqui despàraram os nossos to- 
da a artelharia sem respeito de 
rio leuar, como leuou, o estrondo 
aos ouuidos dos Mouros, sendo-lhes certo 
sinal de sua vizinhança. y> Lucena, 
de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. j"'/ 
— «.E posto que a carga por ser antiex- 
pada (ordenando o assi Deos em nosso JO'' 
uor) nos nam fezesse nojo algum com os 
pelouros, as nuuens porem do fumo, os 
relampagos da poluora acesa, os trouoenh 

desparauam as peças, a grita 
gente, que sobre leuaua a artelharia, 
pedindo os homens toda quanta voz tinhdK^ 
d'enuolta com as tromhetas, tambores, ^ 
outros instrumentos, que espertauam 
ra, e retumbauam per toda a madre <* 
rio, nam podiam deixar de ser temor aos 
olhos, espanto aos ouuidos, e confuzam 
ânimos de todos. i> Idem, Ibidera, cap. 1'*' 

DESPARAT... As palavras, que come- 
çam por desparat, busquem-se com D'®' 
parat... 

DESPARECÊR. Vid. Desapparecer. 

Não disse mais o reo illustre, e santo, 
Mas ambos desparecem n hcini momento 
Acorda M.inoel e'huin novo espanto, 
E grande alteraç.io de pensamento. 

CAM., Lus., c. IV, est. 75. 

Sem governo, com fúria partem, voam, 
E em pulverosa nuvem desparecem. 

OAMKTT, D. BRANCA, C. III, Cap. 21. 

Sahi da ermida e a caminhar me deito. 
De noite o meu coreel desparecera ; 
E eu, sem saber de estrada, sem vereda 
Seguir mais que a do acaso, fui andando, 
Andando, ató que junctode um mosteiro 
Grandioso e de fábrica suberba 
Me achei. 

IDEM, IBIDEU, C. V, C;ip. IG. 

DESPARRAR, v. act. (De des 
c parra). Termo d'Agricultura. 
rar as vinhas. Tirar ás videiras a» 
ras supérfluas para expor os .'-jg 
sol, e nào se consumir na sua nU" y 
a seiva que pôde engrossar a uva. 

DESPARTIDÕR, s. m. ant. (De deS 
fixo, c partidor). O que aparta ou ap' 
gua, apasiguador. 

— O que reparto ou divide. 
DESPARTÍR, v. act. (De des prc 

e partir). Separar, apartar, dividi , 
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ermo. — determino despartir- 
uos te vos não ver aos cahellos.yi Jorge 

errcirp de Vasconcollos, Eufrosina, act. 
h SC. 3. 

Despartir-se, v. refl. Apartar-se da 
contestação, briga, etc. 

®ESPARZÍD0, part.pass. de Oesparzir. 

01i míseros Christàoa. pola ventura 
ows 08 dentes de Cadmo desparzidos, 
yue uns aos outros se dào a mortw dura, 
oendo todos de um ventre produzidos ? 

cxM., Lus., e. VII, est. 9. 

DESPARZÍR. Vid. Espargir. 

Uma virgem, trajando roupas simples 
Que ein pureza c candura rcsplendiam, 
Uma virgem no meio d'este ineanto 
Appareeer a vi como a raiiiha 

esse paríiizo, como a divindade 
A quem os anjos todos se humilhavam, 
^ sôbre quem seus lirios e boiiiiias 
'-'Om amoif jubilosos desparziam. 

gahrett, d. DitANCA, c. v, cap. 5. 
Ao cabo do carneiro, sôbro a lousa 
Y'um sepulchro poisando a tocha aziaga, 
Estas palavras diz: — 'Morto que dormes ! 
Lousa (jue o cobres ! cinza que repoisas ! 
Ossos que vos myrraes ! com ést i gotta 
fie sangue que desparzn, recobrau-vos, 
E Ã minha voz se desincerre a campa. 

idem, ibidem, c. X, cap. 23. 

I^ESPASSAR, V. act. (De des prefixo, 
® passar). Tirar uma cousa passada ou 
^'ifiada por bainha, ilhó, casa de vesti- 

etc. ; desentiar. 
Termo de Nautica. Desfazer as vol- 

do cabo que estavam passadas. 
DESPASTAR, V. act. (De des prefixo, 

® pastar). Tirar o pasto. 
DESPAVORÍDO, part. pass. de Despa- 

vorir. 
DESPAVORÍR. Vid. Espavorir. 
^•) DESPEÁDO, part. pass. de Des- 

Pear 2. 

Leva as peas da boiada. 
As carrancas dos rafeiros, 
E foi-se a pascer folhada; 
Porque bísta de.speada 
^àopasce nos sovereiros. 

011. VIC., AUTO DA MOriNA HENDES. 

EESPEÂDO, part. pass. de Des- 

, 1-) DESPEAR ou DÉSPEIAR, v. act. 
^ ® des prefixo, e peia). Tirar a peia ao 

^allo, ou a maniota que o prende de 
pé á m?lo, ou de mão a mão. 

Despear-se, v. refl. Soltar-se da 

g DESPEAR, V. act. (De des prefixo, 
^ Pé"). Molestar, magoar, causar mal ao 

com que fica despeado. 
^ESPEÇAR. Vid. Despedaçar, 

t jESPECHÀDO, adj. Despeitado, agas- 
*1®) enfadado. 
ÜESPÉCHO, s. m. Furor, sanha, rigor, 
P^i^eza. 
^Chacota, motejo, zombaria. 
"ESPÉGTO. Vid. Despeito. 

DESPEDAÇÂDO, part. pass. de Despe- 
daçar. 

Escureccnrio o Ar, i)or onde vôào, 
A Terra sotoposta cm ciüza fazem ; 
As ondas do Occaiio menos sôão 
Cos ventos que a romper na Costa as trazem; 
Menos as nuvens negrr.s nos atrôào 
Quando em trêmulos raios se desfazem ; 
A maehina total despedaçada 
Fôr'e8ta comnioçiio irial comparada. 

ROLIM DE JIOUBA, NOV. DO HOMEII, C. 1 , Cst. 21. 

Aqui deixo il razào, e á liberdade 
Despedaçada a miséria cadea ; 
Agora isenta a alma, e livre a idca 
Ouvirei cí de longo a tempestade: 
Gemendo estão 03 míseros humanos ; 
lí a mim jil nào me altera aquelle estrondo, 
Qiieinsrtrdecco esta alma tantos annos: 
De lá me chama Amor, e eu nào resjiondo; 
Que para não me urdir novos enganos, 
Nunca mais saberA, que aqui me escondo. 

J. X. DE MATTOS, lilMAS, p. 8 (3.' cd.). 

DESPEDAÇAR, v. act. (De des prefixo, 
e pedaço). Fazer em pedaços.—Despeda- 
çar um corpo. — «Sejam porem tanto, e 
mais cruéis, mais atreiçoados do que os 
fazem; poderam tomar a Deos á força, 
nem d treinam ? Ifjual era por certo a luz, 
e animo de Dauid, que quando os imiíjos 
mais se lhe chegauam pera como feras o 
despedaçarem e comerem a bocados, en- 
tam os auia a elles por mais fracos, e 
vencidos, e a si mesmo tinha por seguro, 
e escudado do Senhor.» Lueena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 8. — 
<lE santo Agostinho, sohre o Psa^mo se 
senta & quatro: chamou á esperança em 
que Christo oje nos confirmou (com a vis- 
ta que de sua gloria nos deu) anchora fir- 
me: aludindo a que a anchora detem se- 
guro o nauio em o alto pégo, para que se 
não vá despedaçar em a praya: assi a 
esperança em que viuemos de podermos 
alcançar a hemauenturança eterna, detem 
segura nossa alma, pera que se não per- 
ca, entre as crescidas Zdas das trihulaçoens 
deste mundo.» Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 43 v., col. 1. 

— Figuradamente : Dilacerar o cora- 
ção, enchel-o de amargura. 

— Prejudicar algumas cousas não ma- 
teriaes, como a alma, a honra. 

DESPEDIDA, s. /. (De despedido). Ac- 
ção e eífeito de despedir-se; despcdimen- 
mento; ultimo adeus. — «Donde final- 
mente partio pera Amhoino, com tanto sen- 
timento assi dos Christãos, como dos in- 
fiéis, que posto que de proposito se em- 
barcou á meya noite j)or escusar as sau- 
dades da despedida, toda a cidade correo 
á praya abraçandoo huns, outros lançan- 
doselhe aos pés, cercando-o, e atreuessando- 
se-lhe diante, e rompendo ao disferir das 
velas num pranto desfeito até os escraxios, 
mininos, e os mesmos Mouros, que o cha- 
mauam pay, mestre, e senhor.» Lueena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 
14. — «Ainda a rozada Aurora naõ des- 
enganava de todo as estrellas, que com 
alheia luz se queriaÔ metter em posse do 

dia, quando Lereno com os olhos em sua 
dezejada patria, que deixava, tomon o ca- 
minho para os campos do Híondego, para 
onde o hia guiando o seu destino por en- 
tre incidtas charnecas, que já lhe mostra- 
vaõ em sua aspereza a difj^erença dos vai- 
les, e montes, em que se criára : e com a 
saudade, que áquelles outeiros lhe repre- 
zentavaõ ao longe, suspirando a cada pas- 
so, voltava os olhos atraz como que o cha- 
mava seu cuidado; até que perdeu de. vis- 
ta os altos edificios, que estão situados em 
a suberua penha, que os rios vaõ cercan- 
do: e jazendo dalli com os olhos de novo 
despedida, j'oi caminhando, e chegou á 
ribeira do Arunca, pequeno rio {que em 
graciozas voltas rodea huma comprida 
varzea, e depois se mistura nas aguas do 
Mondego) digo de eterna memória pelos 
pastores, e pastoras, que naquelle tempo 
o habitavad.y Francisco Rodrigues Lobo, 
Primaveras, Floresta primeira. — «Então 
lhe contou dos principios de sua mocida- 
de, os amores de Nizarda, a sua despe- 
dida, o seu desterro; o que lhe aconteceu 
no mar, como se salvou, e veio no navio 
de ' Frederico; a amizade, e amores de 
Leontino, o como o deixara na occaziaô 
de desembarcar: a carta que tivera, como 
os cossarios o cativáraõ, o como se apar- 
tou dtilles naquella sahida, e caminhára 
toda a noite, e tam jalto de forças, e 
alento, parára onde elle e o pastor o achá- 
raõ esmorecido. D Idem, O Desenganado, 
p. 96. 

Acabou por despedida 
Desta sorte : 
So com arco, e settas 
Vindes aos montes, 
M.iia cativaõ os olhos, 
E de mais longe. 

IDEM, IPIDEM, p. 223. 

— Baixa. — Despedida do soldado. 
— Fim. — A velhice é a despedida da 

vida. 
— Conclusão. — A despedida da can- 

tiga. 
— Loc. ADV.: Por despedida, om con- 

clusão, por ultimo, ao apartar-se. 
DESPEDIDO, part. 2)ass. de Despedir. 

— «Com esta embaixada mandou Diogo 
lopez ao Emperador, a sua mãi a Bai- 
nha Helena o presente que lhe el Rei dom 
Emanuel mandaua per Duarte Galuam, 
em que entrauam fiiiiitas peças, assi dar- 
mas, como douro, j^rata, pedraria, tape- 
çarias, & outras cousas de muito valor, 
os quaes despedidos, mandou Diogo lopet 
queimar a ilha de Dalaça, que os mouros 
com medo da sua frota tinhad despejada, 
acolhendosse a terra firme, o que feito se 
fez a vela pera Ormuz, (& de caminho to- 
mou o porto de Calaiate, onde achou George 
dalbuquerque, que de Moçambique, onde 
inuernara com as nãos de sua capitania 
ho fora buscar ao cabo de Guardafum, 
como lho mandara dizer a Moçambique por 
Gonçalo de loule, & porque Diogo lopez 
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era ja passado do cnho para o estreito, elle 
se fez na volta Dormuz, & ho primeiro 
porto que tomou foi o de Calaiate, do qual 
porto se foi T)io<jo lopez a Ormuz, donde 
depois de ter feitas ahjumns comas que 
compriam ao seruiço dei Rei, partio perá 
índia em fim Daíjosto, no qual caminho 
antes de chegar a Dio tomou duas nãos 
de mouros liuma que se rendeo, & outra 
sobre que, por se os delia defenderem míd 
esforçadamante, morrerão muitas, assi dcl- 
les como dos nossos, por se nella atear fogo 
de que ardeo.i> Damião de Goes,. Chronica 
de D. Manuel, Part. vi, cap. 45. — «O 
qual despedido do Emperador, foi-se á 
prizau onde os Gigantes estaraõ, e pro- 
pos-lhes todalas cousas, que tinha passado 
informando-os sempre nas da Fé, taõhem, 
que hum grande Tlieologo naõ obra tanto 
com sua sciencia, quanto elle com a que 
lhe Deos inspirou; de mamira, que os 
trouxe ao qi-ie o Emperador desejava. ^ 
Barroa, Clarimundo, Liv. ii, cap. 13. 

D'esta arte despedida a forte armada, 
As on(l;is de Amphitrito, dividia, 
Das filhas de Nereo acotnp uibada, 
Fiel, alegre e doce coinpanhia. 

CA»., Lus., c. r, est. 00. 

Ficou como Homem que da claridade 
Onde o raio solar aluiniava, 
Entrando em moderada obiscuridade 
Lhe pareceo do todo que cegava ; 
Que da clara impressão a qualidade 
No Crystallino Centro nào obrava 

- Em seu opposto, até que despedido 
Pouco e pouco usar pôde do sentido. 

IDEM, IBIDEir, c. IV, est. 108. 

— «Acabado o qual auto, e despedido 
primeiro Manoel Godinho num balam bem 
esquipado, que fosse dar a boa noua, e 
pedir as aluisseras a Simam de Melo, ao 
padre Francisco, e a toda Malaca: d.om 
Francisco e a toda Malaca: dom Fran- 
cisco se fez á vela com vinte, e cinco nauios 
dos imigos, em que entrauam as tres ga- 
leotas e quatorze Justas, deixando as mais 
queimadas por falta de gente, que as ma- 
reasse; e leuando a toda a sua armada 
de Jesv inteira, e carregada d'honra, e 
proueito, que só se ajuntam quando me- 
nos se buscam.ri Luccna, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. v, cap. 14.—«Despe- 
didos estes homens, -ficou o Governador 
Nuno da Cunha esperando pelas nãos que 
haviam de vir do Eeyno, que não tardã- 
ram mais que até dez de Setembro, em 
que vinham dous mil homens, gente mui 
limpa, e mui lustrosa, com que o Gover- 
nador folgou muito pera a jornada ; e en- 
tre as instrucípes que o governador teve 
d'ElRey, era hiima : que mandasse Affon- 
so Mexia pera Portugal, e que lhe fizesse 
inventario de toda sua Jdzenda, que lhe 
mandaria repartida pelas náus, entregue 
a pessoas de confiança pera se dar no liey- 
no a quem ElRey mandasse, e que pro- 
vesse o cargo de Veador da Fazenda, a 
quem lhe hem parecesse, e isto mandou 

pelas culpas, e capitulas que Per o Mas- 
carenhas deo contra elle.i> Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. vil, cap. 2. - 
aDiogo da Silveira como hia despedido 
do remo, foi passando por meio de nuvens 
de pelouros, e de Juruaças, que assi da 
terra, como da nossa Armada erão tantas, 
e tão espessas, que cvbriam o rio, e pare- 
cia que a terra, e o Ceo se desfazia em 
coriscos.» Idern, Ibidem, Liv. v, cap, 4 
— « O pastor o levou nos braços hem alheio 
de imaginar que tinha nelles a Lereno; o 
qual despedido delle, se escondeu entre 
huns penedos: e, abrindo a carta com mui 
ta subtileza, vio que dizia, n Francisco Ro- 
drigues Lobo, Primaveras.—«Despedidos 
da Jrequezia, j)aramos em a fregtiezia, de 
SaniAnna, accommodando-se a família 
em casas de um padre Custodio, e -fican- 
do nós na canoa, por causa de se nos ter 
tirado de um dedo quatro bichos que, sen- 
do piulgas de cão ou gato, se introduzem 
na cutis e carne do pé, e crescendo se fa- 
zem do tamanho e jeitio d'uma pérola ou 
aljofar ordinário.)^ Bispo do Grão Pará, 
Memórias, p. 205. — vJá despedida de 
Mãtna, passou cercada de perigos, a Cre- 
mona.ti Francisco Manoel de Mello,|^Epa- 
naphoras, p. 16. 

DESPEDIMÊNTO, s. m. (Do thema des- 
pede, de despedir, com o suffixo «mento). 
O acto de despedir-se ; despedida. 

Por nos nào magoarmos ou mudarmos 
Do proposito firme começado. 
Determinei de assi nos embarcarmos 
Sem o de.spedimento costumado. 

CAM., i.üs., c. IV, est. 03. 

— O acto de despedir alguém do ser- 
viço ; demissão. 

DESPEDIR, V. act. Mandar sair da fa- 
milia, e casa. — Despedir um creado. 

— Mandar retirar, mandar que não 
acompanhe mais ; mandar embora.— Des- 
pedir uma junta. — «O que assi feito, co- 
meçou de despedir os embaixadores, dan- 
dolhes a reposta, que a suas embaixadas 
conuinha, & a cada hum jóias, cê outras 
cousas, segundo a calidade do Rei, ou 
senhor, per cujo mandado vierão, os quacs 
todos se. partiram delle mui contenies, 
louuando sua prudência, & modo que ti- 
nha nas cousas que a seu cargo cumpriam.» 
Damião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. in, cap. 16. 

Assi que tu. Mundo, os gasalharás, 
E Satanaz os aconselhar.á, 
O Tempo e relogio os despedirá 
A morte sera o que tu verás. 

OIT, VIC., AUTO DA HIST. DE DEÜS. 

— « Todos aquelles Príncipes, e gran- 
des Senhores, taõ contentes em andar na- 
quella Corte, quiz fazer a vontade a Cla- 
rimundo, que era ficar nella, e tanto que 
isto determinou, despedio tod.os aquelles 
que o acüm^janhavaõ, mandando por elles 
todo o seu aparato á Rainha sua mãi, 

e ficou somente com dous escudeiros, 
eraõ os servidores, que todos aguellouti 
Príncipes, e Cavalleiros tinhaõ, por nao 
sahir jóra do seu costume, n Barros, 
rimundo, Liv. ii, cap. 15. — «0 
nad.or o tornou a despedir, mandando- ' 
dizer, que se senão entregasse á sua wC 
cê, não usaria de piedade alguma 
elles; por isso que se determinasse 
outro dia. Isto foi contra o parecer de o 
dos os Capitães, porque houveram 
Turco lhes mandava conselho de aiwd"^ 
e assi disseram alguns ao Governado')> 
que lhes parecia bem dissímidar "O 
aquelle negocio, porque se assi lhe acon 
tecesse hum desastre, ficariam os sola- 
dos tão medrosos, e quebi-antados, i?''® 
pois não poderiam fazer cousa alg^ ^ 
em Dio, pera o que lhe era necessário 
homens sãos, e muito affoutos.v üiogo 
Couto, Décadas, IV, Liv. vii, cap. 
«Com esta carta assim seca despedi" 
Ilespanhol, que pasmou de ver em horn 
taò pequeno tamanha determinaçaZ : 
que Fernaõ de Sousa de Tavora era 
dos pequenos homens de Portugal, ^ 
muito grande de animo, e saber.n lde^> 
Décadas, VI, Liv. i, cap. 4. — 
do-se do que ella cuidara, e sentindo 
que perdera em sua affeição, veio a ^ _ 
hospital, donde o despedirão «ittíío 
e tem como os mais os versos, ç"® 
vereis sobre a cabeça, que dizem: 

Calei sempre o que sentia : 
E no mais, que publicava, 
Nau errei, porque falava, 
Senaõ porque naõ sabia. 

179 FRANC. R. LOBO, O DESENOANADO, p. 1 

— «Despedio a Leontíno prometten^l'^ 
lhe fazer tudo, e mais do que 
deixando-o com isto satisfeito, Joi avi 
a Nizarda, que então chegava, e 
le mesmo ponto recebera da mao dt ^ 
criada a carta de Oriano sem saber " ? 

•et.» Francisco Rodrigues Lobo, ® er 
enganado, p. 231. — «Pareceu 
da o conselho acertado: e '>'ogando-lh^ 
buscasse caminho para avizar ao 
que de todo naõ descobrisse os segi . 
do companheiro, a desped 0 : e fecha 
se a toda a communicaçoM, naõ 
gar a falarem com ella.^ Idem, 
p. 235. 

Naõ pôde dizer mais o nvenfureiro, 
Que o vento, e o tambor nos despedio^ 
Foi-se, o perdi de vista hum compji""®' ' 
Do que nunca terei tal companh';'' • 
Té aqui tamb;m ouvio o estrango"'"' 
E como o peito já tanto encobria. 
Aos pés (i'elle cahi comum accident 
O de mais julgue quem de amor m»'® 

FRANC. R. r.oBO, primaveras, P 

Se appórto n'alguns cnzais, 
Para pedir mantimento, 
lie trabalho por demais; 
Atravepsaõ-se entre o vento, 
Despedcm-me por signaes. 

IDEM, ECLOGAS, p. 290. 

,. 151- 
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Um vos vou ja allegar, que arrependido 
,. . Nào llie ucliou outro gcito 
y o de despedir sua Esposa 
^^elosa, avara, ralhadora. . . . Nada 

era a eonteato ; e cm razão disso. 
IIUNC. M. DO NASC., LAF., fab. It, 1ÍV. III. 

Aqui c'o rosto um pouco carregado, 
w Conclave despede; e logo chama 
A vistosa Lisonja, que n'um ponto 
'-em caras, cem vestidos, cem figuras. 

BINIZ DX CRÜZ, IIYSSOPK, C. I. 

'""•'^iTemessar, atirar, lançar.—Despe- 
•iT «m golj^e, etc, 

^cspcíie n'isto o fero moço as settas 
• apos outra; geme o mar co'üs tiros : 

I>ireit;\i 
o, e algumns fazem giros. 

lus., c. IX, est. 47. 

yreit;\s pelas ondas inquietas 
"igumas vão, e alarumas fazen 

~~^Expodir, enviar, despachar.—«Por- 
?we a DeoSj que era o que gouernaua, tanto 

mais lhe seruia espertalos, que empra- 
J'- -os. Nam deixou porem dom Francisco 
,f "Wniaj- os capitais a conselho: & despe- 

por parecer de todos, tres halões bem es- 
i^ipados, que fossem agoa a riba, quanto 
POdessem, té saberem, e trazerem mais cer- 
. e mais particulares nouas da armada 

Lucena, Vida de S Francisco Xa- 
'®''i Liv. V, cap. 13.—aqui o Mouro, 

nam tinha menos saber, e manha pera 
*^^'Urar o jogo com nosco, quando a m.am 

® nam acudisse como desejaua; que for- 
e malicia pera nolo fazer, se a ven- 
lho desse; primeiramente despedio 

^ 'o costa alguns dos seus baloens a buscar 
j ceríe^cj do successo da nossa armada.» 

Ibidem, cap. IG.— n-Tanto que o 
'^vernador vio as cartas, e qv.e soube o 

l^der dos inimigos, vendo que em toda a 
" Armada não haveria v^ais de setecen- 

homens, despedio hum catár muito li- 
pe''» Goa com cartas a Christouão 

^oiisa, e a Antonio da Silueira, que 

íe galeões, pera que logo j^Jossem pera elle; e despedio Manoel de 
T''® no seu galeão, pera que se fosse 

com 1). Jorge, e Fero de Faria 
iiacanor, pera que a Armada dos 

^^^^gos não pudesse sahir pera fora. Par 
estes navios, tomou o Governador al- 
inantimentos, e agua, e logo se fez á 

'' Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. i, 
—"F logo despedio hum Mouro, que 

em terra com recado áquelle Ca- 
que lhe fazia a saber, que elle 

^ ^Ui chegado j)era pelejar com aquella 

èsf Çamorim, que era inimigo do 
Ca • ^ índia, e que soubera estar elle 

^^'«0 alU.yi Idcm, Ibidem.— «ií pondo- 
q '^«■ftiinho com muita pressa, chegou 

/iííma manhã muito cedo, e des- 
}!/ sem se dar a conhecer a nim- 

praia despedio hum homem com 
^ '^^1'ta para o Governador, em que 

fue d'FlRey, que tanto 
t/g ç^^^uella visse, mandasse gente a casa 

^(tzil, porque cumpria assi a seu ser- 

viço, e elle se foi a casa de Xarrafo, e 
sabendo que estava cora ElRey, foi Ia, e 
entrou com elle.n Idem, Ibidem, cap. 8. 
— <íChegou ao cabo de Guardafui, onde se 
deixou andar até meado Marqo, sem lhe 
acontecesr cousa digna de escritura; e ven- 
do que o Governador tardava, por cumprir 
com seu regimento se fez á véla, e entran- 
do as portas do estreito, foi demandar a 
Ilha de Daleqa, onde chegou o primeiro 
de Abril: dalli despedio hum correio com 
cartas a D. Rodrigo de Lima, em que lhe 
fazia saber de sua chegada, e de como o 
esperava alli.y> Idem, Ibidem, cap. 4.— 
«O Governador despedio dalli gente, e 
munições pera Ormuz, e escreveo a Diogo 
de Mello, que mandasse ter na boca do es 
treito Pérsico navios ligeiros pera o avi- 
sarem se houvesse golés.» Idem, Ibidem, 
cap. 8.— iiJlag Mamude como trazia máos 
pensamentos, e era inimigo dos Portugue 
zes, como todos os Mouros o são por na- 
tureza, vendo a pressa que Melique Saca 
dava no despejar da fortaleza, começou 
em segredo a ajuntar gente, e sendo o Me- 
lique Saca a folgar a uma quinta sua que 
tinha da outra banda duas léguas pela 
terra dentro, (que inda hoje guarda seu 
nome, e se chama a quinta de Melique,) 
metteo-se llag Mamude na Cidade com 
muita gente armada, e começou appelli- 
dala por ã'ElRey de Cambaya : e logo 
lhe despediò recados mui apressados do 
que tinha jeito, e^da determinação de Me- 
lique Saca. Dando-se este recado a KlRey, 
logo se partio para Dio aforrado com 
dez, doze mil cavallos.» Idem, Ibidem, 
— a Partido Martim A ffonso, despedio o 
Governador Pero de Faria pera ir en- 
trar na capitania de Malaca, porque dese- 
java o Governador de tirar Jorge Cabral, 
que estava provido por Pero Mascarenhas, 
e foi em hum galeão, e em sua companhia 
mandou o Goi ernador Simão de Sousa 
Galvão, filho de Duarte Galvão.» Idcm, 
Ibidem, Liv. iv, cap. 5.— aE da barra 
de Goa despedio o Governador alguns Ca- 
tares ligeiros pera que fossem esperar a Ar- 
mada que vinha da Cochim,e dar-lhe pressa 
até Chaul, onde a esperava: e Me foi se- 
guindo seu caminho até chegar áquella Ci- 
dade onde foi mui bem recebido do Ca- 
pitão, e povo, e visitado do Tanadar de 
Chaul de cima.d Ibidem, Liv. vii, cap. 2. 
— (s Feito isto por ser já fim de Dezem- 
bro, despedio o Governador pera Portu- 
gal o navio de Diogo Botelho Pereira, por 
quem escreveo a ElRey todas as cousas 
acontecidas até então, com quem se em- 
barcáram alguns homens, <jue acharam 
muito ouro, dinheiro, e ambar no sacco 
da Cidade. Diogo Botelho Pereira che- 
gou a Portugal a salvamento no Junho 
seguinte, de quem ElRey soube as novas 
da índia, e da jornada de Nuno da Cu- 
nha.y> Idem, Ibidem, Liv. vr, cap. 2.— 
<íE todavia vendo que tardava, despedio 
as nãos pera Cochim pera tomarem a car- 

ga, e esperou até á entrada de Novembro, 
e vendo que não vinha, foi-lhe necessário 
embarcar-se pera Cochim assi pera dar 
aviamento á carga, como pera se negociar 
se embarcar pera o Reyno.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 6.—líE nos j)rimeiros navios 
de mercadorias que foram pera Cambaya 
despedio dous mercadores gentios, que ti- 
nham suas casas em Goa, homens de re- 
cado, e confiança, pera irem a Cambaya, 
e a Dio espiarem as cousas como estavam, 
e verem a fortaleza, gente, e artilheria, 
que nella estava piera lhe saberem dar ra- 
zão, avisando-os que lançassem fama da 
grande Armada, e poder, com que elle fi- 
cava tio mar, encarecendo-lhes tudo o que 
jmdessemsua poteticia, 2)orque com a fama 
deste terror se movesse Melique Tocão, ir- 
mão de Melique Sacá, (qu.e então era se- 
nhor d^aquella ilha,) a fazer com elle pa- 
zes, e a lhe dar a fortaleza, dando-lhes 
por regimento, que até vinte de Janeiro 
seguinte fosse ter com elle á Ilha de Beth 
aonde os esperaria, n Idem, Ibidem, Liv. 
vil, cap. 2. — «E dando conta deste ne- 
gocio a alguns seus familiares, aconse- 
Iháram se, que convocassem todoa os Reys 
daquellas Ilhas a huma liga geral contra 
todos os Christãos, o que logo Daroes poz 
em execução,^ despedindo pessoas de Con- 
fiança a darem conta a Cachil Catabruno, 
que governara o Reyno de Geilolo, pelo 
Rey ser menino, e lhe mandou pedir, que 
em hum certo tempo se levantasse contra 
os Castelhanos, que estavam naquelle Rey- 
no, e os matasse a todos ; e que também o 
fizesse ao Rey menino, e se alevantasse 
por Rey, que elle o favoreceria em tudo.d 
Idem, Ibidem, cap. vn. — «Estas novas 
desta náo suo as que deram a D. Garcia 
Ilenriques, (como atrás temos dito,) e cer- 
tificando-se serem Castelhanos, despedio 
logo Martim Corrêa, e com elle Diogo da 
Guerra em huma corocora mui ligeira, pera 
irem ver o que aquillo era, e pera tomarem 
lingua da terra.y> Idem, Ibidem, Liv. iii, 
cap. ;3. — t Manoel de Macedo, que eramuito 
esforçado caualleiro, defendeo-se delles com 
muito valor, e esforço dez, ou doze dias, 
i?em tomar repouso de dia, nem de noite, 
até lhe chegar o recado de Cochim, cujo 
Capitão em vendo as cartas armou com 
muita pressa duas caravelas, e alguns na- 
vios de remo, que despedio logo.d Idem, 
Ibidem, Liv. vii^ cap. 11. — «/í logo des- 
pedio Antonio de Saldanha pera ir até 
Cochim recolher toda a Armada, e gente, 
que lá estava j^restes, dando-lhe por re- 
gimento, que por todo Novembro o espe- 
rasse sobre o 2>orto de Calecut.n Idem, 
Ibidem.—nEm fim assentado no conselho 
este negocio, logo o Governador despedio 
Manoel de Alboquerque no Galeão em que 
hia, com quinze navios mais de remo,pera 
se ir pôr sobre a barra de Baçaim, por^ 
que não entrasse, nem sahisse cousa algu- 
ma.d Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 3.— 
üE como este inimigo se tinha já feita 
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poderoso, e andava favorecido da fortuna, 
quiz festejar o novo Capitão de Malaca 
com ver se por ardil podia acolher al- 
guns navios ás mãos: pera o que despe- 
dio Lac Ximena seu Capitão geral com 
huma Armada de setenta vélas, muito hera 
petrechadas, com que se foi lanchar detrás 
da Ilha a que os nossos chamam das Náos, 
mas os naturaes Pongor, que está duas 
léguas de Malaca, e dalli despedio oito, 
ou dez lancharas, pera que corressem até 
á vista da fortaleza, pera verem se lhe 
sahiam algumas embarcações, como sem- 
pre faziam, e que lhe fossem fugindo até 
á Ilha onde elle ficava escondido.» Idem, 
Ibidem, cap. 11.— aE como aquelles gran- 
des apercebimentos, que pera aquella jor- 
nada tinha feito, joram logo soando por 
esse Industan assima, chegando ás orelhas 
da Rainha de Chitor, que havia poucos 
dias viuvára, ficando lhe hum filho meni- 
no herdeiro do Reyno: e como era mulher 
fraca, e coitada, receando a ira de Sol- 
tão Badur, despedio recados a Hamau 
Paxá Rey dos Mogores, pedindo-lhe com 
grandespiedades lhe (juizesse valer.»Idem, 
Ibidem, Liv. xi, cap. 1. — iO Hamau 
Vaxá tanto que teve esse recado, despedio 
hum EmhaixadMr apressado, por quem 
mandoií dizer a Soltão Badur, que não 
quizesse mostrar sua potência contra hu- 
rúa rmlher viuva, e fraca, porque soubes- 
se em certo, que a havia de ajudar.t> 
Idem, Ibidem. — «.Tanto que Soltão Ba- 
dur despedio Xacoez, logo se poz no 
caminho do Mandou, e Chitor pera ave- 
riguar aquelle negocio primeiro que o in- 
verno entrasse.* Idcm, Ibidem, cap. 3. 
— «ií logo despedio o Embaixador de 
Cambaya, que estava em Goa em refens, 
e lhe d.eo dous navios pera o levarem. Foi 
este Mouro tão satisfeito das honras que 
lhe o Governador fez, que depois o avisou 
de muitás cousas, como em seu lugar di- 
remos.Idem, Ibidem. — »E mudando pa- 
recer, como foi tempo despedio as náos 
qne estavam de verga d'alto, e fez dellas 
Capitão hum Mouro muito seu acceito, cha- 
mado Cafarcan, a quem entregou seus the- 
souros, e sua mulher, dando-lhe por regi- 
mento, que se não partisse de Judá até 
não ver recado seu.» Idem, Ibidem, cap. 7. 
— tE vendo que aquillo não era negocio 
pera se dissimular, despedio logo o Em- 
baixador, e com elle Simão Ferreira com 
poderes bastantes pera o Capitão mór Mar- 
tim Affonso de /Sousa com elle assentarem, 
e confirmarem de novo pazes, dando-lhe 
algumas instrucçoes, e apontamentos, di- 
zendo-lhe que em Baqaim. esperava por res- 
posta sua, porque logo partia apôs elles; 
escrevendo a Üoltão 'Badur grandes agra- 
decimentos daquella mercê, e que se ficava 
embarcando com muita pressa pera o ir 
servir; e que entre tanto lhe mandava o 
Secretario, pera com o Capitão mór assen- 
tarem com elle as cousas, que cumpriam 
á segurança da paz, e amizade, que já 

em seu animo ficava firme, e segura.k 
Idem, Ibidem, cap. 8.—«Com a chegada 
desta Armada se embarcou o Governador, 
deixando encarregadas as cousas ao Ca- 
pitão da Cidade D. João Pereira, com 

. ordem pera, despedir as náos pera irem 
tomar a carga a Cochim, porque elle ha- 
via de despedir de Dio as vias.» Idem, 
Ibidem. — «Fernaò de Sousa desembarcou 
na fortaleza aonde se agasalhou Ruy Lo- 
pes de Villnlobos, tanto qve soube ser che- 
gado hum Capitaô novo sem saber quem era, 
despedio hum Hespanhol em huma Coro- 
cora com huma carta pera elle toda chea 
de comprimentos, offerecimentos, e descul- 
pas, resumindo-se em lhe pedir, que qui- 
zesse corressem em paz, e amisade, como 
era razaõ tivessem duas naçoens, vassal- 
los de dous Reys tad conjuntos em paren- 
tesco, e mais em terras taõ apartados an- 
tre Mouros, e Gentios, que por natureza 
eraõ imigos mortalissimos de Christãos, 
piorque naõ amavad a algum se não p)Or 
seu interesse, ou grande necessidade.n 
Idem, Décadas, VI. Liv. i, cap. 4.—«Aca- 
bado este auto com grandes exteriores de 
alegria de todos, despedio Fernaõ de Sou- 
sa de Tavora o seu pagem Caceres na 
Corocora de Ruy Lopes, pera que fosse 
ao seu galeaõ buscar de jantar, porque 
tinha deixado recado que se lhe fizesse 
pera convidar os Castelhanos} o qiíe se 
fez em quanto se tresladáraò os papeis, 
e Caceres voltou muito dej)ressa com ojan 
tar, e forad todos servidos muito bem, e 
com muita abastança de tudo o que na 
terra havia. ^ Idem, Ibidem.— <íAlli esti- 
veraõ em conversação até bem tarde, dando 
Fernão de Sousa de Tavora a Ruy Lopes 
de Villalobos algumas peças curiosas da 
Índia, que pera isso levava já, e o mesmo 
fez aos companheiros, que todos se despe- 
dirão muito contentes, e satisfeitos : ficando 
Fernaõ de Sousa de Tavora com Ruy Lo- 
pes de Villalobos de o hir visitar a Ti- 
dore dahi a tres dias, primeiro que se 
elle j)assassepera Ternate.n Idem, Ibidem. 
— «Partidos estes homens, despedio logo 
Coge Çojar hum Capitão com quinhentos 
Turcos, que lhe ElRey de Zebit tinha man- 
dado de Meca, com regimento, que se fos- 
sem metter na Cidade de Dio, e que com 
a mór dissimidação que podessem defen- 
dessem venderse na Cidade lenha, nem 
mantimentos, por os Portuguezes os não 
ctmprarem, porque não queria se decla- 
rasse a guerra até elle chegar; e pera se- 
gurar D. JoaT) Mascarenhas lhe escreveo 
pelo mesmo Capitad huma carta, cuja sttb- 
stancia era esla.« Idem, Ibidem, cap. G. 
— ((.Chegado este Capitão a Dio aos quinze 
de Abril, mandou a carta a Dom Joaõ 
Mascarenhas, que vendo-a taõ cheia de 
comprimentos, não deixou de lhe parecer 
novidade: e dissimulando com o negocio 
mandou fazer seus ojferecimentos ao Ca- 
pitão Turco, e ordenou logo comprar á 
formiga todos os mantimentos, e lenha 

que pode: lançando suas espias perci f<^' 
ber a determinação do Turco, despedindo 
outras pera a Corte a saber o que W 
tratava.i> Idem, Ibidem.— «Z). Joaõ 
carenhas não perdendo cõ aquellas novci^ 
seu animo, e conselho despedio logo 
embarcaçaõ com cartas aos Capitaens _ 
Cháid, e Baçaim, em que lhe dava conta " 
estado em que ficava pedindo-lhes, que co"' 
muita pressa o soccorressem com gente, e Jnv 
ni<pes, e que avisassem ao Governador, 
mandassem as cartas que lhe escreveo entüO ■ 
e com isso ficou dando pressa ás cousas 
se recolhiaõ, e naquella liberdade, que^^ 
rou só tres dias, se meteo na fortal^ 
huma grande soma de tudo, porque í"!/ 
se tornáraõ a alevantar as praças com 
chegada do outro exercito que entrou 
Ilha a vinte de Abril, com que se 
çou a romper o segredo dá guerra.» Idc®i 
Ibidem. — «E vendo que os indicias 
bastantes pera lançar maõ delles, nao 
quiz Jazer pelos naõ injámar, até nãon 
ver prova mais clara: mas usou de 
ardil de Capitaõ bom ChVistaõ, e born, 
mem, que joy despedir o Ruy 1'reire 
huma embarcação ligeira com cartas 
o Governador, em que por cifras lhe » 
va conta do negocio, pedindolhe o 
dasse ter a bom recado: e ao Ruy 
encomendou de palavra, que trabalM_ 
por lhe tornar com a reposta, porque í*" 
portava muito, e que lhe faria mercef^ 
segurar.K Idem, Ibidem. — «Coge ÇoJ 
andava como areado, e vendo que lhe 
davaõ tomar os seus navios por 
costa, despedio com muita pressa recc^ ^ 
a Surrate, que armassem vinte 
que se jossem lançar sobre a harrd 
Dio, assim pera segurarem os seii^ ' 
vios, como pera defenderem a entradaf' ^ 
nossos se viessem de soccorro da Indi^' 
Idem, Ibidem, cap. 8. 

— Despedir as cadeas, livrar-se 
«Clarimundo a este tei^P 

de» 
i-en- 

Ias, tiral-as. 
estava a huma jparte trabalhando poi" ^ 
pedir as cadeas que o tinhaõ preso 
do hum dos paaens quaato se nisto 
sava, remeteo a elle pelo matar, mas 
liio-lhe este pensamento contrario.» ^ 
ros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 

— Despedir de si, lançar, 
(lE quem isto primeiro entendeo foi 
Dinarte, como aquelle que pôs os ow 
Clarinda logo como veio á Corte, c 
cendo nella, e em seu irmaõ que 
amava,d, despedio de si aquellenovo 
do.» Barres, Clarimundo, Liv. 

— V. n. Acabar, terminar. . 
— Despedir a alma, morrer, 
— Partir rapidamente, sair, dar a 

— Despedir a náo. 
— Despedir o cavallo, partir por 
— Despedir-se, v. refi. Expodi^''® ' 

viar-se, despachar-se. 

Biuihacio cm Iodo riso Affaiiao o losfi 
O corn(,'ào pullando de alegria, 
Encarecendo vai aquelle gostOj 
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Com palavras, á nobre companhia : 
por que não confunda o prosuposto 

•A tardança, que todo beindeviu, 
^^peclem-se correios, como raios, 
■ti denunciào bellicos ensaios. 

Quevedo, apfonso africano, c. I. 

— Ir-se embora. — O mestre despe- 
diu-se. 

. ~~ Apartar-se de alguma coiisa, renun- 
a ella, — «Ao qual hiimas mulheres 

firistus hautizadas de poucos dias ven- 
"-«e em grande necessidade d'a(joa pera 

hortas, e searas a foram pedir vsan- 
o de suas superstições, e feiticerias an- 
^gas, de que naturalm.nte se despedem 

"ittí as molheres ainda depois da fé,» Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
'Vj cap. 15. 

Apartar-so, separar-se, retirar-se.— 
^^ontinuou, e acabou a missa com a mes- 

serenidade, e deuaçam que sempre, e 
®spedindo-se do altar chamou o homem, 

qual, antes de lhe ouuir palaura, nem 
ÍOí" elle saber nada do que passaua, dis- 

Ide meu irmam, e dizei ao Senhor 
^^■pitam que logo vou, e que se nam agas- 

® sua merce por cousa nenhuma, porque 
maiores pressas he Deos.» Lucena, 

de S. Francisco Xavier, Liv. v, 
10. 
Despedir-se d'alguém, separar-se com 

plavras affectuosas, dizer adeus.—aDes- 
'reposta se não contentou Diogo men- 

dizendo a Afonso dalhuquerque que 
® Jria a Malaca, posto que lhe elle pe- 

'«so nam desse auiamento, o que fa- 
^ > fciria o que lhe el Rei mandaua, 

o devera de ter ja feito, se nam forão 
palavras que lhe dera, de que o effei- 
®''a muito ao contrario do que lhe pro- 

^ ^'era, com isto se despedio delle, com 
«çao de seguir sua viagem.d Damião de 

ç Chronica de D. Manuel, Part, iii, 

c»F' ^ Duque toi-nou a 
'''^gar a bandeira ao alferez, &naquelle 

^^pois de vespora veo com os capi- 
armada despedirse dei Rei, & 

^ Rainha, <& do Principe, & Infantes, 
logo embarcar, mas por intre- 

negocias que o detiveram, 
quatro dias diante da cidade, dor- 
sempre na nao, & por caso destes 

Ü 'vinha as vezes a terra a falar a 
pr-o Wem, Ibidem, p. 228. — tE 
Q p^O^indo em nosso proposito; tanto que 
^^1^P^'>'Cidor declarou sua vontade, des- 
fog ''"^õ-se delle estes Cavalleiros. t Bar- 

' ^'arimundo, Liv. ii, cap. 9. — aCla- 
triste com esta vista de 

(, ywe lhe cahirad logo as lagrimas 
e com palavras mui amorosas 

4^^P®din(lo-se delia chamou sua colaça 

^ i^f^ndou-lhe, que desse a Fi- 
vestido, que ella no dia das jus- 

poi dizendo, que por seu amor, 
(o,„ delia nada quizera aceitar, 
z^ll dquella peqa como de huma don- 

taò pobre como ella era.n Idem, 

VOI,. II _ 1 1 ü 

Ibidem. — ^Passadas estas cousas antre 
elles, e Clarinda descansada, despedio-se 
Clarimnndo, e foi-se ápousada onde achou 
todos aquelles Cavalleiros, que pousavaU 
com elle; e depois de cearem deu conta a 
seu afilhado do concerto que tinha feito, 
e fora sem lhe dar disso conta, porque 
confiava nelle que lhe naõ pezaria: po- 
rém se disso naõ estaca contente, que lho 
dissesse.» Idem, Ifdem, cap. IG.— «Ao 
outro dia, tanto que foraõ horas, despe- 
dio-se Clarimundo do Senhor do, Castel- 
lo que o agasalhara, e deshi tornou ao 
caminho que Lúcida guiava, e porque nad 
houve tempo a noiie passada per a saber 
largamente as novas do que queria, lei- 
xou-se ficar hum pouco atrás com Filena; 
que lhe contou todalas cousas de que ella 
era innocente, e como pelo salvar lançara 
fama na Corte que era morto, e a paixão 
que Clarinda com esta nova tomara, e o 
que lhe mandava dizer como anel.í Idem, 
Ibidem, cap. 23, — «Ao outro dia toman- 
do suas armas, e despedindo-se deRian- 
da e Lucenda, se poz em caminho a via 
de Constantinopla e muitas vezes virava 
as redeas do cavallo pera se tornar, lem- 
brando-lhe o mandado de sua senhora, 
Selvião o tirou muitas vezes deste pen- 
samento, dizendo-lhe: Senhor, se em um 
caso tão grande como este não servir- 
des vossa senhora Polinarda, em que es- 
peraes de lhe merecer algum bem pera 
remedio de tantos mallesÍD Francisco de 
Moraes, Palmeirim dTnglaterra, cap. 25. 
— «E ella se despediu delles, fazendo logo 
volta, trazendo comsigo quatro escudeiros, 
e cada um diante si um lio: e outros qua- 
tro homens de pé com quatro cavállos a 
destro, todos de uma grandeza e cor, tal 
que se não podia fazer diferença de um 
a outro.D Idem, Ibidem, cap.-35. — ^En- 
tão, despedindo-se do ermitão, se foi con- 
tra a grande cidade de Londres, levando 
comsigo a dona, e antes que entrasse nel- 
la, chamou a Selvião, e dizendo-lhe o que 
havia de fazer, o despediu de si, espe- 
rando que tornasse com resposta do que 
lhe mandára.y Idem, Ibidem, cap. 36.— 
<iE no fim delles Arnedos e Recindos, que 
também desejavam ir dar aquelle gosto aos 
seu», se despediram d'el-rei e de Prima- 
lião, e de D. Duardos. O imperador Tri- 
neo fez o mesmo, posto que não quiz ir se 
té ver a torre do gigante Dramusiando, 
que lhe diziam ser cousa mxdto pera isso.t 
Idem, Ibidem, cap. 48. — <íE a rogo de 
Primalião se mudou d^aquelle assento pera 
o Jardim das Donzellas onde dantes cos- 
tumava estar. E passados alguns dias, 
que alU se detiveram, dando-lhe sempre 
conta da prisão de D. Duardos e dos mais, 
que na torre estavam, se despediram del- 
ia, deixando-a mais contente do que dan- 
tes vivia,e Idem, Ibidem, cap. 52. — >E 
louvava muito a tenção e maneira de Dra- 
musiando, pola empresa que tomara. Pas- 
sados os dias, que suas feridas os força- 

ram estar naquella casa, já que se senti- 
ram em desposição de poder caminhar, 
dando ao hospede os agradecimentos, que 
por seu gasalhado merecia, despedindo-se 
delle, se poseram na via de Constantino- 
pla, onde então era a nobreza de toda a 
cavalleria do mundo, seguindo sempre a 
via direita, com tenção de se ir embarcar 
em algum porto de França, onde mais 
prestes houvesse embarcação.y> Idem, Ibi- 
dem, cap. 66. — ^Arnalta vendo o acata- 
mento, que elles lhe faziam, pesou-lhe de 
os ter em sua casa e logo os quizera des- 
pedir. Porem F^oriano, a quem a senhora 
não parecia mal, a amansou com palavras 
e afagos, que foram de tanto merecimento 
ante ella, que mandou fazer um leito pera 
Pompides e Palmeirim e outro pera elle 
só, onde o veio visitar, quando a hora deu 
lugar pera isso: e, por lhe mais satisfa- 
zer a vontade, estiveram alli todos ires 
oito dias, no fim dos quaes, despedindo-se 
Floriano de Arnalta, elle enfadado e ella 
saudosa, se apartaram um do outro; e el- 
les se foram a via de Constantinopla, pro- 
mettendo-lhe elle primeiro de a tornar a 
ver o mais cedo que podesse.t Idem, Ibi- 
dem.—a E fazia-lhe, alguns dias que alli 
se detiveram, muito mores serviços que 
dantes; porem como aquella detença fosse 
tanto contra sua vontade, se despediram 
todos tres daquella tão honrada compa- 
nhia, ficando o duque com muita saudade, t 
Idem, Ibidem, cap. 70. —«Despedindo-se 
delia com palauras, que o amor neste tempo 
soe achar, se armou de umas armas ver- 
des com esperas de ouro, e no escudo em 
campo verde a avefenix com letras no bico, 
em que levava o nome de Targiana.» Idem, 
Ibidem, cap. 71.—dEporque também Goa- 
rim trazia os pensamentos pouco namora- 
dos, não era sua conversação tão aprazível 
a Florendos, que lhe não fizesse ter muita 
saudade da do principe Floramão: e por 
esta rasão co'as melhores palavras, que po- 
de, se despediu delle, pedindo-lhe lecença 
pera poder caminhar só, que d sua honra 
convinha assim i)or uma aventura, onde 
a certo prazo havia de apparecer.D Idem, 
Ibidem, cap. 74. — nElRey se despedio 
delle levando dous mil homens comsigo, e 
no caminho encontrou o filho que se hia 
recolhendo, por não poder aturar os as- 
saltos dos Turcos, em que lhe matára'5 
muita gente. E sabendo o que era passa- 
do ficou enfadadissimo, e apaixonando-se 
contra o filho, não lhe querendo escutar 
razoens, tomandolhe a gente que trazia, 
lhe mandou, que se fosse pera Adém, e 
que não entrasse na Cidade sem o Capi- 
taô dos Portuguezes o hir buscar, e o le- 
var pela maõ até o pôr na sua estancia, 
e que não fizesse se não o que lhe elle 
mandasse,D Barros, Décadas, VI, Liv. vi, 
cap. 2. — «O Governador lhe deu, todas 
as cousas que lhe pedio, assim pera a 
viagem, como pera o j7rovimento da for- 
taleza, e aos quinze dias de Abril se 
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embarcou, entregandolhe o Governador 
pela maõ ElRey Aeiro, que foy acom- 
panhando até o terreiro dos Paços, aon- 
de se despedio do Governador muito sa- 
tisfeito das honras, e merces que lhe fez: 
e assim se mostrou sempre agradecido: 
tanto, que podemos dizer, que o matárau 
por serviço d'ElRey de Portugal como 
em seu lugar diremos.y> Couto, Décadas, 
VI, Liv. I, cap. 4. — «Qwíz despedir- 
se de Arcelio, e nad j^odia; que os cora- 
çoens muito obrigados faltáõ com pala- 
vras; o amigo, que nos olhos entendia o 
seu, porque com encobertas lagrimas o 
asseguravad do que seu dono merecia, 
lhe disse: = Caro amigo Oriano, pois 
minha sorte he tanto contra mim, que nad 
sómente me negou os bens, mas ainda es- 
te só remedio de meus males me naõ con- 
sente, vai a seguir a tua estrella: pôde 
ser que fóra da minha companhia aches 
nella brandura, porque he possivel que, 
por fogir de mim a ventura, naõ ouzará 
chegar aonde me podia dar contentamen- 
to.t Francisco Rodrigues Lobo, O Desen- 
ganado, p. 143. — nCom estas palavras, 
6 com mui estreitos abraços se despedirão, 
dando Arcelio entre outras coizas a Oria- 
no hum annel de preço, em que dous 
grilhoens de ouro aferrolhavàò hum lus- 
trozo diamante, e pela banda de den- 
tro do circido diziaZ humas letras por 
partes o seguinte.v Idem, Ibidem. — 
aLevantados pela manhã, despedio-se Le- 
reno do velho, que até chegar ás ribei- 
ras do rio Lena o acompanhou, encommen- 
dandolhe o resguardo de seu perigo: mas 
elle, que tinha a vida em o acometter, em 
lugar de tornar á Aldea, e acodir ao des- 
amparo de seu rebanho, tomou de novo o 
caminho, onde se perdera ao longo das 
praias.D Idem, Primavera, p. 48.— «Co- 
mo Lereno ouvio falar em Lizea, e File- 
nio, que era o pastor, que lhe levara a 
carta aos campos do Mondego, a quem elle 
a trocara, deu hum suspiro desacordado, 
e logo lhe veio á lembrança que Lizea po- 
dia estar no valle desconhecido; e por en- 
cobrir sua paixão, consolava a do pesca- 
dor, que bem triste acabara a historia; e 
despedindo-se delle com amorozas pala- 
vras, se veio afastando da praia até se 
assentar entre huraas paredes cobertas de 
mato, onde nascia huma fonte que com es- 
curo som em nascendo se escondia debaixo 
da terra; e alli quazi esmorecido ador- 
meceu por grande espaço de hum somno 
min profundo, em o qual se lhe reprezen- 
tou que vira a sua pastora junto a elle: 
como desatinado acordou, e vendo o engano 
com que a fantazia o castigara, tirando 
a sanfonha, cantou esta glossa.n Idem, 
Ibidem, p. 300.— «.Este musico andou um 
anno em Portugal a despedir-se, dizendo 
os papeis nas esquinas: Tal dia canta 
Abel pela ultima vez. Foi para Augusto 
de Polonia,finalmente. Erao piae do actual 
reinante. Lá esteve tres mezes sem o rei 

fazer caso d'elle. Um dia quiz ouvil-o; 
porem o musico despeitado respondeu que 

I estava doente.^ Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias, p. 94. 

O Deão a reccbc civilmentc, 
E com mil importunos comprimentos, 
E outras tantas profundas cortezias, 
Dos dous Padres, cortcz,ae despediu : 
E correndo, e saltando, como uui Corço, 
Kisonbo, e prazenteivo entrou em casa. 

DIKIZ DA CUIIZ, IIYSSOPE, C. V. 

^— Figuradamcnte, fallíindo das cou- 
zas.— í Depois que a noite se despedio 
das estrellas, e a formoza Aurora em 
seu rozado carro começou a campear os 
horizontes, levantados os pastores de seu 
repouzo, se repartiraõ da Aldea nos costu- 
mados exercidos de seu gado,ti Fi'ancisco 
Rodrigues Lobo, Primavera, p. 19.t. — 
dChegou a huma montanha das praias do 
Tejo em hurna tarde gracioza, quando o 
Sol dos horizontes se despedia, deixando 
as rozadas nuvens envoltas com seus raios: 
e em quanto dos altos montes nad cahia a 
sombra escura, assentado em hum penedo, 
de cujas entranhas Ecco os saudozos en- 
cantos repetia, ao som do vagarozo Tejo, 
que passava, cantou o seguinte.» Idem, 
Ibidem, p. 2'òQ.— «Eporque já o dia vi- 
nha rompendo por entre as pardas nuvens, 
e 6LS estrellas se despediaõ das aguas do 
Tejo, disse L^ereno ao amigo que deter- 
minava ir á praia adiante até á cabana de 
Rizeu para com elle ver alguns pastores 
que do Mondego conhecia, e que d tarde o 
tornaria a buscar no posto conhecido; o 
que elle consentio com pouca vontade, obri- 
gando-o a que tornasse sedo, e partisse 
depois de tirarem o gado; o que ambos 
fizeraõ com a vinda do Sol.y Idem, Ibi- 
dem, p. 287. 

— Ir-se, cessar, desappareccr. — Não 
se me despede a dor rheumatica. 

— Despedir-se alguém em latim, ou em 
arabigo, safar-sc, retirar-se, ir-so embo- 
ra, sem dar satisfações, sem dizer nada. 
— « Um hospede que viu a juncção, que- 
rendo saber do cuhiculo ou casa onde es- 
tavam os da dança, para se despedir em 
arabigo que é melhor do que em latim.» 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 52. 

DESPEGÁDAMÊNTE, ado. (Do despega- 
do, com o suffixo «mente»). Com despego. 

DESPEGÂDO, part. pass. de Despegar. 
DESPEGAMÊNTO, s. m. (De despego, 

com o suffixo «mentoí). Desapego. 
DESPEGAR, V. act. (De des prefixo, o 

pegar). Separar, desunir o que estava pe- 
gado, grudado, collado. 

— Figuradamcnte : Desaffeiçoar, fazer 
perder a aíFeiçào. — Despegar dos pra- 
zeres, da sociedade, do mundo. 

— Despegar-se, v, refl. Desgi-udar-se, 
desunir-se. 

— Figuradamcnte : Apartar-se, sepa- 
rar-se de alguma cousa; deixal-a com 
desaífeição, renunciar a ella, affastar de 
si. —Despegar-se do mundo, etc. 

DESPÊGG, s. m. (Do despegar). Des- 
apego, desaffeiçao, falta de apêgo, ^ 
fecto, de inclinação. O acto do affastar-s 
de affeições, prazeres, etc. — DespeS" 
prazeres, honras, distincções, riquezas- 

— Despegos do mundo, despreso 
cousas mundanas. 

1.) DESPEITADO, part, pass. de Des- 
peitar 1. Tractado com despeito. 

2.) DESPEITADO, part. pass, de Des- 
peitar 2. Extorciuido, vcxado, peito o- 

DESPEITADÚR, s. m. (Do theraa deS' 
peita, de despeitar, com o suffixo «dôr»)- 
O que despeita, opprime e vexa o po* 
com extorsões do dinheiro. 

DESPÉITAMÊNTO, s. m. (De despeito, 
com o suffixo «mento»). Acçào de 
peitar; vexame, oppressão, extorsSo 
dinheiro, concussão. > 

1.) DESPEITAR, V. act. (De despeiW- 
Tractar com despeito. 

2.) DESPEITAR, v. act. (De des F®] 
fixo, o peitar). Vexar, extorquir 
ro e emolumentos excessivos, ou inde 
dos; exigir, levar, receber peitas. 

— Roubar tyrannicamente. .. 
DESPEITO, s. m. (Do latim despioW' 

Indignação, ira, raiva, cólera, 
— Desprezo, desdem. . • i o 
— Fazer despeito a alguém, irrita - > 

fazer cousa qxie lhe é desagradavel, C 
trariar. . -j 

— Lançar, dizer despeitos, pi"® ® 
■ ameaças, feros, aceusações contra alg^* 

— Loc. Ai)v.: A despeito de, apezar 
— Em despeito de, a pezar, a 

grado, não obstante, contra a ''L,- 
Em despeito do imperador.— ^ 
que escumunhom nom brita osso, " ^ 
vinho nom amarga ao escumungado; 
que mais grave era, por fazerem^ os ^ 
tos Prelados, e seus Vigairos dif^^ 
aguisado, que lhes era outorgado 
razom, as ditas nossas Justiças 
peito delles, e por se vingarem deU^^> " ^ 
degradavam os ditos seus 
aquellas pessoas Eclesiásticas, 
taaes sentenças publicavom ,* e que 
ziam outros muitos desaguisados a 
o que era muito contra direito, 
razom, o que Nos aviamos d'esqui''^^ 
honra da Santa Igreja, o Ordenaço® 
fonsinas, Liv. ii, Tit. 5. «gg- 

DESPEITORADO, part, pass, do 
peitorar. j-efi- 

DESPEITORAR, V, act, (De des 
xo, c peito). Termo de Medicina. 
Expectorar. 

— Figuradamcnte : Desabafai'- , o 
— Despeitorar-se, v. reji. De^'^ 

peito, tirando o que o cobria. 
DESPEITÔSO, adj. (De despeit?- 

suffixo «ôso»). Que se enfada laci 
colérico. , (,3 

—Que faz despeitos, que ti'ac < 
tros com desprezo. yg co^' 

—Fortuna despeitosa, foi'tuna 4 
traria os nossos desejos. 
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despejàdamênte, adv. (De despeja- 
tio, com o suffixo «mente»). Sem pejo, 
ou acanhamento, sem vergonha. 

~Com muito desembaraço, prompta- 
mente, 

■—Com impudeneia, desenvoltamonte. 
—Obedecer despejadamente, logo, im- 

Kiediatamente, sem pôr duvidas. 
despejado, part. pass. de Despejar. 

~l~<^Quem hou\:er d'aconselhar, ha de ter 
juyzo despejado d'ajeiqam e de interesse; 
"6 muy necesssario o conselho, elle nas 
nossas cousas nos falta e nas alheas nos 

D. Joanna da Grama, Ditos da 
freira, p. 13. 

Ireis criii mui despejada, 
Cheia do Spirito iSiiiicto, 
Ç mui fermoaa: 
O Almn, sôde esforçada ! 
Outra passada ; 
Que nào teudes de andar tanto 
A ser esposa. 

cir. -fric., AUTO DA Alma. 

— «Dalli se foram aos fortes da praia, 
já estavam despejados, e lhes mandou 

fazer o mesmo, mandando primeiro lan- 
SOí" todos os corpos mortos dos inimigos 
r?í<e eram mais de quinhentos e cincoenta) 
centro na cava, e sobre elles cahio toda 
^ÍUella máquina dos edificios, quando ar- 
^^ientou. Feito isto, mandou o Governa- 

talhar os campos todos á roda, e cor- 
os palmares, e destruir as povoaqões, 
estavam pelo rio dentro de longo da 

^gua de huma, e da outra parte, d Diogo 
Couto, Décadas, IV, Liv. viir, cap. 4. 
"-E, caminhando muito de vagar, che- 

g'^^a'5 corti a noite escura a huma rlheira, 
ú^nto da qual havia entre mui altos arvo- 
'C^dos algumas cazas mais humildes; e, 
"iscando nellas gazalhado, viraõ que es- 

despejadas de gente; e sómenteachá- 
« hum velho pastor, que os levou a 

cabana, que tinha no mais alto do 
^^gar, onde os recolheu.d Francisco Ro- 
''^'gues Lobo, O Desenganado, p. 64. 

Despejar, v. act. (De des prefixo, e 
^®jar). Evacuar, vasar, desembaraçar, ti- 

aquillo que enche, peja, embaraça, os- 
oecupa, ou toma algum logar ou 

®®paço. 
. Despejar a casa de trastes. — Despe- 

o ventre. — Despejar o caminho. — 
esteue trcs dias concertando, &poendo 

as cousas que cumprião pera per terra 
poer cerco a cidade, nos quaes tres dias 

^^nhnm mouros auentureiros dos çuestUuào 
Azamor, de noite dar nas fraldas do 

y>sso campo, de que leuarao cauallos, & 
'"firam, & mataram alguns ChristSos, 
í"® acharam desmandados, sem nunca ou- 

de chegar ao forte, posto que por 
vez viessem de dia alguns dos xeques, 

^^pitaens principaes, com cinco mil de 
sete mil de pe, com tençao de 

^'''em batalha, mas vendo o arraial, & 
ordem que o Duque tinha nelle, se tor- 

'^1'am perá cidade, onde deram taes nouas, 

que logo se começou de despejar das pes- 
soas que nam eram pera a poderem de- 
fender.í> Damião de Gocs, Chronica de 
D. Manuel, Part. iii, cap. 47. — «Des- 
pejando os peytos cada dia dos colostros, 
ou leyte grosso, que ainda não está per- 
feyto.n Francisco filorato Roma, Luz da 
Medicina, p. 253, em Bluteau. 

— Despejar obra, trabalhar com dili- 
gencia, trabalhar muito. 

— Despejar o inimigo, ir dando cabo 
d'clle com promptidão. 

— Loc, ANT.: Despejar alguém, fazer- 
Ihe perder o pejo, a vergonha, o acanha- 
mento ; tornal-o despejado, desembai-aça- 
do, desenvolto. 

— V. n. Largar a casa, sair. — Quero 
despejar. 

— Despejar-se, v. refl. Desembaraçar- 
se. — tíO Governador passados oito 
dias, que se alli detinha, vendo que 
lhe não vinha aviso de cousa alguma, 
deo á véla pera Dio; e esta detença foi 
a total salvação da fortaleza, e Tlha de 
Dio, e perdição desta jornada; porque 
espalhando-se a fama da potência da Ar- 
mada Portugueza, ficou d'ella tão assom- 
brado Melique Tocão, e ainda o ficou mais 
depois que soube a crueza da Ilha dos 
Mortos, que acabante aquelle feito, se fora 
logo o Governador surgir sobre aquella 
Ilha, sem dúvida se lhe despejara toda, e 
alcançara o que tanto desejava sem golpe 
de espada.-» Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. VII, cap. 4. 

— Despejar-se a pipa, vasar-se. 
— Despejar-se o caminho, desembara- 

çar-se; ficar livre, desembaraçado. 
— Desfazer-se, livrar-se, pôr de parto, 

afastar de si. — Despejar-se de cuidados, 
occupações, família. 

— Antigamente: Perder o pejo, o aca- 
nhamento, afoitar-se ; perder a modéstia, 
a vergonha, tornar-se desenvolto, ter atre- 
vimento ; atrever-se, desavergonhar-se. 

DESPÉJO, s. m. (De des prefixo, e 
«pejo»). Acção do despejar.— Ordem de 
despejo das casas. 

— O effeitodessa acção ; o acto do des- 
occupar algum espaço. 

— Falto de estorvo, de embaraço do 
que peja, estorva, enche, embaraça. 

— Figuradamente : O desembaraçar-se. 
— Logar da casa onde se mettem tras- 

tes velhos ou que nào servem, e outras 
cousas que pejariSo, embaraçariSo as ca- 
sas.—Casa de despejo. 

— Bacio, calhandro. 
— Falta de pejo, de acanhamento; des- 

embaraço nas acçõcs, nos góstos, movi- 
mentos ; falta de acanhamento. 

O sapato, quo lie folgado, 
Ajuda a andar com despejo / 
So lii! largo, logo faz nojo, 
E corta, so he aportiulo. 

FnANCISCO R. 1,0110, KCL00A6, p. 27'1. 

— Grande desembaraço nos exercícios 

de corpo.—Despejo em ãansar, em jus- 
tar. 

— Ousadia, desenvoltura, impudencia, 
descaramento, insolencia, desavergonha- 
mento,dissolução, atrevimento, dito ou pro- 
cedimento deshonesto, impúdico.— «Stella 
denique Magos duxit ad Christum, ado- 
randum magna prorsus fuit iudeorum in- 
credulitas, por onde escahdalisado Christo 
do pouco caso, que estes Phariseos fazião 
destes seus milagres, & do grãde despejo, 
(& malicia com que lhe pedião outros maio- 
res nào so lhos negou, mas ainda os afron- 
tou, dizendo, que erao má casta, & incré- 
dulos.ti Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, foi. 28, col. 2.— «Quce deteriora 
sunt: honorastis, quaj prsestantiora, odio 
habuistis: <& nasce tão grande mal de não 
se pejar nimguem do mal que faz : por 
que o pejo da culpa enfrea a liberdade no 
cometella, & o despejo da ousadia, faci- 
lita todo o iemor. tí. liieronimo declara a 
este proposito aquellas palauras de Eze- 
chiel.D Idem, Ibidem, foi. 71 v., col. 2. 
— «Quem te ouvio, só a ti dezejara de 
ver; e te confesso que, segundo estou atre- 
vido nas obras com que me favoreceste, te 
houvera de pedir huma coiza, que não 
ajudará pouco á minha pertenção, mas he 
o despejo tam grande, que me não atrevo 
ao commetter.» Francisco Rodrigues Lobo, 
O Desenganado, p. 34. 

— Máo despejo, descomedimento. 
— Figuradamente: Denôdo, afouteza, 

ousadia em pelejar, brigar, accommetter. 
— Homem de bom despejo. 

— Despejo nas culpas, dissoluçSo, im- 
pudencia. 

— IndiíFerença, falta de suspeita, tran- 
quillidade de espirito. 

— Com emprestado despejo, aíFectando 
indifferença. 

— Despejos honestos, ditos, acçSes de 
homem cortezão, valente, denodado, des- 
envolto. 

— Despejos máos, deshonestos, disso- 
lutos, ditos, acç3es impúdicas, indecen- 
tes. 

— Requebros artificiosos para captar 
os sentimentos d'alguem. 

DESPELHAR, v. n. Resplandecer. 
f DESPENADO, part. pass. do Despe- 

nar. 
DESPENADÔRA, s.f. ant. (Do thema 

despena, de despenar, com o suffixo «dô- 
ra). Mulher quo por uma caridade mal 
entendida suffocava os moribundos apoian- 
do-Ihes o cotovelo sobre o peito, para lhes 
abreviar a agonia. 

DESPENAR, V. act. (Do des prefixo, o 
penar). Tirar alguém da pena, da dor, da 
afflicção que padece. — íDoa está a tua 
confiança {tornou Neoro) mas se o retrato 
nad he melhor, que ella, ainda te enjei- 
tarei a porfia; nau sei se por tal o tens 
escondido: mas o que eu cuido he que se 
esconde de envergonhado de estar em teu 
poder: e se he assim, eu a despenarei 
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muito de pressa.r) Francisco Rodrigues 
Lobo, O Desenganado, p. 76. 

— V. n. Acabar de sofFrer, cessar de 
penar, morrer.—Já despenoud'csíai;iJa. 

DESEENDEDÔR, s. m. (Do thema des- 
pende, de despender, comosuffixo «dôr»). 
Gastador. 

DESPENDER, V. act. (Do latim despen- 
ãere). Gastar fazenda, cabedaes, dinheiro; 
dissipar, estragar bens.— <íDelle nom deve 
leixar nem despender, salvo com sperança 
daver moor guança.» D. Duarte, Leal Con- 
selheiro, cap. 11.— d Os nossos Juizes, e 
Officiaaes ho ham por residoo, e o fazem 
dispender em outras cousas, que o testa- 
dor nom mandou; o que he contra direi- 
to; e que se os testamenteiros nom com- 
prem o que o testaãor mandou ataa huum 
annOf nam som dados outros eixecutores 
pera comprir o testamento, e ham os ditos 
heens por residoo, e despendem-nos em 
ai, que o testador nom mandou; o que se 
faz contra direito, e em grande prejuízo 
do que os testadores hordenarom.n Orde- 
nações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 97, § 1. 
—tPoemos por Ley geeral, que nom seja 
nenhuum tam ousado, que use de moeda 
falsa, a saber, comprando-a, ou venden- 
do-a, ou despendendo-a, sabendo que he 
falsa, ou despendendo-a em alguãs cou- 
sas, que compre, ou pagando per ella al- 
gumas dividas, a que seja obrigado.» Ibi- 
dem, Liv. v, Tit. 39. — <tEm seu tempo 
consirando a grande dessoluçom do peca- 
do, em que os Clérigos destes Regnos 
aaquelle tempo viviam, teendo barregaãs 
de praça, e filhos dellas, e despendendo 
com ellas e com os ditos filhos aa moor 
parte das rendas de seus Benefícios, as 
quaes, segundo mandaZ os Santos Degre- 
dos, som theudos a despender com pobres, 
e em outras obras piadosas, dando em esto 
de si maao exemplo aos Leigos, os quaees, 
segundo a regra do Nosso Saluador Jesus 
Christo, som theudos ensinar nom soomente 
por doutrina, mais por exemplo de boas 
obras; com accordo dos do seu Conselho 
escrepveo a todolos Prelados de seus Re- 
gnos, que lhes prouvesse de emendarem os 
ditos Clérigos, que assy dessolutamente vi- 
viam, t Ibidem, Tit. 121. 

— Figuradamente: Empregar, consu- 
mir, gastar. — «Assi acabou hum pobre 
sacerdote com poucas palauras, e em bem 
poucos dias a conquista espiritual, e tem- 
poral d'hum reyno, que ou se ouuera, ou 
nam com o poder da índia depois de se 
derramar muyto sangue, despender muyta 
gente.:) Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 26. 

— Despender o tempo, as horas, em- 
pregal-as.— «E depois que se viu tal, que 
s& julgava polo maior do mundo, tinha 
tal animo, que não se quiz contentar d'isto 
só, antes despendendo algum tempo no 
exercido das armas, sahiu tão destro nel- 
las que bastou para o haver de julgar por 
filho de seu pae. Chegando a idade para 

ser cavalleiro, morreu sua avó, e elle se 
foi ao gigante Gataru, que o fez, sem sa- 
ber quem era, por ver n'elle signal das 
obras que depois mostrou, li Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 14. 
— E a lugares as ervas do campo tintas 
de seu sangue. Punham uns os olhos nos 
outros e depois cada um em si: e cheios 
de admiração e espanto de tantas novida- 
des, estiveram algum espaço despendendo 
o tempo nesta imaginação,»Idem, Ibidem, 
cap. 35. 

— Despender palavras, razões, dar, 
produzir, proferir. 

— Despender do seu, gastar parte da 
sua fazenda. 

— Espalhar, gastar. 

Era pois a estação formosa do anno, 
Em que todo o seu fasto em luxo e galas 
Por nossos meigos climas pavoneia, 
De ricca esperdiçada, a natureza: 
O sol, que tam benelico despende 
Para tanto aderôce os raios de oiro, 
Em seu zeuith ás vezes dobra o fogo, 
E a calma intensa aos ledos habitantes 
De seu paiz dilecto a miúdo oífende. 

OABRETT, D. BBANCA, C. X, Cap. 5. 

— Despender-se, gastar, fazer despe- 
zaa ; fazer gastos excessivos. — Despen- 
der-se com a amante, com appetites.—Des- 
pender-se muito com cousas inúteis. 

DESPÊNDIO. Vid. Dispendio. 
DESPENDURAR, v. act. (De des prefi- 

xo, e pendurar). Tirar, descer alguma 
cousa do logar onde estava pendurada. 

— Despendurar-se, v. refi. Soltar-se 
alguma cousa do logar onde estava pen- 
durada. 

DESPENHADAMÊNTE, adv. (De despe- 
nhado, com o suffixo «mente»). Precipi- 
tadamente, como por despenhadeiro. 

DESPENHADÉIRO, s. m. (De despenha- 
do, com o suffixo «eiro»). Logar d'onde 
é fácil despenhar ou despenhar-se algu- 
ma pessoa ou cousa ; precipício, resvala- 
douro de alto, penha, rocha empinada. 

DESPENHADO, part. pass. de Despe- 
nhar. 

Quieto o valle, solitário o monte, 
O resonar do bosque se mistura 
Co grave som da despenhada fonte : 
Mas tào escassamente alli murmura 
De hmn preguiçoso vento maneado, 
Que inda faz mais saudosa a noite escura : 
E e'o pezo das nuvens carregado 
Por toda a parte o Cco se nos mostrava 
De hum vapor lento humedecendo o prado. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 201 (3.® ed.). 
Um arroio sinuoso corta o valle 
Dcspenhado do cume alto da serra 
Com ruido, em cataracta picturesca. 

OARRETT, D. BRANCA, C. VI, Cap. 17. 

DESPENHAR, v, act. (De des prefixo, 
e penha). Lançar de penha ou penhasco 
abaixo, precipitar, 

— V. n. Correr precipitadamente abai- 
xo. — O rio despenha da serra. — Um 
enorme rochedo despenhou do cume do 
monte. 

— Despenhar-se, v. refi. Lançar-®®) 
arrojar-se de alto a baixo, prccipitar-se 
de penha ou penhasco abaixo. 
Fid. D.i-me licença, to peço, 

Que vá ver minha mulher. 
Diaho E ella por não te ver 

Despenhar-s'ha d'um cabeço. 
GIL. VIC., AUTO DA BARCA DO INP. 

— «Tratou de buscar nas hervas o 
em suas lagrimas lhe faltára, aconselhou' 
se com Âlcina, que era a que mais delM' 
entendia nas montanhas dalém do TejOj 
buscou algumas para o fazer esquecer 
Montea, e deitou o sumo dellas em huW'^ 
fonte, onde costumava beber, levando " 
gado; e o damno que lhe haviaõ 
na memória, foi no juizo: endoudeceu Lm' 
ceu, andava pelos montes fazendo ãesati' 
nos, suspirava pela morte, despenhava-s6 
dos outeiros, veio em-pouco tempo o, 
dar a figura de sorte, que pelo que fof* 
o naõ conheciaõ.D Francisco Rodrigues 
Lobo, Primaveras, p. 130. 

DESPÉNHO, s. m. (De despenhar). Acça» 
de despenhar, ou ser despenliado. 

— Antigamente : Precipício, queda. 
DESPENNAR, v. act. Vid. Depennar. 
DESPENNADO, part. pass. de DespeU" 

nar. 
DESPÈNSA, s. /. Quarto de uma casa 

onde se guardão os mantimentos ou co- 
mestíveis, ucharia ; provisão de viverei. 

DESPENSAÇÃO. Vid. Dispensação. 
DESPENSAR. Vid. Dispensar. 
DESPENSÉIRO, A, s. (De despensa, coi» 

o suffixo «eiro»). Pessoa que tem a chave 
da despensa e dá o preciso d'ella, coni" 
em communidade religiosa, em casa 
pessoa rica ou do rei. 

— Figuradamente : O que distribue oi 
reparte os bens, qno outrem lhe confio 
para esse effeito. Despenseiro e não don" 
do patrimonio. , 

— Despenseiro antigo cargo 
casa real de Hespanha. 

— Despenseiro de esmolas, distribua 
dor, esmolér. 

t DESPENTEADO, part. pass. de DeS- 
pentear. 

1.) DESPENTEAR. v. act. (De deS pre- 
fixo, o pentear). Desfazer; desconip'' i 
desarranjar o penteado. ^ 

— Despentear-se, v. refi. Desfazer 
penteado a si proprio. .1 

2.) DESPENTEAR, v. n. Termo do ^ * 
veitar. Despegar o cavallo, uma ou a 
bas as pás, quando abre dos peitos. 

DESPERÁNÇA, íf. /. DesesperaçSo. ^ 
DESPERAR, V. n. Desesperar, perd®"^ 

esperança. 
t DESPÉRA, s. /. Termo antigo de ^ 

ra.Especie de baila d'artilheria.—' /jiei- 
pera isso muitas munições, porque s 
ta Cidade estão cento e tantas p^P 
polvora, e cada mez se fazem deí> 
mil pelouros de falcão, e quatro w" 
peras de ferro coado, com muitos 
artificios: e tenho toda a gente q^^ " 
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«oldo na índia, sem nenhuma ir a chati- 
e tenho pagos duzentos mil pardáos 

saldosj sem coiisa alguma sahir do co- 
J^e, nem do dinheiro da carga, v Diogo 
"O Couto, Décadas, IV, Liv. ii, cap. 10. 
^^DESPERÇADÓIRO, adj. ant. Despi'czi- 

DESPERÇAR, V. act, ant. Desprezar. 
DESPERCEBÊR, V. act. (De des prefi- 

xo, e perceber). Desaperceber, desavisar 
^ gente de guerra. 

DESPERCEBÍDO, part. pass. de Des- 
perceber. 

DESPERCEBIMÊNTO. í. m. Vid. Des- 
spercebimento. 

DESPÉRDIÇADAMÊNTE, aãv. (De des- 
perdiçado, com o suflíixo «mente»). Pro- 
igamente, com desperdício. 

^ desperdiçar, part. pass. de Desper- 

desperdiçadõr, s. m. (Do theraa des- 
perdiça, de desperdiçar, com o sufHxo 
«dôr»), O que desperdiça, etc. 

desperdiçar, V. act. Gastar mal; cs- 
despender com profusão, o sem 

proveito. 

Nave (lhe diz) reverdecendo o prado, 
Peruleira Indiana, 
Qiie em cabedaes de pérolas ufana 
^esperdiças as pérolas e o monte. 

barb. eacellak, saudades a aonio. 

desperdício, s. m. (De desperdiçar), 
profusão, prodigalidade, gasto supérfluo, 
^®speza excessiva ou inútil. — Desperdí- 
cio de dinheiro, de fazenda. 

DESPERECÊR, V. n. (De des prefixo, e 
perecer). Perecer, ir minguando, pere- 
cendo; falhar, não se fazer. — «Peroo se 
® parte disser e aleguar alguumas re- 
^oeensj que lhe de novo viessem, ou outras, 
9^e ainda nam dissesse ou aleguasse, que 
J%am em ajuda de seu Direito, o qual 
per ventura despereceria, se as nom dis- 
^^sse, o Julguador lhe de juramento, que 

e direitamente as alegua sem outra 
^\üuuma malicia; e se o jurar, e o Juiz 

que sam de receber, assinelhe termo, 
" saber, que em outro dia venha com o 
'Aguado novo, ou per sy, poer e aleguar 

ditas rezoens; e se a esse termo nam 
lance-o dellas, e nom aja mais outro 

l''>'azo; e veja o Julguador o Feito, e ãe- 
^^mbargue-o, como achar que he Direito, d 
^rdenações Affonsinas, Liv. iii, Tit. óO. 
S 1. — «Outro sy mando a cada huum de 

que se alguuns desses, que merecerem 
Justiça, se forem ante que venham a vosso 
^^er, que mandees vossas Cartas pelas 
'''■lias, e Lugares, e terras, hu poderdes 

qiiQ som, e mandade que os recadem, 
® ^nviadelhes dizer os nomes ãelles, e de 

lugar som, e o mal que fezerom, e a 
o fezerom, e o lugar em que foi fei- 

c em como: e fazede de guisa que os 
^ddes, e f azede justiça em elles e em cada 

delles, como achardes que he direito 
° merecerem, de guisa que a minha Jus- 

tiça nom despereça; porque vos mando, 
que vós huuns outros, que esses homeens 
em cada huum dos ditos lugares te ver des, 
que os levedes mui bem guardados aa pri- 
meira Villa, e os dessa Villa aa outra, c 
assy de Villa em Villa, atee que cheguem 
a aquel lugar honde o mal fezerom e que 
em esse lugar meesmo recebam em sy a 
pena, porque em aquel lugar pode milhor 
seer sabuda a verdade do mal que feze- 
rom, e a quem, e porque, e sobre que foi 
feito: e esto faço, porque o entendo assy 
por serviço de Deos, e meu, e por vosso 
proveito, e mais guardamento de vossos 
dampnos, e pera se comprir Justiça.» 
Ibidem, Liv. v, Tit. Õ6, § 3. 

EESPERECIMÊNTO, s. m. (Do tliema 
desperece, de desperecer, com o suffixo 
«mento»). Acabamento, destruição, ruina, 
decadencia.—Em grande desperecimento 
dos bens. 

DESPERESG... As palavras, que come- 
cem por desperesc..., busquem-se com 
desperec... 

DESPERFILAR, v. act. (De des prefixo, 
e perfilar). Desordenar o que está perfi- 
lado. ^— Desperfilar as -fileiras de um re- 
gimento de soldados. 

— Termo de Pintm-a. Tirar, ou arre- 
dondar as figuras de perfil. 

DESPERÇAR. Vid. Desprezar. 
DESPERSUADÍDO, part. pass. de Des- 

persuadir. 
DESPERSUADÍR, v. act. (De des pre- 

fixo, e persuadir). Tirar da persuasão, 
tii'ar da mente de alguém convicção ou 
projecto ; dissuadir, desaconselhar, fazer 
mudar de parecer.—Despersuadir alguém 
de alguma cousa. 

— Despersuadir-se, v. refl. Convencer- 
se do erro em que estava. 

DESPERSUASÃO, s. /. Acção de des- 
persuadir, dissuasão. 

f DESPERTADO, part. pass. de Des- 
pertar. 

E a bella ! —Oli! despertada alfim do sonho 
Suas magas illusõcs ee desvanecem. 
Cruel realidade ! Quem é ellc ? 
Como a roubou, e aonde, onde 6 que a leva ? 

OARUETT, D. DRANCA, C. Vil, Cap. 16. 

DESPERTADOR, s. m. (Do thema des- 
perta, de despertar, com o sufiixo «dor»). 
O que desperta; pessoa encarregada de 
acordar alguém. 

— Figuradamente : Excitador, aviva- 
dor. 

— Cousa quo desperta, aviva, incita, 
estimula, excita. — Despertador da ener- 
gia nacional. 

— Pêndula acompanhada de um in- 
strumento, que a certa hora que se quer, 
faz som para despertar a quem dorme. 

DESPERTAR, v. act. (De de, e espertar). 
Interromper o somno ao que dorme, acor- 
dar. — «V/oítuerao os marinheiros vista da 
dezejada terra, que com grande alvoroço, e 
alegriafestejárad: despertaraõ todos os na- 

vegantes; levantárad-se entre os mais Leon- 
tino,e Oriano ; e quando os raios do Sol co- 
meça vad a ferir com sua claridade as aguas 
cristalinas, lançáraò ferro, e sahirau to- 
dos da coberta por ver a praia.d Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, O Desenganado, 
Part. III, p. 37. 

— Figuradamente : Cessar o lethargo, 
o estado de inércia, incúria; avivar, ex- 
citar, espertar, estimular. — Despertar a 
memória, a lembrança de alguma cousa. 
— Despertar o desejo, o appetite, o odio, 
a inveja.—Despertar o cavallo com a es- 
pôra. — Despertar a industria, ocommer- 
cio, o espirito g^ierreiro; o engenho. — 
a Quer dizer, multiplicou Deos os cas- 
tigos, & infermidades sobre seu pouo, 
não pera o destruir, mas pera o reme- 
diar : não polos affligir, mas pera os des- 
pertar de seu descuido, & obrigar a de- 
sestir de suas culpas, n Fr. Thomaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, foi. 33 v., col. 
2. — alíum, que era mancebo, se sentou 
junto a elle; e, tomando-o pelos braços, 
fazia diligencias pelo despertar : o outro, 
que era já de madura idade, se foi a hum 
ribeiro, que perto dalli passava, e trouxe 
nas maõs agua, que lhe deitou no rosto, 
^om que elle estremecido abrio os olhos, 
e elles o tomdraõ nos braços, animando-o 
que se esforçasse contra o mal que o der- 
ribara.n Francisco Rodrigues Lobo, O 
Desenganado, p. 64. — a-Foi crescendo o 
amor, despertando cada hora mais o meu 
cuidado; s6 me desvelava em buscar, e fin- 
gir occazioens para ver, e poder falar â 
formoza Célia; que este era o seu nome.* 
Idem, Ibidem, p. lOG. — aElle com o so- 
bresalto do que hia lendo o nad entendia; 
mas, detendo-se hum pouco, em que tam- 
bém deu aos olhos tempo de despedirem 
aquelles efeitos amorozos que lhe tíravaõ 
a vista das letras, lhe disse: Amigo, per- 
doa-me, se te naZ respondo a propozito, 
porque a dOr me tira o sentido do que te 
devo: deixa-me acabar de lêr meus ma- 
les, e saberei quem es, e o com que te 
posso pagar tamanho bem; que, pois o 
que com enganos esperei nesta ilha, está 
tam alheio de ser meu, nem de favorecer 
minha ousadia : tive nelle ao menos quem 
me despertasse de vãs porfias, para tor- 
nar a buscar a minha terra: descança, e 
deixa-me pagar com lagrimas a este pa- 
pel o muito que lhe devo. d Idem, Ibidem, 
p. 213. — (íMas a este tempo virad duas 
pastor as, que a seus accentos acodiaZ; e 
achando-o desacordado sobre a relva, com 
agua da fonte o despertáraõ; e despois de 
tornar em seu acordo, levantando-o pelos 
braços, lhe disse huma dellas, que bem 
podia com os olhos dar novo esjnrito a 
quem o tivera para conhecer sua jormo- 
zura: lie em ti tam mal empregado qual- 
quer mal, que aceitara grande parte des- 
se, só por te ver sem elle: a troco desta 
vontade, que, por ser minha naZ dará 
fruito, te rogo que venhas em nossa com- 
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panhia para a Aldea, onde descançarás; 
que nem o tempo nem o teu cuidado he 
para este lugar, v Idem, Ibidem, p. 256. 

Abandonou-n a ultima esperança 
Na terra ; e Deus no ceu a abandonAra 
Desde ha muito.—Uma voz, austera e dura 
Llie brada, como a voz de seus remorsos, 
E do morto deliquio a despertava: 
Teu execrando amor os ceus puniram. 

GARBETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 29-30. 

— Reanimar. 

Mas já o claro amador da Larissea 
Adultera inclinava os aii-im les 
Lá para o grande lago, quu rodea 
Temistitão, nos fins Occideutaes : 
O grande ardor do sol Favonio enfrea 
Co'o sopro, que nos tanques naturaes 
Encrespa a agua serena, e despertava 
Os lirios e jasuiins que a calma aggrava. 

CAM., Lüs., c. X, est. 1. 

— V. n. Acordar, acabar de dormir,— 
Despertar do somno, 

hora tam forte; 
compre nos de despertar 
que ymos a posta correndo 
pera a morte. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIBA, p. 89. 

Anjo. Quem quer ir 6 Paraizo ? 
A glória, á glória, senhores ! 
Oh que noite pera isso! 
Quão prestes, quão improviso 
Sois celestes moradores ! 
Aviae-vos, e partir; 
Que vossa vida he sonhar, 
E a morte he despertar 
Pera nunca mais dormir, 
Nem acordar. 

OIL VIC., AUTO DA BARCA DO PUHQ. 

Desperta diz, ó Rei, que Sceptro, e mando 
Não desculpa repouno, antes condenn, 
Ouve huma cousa de honra tua, e minha. 

QCEVEDO, AFFONSO AFFRICANO, C. I. 

— nDespedidos Arcelio, e Oriano da 
alegre companhia dos pastores daquella 
ribeira, a madrugada seguinte dando ao 
hospede as graças, e a seus filhos, offere- 
cendo as vontades, seguirão seu caminho: 
e depois de andarem hum grande espaço 
ambos tristes, e com os olhos baixos, a 
hum mesmo tempo, como que cada um del- 
les despertára de profundo sono.» Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 
85, — dE dizendo isto, como se se perde- 
ra, se deixava vir a terra esmorecido, se 
naÕ encontrára logo os braços de Arcelio, 
onde despertou ao som destas palavras, 
que elle lhe dizia: Perdoa-me o mui, que 
te fez o meu dezejo, que, ainda que hem 
nascido, foi mal considerado: nem estás 
ainda para dar razaò de teu mal, nem 
para eu te entender o que delle me contas j 
que, pelo abbreviar, o escureceste.» Idem, 
Ibidem, p. 87. — «A Escassa luz da de- 
zejada Aurora, que já branqueava as vi- 
draças do apozento de Oriano, o desper- 
tou do sono: e como elle dezejava naò pa- 
recer descuidado onde com tanta vigilân- 
cia se vivia, se compoz do vettido; e che- 
gando á porta, ella se lhe abrio, e achou 

a Fidelidade, que o saudou com alegre 
rosto, e o deteve praticando até que o Sol 
descobria a formozura do dia, e o corre- 
dor em que estavad; que posto que em a 
traça, e arquitectura se parecia com o j)ri- 
meiro, na obra lhe tinha muita vantajem, 
e a pintura dos painéis com maior fineza, 
e paciência estava matizada.» Idem, Ibi- 
dem, p. lõü. 

Quem dorme descança, 
Quem ama nau ouza, 
Porque naò ropouza 
Mais que na lembrança. 
Acordai cuidados, 
Que me. despertastes, 
Pois naõ nia<h-iigastes 
Para descuidados. 

IDEM, PRIMAVERAS, p. 1G2. 

— líCom o silencio da madrugada, e o 
vagarozo movimunto das ramas fazia a 
voz tam saudozos açcentos pelo vam da- 
quclles outeiros, que Lereno, que o ouvia, 
naò pôde deter alguns suspiros da sauda- 
de, que mil lembranças lhe despertáram: 
e, por saber quem seria o da cantiga, se 
vestio de pressa - e tomando o cajado, sa- 
hio jóra da cahana, e dalli vio a Flori- 
do, que hia descendo pelo valle abaixo 
para as faldas do rio; e dobrando traz 
elle huma trasposta, bradando-lhe de sima, 
o fez voltar o rosto, que conhecendo a Le- 
reno mostrou cheio de alegria; e depois 
que chegou a elle, e o satidou, lhe disse: 
Naò cuidei que tomáras ao roixinol mais 
que a saudade, e as horas de seu queixu- 
me; que ainda no voar o parecias, pois 
naò me valeraò os pés, se com os brados 
te naò alcançara.n Idem, Ibidem, p. 163. 

Feliz, tu, que despertas; 
Podendo, cm pobre cama socegado 

Com as portas abertas 
Tornar ao doce somno começado, 
Até que volte o dia, sem mais pena, 
Que achar talvez a noite ser peíjuena. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 112 (3.° cd.). 
que do rcspleiidor do Sol ferido, 

A força de seus saios despertando, 
Abre os olhns, e o rosto levantando, 
Fica por grande espaço suspendido. 

IDEM, IBIDEM, p. 86. 
'Do alegria, de júbilo insensato, 
O arraial despertei; tendas se levam, 
Ordens á pressa dou, a Sylves torno. 
Quebro, esqueço o tremendo juramento 
Que inda ha pouco fizera tam solenme, 
K so 110meu alcMÇHr longo tempo 
Medito, e inil projectoa desvairados, 
A qual mais vago, a qual mais louco, formo 
Sobre o meu sonho, os ramos e o destino, 
Que Alina me fadara t.im ditoso. 

OARRETT, D. BRANpA, C. V, Bst. 9. 
E de tanto prazer theatro fostcs. 
Paços da maga Alina, a vós me volvo. 
Velas tu, bella infante?... e tu, forüíoso 
Moiro, velas também, ou brando, somno 
Em repoiso fallaz vos tein,sopitos 
Para cru rfpípec/a/'.^—Tristes ! não dormem. 
Um c'o outro abraçados, a terrivel 
Hora fatal da meia noite aguardam. 

IDEM, míDF.M. c. X, cap. 27. 
DESPERTO, part. pass, irreg. do Des- 

pertar, 

E direis a sua Alteza: 
O teu reino venha a nós : 
Em que pedis fortaleza, 
E mais pedis pera nós 
Graça e desperta a limpeza, 
E mais perfeita grandeza 
Da bondade, 
E pedis il Deidade 
Que nor toda a redondeza 
Seja feita a sua vontade. 

GIL VIC., AUTO DA CANANÊA. 

Vencidos vem do somno, e mal despertos, 
Boccjando a iniude se encostavam 
Pelas íintennas, todos mal cobertos 
Contra os agudos ares que assopravam- 

CAM., Lus., c. VI, est. 39. 

Quem no mal sonha desperto, 
Como pode repouzar ! 
A ninguém peza da vida, 
Por mais que (Jigamal delia : 
A morto he já conhecida, 
Nenhum hospede a convida, 
Que iiào biuta muito vélla, 

FRANC. R, LOBO, EOLOOA 5. 

Os olhos magistraes de novo esfrega 
Ilida tonto de somno c mal desperto, 
Chega á priiiceza, e quazi por instincto 
Da doutorai natura, a mão estende, 
E ao niveo pulso gravemente a appHca. 

OARRETT, D. BRANCA, C. 11, Cap. 12. 

No entanto a donzella, mal desperta 
Do sornno ainda, que pensar nào sabe 
Do estranho suecesso que a acordara : 
Se vela ou fonha, se anjos a conduzem 
As regiões do ceu, ou se o maligno 
Espirito a arrebata ás profundezas 
Do sibysmo, duvidosa, nem se atreve 
A abrir os lindos olhos; e tremendo, 
Incolhendo-se toda, mui baixinho. 
Ao bento anjo rezava da sua guarda. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, Cap. 10. 

DESPÊSA ou DESPEZA, s. f. (Do latii» 
despensa). Gasto de fazenda, custo, d®®' 
pendio, emprego que se faz do dinheiro? 
desembolso; conta do que consome um» 
casa, ou do que se despende em 
obra; o gasto que se ha de fazer.— 
cada huum anno eram os Reis eertip^ 
dos pellos veedores de sua fazenda, 
despezas todas que feitas aviam, assi « ^ 
enbaixadas como em todallas outras cO^i' 
sas, quê lhe neçessariamente convynhaf 
zer.D Fernao Lopes, Chrouica de D. ^ 
dro I, cap. 12. — <^Chegando á porta 
suas casas, per onde passaua ha 1 
são, & por ho dia em que nasceo ser 
inuocação do venerabile Sacramento, 
poserão nome Emanuel, o qual noW^ 

dO' 

hum dos grandes do Senhor Deos, ^ 
festa se celebraua naquelle dia, em Ç 
lhe aprouue dar este Princip& ^ 
deste mundo, pera seu sancto nome 
tam exalçado, & glorijicado quomo 

nd' 
ai" 

sente he per todo ho universo, oi> 
meo, industria, & despesa deste '>^'^9' 
nimo Rei ha naçaò Portuguesa 
mas, ou per amor pode penetrar ^ 
de Goes, Chronica de D. Manuel. 
I, cap. 4. — «Antes que se delia P'^ 
deixou casados mais de cento, 
ta homens, os mais delles criados . 
com as moças que tomara em Goa 
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^ c6 da outra, que ja erão todas 
^nristãas, cfe deu a delles officios, & a ou- 
ii'os dos bens de raiz que tomara aos Mou- 

CÊ NeiteaSj <& a outros tendas, & di- 
nheiro, (fc j)ara os mais atraher a quere- 

ficar na cidade, lhes fazia muitos 
javores, visitandoos em suas casas, cha- 
'>^a,ndolkes filhos, & filhas, jazendolhes ha 
despesa das vodas, acompanhandoos no 
«íM ão recebimento a egreja, com tromhe- 

(fe atabales, de maneira que conuer- 
tiam outras molheres da terra a se faze- 

Christãs, & aos Portugueses a lhas 
Urdirem em casamento.» Idem, Ibidem, 
iart. cap. 16. — «De que os oitenta 
^'>'am seus criados, encaualgados a sua 
<^usta, c& os demais seus parentes, âs ache- 
9'^os, que todos hiaõ debaixo de seu 
9'^iam, (Ê lhes daua de comer, assi a es- 

como a todolos fidalgos caualleiros, & 
^^cudeiros, que queriam ir a sua mesa, 

loão lobo fi^lho herdeiro de dom Dio- 
90 lobo baram Daluito, veador da Jazen- 

Pero correa, que hia com cargo de 
Veador da fazenda, per a p>rocer em tudo 
° que cumprisse as despesas, dt concerto 

armada, Martim uaz mascarenhas, 
■^luaro de Brito, Antonio da Cunha, Geor- 
9^ barreto, irmão de Pai barreto, dom 
Rodrigo deqa, Alcaide mor de Moura, 
■^Oatti soarez, que depois foi capitam, & 
9^'u.ernador da mesma cidade, dom Geor- 
9^ henrriquez que foi reposteiro mór dei 
■''■Cí dom loam terceiro, & depois seu ca- 
Ç^dor mor, Aluaro carualho senhor de 

senhorim, dè carualho, que depois 
/"I Capitam, & gouernador Dalcacer se- 
9^i'«r, dom loam de castelbranco, alcai- 

& comendador de Castelbranco, 
^•090 de mendonqa, alcaide mor de Mou- 

''"Oj Pero de meadonça seu filho,, loam 
Poeira senhor de Castrodairo, alcaide mor 
^i^rraiolos, & seu irmão Henrrique pe- 
'''^ira, Christouão de mello, Simam de 

do sem, loam brandam prouedor 
capellas, Lionel dabreu senhor de 

'^^galados, <& Duarte~dabreu seu irmão, 
^'^nçalo pinto senhor da terra de ferrei- 
^0®-» Idem, Ibidem, Part. iir, p. 227. 
"^'Que lhes fazia merce dos quintos de 
o«o o que trouxessem nesta primeira ar- 

^ada rebatidas as desjjesas.» Idem, Ibi- 
Part.IV, cap.37. — ultem. Saber como 

caminhos, fontes, e chafarizes, pontes, 
® '^nlçadas, e muros, e barreiras som re- 
l"^irados ; e os que cumprir de se fazer, 

^dtd)ar, e correger, mandallas fazer, e 
^pairar; e abrir os caminhos, e testadas 

Quisa, que possam bem servir par 
íes, pgj, tomamos encarrego das 

, dos muros, e barreiras: e quanto á 
®spe2a dos mesteiraaes honde virem, que 

'^^fn.pre adubio, ou repairamento, façaõ- 
saber pera mandarmos como se fa- 
Ordenações AfTousinas, Liv. i, Tit. 

' § 6. — ditem. Eam de seer fortes, e 
^^'''^everantes em seií proposito boo, e em 
l^^llas causas, que lhes parecerem boas, 

e honestas pera fazer: e sejam ousados 
sem temor, e sem fraqueza de coraçom, 
pera no nosso conselho dizerem todas aquel- 
las cousas, que sentirem por seroiço de 
Deos, e nossa honra, e bem, e proveito do 
Pegno: e ham do saber todalas rendas, e 
despesas, e nom se lhes esconda o pro- 
veito, que perteence a seu regimento, e da 
Pepruvica.j) Ibidem, Tit. Õ9, § 12. — 
«Outro sy, Senhor, os vossos Fidalgos, e 
vossos Naturaaes dos vossos Pegnos fa- 
zem saber aa l ossa Mercee, que elles re- 
cebem grande agravo dos vossos Rendei- 
ros das vossas Imposiçooens, que vos poe- 
des pela guisa, que Vossa Mercee he; an- 
tre as quaaes posestes hum artigo, que qual- 
quer, que tirar sal de huum Termo pera 
outro, que pagasse de Imposiçom tres li- 
bras de cada huum moyo, e muitas vezes 
acontece, que nom vai elle tanto; e cada 
huum dos sobre ditos vossos Vassallos som 
moradores na Cidade de IJxboa, e teem 
suas Marinhas em Piba Tejo, e mandão 
trazer do sal pera despeza de sua casa, 
ou pera salgar sua azeitona, ou pera sal- 
gar suas sardinhas, ou pera o vender na 
dita Cidade em suas lojas com medo dos 
inimigos, e os Rendeiros lhes demnndao 
as ditas tres libras de Impoziíp, e os vos- 
sos Juizes assy lhas julgao; no que rece- 
bem grande agravamento: porque vos pe- 
dem, Senhor, por mercee, que taaes Im- 
posiçooens, como estas, nom se entendam 
em seu sal, nem em seus averes, e os 
franqueedes pela guisa, que o sempre 
forom pelos Reyx, que forom ante vós. d 
Ibidem, Liv. 11, Tit. í-ü, g 21. — «P 
bem assy dizemos, que se o Padre ouves- 
se alguum filho, que nom fosse lídimo, 
e nado dematrimonio legitimo, quer josse 
natural, quer espúrio, ou de qualquer ou- 
tra condiçom, em todo caso será essa Ma- 
dre theuda ao criar, ataa que aja hidade 
de tres annos compridos, de criaçom de 
leite, e toda a outra criaçom lhe será feita 
aa custa do Padre, assy no dito tempo dos 
tres annos, como despois, segundo disse- 
mos no filho lidimo, quando o matrimonio 
he partido antre o marido e a molher por 
alguma cousa, sem fallecimento de cada 
huum delles; e se durando o tempo dos 
tres annos a .liWre fezesse acerca desse 
filho alguma despeza, que o Padre fosse 
theudo a fazer, poderá em todo caso co- 
brala,e avela delle, jvds que afez quando 
elle era theudo de afazer.» Ibidem, Liv. 
IV, Tit. 92, § 2. — nE em todo caso, 
honde a Madre^ nom fosse Tetor, ou Cura- 
dor do filho, nem tevesse seits beens, e fe- 
zesse alguma despeza ácerca da pessoa do 
filho, em tal caso, se a ella fez sem pro- 
testaçom de a cobrar e aver depois pelos 
ditos beens do filho, nom a poderá ja mais 
repetir ao fdho, nem aver per seus beens ; 
porque j^rezumem os sabedores, que jJois 
essa despeza fez sem protestaçom de a co- 
brar e aver ao diante polos beens do filho, 
sua tençom e voontade foy de afazer da 

sua própria fazenda, e nom do filho ; e 
por tanto nom o poderá já mais repetir, 
cobrar, nem aver do filho, nem de seus 
beens em alguum temj)o: salvo seendo esse 
filho muito rico, e a Madre pobre e des- 
possada, e a despeza, que assy fezer acerca 
da pessoa do filho, fosse grande per res- 
peito da qualidade das pessoas, e seu pa- 
trimônio ; em tal caso o poderá repetir sem 
outra protestaçom, que pera ello ajafeita.D 
Ibidem, § 7. — «.É fazendo alguma des- 
peza ácerca d,a pessoa do filho com pro- 
testaçom de cobrar despois todo polos beens 
do filho, em tal caso poderá despois todo 
cobrar e aver per seus beens: salvo a des- 
peza, que fezer em criar o filho de leite 
ataa os tres annos; porque entom nom lhe 
aproveitará jjrotestaçom alguma, que so- 
bre ello faça, porque ella he per Direito 
theuda necessariamente a fazer essa des- 
peza.» Ibidem. — «Pero se estas molheres 
forem achadas, ou acusadas honde nós com 
a nossa Corte jormos, per nossos Meiri- 
nhos, e officiaaes, e outras pessoas perante 
o Corregedor da nossa Corte, Mandamos 
que a terça parte seja do que as accusar, 
e as duas partes sejam pera as prisoens 
das nossas cadêas, e despezas d'alguuns 
presos pobres.» Ibidem, Liv. v, Tit. 19, § 
10. — <íE vindo seu dono demandar essa 
cousa achada, no caso honde o achador furto 
nom cometeo, deve primeiramente p>agar 
ao achador todallas custas e despezas que 
fez, por achar e conservar essa cousa que 
assy achou, e mais se for Caçador, deve- 
lhe pagar achadego, como na Hordenaçom 
he declarado.y> Ibidem, Tit. 54, § G, — 
n Ponderando Santo Agostinho (no sermão 
quarenta, que faz de tempore) o grande 
zelo, & muitas despesas, com que Dauid 
ajuntou os materiaes, necessários pera a 
Jundação do Templo, que seu filho Sala- 
mão auia de edificar a Deos.» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 03, 
col. 1.— «.Pera o que passou provisdes 
ao Veador da Fazenda, e a todos os Of- 
ficiaes pera fazerem estas despezas, en- 
commendando a todos que á gente d'ElRey 
de Cochim se lhes fizesse muitos mimos, e 
nenhum aggravo, gastando o Governador 
todo o inverno no apercebimento da Ar- 
mada, e das cousas necessarias pera a jor- 
nada, visitando todos os dias em pessoa a 
ribeira das nãos, Galedes, e Galés, em 
que havia mil homens Portuguezes orde- 
nados pera seu serviço, entre mestres, pi- 
lotos, bombardeiros, calafates, carpintei- 
ros, e marinheiros; vendo, e provendo os 
almazens de artilheria, munições, e man- 
timentos de todas as cousas necessarias 
pera a jornada, no que gastava os dias 
da semana, e aos Domingos á tarde se 
hia ao campo com toda soldadesca que ha- 
via em Goa, mandando jazer barreiras, 
a que todos atiravam com suas espingar- 
das pera os adestrar, e exercitar, e o que 
dava no alvo levava um certo preço que o 
Governador alli tinha logo pera isso, e o 
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mesmo fazia aos bombardeiros, dando, e 
fazendo pagas a todos, com o que anda- 
vam contentes, e satisjeitos; e estimavam 
muito suas armas, e espingardas, trazen- 
do-as limpas, e assacaladas, e não empe- 
nhadas pelas tavemas pera comer, como 
nós em outro tempo vimos por lhes não 
pagarem.D Diogo do Couto, Dúuadas, IV, 
Liv. VII, cap. 2. 

— Livro de despesas, livro quo se 
faz memória do que se despende. 

— Despesa morta, sem utilidade. 
—Despesa para o caminho, fazer o al- 

forge, preparar-se para fazer jornada. 
— Despesa de tempo, de trabalho, em- 

prego, gasto de tempo, do trabalho. 
DESPESAR ou DESPEZAR, v. n. (De 

despesa). Gastar, dispender, fazer des- 
pezas. 

DESPÊSO ou DESPEZO, part. pass. 
irreg. do Despender. 

DESPETALEÁDO, adj. (De des prefixo, 
e pétala). Sem pétala, sem corolla ; apé- 
talo. 

DESPÊZA. Vid. Despesa, 
t DESPIADÓSAMÈNTE, adv. (Do des- 

piadoso, com o suffixo «mente»). Des- 
piedosamente. 

DESPIADÕSO. Vid. Despiedoso. 
DESPICADÔR, s. m. (Do thema despica, 

de despicar, com o suffixo «dór»). O que 
despica ou despicou, o que toma despi- 
que por outrem, desaíFrontador, vingador. 

DESPICAR, V. act. (De des prefixo, e 
picar). Desaffrontar, desaggravar, vin- 
gar, tomar satisfação da ofiensa, injuria, 
ou aíFronta feita a alguém. — Despicar 
alguma cousa. 

— Despícar-se, v. refl. DesafFrontar-se, 
vingar-so, satisfazer-se da acção ou pa- 
lavras injuriosas com que o picaram, of- 
fenderam, ou aggravaram. 

DESPIDA, DESPIDAS, DESPIDE. Anti- 
gas fôrmas de Despedir. 

DESPIDO, part. pass. do Despir. 

Mas aquella Bondade tão Divina 
A quem nào pode haver caso escondido, 
Condemna-lo porem nào determina 
Sem ser o Eéo de sua escusa ouvido; 
Com branda voz, e com acç.ão bcuina 
Lhe disse: Só te pode ter despido 
O fruito da inortifera amargura; 
Tens tu comido dclle,porventura? 

ROLIM DE ÍIOUHA, KOV. DO HOMEM, C. I, eSt.lOl. 

Nem que melhor so atreva, 
Que o que tudo, que tem, comsigo leva. 
Qual cobra na espessura, 
Que deixa entre oa espinhos esquecida 
A velha vestidura, 
K delia j4 despida, 
Como anguia no uiar, renova a vida 
Assim quando me vejo 
Que começo a viver nesta mudança. 
Contento meu dezejo, 
Troco minha esperança, 
Nào quero mais de enganos, que a lembrança. 

I BANO. n. LOBO, ECLOOAS, p. 248. 

— Despidos do engenho de Domingos 
da Costa, onde nós e a nossa comitiva fo- 
mos magnificamente hospedados, levamos 

ancora, e rio acima velejamos tres dias 
para chegar á nova povoação de Índios 
que saíram do matto.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 200. 

DESPIEDÁDAMÈNTE, adv. (De despie- 
dade, com o suffiio imente»). Com des- 
piedado. 

DESPIEDÁDE, s. f. (De des prefixo, e 
piedade). Falto de piedade, de compai- 
xão, deshumanidade. 

DESPIEDADO, adj. (De despiedade). 
Falto de piedade, de compaixão ; cruel, 
deshumano, desapiedado. 

— Animo desapiedado, inhumano, crufel. 
DESPIEDÓSAMÊKTE, adv. (De despie- 

doso, com o suffixo «mente»). Sem pie- 
dade, sem compaixão, dcsapiedadamente, 
deshumanaruente. 

DESPIEDÔSO, adj. (De des prefixo, e 
piedoso). Sem piedade, deshumano, cruel, 
inexorável, implacavcl. 

Quem nam parece razara 
tendo fciiita perfeiçam 
que teiihíiis a condiçam 
tíim esquiv:i e diisdenhosa, 
nam scj lis despiedosa. 

cnnrsT. falcão, obras, p. 27 (ed. de 1871). 

Menina, pois sois formosa, 
nam sejais despiedosa. 

IDEM, iniDEM, p. 28. 

Alma. Oh como estou preciosa. 
Tão dina pera servir, 
E sancta pera adoriir ! 

Anjo. Oh alm I despiedosa 
Períiosa! 
Quem vos devesse fugir. 
Mais que guardar! 
Pondes ferra sobre terra; 
Qu'esses ouros terra são. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Franc. Já a parea nos roubou, 
Com maõ despiadoza, 
Todo o bem que nos dera a natureza. 
Já tudo se trocou 
Em magoa saudoza. 
Em lagrim is, suspiros, e em tristeza. 
Já toda a gentileza, 
E gloria deste prado, 
A graça da verdura, a côr das flores : 
E ao tirar do gado 
Aa iriuzicas, e os jogos dos pastores, 
Ciim Theouio falturaõ, 
Que o Ceo nos deu, o os fados invejaraò. 

FRANCISCO B. LOBO, ECI.0GAS, p. 310. 

DESPIMÈNTO, s. m. (Do thema despe, 
de despir, com o suffixo «mentoi). Acção 
do despir, ou de ee despir. 

DESPINÇAR, V. act. (De de, c espinça). 
Arrancar o pello com espinças.—Despin- 
çar um chapéo. 
■ —Termo de Tosador. Vid. Espinçor. 

DESPINTÁDO, part. pass. de Despintar. 
DESPINTAR,' V. act. (De des prefixo, e 

pintar). Desfazer a pintura, mudar, alte- 
rar as cores. 

— Figuradaraente : Desfigurar alguma 
cousa, representál-a cora differentes co- 
res, dar uma côr falsa, desfigurar nar- 
rando. 

— Despintar-se, v. rejl. Mudar-se aap- 

parencia, parecer uma cousa diversa, r 
presentar-se debaixo de máo aspecto. 
Se despintàrão as desgraças, e se trans 
Jigurárão em bemaoenturanças. , 

DESPÍQUE, s. m. (De despicar). AcÇâO 
de despicar ou de se despicar; desaiir<"^ 
ta, vingança, satisfação da injuria ou o 
fensa. — Tomar despique. — a Repito- ^ 
o Pinto reconhecia como parentes o 
que de Ossuna e o conde de Taroucíty 
não digo que são judeus, bem que o a 
que j'az menção o cardeal Mendonça, 
panhol, e valido de Filippe ii no ceUb^ 
manuscripto intitulado Memorial dei in 
fierno, o qual compoz em despique s® 
lhe difficultar a um sobrinho a 
n'um collegio.» Bispo do Grão Pará, 
morias, p. Gá. — nAugusto percebeu 
berba do despique, disparatado na dt 
egualdade da pessoa, e só capaz de entrai 
em cabeça de musico. Mandou-o cantai) 
sob pena de morte, aos tigres e leões 
horas sem descançar, cercado de soldji" 
com as catanas e cimitarra nuas. . 
prido o castigo, foi posto á porta da í' 
dade, com ordem de ser enforcado se toT 
nasse a entrar em Polonia.n Idein, 1" 
dem, p. 94. 

DESPIR, v. act. Tirar o vestido ou rou 
pa que cobre o corpo.—Despir a casflCí»; 
o collete, a camisa.— «.ássi contaiia 
cisco de Payua, que deste reyno joy 
barcado com o padre, e na Índia se con 
fessou com elle muyto tempo, e o tra 
familiarmente, que mandando-lhe J'^ 
huma d'aquellas roupetas, por a qu^ 
zia nam ser já pera isso, nunca o 
Francisco a quis aceitar, té que . 

• lhas huma noite, vestio a noua polO' ' 
e fuy o melhor, que nam cayo na 
per todo o dia: se nam que 
pois a mesa com o mesmo payua, « ou 
amigos, que sabiam do santo engano, 
lhe começaram a gabar o favo, e 
tar d'onde em boa hora lhe viera; ® ^ 
pera si, apalpou a roupa com a 
nam ficou menos sobresaltado, que se 
maram furtandoa, ou lha mandaraw 

por alhea.t Lucena, Vida de S- i , 
cisco Xavier, Liv. v, cap. 3.— j 
pois, o armistício, tomou postos, cheg ^ 
Vienna, entrou no palacio a horas 
imperador despedia da sua camera o 
fessor, e se ficou despindo. 
cipe eraclaviculario ou da chave-dour *■ 
as guardas lhe não disputaram, o p 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p- g 

— Figuradamento : Largar aqui 
cobre, envolvo, orna, adorna.—-"® 
res despem as folhas no outono, 
pente despe a pelle todos os annos. 

— Deixar, apartar de si.—-Despi 
portunos cuidados. 

Formosa e em viço de florcntos anuos 
A re.al 15ranca, de Lorvão senhora, 
Alli despiu do seêulo as grandezas 
Na solidão do claustro. 

aABBETT, D. BRANCA, C. I, Cap- 4- 
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, 'T^®spojar, desfazer-so,—Despir o en- 
^Mimento de preoccupaçdesj de erros. — 
^fispir a vontade de vicias, más inclina- 

appetites. 
7~ Tirar a alguém quanto possue, des- 

pojal-o de tudo. 

Nenhum que use de seu poder bastante 
p a servir a seu desejo feio; 

que, por comprazer ao vulgo errante, 
oe muda em mais figuras que Proteio: 

em, Camenas, também Quideis que cante 
yuem com habito honesto e grave veio, 

Gr contentar ao Kei no oflicio novo, 
A «eíjjíVe roubar o pobre povo. 

CAM., Lüs., c. vn, est. 85. 

— Despir a natureza, vencer, despre- 
os sentimentos d'ellaj o amor da pa- 
dos parentes o amigos. 

1 Despir a humanidade, desfazer-se 
sentimentos humanos. 

~~ Termo daEscriptura:— Despir o ho- 
velho, pôr-se cm estado de graça, 

'Mendando-se dos seus vicios. 
ji de Nautica. Tirar o appare- 

0 das velas, das vergas, dos mastros, o 
s taastareos; desguarnecer. 

V. rejl. Tirar, deixar os 
®s«dos, pôr-se nú. 

Tal dos mancebos ha, que se arremessa 
Vestido assi e calçndo (que co'a mora 

se despir ha medo que iuda tarde) 
matar na agua o fogo que n'elle arde. 

CAM., Lus., c. IX, est. 73. 

^Dafim, deixando o vodo do começo, 
Uanças, gritas, folias dos pastores, 
^ue de varias, e muitiis jii me esqueço ; 
pOraõ Dino, e Montano os lutadores, 
J^iída qual do seu cabo levou trez 

- -     '"t foff^Ça, yue nunca neste vodo tal se fez. 
^espem-se os duus, rodeaõ logo a praça, 
^'3 hujn se chega, eis outro se apartava, 
^oinottendo por geito, e por négaça. 

pbanc. b. lobo, eclgoas, p. 329. 

' Figuradamcnte : Despojar-se, dei- 
^^r-se de alguma cousa, lançar de si, 
®8fazer-se.—Despir-se de vaidades,pai- 

^ appetites, affectos, hábitos adqtiiri- 
pompas, vicios, erros, opiniões, preoc- 

^pciçòes. 
; Despir-se Deus de quem é, despo- 

""^se dos seus attributos. 
OESPLANTÁDO, part. pass. de Des- 

«^'âutar. 
g ^ESPLANTAR, V. act. (De des prefixo, 
I plantar). Tirar, arrancar as plantas do 

S^r onde estavam plantadas. 
iguradamente: Tirar os indigenas 

pátrio, fazel-os ir habitar outra 

s, m. Termo de Esgrima. 
®tura obliqua do corpo ; apoiado o peso 

^ perna esquerda algum tanto 
Ia ° situada do trás da perna direita, 
tíQ tres palmos de um a ou- Pé. 

DESP 

DESPLEGAR. Vid. Despregar as ban- 
deiras. 

t DESPLUMÂDO, part. pass. de Des- 
plumar. 

DESPLUMAR, v. act. (De des prefixo, 
e pluma). Tirar a pluma, depennar. 

DESPOBRAR, ant. Vid. Despovoar. 
DESPOÊR, V. act. ant. (De des prefixo, 

e poer). Vid. Dispor. 
DESPÕIS. Antiga fórma de Depois. — 

nE como forem seelladas, mate-las-há em 
hum saco garrado, e assediado, e leva- 
las-ha a casa do Escripvaò da Chancel- 
laria sem desvairando pera outra parte; 
e assy as teerá sem abrindo o dito saco 
ataá que o dito Scripvaô, e Eecebedor da 
Chancellaria se asseentem pera as dar, e 
perante elles abrirá o saco, e tirará huu- 
ma, e huuma Carta, entregando-a ao Es- 
cripvaò; e depois que lhe poser a pagua, 
e o Eecebedor for entregue, dalla-ha á 
parte, a que perteencer; e tire outra, e 
assy todalas oiitras, teendo o saco sem 
tomando outrem Cartas, e seendo em ello 
bem diligente, chamando as partes, que 
lhe o Escripvaò disser; e despois que as 
Cartas do saco forem todas dadas, o dito 
Porteiro ponha ante sy as Cartas velhas 
da Arca da Chancellaria, que ficarom por 
dar dos outros dias, e as dê ao dito Scri- 
pvad p)ela guisa suso dita, e as que fica- 
rem torne-as aa dita Arca.í Ordena- 
ções Affonsiuas, Liv. i, Tit. 17. —«.As- 
sinar o luguar, onde o arraial houver 
de seer asseentado, o qual levará cer- 
tos pendooens pera balisar, e devizar o 
dito lugar; e despois que for assinado, 
o Blarichal dará apousentador, que haja 
d'alojar os senhores, e fidalgos, e os ca- 
pitaaens da hoste, segundo no titulo do 
Marichal mais compridamente he contheu- 
do.t) Ibidem, Tit. 52, § 7. — «Ao Conde- 
estabre ])erteençe, quando o arraial aba- 
lar de huum lugar pera outro, dar car- 
rego a alguum fidalguo,oucaválleiro pera 
ello pertcencente, que tenha em cada huum 
dia prestes ataa vinte escudeiros bem en- 
cavalgados, com os quaes em cada huum 
dia alta manhaã hirá descobrir a terra, 
ante que o dito arraial aballe, por segu- 
rança delle, segundo mais compridamente 
he contheudo no titulo do Regimento da 
guerra; e bem assy fará despois g-ue o ar- 
raial for asseentado em seu lugar.d Ibi- 
dem, Tit. 52, § 11.—Despois do Con- 
de-estabre, o maior, e mais honrado offl- 
cio da hoste parece seer o do Marichal, 
porque a elle perteence fazer muitas cou- 
sas, que tangem aa governança da justi- 
ça ; porque todo querelloso se pode querel- 
lar a elle em feito de justiça, assy como 
ao Conde-estabre, e elle lhe poderá dar, 
ou mandar a seu Ouvidor que lhe dê pro- 
vimento com direito, segundo ao diante 
será declarado.D Ibidera, Tit. 53. — aA 
elle perteence repartir os alojamentos da 
hoste em todo lugar, onde houver de seer 
assentado o arraial, ca despois que pelo 
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Conde-estaLre, e pello seu deputado for 
assinado onde o arraial haja de seer as- 
seentado, deve seer repartido o alojamen- 
to pelo Marichal, ou seu apousentador, 
que elle pera ello hordenar, aos senhores, 
e fidalgos, e capitaaens da hoste, segundo 
a condiçom, e qualidade de cada huum, 
e gentes que tever.t Ibidem, § 1.— aE 
porende os antigos que eram muito sabe- 
dores de guerra, tam grande era o sabor, 
que haviam de fazer guerra a seus inmi- 
gos, que levavam suas viandas entrouxa- 
das em argaãs, e em taleiguas, e nomque- 
riaõ levar outras bestas: e esto jaziam 
por hirem mais aginha, e encubertamen- 
te; e quanto mais honrados eram, tanto 
se mais prezavam, e se tinhaõ por melho- 
res em saber soffrer afan, e passar com 
pouco em tempo de guerra: e esto por 
veencer seus inmigos, semelhando-lhes que 
preço, nem sabor deste mundo nom era me- 
lhor que este; e porque sua vianda levavam 
assy, como dito he, chamarom-a sempre 
despois taleiguas.» Ibidem, Tit. 05, § 5. 
— nE despois que for feito Adayl honra- 
damente, segundo dito he, ha poder de 
acaudelar os Almocadeens, e Almoguava- 
res, e quaeesquer outros assy de cavallo, 
como de pee, que lhe forem assinados pera 
o seguir, e fazer seu mandado: e aquel- 
les, que seu mandado nom comprirem, elle 
os pode constranger, segundo a culpa, em 
que cada huum for, ou o caso requerer.» 
Ibidem.— <iE se alguns beesteiros do con- 
to vierem a vós requerer, que os façades 
pousados, saberedes quando jorom bees- 
teiros do conto, e quando assy forom bees- 
teiros, se eram de grandes hidades, assy 
como de cincoenta annos, e elles despois 
que assy forom beesteiros nom servirom em 
nenhua armada, nem em nenhua guerra, 
e estes a taaes, que virdes, que nom po- 
dem servir no dito officio da beestaria, ti- 
rade-os delia, e leixade-os ao Concelho, e 
o Concelho faça delles como dos outros seos 
visinhos, e demandaae outros em seu lu- 
guar. d Ibidem, Tit. 08, § 8.— dAlguuns 
eram outro sy postos por gualliotes na vin- 
tena do mar, e fezeram-se despois mon- 
teiros, e homeens da adiça, e moedeiros, 
e valladores, e passareiros. Compre por 
vosso serviço de mandardes, se taaes como 
estes serom tirados da dita vintena.^ Ibi- 
dem, Tit. 09, § 2. — (íE aos que nova- 
mente lançarem armas, ou beestas, e lan- 
ças, e dardos, ou escudos, dar-lhes-ham 
espaço de quatro mezes a que os ajam de 
teer, e parecer com elles; e se despois que 
as teverem, as perderem sem sua culpa, 
dar-lhe-ham espaço de huum anno pera 
averem de comprar outras.d Ibidem, Tit. 
71, § 8. — «ií aalem deste alardo geeral, 
que mandamos, que se faça em cada huum 
anno huma vez per todo o liegno, os Coudees 
das coudelarias, honde ouver aconthiados 
em cavallos,farom tres alardos com aquel- 
les, que forem aconthiosos em cavallos, assy 
que com este sejam quatro, por veerem co- 
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mo os aconthiosos teem pensados seus ca- 
vallos; e estes tres alardos seram^ huuni 
despois de Santa Maria de Setembro, e 
outro nas oitavas de Natal, e outro por 
Santa Maria de Março, se aquella festa 
nom cair na domaa maior, e se cair na 
domaa maior, façam-no nas oitavas da 
Pascoa; e se os Coudees em cada liuum 
destes alardos virem que os aconthiados 
teem os cavallos mal pensados, ponham- 
lhes pena, segundo virem que he razom.» 
Ibidem, Tit. 71, cap. 14, § 9.— alies- 
pondem os davanditos Procuradores, que 
praz a ElRey, que a limitaçom que se 
faça pelos Prelados direitos, chamando 
aquelles, que perteencem, que sejam pre- 
sentes; e o chamamento pohlique-se nas 
Igrejas, que couber de limitar, e pohli- 
que-se tres Domingos, continuadamente 
huuns depo-los outros dante o poboo, que 
for presente quando disserem a Missa em 
tal guisa, que o dia pera fazerem a limi- 
taçom, digua-se em cada huum Domingo, 
e despois do postumeiro Domingo ataa 
huum mes atendam os Jiomeens pera faze- 
rem a limitaçom: consentem os Prelados, 
que se alguma limitaçam fezerem d'outra 
guisa daqui eu diante, nõ chamando aquel- 
les, a que pertencem, que nu valha em esta 
maneira.^ Ibidem, Liv. ii, Tit. 1, art. 8. 
— «O décimo terceiro artigo he tal. Diz 
que Elliey nom tam solamente defende ao 
Bispo, e aas pessoas Eclesiásticas, que 
nom comprem jmssissues nenhumas, mais 
o que 'pior he, toma-lhes, e faz,e-lhes to- 
mar aquellas possissões, que de longo tem- 
po teem compradas, ou que agora nova- 
mente compram, contra o seu artigo se- 
gundo dos onze, que despois forom tira- 
dos, e contra a l^ey de seu Avoo, a qual 
prometeo aguardar.» Ibidem, Tit. 4, art. 
13.—<iSahede, que Meestre Alie meu Fi- 
sico me disse por sy, e por todolos outros 
Mouros de meti Senhorio, que quando 
acontece, que alguuns Mouros ham dB- 
mandas antre sy huuns com os outros pe- 
ranta cada huuns de vós, que lhes nom 
queredes guardar o direito da sua Ley, 
como lhe ataaqui foi guardado, também 
no tempo d'ElRei Dom Donis meu Padre, 
a que Deos perdoe, como despois no meu, 
e outro sy nos dos outros Rtyx, donde eu 
venho; e que pero que perante vós alle- 
giiem, e digam, que vos sobre ello mos- 
traram privilégios, que tem, dizem que 
lhas nom guardades; e que ern esto recebem 
agravamento grande.v Ibidem, Tit. 101. 
— «A concluzão do fi-yto se abrirá, ju- 
rando a parte, que houve alguma razão 
de novo, a qual teve nacimento despois do 
feyto ser conduzo, & sendo ella juridica, 
& de receber.Ibidem, Liv. iii, Tit. 20, 
§ 30. — «Xe me aqueixarom que- alguuns 
Chrisptaaõs querem jprovar contra clles, 
e contra seus aceres per Chrisptaaõs sem 
Judeus nas demandas, ou preitos, que pas- 
sais com elles em concelho 2}tíJ'unte vos, ou 
2)erante os Tabelliaaens. Sobre este tenho 

por bem, e mando, por hi nom aver bulra, 
nem delonga, nem engano, porque os Ju- 
deos nom seem em concelho, que os Tabel- 
liaaens escrepvan todallas demandas, ou 
feitos, que os Judeos ouverem com Chris- 
ptaaus perante vos, aquelles que forem em 
maneira de Juizo, ou de quitaçom, ou d'en- 
trega de pagamentos, ou de corregimento 
sobre qüaeesquer cousas, de guisa que se 
nom possa despois negar.» Ibidem, Tit. 
88, § 3.—aDiz ElRey que lhe praz, e que 
mandará aos seus Corregedores das Co- 
marcas que o façam assy apregoar cada 
hum Corregedor em sua Comarca; e se 
despois forem achados, que os prendam, 
e jaçam na cadea atee que filhem alguum 
mester, ou vivam com alguém, e nom que- 
rendo despois continuar em ello, que os 
açoutem publicamente.» Ibidem, Liv. iv, 
Tit. 34, § 1. — (í Fazendo se compra e 
venda d'alguma certa cousa por certo pre- 
ço, despois que o contrauto he acordado, 
e firmado pelas partes, nom se pode mais 
d'hy em diante alguma dellas arrepender 
"sem consentimento da outra parte, porque 
segundo disserom e estabelecerom as Leyx 
Impriaaes, tanto que o comprador, e o 
vendedor som acordados, e firmados na 
comjjra e venda d'algua certa cousa por 
certo preço, logo esse contrauto he perfei- 
to e acabado, em tanto que dando, ou of- 
ferecendo o dito comprador o dito preço, 
que seja seu ao vendedor, será elle iheudo, 
e obrigado de lhe entregar a cousa assy 
vendida, se for em seu poder; e se em 
seu poder nom for, deve-lhe de pagar to- 
do interesse, que lhe perteencer, assy per 
respeito de gaança, como per respeito da 
perda.» Ibidem, Tit. 36. — nE se ptv 
ventura alguum faz demanda a alguém de 
tanto jJor tanto sobre herdamento, porque 
he de sua avoenga, e este que faz a de- 
manda for vencido delia, ou leixar de 
fazer a demanda, se despois outro seu Ir- 
maad, ou outrem de sua avoenga vem a 
fazer esta demanda de tanto por tanto, ou 
outro qualquer parente, seendo de revora, 
bem a pode fazer; mais nom ha pode de- 
mandar, nem aver, st o teedor do herda- 
mento o tevesse per anno e dia, e nom o 
demandando, nem protestando, nem refer- 
tando por sy ante a Justiça, em mentre o 
demandador andava na demanda, de que 
foi vencido de tanto por tanto.» Ibidem, 
Tit. 38, § A.— iE quando alguum vencer 
o herdamento de tanto por tanto por razom 
de sua avoenga, e o quiser vender despois, 
nom o pode vender, a menos de passarem 
tres annos compridos, e tres mezes, e tres 
dumaãs, e tres dias, a nenhuum outro, 
ergo aaquelle, de que o veenceo de tanto 
por tanto o pode vender; e se o vender a 
outrem, este o pode aver despois, se sabe 
por quanto o delle ouve; mas pode-o ape- 
nhar antes dos tres annos, se quiser, a 
outrem, e nom a este, a que o venceo.» 
Ibidem, § 5. — «E querendo Nós desviar 
taaes artes e conluios e enganos, esguar- 

dando em ello principalmente o serviço 
Deos, e dês y bem de Nossos Regnos e P"' 
voos, estabelecemos, e poemos por Ley 
ral em todos Nossos Regnos e SenhoriOj 
que os Testamenteiros, Tetores, ou Cwrd'. 
dores nom comprem alguns beens dos fii^' 
dos, ou meores, cujos Testamenteiros, 
tores, ou Curadores forem, ainda 
ditos beens sejam vendidos per mandmO 
de justiça em praça publica, e p&i"^ 
goeiro pid)lico; e se os comprar quisereií^ 
em praça publica, como dito he, façam e"* 
tal guisa, que os comprem pelo justo 
ço, seendo primeiramente notificado 
Juizes da terra como elles compram os 
ditos beens; e despois que em elles lanç^' 
rem, ante que lhe sejam rematados, os 
tos Juizes nom dem sua autoridade a 
fazer tal remataçom, ataa que primeii"^' 
mente sejam enformados, se esse pvçip> 
que em elles he lançado, he o seu 
preço, e verdadeiro valor; e se achará'"* 
que razoadamente mais nom valem, asi" 
sua autoridade a se fazer a dita remata' 
çom; e se acharem que segundo preço co 
muum mais valem, em tal caso mandatnos> 
que os Juizes os façam avaliar a 
homeens boons sem sospeita juramenM' 
dos.» Ibidem, Tit. 41, § 1.—«Ese 
tura o senhor da cousa a vendesse a 
por certo preço, e logo lha entregasse 
delle receber preço algum, e despois 
brasse o dito vendedor a posse delia, ^ 
vendesse a outro, e entreguasse-lha, 
bendo delle o preço, este segundo comp['{ 
dor sera feito compridamente senhor^ « 
la.D Ibidem, Tit. 42, § 1.— aE pód^'^^^ 
dizer, que nom seria justa razom ® 
desfazer alguma venda, despois 
de todo perfeita, por se dizer pola 
do vendedor, que vendera alguma cousa p 
dez libras, a qual avia já comprada f 
vinte libras, ou que o comprador, qv-^ ^ . 
comprou, a vendeo depois por vinte 
porque poderia o comprador despois 
dita compra fazer na cousa algumas be 
feitorias, por que a dita cousa seria WWJ 
melhorada, ou poderia o dito vende o 
por sua simpreza seer enganado na p 
meira compra, que fez.n Ibidem, 
§ 5. — «Nom abasta pera desfazer a 
venda dizer o vendedor despois da v 
da feita, e de todo acabada, que qu^r 
nar ao comprador todo o preço, (/w® 
ouve, com oídro tanto, mais requere-se 
seja enganado na dita venda aai6 
meetade do justo preço, que valia o-o . 
po que a venda foi feita: e em outra y ^ 
sa nom se poderái a dita venda desjo- 
Ibidem, § ü. — aE se pendendo g 
çom perecesse a cousa vendida ds ^ 
despois fosse a condiçom 
perda e periciménto da cousa p^'' 
ria de todo ao vendedor; 
que a cousa perece pendendo a con 
logo a venda de todo he desfez ^'con^^' 
como se nunca fosse feita, c ^gori' 
guinte toda a perda, que ácerca de 
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pertence ao vendedor.y> Ibidem, 1 
■lit. 4(), § 2. — »Epode-se dizer, que se 
íis partes acordassem antre si, que da 
venda fosse feita Escriptura pruuica, e 
finte que fosse feita e acabada a nota do 
^stormento da venda, perecesse a cousa 
tendida, perteenceria toda a perda delia 
«o vendedor, e despois da carta feita, 
'oáo o caso, que sobreviesse a cousa, per- 
tenceria ao comprador, ainda que lhe a 
cousa naõ fosse entregue sem culpa do 
Wndedor: e semelhante se pode dizer em 
íuaaesquer contraídos, que segundo direito 
^'equerem notoriamente escriptura pruvi- 
ca.» Ibidem, § 4. — nE se a venda fos- 

feita sem alguma condiçojn, e acabada 
todo, e despois fosse pMicada por al- 

malefício, que o vendedor ouvesse co- 
'netido, ou a mandasse ElRet jilhar por 
àlguma necessidade, ante que fosse entre- 
fifwe ao comprador, em cada hum destes 
casos perteence o perdimento e perigoo da 
<^ousa assi poblicada ao vendedor.i> Ibi- 
dem, § 5. — «Os lieix, que ante Nósfo- 
'"'om, hordenarom e estabeleceram por Ley, 
9we se hum homem obrigou todos seus 
"eens, ou alguma certa cousa em especial 
^ outrem, e despois vendeo, ou enalheou 
^^uma das causas assi obrigadas, sem- 
^"■6 essa cousa assi vendida, ou enalhea- 

passe com seu encarrego a aquelle, a 
2^e assi foi vendida, ou enalheada: e por- 

muitas vezes acontece aquelle, ou aquel- 
a que a dita cousa assi foi apenhada, 

^^nandarem o comprador delia, dizendo 
'contra elle que lhe pague a divida, por 
9'^e a cousa foi apenhada, ou lhe dê a 
^ita cousa, que assi comprou, pera have- 
'■ewi pQf glld gjid divida, o que achámos 

direito, que vindo ao tempo certo po- 
^^m-no justamente fazer: Porende qile- 
'''endo Nós tolher as miiitas brigas e r&- 
'^oltas, que por esta razom se acustuma- 

de fazer em Nossos Regnos, poeemos 
por Ley, e Mandamos, que comprando al- 
9^em alguã cousa movei, ou de raiz, e 
íuiser seer relevado das ditas brigas e tra- 
balhos, tanto que a dita cousa compilar, 
?we a leve logo, e offereça o dinheiro ou 
° preço, por que a comprar, perante o Ju,- 
'2 Hordenairo do lugar, lionde essa com- 
P'>'a for feita, e requeira-lhe do Nossa 
Pdrte, que o mande, e faça jyoer em socresto 

maaõ d'homem fel e abonado, ataa o 
^empo certo e aguisado, a que possam vir 
'^guns creedores, a que o dito vendedor 
Josse obrigado, e ouvesse apenhada essa 
'^ousa vendida.» Ibidem, Tit. 52. — «E 
porque alguãs vezes acontece, que os Jui- 

e Corregedores mandam consinar o 
^ito preço, e dinheiro em maaõ d'algum 
homem boô, e despois esses Juizes, e Cor- 
regedores lhe veem a demandar este di- 
'í^eíVo emprestado, ou per outro algum mo- 

em tal guisa que este preço, o qual nom 
podiam receber em consinaçom, veem-no 
"6Spois a receber, e converter em seus pro- 
P'''i08 usos da maaõ daquelle, a que foi 

entregue, como homem boõ: e porem man- 
damos, que em tal caso este homem boõ, 
em cuja maaõ foi consinado o dito preço, 
nom se possa escusar, jwr dizer que o en- 
tregou ao Juiz, ou ao Corregedor, mais 
seja theudo e responder por elle, e entre- 
gallo a aquelle, a que com direito deve 
seer entregue; e nom o querendo entregar 
do dia que lhe for mandado a nove dias, 
que seja preso, e nom seja solto ataa que 
o entregue. Ibidem, Tit. õ3, § 8. — «7í 
quando a dita venda, ou escaimbo, ou qual- 
quer oídro enalheamento for feito per au- 
toridade do Senhorio a qualquer outra pes- 
soa, se esse foro foi dado pjelo Senhorio 
a esse foreiro pera elle, e pera certas pes- 
soas, entender-se-á sempre seer a primeiro 
pessoa o principal foreiro, que vendeo ou 
enalheou o dito foro, em quanto elle viver; 
e morto elle, começará de seer a segunda pes- 
soa aquelle, que o dito foro comprou, ou ouve 
por escaimho, ou per qualquer outro titulo ; 
e despo s delle passará o dito foro a quem 
perteencer de direito, segundo a forma do 
contrauto sobre ello feito.»Ibidem, Tit. 53, 
§2.— (tEporque alguns mais com receode 
perder seus beens, que por temor de Deos, 
se cavidarom d'husar desto: Porem man- 
damos, e defendemos, e estabelecemos, que 
se provado for pelo devedor contra algum 
creedor, que despois da poblicaçom d'esta 
Ley onzenou, ou fez contraído usureiro 
com el, aquelle creedor, contra que pro- 
vado for, nom aja auçom nenhuã contra 
o devedor assy no principal, como na 
usura. E se per ventura o devedor ante 
que prove, que no emprestidoo onve onzena, 
ou que o contrauto foi usureiro, pagar 
ao credor todo, ou parte daqudlo, em que 
parecia, que era obrigado, mandamos que 
se quizer provar, que em aquelle empres- 
tidoo houve onzena, ou que o contrauto 
foi usureiro, seja recebido aa prova guar- 
dando a hordem do Juizo; e se o provar, 
o creedor lhe entregue todo o que delle re- 
cebeo assy o principal como a usura.n 
Ibidem, Tit. ÜG, § 3.— aE se o Padre, 
ou Madre, ou ambos em senbra dessem al- 
guma cousa, quer em raiz, quer cm mo- 
vei, a seu filho, ou fdha, quer em casa- 
mento, quer em outra maneira qualquer 
que lha derem, será theudo de tornar todo 
aa partiçom a seu Irniaaõ, ou Irmaaõs, 
se lho demandarem despois da morte do 
Padre ou Madre, ou d'ambos, ou se elle 
quiser, e entender que he sua prol, ainda 
que os outros Irmaaõs lho nom deman- 
dem.v Ibidem, Tit. 107, § 2. — iE se 

■ hum delles morrer, e nom ha hy outro fi- 
lho, nem filha, tornará a meetade daquel- 
lo, que lhe derom, aa partiçom, e partira 
communalmente com aquelle, que for vivo: 
e despois que for morto o outro, tornará 
aa partiçom a outra meetade que ficou, e 
partirá communalmente outra vez com seus 
Irmaaõs.D Ibidem, § 3. — «ií' podem oa 
Jrmaads partir com seu Padre, ou com 
sua Madre, pelo que nom he de revora. 

per mandado dos Alvazis: e despois que 
elles ouverem partido, entom darom par- 
tidor ao outro os Alvazis, que parta pelo 
que nom he de revora com aquelles outros 
seus Irmaaõs, que som de revora: e valerá 
a partiçom, que assi for feita.n Ihiúem, 
§11. — <!.E quando o filho está com seu 
Padre, ou Madre, ou com ambos, e gaan- 
çar alguma cousa per seu trabalho, quer 
antes que seja casado, quer despois, ou 
que lhe deu ElRey, ou alguum seu Se- 
nhor, ou outro qualquer, nom será theudo 
pelo custume de a dar a partiçom aos ou- 
tros seus Irmaaõs despois da riiorte de seu 
Padre, ou Madre, pero que os outros lhe 
demandem partiçom.: ergo se o gaançou 
com ho aver do Padre, ou da Madre, vi- 
vendo e seendo com elles, e governando-se 
comho aver do Padre, ou Madre.^ Ibi- 
dem, § 15. — (íEpero que se do Padre go- 
verne, se com o aver do Padre, ou Madre 
nom gaançar, nom será theudo de o tornar 
aa partiçom, ca sempre os Padres, ou Ma- 
dres som theudos de governar seus filhos, se 
quiserem. E se com o aver do Padre, ou 
da Bladre gaançou o filho algo estando em 
poder d'ambos, ou d'alguum délles, o Pa- 
dre, ou Madre o devem aver e receber todo, e 
despois que morrer o Padre, ou a Madre, 
os Irmaãos todos o devem partir antre si, 
despois que partirem com o que ficar vivo, 
e aja cada huum sua parte.t> Ibidem. —• 
<íEporque outrosi em outro Capitulada dita 
Ley he contheuão, que se alguum está em 
posse dos beens de seu Padre, ou Madre 
per huum anno, ou dous, ou tres, ou mais, 
e levou ende alguuns fmitos, ou novos, 
deve a dar j)artiçom dos novos, que ende 
ouve, aos outros seus Irmaaõs, ou a seus 
hereeos, ou teerom aquelles hereeos outro 
tanto, quanto o elle teve, e des i j^cirtirom 
aquelles; e despois que alguum começar de 
dar participa-lo a seus Irmaaõs, quer a ou- 
tro qualquer, nom pode despois deteer a par- 
tiçom, que a nom acabe ataa cima,por razom 
da entrega do casamento, nem d'al, nem fa- 
zer ende a demanda, ataa que a partiçom 
seja acabada: dtclarando em o dito Capi- 
tulo dizemos, que aja lugar nom soomente 
no Irmaaõ, que está em jjosse da herança 
de seu Padre, ou Madre &c, mais ainda 
aja lugar no marido, que per morte da 
molher tever em seu poder os beens, que 
ambos aviam e possuiam em sua vida; e 
bem assi na molher, que per morte do 
marido ficou em posse, e cabeça de casal, 
de cuja maaõ os herdeiros ham. de receber 
a herança de seu Padre; ca despois çue 
cadá huum delles começar de dar parti- 
çom da dita herança aos outros herdeiros, 
deve-a acabar, segundo em a dita Ley he 
contheudo.y Ibidem, § 28. — <tE dizemos, 
que nom embargando que o dito forçador, 
despois do dito malefício feito, casasse 
com essa molher forçada, ainda que esse 
casamento fosse feito per voontade delia 
virgem, ou viuva, que honestamente vi- 
vesse, assy forçada, nom será por tanto 
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relevado da dita pena; porque será punido 
de morte, assy como se nunca ouvesse ca- 
sado com ella„D Ibidein, Liv. v, Tit. 6, 
§ 6.— «E toda esta Ley entendemos em 
todas aquellas, que verdadeiramente fo- 
rem forçadas, sem dando ao feito nenhuum 
consentimento voluptario, ainda que des- 
pois do feito consumado a ello consentam, 
ou dem qualquer prazimento; porque tal 
consentimento dado despois do feito nom 
relevaria o dito forçador em nenhuma gui- 
sa da dita pena, salvo se lha nós quisermos 
relevar per nossa graça espicial.n Ibidem, 
§ 7.—«.E despois desto o dito Senhor Rey 
Dom Joham, de muito esclarecida e mui- 
to louvada e famosa memória, em seu 
tempo acerca deste passo fez outra Ley 
em esta forma, que se segue.-» Ibidem, 
Tit. 19, § 15. — lE se alguuns alvaraaes 
teemos dados assy er,i especial, e os male- 
ficios fossem cometidos des o dito tempo 
pera ca, mandamos a todos aquelles, que 
os de nós ouverom, que da puhricoQom 
desta atee huum mez os venham mostrar, 
pera se em elles poer a dita clausula, se 
nossa mercee for; e nom vindo, e despois 
parecendo sem ella, mandamos que lhe nom 
sejam guardados.d Ibidem, Tit. 115, 
§ 2. — dE porem querendo nós a estopro- 
veer com justiça, como a nos cabe, palio 
carrego que dello teemos,' hordenamos e 
poemot por Ley, que nom seja alguum 
tam ousado, de qualquer estado e condi- 
çom que seja, que despois que alguum for 
preso em poder de justiça, a saber, d'al- 
guum Official, que poder tenha pera pren- 
der, ou de qualquer outro do Fovoo, que 
ouvesse achado o dito preso em alguum 
malefício, que tire o dito preso de seu pn- 
der contra sua vontade.y> Ibidem, Tit. 
90, § 1. — € Outrosy os ditos barreguei- 
ros polia segunda vez que forem achados 
no dito peccado com essas barregaãs, que 
primeiro tinham, ou com oídras, paguem 
as conthias suso escriptas em dobro: e 
esso medes as barregaãs, que com esses 
barregaãos, que primeiro tinham, forem 
achadas, ou despois com outros barre- 
gaãos, assy que sejam duas vezes com outros 
barregaãos, paguem as ditas conthias em 
dobro.t> Ibidem, Tit. 20, § 16.—lOutro 
sy os ditos barregueiros polia terceira 
vez que forem achados no dito peccado 
com essas barregaãs, que da primeira ou 
segunda vez tinham, ou com outras, pa- 
guem as ditas conthias em doos-dobro: e 
as barregaãs, que tres vezes forem acha- 
das no dito peccado, ou com hum barre- 
gaao, ou com desvairados, sejam açouta- 
daspubricamente pelas Cidades, e Villas, 
ou Jidgados, hu forem achadas, edegrada- 
das do Bispado, honde esto acon-tecer, por 
huum anno.y> Ibidem, § 17. —«.A Miu- 
de veemos em nossos Regnos, que muitos 
homeens mancebos usando de suas mance- 
bias, em que trazem principalmente o 
cuidado, per afaagos, artes, e induzimen- 
to8 tiram algumas mancebas de poder de 

seus Padres, e parentes, ou d'alguuns Se- 
nhores, com que vivem por suas soldadas, 
ou a bemfazer, e despois que as teem em 
seu poder, levam-nas a outras partes dali 
arredadas por escaparem da prisom, e 
d'alguum outro dapno que receberiam, se 
presos fossem com as ditas moças: e tanto 
que lhes fallecem as cousas necessarias 
pera governança de sua vida, lançam-nas 
aa mancebia.n Ibidem, Tit. 22.—^Usando 
alguém de testemunhas, ou escripturas sos- 
peitas, seendo-lheprimeiramente requerido 
polia outra parte, se queria dellas usar, e 
despois as ditas testemunhas, ou escriptu- 
ras forem achadas per falsas, aquel que 
assy dellas usou, despois que lhe o dito 
requirimento foi feito, deve aver pena de 
falso; porque he viollenta prosumçom con- 
tra el, qve fez ou mandou fazer a dita 
falsidade, porque despois da sospeiçom 
assy achada, e vista em as ditas testemu- 
nhas, e escripturas, usou dellas.-it Ibidem, 
Tit. 38.—« Todos aquelles, que jogam aos 
dados dinheiros secos, e forem achados no 
jogo, manda ElRey que percam as roupas 
que tiverem vestidas, e sejam daquelles 
que os prenderem, e jaçam na Cadea quinze 
dias; e posto que despois queiram com- 
prar essas rou2oas, nom lhe sejam vendi- 
das, posto que sobre ellas lancem na al- 
moeda. Outro sy todos aquelles, que oolha- 
rem o dito jogo, e hy Jorem achados, per- 
cam as roupas, que tiverem vestidas, e ja- 
çam huã noite na Cadea, e sejam essas 
roupas daquelles, que os prenderem; e se 
as despois quizerem comprar, sejan-lhe 
vendidas. y>Va\àBm, Tit. 41, § 8.—«ÍJ des- 
pois desto o muito alto e poderoso, e da 
muito louvada e esclarecida memória, El- 
Rey Dom Eduarte meu senhor e Padre, 
que Deos aja em sua Santa Gloria, em 
seu tempo fez L^ey ácerca deste passo em 
esta forma, que se segue.y> Ibidem, Tit. 
48, § 2, — <íOu morando já em 
cada huum desses lugares, como lhes he 
mandado, nom queiram hy morar, e quei- 
ram ante vir poer seu feito a direito pe- 
rante Nós, ou perante as nossas Justiças, 
poendo-se na Cadea, ou gaanhando segu- 
rança, como se acostuma fazer ; mandamos 
que o possam fazer; e satisfazendo, e li- 
vrando-se com seu direito, nom sejam 
constrangidós d'hir morar aos ditos Cou- 
tos contra suas vontades: salvo se em es- 
ses livramentos lhes for posta pena, que 
vaad alia estar.-» Ibidem, Tit. 51, § 13. 
— <íE nom sabendo cuja he essa coitsa, 
que assy achou, deve-a mandar apregoar 
em Concelho onte de trinta dias passados; 
e nom ha mandando assy apregoar, usan- 
do-se delia despois de dito tempo, seu 
dono lha poderá demandar com dobro, 
como dito he; ca bem se mostra, que von- 
tade teve de contrautar o alheo, pois que 
calladamente se usava delle, sabendo que 
nom era seu, e nom o querendo denun- 
ciar per tanto tempo.-» Ibidem, Tit. 54^ § 
5.— <íE se os senhores dos ditos penhores 

forem moradmes em vossos Jtdgados, ou 
ácerca delles, de guisa que em huum did 
lho façades saber, requerede-os ante da 
arremataçam, que vaaom tirar seos p^' 
nhores, e vaaom pagar ás partes, a qv,e 
forom lançados; e se os nom forem tirai" 
a dous dias despois dos ditos nove dias, 
Mandamos-vos, que os rematedes, e pagu^' 
des os preços por que jazem, singellos, sem 
pena de malfeitoria.» Ibidem, Tit. C6, § 
11. — <sSe alguns venderom alguuns 
de raiz, despois que se fizerom prestes 
pera a dita Armada, e forom em ella, oM 
ficarom na terra per nosso mandado, man' 
damos, que pagando os vendedores o preço 
que receberam, e algumas bemfeitorias nO' 
tavees, se -fizeram, que lhes tomejn seos 
beens: e esto medês aja lugar em os arren- 
damentos de cinquo annos pera cima, ^ 
nos emprazamentos.» Ibidem, Tit. 83, § 3- 
— diSe alguuns homeens d'armas, que noW 
som Vassallos, nem postos aa vaga, 
apurados per nosso mandado, ou homeens 
de pee prometeram d'hir na d,ida Armada 
com alguuns Senhores, e receberam delles 
bem fazer, e nom forom com elles, ou 
fagiram da dita Armada, mandamos, fW® 
taaes como estes tornem todo aquello, 
assy levaram, aaquelles, de que o assy 
■varam, e os servam huum anno em aquellO) 
que lhes mandarem fazer; e se lhes nom 
levaram causa alguma, e se partiram deS- 
pois que partimos da Cidade de Lixboa, 
sejam theudos áquelles, a que o prometi' 
rom, de os servir o dito anno, dando-lh^^ 
mantimento razoado; e te nom for na ter- 
ra, e tever beens, que per seus beens seja 
avudo huum homem que o serva o dito 
po; e este se nom tever beens, per que possa 
pagar, seja preso.» Ibidem, § 6. — 
estes malefícios mandamos que se enten- 
dam nos malefícios, que foram feitos anU 
dos vinte hum dias do mez d'Agosto 
Era de mil e quatrocentos cincaentd ® 
tres annos, em o qual dia foi tomada 
nós a nossa Cidade de Cepta: e em os 
malefícios feitos despois mandamos 
esta nossa Uardenaçam nom aja lugar- 
Ibidem, Tit. 84, § 17.—este capit^^^"^ 
respondemos, e mandamos, que ajam espaç 
d'estada por hum anno se tanto tempo_ 
esteverem, assim dos feitos cama dasdiv ^ 
das,e mais dous mezes despois de sua vin 
salvo se esses feitos, ou dividas perteencere^^ 
a nós, ou ja som findos per sentenças, 
ouverem esses feitos com algumas 
que vaao comvasco, ou esteverem ^ 
Cidade de Cepta, ou se forem sobre 
sa de força, ou roubos, guardas, ^ ^ 
dessilhos, e saldadas de mancebos.-o * 
dem, § 4. — «O quarto Capitulo 
os omiziados, que comvasco quizerem _ ' 
e em vossos roolles forem escriptas, sej 
seguros em quanto em esta terra es 
rem comvasco, e despois da tornada 
Cepta tres mezes, quando per vossos  
varaaes se tornarem.» Ibidem, § 
«O décimo Capitulo he, que 
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weens fazem em Cepta alguuns maleficios, 
como mortes d'homeens, furtos, feri- 
adultérios, e outros semelhantes, e 

^fispois fogem, e se veem pera cá: que 
maneira se terá com elles ?» Ibidem, § 11. 
~~ tNos outros maleficios, porque se nom 
pode dar certa forma, mandamos que nol- 
'o façam saher, declarando os maleficios 

que natura som, ante que vaaõ pera a 
^ita Cidade, ou despois que, em ella este- 
i>Brem, ou delia vierem, pera lhe nós li- 
'"^^tarmos o tempo da estada, segundo a 
culpa em que forem.t Ibidetn, § 6. — «-E 
^stes, que forem em a dita Armada, se te- 
'*>erem lançados alguns penhores por di- 
'^'ída que devam, mandamos que os ditos 
penhores se nom vendam ataa sua tornada, 
® despois dous mezes; e se forem armas 
os penhores, que assy teveram lançados, 
aando outros penhores ahastantes, ou fia- 
^ores, que pagarom as ditas dividas des- 
POis que tornarem, mandamos que lhes se- 

entregues.D Ibidem, Tit. 85, § 10. 
«-S ainda se deve fazer a reteficaçom 

despois do tormento por alguuns dias, em 
ial guisa que o dito preso ja nom tenha 
door do tormento que ouve, ca em outra 
guisa presume o direito, que com door e 
'^edo do tormento que ouve, o qual ainda 
^ura em elle, receando a repetiçom retefi- 

a dita confissom, ainda que verda- 
d^ira nom seja.» Ibidem, Tit. 87, § 5. 

«-E mandam-nos soltar despois sem 
P^na, e ficam já com aquel dapno, e ver- 
9'^nça do tormento: pedindo-nos por mer- 
cee, que mandassemoa, que lhes nom des- 

alguum tormento senom com direito, 
Corno per hordem da Juízo; e que recebam 
^Ppellaçom aos que assy ajypellarem.» Ibi- 
dem, Tit. 88, § 1.— «Que logo a breve 
fempo pagarôm, e despois que ham os di- 
^heiros. em seu poder, dizem que nom teem 
P^f honde pagar, e que os citem, rindo 
® escarnecendo daquelles, de qne os assy 
^tíerom, E oídros recebem algumas cou- 
*os em guarda, e condesilio, e despois as 
^°gam a aquelles, de que as assy rece- 
"em.» Ibidem, Tit. 89. 

Que te dixe, mana, cmfim ? 
Marg. Chariiou-me, bem assombrada, 

K eu queria chorar, 
E ella foi-me afiiip^ar 

E que tc dixe rfes^oís? 
^o,rg. Que deixasse andar os bois, 

E que me fosse ao logar. 
CIL VIC., AUTO FAST. POBT. 

Despois de viver vida trabalhada, 
l^íspois de passada tào misera morto, 
Este he o abrigo, esta lie a pousada ! 

ILEM, AUTO DA HIST. DK DEUS. 

Para o ccu cryBtallino alevantando 
Com lagrimas os olhos piedosos, 
Os olhos, porque as mãos lhe estava atando 
Um dos duros ministros rigorosos : 
Edes^Joií nos meninos attentando, 
Que tiun queridos tinha e tão minosos, 
Cuja orphandade como mãe temia, 
Para o avô cruel assi dizia. 

CAM,, LUB., c. II, est. 125. 

Taes contra Ignez os brutos matadores 
No collo de alabastro, que sostinha 
As obra» com que amer rnsitou do amores 
Aquello que despois a fez riiinha. 
As espadíis banfimido, e as briineas flores, 
Que ella dos olhos seus regadas tinha, 
Se encarniçavam, férvidos e irosos, 
No futuro castigo não cuidosos. 

IDEM, IBIDEM, C. III, Cíip, 132. 

Depois da proeellosa tempestade, 
Noctiinia sombra, e sibillante vento, 
Traz a manhã serena claridade, 
Esípcrança de porto e salvamento : 
Aparta o sol a negra eseuridade, 
Removendo o temor do pensamento : 
Assi no Keino forte aconteceu, 
Despois que o rei P^ernando falleceu. 

IDEM, IBIDEM, c. IV, est. I. 

Matando vào amigos o parentes 
Do adúltero Conde, o da Rainha, 
Com quem sua incontineneia deshonesta, 
Mas despois de viuva, manifesta. 

IDEM, iniDEM, c. IV, est. 4. 

Jíl a vista pouco e pouco se desterra 
D'iiquelles pátrios montes que ficavam : 
Picava o caro Teio, e a fresca serra 
De Cintra; e nVila os olhos se alongavam. 
Fieava-nos também na amada terra 
O coração, q_ue as magoas lá deixavam ; 
E jã despois que toda se escondeu, 
Não vimos mais emfim que mar o céo. 

IDEM, IBIDEM, C. V, BSt. 3. 

Lá no seio Erythreo, onde fundada 
Arsinoe foi do egypcio Ptülemeo, 
Do nome da irmã sua assi chamada, 
Que despois em Suez se converteu; 
Não longe o porto jaz da nomeada 
Cidade Meca, que se engrandeceu 
Com a superstição falsa e profana 
Da religiosa agua Mahomijtana. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 2. 

Nào te caifrega essa alma tão mesquinha, 
Que n'e3ses fios de ouro reluzente 
Atada levas ? Ou despois de presa. 
Lhe mudaste a ventura, e menos peza ? 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 80. 

Mas ha, qne desta prospera victoria, 
Com que despoia viríi ao pátrio Tejo, 
Quabi lhe roubará a famosa gloria 
Um successo, que triste e negro vejo ! 
O cabo Tormentorio, que a memoiia 
Co'os ossos guardará, não terá pejo 
De tirar d'este mundo aquelle eaprito 
Que não tiraram toda a índia e Egypto. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 37. 

Despois na costa da índia, andando cheia 
De lenhos inimigos e artifícios. 
Contra os Lusos, com velas e com remos,. 
O mancebo Lourenço fará extremos. 

IBIDEM, est. 27. 

Mas despoh que as estrellas o chamarem, 
Suecederás, oh forte Mascarenhas, 
E BC injustos o mando te tomarem 
Prometto-te que fama eterna tenhas. 

IBIDEM, est. 56. 

Em Baeanor fará cruel ensaio 
No Malabar, para que amedrontado 
Despois a ser vencido d'ello venha 
Cutiale, cora quanta armada tenha, 

IBIDEM, est. 59. 
Por este mar a gente Lusitana, 
Que com nrinaa virá des-pois do ti, 
Terá victorias, terras e cidades : 
Nas quaes hão de viver muitas edadcs. 

íBiDBM, est. 107. 

Já tinha á rica Ormuz o jugo posto 
Despois de larga, & perigosa guerra, 
& contra aduersidades firme o rosto, 
Ganhado Goa na Indiana terra : 
Nella Rcyno fundou, em contraposto 
As nações feras, que o Oriente encerra, 
Donde as infernais Seitas desterrando, 
Se foi a Icy da graça dilatando. 

sl DE MENBES, MALACA CONQ., L.I, CSt. 12. 

— (í&despois que murmurassem de Moy- 
se», <& de Deos lhe não dar agoa, & em 
fim, os instigou a que idolatrassem^ leuã- 
doos sempre de cidpas menores, a outras 
maiores.« Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 23, col. 2. — tEnten- 
deo loh, qtie mãdar-lhe Deos trabalhos 
tanto de proposito, era sem duuida trança, 
que buscara para lhe dobrar os bens, como 
despois fez, & foy taõ poderosa com elle 
esta fé, (& consideração, que lago respirou, 
& tornou animo para tudo sofrer, Confes- 
tim hoc verbo respirauit.» Idem, Ibidem, 
foi. 31 V., col. 2. — «E depois de Christo 
auer sarado ao Paralitico, bem assi, como 
o medico que despois de ter conualescenté 
ao enfermo, lhe disse a causa de sua en- 
fermidade, & encomenda muito, que guarde 
a boca de cousas nociuas, se deauie de 
tudo, o que pode prejudicar a sua saúde, 
Assi auisou o Senhor ao Paralitico, qiie 
se guardasse de nào tornar a peccar.» 
Idem, Ibidem, foi. 41 v., col. 2. — * Vede 
agora quanto deuemos aborrecer tdò má 
companhia^ E sobre tudo nos mostrou 
Christo oje esta verdade, aduertindo ao 
Paralitico, despois de o auer sarado, de 
que nad peccasse mais.^ Idem, Ibidem, 
foi. 42 V., col. 2. 

Pois se quero no nome melhorarme 
Será despois de em tudo comprazerte. 

MAN. TUOMAZ, INSULAKA, 1ÍV. TI, eSt. 80. 

Disse isto ; e como corrida 
Se tornou para o seu gado : 
E eu estive indignado 
Por lhe chamar de atrevida : 
E fizme em fim t:iò ingrato 
Despois disto acontecer, 
Que, taõ só pela naõ ver, 
Trago as cabras neste mato. 

FBAKC. It. LOBO, PniMATEBAS, p. 193. 

Aqui, despoiá que os Fados ordenáraõ^ 
Que o nosso Lis corresse cm turva veia, 
Despois que em sombra escura se trocáraõ 
As ondas de cristal na branca arôa, 
As Ninfas dos seusvalles se juntáraõ, 
Seguindo a sua cara Semidea, 
A quem em sorte coube esta montanha, 
Que o Mondego rodea, illustra, e banha. 

IDEM, IBIDEM, p. 242. 

— « Que despois de tal curso hem pode 
ja dar o descanço.n Francisco Manoel de 
Mello, Carta de Guia de Casados. 

DESPOJADO, part. pass. de Despojar. 
d Fendibal depois que ficou desembaraçado 
delles, começou a entrar pelas casas em 
busca da Dóna, e achou-a vestindo, por- 
que a tinhad assi despojada querendo por 
força roubarlhe sua honra.v Barros, Cla- 
rimundo, Liv. ii, cap. 21. 

DESPOJADÔR, «. 771. (Do thoma^espo- 
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ja, de despojar, com o suffixo «dor»). O 
que despoja. 

DESPOJAMÊNTO, s. m. (Do thema des- 
poja, de despojar, com o suffixo «men- 
to»). Despojo, acção de despojar; estado 
d'aquelle que é privado ou que volunta- 
riamente se privou dos seus bens. 

DESPOJAR, V. act. (Do latim despolia- 
ré). Destituir, privar da posse de alguma 
cousa, por fraude ou violência. 

— Figuradamente : Despir, privar. — 
tEstando assi surtos apareceo hiim nauio 
da terra, a que chamam Pangueiahoa, 
que nauegam a remos & a vela, (& sam 
muito ligeiros, o qual Afonso Dalhu- 
querqut mandou a Nuno vaz, e a Aires 
pereira que o fossem tomar com os òateis, 
<è lha trouxessem a hordo, mas os mari- 
nheiros do nauio vendo que os nossos lhe 
chegauam se lançarão ao mar, ficando 
nelle Nahodaheguea còm alguns seus cria- 
do», que sua ma ventura alli trouxera, os 
quaes se defenderam ate os matarem a to- 
dos, & Nahodaheguea cair de cansado com 
ficarem feridos todolos nossos que entra- 
ram no nauio, que em chegando a elle, 
depois de cair-lhe viram o corpo todo atas- 
salhado das feridas que lhe derão sem dei- 
las sair nenhuum sangue, mas em o despo- 
jando dos vestidos, & dalgumas peças douro 
que trazia sobre si, lhe tiraram do hraço 
huma manilha em que andaua hum osso, 
que era de humas alimarias que a no re- 
gno de Siam, que se chamam Cahis, ao 
qual em lhe tirando esta manilha, se vazou 
todo o sangue-, & morreo supitamente, ha 
virtude daquelle osso, segundo depois di- 
xeram a Afonso Dalhuquerque, he de quem 
o traz naò lhe poder sair nenhum sangue 
do corpo, por muitas feridas que lhe dem.» 
Damiào de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. III, cap. 17, 

Ouvi-me, ó arvoredos, 
Que, vestidos de triste verde escuro, 
Assombraia este rio, 
Em quanto o vento frio 
Aos passarinhos ledos 
Nos ramos lhes naò d.i logar seguro : 
E se o inverno duro 
Com fronte turva, e fira 
Vos despojou ào estado tam contente 
Da doce Primavera, 
Ouvi agora a voz de um triste auzente, 
Que em espaço tam breve 
Lhe descontou fortuna hum bem que teve. 

yjlANC. B. LOBO, PllIMAVERA, p. 237. 

— Saquear. 

Desta arte-ftrmada a multidão confusa 
Investe o naufragante enfr;.quecido, 
Que ao ver-se despojar, nada recusa; 
Porque se enxugue o madido vestido. 

FK. J. SANTA RITA DUUÂo, CABAM., C. I, eSt. 24, 

— Despojar-se, v. refl. Despir-se, se- 
parar-se. — Despojar-se as arvores das 
folhas. 

DESPÓJO, s, m. (De despojar). Acçüío 
e efifeito de despojar; espolio, o que dei- 
xam os veneidos em um campo de bata- 

lha. — Parece-me que seria hom, pois 
aqui estamos tantas, não consentir que um 
só cavalleiro leve o despojo de quem nos 
serve, antes ganhemos nós por força, o que 
lhe a elles ganharam com ella : e eu, polo 
que nisso vai, quero ser a primeira, que 
cometta esta ousadia. t> Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 24.— 
o Os despejos mais ricos, <& preciosos aos 

judeus a quem os tinha entregues (que 
erão os Sacramentos, as escripturas, as 
reuela^es, os mimos & faiiores do Ceo) 
& os entregou-, & deu a posse delles aos 
gentios.T) Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, foi. 77, col. 1.— nAntonio de 
Saldanha mandou dar fogo á Cidade por 
se não embaraçarem os seus soldados com 
os despojos delia, de que alguns não dei- 
xáram de se carregar bem.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vii, cap. õ, 

Douda me tens por ti desesperada, 
E douda por chegar ao mór extremo 
De huma fó tam leal, tam mal pagada : 
Foge de mim, cruel, á véla, e remo; 
Mas leva esses despojos que me deixas, 
Da que, por serem teus, tanto me temo, 
Como tu de meus ais, de minhas queixas. 

FRANC. R. LOBO, O DESENOANADO, p. 94. 

— «.Levou o pastor no çurraõ destes 
despojos por estranheza: e começando a 
subir a ladeira assima, vio perto de si 
hum tiro de pedra hum pastor vestido em 
hum vaqueiro de pardo escuro, e ao lado 
esquerdo hum manchado çurraõ da pelle 
de hum abortivo novilho, e sobre os cabai- 
los mais louros, que os raios do Sol, que 
em anneis lhe cobriaõ as fontes, e as ore- 
lhas, huma monteira de pelle de lobo.t 
Francisco llodrigues Lobo, Primaveras, 
p. 155. — «Fallou-se n'elle perante o rei. 
E a inveja d'um áulico disse: Villars 
vaefazendo maravilhas; teve grandes des- 
pojos de batalha  e vae-se arranjando 
bellamente.— E o rei diss.i: Também eu. 
Assim foi meu primo.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 118. 

E elle, a quem no peito âneia rehrama 
Dtí punir tam cruel aleivosia. 
Os preciosos despojos recolhendo 
Dos nobres cavalleiros e do honrado 
Mercador no alcance vai dos moiros, 
Que ein vão fogem. 

GARKETT, D. BBAItCA, C. VII, Cap. 33. 

— O que fica abandonado ou vaccante, 
por morte, ou desgraça de alguém. 

— Figuradamente: Preza. 
— A belleza é despojo do tempo, per- 

de-se pelo tempo, com os annos. 
— Termo de Poesia: A pelle, cabeça, 

etc,, de certos animaes. 
— Figuradamente : Os primeiros des- 

pojos do amor, os seus primeiros praze- 
res, ou deleitaçSes, 

DESPONDERADO, adj. (De des prefixo, 
e ponderado). Falto de ponderação, in- 
considerado, 

— Negocio desponderado, tractado sem 
ponderação. 

DESPONSÁES, Vid. Esponsaes. 
DESPONSÓRIO. Vid. Desposorio. 
DESPONTÁDO, part. pass. de Despon- 

tar. 
DESPONTAR, v. act. (De des prefixo, 

e ponta). Desfazer, cortar, quebrar, ou 
rebotar a ponta.— i Buscarem com indví- 
tria como sontentem honestamente o estaao 
que tem, não desponta a lança no serviço 
de Deos, antes nam o fazer seria tental-O'' 
D. Joanpa da Gama, Ditos da Freir^i 
p. 25 (ed. de 1872). 

— Figuradamente : Embotar, impedir 
' de ferir. 

— Despontar a ave as pennas banhai*' 
do-se, tornar-se inhabil para voar. 

— V. n. Vir nascendo, começar a ap' 
parecer, assomar, começar a luzir. 

— Despontava 
A arriiiada no extremo do oriente ! 
E a luz que nasce do mostrar começa 
Os estragos da noite. 

OARRÊTT, D. BRANCA, C. X, Cap. 31. 

— Figuradamente: 

—A luz da estrêlla 
No Armamento azul, o alvor da lua 
Frouso-brillante, e bello como a face 
Da virgem que suspira por amores 
Vagos, que em peito infante \h.Q desponto-i'''> 
O Burrir meigo da rosada aurora 
Que vem o dia annunciar com flores 
lioxas, colhidas nos jardins do Oriente. 

OABBETT, D. BRANCA, c.n, cap. 1. 

—Antigamente: Desdizer, descer, aba* 
ter-se. 

— Despontar a maré, descabeçar, cO' 
meçar a vasar. 

— Despontar-se, v. refl. Perder a po^^* 
ta. 

— Figuradamente: Embotar-se, perder 
a faculdade de ferir. ^ 

DESPÔR, V. act. Vid. Dispor. —■ 
vista per nós a dita Ley, adendo e decM' 
rando em ella dizemos, que se o Padrf) 
ou Madre, que tevesse filho lidemo, 
seu testamento desposesse e hordenasse " 
todos seus beens, segundo lhe prouvess^) 
nom fazendo mençom do filho, ou exh^^' 
dando o sem declarando a causa e razoT^ 
lidema, por que o assy exherdava, talt^^, 
tamento será nenhuum e de nenhuum 
gor, quanto aa instituiçom, ou desherd^ 
mento em elle feito. E quanto he cios 
gados em elle contheudos, serom em 
caso todos firmes e valiosos, assy ^ 
compridamente, como se o testamento jO 
se bod e valioso per Direito.y> OrdeD^ 
ções Aífonsinas, Liv. iv, Tit. í)7, § 

DESPORTILHÁDO, part. pass. de DeS' 
portilhar. 

DESPORTILHAR, v. act. (De des Pj"®' 
fixo, e portilho). Derribar as portas do 
muros. 

— Termo d'Alveitar. Desfazer 
pas do casco do cavallo com os gavi 
das torquezes. 

DESPORTO, s. m. Divertimento, re- 
creação. Vid. Deporte. 
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DESPOSÂDO, part, pass. de Desposar. 

Em Bethlem, cidade 
Muito pequenina, 
Vi huma desposada 
E Virgem parida. 
Quem he a desposada ? 
A Virííem sagrada. 
Quem he a que paria? 
A Virgem Maria. 

GIL VIC., AUTO PAST. PORTUO. 

Huma pobre casa 
Toda reluzia, 
Oa anjos cantavSo, 
O mundo dizia: 
Quem he a desposada ? 
A Virgem sagrada. 

IDEM, IBIDEM. 

p' ' «Com esta Armada comeqou a correr 
^dncisco de Sá, e Lapo Vaz deo a capi- 

de Goa a Antonio da Silveira, que 
^pois teve aqiielle espantoso cerco de Dio, 

° antes de Lopo Vaz succeder no go- 
^'^no, o tinha desposado com huma filha 

por palavras de futuro.n Diogo de 
^outo, Décadas, IV, Liv. i, cap. 3. 

Ditozo, e contente 
Eica o despozado, 
Porque inda o cuidado 
■fie do bem prezente. 

PHAKC. n. LOBO, o DESENOANADO, p. 68. 

^ DESPOSAJAS, s. f. pl, Vid. Desposo- 

desposar, V. act. (De de, e esposar). 
^rometter cm casamento, contractar, ajus- 

casamento. — Desposar seu filho. — 
'^"rímeiramentej lhes promete grandes ri- 
2^ezas, segundo aquillo do psalmo, Gloria 

divitise in domo eius: Offerece-lhes mais 
®®sposalos com sua filha de incomparauel 
J^'>^osura, qual he a visaõ beatifica, <& 
^"1 fim lhes promete que serão liures de 
^odos os tributos que nesta vida paga nos- 

Carne mortal. Pois como diz São loão 
seu Apocalipse.» Fr. Thomaz da Vei- 
Sermões, Part. i, foi. 49, col. 1 — 

'■^e maneira, que segundo isto se gloria 
'*^greja santa de se ver enrequecida, & 
jfo auantejada cò as particulares merces, 
'^fauores, com que seu diuino esposo lesu 
^^risto nosso Senhor a desposou consigo 
^^tregandolhe o gouemo de sua casa, que 
^'^Utes tinha entregue á pérfida Sinago- 

Idem, Ibidem, foi. 73, col. 1. 
Desposar-se, v. refl. Contrair es- 

P^nsaes com alguém ; casar-se. 

• "7" Figuradamente: Unir-se, dedicar-se 
'^teiramente, contrair união intima. — 

®sposar-se com a igreja. 
DESPOSIÇÃO, s. /. Vid. Exposição, 

ç DESPOSÓRIO, s. m. (De Desposar). 
^ oiitractô, promessa solemne de casamen- 

j esponsaes. — aE concertado tudo isto, 
^ "ío Clarimundo desejava, levantardò-se 
» outro dia todos aquelles Cavalleiros, e 
^«5-se ao aposentamento da Emperatriz 
^ «e o Emperador esteve ao desposorio 

dous Cavalleiros, a que se fez mais 
e honra qua a dous principaes Se- 

nhores do Império, assi por virem do alto 
sangue do Farmo, como por suas obras, 
e virtude, que cada dia nelles pulava em 
crescimento. r> Barros, Clarimiuido, Liv. 
II, cap. 16. — »E querendo elles saber o 
porque a aldea estava assim deserta, lhes 
contou o velho que foraõ a huns despozo- 
rios, que perto dalli houvera aquelle dia, 
todos os moradores; mas que haviaõ de 
tornar na mesma noite, ainda que tar- 
dassem; que também elle esperava a sua 
familia, que era na jesta / mostrando de- 
zejo de com a presença dos que lhe falta- 
vam agazalhar melhor os hospedes, que lhe 
vierad.D Francisco Rodrigues Lobo, O 
Desengaiiado, p. <34. 

—; Fazer, celebrar desposorios, con- 
trair esponsaes. 

DESPOSÔURO, ant. Vid. Desposorio. 
DESPOSSADü, pjart. pass. do Despos- 

sar. 
DESPOSSAR. Vid. Desapossar. 
DESPOSSUÍDO, pari. pass. do Despos- 

suir. 
DESPOSSUÍR, V, act. (De des prefixo, 

c possuir). Tirar, esbulliar da posso, des- 
apossar, espoliar, despojar alguém do que 
ó seu ; perder a posse, deixar de possuir 
ou lograr alguma cousa ; deixar do fazer 
actos de posse, abandonar. 

— Não cultivar, não grangear. 
t DESPÒSTO. Vid. Disposto, Deposto, 

Exposto. 

Il0-03 arroydos da vyja 
acodyr ser mny desposto, 
mas s'algcm tyuer o rosto, 
aue-los pees alia 1'yla. 

CANO. DE IlES., 1.1, j). 147. 

DÉSPOTA ou DESPOTE, s. m. (Do la- 
tim déspota, do grego despotês). Senhor 
imperioso, opprossor, soberano absoluto, 
que governa arbitrariamente, a sabor dos 
seus ca])riclios, sem outra lei mais que a 
sua vontade. 

— Dominador. — Déspota dos mares. 
— Titulo dos principes do Servia o 

Valacliia, cujo tyrannico governo a nin- 
guém deixa gosar em paz do que ])ossuc. 

— Oiís.: A fôrma despote não é usada. 
DESPÓTICAMÈNTE, adv. (Do despoti- 

co, com o suffixo «meute»). Com despo- 
tismo. 

DESPÓTÍCO, adj. (De déspota, com o 
suffixo «ico»). Que usa de despotismo. 

DESPOTISADO, part. 2^0'SS. de Despó- 
tisar. 

DESPOTISAR, V. n. (De déspota). Go- 
vernar despoticamcnte, tyrannizar, domi- 
nar, imperar, senhorear, mandar como 
senhor, sem consultar mais que a própria 
vontade. — Despotisar os povos. — Des- 
potisar a nação. 

DESPOTÍSMO, s. m. (Do déspota, com 
o suffixo «ismo»), O governo despotico 
onde o soberano ó absoluto o independen- 
te das leis; poder absoluto, arbitrario, il- 
limitado, que não tem outras regras se- 

não a vontade, o capricho, ou o interoase 
do déspota sobre servos ou escravos. 

— Abuso da monarchia, do poder, da 
auctoridade legal; interesse do governo 
contrario ao interesse publico. 

— Auctoridade que alguém se arroga, 
tyrannia, excesso de quem governa, de 
funccionario publico, vexação, 

DESPOVOAÇÃO. s.f. (Do thema despo- 
voa, de despovoar, com o suffixo «acção»). 
Acção e eífeito de, despovoar, ou de se 
despovoar. 

— Estado do uma cidade, de um paiz 
despovoado. 

DESPOVOÀDO, part, pass. de Despo- 
voar. 

—S, m. Logar falto de habitantes, ermo, 
deserto. 

DESPOVOADÕR, s. m. (Do thema des- 
povoa, de despovoar, com o suffixo «dôr»). 
ü que despovoa. 

DESPOVOAR, V. act. (De des prefixo, e 
povoar). Tirar ou diminuir os habitantes 
de alguma povoação ou paiz; deixar ermo, 
deserto pela emigração, pela guerra ou 
por qualquer outro motivo. 

— Abandonar o logar ou residencia.— 
<íE assim se recolheo per a as montanhas, 
mandando despovoar as Cidades, e talhar 
os campos, porque não tivessem os inimi- 
gos de que se prover, nem em que se ce- 
var.y> Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
VIII, cap. 14. 

— Figuradamente : Despovoar um bos- 
que, cortar-lhe as arvores. 

— Despovoar-se, v. refl. Ficar despo- 
voado, ermo, deserto. 

Deixas criar ás portas o inimigo 
Por ires buscar cutrode tão longe, 
Por quem se dcspovôe o reino antigo, 
Se enfraqueça, e se vá deitando a longe ! 
Buscas o incerto e incognito perigo, 
Porque a fama te exalte e te lisonje, 
Chainando-te senhor, com larga copia, 
Da índia, Pérsia, Ariibia, e de Ethiopia ? 

CAM., Lus., c. IV, est. 101. 

DESPOVORADO, Vid. Despovoado. 
DESPOVORAÇÔM, Vid. Despovoação.— 

«Se achou que alguns Luguares, ou Vil- 
las da dita sua Comarca eraZ despovora- 
dos, e se trabalhou saber a causa, porque 
despovoraçom se fazia, e encaminhando 
como se tornassem a povorar, e as her- 
dades, e vinhas aproveitar.y> Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 23, § 11. 

DESPOVORAR, V. act. Vid. Despovoar. 
— ((.Devede saber em cada huum lugar da$ 
terras, per onde andar, dos seus Julguados, 
porque se despovoram, e per que guisa se 
milhor podem povorar, e fazello assy fa- 
zer ; e se forjterra Nossa, falle esso com 
o Nosso Almoxarife, e Scripvão desta Ca- 
mara, e se poderem acordar sobre ello, 
façaõ-no assy fazer, se nom façaü-no sa- 
ber a Nós, pera fazermos sobre ello o que 
for mais Nosso serviço." Ibidem, § 17, 

DESPRATEAR, V. act. (Do des prefixo, 
o pratear). Tirar o prateado, ou a folha 
de prata que cobre algum corpo. 
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DESPRAZER, v. n. (De des prefixo, e 
prazer). Causar desprazer, desagradar, 
nâo ser agradavel ou aprazível, desgos- 
tar, desaprazer. 

— S. m. Desgosto, Descontentamento, 
pena^ enfado. 

—Fazer desprazer a alguém, fazer cousa 
que lhe cause desgosto. 

— Dar desprazer, causar desgosto. 
DESPRAZIMÊNTO. Vid. Desprazer. 
DESPRAZiVEL, adj. 2 gen. Desagra- 

darei. 
DESPREC-.' As palavras, que começem 

porDespreç..., busquem-se com Desprez... 
DESPRÊÇO, s. m. (De des prefixo, e 

preço). Baixa no preço, preço vil de mer- 
cadorias, do ouro, da moeda. 

— Figuradamente • Menoscabo, despre- 
zo. Vid. Depreciação. 

t DESPRECAVÈR SE, v. refl. (De des 
prefixo, e precaver-se). Desprevenir-se. 

DESPREGÀDO, part. pass. de Despre- 
gar. 

DESPREGADÚRA, s. f. (Do thema des- 
prega, dedespregar.com osuffixo «dura»). 
Acção e effeito de despregar, de desfa- 
zer as pregas. 

DESPREGAR, v. act. (De des prefixo, 
8 pregar). Tirar, arrancar o que estava 
pregado. —Despregar um prego. 

— Abrir o que estava fechado, ou se- 
guro com pregos. 

— Despregar ima caixa, uma fecha- 
dura, 

— Tirar, desfazer as pregas, da rou- 
pa, de um vestido. 

— Tirar os alfinetes. — Despregar um 
lenço. 

— Figuradamente: Desenvolver, pa- 
tentear alguma cousa, fazendo uso d'ella. 
— Despregar todas as suas forças. 

— Despregar o vôo, as azas, soltar o 
vôo, etc. 

Entre tanto, surdindo a Noite escura 
Do Bosplioro Cimmerio, c despregando 
As estellantes azas, envolvia 
Todo o nosso Hemispherio em densa tréva, 
Quando na casa do Deào triumptiantc, 
Ajuntando-ae vào os Convidados. 

nUIIZ DA CBUZ, HVSSOrE, c. VH. 

— Despregar a voz, soltal-a, começar 
a íaUar em alta voz. 

— Desenrolar ; desfraldar, desferir, sol- 
tar, largar.—Despregar as bandeiras.— 
Despregar o panno, as velas. 

— Despregar os olhos, abril-os. 
— Despregar os olhos de algum ob- 

Jecto, tirar ou apartar os olhos d'um ob- 
jecto. 

— Despregar-se, v. refl. Soltar-se, 
abrir-se, desprender-se o que estava pre- 
gado, ou seguro com alfinetes.— Despre- 
gou-se-lhe o lenço do pescoço. — Despre- 
goti-se o caixote. 

DESPREGüIÇAR. Vid. Despriguiçar. 
DESPRENDÁDO, adj. (De des prefixo, 

6 preadado). Que nSo é prendado. 

DESPRENDÊR, v. act. (De des prefixo, 
e prender). Dasatar o que estava preso 
ou atado. — Desprender o cão, o cavallo. 

— Abrir. —Desprender o nó, o cinto. 
— Figuradamente: Soltar. — Despren- 

der a voz, a língua, as mãos, etc. 

Aqui desprendi ura ai, que aos astros vòa; 
Em súbito desmaio os olhos cerra, 
(Os olhos, a que Amor victorias deve) 

' E cáe sem voz, sem cor, sem luz. sem alma. 
BABB.DUB0CAGE,IDyLI0X SAUDADE MATEHNA. 

— Desviar. — Desprender os olhos, a 
attenção. 

— Desprender-se, v. refl,. Soltar-se da 
prisSo, d'aquillo que prendia, ligava. — 
Desprender-se os cavallos, os forçados. 

— Cair com rapidez. —Desprender-se 
um penedo do alto de um monte. 

— Figuradamente : Desaferrar-se, de- 
sistir, separar-se, desfazer-se, desligar-se, 
renunciar. — Desprender-se de alguma 
pessoa ou cousa. 

DESPRENDIDO, part. pass. de Despren- 
der. 

DESPREOCCUPAÇÃO, s. f. (De des pre- 
fixo, e preoccupação). Desabuso, estado 
da pessoa livre de preoccupaçoes. 

DESPREOCCUPAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e preoccupar). Tirar alguém da 
preoccupação em que está, desabusal-o. 

t DESPREPÔSITO. Vid. Desproposito. 
— Passava eu pelo açüugue da cidade de 
Belem, e reparei nas cinco cabeças d'aquel- 
le edifício. Vinha coviigo certo governador 
que implumara duramente muitos mari- 
dos, e reparado também, ponderava o des- 
preposito do ministro, que mandava por 
tantas cabeças engalhadas no edificio.y> 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 163. 

DESPREVENÇÃO, s. f. (De des prefi- 
xo, e prevenção). P^alta de prevenção, 
cautela, de preparativos, improvidencia, 
o não estar prevenido ou acautelado; es- 
tado do que está desprevenido. 

DESPREVENIDAMÊNTE, adv. (De des- 
prevenido, com o suffixo o mente»). 
Desacauteladamente, desapercebidamen- 
te, sem preparativos. 

DESPREVENIDO, ad.j. (De des prefixo, 
e prevenido). Desacautelado, impróvido, 
desapercebido, não prevenido. —Espiri- 
to desprevenido. 

— Falto de preparativos ou cousas ne- 
cessárias, diz-se fallando de pessoa. 

— Livro de preconceitos. 
— Entendimento desprevenido de chi- 

mericas idêas, despreoccupado. 
DESPREZÀDAMÊNTE, adv. (De despre- 

zado, com o suffixo «mente»). Com des- 
prezo. Vid. Desprezivelmente. 

DESPREZÀDO, part. pass. de Despre- 
zar. — aliemate de todas as dores he ver 
se misero, despresado e pobre quem se 
vio rico e prospero-, permite o Deos ás 
vezes porque abondança de bens he licen- 
ça de males. D D. Joanna da Gama, Di- 
tos da Freira, p. 53 (ed. de 1872). 

Mas que dará de si hüa esteril vea ? „ 
Hum desprezado amor ? huma cruel chama 

ANT. FEUB., SONETOS, 1ÍV. I, U. 2. 

— Diz Salamão nos Prouerbios, 
que vão pelo caminho direito, <& 
Deos por guia, são desprezados dos 
caminham pela via da infamia. Peraq^^ 
he mais senão que blasfemaram os ríidos 
de nosso Saluador <& verdadeiro D&os.t 
Heitor Pinto, Dialogo da Verdadeira Rs* 
ligião, cap. 2. — nMas he necessário 
sistirlhe com animo fortissimo, & 
com grade cautela, desprezãdo o mundo c 
suas vaidades, (& seguindo a Christo nos^ 
Redemptor.v Idem, Dialogo da Verdad^r^ 
Philosophia, cap. 8. — «Quer dizer, 
auia sido lob, rico, & poderoso, 
muito mais confiado estaua sentado 
0 esterco, desprezado e cuberto de íj' 
pra: do que em seu trono Real vestido 
purpura, & acôpanhado dos grãdes.n 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. l, • 
1 V., col. 2. — <í& assi como cahio:p'^^ 
junto se leuantou: porem Salamão despr® 
zãdo em o principio pequenas culpas, j"!l 
enfraquecendo, pouco, & pouco até dar 
Idolatra.i> Idem, Ibidem, foi. 24, col. 

Este passageiro triste, 
Cuja vida desprezada, 
Até da morte enjeitada, 
Saliir dentre as ondas viste; 
Te envia, roga, e dezeja 
Bem, felicidade, e vida. 
Sem que essa seja ofFendida 
De fortuna, nem de inveja. 

FEANC. E. LOBO, O DESENGAKADO, p 47. 

Nenhum queixozo, ou desprezado amante, 
Descubra no maior tormento, e pena 
A cauza da seu mal como ignorante. 

IDEM, IBIDEM, p. IGi. 

— Escondeu a natureza no fundo do 
mar em as per as conchas as pérolas fin(i^>^ 
a que deu tanto preço a cubiça dos homens 
sepidtou nas entranhas da terra, 
barbaras naçoens, e remotos climas o oUf ^ 
que havia de penhor ar tanto a nossa 
tade; murou o mar de serras, semeou-o 
perigos, que nos pozessem modo ao dei^J / 
só afim de dilatar mais tempo a 
da: porém a malicia, cujo intento joi 
rar-lhe a ella o socego, descobrio ^ 
nosso dano estes segredos, e esconde^ 

o > ofl.fli 
de iw 

verdade de outros em que consistia o 
canço de hum animo segurocobrio de 
rei aos Pastores, disfarçou seu g 
mento com hum trabalho vil, e desp 
do; e desta maneira encantou hum 
zouro, que só na terra havia para j 
os ânimos contentes.i> Idem, Eclog^®' 
239. 

Desta arto se defende 
O Pastor desprezado da ventura, 
Que ella sempre pertende 
Descer da mor altura 
Quem cuda que no alto se assegw^" 

IDEM, IBIDEM, p. 248. 
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"^8 avisado : 
Mas ji mo iiijõ era cscuro 
Qiieo rií.-o he menos stígiiro, 
■IJo que hum p >bi'e h« desprezado. 

idkm, midem, p. 277. 

Mas emfim todos vivemos, 
Aindii que mais desprezados: 
Esses vivem levantados; 
Descerão, nós subiremos. 

IDKM, iniDEM, p. 284. 

DESPREZADÔR, s. m. (Do thema des- 
preza, de desprezar, com o suffixo «dor»), 

que despreza. 

E com forçar o rosto, que se enfia, 
A parecer seguro, lodo, inteiro, 
l^ara o pelouro ardente, que assovia 
Meva a perna ou braço iio companheiro. 

esta arte o peito um Ciillo honroso cria, 
^es^rezador das honras e dinheiro ; 

honras e dinheiro, que a ventura 
■'orjou e não virtudejasta edura. 

CAa., Lus., c. VI, est. 98. 

leis antigas imigo 
^esprezadur das modernas, 
Continuador do perigo 
pores sempre aqui, comsigo. 
Vai caminho das eternas. 

si DE MIlíANDA, CAHTA A ANT. FEUIl. 

DESPREZAMÊNTO, s. m. (De despre- 
zo, cora o suffixo «mento»)- Desprezo.— 
'Se ahjuuma pessoa Ecclesiastica stá em 
^(iris, ou em outro lugar, ou em Corte 

Roma, e lemndo-lhes alguum at-er de 
^^xloa, ou d'outros lugares em merchan- 
fiias per mar pera sua manteenqa, ou para 
^ortijjrar livros, ou pera as outras cousas, 

l/ies som mester, ou pera pagar suas 
^^vidas, e levando-lhas das suas rendas 
pda moeda da terra, que he pequena, e 
pola perda do caminho, ElRey nova ser- 
'^idom, e constrange-os per sy, e polos 
^tus, penando em esto como nova porta- 
gem em desprezamento do juramento, qua 
fez, e contra a licridode da Igreja.n 
Ordenações AíToiisinas, Liv. ir, Tit. 2, 
^rt. 6.— 1 Quando algum em nosso des- 
Prezamento quahranta, ou derriba alguma 
^nagem posta em alguum lugar em nossa 
^evielhança, e por nossa honra, e renem- 
"^ança.n Ibidem, Liv. v, Tit. 2, §11. 

DESPREZANTE, adu. 2 gen. (Part. ant. 
desprezar). Que indica, denota, mos- 

tra desprezo.—Palairas, maneiras, gestos 
^esprezaiites. 

Desprezar, «. act, (De des prefixo, 
® prezar). Fazer pouco caso ou cstiinaçào, 

apreciar, não fazer apreço, não ter 
preço, desestimar, não ter era conta, 

Wüar com desprezo. — fAnte todalas cou- 
nem desemdhar, ou desprezar saúde das 

^nas assi outorgados, nem chus aga aguça 
cousas iraspassadas, e teerraacs, e 

'^^yns,mays sempre cuide ca recebeu almas 
^'^9edoiras,dasquaes é rendedoyro razom, 
® nem jjela ventura cousesca da meor sus- 
"'íça nembrado do escrito: primeyra- 

'"«'ííe demandade o reyno de Deus, e a 
Justiça dei, e todas estas cousas seeram 
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ajuntadas a vós.» Regra de S. Bento, 
cap. 2, em Inéditos d'AIcobaça, Tom. i. 
— "Se alguum o desprezar, e ffezer â 
vendita corporal sojasca.y Idem, Ibidem, 
cap. 71. — «Pola qual razom muitas mo- 
Iheres leixam de tomar maridos lidemas, 
que poderiam aver pera viverem na bor- 
dem primeira, que Deos no mundo esta- 
heleceo pera viverem em peendença, e em 
serviço de Deos, e ajuntam-se com Cléri- 
gos, e com Frades, e com Freires, e com 
outras pessoas Religiosas, e vicem com 
elles por suas barregaãs em peccado mor- 
tal; e que dello se seguia grande escanda- 
lo antre os Clérigos, e os leigos; ca muitos 
que tinhaZ as suas filhas lidemas posto 
que fossem virgees, per enduzímento dos 
ditos Clérigos, eFrades, e Religiosos leixa- 
vam seus Padres, e Madres, e hiam-se 
pera os Clérigos, e Frades, e Religiosos, 
pera serem suas barregaãs: E outro sy a 
maior parte dos leigos desprezavam os 
Sacramentos dos ditos Clérigos, porque 
eram barregueeiros pubricos, e perdiam 
devaçom nas Igrejas, e muitos deites se nom 
queriam meemfestar aos Clérigos, porque 
os viam barregueiros pubricos.v Ordena- 
ções Aífonsinas, Liv. w, Tit. 19, § 1. 

Porque vi muitos piistores 
andar guardando seus gádos 
vestidos d'alegres cores 
bom fóra do meus cuidados, 
mas nam dos de seus amores ; 
Nam querendo mais havcres, 
nem querendo m iis riqueza, 
jjorque amor tudo despreza, 
mas todos os seus prazeres 
foram pera mini tristeza. 

ciiiiíST.FALCÃO, oHiiAS, p. 5 fcd. de 1871). 

—«Todas as dignidades, e honras, e 
favores merecem os discretos; e se lhe rou- 
barem seu direito, e em lugar de benefi- 
cias lhe fizerem injurias, pois nam sam 
dignos d'ell'is, devem-nas desprezar, e 
nam lhe fazerem no coraoam nodoa.t D. 
Joarina da Gama, Ditos da Freira, p. 18 
(ed. de 1872). — «-Com todas as persegui- 
ções havemos de usar de grandeza de co- 
raçam, e quando nos desjorezam despre- 
zar os cíc'S2?»"ezos.» Idem, Ibidem, cap. 3(3. 

E porque do generoso 
Desprezastes os pequenos; 
Achar-vos-heÍ3 tanto menos, 
Quanto m lis fostes fumoso. 

GIL yio., AUTO DA BARCA DO INF. 

Que dizes, meu Lencnstre, destes sábios, 
Destes cach^pos v^ lhos, que desprezam 
Quíxntos bons Catões ouve, quantos Fabios? 

AÜT. l En., CABTAS, liv. I, n.° 5. 

Este sempre os soberbas eaatelhanrs 
Co'o piíito desprezou firme e sereno; 
Porque nàohe das fore.as lusita» s 
Temer poder maior, por mais pequeno : 
Mas poróm, quando ae gentes m tui itanas 
A po.ísuir o Hesperico terreno 
Entraram pelas terras de Castclla, 
Foi o soberbo Affonao a soccorel a. 

CA51., i.vs., c, ar, est. 93. 

Qual o membrudo e barbaro Gigante, 
Do rei Saúl com causa tão temido, 
"Vendo o Pastor inerme estar diante, 
Só de pedras e esforço apercebido, 
Com palavras soberbas e arrogante 
Despreza o fraco moço mal vestido, 
Que, rodeando a funda, o desengana 
Quanto mais podo a fé, que a força humana. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 111. 

D'eflt'arte o Mouro pérfido despreza 
O poder dos Christüos ; e não entende, 
Que está ajudado da alta fortaleza, 
A quera o inferno horriíicj se rendo : 

IBIDEM, est. 112. 

Amores da alta esposa de Peleo 
Me fizeram tomar tamanha empreza, 
Todas as deosas desprezei do céo, 
Só por amar das aguas a priuceza. 

IDEM, IBIDEM, C. V, CSt. >52. 

— aApresetitada a carta e os tristes 
portadores d'ella a Simam de Melo: quanta 
compaixam fez a todos a vista das disfor- 
mes cruezas, com que os barbaras trata- 
ram os pobres homens, tam pouco caso fa- 
ziam, antes zombauam das roncas do de- 
safio; porque ordinário he sobejar o siso, 
e o paço, onde faltam as jorças, e o pò- 
der, e desprezar gracejando o imigo, com 
que pelejando nos nam atreuemos, è sem 
duuida assi nam passara o negocio.» Lu- 
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv, 
V, cap. 7. — <tComo as feiticeiras as dis- 
seram, ou pronosticáram os judiciários; 
mas assim o permite Deos, segundo af- 
jirma S. Agostinho, em castigo ã'aquella 
grande soberba, e voluntaria cegueira, com 
que desprezando ao tienhor, e Criador se 
sogeitam á criatura e ao escrauo.» Idem, 
Ibidém, cap. lõ. — tAo argumento que fa- 
zeis que ou o Similo gouernaua bem ou mal, 
respondo que bem: & quanto no que dizeis, 
que pois fazia bem seu officio, não o diuera 
de deixar, porque deixandoo era deixàr 
d'aproveytar aos outros, isso nam admito: 
antes digo, que mais proueito fez á Repu- 
blica deixandoa, que ministrandoa, por- 
que nam faltariam outros nella que a ad- 
ministrassem, & elle na sua quintam es- 
taua ensinando com seu exemplo a fugir 
do mundo, desprezar suas vaidadés, 
(ê falsas esperanças. ^ Heitor Pinto, Dialo- 
go da Vida Solitaria, cap. 2. - a Pois Pla- 
tão pera aproueitar a si c& aos outros se 
apartou de AthenaSj deixando as inquie- 
tações da repubrica, ót se foy a um lugar 
solitário, chamado Academia, donde de- 
pois as escolas dos philosophos, tomarei 
este nome, <& alli ensinaua seus descipu- 
los a buscar a doce quietaçam, (& repouso 
solitário, (è a desprezar as riquezas hu- 
manas, & suspirar pellas diuinas: & fai 
zia liuros em que ensinaua a gouernar as 
repubricas, tfe excitaua os mortaes d im- 
mortalidade.D Idem, Ibidem. — «Feito 
aquelle barbara incêndio, ajuntaram sese- 
tecentos dos principaes, e foram-se á Mes- 
quita, e nella fizeram grandes votos a Ma- 
famede de morrerem todos cm vingança 
daquelles innocmtes: e pera sinal daquetle 



940 DESP DESP DESP 

voto raparam logo alU as cabeças â ma^ 
neira das tonsuras dos nossos Clérigos, 
que he superstição que usam os que se offe- 
recem a morrer, e a desprezar a vida.t> 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vii, 
cap. 3.— «/? sohre tudo isto, o que he 
mais de sentir, a affronta que se faz á 
nossa religião, avexando nossos Sacerdo 
tes, desprezando nossos templos, e vitu 
perando nossa lei.» Idem, Ibidem, Liv. 
Vlli, cap. 1. — «O homem mais amigo, <& 
satisfeito da vida, parece que foi Esau, 
pois só pela conseruar desprezou o mor- 
gado, que por tão baixo preço vendeo, es- 
timando em mais a vida que a primoge- 
nitura, querendo mais viuer, que ser hon- 
rado : este pois vendo que morria por só 
reparar a vida, despresou, & desestimou 
tudo o que nella mais amaua, dizendo: 
En morior, quid mihi proderunt primo- 
gênita;? tudo despreza, diz 8. Hieronimo, 
tudo desestima, & tem em pouco, quem se 
imagina mortal.» Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, foi. ò, col. 1.—«Mi- 
litia est, inquit, vita hominis super ter- 
ram, <& sendo ella tal deixase ver quam 
trabalhoso he nosso estado: & sobre tudo 
acrecenta nosso perigo serem tantos, & 
taZ poderosos os enemigos com que sus- 
tentamos a peleja. La disse Seneca, que 
por humilde, & fraco que fosse o inimi- 
go, se nad deuia d& desprezar, mas te- 
mer.* Idem, Ibidem, foi. 16, col. 2. — 
« O qus tãbem confirmou o mesmo Moyses, 
desprezando o ser herdeiro da casa de 
Pharó por libertar o pouo do catiueiro 
em que o tinha, & obrigouse Deos tanto 
deste santo zelo de Moyses, cõ que anti- 
punha o bem comum ao seu particular, 
que sobre lhe fazer grandíssimos fauores, 
á vista de todos o trataua com estreitis- 
íima amizade. D Idem, Ibidem, foi. 51 v., 
col. 1. — d Donde se deixa ver, quam en- 
ganados viuem a.jueles que cuidão dos jus- 
tos (& Santos, que saõ mal aconselhados 
em despresarem as cousas desta vida, ou 
que lhes aproueitara pouco, o muito que 
nelle padecem: <6 pelo contrario tem por 
ditosos, (& bemauenttirados aos peccado- 
res, que cobiçosos das riquezas, & conten- 
tamentos da vida presente, se desejão per- 
petuar nelles, sendo verdade, que huns 
pararam na gloria da Resurreição de 
Christo porque o acompanharam em seus 
trabalhos, & os outros no inferno, forque 
O despresarão nelles.» Idem, Ibidem, foi. 
69, col. 1.— <íE vós porque fazeis tanto 
caso de vossas tradiçoens, que a essa con- 
ta despreseis a ley de Deos.» Idem, Ibi- 
dem, foi. 95, col. 1. 

Qual vejo de hum Gigante bellicoso 
Que Reis nào teme, exorcitos despreza, 
D hum Moço Pastoril tiro animoso 
Postrar por terra a natural braveza; 
Tal do grande Oriente poderoso 
Em thesouros. em gente, em fortaleza, 
Goa traríi c'os corações ousadias 
Os Impérios indomitos domados. 

JIOLIM DE MOUBA, NOV. DO HOMEM, C. í , CSt. 52. 

— d. Parece que é prisão por graça a 
de um cabello; d'elle, porém, lança mão o 
ensejo, e acha-se preso duramente quem 
despresou a fragilidade da atadura.» 
Bispo do Grrão Pará, Memórias, p. 68. 
— d Ainda que obedecer, senhora, a vosso 
gosto (respondeu a criada) he coiza tam 
devida, e tam forçoza, farei agora mui 
pouco em vir no que me mandais: porque 
estou por parte de Oriano tam obrigada, 
que dezejava tomar a mesma ouzadia sem 
vosso consentimento; porque me lembra, o 
muito que vos quiz, e a pouca culpa que 
teve na força, que seus parentes lhe fa- 
ziaõ para vos deixar; e vejo agora que 
nqZ deixava de vos querer por bens da 
fortuna, quem a todos esses desprezou 
como lhe faltastes, até chegar ao miserá- 
vel estado em que o vistes.» Francisco Ro- 
drigues Lobo, O Desenganado, p. 45 e 
46. — «Levantados os pastores, correruZ 
traz elle para o prender; mas Tirzea es- 
morecida com medo, se abraçou a Flori- 
do, que entaò lhe naZ podia negar aquelle 
amparo; e obrigado de seus piedozos ro- 
gos, a levou até á cabana do honrado velho 
Solido, de quem era única filha, e pelo 
caminho lhe contou como aquelle pastor 
doudo era Montano, e a estranha aventura, 
que com elle lhe acontecera a noite passa- 
da: do que Florido naô ficou pouco espan- 
tado no principio; mas considerando a 
força que amor tem em peitos humanos, e 
a Jormozura de Tirzea, que alli ao perto 
se lhe reprezentava sem suspeita, naõ teve 
o acontecimento por estranho, julgando 
juntamente o que devia á pastora, que 
por seu respeito tudo desprezava, tendo 
da sua parte tam grandes merecimentos: 
e com este conhecimento a tratou entáõ com 
tanta differença do costumado, que ella 
teve por ventura o mau sucesso d aquelle 
dia: e chegando á cabana, onde se houve 
por segura do receio passado, nam des- 
pedia os olhos de Florido, que nos seus 
lhe levava a alma.» Idem, Primavera, 
p. 180. 

Naõ no desprezeis 
Por quem vol-o dá; 
Porque nelle est.l 
O que mereceis. 

IDEM, IBIDEM, p. 200. 

— «Nas ribeiras do Lis, onde, para 
viver sem liberdade, me trouxe do Tejo 
minha ventura, entre muitas Jormozas, e 
engraçadas pastoras, que habitaô aquelles 
gradozos valles, e verdes outeiros, guar- 
da hum fato de brancas, e manchadas ca- 
bras a formoza Lizia, que a meus olhos 
he a mais discreta, e formoza pastora 
daquellas montanhas, e das que no Tejo 
apascenta/}: a esta me inclinou Amor, ou 
minha estrella, e fez-me a suas perfeiçoens 
tam sujeito, que, sem ouzar descobrir-lhe 
esse pensamento, naõ tratava de mais, de 
que com serviços grangear-lhe a vontade: 
veio-me ella a mostrar a que tinha a este 

Lereno, a quem ama tam de verdade, como 
eu a sua gentileza, o qual por seu res- 
peito se apartára para estes catv.pos do 
Mondego, mostrando hum animo assai in- 
grato a seu amor: mas como este naZ ot' 
tenta á semrazao de quem o despreza,^ ^ 
nad consente socego em quem ama, veto- 
me a pedir com lagrimas a desconfia^"' 
pastora, fiando de mim o que eu só temvt) 
que quizesse passar a estas Aldeas, e 
huma carta ao seu Lereno.» Idem, I|"' 
dem, p. 213—214. — «Bem sabes, amtgo 
Rizeu (dizia elle) quanto a meú pezari 
pelo que me faziaò os enganos de Flor^' 
cio, me apartei delle, desprezando 
nha quietação, por dezejar a sua, proc^' 
rando menos o credito á minha verdcidt> 
que o fim á sua desconfiança: e para 9^" 
haja este meu mal por bem empregado/ 
dize me como elle se houve em seus 
res, e Althéa em suas esperanças? como 
estam os pastores, e pastoras, que g^J' 
davaZ no valle? se respondem as novid^' 
des dos gados, e das terras ã esperan^ 
de que ficáraõ vestidas quando me parti- 
h loricio (disse o outro) vive sem ti, í 
contentamento, porque te perdeu por í"' 
gano, e naõ por culpa, t Idem, IbideiDi 
p. 245. 

Ah Natareja mais bella, 
Do que cruel, inda que o foste tanto, 
Tudo como esquecida desprezaste 
Por quem de ti se esquece ; 
E nào te lembra quanto 
Neste lugar comigo j A pasaaste ; 
Como de hum cazo aliu-io, que acontece, 
Triste, quam pouco dura 
Firmeza de umlher, sombra, e ventura! 

IDEM, IBIDEM, p. 274. 

Aquella, que por emprpza. 
De bem poucas escolhida, 
Desprezou glorias da vida 
Pelo gosto da tristeza. 

IDEM, EQLOOAS. 

E lá nesse povoado. 
Aonde tantos mal se avezaõ, 
Se es humilde te desprezaõ ; 
E invejaõ-te, soes honrado. 

IDEM, IBIDEM, p. 269. 

Estes, que naõ conhecerão 
Teu vil dezejo, e danado, 
Desprezáraõ forte, e fado ; 
Tudo tem, tudo venceraõ. 

IDEM, IBIDEM, p. 27G. 

— «Que estimulados com a amhç^o do 
nome, ou do prêmio, mais valentes, q 
disciplinados, despresarião as vidas, 
riscando as pessoas; que a Rainha no 
ração do Reino fomentava as discordt^^' 
em quanto ganhava huns com 
outros com promessas.» Fr. Domingo® 
xeira. Vida de D. Nuno Alvares ' 
Liv. I. 

Irás, filha do reis. sangue d'Affonso, 
Ramo augusto d'essa árvore frondosa 
Que germinou nos campos da victoria, 
E co'as raizes no sanguento Oiirique 
Topeta os astros da estellada esphera, 
Irás pois tu, que os thalamoa doirado 
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Dos príncipes da terra despremste, 
E ropois!iv>ig gi'medor:i pomba 
Nívea no seio do celeste amado, 
Irás de ímmundo h irem victiina abjecta, 
A prazeres infames, e ao CHpi ícho 
Do barbaro senhor jazer escrava ? 

OARBETT, D. BRANCA, C. 11, Cap. 17. 

Desta prizaò sahi, aonde a vontade 
Me teve de seus males satisfeito : 
Hum cego me giiiuu, cuja amizade 
Já mais para a razaõ guardon respeito : 
Poz em maõs de outrem minha liberdade, 
Que em poder maior me tem sojeito ; 
E em fé do novo amor, que na alma vive, 
Detprezo agora estes grilhoens que tive. 

IDEM, IBIDEM, p. 130. 

'—Desprezar uma pequena fração no 
cálculo, omittil-a. 

■—Desprezar-se, v. refl. Não se esti- 
ter-se por indigno. 

Enjeitou-lhe a natureza 
O bem do seu natural; 
Então sustenta-se mal 
A arte onde se despreza. 

FHANC. E. LOBO, ECLOQAS. 

— Desprezar-se de alguém, ter a sua 
conversação, ou alliança por indigna. 

DESPREZÀVEL, adj. Vid. Desprezível. 
■—<íHam de seer de grande coraçom em seu 
pfoposito^ e amadores da honra do Rey: 
® qut o ouro, e prata, e todalas outras 
Pousas semelhantes deste mundo sejaZ des- 
prezavees acerca delles: e que os seus pro- 
pósitos, e entençoòes nom sejam senom 

aquellas cousas, que conveem aa sua 
dignidade, e regimento, pera que som en- 
^eitos, e dejjutados.n Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. I, Tit. 59, § 10. 

DESPREZÈR-SE. Vid. Desprazer-se. 
t DESPREZÍNTE, adj. 2 gen. ant. O 

lue despreza.—« O primeyro gráo da omil- 
dade é se o temor de Deos ante os olhos 
punha, a esquaimento senpre juga, e sen- 
pre seja remhrado daijuellas cousas, que 
^eos incomendou, in qual maneyra os des- 
Prezintes Deus caem no Injemo polos 
'>'ecados, e a vida perduravil, que he ap- 
parelhada ous tementes Deus, e de seu co- 
'''açon senpre revolva, e aguardante si in 
ioda ora dos peccados, e dos viços, e das 
^^ydaqoens, da lingoa, dos olhos, das maZs 
® dos pees, e.da própria voontade, mays 

dezegos da carne festie talhar.» Regra 
S. Bento, cap. 7, em Inéditos d'Alco- 

^aça, Tom. 1. 
desprezível, adj. 2 gen. Digno de 

desprezo. 
— Vestidos desprezíveis, vestidos vis. 
DESPREZÍVÉLMÊNTE, adv. (Üe despre- 

zível, com o suffixo «mente»). De modo 
desprezível. — Viver desprezivelmente. 

DESPRÊZO, s. m. (De desprezar). Pouco 
Caso ou estimação que se faz de alguma 
pessoa ou cousa. — «E nom o querendo 
'^gurar, deve-o esse Juiz segurar da nossa 
parte de dito, efeito, e concelho, segundo 
'"•«nça da Corte, e jeralmente da terra; e 

desto deve penar aquelle, que nam 
Wz dar a dita segurança per seu man- 
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dado, por o despreso que lhe assy fez; a 
qual pena deve ser segundo a calidade da 
pessoa, e a 7'ezad que ouuer e disser, por 
que naõ fez o mandado do Julguador; ca 
se for pessoa de grande estado, e justa re- 
zam nom aleguar, deve-o apenar a dinheiro, 
ou emprazar, que a certo dia pareqa pe- 
rante Nós per pessoa a se escusar, per 
que nam comprio o mandado da nossa Jus- 
tiça; e se for pessoa de pequeno estado, 
deve-o degradar da dita Cidade, ou Villa, 
ou o poer na Cadea atá que dê a dita se- 
gurança.d Ordenações Affonsinas, Liv. 
III, Tit. 122. — <t Os corações magnâni- 
mos nam os afrontam tanto as injurias, 
olham-nas com hum seguro desprezo como 
cousa indigna d'elles, e buscam a paciên- 
cia que he milhor ingoento que ha hi para 
as chagas da paixam.v D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 37 (ed. 1872). 

Sugeitos sempre ao tempo obras humanas 
Co'a novidade aprasem, logo em duro 
Odio, e despreso ficam. 

ANT. FEIIB., SON., líV. I, n. 1. 

Se saber, fermosura, e Real estudo, 
Pureza d'alma. e limpa castidade, 
S'h\im desprezo de gloria, e vaydado 
Do Mnndo assi esquecido, e sopeado, 
S'hum viver contente, e descançado, 
Fundado em fé. esper inça e charidade, 
S'em tão alto lugar, baixa humildade, 
Se hum sprito uos Ceos todo enlevado 
Podéram fazer bem aventurada 
Neste Jlundo, e no outro hua creatura, 
Nós na terra, e nos Ceos te coroamos. 

IDEM, IBIDEM, liv. II, n. 16. 

— Oje podemnos vossos, e nossos imigos 
atormentar, mas nam afrontar; damos- 
ham a morte, nam nos tiraram a honra: 
sentir se ha a carne como fraca, trium- 
fara de gloria o espirito. E se quanto de- 
uemos tanto vos amaramos, por ventura 
que ainda mais nos sentiramos da falta 
das afrontas, que da grandeza das dores. 
Porque se he merce, e misericórdia vossa 
tornardes nos tam nobre, e gloriosa a cruz, 
que apos vós leuamos, também he parte de 
nossa miséria, sendo tanto menos na pena, 
faltarem-lhe os desprezes da em que vos 
morrestes.j) Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. v, cap. í). — a Perdida pois 
a sabedoria humana neste primeiro cami- 
nho, da rezào natural, & conhecimento- 
das creaturas, porque Deos pretende leuar 
assi os homens, lhe offereceo o segundo ca- 
minho, mais áspero, mas mais seguro, este 
foy o caminho de sua Cruz, fundado em 
trabalhos, em humildade, c6 total desprezo 
do mundo: & cousa certa he que nos não 
podiamos nós afeiçoar tanto a açoxdes, es- 
pinhos, crauos.t Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, foi. G1 v., col. 2. — 
«E pois as diligencias passadas montárão 
tam pouco não me parece mal esta derra- 
deira: e para que vá com algum funda- 
mento, que favoreça a minha dissimula- 
ção, te quero mostrar o retrato de huma 
dama, a quem eu amava, e de quem a mi- 
nha affeiçad nunca teve desprezos, antes 
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que Célia me fizesse perder a lembrança 
de todos os outros cuidados, roubando-me 
a vontade da alma, e a liberdade dos sen- 
tidos.Francisco Rodrigues Lobo, O Des- 
enganado, p. 129. —\iiEstimai o fruto 
dos ingenhos, e daraU fruto; que o des- 
prezo dos homens acanha até os pensa- 
mentos de hum bom sujeito: e pois o tem- 
po nega ás boas artes galardaZ, dai-lhes 
ao menos o louvor, e as minhas faltas per- 
dão, em quanto dellas não ouvirdes a des- 
culpa.d Idem, Eclogas, p. 243. 

Cimea, idolo amado dos pastores, 
Confusão das pastoras da montanha, 
Desprezo do valor dos amadores, 
Espanto de qualquer ribeira estranha, 
Como se ha de atrever a teus louvores 
Quem só em commettellos já se acanha ? 
Nem ha vera louvor sem tua otTensa, 
Se se julgar na vista a ditferença. 

IDEM, IBIDEU, p. 356. 

Eu que naõ soube o que fiz, 
Quiz um desprezo e negaça, 
Quiz huns desdens senhoris ; 
E, por ser graça o que quiz, 
Quanto quiz me deu de graça. 

IDEM, PBIMAVEnAS, p. 258. 

— aPor se escusar de ser instrumento 
da vexação da Patria, fora com aquelle 
desprezo castigado.» Francisco Manoel de 
Mello, Epanaphoras, p. 11. 

Correm, sem tino, apoz o bom Gonçalres, 
Que em seguro já posto, ao p6 da guarda, 
Oa olha com desprezo, e com insulto. 

Dimz DA CBUZ, UYSSOPE, C. VI. 

Senhores da aurea fama, e seus thescuros 
Se inculeào aos Heróes, e em seus delírios, 
Se julgão mais felizes, e opulentos 
Que o grande imperador da Trapizonda. 
Em quanto, na pobreza submergidos, 
Ciibertos de baldües, e de impropérios, 
Dos Ricos ignorantes, e dos Grandes, 
Com mofa, e com desprezo sào olhados. 

IDEU, iniDEM, c. I. 

Então os insolentes vis Mochilas 
Ai rancão das espadas, que em desprezo 
Das Leis, e Magistrado A cinta trazem, 
E cheios de grande ira, quaes raivosos, 
Arremassados Cães, que ardidos seguem 
O fero javali, que veloz foge 
A emboscar-se na densa, e vasta moita. 

IDEM, iniDEM, C. VI. 

Viu Paulo, irmão do Ileroe; e o que ensaiando 
Continuamente o peito á guerra andava, 
O grão Pacheco, que o Destino infando 
Ein penúria, c despreso índa esperava. 

AGOSTINHO DE MACEDO, OBIENTE, C. U, CSt. 3. 

—Ter por desprezo, fazer alguma consa, 
desprezar-se de a fazer. 

— Injuria, mofa, irrisão. 
— Pouco cuidado, desleixo, negligen- 

cia. 
— Â seu desprezo, a sou despeito. 
DESPREGUIÇAR. Vid. Espreguiçar. 
DESPRIMÚR, s. m. (Do des prefixo, o 

primor). Falta do primor. 
DESPRIMORAR, v. act, (De des prefi- 

xo, o primorar). Tirar o primor. 
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— Desprimorar-se, v. refl. Perder o 
primor, practicando acções indignas. 

DESPRIMORÓSAMÈNTE, adv. (De des- 
primoroso, com o suffixo «mente»). Com 
desprimor. 

DESPRIMORÔSO, adj. (De desprimor, 
com o suffixo «ôso»). Sem primor. 

DESPRIVÁDO, part. fass. de Despri- 
var, 

DESPRIVÁNÇA, s. j. (De des prefixo, 
.e privança). Falta de privança. 

DESPRIVAR, V. act. (De des prefixo, e 
privar). Fazer decair da graça ou privan- 
ça de alguém. 

DESPRONÚNCIA, s. f. (De des prefixo, 
e pronuncia). O acto de despronunciar. 

DESPRONUNCIÁDO, part. pass, de Des- 
pronunciar. 

DESPRONUNCIAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e pronunciar). Derogar a sentença 
de pronuncia. 

DESPROPORÇÃO, s.f. (De des prefixo, 
e proporção). Falta de proporção, des- 
igualdade de alguma cousa com outra. 

DESPROPGRCIONÁDAMÊNTE, adv. (De 
desproporcionado, com o suffixo çmente»). 
Com desproporção. 

DESPRGPüRCIONÁDO, part. pass. de 
Desproporcionar. 

DESPROPORCIONAR, v. act. (De des 
prefixo, e proporcionar). Tirar a propor- 
ção, a igualdade. 

— Desproporcionar-se. Tirar-se a pro- 
porção. 

DESPROPOSITÁDAMÊNTE, aãv. (De des- 
propositado, com o suffixo «mente»). Fó- 
ra de proposito. 

DESPROPOSITADO, pari. pass. de Des- 
propositar. 

DESPROPOSITAR, v. act. (De despro- 
posito). Sair fóra do proposito. 

— Desprppositar com alguém, destem- 
perar com elle. 

DESPROPÓSITO, 8. m. (De des prefixo, 
e proposito). Dito ou feito fóra do pro- 
posito, e inopportuno. 

— Disparate, absurdo. — «Acceüem o 
meu obséquio, e usem d'elle com judiciosa 
critica, e para que não succeda algum d^s- 
proposito, lembro um de Gaspar Pires 
de Rehello, autlior da Constante Florinda^ 
e de um tomo de novellas.» Bispo do Grão 
Pará, Meroorias, p. 55.— tA este tem-se 
amor, e aos outros medo, depois do des- 
proposito de Vieira, ou como dizia um 
inquisidor, mandando a sentença, d'este 
ultimo: <íAhi vae essa borracheira.»Idem, 
Ibidem, p. 90. 

— PI. Despropositos, especie de jogo, 
em que se repetem em voz alta as per- 
guntas e respostas ditas em segredo en- 
tre si, das pessoas que estão ao nosso 
lado. 

DESPROPRIADO. Vid. Desapropriado. 
DESPROVER, V. act. (De des prefixo, 

e prover). Privar alguém das suas provi- 
sões, ou do necessário para a sua conser- 
vação. 

— Termo Militar. Tirar as provisões, 
os viveres, as munições de guerra ou de 
bocca. 
^ Figuradamente : Faltar com a pro- 

videncia. 
— Desprover-se, v. rejl. Privar-se de 

alguma cousa boa ou necessaria. 
DESPROVÍDAMÊNTE, adv. (De despro- 

vido, com o suffixo «mente»). Desaper- 
cebidamente. 

DESPROVÍDO, part. pass. de Despro- 
vir. Falto do necessário. 

DESPROVIMÈKTO, s. m. (Do thema 
dcsprove, de, desprover, com o suffixo 
«mento»). Falta do necessário ou indes- 
pensavel, penúria, escassez, inopia. 

DESPUMAÇÃO, s.f. (De despuma, the- 
ma de despumar, com o suffixo «ação»). 
Acção e eífeito de espumar, ou tirar as 
impurezas de um liquido em ebulição, 
ou fermentação. 

DESPÜMAR, V. ací. (De de, e espumar) 
Tirar a espuma da superficie d'um li- 
quido. 

DESQUALHAR, v. act. (De des prefixo, 
e qualhar). Fundir, tornar liquido, liqui- 
fazer-se. — Desqualhar o ouro, o chumbo, 
o cobre. 

— Desqualhar-se, V. refl. Liquifazer-se, 
tornar-se liquido pela acção docalorico.— 
O gelo, a cêra, as gorduras mais ou me- 
nos sólidas, desqualham-se quando são 
expostos ao sol, ou a uma temperatura 
mais elevada. Vid. Deliquar. 

DESQUALIFICAÇÃO, s. /. (De des pre- 
fixo, e qualificação). Acção de desquali- 
ficar, perda da qualificação, d'uma attri- 
buiçílo de qualquer qualidade. 

DESQUALIFICADO, adj. e part. pass, 
de Desqualificar. Inhabilitado, inapto, 
falto ou privado das qualidades ou quali- 
ficações que habilitam alguém para car- 
go, emprego, serviço, officio.— O indi- 
víduo que se naturalisa em paiz estran- 
geiro fica desqualificado para servir em- 
pregos diplomáticos, 

DESQUALIFICADÕR, A, adj. (De des 
prefixo, e qualificadõr). Que desqualifica, 
que priva das qualidades, privilégios, di- 
reitos, etc. 

DESQUALIFICAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e qualificar). Privar ou declarar 
privado das qualidades, qualificações, re- 
quesitos ou attribuições que habilitam, 
qualificam alguém para officio, emprego, 
cargo. 

— Termo de Jurisprudência (ant.) In- 
habilitar, declarar inhabilitado, inútil. — 
Desqualificar as asserçües, os crimes, ti- 
rar-lhes os predicados que os caracteri- 
sam. 

— Desqualificar-se, v. refl. Perder as 
qualidades ou qualificações que habilitam, 
inhabilitar-se, tornar-se inapto, inhabil; 
obrar, practicar alguma acção que inha- 
bilita moralmente para cargo, officio; per- 
der os direitos e privilégios da sua classe 
praticando acção vil.-Desqualificar-seo 

cavnlleiro, o fidalgo, o homem que occvp'^ 
um loqar importante na sociedade, etc. 

DESQUALIFICATIVO, A, (De des pre- 
fixo, e qualificativo). Que serve para des- 
qualificar, que tem a propriedade de ti- 
rar a qualidade, privar da qualiticaçao- 

DESQUARTINAR. Vid. Descortinar. 
DESQUE. Antigo desde que. Algun»au- 

ctores têm querido dar a preferencia ao 
uso de desque,_e assim o empregam nas 
suas obras; mas tendo prevalecido o cos- 
tume d'escrevcr desde que, o desuso fa^ 
considerar aquelle como um advérbio an- 
tiquado. Vid. Des.— «Mas Eitor da Sil- 
veira com hum animo muito grande, « 
hum primor nunca usado, procedeo nesta 
viagem de feição, que confundia a todoü) 
porque desque recolheu na sua câmara ® 
agua, e o mantimento, nunca màis erúvou 
nella, e se agazalhou na tolda por dai" 
exemplo a todos, visitando duas vezes 
dia os doentes, que eram muitos, dando- 
lhes em quanto houve que alguma cousa 
pouca, não tomando nunca mais perã si) 
e certo que era este Fidalgo de tanta bon- 
dade, que mais sentia ver aquelles enjef" 
mos, sem ter com que lhes soccorreT, íZ"® 
o risco, e Xjcrigo em que hia.y> Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. iv. 

Disse-lhe isto sem respeito ; 
E tam mal lhe pareceu, 
Que, desque me acoiifecen, 
Nunca mais me olhou direito. 

FBANC. B. LOBO, EGLOOAS, p. 268. 

t DESQUEIXADO, adj. e 2^art. pass. àe 
Desqueixar. Aberto pelas queixadas. 

DESQUEIXADÔR, s. m. (Do thema des- 
queixa, de desqueixar, com o suffixo 
«dôr»). 0 que quebra, ou desloca 
queixadas. 

DESQUEIXAR, v. act. (De des prefixo» 
e queixo). Abrir pelas queixadas, q^®' 
brar, deslocar as queixadas. 

— Tirar os queixos. 
DESQUERÈR, v. act. (Do des prefixo, 6 

querer). Deixar de querer bem, deS- 
amar. 

DESQUERÍDO, adj. o part. pass. de 
Desquerer. Não querido, desamado. 

DESQUIÉTAÇÃO, s. f. (De des prefixo, 
e quietação). Falta de quietação, de so- 
cego; tumidto, sedição, desassocego, i"' 
quietação. —Desquietação dos ânimos.-^ 
A desquietação do povo, da repubhca, ® 
império. 

DESQUIETAR, V. act. (De des prefixo, 
e quietar). Desassocegar, fazer perder 
quietação, o socego, o repouso, o de8' 
canço. 

— Desquietar-se, v. refl. Tornar-se 
quieto, travesso, turbulento, traquina- 

DESQUIÉTO, a, adj. (De des prefixo, 
e quieto). Inquieto, boliçoso, desassoce 
gado. 

DESQUITAÇÃO, s. /. (De des prefixo, 
e quitação). Acção de desquietar. , 

DESQUITADO, adj. e part. pass- ^ 
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Pesquitar, ou de Desquitar-se. Divorcia- 
do. Homem, mulher desquitada. 

— Figuradaraente: Apartado, separa- 
HO) que incommoda. 

Livre, descartado do que é inútil. 
, Desforrado, compensado do que per- 
deu ao jogo.—Está desquitado.—Ficam 
«squitados por terem recobrado o per- 
dido. 

DESQUITAR, V. act. (De des prefixo, 
® quitar).Descasar, fazer descasar, annul- 

o casamento. 
-^Resarcir, compensar. — Desquitar o 

P'1'ejuizo d'um negocio com os lucros d'ou- 
tro. 

Desquitar-se, v. rejl. Divorciar-se, 
apartar-se um cônjuge do outro. — Os 
'^onjuges desquitam-se facilmente em vir- 
"ae das leis modernas especiaes que nos 

'''egem. 
Figuradamente: Apartar-se, aban- 

donar. — Desquitar-se da paz, da ami- 
do amigo. 

.— Desforrar-se, recuperar o que se ha- 
perdido ao jogo; indemnisar-se. 

DESQUÍTE, s. m. (Ue desquitar). Di- 
^orcio, separação de corpo e bens entre 

cônjuges.—Pronunciar o desquite. 
. Recuperação do que se perdeu ao 
•)®&o, desfórra. 

~-Desar causado ao contrario era des- 
forra ao que d'elle se havia recebido. 

— Figuradamente: Reparação, com- 
pensação.— Desquite do mal causado a 
'^^uem. 

DESRABAR. Vid. Derrabar. 
t DESRAMÁDO, adj. e part. pass. de 

^®sramar. Privado dos ramos, decotado, 
*^hapotado. — Ar core desramada, a que 
Cortaram OS ramos, 

DESRAMAR, V. act. (De des prefixo, e 
''Sina). Decotar, chapotar, cortar os ra- 
inos, 

HESRAZOÁDO, a, adj. (De des prefixo, 
® arrazoado). Dcsarrazoado. — nConsi- 
'''o-ndo Nós ElRey Bom Affonso o Quin- 

ácerca do hoò Regimento de Nossa Ter- 
em como he outorgado per direito ao 
da terra, que possa espassar as di- 

'^^das aos devedores, e as demandas aos 
letigam, porem acustumaarom os Reyx 

® o fazer assy alguãs vezes, com ianto 
seja por tempo razoado; ca se o es- 

^'^Ço fosse muito grande, e desrasoado, 
'""K o deve o Rey de fazer, porque pouco 
^^nos dãpno faria aa parte contraira, 

se em todo lheJosse tolhido seu Direi- 
' 6 per semelhante maneira dizemos, que 
o devedor for obrigado a tempo certo, 

^^Rei poderá tolher aquelle tempo e man- 
que pague logo, salvo se o espaço f os- 

muito grande, ca entom ho nom deve 
fazer: pero que bem poderá do gran- 

® 'espaço quitar alguã parte razoadamen- 
® / e j)ero que o Rey da terra possa es- 

^Çar as dividas, e tolher os espaços aos 
^^edores, que som obrigados a tempo cer- 

«om poderá em todo qttitar a divida 
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aaquelle, que he obrigado de a pagar a 
seu creedor, porque espaçar as dividas, 
ou tolher os espaços dados a ellas, he cou- 
sa de pouco prejuizo, e tolhullas em todo 
seria couza muito dapnoza, e prejudicial 
aa outra parte. 1 Ordenações Aííonsinas, 
Liv. II, Tit. 37. 

DESREBUÇADO, A, adj. (De des pre- 
fixo, e rebuço). Sem rebuço, desmasca- 
rado.— A hypocrisia, a maldade desre- 
buçada. 

DESREGÍDO, A, adj. (De des prefixo, 
e regido). Mal regido, desregrado, des- 
ordenado, desgovernado. 

DESREGRADAMÈNTE, adv. (De Desre- 
grado, cora o suíRxo a mente»). Com des- 
regraraento. 

DESREGRÁDO, adj. e part. pass. de 
Desregrar. Desordenado, desmanchado, 
que não tera regra nem medida. — Des- 
peza desregrada, excessiva, feita sem re- 
gra. 

— Que se desregrou. — Homem desre- 
grado, o que se desmanda nos seus cos- 
tumes, no comer o beber. — Os maus ex- 
emplos o tem desregrado. 

DESREGRAMÈNTO, s. m. (Do theraa 
desregra, de desregrar, cora o sufíixo 
«mento»). Desconcerto, desmancho nos 
costuraes; falta de temperança nos ali- 
mentos. 

DESREGRAR, v. act. (De des prefixo, 
o regra). Tirar, fazer perder a regra, 
perturbar, desordenar a regra, a boa or- 
dem. 

— Desregrar-se, v. refl. Proceder ir- 
regularmente, sair da regra o medida, 
na dieta prescripta pelo medico. 

— Não guardar a boa ordem nos cos- 
tumes, nos seus appetites, nas nas suas 
paixões, pas despezas, no comer e beber; 
fazer excessos de qualquer genero. 

DESREMEÜIADO, A, adj. (De des pre- 
fixo, e remedio). Irremediável, que não 
tem remedio, falto d'enienda. 

— Figuradamente : Falto de meios, que 
carece delles para satisfazer a alguma ne- 
cessidade. 

DESREVESTÍDO, adj. e part. pass. de 
Desrevestir-se. Que despiu as sacras ves- 
tiduras. — Desrevestido das vestimentas 
sacerdotaes. 

— Desrevestir-se, v. refl. Despir, dei- 
xar as vestes sacerdotaes. — Desreves- 
tir-se o sacerdote 

DESRUGíVR, V. act. (De des prefixo, e 
ruga). Desfazer a ruga ou rugas, alisar 
o que se acha enrugado. 

— Figuradamente : Desenrugar o sem- 
blante, tornal-o mais rizonho o prazen- 
teiro, mostrar ura ar de satisfação e bera 
estar. 

DESSABÊNÇA, s. /. Terrao Antigo. In- 
sipiencia. - 

DESSABÊR, V. n. (De des prefixo, e 
saber). Mostrar ignorancia; obrar, proce- 
der corao ignorante, néscio, insensato.— 
De sábio é dessaber a propoaito. 
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DESSA6ÕR. Vid. Dissabor. 
DESSABORAR, v. act. (De des prefixo, 

e sabor). Causar dissabor, dar desgosto. 
— Dessaborar-se, v. refl. Desgostar-so. 

— Dessaborar-se com alguém, desconten- 
tar-se com elle, receber d'elle dissabor, 
desgosto. 

DESSABORÍDO, A, adj. (Do des prefi- 
xo, e saborido, a). Insipido, falto de sa- 
bor. 

— Figuradamente: Indiscreto, irapru- 
dentc, sem graça, sera sabor, insidso. 

DESS^BOROSO, GSA, adj. (Do des pre- 
fixo, e saboroso, osa). Insipido, ensossQ, 
de raau sabor. — Friicta dessaborosa, de 
gosto dessaboroso. 

DESSABRÍDO. Vid. Desabrido. 
DESSAGRAR, v. act. (De des prefixo, 

e sagrar). Degradar um clérigo das or- 
dens. 

DESSALGAR, v. act. (De des prefixo, 
e salgar). Privar do sal alguma substan- 
cia, tirar-lhe o sal por meios adoqua4o8, 
segundo a natureza da substancia. 

DESSANGRAR. Vid. Desangrar. 
DESSAR, V. act. (Por des-salar, de des, 

e sal). Termo muito usado nas duas 
Beiras, Alta e Baixa, c que significa pôr 
de raolho para tirar o sal. 

DESSARADO, adj. e part. pas». de 
Dessarar. Termo antigo de Veterinária. 
Despegado, affectado dos cascos. — Ca- 
vallo dessarado, o que soffre de punturas 
nos candados, quasi no meio do casco; 
do que provéra matéria, que se dessar», 
buscando por onde sair, não se curando 
com tempo. 

DESSARÁR. Vid. Desarar. 
DESSATISFAÇÃO, s. f. (Do des prefi- 

xo, e satisfação). Falta de completa sa- 
tisfação, descontentamento que se tera por 
causa de pessoa ou cousa. 

DESSATISFÉITO, A, adj. (De des pre- 
fixo, e satisfeito). Não satisfeito, desgos- 
toso, falto de perfeita satisfação e con- 
tentamento. 

DESSAZONADO, adj. e part. pass. de 
Dessazonar. Tirado da sazão, que ainda 
não está maduro.—Fructa dessazonada. 

DESSAZONAR, v. act. iDe des prefixo, 
e sazonar). Tirar da sazão.— Dessazonar 
o gosto, tiral-o, tornar insulso, insipido, 
desenxabido. 

DESSEC... As palavras, que começam 
por Dessec..., busquem-se com Desec... 

DESSEDENTAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e sedento). Termo do Poesia: Refres* 
car, desalterar, matar, apagar a sede. 

O Balsamo. que côilo, nns feridas, 
Frfisca lyinpha, que ao lasso Cíiminhante 
Des-sedenia, nào aào ipfuiíea no preço 
Ao (Ia voz, quo ('i Virgem, banhou a alma de 

(júbilo.. 
FRANC. V. DO NASC., OBRAS, tOm. VIIÍ, p. 64. 

— Dessedentar-se, v. refl. Saciar-se, 
beber ató cxíinguir a sede completaraen- 
to.— € Satisfaz-se com fmetas, e desse- 
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denta-se com agua.t Bispo do GrSo Pará, 
Memórias, p. 197. 
■ DESSE6URÁD0, adj. & part. pass. de 
Dessegurar. Falto, privado de segurança, 
guarda, vigia. — nAgora, disse elle, que 
elles estam repouzados (jloriando-se na vi- 
toria, vamo-nos sobr\lles, e sei que os 
acharemos andar folgando per valles, e 
per outeiros^ com as partas (ihertas muy 
dessegurados do damno, que lhes nós po- 
demos fazer; e em taes tempos soem as 
virtudes do Céo mostrar seu infindo po- 
der, quando não nas valentias dos corpos 
grandes, nem na fortaleza dos Capitaes 
os homens soem de esperar, mas no soo 
poder Divinal acabam todo seu esforço.» 
Azurara, Chronica do Conde D. Pedro, 
cap. 2. 

DESSEGURAR, v. act. (Do des prefixo, 
e segurar). Tornar menos seguro, ou pri- 
var completamente da segurança, aban- 
donar ao perigo.— Dessegurar os portos, 
os caminhos. 

DESSEINÁDO, adj. e pari. pass. de 
Desseinar. Desainado, amansado. 

— Figuradamente ; Manso, calmo, mo- 
derado, frouxo. — Um mancebo que se 
mostrava bravo, arisco, intratavel, tor- 
nou-se desseinado. 

DESSEINAR, v. act. (Comp. incerta). 
Amansar, domesticar, acostumar a vir á 
mão o animal esquivo, arisco ou bravío. 

— Desseinar-se, v, refl. Debater-se, 
ágitar-se com força, estrebuxar com rai- 
va, desengonçar-se. 

1.) DESSELLÁDO, adj. c part. pass. de 
Dessellar (tirar a sella'. NSo sellado. 

2.) DESSELLÁDO, adj. e part. pass. do 
Dessellar (tirar o sêllo). A que se tirou o 
sello. — Tendo dessellado a carta, não 
seguiu o seu destino. 

1.) DESSELLAR, v. act. (De des prefixo, 
e sella). Tirar a sella.—Dessellar um ca- 
vallo. — nDom Henrique de meneses filho 
segundo de dom loam de meneses Conde 
de Tarouqua, Priol do Crato, <& mordo- 
mo mor dei Rei dom Emanuel, por nisso 
comprazer a seu pai se deu aos estados 
das Artes liberaes. Cânones, & Leis, mas 
como a inclinaçam natural o conuidasse 
mais a Corte, & exercido da guerra, que 
ao das letras, resoluto de nisso imitar 
seus antepassados, depois de ter feito cur- 
so de Seus estudos, <& ser nelles bem in- 
struído, os deixou, (è andou no paço em 
trajo secular, como seus irmãos dom Duar- 
te mais velho, c6 dom Iaiíz filho terceiro, 
em companhia dos quaes, (& da oídra no- 
breza do regno acodio muitas vezes aos 
rebates Dafrica, dando sempre mostras 
de mui bom, & esforçado caualeiro, & se 
achou na tomada Dazamor como tenho di- 
to, onde foi o primeiro que debaixo da 
manta que elle, & seu irmaZ dom Luis 
poseram ao muro o começou de picar^ aos 
quaes seuiços auendo el Rei respeito, & 
a boa conta que tinha dado de sim, o en- 
carregou de capitania da cidade de Tân- 

ger quando despachou seu irmam dom 
Duarte perá Tndia com o oficio de Gouer- 
nador, onde fez algumas entradas pelo 
Farrobo em que captiuou, & matou mui- 
tos dos habitadores daquella serra, & an- 
daua nisto tam aceso que em tudo queria 
eommeler antes que o commetessem, pelo 
que sabendo dos escuitas que trazia entre 
os mouros que o Alcaide de Tetuam tinha 
determinado de lhe correr em hum dia 
certo, no mesmo saio ao campo a recebelo 
com a mor parte da gente que tinha em 
Tanger, posto que fosse muito desigual 
em numero a com que auja de vir o Al- 
caide, onde o esteue esperando três dias, 
<& parecendolhe que ja nam viria pois o 
ale entaõ nam jezera, ao quarto se veo 
pera a cidade, & sendo junto dos muros 
mandou a gente que se recolhesse, ficando 
elle com alguns pomos de cauallo prati- 
cando sobelas causas que poderiaô mouer 
0 Alcaide a nam sair ao campo como ti- 
nha determinado, mas estando nesta pra- 
tica decidos dos caualos em tam pequeno 
espaço de tempo que os que foram pera a 
Cidade nam tinham mais feito que chegar 
a suas casas, & dessellar os cauallos, o 
sino, & bombardas deram sinal de mou- 
ros que assomauam que era o mesmo Al- 
caide, alli esteue dom líenrrique esperan- 
do a gente que saia da Cidade ao repi- 
que da qual tomou a que boamente podia 
leoar, & Joi dar no alcaide ao passar de 
hum porto com tanto Ímpeto que lhe fez 
virar o rosto, & o seguio ate noite com 
lhe matar muitos dos seus caualleiros, & 
captiuar alguns com que se tornou pera 
tanger, mui (ãegre pola victoria que lhe 
Deos dera de huma pessoa tam notaoel 
como o era aquelle Alcaide de Tetuam. 
1 )amião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. IV, cap. 77. 

2.) DESSELLAR, v. act. (Ue des pre- 
fixo, o sêllo). Tirar o séllo. 

DESSEMELH... As palavras, começa- 
das por Dessemelh..., busquem-se com 
Dissemelh... 

Porctn como do Coo a clarirliide 
Que as tiliuMa vostt; de immortal belleza 
hendi) effeito 'Ia iSumma Diviiiduiie 
Orna, e iiAo deum-melha aiinturoza, 
Adào, d;iqiiella oscuridade 
Km que dii virta o pôz n grà fraqueza 
Toriiavn, quando Abel reconhecia 
Mais duvidava quanto uiellior via. 

IIOLIM DE MOUIÍA, NOV. DO HOMEM, C. 3, CSt. 10. 

DESSENHAR. Vid. Desenhar. 
DESSENTIR, v. act. (De des prefixo, 

e sentir). Não sentir, deixar de sentir. 
= Caído em desuso. 

DESSEPÚLTO, A, adj. (De des prefixo, 
e sepulto, de sepultar). Insepulto, não 
sepultado, sem ser dado á sepultura. 

«.... Eis o Bosque, esaa Pyrâmide 
Que, em nieio, erguida vê.s. é a Sepultura 
Onde 03 restos do sévo niorticinio 
Das Legiões mandou j;izer GermAnico. 
Depois a iibrirào liaibaros e os C.impoa. 
Kevijuncúrào c'os ossos des-sepultus. • 

FBANC. MÀN. DO NASC., ODU., p. 241, t. VII. 

DESSEQUIÔSO, OSA, adj. rDe des pre- 
fixo, e sequicso). Que não têm sede, q"® 
não é sequioso. 

DESSÉR, s. m. (Do francez dessert)- 
Sobremesa, pospasto, postres, ultima co- 
berta que serve na mesa, sortida de íri" 
ctas, doces, massas, e outras iguarias- 
= Este termo é usualmente empregado 
nos jantares ou banquetes de luxO c ^P' 
parato, mas condemnado pelos puristas. 

DESSÉRTA, s. /. (Do francez dessert). 
Vid. Sobremesa, Desser. 

DESSERVÍÇO, 8. m. (De des prefixo,J 
serviço). Acção contraria ao serviço- 
Grande desserviço de Deus, do rei, 
nação, 

— Deslealdade, perfidia, mau serviÇO 
que se pratica para com alguma pessoa. 
— ((Porque achamos, que os TabalUO'^''^ 
dos nossos Regnos quando de Nos h(lj<^ 
ditos officios som acerca delles muito 
rantes, do que se a Nos podia seguif/ 
segueria desserviço, e ao povo damp'^"/ ^ 
perda, se nom proveessemos a ello em^' 
guua maneira: porem consiramos de 
fazer Regimento, e Hordenança, 
se aja'ò de reger em tal guisa, que 
rendo elles seer bem diligentes em seiH 
officios, ligeiramente os possam bem ser^ 
vir sem seu perigoso, e dampno dopo^'^^' 
e por elles nom allegarem ignorância 
te nosso Regimento, Mandamos ao 
Chanceller que nas cartas de seus 
mande a cada huum escrepver como 
leva o dito Regimento da Nossa Cha^n^ 
lari.a, e que as nossas Justiças lho f<^ _ 
poblicar em Concelho na primeira dom([ 
de cada huum mez: o qual Regimento^ 
esto, que se adiante segue.y> OrdeiiaÇO 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 47. — tNos 
Rei Dom Eduarte, consirando , 
Leyx, e Posturas dos Reyx, e 
pes em vaaõ som postas, e feitas, sen 
forem guardadas, e usadas, e aqiiBíj^ > 
a que he cometido que as façam 
e cumprir segundo a letra, mudando 
entendimento, e effeito dellas em 
merecem haver pena; e por quanto ^ 
meu ISenhor, e Padre de gloriosa 
ria por esquivar, e refrear o grande f ^ 
cado, e desserviço de Deos, que sefa^^"' ^ 
fazem estes nossos Regnos pelos Cleng'^' 
Frades, e Freires teerempublicamente 
regaãs, e em como por este pecado 
moças virgeens, e molheres honestas, ® „ 
vas se hiam pera os ditos Clérigos, ^ ^ 
des, e Freires, e se nom trabalhavam^^^ 
casar, e viver em serviço de Deos em 
conjugai, joi feita Hordenaçom,^LèHP 
todo sempre. Idem, Liv. ii^Tit. -g 
— o Nos foi dito, que em nosso Senho ^ 
especialmente nas Comarcas da 
d'Antre Douro e Minho, e de Tralos ^ 
tes, homeens de pee esctidados siJ- 
nas matas, e continuadamente anda 
dos pela terra, comendo o nlheo^^ 
forçando muitas moças virgeens, ej 0, 
muitos outros males; e esso meesmo 
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^0 gos, e Aòiades os ajuntam assy, efa- 
como edes andando assuadas huus con- 

outros, em tal guisa, que os ditos 
omees de pee escudados nom curam d'aver 

I Outros Officios do que se a nos segue desser- 
''ÇO. e aa nossa terra grande dapno.D 

Liy- V, Tit. 96, § 1. — ti Queria 
vos quizerdes, disse o da Fortuna que 

Joa presentasseis de minha parte al rei de 
; ^gloterra, e lhe desseis novas da morte 
j Camholdàò, com que sei que folgará 

«lUiío polos desserviços Ihéjá tem Jei- 
«.» Francisco de Moraes, Palmeirim d'In- 

giaterra, cap, 32, 
I^ESSERVÍDO, adj. eparí. pass. deDes- 

®®rvir. tíervido mal, obrado em opposi- 
pO ao8 bons serviços que podia e devia 

prestado.—Tinha dessei vido a Eepu- 
Wica, 

■"Que deixou de servir, de ser util. 
cavallaria desservida na ultima ha- 

ina. — Este homem tinha desservido os 
amigos, 

DESSERVIDÔR, 8. m. (De des prefixo. 
Servidor). O que faz desserviços, que 

'®í've mal; o que falta á obrigação de ser- 
bem a alguém. 

DESSERVIR, V. act. (De des prefixo, e 
Não servir, fazer um desserviço 

ináo oíficio a alguém.—Desservir o 
P^^tido, a causa, o estado.— «.Olhai as 
^^itas aventuras, que agora ha polo mundo, 

?we dos taes como vos se espera victoria 
^Uas: empregai a pessoa e armas nope- 

que se dahi pode esperar; porque 
*"1 dü nisso servirdes a honra com Ja- 

obras dinas de Jama, não desser- 
o Altea nem ao amor quem em tal 

I ^^^dado vos poz. Senhor, disse Floramào, 
j vejo que todas as cousas de vossa al- 

foram sempre cheias de respeitos sin- 
^lures e ditas a bom fim. ® í^rancisco de 
gloraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 

, IíESSESSÓRIO. a, adj. O mesmo que 
®cigorio, ou decisivo, que derime, e acaba 

e qualquer demanda, ou contenda, 
dessessorio. Documento de 1337. 

, "ESSFFIAR.u, act. Desafiar, provocar a 
leio. — iDizendo, que os dessffiavam, e 

^'''iam dessffiar, os filhos d'algo; e porque 
'^'''ecerom muitos omizios, e danos, e mor- 

Documento de 1372. 
^ ^ESSIGAÇÃO, s. f. (Do thema desseca, 

® Ressecar). Operação pela qual se tira 
1 ^ coi-pos a humidade supérflua que el- 
' Contêm. 

ç Termo do Botanica. Processo que se 
prega pai'a privar da sua agua do ve- 

i ^5^0 os vegetaes que luio do formar 
comprimindo-os, entro folhas de 

Pel sem colla, por meio de uma prensa 
^l^^opriada. 
tç^'1'errao de Pharmacia. Operação que 

por fim conservar as substancias medi- 
succulentas, submettendo-as a uma 

Peratura de 30 a 3õ gráos centigra- 
) ou expondo-as a uma corrente d'ar 

secco quo se apodera da sua humidade. 
(Vid. Excicação). A dessicação do aro 
dos gazes obtem-se collocando os em con- 
tacto com chlorureto de cálcio ou potassa 
caustica. 

DESSIMAR, V. act. (De des prefixo, e 
cima). Termo Antiquado. Lançar abaixo, 
derribar, apcar violentamente do cimo, 
do cume, da eminencia mais elevada. 

— Obs. : iJevia escrever-se' decimar. 
DESSIMILH... As palavras, que come- 

çam por Dessimilh..., busquem-se com 
Dissemelh.... 

DESSIMULAR, Vid. Dissimular.—«De- 
pois de Duarte de L< mos ser em Cananor 
Afonso dalbuquerque lhe deu conta de como 
deturminaua tornar sobre Goa, pedindo- 
lhe que quisesse ir com elle, auendo res- 
peito quanto importaua aquella cidade ao 
seruiqo dei Rei, sobello que ja tivera mui- 
tos conselhos, nos quaes todos se assentara 
que a primeira cousa que Jezesse deuia 
de ser aquella o que Duarte de Lemos lhe 
prometteo fazer, com tudo elle no que po- 
dia contrariaua as cousas de Ajonso dal- 
buquerque, anichelandoas, & dando a en- 
tender que era historia querer tomar Goa, 
que nem isso importaua nada ao seruiço 
dei Rei, nem elle a auia de tomar ao que 
lhe nam faltaua sauor de homens que não 
queriào bem a A. onso dalbuquerque o que 
elle dessmiulaua com muito siso, & sofri- 
mento. » Damião de Goes, Chronica de D. 
Manuel, Part. in, cap. lõ. — Dona Lea- 
nor molher de dom Aluaro como era muito 
sagaz, & prudente, vendo que a sanha 
dei Rei se nam abrandaua, buscou outro 
modo pera per via mais dessimulada po- 
der reconciliar seu marido com el Rei, o 
qual loi mandar dizer a meu irman Fru 
ctos de goes, guarda roupa dei Hei, que 
então era hum dos seus mais priuados, 
que nam tomasse por trabalho quererlhe 
ir foliar, o que elle Jez de muito boa von- 
tade.« Idem, Ibidem, cap. 40. 

DESSINALÁDO, A, adj. i De des prefixo, 
e sinalado ou signaladoí. Que não tem si- 
gnal ou indicio, que nào está assignalado. 

Dôs-parecidaa vejo as marcas todas : 
Desdnalado o trilho das veredag. 

FBANC. M. DO NASO., 0UBA8, tOIll. VIH, p. 22. 

f DESSITUÃDO, A, (Do des prefixo, e 
situado, e part. pass. de situar). Tirado 
do seu logar, que está fóra do gitio quo 
lhe ó dado. 

DESSOCCORRÊR, V. act. íDo des pre- 
fixo, o soccorrer). Deixar de soccoi-rer, 
faltar com o auxilio, não prestar soccorro. 

DESSOCCORRÍDO, adj. e part. pass, 
de Dessoccorrer. Privado de soccorro, 
desamparado, individuo a que se faltou 
com o auxilio e soccorros, aos quaes hu- 
manamente tinha direito. 

DESSOCEGADO, a, oflj. (De des prefixo, 
o socegado). Som socego, inquieto, som 
estabilidade nem permanência fixa. 

Qual o rofleio lume do polido 
Espelho dewço. oudc cryatal formoso, 
Que de raio solar sendo ferido, 
Viii ferir n'outra parte luminoso ; 
E sendo da ociosa mio movido 
Pela casn do moço curioso, 
Anda pelas paredes, e telhado. 
Tremulo, aqui e «lli, e dessocegado. 

CAM., Lus., c. vm, est. 87. 

DESSOLAÇÃO. Vid. Desolação. 
f DESSOLDADO, adj. e part. pass. de 

Dessoldar. Desunido, separado da solda- 
dura. 

DESSOLDAR, v. act. (De des prefixo, e 
soldar). Tirar a soldadura, desunir o que 
tinha sido unido cora solda. 

DESSORAR, V, act. (De des prefixo, e 
soro). Converter em soro ou aguadilha, 
derreter. — A humidade esvaece algunt 
saes, e dessora-os, derretendo-os. — A 
privação da casca nos vegetaes, destruin- 
do os canaes da seiva ascendente, dessora 
a planta e aniquilla-a. 

— Dessorar-se, v. refl. Desfazer-se, 
converter-se em soro ou aguadilha, der- 
reter-se em soro ou aguadilha, derreter- 
se.—Dessorar-se a carne que abunda em 
tecido fihroso, — Dessoram-se as substan- 
cias de pouca consistência, como são aa 
geleias, e outros muitos corpos succolen- 
tos. — O sangue também se dessora em 
muitas enfermidades. 

DESSOTERRAR. Vid. Desenterrar. — 
iFÃRey Dom Joham, &c. mandou, que ne- 
lihuum ChrisptaaZ nom matasse, nem fe- 
risse 08 Judeos, nem os roubasse dos seus 
beens, que tevessem, nem lhes quebrantasse 
seos custumes sem seu mandado: Outro sy 
querendo tirar, e embargar as maldadea 
d'alguuns Chrisptaads, mandou que nehuum 
Chrisptda^ nom britasse, nem violasse os 
cimiterios dos Judeos, nem cavassem, ou 
desoterrassem os corpos ja enterrados, 
por dizer que querem hi buscar ouro, ou 
prata, ou dinheiros: Outro 8y mandou, 
que nenhuum Chrisptaaõ nom torvasse, 
nem embargasse as festas dos Judeos, ou 
com paaos, ou com pedras, ou per outra 
qualquer guisa: Outro sy mandou, que 
nenhuum Chrisptaad nom costranga Judeu 
alguum, que lhe faqa serviço, ou obra per 
força, salvo aquelles serviços, que elles 
forom, ou som' acustumados de fazer, ou 
dar nos tempos passados, d Ordenações 
AfTonsinas, Liv. ii, Tit. 120. — t Outro 
sy, querendo tirar, e embargar as malda- 
des, e malezis dalguuns Chrisptaads, man- 
damos, que nenhuum Chrisptaad nom brite, 
nem mingue os cimiterios dos Judeus, nem 
cave em c.lles, ou dessoterre os corpos já 
soterrados, por dizer que quer hi buscar 
ouro, ou prata, oti dinheiros, n Idem, Ibi- 
dem, Tit. 91, § 8. 

DESSUJÉITO, A, adj. (Do des prefixo, 
e sujeito). Que não está sujeito, quo ó li- 
vro do sujeição. 

DESSULPHURISÁDO, adj, o part. pais. 
de Dessulphurisar. Desembaraçado do sul- 
phur (Do latim sulphur, enxofre). 
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DESSULPHURISAR, v. act. (Do des pre- 
fixo, é sulphurisai'). Termo de Chimica. 
Tirar, expellir o enxofre do corpo que o 
conterá; separal-o da mistura ou combi- 
nação em que elle esteja com outros cor- 
pos. ^ 

DESSÜU ou DESSUÜM, adu. ant. (Do 
latim de, e simul?) Juntamente, em so- 
ciedade, com mutua correlação, simulta- 
neamente. Vid. Desum. 

DESTACADO, part, pass. de Destacar. 
Desmembrado do exercito, do regimento, 
do corpo militar, mandado em destaca- 
mento ; enviado, expedido a algum le- 
gar. 

— Separado, apartado; distincto, di- 
verso d'outra pessoa ou cousa. 

DESTACAMÊNTO, s. m. (Do tliema des- 
taca, de destacar, com o suffixo «men- 
to»). Termo Militar. Corpo particular do 
tropas ou gente de guerra, tirado d'ou- 
tro corpo maior ou de vários outros, para 
ir reforçar os que se acham em serviço 
nos postos apartados d'uma praça ou do 
exercito, que se occupam em escoltar 
comboios, guardar presos, etc. 

— Os destacamentos servem também 
para as expedições a algum presidio, pro- 
teger os forrageadores, adquirir noticias 
do inimigo; finalmente, executar toda e 
qualquer ordem superior tendente á ma- 
nutenção da ordem ou disciplina. 

DESTACAR, v. act. (üe de, e estacar). 
Termo Militar. Separar do exercito ou 
de um corpo uma parte das tropas que o 
compoem, para mandal-as em serviço a 
alguma expedição, como é reforçar posto, 
praça, presidio, para conduzir prisionei- 
ros, transporte de generos alimenticios, 
munições, fazer algum ataque parcial. 

—Enviary expedir alguém para fazer 
algum serviço, fazendo sair de sua casa. 

— Termo d'Armeiro. Diz-se do perfil 
metallico que serve para debruar uma 
peça de côr, afim de a destinguir ou se- 
parar do campo do escudo, também de 
côr, ou vice versa. 

— Eiguradamente: Separar, apartar, 
destinguir, differençar bem uma pessoa 
ou cousa de outra. 

Nem mais espera o Caeté furioso, 
E qual onça no ar, quando destaca, 
Arroja-se ao contrario impetuoso, 
E um sobr'outro co'as mãos peleja, ataca. 

FB. J. DE SAMTA BITA DÜBÃO, CABAMUBÚ, C. IV, 
est. 56. 

— Destacar-se, v. rejl. Ser saliente. 
DÉSTA FÉITA, loc. adu. Vid. Feita. 
DESTALHO, a. m. (De des, e talho, de 

talhar). Termo Antiquado. Pedaço, por- 
ção cortada d'uma peça de panno.— ilt: 
hum destalho velho de lan». Documento 
de 1350, em Viterbo, Elucidario. 

— Obs. : Santa Rosa disparatou con- 
sideravelmente a proposito d'e8ta pala- 
lavra, nâo vendo a sua clara formação e 
indo derival-a do stallum! O pobre Mo- 
raes fez de destalho um movei e os ine- 

ptos acadêmicos que o corrigiram e addi- 
cionaram nào souberam fazer melhor. 

DESTALINGAR, v. act. (De des prefixo, 
e talinga). Termo Náutico. Desfazer as 
voltas com que a amarra ou virador está 
talingado ao anete da ancora, do anco- 
rete, buscavida, etc. 

DESTAMPADO, adj. e part. pass. de 
Destampar. A que se tirou os tampos ou 
a tampa. — Tonei, harril destampado. 

— Figuradamente : Despropositado. — 
Homem destampado, que destampa, que 
desproposita com todos, muito irascivel. 

— Velho destampado, extravagante, 
louco, tresloucado. 

DESTAMPAR, v. act. (De des prefixo, 
e tampa). Tirar a tampa, tirar os tampos 
do tonei, pipa, ancorêta, etc. 

— V. n. Termo Familiar : Disparatar, 
despropositar, destemperar com alguém, 
dizer-lhe impropérios. 

DESTAMPATÓRIO, s. m. (Dothema des- 
tampa, de destampar, com o suffixo «to- 
rio»). Termo F^amiliar: Acçào de despro- 
positar com alguém, destempero, dispa- 
rate, loucura, desproposito. 

DESTANTO ou DEZTANTO, a. m. (De 
dez, e tanto). O décuplo, dez vezes tanto, 
uma dezena de cousas de qualquer especie. 

DESTAPADO, adj. epart. pass. de Des- 
tapar. Aberto, a que se tirou a tapadoura, 
aberto, privado de cousa que cobria, que 
arrolhava, tapava.—Tinha destapado o 
hule, uma vasilha qualquer, a entrada. 

DESTAPAR,. V. act. (De des prefixo, e 
tapar). Tirar a tampa ou tapadoura, o ba- 
toque, a rolha, testos, tapigos : tirar tudo 
o que tapa alguma cousa. 

— Destapar uma pipa, uma garrafa, 
um cantaro, um frasco, uma caldeira, uma 
panella, etc. — Destapar um campo, ti- 
r ando-lhe a cancella ou cancêllo que o fe- 
cha ou veda d'entrar gado. 

— Destapar càbanas, curraes, ou todo 
e qualquer logar que seri;e d'abrigo, des- 
cobrir, devassar, tirar-lho o tecto, fran- 
quear a entrada n'elles. 

— Destapar os olhos, o rosto, desco- 
brir, desvendar, levantar o veo ou obje- 
jecto que cobre. 

— Destapar o corpo, desembuçar ou 
fazer desembuçar alguém. 

DESTARRACHAR, v. act. (De des pre- 
fixo, e tarracha). Tirar a tarracha. Vid. 
Desatarrachar. 

DESTECEDÚRA, a. /. (De des prefixo, 
e tecedura). Acção de destecer. 

DESTEGÈR, v. act. (Do des prefixo, e 
tecer). Desfazer, desmanchar o tecido. 

— Figuradamente; Desfazer uma trama, 
intriga ou enredo. 

—Destecer-se, v. refl. Desfazer-se, des- 
manchar-se o tecido, o enredo. 

DESTECÍDO, adj. e part pass. de Des- 
tecer. Desfeito, desmanchado o que estava 
tecido. 

— Figuradamente: Destecido o enredo, 
a trama.—Destecido da calumnia. 

DESTELHADO, adj. e part. J>ass- 
Destelhar. Sem telhado, a que se 
as telhas, descoberto.—Casa destelha 
— Edificio destelhado. _ . 

— Que se destelhou, ou lhe caiu 8' 
lha. — O temporal tinha destelhado 
edijícios. — Todas as casas estavam aS 
t>6lhâdâs> 

DESTÊlHAMÊNTO, s. m. (Do thema 
destelha, de destelhar, com o s" ^ 
«mento»). O acto de destèlhar.^ 
de-se ao destelhamento do edificio 
fazer-lhe os concertos necessários. 

2.) DESTELHAR, v. act. (De des pre* 
fixo, e telhar). Tirar as telhas, o te ' 
do, descobrir a parte superior d'uni e 
ficio que era coberto com telha. 5®® 
lhar uma casa, um edificio. — O 
era tão Jorte que destelhou a maior p'^ 
te das casas. 

DESTÉLO, s. m. Porção d'azeitona 
caiu com o vento, e ó apanhada por 
que dê ao proprietário dous terços 
azeite que a mesma azeitona produ ^ 
Este convênio entre o, proprietário 
apanhador é muito usado na Beira, 
que resultam vantagens para ambos. 

DESTEMÈR, v. act. (De des prefixo,^ 
temer). Nào temer, deixar de 
Destemer o castigo, as ameaças d alg^^ 
— Destemer o inimigo. _■ 

DESTEMÍDAMÉNTE, adv. (De destem 
do, com o suffixo «mente»). Sem 
intrepidamente, sem pavor, imp^^ 
mente. .j. 

DESTEMIDÊZ, a. /. (De _ destem'^.; 
com o suffixo «ez»). Intrepidez, 
dade do que é destemido. 

«Cantar quero os Combates, e ® 
Que houverão os Christàoa doa Anjoí 
Pela destc.midez dura e magnânima 
De dona Esposos Miirtyrea : oh Musii' 
Celéstc, quu iaapiraste o Cysne illnstre 
T)e .Sorrento, e o Urilanno c6go Vate; 
Tu, que, no ermo Thabor, seutauteo 
E a quem sevéroa pensamentos prnzemi 
PrazHm contemplações sublimes, graVioi 
O teu auxilio, neste asaurnpto imploro.» ^ 

FRANO. M. DO NASC., 0BUA3, tOm. Vil, 

DESTEMÍDO, adj.e part. 
temer). Ousado, intrépido, impávido, s 
temor, que não tem medo. — 
soldado destemido. jv 

— A que, ou a quem se nSto tem 
que não se tem medo, temor. 
chegou a ser destemido pelo povo. « 

DESTEMÔR, a. m. (De des pre"* ' 
temor). Falta de temfir, intrepidez- ^ 

DESTEMPERA, a. f. (De des 
tempera;. Desavença, desordem, 
Acontece, entre amigos os ma^s 
haver algumas vezes uma desteniP 

DESTEMPERADAMENTE, aãv. geni 
temperado, com o suffixo .gggivfl' 
temperança, sem moderação, 
mente. _ nrdeO''!''®"^, 

— Despropositadamente, deso 
mente. 
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' Desafinadamente, com um som dis- 
sonante. 

fDESTEMPERADÍSSIMO, A, aãj. superl. 
Destemperado. 

Destemperado, part, pass. de Des- 
®niperar. Termo Popular: Desafinado. 
^ Vida destemperada. — Instrumentos 
®steniperados, faltos d'acGorde. — Aço 
®stemperado. que perdeu a tempera. — 
'nko, vinagre destemperado, misturado 

agua, para lhe enfraquecer a força 
Modificar o sabôr. — Aijua destem- 

que diminuiu da temperatura pela 
^ddiçào d'agua fria para tornal-a tépida 

pouco quente.— Ventre destemperado, 
relaxado, o de individuo que soíFro 

«e dyssenteria. 

. Caixas destemperadas, ou tambores 
®stemperados, os que usam os militares 

certas occasiòes de desgosto, do luto, 
® em alguns castigos. 

— Figuradamente: Desregrado, immo- 
®rado, violento, excessivo, desordenado. 

—-Amor destemperado, sem modo, nem 
'®ttiperança. 

Ventos destemperados, violentos, 
^^08 para a navegaçào. 

"^Pessoa destemperada ão juizo, des- 
^airada, louca. 
^ Sair -a caixas destemperadas, ser 

^Muzido, era signal de luto ou de cas- 
ao toque de tambores desapertados 

,® modo que produzam um som rouco e 
l^gubre. 
^ Foi-se com caixas destemperadas. 
^8ta phraso uza-so em estylo familiar, e 
j^prega-se freqüentemente quando se falia 

'^Ha pessoa que se viu obrigada a au- 
,®iitar-8e depois de lhe terem dado uma 
®®compo8tura, ou de lhe haverem dito 

dosagradaveis. 
DESTEMPERAMÈNTO, s. m. (De des 

P''®fixo, e temperamento). Soltura, rela- 
to do estomago, do ventre. 

Termo Antigo. Desconto, contratem- 
inconveniente; desgostos que ofFus- 

j»in a felicidade a quem a goza, ou que 
® minoram o bem-estar que sente. 
"—Excesso. 

Destemperamento de neves, frio, 
diz-se quando estes phenomenos 

j®\®orologico8 têm logar em virtude d'um 
^ixamento de temperatura sufficiente 

os produzir, especialmente quando 
^âo fóra da estaçíio própria. 
®ESTEMPERANÇA, s. f. (De des prefi- 
> o temperança). Desregramento, des- 

excesso, irregularidade de costu- 

I Falta de moderaçSo nas despezas, 
excessivo. 
Intemperança no comer e beber, fal- 
sobriedade. 
Alteração dos humores, desordem 

proporção e composição d'elle8. 
1^ ^7 ^'itemperie da atmosphera, irregu- 

'dades das estações, mudanças n'um 
®mo clima.—Destemperança dot tempos. 

voL. 11—119 

DESTEMPERAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e temperar). Desafinar um instru- 
mento musico do modo que nào produza 
sons accordes. 

— Tirar, fazer perder a tempera ao 
aço. 

— Termo do CuIinaria. Temperar mal; 
tirar o tempero, o adubo, separal-o da 
cousa que estava temperada.—Destempe- 
rar a panella, tirsir ao caldo ou á sopa o 
excesso de ilha ou gordura; accrescentar- 
Ihe alguma agua se tem excesso de sal. 

— Diluir um liquido, misturando-o com 
outro para lhe alterar o sabor ou dimi- 
nuir-lhe a força, — Destemperar o vinho 
ou vinagre com agua. 

— Destemperar o espirito de vinho pa- 
ra lhe diminuir a sua Jorça alcoolica. 

—Destemperar agua fervendo com agua 
fria. 

— Destemperar o ventre, excitar eva- 
cuações amiudadas, usar d'alimentos ou 
medicamentos que as provocam. 

— Destemperar o estomago, ingerir 
n'elle alimentos indigestos, de que resul- 
tam desconcertos, ou desarranjos, que to- 
mam algumas vezes um caracter bastan- 
te gravo, seguido até de conseqüências 
funestas. 

— Figuradamente: Fazer peccar con- 
tra a temperança e moderação. 

— Phrase Militar. — Destemperar as 
caixas, os tambores, desapertar-lhe as 
cordas de maneira a produzir um som rou- 
co e desentoado, para tornar mais seve- 
ros e ignominiosos certos castigos milita- 
res, ou em signal de luto, dôr publica. 

V. n. Sair dos limites da prudência, 
dizer destemperos.—Destemperar com al- 
giíem. 

— Destemperar-se, v. reft. Desafinar- 
se o instrumento, desentoar. 

— Perder a tempera. 
— Desconcertar-se, relaxar-se, soltar- 

se, — Destemperar-se o estomago, o ven- 
tre. 

—Desavir-se, indispor-so, —Destem- 
perar-se com alguém. 

— Desvairar. - Destemperar-se a agu- 
lha de marear, não indicar bem o rumo. 

DESTEMPÈRO, s. m. (De des prefixo, 
e tempêro). Intemperie, destemperança 
do tempo. — Destempero dos ares. 

— Figuradamente. Termo Familiar: 
Disparate, desproposito, extravagancia, 
arrebatamento; desconcerto.—-D/zei- des- 
temperos, usar de palavras insultantes. 
—Sair-se com grandes destemperos, 

desterrado, ad.j. e part. pass. de 
Desterrar. Mandado para fóra da sua re- 
sidência por auctoridade superior em cas- 
tigo d'algum delicto. —Ir desterrado — 
Estar desterrado. — nEmjim veo este ho- 
mem a ser preso, & abatido, & dester- 
rado fera sempre de Sicilia: & dizia elle 
que jora aquMe hum mal, que elle bem 
merecia, & por isso que não era bem que 
lhe chamasse mal, pois o vira por seu bem. 

'porque cd esta tribulaqam, tornára sobre 
si, (& cria na conta de quam longe era de 
quem deuia ser.i> Heitor Pinto, Dialogo da 
Tribulação, cap 7.—«Como se dissera,quem 
ja se vio entre as grudes dilicius, & passa- 
tempos da Corte, se vê desterrado delia 
em alguns lugares ásperos, <& desabridos, 
geme, & chora pello que lhe falta. Isso 
mesmo aconteceo a S. Paulo, diz S. Chri- 
sostomo, quãdo depois de auer sobido ao 
terceiro Ceo, & visto aquelles segredos da 
gloria, que elle não sabia dizer.» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, p. 47, col. 2, 
— «Muy pesaroso por nam fazer o mesmo 
á pessoa da Rainha, que entendendo sua 
tenqam teue algum tempo pera se pôr em 
saluo, vendose por nossa ocas iam a si des- 
terrada, ao marido morto, aos filhos pre- 
sos.n Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. G. — «E foi como se 
dissera, se os filhos de Israel catiuos em 
Babilônia assi chorauão irremediauelmente 
as lembranças de tiion, <& as ausências da 
sua cidade de lerusalem: quanto mais de- 
uemos os justos de chorar, <& suspirar 
pela Celestial lerusalem, em quanto delia 
andão desterrados, & estão como catiuos 
em a Babilônia, & casa de confusad deste 
mundo? O Santa Sion, exclama o Sãto, 
vbi totum stat, & nihil fluit; humiliatergo 
nos in captiuitate nostra, ne nos audeamus 
prfficipitarc in íluminibus Babilonois; que 
gemamos, & suspiremos nesta vida como 
catiuos, (& faltos de liberdade, não procu- 
rando permanecer em ella como S. Pedro 
pedia, dizendo: Domine bonum est nos hic 
esse.» Idem, Ibidem, p. 54, col. 1. 

— O que se expatria ou abandona a 
patria por algum desgosto.—»0 Mouro 
tanto que vio o Daroes, lançou-se no chão, 
e começou a esbravejar, e a chorar, Gon- 
tando-lhe o que lhe fizeram com muitas la- 
grimas; o Capitão lho entregou, e o Da- 
roes o mandou pera sua casa, onde fez 
grandes purificaípes, porque o porco he 
muito abominavel a elles; e sentio aquelle 
negocio tanto, que se foi daquella Ilha 
desterrado, e se passou por todas as ou- 
tras, e por ellas andou pregando a affron- 
ta, que os Portugueies fizeram ao Sacer- 
dote de Mafamede, pedindo, e requerendo 
a todos, que quizessem acudir por sua 
honra. y> Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
vir, cap. 7. 

— Em estylo poético : 

Amor era minha gloria, 
O mar cmuzou minha dôr; 
Fi z-me peregrino amor, 
E desterrado :v memória. 

FBANC. n. LOBO, O DKBRSGANADO, p. 225. 

—« o meu dezenho era buscarte; e na 
vida de pastor (de cujo descanço me tens 
contado tantos extremos) acabar ó que me 
fica por padecer desta, que tenho: cuidei 
que te achasse morador onde te tôrno a en- 
co^itrar desterrado : nem sei escolher o que 
dezejo, nem o que queria, pois a ti só- 
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mente dezejava.» Idem, Ibidem, p. 183. 
— lEu tenho perto destes montes a minha 
terra, em a qual sou valido, grande, e 
respeitado; para o alivio de meus males 
naò posso ter melhor companheiro, nem tu 
como estrangeiro, e desterrado podes es- 
colher melhor amigo, e que arrisque mais 
facilmente a vida, e a sorte, para te fa- 
zer alcançar o que dezeias.» Idem, Ibi- 
dem, p. 117. 

Quem dissera ha poucos dias, 
Franco, (juando te buscava, 
Se na aldea naõ te achava, 
Que no deserto estarias ? 
Quanto cuidava ao revez 
Meu engano, e meu dezejo, 
De me ver onde te vejo, 
E verme como me vês ? 
Que fazes cá desterrado 
Entre montes, e entre feras, 
Tam trocado de quem eras, 
Como eu me vejo trocado ? 

IDEM, ECLOGAS, p. 258. 

Mas assim ainda te vejas, 
Eizeu, nestes perigos. 
Livre de falsos amigos, 
E de encobertas invejas; 
£ assim comas descançado 
O leite do teu rebanho. 
Sem andar por pasto estranho, 
Como agora desterrado. 

IDEM, IBIDEM. 

— «íJu (disse elle) sou hum pastor do 
rio Lis, a que chamaõ Lereno, que tu es- 
tás bem alheia de conhecer; ha muito que 
vivo desterrado do meu natural; e dos 
campos do Mondego vim esta Primavera 
aos do Tejo, por ver as graças, e genti- 
leza dos seus pastores, que saõ por todas 
as partes celebrados, e com razaõ, pelo 
que já tenho alcançado dos que vi.» Idem, 
Primavera, p. 284. 

Em quanto descançais na branca arêa, 
Ouvi hum pastor triste, e magoado, 
Que vai perder a vida em terra alhêa; 
Sua ventura o manda desterrado : 
Naõ se pôde saber que culpas teve; 
Que amor, que foi juiz, era o culpado. 

IDEM, IBIDEM, p. 117. 

Não gemo como aquelle, que em castigo 
Tocou duros grilhões encarcerado: 
Nem pasmo como algum, que desterrado 
Perdeo da amada Patria o doce abrigo: 
Sinto mais forte mal, pena mais dura; 
Pois sem nunca sahir da minha Aldea, 
Inda a vida anda em mim menos segura. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS. 

Que te vejüo meus olhos, nào consente 
(Màus tristes olhos) por mais tempo o Fado; 
Sem ti para tào longe desterrado 
Irei viver, se viver posso, ausente. 

IDEM, IBIDEM, p. 71. 

— Transplantado. — Árvores, arbustos 
desterrados, mudados para paiz diífe- 
rente. 

— Figuradamento: Apartado de si, 
posto de parte. — Tinha desterrado os 
cuidados, a suspeita, o medo, a ceremo- 
nia, a tristeza. 

DESTERRAR, v. act. (De des prefixo, 
e terra). Mandar alguém para fóra da 

terra onde habita, fazer sair da sua pa- 
tria, em castigo d'algum delicto. 

— Figuradamente: Banir, exterminar. 
— Desterrar vidos, abusos. 
— Expellir, apartar de si, pôr de parte. 

— Desterrar a tristeza, o cuidado. — Des- 
terrar o medo, a suspeita. 

Seu nome illustre, na fatura idade, 
Dos Deões no catalogo, com mofa 
De todos os vindouros será lido; 
Sabendo-se, que a tanto abatimento 
Seu spirito chegou; Tu furiosa 
Os ânimos altera, e a paz desterra. 

DINIZ DA CRUZ, HVSSOrE, C. 2. 

— d O que ponderando 8. Pedro Chri- 
sologo, diz assi. Resonetin ore nostro re- 
surrectio seniper, A mors quse nostros 
semper obsidet sensus cum terrore suo, 
cum lamentis suis à nostris sensibus effu- 
getur: quer dizer que seja em nós conti- 
nua a lembrança da Ressurreição de 
Christo, a quem também hão de imitar 
nossos corpos, leuantan dose dos sepul- 
chros gloriosos, & immortaes, porque assi 
possamos desterrar de nós o temor da 
morte, que tanto nos perturba, db áliuiar 
a dor das tribulaçoens desta vida, que 
tanto nos molestam, & assombram.d Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, p. 
60 V., col. 1.— íA todos fez o feitor 
cair o rosto, e olhos em terra com estas 
palavras. Mas o padre Francisco pondo 
como custumaua, os seus no ceo, lhes teue 
nam nos coraçoens, desterrando de cada 
hum o temor, e tristeza com os segurar 
que tinham com sigo, e por si a Deos na- 
quella empresa, que ninguém tornasse 
atras, nem duuidasse de se embarcar nella, 
que o mesmo Senhor o mandaua assi, e 
elle lho requeria a todos de sua parte.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. V, cap. 8. 

Mas se a esta vos desterra 
O tempo perseguidor, 
E nos trajes de pastor 
Quereis viver escondido, 
Dar-vos-hei por perseguido 
O que perdeis por amor. 

FRAKOISCO R. LOBO, O DESENOAKADO, p. 168. 

Por fugir o perigo 
Busco, deixando a minha, a terra estranha : 
Mas como vou comigo, 
E ainda este perigo mo acompanha, 
Tanto mais cresce o mal, que me deMerra : 
Nào vai mudar a terra ; 
Que a tal estado vim. 

IDEM, PRIMAVERA. 

Mas naò sei hora o que «eja 
Ver-te assim por essa turra ? 
Odio, Franco, mo desterra, 
E a mim desterrou-me inveja. 

FRANCISCO B. LOBO, ECLOGAS, p. 258. 

— «Quem sabe quanto pesou no animo 
dos inimigos que o desterraram algum 
d'esses audaciosos juizos do prelado so- 
bre coisas que não tinham que ver com a 
sua missão?» Bispo do Grão Pará, Me- 
mórias, p. 167. 

— Confundir, lançar em confusão. 

O Senhor, 
Porque permittes tal guerra, 
Que desterra 
Ao reino da confusão 
O teu valor ? 

• OIL VIC., ADTO DA ALMA. 

«Os tristes quando nam pode- m díS- 
Ihe 

terrar a dor, todo linagem de prasif ^ ^ 
aborresse, buscam generos de 
mdhor mezinha que ahi ha perf^ ^ 
a rasam. Decepa o engenho a tris^ > 
martiriza a vida, enlea os espirites, « 
 o entendimento.» D. Joanna dft sume 
ma, Ditos da Freira, p. 64. . 

— Desterrar jdantas, transplait® * 
d'uma terra para outra, d'um pai^ P 
outro. . 

— Desterrar-se, v. refl. Expatna^^^| 
deixar espontaneamente a patria; ® 
tar-so da terra natal. 

Já a vista pouco e pouco se desterra 
D'aqueiles pátrios montes que ficavam '■ 
Ficava o caro Tejo, e a fresca sei ra 
De Cintra ;e nella os olhos se alongavaC"- 

cAM., Ltjs., e. V, est. 3. 

Que he culpa para algum ser venturozo 
Em fim se desterrou lía patria sua, 
Perdeu de mài,e irmà nome, e leinbranÇ*» 
Deixando muitas para o sentimento : 
Dizem que entrou no mar sem confiança, 
A ver nas ondas o arrependimento : 
A mài triste, queixoza. 
De quem foi mui querido. 
Crendo que era perdido. 
Acabou descontente. 

FBANC. R. LOBO, O DESENQANADO, p. 

Durou mais de dez annos a peleja, 
Foi hum ardil sómente o fim da guerrí) 
E o meu naõ quer a sorte que inpa sejii: 
Eis o fogo do Ceo, que abraza a terra, _ 
Naõ ha dos mais ouz idos quemoaguard ' 
Quem se esconde, quem foge, e se desterr 

IDEM, IDIDEM, p. 303. 

— Hoje é mais usado o termo 
grar para exprimirmos a idêa de q"® 
guem abandona a sua patria para s® 
tabelecer em terra estranha. . •, 

— Syn. ; Desterrar, Banir. O P"® 
ro designa a pena imposta pela 
dade, expulsando alguém para 
sua naturalidade, ou do logar do d 
cilio, ou do reino a que pertence, y . 
gundo significa degradar da sociea 
por um decreto publico, de que 
infamia.— Ouidiofoi desterrado 
gusto; os Tarquinios foram banido 
Roma, 

DESTÉRRO, s. m. (De desterrar). ^ 
io, expulsão da patria ou terra on 
habita, e degredo para outra cotno 
tigo d'algum delicto praticado. , 

— Exilio, logar para aonde vai 
dir a pessoa desterrada. 1"' 

— Figuradamente : Ermo, so" 
gar inhabitado. — «Que peregrinos ' 
tes, que se enterram neste campo eo^ 
com o sangue de de Christo, 
tem o mundo por peregrinação^ & ^ g^o 
& o ceo por verdadeyra patria- 
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08 yufl se.aproueitam do sangue de Christo, I 
® que conheceu do seu desterro leuam os \ 
olhos pera a desejada terra de promis- 
>a,rii tam suspirada & saluçada delles: <fe 
?uanío mais perseguidos se vem do mun- 

Z tnais se desafeiçoam da terra, & 
^ffeiqoam ao ceo.» Heitor Pinto, Dialogo 
^3 Tribulaçâo, cap. 2. — «Estam meus 
olhos estilludo lagrimas de meus desejos, 
íuaes me seruem de pão & mantimento, 

dia <fe de noite. Com estaspahiuras soy- 
"Oíos estaua a bõ amãte explicando os 
'Rasados desejos que tinha de se ver com 
j^eos na sua gloria, & o sentimento que 
finha de seu, longo desterro enuolto em la- 
d^imas, em que o jeruente amor Jazia ex- 
P^Tiencia de seu sentimento (& soidade.y 
Wenij Dialogo da Lembrança da Morte, 
cap. 5,_ ot2Yi)e cartas suas: e conhecen- 

o-me sempre por indigno do favoi" dellas, 
dejendia aos bens com humildade: até 

havendo de seguir a peregrinação do 
lesterro em que vivia, o derradeiro bem, 
Jwe tive, foi que huma bella mad, que com 
"^ poderes de seu dono podia resuscitar 

vidas, cortou á vista de meus olhos 
^Urtia rica madeixa de cabdlos, de que 

■P®'' tam amoroza prizaõ mostrava que me 
2^na deter a forçoza partida.»Francisco 
^drigues Lobo, O Desenganado, p. 203. 

E vós, Nimfas, que pizais 
Estiis hervas, e estas flores, 
oe sabeis sentir de amores, 
^omo iiào me acoiiipanhais ? 
Porque hum allivio iiogais, 
Que em vós uão póile ser erro, 
A quem mata a 1'ugo, o ferro 
A forçada mesma dor? 
Miis, ah, sentistcs iimor, 
Enào sentistes desterro. 
Qualquer amante iiggravado 
Por engano, ou por mudança, 
Inda lhe fica a esperança. 

lOEM, FRIHATERA, p. 123. 

. <1.4 isto me respondeu ella, e naõ tam 
^^enta que me tirasse as esperanças, com 
l^e comecei a me declarar seus amores al- 
^''içando por fruto delles o com que po- 
^(■Ta viver satisjeito de minha estrella: 

esta com Jorça da auzencia atalhou 
^^gloria que possuia de minha affeiçad: 
^^^irei no Tejo com as saudades, receios, 
* ^ssconfianças de hum auzente, até que o 
^'npo acabe este desterro.» Idem, Ibi- 

p. ^60. 

Psguemoa culpas do hum erro, 
De que a amor as culptis punha; 
Que huma falsa testimuiiha 
^'os condenou ao desterro. 

FRANC, K. lobo, ruiMAVBBA, p. 234. 

> tNo quarto lugar o teve a do pastor 
j^^ndino, a quem os dous companheiros 

oreno, e Rizeu encontráraõ, olhando-se 
" Jonte ; o qiud do desterro daquella mon- 

veio habitar as que dalém cercaò o 
no mesmo bosque de Euribia, aon- 
mandado, achou no tronco de hum 

^^'>'eiro a resposta do que perguntava.d 

Fvflticisco Rodrigues Lobo, Primavera, 
p. 319. 

O meu grande Ciirnòcs, que cm paz esteja, 
Em quanto andou no niisero desterro, 
P;ira prova de tudo me sobeja: 
Elle destes, que fallão, nota o erro; 
Pois teve amor. e muito bem sabia, 
Que doutos corações não são de ferro. 

J. X. DK MATTOS, BIUAS, p. 234. 

— Popular e fíguradamente: Grande 
tristeza. — Depois da morte do principe 
D. Affonso, filho de D. João II, cairam 
todos em desterro. 

DESTETADO, adj. & part. pass. deDes- 
tetar. Desmamado, ablactado, a que se 
tirou a mama. 

— Figuradamente: Privado de lucros, 
gozos. — Destetado da maminha d'aquel- 
les ganhos. 

DESTETAR, v. act, (De des prefixo, e 
têta). Desmamar, privar de amamenta- 
çSo as creanças.—Destetar uma creança, 
terminar a lactaçílo d'ella. 

DESTHRON... A palavras, que princi- 
piam por desthron..., procurem-se com 
destron... 

DESTILL... As palavras, começadas por 
destill..., busquem-se com distill... — 
tE muito mais de manhã se assenta huma 
nevoa, ou nuvem branca, que pelas folhas 
da arvore destilla tanta, e tão boa agua 
doe», e se fôrma d'ella hum tão grande 
tanque em baixo, que d'ella bebem não só 
os animaes, mas a gente da llha.t Anto- 
nio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. ii, 
cap. 5. 

DESTIMIDÊZ, A, s. f. (De des prefixo, 
e timidez). Sem timidez, isento de medo, 
sem temor. 

DESTINAÇÃO, s. f. (Do latim destina- 
tione). Acçâo de destinar. 

— Destino, intento, íim. 
— Designaçílo ou applicação que se faz 

d'uma cousa para algum íim. 
DESTINADO, adj. e part. pass. de Des- 

tinar. Designado, assignalado, determi- 
nado, ppplicado para algum fim.—Dia 
destinado á commemoração dos fieis. 

— Logar destinado para o duello.— 
«Senão houvesse ahi mais temor do que 
perda de dinheiro ou outros castigos que 
o soberanos infligem, pôde ser que me eu 
expozesse a soffrer tudo para vos 2^ovar 
que não temo; mas como as leis declaram 
infame o duellista, absolutamente recuso ir 
ao logar destinado no vosso cartel.)) Bis- 
po do Grilo Pará, Memórias, p. 107. 

— Dinheiro destinado para as despe- 
zas da guerra, construcção d'estradas, 
d'cdific{os, etc. 

— Individuos destinados á propagação 
de principios, de doutrinas. —«Sanctum 
Domino vocabitur. N'estas palauras está 
incluida huma hy, de qtie o Euangelista 
não faz expressamente menção, que Chris- 
to A- nossa Senhora oje compriraõ, a qual 
he comprar nossa Senhora seu filho aos Sa- 
cerdotes por certa soma de dinheyro, por 

que assi estaua ordenado na ley, polia 
obrigaçad que tinhad de ficar os primogê- 
nitos destinados a perpetuo seruiço do 
templo se em seu lugar Deos não tomara 
o tribii de Leui, como se diz nos Núme- 
ros.n Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, p. 94. 

— Homem destinado â morte, votado, 
dedicado com todas as suas forças, cren- 
ças, etc. 

DESTINADÔR, s. m. (Do thema desti- 
na, de destinar, com o suffixo «dor»). O 
que destina, assignala, regula os fados ou 
os destinos; que designa, determina, ap- 
plica. 

DESTINAR, v. act. (Do latim destina- 
re). Determinar a ordem das cousas ou 
de pessoas, ligar por leis impreteriveis. 
Os antigos julgavam que os fados desti- 
navam todos os successos do universo. 

Que o grào Senhor o Fados, quo destinam, 
Como lhe bem parece, o baixo mundo, 
Famas mores que nunca determinam 
De dar a estos Bnròesno mar profundo. 
Aqui vereia, oh deoses, como ensinam 
O mal também a deoses, que a sogundo 
Se vê, ninguém já tam menos valia, 
Que quem com miiis razão valer devia. 

CAM., lÍiS., C. VI, cst. 33. 

— A Providencia o destinou para o 
sceptro. 

Ser isto ordenação dos céos divina 
Por signaes muito claros ae mostrou, 
Quando em Évora a voz de uma menina, 
Ante tempo falando o nomeou; 
E, como cousa emfim que o cio destina, 
No berço o corpo e a voz alcvantou : 
Portugal ! Portugal ! alçando a mão, 
Disse, pelo Rei novo, Dora João. 

IDEM, IBIDEM. C. IV, Cap. 3. 

— Designar, preparar, assignalar, ap- 
plicar para algum iim. — tíObrigados d'el- 
les fomos passar o dia de Natal até ã 
manhã da segunda oitava, em o seu sitio, 
onde nos hospedaram magnificamente, des- 
tinando-nos cartas explendidas com bau- 
nilha preciosa, porcellana fina, sedas e 
mais adereços europeus. i> Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 174. 

O menino, que nunca presumio 
Que ii forte Deosa em seu favor teria, 
De gosto as br:ineas azas saeudio : 
Mctteo a mão na aljava, 
E das agudas settas, quo trazia, 
Huma cscolheo, que mais aguda estava: 
Para ferir üeliza a destinou, 
A ponta Ihü dourou, 
Que quer que a arma seja 
Arma igual á victoria, quo deseja. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 271., 

—Destinar a victima para o sacrificio, 
o réo para a morte, o devoto para a ora- 
ção, para o estado ecclesiastico. 

—Destinar tempo para alguma cousa. 
—Destinar dinheiro para despezas. 
— Destinar alguém para cargo, com- 

missão, emprego, offieio, etc. 
—Destinar individuos para differentes 

misteres, profissões, dar-lhes a educação 
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adequada á medicina, á pharmacia, á ma- 
thomatiea, á milícia, ao estado ecclesias- 
tico, etc., segundo a vocação do indiví- 
duo ou o destino que tem de seguir. 

— Destinar os seus haveres para soc- 
correr o mérito indigente. 

— A natureza destinou a mulher para 
a maternidade. 

— Destinar um presente para alguém, 
guardar-!h'o, reservar lh'o. 

—- Destinar uma recompensa, um cas- 
tigo, esperar occasiílo própria para cum- 
pril-o. 

— Destinar-se, v. refi. Tirar o seu des- 
tino ; educar-se, preparar-se para certo 
estado ou profissão. — Destinar-se ao es- 
tado ecclesiastico, ás lettras, ao foro, ás 
armas, á diplomacia. 

DESTINGÍDO, adj. e part. pass. de Des- 
tingir. Que destingiu, perdendo a côr ou 
tinta que se lhe havia dado. 

— Que fez destingir. — O sol tinha 
destingido as mais hellas cores do estofo, 
pela acção gue a luz tem sobre ellas. 

— Que perdeu a côr com que estava 
tinto. —Com o tempo todas as cores ma- 
tisadas haviam destingido. 

DESTINGÍR, V. act. (De das prefixo, e 
tingir). Tirar, fazer perder a tinta ou a 
côr artificial ou natural. — A luzi solar 
actúa sobre as cores, especialmente sobre 
o azul e o roxo, e destinge-as. 

— Figuradaraente; Destingir as jlo' 
res, fazer, tornar menos intenso o brilho, 
a côr que se havia dado ao discurso, ao 
rosto, etc. 

— V. n. Perder a côr, a tinta. — Ha 
tintas tão perfeitas e tão bem appUcadas, 
que os pannos que as receberam nunca 
destingem. 

DESTINGUIR. Vid, Distinguir. 
DESTINO, s. m. (De destinar). Enca- 

deamento necessário e desconhecido de 
successos; encadeamento de cousas incó- 
gnitas, ligadas entre si, que determinam 
os acontecimentos. 

— Serio de acontecimentos, de traba- 
lhos, de desgostos, de prazeres que en- 
chem a vida do homem. Entre os pagãos, 
08 proprios deoses eram considerados co- 
mo sujeitos ás leis do destino. Os poetas 
christáos usam este termo em harmonia 
com os dogmas sobro a liberdade do ho- 
mem. 

Ajuda-o seu destino de maneira, ' 
Que fez igual o effeito ao peusamento j 
Porque a terra dos Vandalos fronteira 
Lhe concede o despojo, e o vencimento. 
Já de Scvilha a Betica bandeira, 
E de vários senhores, n'hum momento 
Se lhe derriba aos pés, sem ter defeza. 
Obrigados da força Fortugueza. 

cAJi., i.us., c. IV, est. 46. 

— Destino adverso, fatal, funesto, des- 
ventura. 

Qneria perdoar-lhe o Eei benino. 
Movido das palavras que o magoara ; 
Mas o pertinaz povo, e seu detiino 
Que d'csta sorte o quiz, onào perdoam. 

Arrancam das espadas de aço fino 
Os que por bom tiil feito iilli pregoam. 
Contra uma dama, oh peitos carniceiros, 
Feros vos amostrais, e tavalleiro»? 

CAM., Lüs., c. at, est. 127. 

— O que acontece independentemente 
da vontade do homem.— nEm o terceiro 
estava pintada a fdbula de Clitia, que, 
por descobrir os amores de Leucothoe, per- 
deu os do Sol, e foi transformada em flor 
de girasol, que sempre seguindo a vista 
de seus raios se sustenta:por baixo dizia 
o seguinte: 

O segredo de meu mal 
Também na flor se psrdeu, 
Qua ando atrnz de quem ma deu, 
For destino natural. 

FKANCISCOR. LOBO, 0 DESENGANADO, p. 158. 

Porque ordenou ventura que vivesse 
Na peregrinação da minha estrella, 
E somente seguisse as leis que desse : 
Sujeito vivo, e prezo As forças delia, 
Sem me poder valer contra o destino, 
De força, fingimento, edc cautella. 

IDEM, ECLOGAS, p. 359. 

—Fatalidade, tendencia invencivel para 
o suicídio. — «Para salvar a vida da 
Princeza de Holstein, a quem uma bebida 
de agua forte era, na intenção de P. Ma- 
nuel, o instrumento de seu fatal destino, 
empenhou D. Anna de Moscoso todo o va- 
limento que tinha no coração e espirito 
de Manuel, que achou uma carta, etc. etc. 
Portugal, o novo, está peior que o velho 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 106, 

Toda aquella manhàa uma só benção 
Ssbre o Povo nào lança, anti^s confuso 
Em profundo silencio a Casa torna, 
Onde logo a Concelho convocando 
Toda a grande familia, assim lhe falia : 
■ Amigos, Companheiros, q\ie o Destino 
Fez do meu mal, e bem participantes, 

O caso sabereis mais execrando, 
Que até hoje no mundo se tem visto. 

DINIZ DA CKUZ, DYSSOPE, C. III. 

— Fim para que foi creado. 

Se o fim do inerte bruto se inquirisse, 
No contexto das obras respondera, 
Que fora feito porque nos servisse, 
E que eterno destino não tivera. 

FR. J. DE SANTA RITA, CAHAMÜRÚ, C. Ilf, CSt. 16. 

— Força, determinação suprema. 

As correntes de lagrimas, que entornas, 
Os suspiros, que exhalas do contin'o, 
A BÍugular paixão, de que te adornas. 
Nada revoga as ordens do Dettino. 

RARB. DO BOCAGE, EPÍSTOLA A OERTBURIA, 

—' Termo de Mythología. A lei fatal 
das cousas, a que obedeciam até os pro- 
prios deoses, a que nenhuma vontade po- 
dia resistir. A idea do destino ou da fa- 
talidade que pairava sobre toda a mytho- 
logía grega aniquilava o pantheísmo an- 
tromorphico levando-o á unidade na idea 
da evolução eterna e necessaria das cou- 
sas. 

—Promotheu preso no Caucaso não quiz 

a liberdade que Deus lhe promettía effl 
troca da revelação dos descretos do des- 
tino a seu respeito. 

Arranca do alto Ceo a branda Lua : 
Emnegio Urso mil vezes se converte, 
Mil em Lobo Cerval, e mil em Touro : 
Este pois mudar pôde do Destino 
As Leis, e a Natureza ; e mentiroso 
Tornar (se lhe p irece) o triste agouro 
Dodi:ibolico Gallo. A consultal-o, 
Sefôr do seu agrado, iremos ambos. 

DINIZ DA CRUZ, IirSSOPE, C. VIII. 

— Fado, estrella, sina, sorte feK^ 
desgraçada^ 

Mais ao longe alvejando estava a arêa 
De buma praia deserta, e deleitosa, 
Onde se via a linda Galathea : 
Nos braços tinha o moço, 
Que fez depois Fortuna, de invejosa,- 
Das duras mãos do Cyclope destroço : 
N'outra parte correndo vão sem tino, 
Que era o cruel Destino 
Do cioso Gigante, 
A'8 mãos haver, o seu contrario amante. 

J. I. DE MATTOS, RIMAS, p. 274. 

Eu te vi levantar altos clamores. 
Tropeçar, e cahir atropellada 

Dos teus hübitadores : 
Sobre mudos pimbascos, rodeada 

De pál lidos horrores : 
Bem como aqueile que cahio ferido 
Entre os soldados do esquadrão guerreiro, 

He lo;xo siiccori-ido 
Do bom amigo, que lhe deo ligeiro 

A mão compadecido : 
Assim do meio de itiiseria tanta 
Te ergiico aqueile, que da negra Inveja 

Opprime a vil garganta : . 
Ah ! Chega ao grande Conde, a mão lhe b®J ' 

A mão, que te levanta : 
Oh Grande Pai ila, Pátria, Ueroe beninO/ 
Tua robusta mão capaz só era 

De tam.mho Destitw: 
Por ti o alto Júpiter espera 

No assento crystallino. 
IDEM, IBIDIÍM, p. 124. 

Mas Albano Pastor, que madrugava 
Ainda mais que o luzeiro matutino. 
Já sem acordo solitário andava 
Pelas margens do Tejo crystallino : 
E como alii sentia, alli chorava 
A triste sem-razão do seu Destino : 
Nunca, por mais que via ao Sol o rosto, 
No seu semblante am>inheciao gosto. 

IDKM, IBIDKM, p. 159. 

Só no meio de hum monte solitário. 
Abundante de relva os mais dos nieze», 
Esquecido ficava o triste Agrário, 
Sem levar ao curral as munsas rezes : 
Pastor queixoso de hum Destino vArio, 
Com que Amor o ferio bastantes vezeSi 
E a quem tão fóra jáde si trazia, _ 
Que vinha a noite, e não Ibo parecia. 

IDEU, IBIDEM, p. 195. 

E mal logrando o tempo o pobre 
(Que assim nào pouco a Sorte inccastif ' 
Vá mendigar sustento a monte evitranii 
As cabras pastem só asperaortiga ; 
E quando me destrua o triiro a chei»i^ 
Nasção abrolhos no lugar da espig''• 
Nào veja para sempre a P.itri i Alde») 
Farte-se o meu Destino; ílT^,' 
Que 80 não mude iiunca a minha Alt 

IDEII, IBIDKM, p. 180. 
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De infeliz a quein vivo sepultassem 
«as ii'tranha8 da terra, e que em lamentos 
— Vâoa!—coajurasse o horror deaeu destino. 

QARI113TT, D. BRAUCA, C. VIU, Bst. 14. 

— Incerteza, mistério. 

Quo os jardins incantados diacorrêra, 
Vira o brilhante alcaçar, «admirando 
Uma por uma, tantas maravilhas 
Longo tempo estivera, até que a fada 
Lhe apparecêra tal como hoje a vira, 
L 03 dois mysticos ramos Ilie intregára, 
Onde incerrado estava o seu destino. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 18. 

—• Proposito, intento, fim, legar a que 
nos dirigimos, onde temos tenoão de ir. — 
«■Por ordem de S. M. me recolho á corte, 

seguirei o destino que a Prociden- 
cia arbitrar.n Bispo do GrSo Pará, Me- 
mórias, p. 36. — ../Se V. revm.", que para 

minksis coisas olha com affecto, usasse 
"OS microscopios da Estrdla, não faria a 
^^timaçclo da minha viagem, que lá foi, 
POís indo cópia d'ella tres vezes âquelle 
<^ollegio, supponho pareceu comedia de trnz 
jornadas; e, qualificada por tal, não foi 
00 seu destino, que era para o Porto.» 
Idem, Ibidem, p. 11. 

— Emprego, uso a que está destinada 
alguma pessoa ou cousa. 

■— Tenção, resolução. 
Ein fraiita agreste, em lyraaltisonante 
Siga c ida {-"oeta o seu Destino 
Cante a Xatercia, o me» Camões Divino, 
E o nome de Beatriz celebre Dante. 

J. Z. DE MATTOS, BlUAS, p. 92. 
SvN.: Destino, Fado. O destino 6 o 

determina, destina, assignala; o Jádo 
a cousa destinada ou predestinada. O 

^6stino ordena d'um modo immutavel; o 
/oáo é regulado pelos decretos immuta- 

do destino. Um ó a causa, outro o 
®ffeito. 

— Destino, sorte. As phrases que se 
®®guem fazem-nos comprehender a diíFe- 
rença entre estas duas palavras. A von- 
^ade do Eterno rege o universo ; a sorte 
parece dispor das particularidades que so 
^®rivam d'eBte regimen. O destino deci- 

de toda a vida d'um homem ; a sorte 
prepara e introduz os episodios d'ella. 

t DESTÍNTO, part. pass. irreg. de Des- 
^'íigir, o ad,j. Falto de tinta ou cor natu- 

ou artificial. 
— iSubstantivamente: Alteração da cor 

'latural, indicando doença gravo: 

Senhor Lucifer, eu ando doente, 
Tremo-me a cara, e a barba também. 
Edoe-me a cabeça, que tal febre tem, 
Que soma sam hetigo ordenadamente, 
E doe-me as canellas : 
Sai-me quentura per antre as arnellas, 
E segundo me acho, muito mal nic sinto; 
E algum gran desastre me pinta o destinto, 
Até as minh s unhas estilo aoiarellas, 
Que he gran labyriiitho. 

QIL VIC., AUTO DA IIIBT. DE DEÜS. 

, ^Alguns auctores, como Sá de Miran- 
Bernardes, e Barros, usam este termo 

DEST 

na accepçSo de instincto, fallando dos ho- 
mens. Vid. Distincto, e Instincto. 

DESTITUIÇÃO, s. f. (Do latim destitu- 
tione). Acção e eíFoito de destituir; demis- 
são, exoneração, privação.—Destituição 
d'officio, cargo, emprego, posto. 

— Falta, carência. — Destituição dos 
meios necessários á sua subsistência. 

— Desamparo.—Destituição de favor, 
auxilio, prutecção. 

— Abandono. — Destituição de toda a 
virtude. 

DESTITUÍDO, adj. epart. pass. de Des- 
tituir. Desamparado, desfavorecido, des- 
protegido. 

—Falto, privado de meios, de soccorro. 
—Destituído de bens, de posses, de saúde, 
de capacidades, de talentos. 

—Destituído de prudência, dejuizo, de 
amigos. 

— Discurso destituído d'eli'.gancia, sem 
flores d'estylo que o adornem. 

— Arra.oado destituído de provas, fal- 
to de documentos ou indícios que mos- 
trem a veracidade do que se quer allegar 
ou provar. — Argumentos destituídos de 
base. 

— Deposto, apeado. — Destituído á'Mm 
emprego ou officio. 

DESTITUIR, V. act. (Do latim destitue- 
re). Privar, tirar. — Destituir do credito, 
tiral-o a alguém, ou á relação escripta 
por auctor. 

— Destituir do auxilio, força, protec- 
ção. 

— Destituir as praças do presidio, 
guarniçZes, muni^es, emfim, de todos os 
mciós de defeza. 

— Depir, apear.—Destituir alguém do 
cargo ou ofjicio em que tinha sido provido, 

— Desamparar, abandonar, deixar. — 
O animo, a força, e a resignação o des- 
tituíram na occasião em que elle mais ca- 
recia d'ellas. 

— Destituir-se, v. refl. Privar-se, des- 
fazer-se d'alguma cousa. — Destituir-se 
dos meios de viver, 

f DESTOCÂDO, adj. e part, pass. do 
Destocar. Livre de cepas ou raízes gros- 
sas de arvores, aliinpado de tocos. — Ter- 
reno destocado. 

DESTOCAR, V, t ct. (De des prefixo, e 
toco). Arrancar, extirpar ás cepas ou to- 
cos das arvores, arbustos, etc., qi e em- 
baraçam o arado na occasião cm que este 
lavra a terra. 

t DESTOLDÁDO, adj, e part. past, de 
Destoldar. Tirado do toldo ou da tolda, 
descoberto. 

— Purificado, clarificado do que tol- 
dava ou tornava turvo. — Vinho destol- 
dado. 

DESTOLDAR, v, act. (De des prefixo, 
o toldar). Tirar o toldo ou tolda.—Des- 
toldar galés, etc, 

— F^iguradamente: Clarificar, purificar 
um liquido toldado. —Destoldar o vinho, 
a geropiga, um licor qualqtur. 

^EST 95 j 

DESTORÇAR. Vid. Destrov 
DESTORCÉR, V. ac, (De des px. 

e torcer). Desfazer o que estava torcido, 
cordão, ou torçal, pôr no seu primeiro 
estado. — Destorcer o cordão, a corda, o 
vime, o vencilho. —Destorcer o arame, o 
ferro, ou outro qualquer corpo duro que 
tinha sido submettido a uma forte torção, 

— Endireitar o que está torcido, torto. 
— Destorcfir um pé, um dedo. 

— Figuradamentc: Desviar com es- 
forço, apartar com violência do apego, 
d'uina união intima. — Destorcer o cora- 
ção, o amor, a offeição, as inclinações 
affectuosas ás coicsas do mundo, — Destor- 
cer alguém do caminho da virtude,—Des- 
torcer ím caminho, tirar-lhe as voltas ou 
zig-zags para tornal-o direito. 

— Desfazer, descobrir, patentear o fio 
d'algum enredo. — Destorcer as intrigas, 
tramas, ou toda e qualquer via tortuosa 
que ellas conduzem, 

DESTORCIDO, adj. e part. pass. do 
Destorcer. Que so destorceu, desfeito o 
torcido.—Fio, cordão destorcido.— Tor- 
çal, corda destorcida. — Caminho des- 
torcido, a que se tirou a tortuosidade, en- 
direitado ou tornado direito. 

— Kiguradamente : Olhos destorcidos, 
os do que não tem inveja das prosperida- 
des dos seus inimigos, encarando-as d 
sangue frio o sem fazer trejeitos com a 
vista. — Vias destorcidas, livres de do- 
lo ou engano, quo seguem os tramites da 
justiça e rectidào. 

DESTORROÁDO. adj. e part, pass, de 
Destorroar. Desfeitos os torrSes, aplana- 
dos os pequenos montões de terra. 

DESTOKROADÔR, s, m, (Do thema des- 
torroa.de destorroar, comosuffixo a dor»). 
O quo destorroa, desfaz os torrSes. 

DESTORROAMÈNTO, s, m, (Do thema 
destorroa, de destorroar, com o suffixo 
«mento»). Acção e efFeito de quebrar, des- 
fazer, ou esboroar os torrSes de terra, de 
assucar, etc. 

DESTORROAR, v. act. (De des prefixo, 
e torrào). Termo de Agricultura. Que- 
brar, esboroar, desfazer os torrSes n'um 
campo, gradar a terra. 

DESTORSAR. Vid. Destorcer, e Des- 
troçar. 

DESTOUCADO, adj, e part, pass. de 
Destoucar. Sem toucado; com os cabelloí 
soltos, desalinhados, desordenados.—Ca- 
hello destoucado, solto, fóra do toucado. 

Apar de ti as Ninfas desta selva 
De gesto mais fornioao 
Sào como a baixa relva. 

Que nasoe junto ao Platuno frondoso 
Das jirai is a eoiixinha m lis InstroBa, 
Dando-lhe o Sol, não fica tílo formosa 

(-"Ouio tu me pareces 
í^oriiiosa, drsioiwada: 

Tenit a Iiiz n:\tural, e nào carcccB 
De outra luz emprestada. 
J. X. DE MATTOS, KlUAS, p. 293. 

— Teimo de Poesia, na accepçao figu- 
rada.— Manhã serena e destoucada.— 
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, ora, com as madeixas sol- 
Destoucada ' 

^®'?.!liSTOUCAR, V. act. (De des prefixo, 
e toucar). Desfazer, desconcertar o tou- 
cado, o adorno da cabeça, o penteado. 

— Figuradamente. Termo de Poesia: 
Soltar os cabellos. 

Já a branca e roxa Aurora destoucava 
Oa seus cabellos de ouro delicados, 
E das flores os campos esmaltados 
Com crystallino orvMlho borrifa va; 
Quando o formoso gndo se espalhava 
De Sylino e de Laurante por os prados ; 
Pastores ambos, e ambos apartados, 
De quem o mesmo amor nào se apartava. 

CAM., SONKTO 71. 

DÉSTRA, s. (Do latim dexfrà). A 
mão direita. — A destra, á mSo direita. 
— tiacoh cancelou e remudou as maãos, 
e posse a maào destra sobre Eiraym.» 
Historia do Autigo Testamento, Tom. xx, 
p. 75. — nAa minha destra sey^ atá que 
ponha os teus inmyyos por talhou dos teus 
pees.v Acto dos Apostolos, cap. 2 v., 35, 
em Inéditos d'Aicobaça. 

— Prestes para o serviço d'alguera.— 
Levar cavallos á destra, por estado, ou 
reserva. 

— Adj. Hábil; com perícia. — <íHe 
muito necesssario que a comadre seja mui- 
to destra no oj/icio para ajudar a bem 
parir. í> Francisco Morato Roma, Luz da 
Medicina, p. 367. 

— Obs.: Também se escreve deztra. 
DESTRA6AR. Vid. Estragar. 
DESTRAH... As palavras, que começam 

por destrah..., busquem-se com distrah... 
DESTRAMÃ O, adj. e part. pass. de 

Destramar. Destecido da trama. 
— P'iguradaraente: Desenredado. 
DESTRAMAR, V. act. (lie des prefixo, 

e trama). Destecer, desfazer a trama. 
— Figuradamente : Destruir, desfiar 

a intriga, o enredo, a astucia ou , artes de 
alguém. 

Tu que em Côrtea, subtil, osabio o bas visto 
Destramar os enviados c ivilloaos, 
Servindo o Rei e a Pátria ; 
Tu que gostosa o ouviste 
Áureos avisos ditfei ir sublime, 
No conselho Real, com singelleza. 

FRANO, U. DO NASC., OBBAS, tOm. VII, p. 7. 

DESTRAMÊNTE. adv. (De destra, com 
o suflixo «mente»). Com destreza, com 
agilidade, astucia, manha, subtileza, ar- 
te, geito, habilidade; sagazmente, inge- 
nhosamente, de modo industrioso, subtil 
e promptamente. 

DESTRANCAR, v. act. (De des prefixo, 
e trancar). Tirar a tranca.—Destrancar 
portas, janellaSj etc. 

DESTRANÇADO, adj. e part. pass. de 
Destrançar. Desfeita a trança. — Cahello 
destrançado.—Tinha destrançado as cli- 
nas. 

DESTRANÇAR, v. act. (De des prefixo, 
etrauçaj. Desfazer as tranças. Vid. Des- 
satrançar. 

I DESTRANGÊR, v. act. (Do latim des- 
j trangere). Termo Antigo. Repartir, divi- 

dir, distribuir. — «Mando, que se a dita 
Crara Martins, -ficar viuva depôs mim, 
e eu nom fizer manda, nem testamento de 
meus bens movees, e os nom destribair: o 
que delles ficar mando, que a dita Crara. 
Alartins os destranga por minha alma, 
em Missas, cantar, e em trintairos, e a 
proves,T> Documento de 1420, em Eluci- 
dario. 

DESTRATAR. Vid. Distratar. 
DESTRAVADO. adj. e part. pass. de 

Destravar. Despeado. 
— Solto do travão, 
DESTRAVAR, v. act. (De des prefixo, 

e travar). Despear, tirar as peas.—Des- 
tiavar uma bêsta. 

— Tirar o travfio. -- Destravar as ro- 
das do carro, para lhes não difficultar o 
movimento. 

— Soltar o que está travado, harpoado, 
aferrado ou embaraçado com outro. 

DESTRAVESSADO, a adj.{\}e des pre- 
fixo, e atiavessado). Grave, excessivo, 
atroz, enorme, de natureza extraordina- 
i'ia, inaudito. — Delicto destravessado.— 
"Acordamos, que na parte dos que som 
nossos vassallos, e nom som Fidalgos, e 
na pnrte dos que esteverom comnosco na 
batalha Reid, como Homeens d'armas, ou 
como Beesteiros, ou como piaães com suas 
armas, que taaes nom sejam metidos a 
tormento d'aç¥utes, wm sejam açoutados, 
mais possam aver outros tormentos, salvo 
se os maltficios forem muito destravessa- 
dos, e mui graves: e esto fi<iue em aluidro 
dos Desembargadores.» Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. v, 'J'it 87, § 3. 

DESTRENGAR. Vid. Destrenger. 
DESTRENGÈR ou DESTRINGÍR, V. act. 

(Do latim destrengere). Termo Antigo. 
Dispor, ordenar, querer ou permittir. 
Ser vontade d'aIguem.=Dizia se Destren- 
ga Deus, e distrmga Deus, por Deus per- 
mitia, queira, e ordene; estas phrases 
eram muito freqüentes nos séculos xiv e 
XV. No mesmo sentido se disse: Enca- 
minhe Deus. Em Elucidario. 

DESTREPADO, patt. pass. de Destre- 
par. Descido d"onde tinha trepado, que 
destrepou. 

DESTREPAR, v. n. (De des prefixo, e 
trepar). Descer escorregando, ou desli- 
zando por corda, arvore, mastro, etc., a 
que se tinha trepado. Vid. Deslizar-se. 

DESTREZA, s.f. (De destro). Facilida- 
de,agilidade, geito, subtileza, dexteridade 
em executar alguma cousa, quer soja em 
obra niechanica, quer em exercicios cor- 
poraes. — iFinalmenie houve outra bata- 
lha, e to las em um dia, com o gigante Dra- 
musiando, de quem vossa magestad jx)de 
crer, segundo todos affirmam, que tem 
tanta vantagem aos outros gigantes, as- 
sim no esforço como na destreza das ar- 
mas, quanta parece impossivel crer-se: 
nesta foi o cavalleiro da Fortuna tào mal- 

tratado.y Francisco de Moraes, Palmei- 
rim dTnglaterra. cap. 45. — tAssim 
a crueza, com que se combatiam, 
nelles assás damno; inda que pola des- 
treza, com que se guardavam, andavatn 
menos feridos do que de seus golpes se 
esperava. Outras vezes se travavam 
braços por se derribar, e não podiam-'* 
Idem, Ibidem, cap. GO. —»El-rei Becin- 
dos, posto que os golpes que seu filho rect' 
bia lhe doiam na alma, estava o tnati 
contente do mundo por ver nelle tão eX' 
tremada destreza e esforço.» Idem, 
dem, cap. 46. 

As leys executaiido da deitrexa 
A pé se combaterão largo espaço, 

OALHEGOS, TKMPLO DA MEM. 1ÍV. II, est. 1^2' 

—Arte, industria, aptidão, habilidade. 
— «Para a banda, onde Pavanio, e 
reno estavão, houve huma competencia at 
quatro va'/ueiros, que bailarão hum çapd' 
teado com tanta graça, que a muitos fi^^' 
rão inveja; e traz elles hum de mais idade) 
e vestido mais loução que os quatro, 
lhes tangia humafrauta, e tamboril, dan- 
do-oahum que junto a elle também sahio ao 
terreiro, dando nelle voltas mui estranhai» 
e çapatetas no ar com muita destrezai 
ajuntou grande multidaZ de pastores paT(t 
aquella parte: da outra se acharaõ 
e Umbrano, onde o velho Corino rodeado 
de pastoras, e guardadores ao som da 
celebrada sanjonha, e ajudado do seu pe' 
gureiro Agrário, cuja voz fazia descer 
nuvens, e emmudecer os ventos, cantavd 
estas endechas.» Francisco Rodrigues L"' 
bo. Primavera, p. 316. 

Filho, por mais que a praça combatida 
Vejas, ou por valor, ou por destreza, 
Nào recees morrer; porque a viieza 
bo consiste na entrega, ou iia fugida. 

J. X. DE MATTOS, B1KA3, p. 22. 

— Figuradamente: — Destreza d'engf' 
nho (antigo), agudeza, penetração, saga- 
cidade, viveza. 

— SvM.; Destreza, Industria, Habil^' 
dade. A destreza tem relação mais direçta 
cora o modo de executar as cousas; ^ J"' 
dustria com os meios de execução; 
bilidade com a maneira de discernir e di * 
ferençar os objectos. 

DESTRIBUI... As palavras, que come- 
çam por Destribui..., busquem-se com Dis- 
tribui... p 

DESTRIBUÍR. Vid. Distribuir. — 
rem como Rey devoto aa mity Santa P > 
que a santa Igreja tem e ensina, q 
rendo a , esto tornar, corr.o a nós 
teence, por honra e reverença da , 
Igreja, que desejamos e teemos em 
de guardar, e por guardar suajuraiÇ 
e outro sy por esquivar os dapnos 
candalos, que se desto seguem, como 
he; com acordo da nossa Corte, e do 
nosso Conselho estabellecemos, « 
mos, que qualquer do nosso tàenhorio, 
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íuefor posta, ou contra que for dada Sen- 
tença d'escumunhom per qualquer Prel- 
lado. Reitor, Vigário, ou Juiz hordenai- 
'"'O, ou dellegado, que para esto aja po- 
der, em a'juelles casosj em que a jurdiçom 
«a Igreja de Deos perteence e perteencer 
deve, e for demcnciado por escumungado 
«wí qualquer lugar do nosso üenhorio cun- 
^inhavel pera esto, posto que seja Jeita' 
^tsa denunciaçom fora de sua. presença, e 
^0 lugar hu ellefor, se se logo nom for 
<^solcer, e sair dessa Sentença, e mostrar 
como he absoluto delia per aquel, que ha 
poder de o absolver, que logo passados 
nove dias desse dia, que em elle for pos- 

ou dada contra elle essa Sentença, em 
<iiante, posto que sobre ello nom venha ou- 
'^0 requirimento do Prellado, ou Juiz Ec- 
clesiastico, pague de cada nove dias, que 

andar escumungado, e jouver na dita 
"^ntença, tres libras da nossa monda: das 
^^aeesoterço seja pera a fabrica da Igreja 
^othedral do Bispado, em que a Smtenqa 
jor dada: e a outra terça pera o espital 

meninos engeitados da Cidade do dito 
^spadof e te espital nom ouver em essa 
Cidade, seja pera os espitaaes desses me- 
^no»^ que ouver nos outros lugares desse 
■oispado; e se Esprital nom houver em 
^0 esse Rispado, seja pera criar os me- 
ninos engeitados da dita Cidade, e dos 
nutres lugares desse Bispado, segundo per 
nós for visto, e acordado por milhor, e 
'"nais compridoiro; e pera esto sejam pos- 

e guardados os dinheiros da dita terça 
parte em poder de huum homem boo per 
^^toridade, e mandado das Justiças des- 

lugares: e a outra terça parte seja 
■^'"a nôs, porque achamos que assy o man- 
'^arom antigamente destribuir e dar os 
'r^^pos, e Prellados das Igrejas do nosso 
^^nhorio, e assy joy guardado no tempo 

Rex nossos antecessores, e ata agora 
^ntinuadamente.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. V, Tit. 21, § 4. — (íAs esmolas, que 
''os mesmos dias derem, ou offertas, que 
9fferecerem ás igrejas assi homens como 
^Iheres, ou votos, ou promessas de doen- 

tudo se desti ibuirá pdos pobres, de 
""naneira que nenhuma cousa vos fique para 

Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 20. 

DESTRÍCTO ou destruo. Vid. Distri- 
cto, 

DESTRÍNÇA, s. f. (De destrinçar). Ope- 
•"^Çâo de dividir o foro pelas achcgas. 

DESTRINÇÀDAMENTE, adv. Distincta- 
separada e individualmente; com 

''Miudeza, apartadamente. 
t DESTRINÇÀDO, adj. e part. pass. de 

''Sstrinçar. Exposto com individuação, 
Jiudeza, de modo claro e distineto, in- 
^'viduado. 

destrinçar, V. act. Particularisar, 
^'zer miudamente, expor com miudeza. 

—^Destinguir, separar, individuar, con- 
'derar de per si as razSes, os fundamen- 

® dalguma questão. 

— Termo de Direito emphyteutico. Di- 
vidir o foro de ura casal por os diíFeren- 
tes achegas, e foreiros, que n'elle devem 
pagar em" proporção da quantidade de 
terra, que cada um possue dentro da de- 
marcação do casal. 

DESTRIPULAR, V. act. (De d es prefixo, 
e tripular). Termo Náutico. Tirar a tri- 
pulação a um navio. 

t DESTRÍSSIMAMÈNTE, adv. superl. 
de Destramente. Com summa destreza. 

DESTRlSSIMO, adj. superl. de Destro. 
Muito destro. — Destrissimo no modo de 
jogar o bilhar, nas operações cirúrgicas, 
na esgrima, no montar a cavallo, etc. 

DÉSTRO, A, adj. (Do latim dexter). 
Dotado de destreza, d'agilidade, de li- 
geireza; que faz as cousas com habilidade 
e promptidSo, mostrando estar muito ex- 
perimentado n'clla8.— Homem destro em 
cavalgar, em atirar, na manobra nautica, 
no manejo das armas, etc. 

Mas porque besta nam syna 
ha mester o amo destro, 
se ellíi tyrar ho sestro, 
V08 lan(;ai-vo8 a bolyna. 

CANC DB BEZ., tOm. I. p. 155. 

Assi o Gentio dia; respondo o Gama : 
—Este que vês, pastur jA foi do gado; 
Viriato sabeujos que »e chama, 
Destro na lança irutis, que no cajado. 
Injuriad:» tem de Roma a fama, 
Vencfdor inveucib 1, afamado : 
Nào teifi com elle, nüo. nem ter puderam 
O primor, que com l'yrrho já tiveram. 

OAB., Lüs., c, vm, est. 6. 

— tSoube mais de sua mulher que an- 
dando este fidalgo inquieto nas 'visinhan- 
ças do mosteiro de Chellas, zeloso por ver 
em o sitio certo rebuçado, mettera mão á 
espada, em que era destro e valente sol- 
dado, t Bispo do Grão Pará, Memórias, 
p. 133.— ^Navegamos dez léguas n'este 
dia sem susto e divertidos a ver garças e 
muita caça de alternaria ceder â fortuna 
de destros caçadores.y> Idem, Ibidem, p. 
190. 

Não sSo elles do que eu müis soffredores 
Doa trabalhos maritiriios.nem sào 
Mais atlbutos, e (íwíros nadadores. 

J. X. DE MATTOS, EIMAS, p. 205. 

Porém como os escrúpulos cessaram 
Do rígido Soiiiro ? como pondo 
O destro enviado congraçar dilTrenças 
De mongPB bnuicoa e de negros monges ? 
—Fácil nào foi; travada houve disputa. 

OABRETT, D. BBANCA, C. I, Cap. 22. 

— Figuradamente : A destra agulha, 
de que se usa cora mão destra, com des- 
treza. 

— Á mão destra. Vid. Dextra. 
— Astuto, sagaz, fino, subtil, enge- 

nhoso, esperto. 
— Substantivamonte; Trazer o cavallo 

a destro, á dextra. 
— Ter manceba a destro, mantel-a. 
— A destro. Vid. Dextro. 
— Syn. : Destro, Hábil, Entendido. O 

homem é destro na acção ; hábil em uma 
arte; entendido nos negocios. A natureza 
o faz destro; o estudo, e a experiencia 
hábil; ambos estes predicados, entendido, 
quando a intelligcncia os auxilia. Destro, 
Industrioso, Engenhoso. Este imagina: o 
segundo depara com os meios de éxecu- 
ção; e o primeiro os emprega, e alcança 
o fim a que se propunha, guiado e favo- 
recido pelos outros. 

DESTRÓCA, s. f. (De des prefixo, e 
troca). O destroçar cousa que se trocou 
por engano, equivocaçSo, ou negocio. 

t DESTROÇADO, adj. e part. pass. de 
Destroçar. Que se destroçou, que destro- 
çou.— Tinha destroçado o animal •, des- 
troçado o chapéo, um objecto qualquer. 

DESTROÇAR, v. act. (De des prefixo, e 
trocar). Desfazer, annullar a troca, rece- 
ber outra vez a cousa que se havia troca- 
do por outra, restltuindo esta a seu dono ; 
recuperar o que se tinha trocado por en- 
gano ou equivocação. 

DESTROÇADO, adj. e part. pass. de 
Destroçar. Cortado em troços. 

— Derrotado, desbaratado.— Exercito 
destroçado. — Navios destroçados pela 
tormenta, ou artilheria.—Armadura des- 
troçada, arruinada. 

E nào menos de Dio a fera frota, 
Quo Chaul temerá de grande e ousada, 
FarA co'a viHta só perdida e rota 
Por Heitor da Silveira, e destroçada : 
Por Heitor Portuguoz, de quem se nota, 
Que na costa Cambaica sempre armada 
Será aos Giizaratcs tanto dano, 
Quanto ja foi aos Gregos o Troiano. 

CA»., Lus., e. X, est. 60. 
— « Porque como os nauios vinham to- 

dos bem esquipados, a voga mais que es- 
forçada, o tesam d'agoa grande, a fúria 
cega, o caso súbito, e nam esperado, quan- 
do se queriam pôr sobre o remo, tinham 
ja descuido huns sobre outros, de manei- 
ra (jue num momento ficaram todos tam 
confusos, e baralhados, como se brigáram 
entre si mesmos, e feitos barreiras dos 
nossos, que teueram tempo pera muyto a 
seu snluo empregarem tres cargas de toda 
a artelharia sem perderem tiro: e com 
tam bom effeito, que das lanchâras noue 
ficâram no fundo, e todas as mais quati 
destroçadas, e da gente morta hum gran- 
de numero, t Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. v, cap. 14.—tOsmais 
navios da Armada foram depois chegan- 
do huns diante dos otdros tão destroçados, 
que quasi não tinham quem os governas- 
se.» Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
VI, cap. 4. — íOí outros Capitães das bar- 
cassas não menos animosos quizeram pas- 
sar avante, mas a multidão dos pelou- 
ros os deteve; e o mesmo aco7iteceo em to- 
das as outras partes, que foram commet- 
tidas dos nossos, em que foram tão fus- 
tigados da artilheria, que se tornáram a 
recolher destroçados, e com alguns navios 
arrombados, e muitos mortos, e feridos,d 
Idem, Ibidem, Liv. vn, cap. 4. 
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DESTROÇADÕR, aãj. (Do thema des- 
troça, de destroçar, com o suffiso <dor«)- 
Que desti'oça, desbarata, arruina. — O 
tempo destroçador de tudo quanto é ohra 
do homem. 

— Substanti vãmente: O que destroça. 
—Destroçador de viandantes, ladrào, sal- 
teador d'estrada. 

DESTROÇAR, v. act. (De des prefixo, 
e troço). Derrotar, desbaratar, destruir.— 
Destroçar o exercito inimigo, a armada. 
— «O Capitão mór da Armada Malacar, 
vendo que o hiam destroçando, refoi-çou 
os maiores navios de sua companhia, e 
com grande determinnqào inuestio o Ga 
leão pela banda das escoteiras, e commet' 
teo a subida: os nossos acudindu alli lha 
defenderam com muito valor, lançando ao 
mar huns mortos, outros feridos, fazendo 
em iodos grande atrago.s Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. vii, cap. 11. 

— Arruinar. — Destroçar a armadu- 
ra.— Destroçar as malhas da armadura. 

— Destroncar, arruinar, desarvorar. — 
A tempestade úesVcoçoxx os navios.—<íCom 
as novas que Elliey tem por Manoel de 
Macedo, que levou Rax Xarrajo prezo, 
soube ficar o Governador Nano da Cunha 
na índia chegado de pouco, que determi- 
nou de prover nas causas da Índia, sem 
embargados grandes trabalhos queno Reyno 
havia; porque este anno foram tamanhos 
os terremotos em todo elle, (principalm inte 
em Lisboa, Azambuja, Almeirim, Santa- 
rém, e outras partes,) qua cahiam a mór 
parte dos edifícios j e joi no mar a tem- 
pestade tamanha, que destrouçou, e que- 
brou todas as náos que estavam w» poro 
de Lisboa; e se ajjirma, que o rio Téjo 
se abriopelo meio, apartando-se suas aguas, 
deixando caminho de feição, que appare- 
cêram as arêas. Com isto Joi tamanho o 
medo nas gentes, que se foram morar aos 
campos em lapas, e tendas.« Idem, Ibi- 
dem. Décadas, IV, Liv. vir, cap. 10. 

— Destroçar a náo, desapparelhal-a. 
— A tormenta destroçou a náo de mas- 

tros, velame. 
— Termo Militar. Dividir em troços, 

em pelotões. — Destroçar a infanteria, 
fazel-a desfilar em batalhões. 

— Termo Antiquado. Cortar em tro- 
ços ou pedaços. 

— Destroncar, separar alguma parte 
do tronco ou corpo. 

— Figuradamente: Dividir com desor- 
dem, truncar, interromper, cortar o fio.— 
Destroçar a narração, a historia, etc. 

— Loc.: Destroçar alguém, arruinar, 
fazer gastar ou perder bens, metter em 
trabalhos. 

DESTRÔÇO, s. m. (De des prefixo, e 
troço). Desbarate, ruina, desolação, es- 
trago, destruição.—Fater destroço na ar- 
mada inimiga. — A tormenta fez destro- 
ço nas náos. — « Vendo os Mouros o des- 
troço que era feito nelles, houveram por 
feu partido affastarem-se, o que fizeram 

com mais de dez navios menos, e nos ou- 
tros a mór parte da gentf. pttrdida : e des- 
troçados, e desacreditados se tornáram a 
recolher, lemndo comnigo as náos pera 
dentro, porque já hiam sahindo perafôra.» 
i)iogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vii, 
cap. 11. 

— Fazer destroço nos campos. 
— PI. Os restos de cousa destroçada; 

ruinas, reliquias, o que.tica depois d'üra 
estrago, d'uma perda ou desgraça. — Os 
destroços dxmi exercito desbaratado. — 
Destroços de armada, de navio batido pelo 
temporal, d'edificio arruinado por effeitò 
de terremoto, d'incêndio, d'assalto, ou por 
grande tempestade. 

— Silvar os destroços da sua fortuna, 
os restos que ficam depois de grandes 
prejuizos ou desgraças. 

— Figuradamente : Ruina moral. 
— Lou. Mauit. : Destroços naifragos, 

nome que se dá aos fragmentos d'um nau- 
frágio. Vieira chamou lhes pedaços nau- 
Jragos. 

— Desfoço de pessoa, desbarato, des- 
pojo das suas roupas. 

— Figuradamente e antiquado: Des- 
troço, cadaver, despojo. — O destroço 
d^um homem que foi bdlo, elegante. 

DESTRONAtl, v. act. Desenthronisar, 
pôr fóra do throno. 

DESTRONCAÜO, adj. e part. pass. de 
Destroncar. Cortado, desmembrado do 
tronco ou corpo de que era ou fazia par- 
te. — Membnjs destroncados. — Cabide 
destroiicado, desmanchado. — Navio des- 
troncado, desapparelhado, desarvorado, 
destroçado pela tormenta. 

— Figuradamente: Narração, discur- 
so destroncado, interrompido, truncado. 

— Termo Popular: 1 deslocado. 
DESTRONCAR, v. act (De des prefixo, 

e tronco). Cortar, arraniar, desmembrar, 
separar um membro do corpo, um ramo 
d'uma arvore, do tronco principal. — Des- 
troncar um ramo, desgalhal-o, separal-o 
da arvore de que fazia parte. — Destron- 
car um navio, desapparelhal-o, desarvo- 
ral o a tormenta ou o embate das ondas. 
— Destroncar uma provincia d'um reino, 
desmembral-a. 

— Loc.: Destroucar um braço, um pé; 
deslocar, lançar fóra da articulação, des- 
manchar. Vid. Estroucar. 

—Figuradamente: Truncar.—Destron- 
car a narração, a ordem das idéias. 

f EESTRONIZAR. Vid. Desenthronizar. 
DESTRONQUEGÍDO, A, adj. Termo de 

Botânica. Que nao tem tronco algum, que 
é desprovido de aavAe.—Planta destron- 
quecida.^líá-se também este nome a ve- 
getaes em que o tronco é tào curto que 
quasi se confunde com o nó vital. « To- 
da a planta que tem tronco he denomina- 
da entronquecida (caiilescens , e destron- 
quecida (acaulisi senão tem tronco algum 
(carlina acaulis . Muitas vezes se dá tão 
bem este ultimo nome ás que tem um tron- 

co curtissimx), e quasi cosido com ísrrrt.» 
Felix Avellar Brotero, Compêndio *1® 
tauica. Tora. i, p. 22. — ^Alguns Uo 
nicos chamão aos Fetos plantas destrou 
quecidas ou sem tronco aeaules) e eti} ' 
das admittem folhas com peciolos; Linneo 
observando que estes peciolos elevão a ji" 
ctificação, que se acha nas f rondes, julgou 
acertado de os contar entre as especies 
tronco, e lhes deo o nome de espiques (sti 
petes); esta nccepçào he adequada; 
todas as vezes que elles elevão produt^' 
folheaceas estereis, como vg. as da 
mundabipinnata e algumas da Osmun í' 
crispa, o nome de peciolo deve só com^"^ 
tir-lhes e não o de espique.v Idem, W' 
dem, Tom. ii, p. 68. i j j 

DESTRUCTIBILIDÁDE, s. f Quahdade 
do que ó destructivel, que pode ser des^ 
truido. 

DESTRUCTIVAMÈNTE, adv. (De des- 
tructivo, com o suffixo «mente»). Dum 
modo destructivo. 

DESTRUCTIVEL, adj. 2 gen. (Do latii» 
destructibilis). Que se pode destruir, 8^ 
jeito a ser destruído, que é susceptivel e 
destruição. —A doença das bexigas e deS 
tructivel pela inoculação do virus vMCi 
nico, ou pelo pús varioloso. 

DESTRUCTIVO, A, adj. (Do latim des- 
tructivus). Que destióe, quetemdestnu " 
ou tende a destruir, que é pernicioso. 
—Causa, principio destructivo. — -' 
sophia destructiva de toda a moral, de w 
das as crenças. 

DESTRÜCTO, part. pass. irreg. de Des- 
truir. 

DESTRUIÇÃO, s. f. (Do latim destru'^ 
ctione). Acção de destruir; resultado d es 
ta acção.. ^ 

— Exterminio, extirpação.— 
esteue com o dicto seu padre na destroyç 
e morte de miraamolym e dos outros 
eram com elle.d Port. Mou. Hist. Scri 
ptores, fase. i, p. 25. _ , • 

—Estrago ; morte.— <iE depois qv^J^„ 
em idade, andava a monte Jazendo 
grande destruição nas alimarias, qu& 
da Ilha eraõ perdidos por elle; e ^ 
tempo era já seu pai fallecido, e a 
Melina governava por elle o Reino. 
o vio em disposição, a requerimento ^ 
o mandou armar Cavalleiro a casa dei 
de Macedonia.n Barros, Glarimundo, ^ 
II, cap. 14. _ , - 

— A destruição d'im império, ® " 
cidade, d'tim edifício, etc.—«Surta ha 
moda, se teue conselho no modo que 
ria em cometer a cidade, o que asseiu 
o Marichal dixe a Afonso dalbuqueTI 
que elle viera de Portugal, nam 
riquecer, se nam pera ganhar a 
que esperaua de auer na destruiÇ» 
Calecut, de que elle ja tinha 
tanta na índia, que lhe nain 
ueja a esta, que per isso lhe quisesse 
a dianteira, o que lhe Afonso 
que concedeo, posto que pesfiidamente^ 
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conhecer o Marickal por colérica, & apres- 
tado em suas coitsns, polo que arreceaua 
o pte depois acuntnceo.D Dainiào de Goes, 
Chronica de D. Maimel, Part. ii, cap. 43. 

<íMicheas (implificdndo os peccados do 
P'no d'Israel, & os castigos que Deos de- 
f^rminaua de lhes dar por elles, & isto 
"""í ameaças, e e.regeruções espantos!ssi- 
Wcis de murte, catiueiro, cleatruição de ci- 
wes, cota polo nviyor de todos carecer 
® doutrina verdadeira (& cegarense os 
'''egadores & Profetas no que insinauão.» 
f-iva d'Andra(le, Strmões, Part. i, p. (59. 

"0 Çamorim, que estava encolhido com 
'-"Êí" o Governador em Chalé, tanto que 
^oiihe das pazes (jue tinha feitas comaquel- 

e que já se começava a pôr as 
^aos á fortaleza, havendo seu conselho, 
íwectio-Z/íe que lhe convinha tratar de 
amizades com o Governador, porque com 
^lUella nova fortaleza ficava tão sujeito 
, o o seu Rcyno, que de nenhum rio del- 

® podia sahir náo sua pera Meca, o que 
^^na total destruição sua.n Couto, Deca- 

IV. 
Destruição do exercito, estrago, raor- 

■—Bestruição dos animaes damninhos, 
^^sectos, etc., morto d'elle3. 

, Figuradamento: Aquillo que causa 
—. A ambição dos conquistadores 

sido a destruição do mundo. — Des- 
^iÇão da terra, do trabalho empregado 

cultura o amanho de terras, occasio- 
pela acçíío de frios intensos, gra- 

^'^0, calor excessivo, etc. 
Destruído, a, ad.j. e part. pass. de 

®®truir. Aniquilado, estragado. 

rne a dor ilc tal feyçam 
'^^stnojda, 

a iiliiia trago esqiieci la 
®oni raz iin : 
trago sempre o coraçam 
"iigoailo, 
scmpi-Q mal acompanhado 

payx:im. 
D. JÜANNA DA GAMA, DITOS DA PBi;lHA, p. 100. 

^ Arruinado inteiramente. 
^S'>bi) mais, Ih 'diz como cntftmliJo 
^cnho lUistea Cliri-tãos saiiguiiiolentos, 
Wne qiiasi todo o tnar têm dcstfxido 
^'>in roubos, com iiicciidios violentos : 
^tr.Tzem já dolong ' eng ino urdido 
^ontra nós ; e que tndos sons ;nt<'utos 
«ao pnra nos mntarein e roubarem, 

mulheres e filhos captivarem. 
CAM., Lus., c. r, est. 79. 

aquelle, que sempre a moeidade 
foin no rosto pcrptítua e foi niiseido 
j^'®duag màos; (lue urdia a falsidade, f... _ 
t), 

"i" ver o Navcfraiite destrttido ; 
instava n'uin:i casa da cid;ide, 
^otn rosto humano e hnbito fingido, 
'lostrando-sfi chiiítào e fabricava 
*^'0 alt ir sumptuoao, que adorava, 

iDEM, iBmuM, c. n, est. 10. 

I^csbai'atado, destroçado. 
g^uerani 03 traquctés bem tomados, 

grande e su))ita procclla: 
. disse o mestre a grandes brados, 

'aiua, disse, amuina a grande vela.— 

Nào esperam 03 ventos indignados 
Que amainassem, mas juntos dando n'elln, 
Em pedaços a fazem, c'um ruido 
Que o mundo pareceu scv destntido. 

iDEM, iniDLM, c. yr, est. 71. 

— Assolada, derribada, demolida, ar- 
ruinada. — «Depois disto, recolhido El- 
Rty de Tidore pera a jUella Ilha, vendo- 
se desabrigado dos Castelhanos com quem 
tinha cobrado bico, achando a sua Cidade 
assolada, e destruída, começou a puxar 
por pazes pera se quietar, e viver sem so- 
bresaltos.D üiogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VII, cap. 7. 

— Desolado, dividido.— «Z? posto que 
acháram muitos Mouros pera lhe defen- 
derem a desembarcação, todavia a pezar 
seu saltaram em terra, e comettêram a Ci- 
dade, em que acháram muito grande re- 
sistência; mas os nossos com grande es- 
trago dos Mouros a entraram, e foi asso- 
lada, e destruída, e jjosta a fogo, e a 
ferro, o que tudo se fez em tão breve es- 
paço, que se torndram a embarcar pri- 
meiro que a maré vasasse, porque alli 
■fica tudo em secco.» Idem, Ibidem, Liv. 
VII, cap. 8.— o Isto é o que diz Christo 
no Evangelho: Todo o rc.yno em si di- 
uiso, será destruydo & desolado. E per 
sam loam diz, que nisto seremos conheci- 
dos por seus discípulos^ se nos amarmos 
huns aos outros.» Heitor Pinto, Dialogo 
da Tribulação, Prol.— «/sío sentio Sci- 
pião À^asica, quando destruída Carthago 
emida, & immiga de Roma disse no Se- 
nado, que mais proueito fazia Carthago a 
Roma estando em sua prosperidade, que 
sendo destruída, porque os immigos eram 
hum freo da sensualidade dos Romanos,^ 
Idem, Ibidem, cap. 5, p. 133. 

— Exterminado totalmente. 

Conlieçiio elles esse braço irado, 
Arruinai os torpes lioniecidas, 
A Terr.i, e quanto n'clla e.stil cier.do, 
Perca da hum golpa só todas as vidas ; 
ísejào em ca^o nunca imaginado 
Até as testemunhas destruídas, 
líeduzir tudo ho pena v(M-dadeira 
Aqiíclle Chãos, e confusão primeira. 

BOL. DK MOUllA, NOV. DO IIOMKM, C. I, CSt. 80_ 

DESTRUÍDÔR, A, adj. (De destruído, 
como suflíixo «dôr»). Que destroe, assola, 
extermina. — O despotismo éessencialmente 
destruidor.—As creanças são naturalmente 
destruidoras do que possuem. 

— Substantivamente : — «Quandoos fi- 
lhos do Gigante viraõ seu pai naquelle es- 
tado, remeterão com todolos outros a Cia- 
rimundo dizendo; Morra, morra este des- 
truidor de nossa gloria.í> I^rros, Clari- 
mundo. Tom. 11, cap. 11. 

— Figuradamente : Um destruidor dos 
abusos. 

— SvN". : Destruidor adj. e destructivo. 
Diz-se destruidor o que destroe, destru- 
ctivo o que tem o poder de destruir. Na 
accepção rigorosa destes dous termos, des- 
truidor indica o acto, c destructivo a dis- 

posiçílo. O ácido fluorico ó um dos ácidos 
ou corpos mais destructivos; e é-o sem- 
pre, mesmo quando nào ó destruidor, como 
n'um vaso de chumbo. Destruidor, diz-so 
igualmente das pessoas e das cousas ; des- 
tructivo diz-se só das cousas. 

DESTRUIMÊNTO, s. m. (De deatnn, 
thema de destruir, com o suffixo «mcn- 

I to»). Termo Antigo. Destruição.—«/ío.s 
I Saiboa disserom, que guerra he guiamento 

d'amizade, e movimento de paz, e embar- 
guamento das cousas por fazer, e he con- 
sa, de que se levanta morte, e cativeiro, a 
aos homens perda, e dampno, e destrui- 
mento, e he movimento das cousas quedas, 
e destruiçom das compostas, d Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 51, § 1. 

DESTRUIR, V. act. (Do latim destrucr,-,). 
Arrasar uma construcção do modo quo 
não reste apparencia d'ella ; demolir, dcr- 
ribar.—Destruir uma cidade, tim edifi :io. 

— O tempo destroe as obras mais sóli- 
das qtte o homem tem podido produzir. 

— Por extensão : Arruinar, extjngu"r, 
aniquilar.—Os barbaros destruíram o im- 
pério romano. 

— Destruir os animaes nocivos, extir- 
par, matar, extinguir. 

— Perder, fallando de pessoas a quo.n 
se tira o amor, o poder, a fortuna, a vid i. 

— Derrotar, desbaratar. — Destruir o 
exercito inimigo. 

—Figuradamente : Deitar a perder, dis- 
sipar, estragar.—Destruir os bens quepos- 
swe.—Destruir a própria saúde. 

— Desfazer.—Destruir os argumentos, 
as razões, os projectos d'alguém. 

— Exterminar, aniquilar, desterrar.— 
Destruir os abusos, a tyrannia, o fana- 
tismo. 

— Destruir o credito d'alguem, na opi- 
nião d'outrcm, desacrcdital-o inteiramente* 

K com gomciite tençuo 
Lhe liaveis, filhos, de pedir 
Q'ie vos níío leixe c lir 
Em nenhüa tentação, 
Que vos pobsa destruir. 
Ça nào podeis resistir 
As tentações 
Sem Diíüs, que vence os dragões, 
Qne vos querem destruir 
Por cng.ino os corações. 

011. VIC., AUTO DA CANANÈA. 

— ciE porque também meus inimigos 
não tivessem poder pera destruir minhas 
obras como destruirad a fazenda, e vida; 
encantei isto demaneira, que nad o podes- 
se ver senaõ aqueVe que tanto merecimen- 
to, e esforço tivesse como tu tens.» Bar- 
ros, Clarimundo, Liv. 11, cap. 25.—«Se- 
nhor, respondeo Gramajnm (que assi ha- 
via nome este Cavalleiro) nad pôde ser 
maior que vir ElRei de Misia, e ElRei 
de Dalmacia com grande força de gentes 
contra elle, e muitos Gigantes de sua li- 
nhagem, que s(idpera destruir toda a Gré- 
cia, quanto mais a elle, que está sem seus 
filhos, e 2>arentes: assi Senhor, que esta 
he a causa de minha vinda, d'aqui pôde 

VOL. n ■ 
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Vossa Real Magestade considerar o tra- 
balho que ElRei meu Senhor terá: e pera 
maior mal, nau acho quem buscava.»Idom, 
Ibidem, Liv. ii, cap. 30. — «Passando 
os dias do Ímpeto de sua paixão, quiz pro- 
ver, como sabedora, no que viu que era ne- 
cessário pera seu resguardo. Temendo-se 
que elrei, polos desserviços que do gigante 
recebera, quereria destruir toda a semente 
que delle ficára.n Francisco de Moraes, 
Palmeirim dlnglaterra, cap. 2. — «Du- 
rando esta amizade, & familariadade al- 
guns mercadores laos, & outros Guzarates 
tiuerad modos, & meos de darem a enten- 
der a elRei que eram os nossos ladroens, 
cossairo8,do que tinhaò dadas mostras per 
toda a Índia, destruindo os lugares em 
que os recebiam como amigos, fazendo 
guerra per toda a provincia, de maneira, 
que os que milhor ficauaõ de partido eraò 
aquelles que lhes consentiaõ Jazer fortale- 
zas, com as quaes jicauam senhores abso- 
lutos das cidades, & villas, que lhes pera 
isso dauão lugar, usando tantas tyranias, 
quantas se ao mais podia cuidar, nem 
imaginar de nenhuma outra naçaõ do 
mundo, por barbara que fosse.» Damião 
de Goes, Chronica de D. Manuel, Part. 
III, cap. 2. 

Assi como a seu pae acontecera 
Quando tomou Lisboa, da tnesma arte 
Do Germano ajudado, Sylves toma, 
E o bravo morador desíroee doma. 

oB. ciT., c. III, est. 88. 

Nào vencerá somente os Malabares 
Destruindo Panane, com Couletc, 
Commettendo as bombardas, que nos ares 
Se vingam só do peito que as eommette ; 
Mas com virtudes certo singulares, 
Vence os iniigos d'alma todos sete, 
De cobiça triumpha e incontiuencia : 
Que em tal idade é eumma da excellencia. 

iDKM, e. x,est. 55. 

Destruirá a cidade Eepelim, 
Pondo o seu Rei com muitos em fugida; 
E despois junto ao cabo Comorim 
Uma façanha faz esclarecida; 
A frota principal doSaniorim, 
Que f7es<?';ííro mundo não duvida, 
Venceril co'o furor do ferro e fogo ; 
Em si verá Beadiilao mareio jogo. 

iDEM, c. X, eat. Gõ. 

— «Antonio de Saldanha passou-se a 
outra costa por onde destruio muitos lu- 
gares, como foram, Balqar, TarajMr, May, 
Queime, Agaçaim, até o rio de Bandorá, 
deixando tudo mettido a ferro, e a fogo, 
e a gente toda em pranto: ptorque os que 
puderam salvar suas pessoas, huns per- 
deram mulheres, outros filhos, outros fa- 
zendas, de sorte, que em todo o Reyno de 
Camhaya outra cousa não havia senão 
jirantos, queixas, e lamentações, com que 
os miseráveis acudiram á Corte, sem ha- 
ver quem lhes désse remedio a seus males; 
o que ElRey sentio em estremo, porque 
lhes não podia ser liom áquellas cousas.n 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vii, cap. 
5.—a Em outro negocio se fazem estes ho- 

mens Amoucos, que he quando na guerra 
lhe matam seu Rey, então todos os seus 
criados, fato á conta deste Nayre, e de 
toda sua geração, que logo se ajuntam to- 
dos, e se offerecem a morrer até satisfa- 
zerem aqnella affronta, usando certas ce- 
remonias, como homens que se despedem 
da vida, rapando as barbas de huma ilhar- 
ga, que he o sinal de homens determinados 
a morrer, a que elles chamam Amoucos, 
e juntos todos, dam naquelle lugar onde 
lhe fizeram a affronta, e o destroem, e ahra- 
zam.« Idem, Ibidem, cap. lá. — «Mas era 
tamanho o medo que lhe tinha cobrado todo 
o Reyno, que sempre que chegavam a huma 
Cidade muito grande, e poderosa, a sa- 
queavam, e destruiam, como se foram dez 
mil, tomando lhes as mulheres, e filhas 
sem ousarem a bolir comsigo.D Idem, Ibi- 
dem.— «Nem o digo só polo que ja apon- 
tamos das crueldades de Lilioto capitam 
delRey de Ternate, quando fallauamos de 
Manoel de Atiue: porque nam foram me- 
nores as que naquella christandade feze- 
ram os Mouros da laoa o anuo de 1665. 
quando saquearam, e destruíram dez lu- 
gares de Christãos, nam ficando nenhum, 
que ou nam leuassein cativos, ou não ma- 
tassem.t> Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. IV, cap. 15. — «Considerando 
como os ciúmes do estado sam, e foram 
sempre em todos os infiéis a tentaçam mais 
forte contra o Euangelho, e Jé de Christo 
nosso Redentor. Que como os ludeus di- 
ziam quando conjuraram, láe os deixamos 
viver todos nelle crerám, e virám os Ro- 
manos a acabar de destruir a cidade, o 
templo, e gente Hebrea.» Idem, Ibidem, 
Liv. v, cap. 22. — «A/as Deos, que com 
a mesma prouidencia, e misericórdia tinha 
já determinado polas orações, (como se cre) 
e merecimentos de seu seruo de Uurar â 
estes sessenta Portugueses da armada imi- 
ga, á quem prouauelmente ouueram de ir 
cair nas Viaõs, como se entenderá do que 
diremos, e animar juntamente, e reforçar 
com elles a dos nossos de Malaca, pera que 
todos juntos podessem melhor castigar, e 
destruir aquelles Barbaros; a huns en- 
treteue sem o entenderem com o desastre, 
que chamauam da Justa, que se alagou, 
sendo sem duuida grande merce, porque 
fossem depois tam auantejados: e aos ou- 
tros obrigou tomar a cidade, sem o pre- 
tenderem, porque se nam achassem sem 
poder fugir, nem resistir aos imigos.n 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. v, cap. xii. — «Dizendo aos que se 
chegauam a ver o endemoninhado que nam 
sahiria d'aquelle, e que assi os auia de 
atormentar, matar e destruir a todos se 
lhe nam offereciam fanòes d'ouro pera a 
fabrica, e seruiço de seus templos, se lhe 
nam sacrificassem muytas reses, de cujo 
sangue se fartasse j duros, mas bem me- 
recidos tributos da obstinada idolatria.n 
Idem, Ibidem, cap. 24. — «Porquehe certo 
que pondo os imigos por quatro vezes fogo 

á sua arteilharia nos peitos da nossa 
te, de todas lho engeitou a poluora, 
mesmos affimauam depois da batalha, í"® 
assi nella, como antes nos combates 
fortaleza, o que os destruyra, jora nam 
sabiam que gente vestida de branco, 
huma molher muyto mais resplandecei 
que o Sol mandaua a pelejar por nós, 
cima da igreja da mesma f ortaleza, 
a elles viam.y> Idem, Ibidem, Liv. V» 
1*— « Preualecendo contra os combates 
huma fertuna aduersa, que ainda dec 
rada em seu odio, não pode destruiUO- ^ 
Francisco Manuel de Mello, EpanapD®^ 
ras, p. 19.—«Que Nabuchodonosor, 
cepe dos cozinheiros, destruhio os mu 
da cidade sancta de Hierusalem, í""'. 
por Nabuchodonosor, entende S. Grego 
nosso ventre, o qual Jáuorecido da ' 
& sobejo regalo da vida, costuma destr 
em nós os muros de nossa alma, çwe » 
as virtudes que a fortalessem, (& eWf'^ 
rãs.s Fr. Thomaz da Veiga, Ser®õe i 
Part. I, foi. 18, col. 1. — «De 
que o pouco pejo da ciãpa, & a po 
vergonha em o peccar, he o maior 
mento de nossa perdição & o mais ^ 
motiuo de Deos nos destruir, & pera-y , 
não chegar a isso obrigado de sua 
cordia, nos procura enuergonhar, 
fundir como vemos que aqui fez com 
tes seus.D Idem, Ibidem, foi. 72.^ * ^ 
sorte, que com as próprias armas 
que a malicia procura preualecer, 
nar, com essas mesmas a costuma f 
destruir. Assi acõteceo neste caso(dt^ ^ 
berto) porque loseph por não ser adof^ 
dos irmãos foy vendido por elles, 
por esse mesmo caso, que foy vendido, of 
nou que fosse depois delles proprios 
Ille id circo venditus est (inquit) ne 
sõniarat adoraretur sed id circo adora 
quia venditus.»Idem, Ibidem, foi. g) 
2. — «O que importa he (diz São leroni''^ 
viuer de modo que tudo o que se 
mal seja mentira, & como esta nunca P 
preualecer, nem durar muito, ^ ^ 
tempo que a fauorece a destroe.» g 
Ibidem, foi. 90, col. 2. - Aprendari^^^ 
nisso de Christo nosso Senhor ao 
lumniando os phariseos obra tão mai 
lhosa, como em sua presença fizera^ 
çando o demonio daquelfe pobre ^ 
não tratou de se vingar, com os 0 y 
hir : mas de os conuencer, (& 
com boas rezoens que lhe deu, 
Idem, Ibidem, foi. ül, col. 
enganado (respondeu Arcelio) 
senhorio he o seu em destruir 
mentos, que em levantar, e engi 
abatidos. Attenta o que te digo 
Serrano)e saberás que te enganas.' 
cisco Rodrigues Lobo, O Z»' 
Part. III, p. lU. —«Muitos 
gares da enseada destruio, 
cinzas, e ruinas muitos annosu;' 

rias do estrago.t> Jacintho ' 
de D. João de Castro. 
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Do tormento, que sentia, 
Mil qiieixumea publicou; 

este só pó rne íicou 
Da CüntigH, que dizia : 
Olhoa , que vos não vem, 
Pugarão sempre este foro, 
Descontando em triste choro 
Aquella sombra do bem ; 
Que este allivio só convém 
A quem tal ventura alcança : 
Mrts d'outra nova mudMnça 
Estarii meu peito alheio, 
for mais que possa o receio 
Hc.struir a minha esperança. 

manc. r. lobo, primavera. 

— nAo que elle suspirando respondeu: 
essa divida he. para me penhorar de 

novo ao que mereces, eu confesso que ha 
muito tempo que te sou devedor, e dezejo 
^ermrte: e entende, Lereno, que nenhuma 

ha mais certa de todas as que ve- 
^os, do que he não haver ventura, de que 
liguem viva contente: as razoens saberá 
outrern. melhor, mas eu de mim te digo que 

muito da sorte, e natureza, mereci a 
^ffeiçao de muitas pastoras, que a negá- 
'*''0 aos principaes pastores do Tejo: po- 

com hum só encontro destruio amor 
minha liberdade, e senhorio; que nunca 

empreguei affeição, em que outrum já naõ 
í/ozasse o fructo; e huma, que o Ceo me 

sem este queixume, as estrellas com 
}^veja ma rouháraõ para gloria sua.v 
Wem, Ibidem.— «O levantamento dosnr. 
'■fií D. Pedro e deposição do snr. rei D. 
^ffonso foi meada dos mesmos padres com 
"^^ira, e se infere das cartas d'estes. Fo- 

cabeças com Cada vai os Condes de 
^anta Cruz, de S. João, d'Atouguia, des- 
^•"Uindo o conde de Castello Melhor. Agora, 

a casa de Cadaval abatido^ em honra 
^íizenda, e os netos das outras casas jus- 
''íaáos, e um conde valido (Oeiras) in- 
^^umento nobre da Justiça!,.d Bispo do 
"rão Pará, Memórias, p. Iã8. 

— Destruir-s8, v. refi. Cair em ruina, 
'demolir-se.—Este edifício se destros. 

— Figuradamente : Desfazer-se, dissi- 
P^f-se, desvanecer-se.— Todos os falsos 
*ystemas se destroem com o tempo. 

Destruir-se alguém a si mesmo, ma- 
W-se, suicidar-se, arruinar-se de bens, 

Saúde, de reputação, etc.=Kste verbo 
Conjuga-se como e verbo subir, sendo, 
portanto, irregular na sua conjugação; 
^ssim diremos; eu destruo, tu destróes 

destróe ; poróm alguns lexicographos 
d'opinião que se diga tu destruas, 
destrua, etc., o que nos parece mais 

'Acionai. Comtudo o uso tem prevalecido 
fiivor do primeiro modo de conjugar. 

, —- SvN. : Destruir, Aniquilar, Derri- 
dr. Arruinar, Arrazar, Devastar. O que 

destroe cessa de subsistir, mas podem 
^®star vestigios: o que se aniquila des- 
^Pparece inteiramente. Destruir é dissi- 
P'''!' inteiramente a ordem e até a appa- 
J^ncia das cousas. Derribar é lançar por 
""•"a o que estava ao alto; derriba-se 

arvore, uma casa, etc. Arruinar é 

fazer cair em pedaços; arruina-se o que 
se destroe a ponto de ficarem apenas res- 
tos informes e desordenados. Arrazar é 
nivelar com o chão, destruindo tudo o 
que está mais alto e entulhando os sul- 
cos e concavidades. Desdstrar é tornar 
deserto e solitário o logar da cousa de- 
vastada, sem que n'elle fique nada do 
que o povoava, edificava, adornava, etc. 

DESTRÜNCAR. Vid. Destroncar. 
DESTRÜNFÁDO, adj. e part. pass. do 

Destrunfar. Que se destrunfou, a quem 
obrigaram a ficar sem trunfos. — Par- 
ceiro destrunfado. 

— Termo de Botanica. Diz-se dos mus- 
gos que não tem trunfa. 

DESTRUNFÁR, v. act. (De des prefixo, 
e trunfar). Termo dos jogos de cartas. 
Tirar os trunfos a quem os tem, obri- 
gando-o a jogal-os. — Destrunfar os par- 
ceiros. — Destrunfar a mão, começar por 
tirar os trunfos aos parceiros. 

DESTUR, s. m. Termo antigo e de si- 
gnificação incerta. — nMandou ordenar 
algumas escadas dos destures dos navios, 
para commetterem a subida, n Diogo do 
Couto, Décadas, VI, Liv. vi, cap. ü. 

— PI. Destures. — Os destures das 
galés. 

DESUADÍR. Vid. Dissuadir. 
•j" DESUBSTANCIADO, adj. qpart. pass. 

de Desubstanciar. Privado da substancia. 
— Figuradamente : Privado das pos- 

ses, da fazenda, dos bens que possuia. 
DESUBSTANCIAR, v. act. (De desub- 

stancia). Tirar a substancia, a força, a 
virtude a alguma cousa. 

— Figuradamente: Tirar as posses, a 
fazenda, privar um individuo ou uma 
classe d'individuos d'aquillo que possue 
para sua ostentação ou subsistência. 

DESUDAÇÃO, s. f. (Do latim desuda- 
tione). Termo de Medicina. Suor exces- 
sivo, symptomatico. 

DESULFURETAR, v. act. (De de, e sul- 
fureto, do latim sulphur, enxofre). Ter- 
mo de Chimica. Destruir a combinação 
d'um corpo em que um dos elementos é 
o enxofre, separando este por meios in- 
dicados pela Chimica. 

DESÜM, adü. ant. Vid. Desuum. 
DESUMIDO, adj. e part. pass. de Des- 

umir. Dcdusido, inferido. 
DESUMÍR, ü. act. (Do latim desumere). 

Deduzir, inferir, conjecturar, tirar por 
illação.= Caido era desuso. 

DESÚN. Vid. Desuum. 
DESUNHAR, v. act. (De des prefixo, 

e unha). Termo Popular. Arrancar as 
unhas. 

— Desunhar se, v. refl. Desembaraçar- 
se, fazer, executar com muita presteza 
e diligencia qualquer serviço manual. — 
O empador desunhou-se tanto na empa 
d'hoje, que quasi fez serviço por dous jor- 
naleiros. — Desunhavam-se os podadores 
para terminar a empreitada em prazo 
fixo. 

DESUNIÃO, s. f. (De des prefixo, e 
união). Separação das cousas que estavam 
unidas e formavam ura todo ; desjunção, 
desgregação. 

— Figuradamente; Dissensão, discór- 
dia, desaccordo, má intelligencia; falta 
de concordância, de conformidade.—Des- 
união das vontades, das idéias, dos pa- 
recer es. 

— Termo do Grammatica. Separação, 
antiphen. 

DESUNIDAMÊNTE, adv. (De desunido, 
com o suffixo «mente»). Sem união, se- 
paradamente. — Proceder, obrar desuni- 
damente, sem accordo. 

DESUNIDO, adj. e part. pass. de Des- 
unir. Separado do objecto a que estava 
unido; despregado, desmerabi-ado. 

— Figuradaraente : Discorde, desavin- 
do, que está em dissçnção com outro. 

DESÜNÍR, V. act. (De des prefixo, e 
unir). Separar o que estava unido ou in- 
corporado, apartar uma cousa da outra. — 
Desunir as classes dos alumnos. — Des- 
unir os corpos do exercito. 

— Desmembrar. 
— Apartar, desgregar. 
— Figuradaraente; Destruir a união, 

a boa intelligencia entre as pessoas, es- 
tabelecer entre ellas a dissensão, a dis- 
córdia. — Desunir vontades que estavam 
conformes.—Desunir pessoas que esta- 
vam na melhor convivência, desligal-as. 

DESUSÁDAMÊNTE, adv. (De desusado, 
com o suffixo «mente®). Fóra do uso, do 
costume. 

DESUSADO, adj. e part. pass. de Des- 
usar. Inusitado, insolito, não usado, que 
se não usa inteiramente. — Estylo, locu- 
ções desusadas. 

— Posto em desuso.—Palavras que 
o tempo tem desusado. —^lusicas desusa- 
das. 

— Não acostumado, escuso, não se- 
guido, desacostumado. — Caminho des- 
usado. 

— Desafeito. — Desusado á guerra, ao 
mar. — Povos desusados á guerra. 

— Sobrenatural, não vulgar. — Caso, 
formosura desusada. 

— Extraordinário, não visto. 

Com jogos, danças e outras alegrias, 
Aseguiido a policia Melindana, 
Com usadas e ledas pescarias, 
Com que a Lagoia Aiitonio alegra e engana, 
Este famoso Rei, todos os dias, 
Festeja a companhia Lusitana, 
Com banquetes, manjares desusados, 
Com fnictiis, aves, carnes e pescados. 

CAM., Lus.,c. VI, est. 2. 

Nesta aíflicçào remcâio des2isaão 
Iluin Homem se está vendo que lançarào 
No bravo mar, o qual sendo tnigado 
D'hum peixe, a n ío quieta inareilrilo. 

RÜLIM DE IIOURA, NOV. DO UOMEM, C. 11, CSt. GO- 

DESUSAR, V. act. (De des prefixo, e 
usar). Deixar d'usãr, não usar. 

— Desusar-se, v, refl. Cair em desuso. 
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— DoEUsaram-se os gorros, os donaires, 
as havüas, e outros muitos costumes que 
novas modas posaram em desuso. 

iJESÜSO, s.m. (De des prefixo, ouso). 
Dcrcostume, infrequencia; falta, perda do 
um linbito, costume ou uso. — Cair em 
desr.s>, deixar de se usar, não se usar 
mais. 

— O desuso das modas, dos trajos an- 
tigos, do muitos vocábulos e plirases; falta 
de uso. 

EESUSODITO, A, adj. ant. Sobredito^ 
acima declarado, já acima dito. Documen- 
tos de 1291. 

DE SUUM, adv. ant. Juntamente, em 
comuuim, ao mesmo tempo, simultanea- 
mente. — Viver de suum em suuni, do 
companhia com alguém. 

— Parentesco de suum, entre si, em 
coaimum.—«Em quanto ambos desuum 
viccrdcs.» Documento de 1328. 

DESVAÍDO, adj. e ^;arí. ^jass. de Des- 
va;r-sc. Esvaído, esgotado, exangue, des- 
sanfirado. Vid. Esvaído. 

DESVAÍR-SE. Vid. Esvair-se. 
DESVAIRADO, adj. e part. pass. de 

Desvairar. Discorde, diverso, encontrado, 
incülierente.—Desvairado nos parcceres, 
nas avaliações. 

— Historia desvairada, discrepante da 
verdade. 

— Homem desvairado em doutrinas e 
acções, quando estas desmentem a dou- 
trina. 

— Provisões, leis, interpretações de 
textos desvairados, contraditórias, encon- 
tradas, desconformes. 

— Juizes, advogados de j)areceres des- 
vairados, oppostos nas suas opiniões. 

— Pazões, motivos desvairados, diver- 
sos, differentes. — nE por esso disserom 
os Sabedores, que as Leyx certas funda- 
das eiii justa rasom enformão o lic.y,como 
direitamente possa julgar, e comjnnr gee- 
ralmente justiça; e quando pela graça do 
Nusso Senhor Deos, na Pessoa do Pey 
taaes virtudes concorrem, elle he feito 
aquelle Rey justo, e virtuoso, de quefal- 
larom os Saibos antigos, e disserom, que 
se o Pi.y justo estever asseentado em seu 
Alio Trono pera jazer justiça, nom lhe 
poderá empeceer nenhuma cousa contraí- 
ra ; c esto se j^rova ainda j^ela distinçoni, 
que os Doutores fezerom á Ley, a qual 
nos ensina, que a ella convém todollos ho- 
mecns obedecer por muitas desvairadas ra- 
zooens, e especialmente, porque toda a Ley 
he huma invençom, e dom de Deos, he en- 
sinança de todollos sabedores, correiçom 
de tüdolos malf eitores volumptariosos com 
aspeito, e reguardamento communal do 
Hegno, ou Cidade, onde he stahelecida, 
segundo a qual, todos aquelles, que em 
aqudle lugar, Regno, ou Cidade som, 
convém de viver.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Prol. — «Que elle tragua conti- 
nuadamente roujMS jarpadas, e devisadas 
dc colores desvairadas com dejerenças par- 

tidas bem devisadas, sem nunca trarendo 
em nenhum tempo coroa aberta grande, 
nem pequena; e nom comprindo elle dito 
Taballiam todalus cousas, e cada huma 
dellas perfeitamente cm todo tempo, que 
logo per esse meesmo feito perca de tudo 
o dito Taballiado, sem seendo pera ello 
mais citado, nem chamado : e nom seja 
escusado de perder o dito ofjicio, posto que 
algumas das ditas clausidlas compra, se 
as j5e?-/eifawttn<e nom comprir, como su- 
so dito he.n Ibidem. Tit. 49, § 3. 
— «A esto responde ElRey, que nos fei- 
tos das Honras, Malladias, elle nom man- 
dou tirar nenhuum de sua posse, e em ra- 
zom das Jurdiçooens, e Malladias toma- 
das, que som de muitas guisas, e desvai- 
radas, que mostre cada huum em que lhe 
vaaò contra ellas seus Juizes, e Justiças 
e elle lho mandará correger, como achar 
que he Direito. Ibidem, Liv. ii, Tit. 59, 
§ 5. — "E poderá ainda em esse novo e 
desvairado Juizo mudar a neguaçao sobre 
a dita posse, e dizer que estava de posse 
delia, se entender de ajudar-se da dita 
posse, por dizer que possuio a dita cousa 
per muitos tempos com alguum titulo, honde 
possa tausar alguuma perescripçam j)or 
conservaçam de todo seu direito, ou por 
alguuma outra rezão, de que se possa 
com direito ajudar: ca nom embargante 
que seja em sy contrario, j^ode-lo-ha fa- 
zer, 2>ois que os Juízos saõ desvairados, 
ainda que seja antre essas pessoas, mes- 
mas : com tanto que alegue alguuma justa 
rezad, per que se mova de revoguar a 
dita confissão, assy como inorancia colo- 
rada dalguuma justa rezaõ que ouve, a 
naZ saber que pjossuia a dita cousa, ao 
tempo que assy negou possoilla.» Ibi- 
dem, Liv. III, Tit. 127, § 4. — oEesta 
demanda lhe poderá fazer ataa dez annos 
compridos, e contados dês o primeiro dia, 
em que a dita cousa foi a poder do pos- 
suidor com titulo, e boa jé, e se ambos 
eram moradores em huã Comarca, a saber, 
o creedor, e o possuidor: e morando elles 
ambos em desvairadas Comarcas, entom 
lhe poderá seer feita a dita demanda ataa 
vinte annos compridos, e contados como 
suso dito he; e hindo essa cousa ao pos- 
suidor sem titulo algum, avendo ácerca 
delia maa fé, porque sabia bem que nom 
era sua de direito, nem lhe perteencia, em 
tal caso lhe poderá seer feita a dita de- 
manda polo dito creedor atee trinta annos 
compi'idos, e contados como suso ãito he.» 
Ibidem, Liv. iv, Tit. 49, § 3.~«/i'por- 
que por J.cy de Deos he defezo, que ne- 
nhuum Christaão nom aja ajuntamento 
com nenhuã Moura, ou Judia, nem algu- 
ma Christaã com algum Judeu, ou Mou- 
ro, por serem gentes de Leyx desvairadas, 
c de tal ajuntamento se jJoderia ligeira- 
mente seguir cousa de grande desserviço 
ao Senhor Deos: Portanto poemos por 
Ley e mandamos, que nenhuum Christaão 
nom aja ajuntamento carnal com alguS, 

Judia, ou Moura, nem Christaã com Mou- 
ro, ou Judeu; e que qualquer, que o con- 
trairo fezer, moira porem.» Ordenações 
Affonsinas, Liv. v, Tit. 25. — njuro-vosi 
que a toda esta canalha fuy falsario, ^ 
que as trouxe tão desvairadas com w^iis 
acintes, que muytos se queriam mudar a" 
bayrro pelas falcatruas, que lhes faziH 
o Relogio.» Francisco Manoel de MeU"; 
Apologos Dialogaes. 

— Desviado, em direcção errada. 
Golpe desvairado, mal dirigido. 

— Tempos desvairados, variaveis, con- 
trários á navegação. 

— Viagem desvairada, contraiúada p®' 
los ventos e por contratempos. 

— Delirante, desvariado, extravagante- 
— Homem desvairado, inconstante, vo- 

lúvel, aloucado. 
— Confuso, dissonante.—^0 rumor des- 

vairado da artilheria. 
— Demandas, pleitos desvairados. 
— Llomms desvairados, de classes dn- 

ferentes da sociedade como são nobreS; 
plebêos, ecclesiasticos. 

DESVAIRÁNÇA, s. /. DiíFerença. Via- 
Discrepância. 

DESVAIRAR, v. n. (De desvariar, p"' 
corrupção). Discrepar, discordar.—Oscon' 
selheiros desvairam nos pareceres. — 
Juizes desvairavam nos votos. 

— Desvairar nos sentimentos, nas cren- 
ças, nas opiniões, variar segundo as di- 
versas circunistancias. — íE porque 
ditas I^eyx e Constituições som postas p^' 
nas aaquelles, que contra ellas fezef^"^' 
e as ditas penas som desvairadas em cada 
huma Ley, e em huma som peqxienas, ® 
outra som màiores; e porque nom sejd 
em duvida quaees penas aviam d'aver 
ses barregueiros, e suas barregaãs: 
rendo nos remover essas duvidas, c 
clarar as penas, que devem aver aqueU^' 
que contra as ditas I.cy.i: e Constituiçoo^^ 
fezerem ; e porque nom he maravilha, 
segundo a variedade das tempos se deS- 
vairem as penas das Constituiçoões hurn^' 
nas; e porque quanto os homens somni^^l 
ores, e mais riquos e honrados, tanto 
pouco devem usar do dito peccado, ca 
maiores se segue mais dapno que nos W'* 
pequenos, assy aas honras, como aos 
e fazendas: Porem querendo nós 
em as ditas penas defferença antre as 
soas, de que estado, condiçom, e riq'^'-^ 
som, Listabelecemos e Mandamos, que 
quer casado, que ouver conthia de 
mil libras, e d'hi acima, e tever barreg^' 
pague2)olla 2^TÍmeira vez quinhentas 
easuabarregaãduzentas ecincoenta." 
deuaçces Affonsinas, Liv. v, Tit. 20,§ ' 

DESVAIRE, s. m. (De desvairar), 
mo Antiquado. Caminho opposto a 

DESVÁIRO, s. 7n. (De desvairar). 
avença, discórdia. _ , 

— Discrepância, descnnfornii(^^"°, ^ 
votos, de pareceres. — «Porque gf. 
ali viir Frey Joham da Povoa, da 
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vancia de Sam Francisco sen Confessor, | 
Jiíe era Rtligioso muy spiritualj e a elle j 
se confessou muitas tezes, e desuas màos 
recebeo ho tíancto Sacramento, e co elle 
fez seu derradeiro, c verdadeiro Testa- 
mento, e per seu meo com grande arre- 
pendimento do passacío cessou dos des- 
acordos, e desvairos, em que andava com 
® Raynha sua molher^ e foram ali com 
muito amor, e concordia reconciliados; e 
fora daa mu g inações, e fantes ias, em que 
despois da morte do Príncipe andava para 
o iim que atraz toquey.» Inéditos d'H;s- 
toria Portugueza, p. I8(j. 

— Ineoherencia, contradicção no de- 
poimento de testemunhas. 

— Desvarío, extravagancia, desconcer- 
''O <i'ideias. 

— Desvairo no contexto das cartas, va 
riedade, incolierencia. Vid. Desvarío. — 
*Nos EUiey fazemos saber aos que este 
■Ahara virem, que Nós acham )S desvairo 

cartas, que eram dadas aos nossos 
dianteiros no tempo do mui virtuoso, e de 
gvandes virtudes ElRey meu Senhor, e Pa- 
'^'>'6, cuja Alma Deos aja, por quanto em 

mais antiguas era contheudo, que os que 
''^atassem porcos, e bacoros nas cintadas, 
ou posessem fogo nas matas, ou a redor 
'iellas, ou lançassem armadilhas ahjuãs 
pera as ditas veaçoões, que pagassem vin- 
'e cinco libras da moeda antigua, e fossem 
pera os monteiros; e nas mais novas az 
meençom, que paguem quinhentas libras 

dita moeda, e que sejam jntra Sós, as 
í^aeesleua Lopo Vaaesques Monteiro Moor 
'ioíso.» Ordenações Affonsiiias, Liv. i, 
Tit. G?, § \ .- <íE esto entendemos quan- 

tal ajuntamento fosse per voontade, e 
'^^sabendas; ca se alguã mulher de seme- 
''^unte condiçom fosse forçada, nom de- 
^'iTia por ello aver pena, soomente uveria 
® dita p)ena aquel, que cometesse a dita 
força; e j)er semdhante diremos do que 

peccado fezesse jjer ignorancin, a sa- 
nom sabendo, nem acendo justa ra- 
de saber, como a outra pessoa era de 

^"y desvairada; ca em tal caso aquella 
Pessoa, que nom fosse sabedor da condi- 
Çow, e desvairo da outra, nem ouvesse al- 
guà razom de o saber, nom mereceria jwr 

cousa aver pena, e soomente deveria 
seer jyenada aquella pessoa, que do dito 
desvairo fosse sabedor, ou oucesse justa 
''0207)1 de o saber, ca se em alguã culpa 
fosse de o saber, deveria seer penada, se- 
^'^'■ndo a culpa em que fosse.» Ordenações 
^ffonsinas, Liv. v, Tit. 25, § 1.— «7i' 

achardes, que os livros som em. des- 
vairo, e minguam, ou crecem, pierguntade 

razooens, porque esso he, e as ra- 
^ooens, que vos der cada huum do min- 
O^amento, ou crecença, assy o escrepvee 

tal guisa, que de todo nos traguaaes 
''''■1'gua enjormuçum, e nos saibaaes bem di- 

as causas como as achaaes.» Ideiu. 
— Üesvario, desconcerto d'ideias, que 

Conduzem á incerteza, á duvida. 

DESVALÊR, V. n. (De d^s prolixo, e 
valer). Não ter valimento com alguém, 
perder o valimento. — Dusvaler com o 
principe, desprivur. 

BESVALIA s. f. (Do des prefixo, e 
valia . Desvaliinento, desprivança, perda 
do valimento, desgraça incorrida. 

DESVALÍDO, A, adj. e part. pass. de 
Desvaler. Que não tem valimento para 
com algueiM; que deca u da graça ou pri- 
vança de pessoa poderosa. 

Desamparado, destituido de todo o 
soccorro de pessoas que podem soccorrer 
ou valer ;ls necessidades d'outrem, que 
nào tem quem o ampare. 

S(! de piãtos illustros gloi'Í!v, c timbre 
Foi scmprií iirotegiT os de.svulvhis, 
Tu mt! em iih u:! aniles Tu castiga. 

DINIZ 1>A CliUZ IJYSSOPi;. c. it. 

A trU". jié.- !i iiiiih .doli'ji' t(! |)f>(;o, 
Quo o quoiras fimp cIIíí o jiiei cce 
P.ii- ti i.-.tn. (i (lesviiliitit, e pi'lii friMiiilc, 
E pruiuiido vfí-p ito que nümta 
A íiltcj saber, ;\s tuas biirb.is.— 

iDEji, c. viir. 

PoLioo in p(irt vil o aer nobre 
Aoiuie ci-u (Ifsciiiihfciila: 
Q 10 li.í t iito iiinis íieavu.liila 
A b Jiira, (juaiito he iimi» pobre. 

FítANO. H. L'>ao, o DESKNUANADO. 

DESVALIJADO, adj. e part. pass. de 
DcSvaLjar. Roubado do allbrge, roubado. 
— Foi desvaiijadu um dos cnminhantes, 
sem i/ue os outros jossem também desva- 
lijados. 

DESVALIJAR, v. act. (De des prefixo, 
e do italiano raligia). Tirar a mala ou 
alforge, a inatalutagem, desp jar, roubar 
um caminluiiite, pessoa que vai de jor- 
nada. 

DESVALIMÈNTO, s. m. (De des prefi- 
xo, e vahmentO). Perda, talta de vali- 
m nto, de favor, de protceção ; des valia, 
desprivança, desgraça. 

—1 Jcsainparo, privação de todo auxilio. 
DESVALÔR, s. m. (^De iles prefixo, e 

valor). Abatimento, depreciação, mingua 
do valor. — Desvalor das mi:rcadorias, 
pela abvmdancia no mercado ou falta de 
consumo. 

— DesVíilor d'artigos de moda, pelo 
desuso em que esta caiu rapidamente. 

— Desvalor das pessoas, perda da es- 
tima, credito, e reputação em que eram 
tidas. 

t DESVALVULADO, A. adj. (De des 
prefixo, e valvula). Termo de Botanica. 
Que não tem valvulas. — Fructo, capsu- 
la desvalvulada, privada de valvulas. 

DESVANECEDÕR, Á, adj. i Do tliema 
desvanece de desvanecer, cora o suffixo 
(idÔr«). Que desvanece, balda, frustra.— 
Desvanecedor das esjjernnças. 

— Que desvanece, enche de vangloria; 
diz-se das pessoas. - (rloria .lesvanece- 
dora. Successos desvanecedores. 

— Substauiivamente: Um Ueávanece- 
dor. 

DESVANECÊR, V. act. Dissipar, des- 
truir, aniquilar, fazer desapparecer. — 
Desvanecer as dores, o receio, o susto, a 
opinião, a lembrança, a memória. 

— Desvanecer os partidos, os boatos. 
— Desvanecer as esperanças d'alguém, 

frustrar, baldar, tirar da mente. 
— Inspirar vaidade, causar gloria, des- 

vanecimento. — «.Tornou-separa entre o$ 
pastores; e dalli com o mesmo traje, e 
caminho, que trouxera, se foi á primeira 
Ilha, donde no tempo conveniente se em- 
barcou liara terra firme, jjor se naò asse- 
gurar em coiza que o não josse: emfim, 
sahlndo ao porto, tornou a buscar os mon- 
tes solitários, e dezertos ; fazendo humil- 
de cabana á vista das arvores sylvestres, 
e penedos duros, em cujos lizos troncos, 
e pedras levantadas ficaraõ escritas as 
memórias de seus cuidados, que tem em 
viva lembrança os guardadores, e cantaü 
a seus rústicos instrumentos muitas vezes : 
alli escolheu po.ra sepultura de passados 
gostos o esquecimento; e para defensáõ 
contra os dhzejos a certeza do pouco espa- 
ço, que os bens durão; 2>ois quando se em- 
ptnhad mais com a vida, e desvanecem 
o pensamento, deixao a quem os susteu' 
tou desenganado. D Francisco Rodrigues 
Lobo, O Desenganado. 

— Devanecer a cabeça, fazer desvai- 
rar, fazer perder o tino, o juizo. Vid. 
Esvaecer. 

Desvanecer-se, v. refi. Evaporar-se, 
exlialar-se. — ilesvanec -r-se o espirito, o 
aroma, o cheiro d^alguma cousa. — Des- 
vanecer-se a nevou, a tempestade, o ru- 
mor, passar, acabar. — Desvanecer-se a 
jama, a gloria, o medo, dissipar-se, des- 
apparecer. — Desvaneceu-se a dòr, a sus- 
peita, etc., cessaram de incomniodar o 
physico e o moral. — A esperança des- 
vanece-se com o temj)o. 

— Vangloriar-se. Encher-se de vaida- 
de, de soberba, de presumpção, d'orgu- 
Iho, do jactancia, de vangloria. 

DESVANEGÍDAMENTE, ado. (De des- 
vanecido, com o suffixo «mente»). Com 
jactancia, desvanecimento, vaidosamente, 
com orgulho, vangloria.—Fallar, obrar, 
■proceder deíVanecidainente. 

DESV íKECÍDO, adj. e part. pass. de 
Desvanecer. Dissipado, desfeito, aniqui- 
lado. — A aurora tinha-se desvanecido, 
dissipado, dcsapparecido. 

— Teação desvanecida, frustrada, bal- 
dada. 

— Soberbo, jactancioso, vao, orgulho- 
so, cheio do vaidade, de prosuinpção. — 
Homem desvanecido por ter recebido lou- 
vores. 

DESVANECIMÈNTO, s. m. (Do desva- 
nsciUo, com o suffixo imento»). Vanglo- 
ria, vaidade, jactancia, soberba, presum- 
pção, Dtsvanecimento de cabeça, da 
forças. Vid. Esvaecimento. — Desvane- 
cimento d'esperanças, frustrarem se. Vid. 
Frustração. 
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— Desvanecimento da tensão, o aban- 
dono d'ella, a resolução de não pôr em 
pratica o que se tencionava fazer. 

DESVANTÁGEM, s. f . (De des prefixo, 
e vantagem). Inferioridade na lucta, no 
jogo, no combate, na disputa, ou era 
qualquer competencia. 

— Desegualdade d'uraa pessoa ou cou- 
sa, posição, estado, a respeito d'outra. — 
Ha quasi sempre desvantagem entre os 
combatentes, discursadores, concorrentes. 

— Tal indivíduo snffreu desvantagem 
considerável na sua fortuna, por causa de 
occorrencías impreuistas e irremediáveis. 

— Damno, perda, prejuízo, detrimento, 
inconveniente provindo de qualquer re- 
vcz, 

— E raro haver vantagens sem desvan- 
tagens ; tal é a ordem natural das cou- 
tas, quasi sempre acom2)anhadas de seus 
prós e contras. 

DESVANTAJÓSAMÊNTE, adv. (De des- 
vantajoso, cora o suffixo mente). Com 
desvantagem, incommodo, prejudicial- 
mente. 

DESVANTAJÔSO, A, adj. pe des pre- 
fixo, e vantajoso). Prejudicial, desfavo- 
rável. Uza-se especialmente para as cou- 
sas que trazera ou podem trazer desvan- 
tagem, prejuizo, detrimento ou inconve- 
niente.posição desvantajosa. 

— Clausula, partido, casamento des 
vantajoso. 

— Porto desvantajoso, mal escolhi-do, 
que difficilraente pode ser deffendido. 

DESVÃO, s. m. (Ue des prelixo, e vão). 
Espaço corapreliendido entre o forro do 
ultimo sobrado superior, e o tecto ; aguas 
furtadas. 

— Caza, espaço, vão, quarto, etc, que 
occupa a porta superior do prédio edifi- 
cado junto ao telhado, e que serve ordi- 
nariaraente para arrumaç<ão d'ol)jectos 
mais ou menos deteriorados ou fóra d'uso. 

DESVARIÀDAMÊNTE, adv. (De desva- 
riado, com o suffixo mênte). Com desva- 
rio, de um modo inconstante ; com deva- 
neios proprios de quem desvaria e se des- 
concerta, desvairadamente. 

DESVARIÁDO, adj: e part. pass. de 
Desvariar. Mudado, variado, diverso. — 
O tempo tinha desvariado ao ojnniões. 

— Delirante, extravagante, perdido o 
tino, dito desacertos. —Pensamentos des- 
variados. 

— Homem desvariado do juizo, louco. 
— Está desvariada com a febre. 
— Imaginação desvariada. 
— Depois de velho, tem desvariado. 
—Vario, diverso.—Os desvariados ca- 

minhos d'Ulysses. 
— Diverso, vario, differente.—Cores, 

pessoas desvariadas, cheiros ou aromas 
desvariados. 

— Pareceres, opiniões, votos desvaria- 
dos, desencontrados, oppostos. Vid. Des- 
vairado. 

DESVARIAMÊNTO, s. m, (De desva- 

riado, com o suffixo «mento»). Diversi- 
dade, differonça, variedade. 

DESVARIAR, v. act. (De des prefixo, c 
variar). Mudar, fazer variar. 

— V. n. Fazer ou dizer desvarios, de- 
lirar, tresvariar, não dizer cousa com tino, 
nem acerto, disparatar, desacertar como 
quera está delirante. 

NSo queres senào berrar ? 
Onde has d'ir, ou pera que? 
Pica minha mãe clionuido, 
So porque m'eu vim de lá ; 
Mas fica desvariando, 
Que tu cs do nosso bando, 
E pera sempre sera; 
Fez-te Deos secretamente 
A mais profunda mercê 
Em idade de innocente : 
Eu nào «ei se sabe a gente 
A causa porqu'Í8to he. 

GIL VIC., AUTO DA BARCA DO PURG. 

— De donde disse Tertulliano: que con- 
funde Deos com szias traças toda a sabe- 
doria humana, fazendoa desvariar, nos 
juizos que deita, sobre aualiar os estre- 
mos de seu diuino amor: Sit plane (inquit) 
stultura si de nostro sensu iudiceraus 
Deum: Quer dizer de todo se perde o jui- 
zo humano sobre considerar a Deos prezo, 
açoutado, & escarnecido, porque não al- 
cança os segredos de tamanhos mistérios: 
porem a verdade he, que aonde falta o 
saber humano, & aonde em nenhua ma- 
neira chega o entendimento dos homens, 
ahi se acredita, & realça muito mais o 
poder, & sabiduria de Deos.» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 5G. 

lie tam conhecido o dano, 
Que em seus amores se alcança, 
Qu(! nenhuma confiança 
Se pode ch imar engano : 
Ile vontade, e lie poríia 
De hum coraç lõ enlevado, 
Que de muito affeiçoado, 
Como doudo desvaria, 
Ninguém se pôde queix ir 
Do mal que rielhis iho vem, 
Pois naõ enganaõ ninguém, 
Se se quer descngan ir. 

FRANO. R. Lono, ECLOGAS. 

—Discordar.—A jama desvaria a cada 
momento. 

— A testemunha desvariou no seu de- 
poimento. 

DESVARÍCADO, a, adj. (Do latira di- 
varicatus). Termo de Botanica. Dividido 
em muitos ramos longos, apertados uns 
nos outros, formando ângulos obtusos. 
— Tronco desvaricado.— «Pamos desva- 
ricados (divaricati), quando são esparra- 
Ihados, dispersos, sem ordem, e formão 
com o tronco ou entre si ângulos muito 
obtusos xeranthermum annuum, cucubalus 
bacciferus).» Felix Avellar Brotero, Tom. 
I, p. 37, 

DESVARIO, s. m. (De des prefixo, e 
vario). Delirio, desconcerto da faculdade 
intellectual, causado por alguma enfermi- 
dade ou paixão veliemcnte. 

— Disparate, loucura, desacerto, ex- 

travagancia, desatino, absurdo erro, cul- 
pa, extravio da razão. 

— Os desvarios da razão, desvios. 
— Desvario, disardia, desvairo. — 

vista per Nós a dita Ley, dizemos, que por 
quanto foi feita no tempo das guerra» 
passados, e agora polia graça de Deos 
os nossos Pegnos som em paz e asses- 
sego com os Pegnos de Castella, quando 
acontecer, o que Deos defenda, que sejo, 
desvario antre os ditos Pegnos, Nós hor- 
denaremos ácerca das ditas tomadas o yu® 
entendermos por serviço de Deos, e nosso, 
e bem dos nossos Pegnos, em tal guit^ 
que os povoos ajam conprimento de Justi- 
ça.» Ordenações Aífonsmas, Liv. v, Tit. 
66, § 13. 

Correm turbas as íguas deste rio, 
Que !i3 rapidas enchentes enturbárào; 
Oò ílorecidos campos se seccárão; 
Intratavol se fez o vi.lle e frio; 
Passou, como o verão, o ardente estio, 
Ilumas cousas por outras se trocárão : 
Os fementidos fados ja deixarão 
Do mundo o regimento, o desvario. 

CAM., OBRAS, SON. 19.5. 

— Os povos pagam os desvarios de seus 
reis; loucuras, grandes desacertos. 

Oh ! nào praza a San Marçal 
Co'a ribeira nem co'o rio ! 
Cuidão líS que he desvario 
Haver ca tamanho mal: 
Venha a negra prancha ca ; 
Vamos ver este segredo. 

OIT,. VIC., AUTO DA BAItOA DO INF. 

VÓS dais O ser, e a graça A formozura, 
A' vida gosto, a Amor o senhorio, 
A'8 almas sujeição, força á vontade. „ 
Sem vós que presta Amor V que vai ventura ■ 
O juizo. o querer, !i liberdade 
Ile engano, doudice, e desvario. 
Oífensas, que rendem tam boa satisfaçaõ. 

FRANC. R. LOBO, PRIMAVERA. 

Os peixes deste pégo 
Prendendo astutamente em seu remanço, 
Zombando de Amor cego, 
Somente em meu querer vivo, e descnnço; 
Do iimor o senhorio 
Tenho por graça, engano, e desvario. 

IDEM, IDIDEM, 

VÓS, rosto, em cuja vista desconfio, 
Por ser entre taes raios, lindo c bello, 
Bem podeis ter seguro como cm fio 
O coraçaí), que atardes num cabello : 
Fogir de vós ninguém, he desvario; , 
Que como com hum cordel podeis prendei i 
E desde a tésta á boca a quem vos vê 
Dareis tratos de corda, e de polé. 

IDKM, o DKSENGANADO. 

DESVELADAMÊNTE, adv. (De desve- 
lado, com o suffixo «mente»). Com dc»^ 
velo, diligentemente, com zelo e ci» 
do, assiduamente, applicadaraente. ^ 
balhar, bigiar, cuidar desveladaine 
em alguma cousa. i 

t DESVELADÍSSIMO, A, adj. super ■ 
de Desvelado. , -i 

DESVELADO, A, adj. (De desvelar^' 
Sora véo, privado de véo. pj.j. 

— Adj. part. pass. de Desvelar* 
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vado de somno, que nSo dorme. — Pas- 
tar toda a noite desvelado. 

— Inimigo desvelado, impedido de 
dormir. 

— Figuradamente : Vigilante, solicito, 
diligente, que se desvela, exacto, estu- 
dioso, applicado, cuidadoso em fazer al- 
guma cousa; pontual no cumprimento dos 
seus deveres. 

— Tinha-se desvelada no cumprimen- 
to das suas obrigaçdes. 

— Olhos desvelados, attentos. 
— NSo dormido, álerta, vigilante, ron- 

dante. — Tinha desvelado constantemente 
pura observar os movimentos do inimigo. 

DESVELAMÈNTO. Vid. Desvelo. 
Desvelar, v. act. (De des prefixo, e 

*6lar). Acordar, tirar, impedir o somno, 
despertar, fazer estar desperto vigiando 
com attençào, causar vigilia. — nDeses- 
Pfrastcs de vosso descuido a tempo que 
jà me desvelavaõ outros cuidados: nad 
^os aconselho que torneis a seguir os de 
9^^ fogistes; que quem enjeitou javores, 
?we podia possuir sem competencia, naõ 

razad que, com ter inveja a outrem, os 
P^rtenda de íioto.» Francisco Rodrigues 
Lobo, O Desenganado, p. 134. 

— Figuradamente : Fazer estar desve- 
Ííi^do, excitar vivamente a attenção. — 
Desvelar o inimigo, impedil-o de descan- 
Çar dormindo, fazel-o estar álerta. 

— V. n. Não dormir, velar continua- 
ttiente, estar de vela, vigiar doentes, etc. 

■— Desvelar-se, v. refl, Figuradamen- 
Haver-se com muita vigilancia, soli- 

citude, cuidado e attenção. 
■— Applicar se com zelo, com cuidado ; 

®smerar-se, pôr toda a attenção e desve- 
lo em alguma cousa que se pretende exe- 
cutar. 

E os que se châvelárão, 
Stí das estrellassouberâo, 
Foi que a eatreila que olhárão, 
Estil onde a puzerão, 
E faz o que lhe mandárilo. 

OIL. VIO., AUTO DA FEIRA. 

—■ «Andando ao longo da costa vendo 
^uellas obras da natureza, lançando os 
olhos a todas as partes, porque com a oc- 
'^^pação delles o seu cuidado algum tanto 

desvellasse, viu antre duas pedras, 
^^de a agua fazia remanso, um batei gran- 

preso por uma corda fóra na terra, e 
dentro delle dous remos postos em seu lu- 

sem nenhuma pessoa, que os qover- 
de que se muito espantou.» Fran- 

cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
56. — uRoçalcaò depois de ter dado 

'"leitos combates á cidade, de noite & de 
desesperado de ha poder ganhar se- 

^0 per manha, mandava de noite tanger 
^rna trombeta, em lugar que se ouuisse 

cidade, ao som da qual os nossos se 
^^''^auão sempre, cuidando que vinhuo so- 
^^iles (6 como isto era todalas noites, 
^ Vilela uãose de maneira, que de cansa- 

do vigiar, andauào todos tam ator- 

doados do trabalho que se não sabiào dar 
ácordo, nem teueram outro ramedio, se 
não o que lhe Deos mandou por via de 
loão machado, que era capitão de huma 
companhia de Turcos, c6 dos Portugue- 
ses, que Ia andauão catiuns, o qual scre- 
ueo a Diogo mendez, que em guarda da 
trombeta que tangia cada noite, punha 
Roçalcam ás duas amores huma compa- 
nhia de soldados, aos quaes se saíssem os 
tomar ião facilmente.» Uamião de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii, cap. 
21, p. 115. 

Minha alma, que conhecia 
De meus tntdcs o interesse, 
O grande preço, e valia, 
Naõ quiz que o corpo tivesse 
Glorias, que eila merecia : 
Míis o corpo njaguado 
Na vingança se rfeífffla, 
E com o que tinha lançado 
Anda por se apartar delia, 
De inveja de meu cuidudo. 

FKANC. B. LOBO, PItIMAVEIlA. 

Trabalho por esquecer 
lium cuidado, que nie mata : 
E quando peor me trata, 
Então meuob pôde ser 
Este mal, que'assim me c insa 
Por quem tanto me de.iv.llo, 
bem nunc i lhe aciiar mudança, 
Como vive da lembrança, 
Ile o remedio esquecello, 
Porque he parte da saúde. 

IDEM, IBIOEU. 

Falo de mim, que bem sei 
Que podem lauçarme em rosto 
Que sou Protheu em meu^osto. 
Pelas formas que lliedei; 
Tu, que tanto te desvelai, 
Com tuas desconfianças. 
Aprende a fazer mudanças, 
Poderás viver entre elias. 

IDEM, ECLOGAS. 

t DEVELEJADO, adj. e part. pass. de 
Desvelejar. Colhido o panno, diminuído 
as velas, quo desveleja ou navega com 
poucas velas. 

DESVELEJAR, v. n. (De des prefixo, e 
velejarj. Termo Náutico. Seguir cm di 
recção opposta áquella em que se ia na- 
vegando, tomando outro rumo ; colher o 
panno, navegar com pouca vela. 

— Amainar as velas. 
DESVELO, s. m. (De desvelar). Vigi- 

lancia, diligencia, zelo, grande cuidado, 
applicação que tem o que vigia, e deixa 
do dormir por alguma cousa que exige 
uma attençào assidua, uma vigilia con- 
stante.— Fazer alguma cousa com todo o 
desvelo. — Ser o objecto dos desvelos de 
alguém. — Os meus desvelos, cousa ou 
pessoa que occupa todos os meus cuida- 
dados, toda a minha attenção. 

— Perda de somno, vigilia, insomno- 
lencia—Caído em desuso. 

DESVENCILHAR-SE, v. ri'Jl. (De des 
prefixo, e vencilho). Desatar-se do ven- 
cilho, sair, soltar se do vencilho. Vid. 
Desenvencilhar-se. 

desvendado, adj. e part. pass, de 

Desvendar. Que se desvendou, quo des- 
vendou, sem venda. —■ Tinha desvenda- 
do os olhos. 

— Figuradamente : Descoberto, des- 
mascarado, patenteado. — A malícia, a 
fraude, a hipocrisia foram desvendadas. 

DESVENDAR, v. act. (De des prefixo^ 
e vendar). Tirar a venda dos olhos; fa- 
zer ver claramente.—Desvendar a deuia. 

— Desvendar-se, v. refi. Cair a venda 
ou mascara, descobrir-se.—Desvenda se 
a f raude á mais pequena analyse.—Des- 
vendou-se o engano, a traição que se ha- 
via tramado contra alguém. 

—Figuradamente: Desvendaram-se-lhe 
os olhos, conheceu o seu erro, cegueira 
em que estava, ou a paixão que lhe offus- 
cava a razão. 

DESVENERAÇÃO, s. /.(De des prefixo, 
e veneração). Irreverencia.—Falta de ve- 
neração, desacatamento. 

DESVENERADO, adj. e part. pass. de 
Desvenerar. Desacatado, desconsiderado. 

DESVENERAR, v. act. (De des prelixo, 
e venerar). Desacatar, faltar á venera- 
ção devida, tratar com irreverencia. 

DESVENÓSAS, s. f. pl. (Do des prelixo, 
e venosas). Termo de Botanica. Que não 
tem ycias.—Folhas desvenosas, privadas 
de veias, de ramificações venosas. 

DESVENTREGÂDO, A, adj. Termo An- 
tigo. Esfaimado, sôfrego, alambazado, co- 
milão. 

DESVENTURA, s. /. (De des prefixo, o 
ventura). Infortúnio, má ventura, desdita, 
infelicidade, má fortuna, desgraça. 

Oh Neptuno, lhe disse, não te espantes 
De Bacchoiios teus reinos receberes, 
Porque também co'o3 grandes e possantes 
Mostra a fortuna injusta seus poderes : 
Mauda chamar os deoses do mar, antes 
Que falo mais, se ouvir-me o mais quizerea ; 
Verão da desventura grandes modos : 
Ouçam todos o mal que toca a todos. 

CAM., i.cs., c. VI, est, lõ. 

— «E eu indo traz a donzella per a a 
tomar, e saber porque o -fizera, se me sal- 
vou com ordenar o mais que depois sncce- 
deu. Elrei, não podendo encubrír a pai- 
xòo, que lhe daquellas cousas nascia, com 
lhe parecer, que sua desventura o causa- 
va, mandou logo saber d'Oni^taldo e Dra- 
miante se eram mortos, pera lhe dar se- 
pultara conforme a suas pessoas ; acharam 
que os levaram dallí uns frades do mos- 
teiro da Clara Victoria, pera os cura- 
rem.« Francisoo de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra. 

Prodígios, ti-rremotos, desventuras, 
Campos talados, terras abraz.ulas. 

VIIIIATO TKAO., c. III, esl. 65. 

—«Quse illumenat omnem liominem ve- 
nientein in hunc munduni, (& quando ja 
quiseram conhecer a desuentura, & des- 
emparo em que os pusera sua ingratidão, 
Joy a tempo que lhes não aproueitou, co- 
mo Christo nosso Senhor lhes tinha dito 

\ 
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tm aquellns palnuras de São Toão. Ego 
Vadam, d qnoerotía me. ■> Fr. Thoniaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, p. 70. — <iPor- 
que aquúle por razão do peccado se so- 
geita ao demonio, & ae faz vixsf.alG seu, 
sogeito a toda a miséria, & desuentura, 
pois como aqui prouou Chrixto nosso Se- 
nhor hfí seu rcyno chyo de discórdia, & 
sem firmeza alguma, que isso quer dizer. 
Regnum in se ipsum diuisiim dessolabi- 
tur. D Idem, Ibidem, p. 92.— «E tempe- 
rando Tiuma Corna,nuza, que trazia, em 
quanto Lereno inclinado sobre o hraqo o 
escutava, assim dizia: 

Deidades da espessura, 
Ninfea. qiU! nVgiia viveis, 
Chagai juiitiis, e ouvirei» 
Desconcertos da ventura; 
Fontes, e iirvores vizinh-is, 
Flores varitis, htn-vns verdes, 
Se vossos beus ver (|iiiz"rdes, 
Ouvi desventura^: iniuhas •, 
Cabnís, qui! a vosso a>ibc)r 
Vos peiK.lurni.'* dns rochedos, 
Ouvi d entre esses penedos 
Queix;ir ao vosso pastor. 

FRANC. B. LOBO) PHIJIAVKRA. 

Se, por ter piidecido poucos annos, 
Tudo o que eui hiiin sujeito .se pennitte. 
Por seiiirazoeiis de amor. e da ventura. 
Querem que vaò creícen Io Si inpre os danos, 
E em certo uiod^j se] lõ sem limite, 
No alheio m il, e própria desvenUira ; 
He em mim tam segura, 
E provada a firmeza, 
Que em seu favor mo daò a nova empreza. 

IDKM, o DKSENOANADO. 

Tudo nestes eoutoruos sào cuidados, 
Nascidos da tamanha ãe-svcntnra, 
Piza sem donoo gado asemeadur:i, 
Jíl se nào vê na Aldea entrar cajados. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 40 (3.* cd.). 

Estes sào 08 motivos, porque entendo 
Que remedio o meu mal nunca teria, 
Inda que fosse séculos vivendo •, 
Mas ai. que já de longe parecia 
Que o coraçào pres igo verdadeiro 
Tão grande desventuram^ dizia ! 

IDEM, tniDESI, p. 103. 

Nào sei se meu amor já se murmura 
Entre os pátrios, e estranhuB pescadores, 
Que sabetn desta minha desventura. 

IDEM, iniDÉM, p. 210. 

DESVENTURÁDAMÊNTE, adv. (De des- 
venturado, com o suffixo «mentem). Des- 
ditosamente, por desventura, infelizmen- 
te, por uma fatalidade, desgraçadamente. 

DESVENTÜRÀDO, ad,j. e part. pass. de 
Desventurar. De.sditoso, infeliz, desafor- 
tunado, desgraçado, sem ventura. 

— Miserável, que carece de todos os 
meios de subsistência. — «Obras nos faz 
fazer a pobreza que éramos obrigados a 
ellas por virtude ; muytos a cousas gran- 
des se aventuram de i^esventurados, achun- 
do-se famintos do necessário e fartos de 
o esperar.» D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 04. 

DESVENTURAR, v. act. (De des prefi- 
xo, e ventura). Privar da ventui-a, tor- 

nar infeliz, fazer desgraçado, infelicitar. 
— Desventurar com desilens, esquiuan- 
ças. 

DESVENTURÔSO, A, adj. (De des pre- 
fixo, e venturoso). Termo do Poesia. 
Desventurado, sem ventura, dcsditoso. 

DESVERGONHA s. f. (De des preiixo, 
e vergonha . Falta de vergonha, de pejo ; 
impudencia, descaramento. — Desvergo- 
nha do citrti'zão. 

" Desvergonha de meretriz, despojo 
impudico. 

DESVERGONHADO, A. Vid. Desavergo- 
nhado. 

Dr.sviirr/nnhadns dim^. que snnguo. o lagrimas 
Dus Pivôs sào. e dos Ch''istào3 confisco; 
Dou.-', que o ."izo do vulgo tr;,i)stornarão. 

FRA.NU. M. Dii NASC., DliRAS, tOUl. VIU, p. 305. 

DESVERGONHAMÊNTO, s. m. (Dc des- 
vergonha, com o sntiixo "mento»). Des- 
caramento, impudencia. Vid. Desav:/go- 
nhamento. 

DESVESTIDO. adj. o part. pass. de 
Tesvestir. Que está ainda por ve.stir ou 
em trajos menores. «E em caualgan 
do ElRey dentro do Terreiro dos l'aqos, 
perguntando aas portas do PrincJpe, e 
Princeza por < lies, se detere ham pouco, 
a que o l'rincipe deceo, e niosfraivlose 
ainda desvestiüo, joy honesta escusa de 
o nom poder acompanhar.» Inéditos d'His- 
toria Portugueza, p. lol. 

— Despido, despojado, despojado dos 
seus vestidos. 

DESVESTÍR, V. act. (De des prefixo, e 
vestir). Tirar os vestidos a alguém, aju- 
dal-o a despir sc. 

— Desvestir-te, v. refl. Deixar os ves- 
tidos. 

DESVIÂDO, adj. e part. pass. de Des- 
viar. Afastado, separado, esgarrado, apar- 
tado do caminho, physica ou mora mente 
fallando.—Desviado do caminho, do tri- 
lho.— «Não perdia Lereno a lembrança 
do que lhe contara o pescador, e cada hora 
imaginava o que podia ser de Lizea, se 
tornaria a,o valle desconhecido, para onde 
já sabia o caminho: porem tornava a cui- 
dar que ficara cerrado, e dia avizada 
que por alli não tornasse, pondo-lhe em 
condiqaõ perder a vida; em quanto estes 
cuidados o comhatiaõ negando-lhe de noite 
repouzo, e de dia o soeego, se chegava o 
em que o sabia Astreo havia de dar suas 
repostas aos pastores, e estando Lereno 
com seu amigo Pavanio d vista do reba- 
nho, que pascia á sombra de hnns alamos 
desviados da praia, lhe j)erguntou (Me 
quem era o sábio, e aonde vicia, que de- 
zejava por extremo saber a sua.» Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, Primavera. 

Com este mal te ticharias, 
Se, como agor ■ dizias. 
Por esse o visses troc:!do. 
Nào a,-semflhes e iguales 
lium damno tam dfeigii il ; 
Que o teu mal tem eo ser mnl 

Inveja tem muitos males : 
Com qiialqu T outro faz liga. 
Por desviado que esteja : 
Ver-.'is odio sem inveja ; 
Inveja a todos obriga. 

IDKM, ECI.OCIAS. 

—Mas como mandarei esta carta ? Não 
sei d,e certo, disse Oriano: o lugar, onde 
estamos, he hum navio; e a gente, yw® 
nelle vai, ou são marinheiros, ou criado 
do senhor delle: o nosso apozento esta 
aqui mui desviado ; tu mm sabes o nomes 
a quem has de escrever; nem conheces de 
quem pod.erias fazer mais confiança,^ 
Idem O Desenganado. 

— Figuradamente : Desviado da razão, 
da verdade, do dever, etc. 

— Desviado da opinião, do parecei", 
não conforme, afastado. 

— Desviado do dezejo, intento, proje- 
cto, emjireza, etc. que tomou direcçào di- 
versa.— «Estando o Emperador com to- 
dolos Cavalleiros de sua casa praticando 
nas cousas passadas, e quam desviadas 
succederaT) do que elles esperavao, viro-O 
entrar por meio da falia tres CavaUei'>'0^ 
armados de humas armas de pardo qu/i^'' 
teadas de encarnado á maneira de cunhai/ 
e nos escudos em campo negro traziao 
fama mui estranhamente pintada.» Baf" 
ros, Clarimundo, Liv. u, cap. 14. 

— Reyiões, terras desviadas, distanteSj 
arredadas, retiradas, remotas. 

— Logar desviado, remoto, apartado 
do trato da gente. 

— Baldado, repellido, rechaçado^ 
trado. — Tinha desviado o golpe 
contrario lhe destinava. 

— Di suadido, despersuadido. — D®®" 
viado de levar por diante algum proje' 
cto ou empreza dcsacertada. 

— Caminho desviado, atalho, carreij'0' 
— Figuradamente: Meio breve o rapi"" 

de conseguir alguma cousa. 
— Diverso, diíFerento. — Desviado 

circumstancias, da verdade, da realidaa^> 
dos Jactos. 

DESVIAR, V. act. (De des prefixo, 
via). Apartar, tirar do verdadeiro 
nlio.—Atormenta desviou a náo do po'' 
a que se destinava. — Um guia inexp^ 
riente desvia a gente da es'rada. 

— l''iguradamcnte : Desencaminhar, 
duzir a seguir caminho errado, apartai 
intento, dissuadir do que ó acertado-_ 
íitíe o Padre, ou Madre jossem cathoh'^ 
christaaus, e o filho, ou filha fossem 
que perfeitameiUe nom creessem em " , 
Santa Fé Catholica, desviando do ^ 
mento da Santa Madre Igreja, em 
poderá o Padre, ou Madre exherdai 
mente esse filho, ou filha: e essa^ 
exherdaçom será lidema e soficiente 
esse jilho, ou filha serem exclusos 
herança.D Ordenações Affonsinas, ' 
Tit. UÜ, § 20. - ■•Dom Joham per 
de Deofi Riy de Portugal, e do "'jj^sti' 
A todollos Corregedores, Juizes, ^ 
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Ças des nossos Begnos, que esta Carta vir- 
des, ou ho trelado delia em pubrica forma 
per autoridade de Justiça, saúde. Sabede 
que a nós he dito, e acemos j)er certa e 
'Verdadeira enformaçom, que muitos nossos 
naturaaes e sobditos, que forom casados, 
nom temendo Deos, nem os seus manda- 
dos, nem as defesas, e Hordenaçooens sobre 
esto postas pelos Reyx nossos antecessores, 
® per nós, vivem em peccado mortal, teendo 
P'íd)ricamente barregaãs : e porem esguar- 
dando nós sobre esto ho encarrego, que nos 
peos deu dos moradores destes Regnos, e 
'ínclinando-nos a ello o amor natural que 

avemos, disejando guarda, e bem de 
tuas almas, corpos, e fazendas, -que Deos 
nom seja per elles anojado, e querendo es- 
quivar, e desviar Ao dito peccado, e grande 
dapno que se por ello recrece: Teemos por 
bem e Estabelecemos, que daqui em diante 
(iquelles que som e forem casados, e teve- 
1'em barregaãs theudas, que pola primeira 
W«z essas barregaãs sejam degradadas dos 
lugares, e termos, em que morarem ; e pola 
t^gunda vez sejam degradados de toda a 
correiçom ; e polia terceira sejam açouta- 
dos pubricamente, e degradados da correi- 
Çom: e que por cada hiiã vez aquelles que 
^ teverem,paguem aquellas penas, que som 
'^ontheudas nas Hordenaçooens sobre esto per 

feitas, e pelos Reyx, que ante nós fo- 
''ow.ii Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 
20, § 24. 

—- Separar, afFaatar, pôr distante. — 
Desviar alguém de perigos, de trabalhos. 

<íAssim o trouxe comsigo pera lho res- 
^ituir, e depois que o cá teve nunca o mais 
deixou; antes diz, que se por força d'ar- 

não houver algum cavallairo que o 
o terá pera sempre. E se açode al- 

9^ern a isso, saem-lhe cinco cavalleiros, 
tem dentro e vencem-no logo; e se vem 

de um não os consentem, ante ás bom- 
"^rdudas os desviam do castello.-» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 74. 

Oli chagado de nni, que esta he outra demanda! 
Oh Deus meu! e porque me persegues ? 
Contra mim períias, 
Sabendo que nada são os meus dias! 
Minha alma s'enoja ja de minha vida, 
E como asetta he minha partida : 
^nhor, meu Senhor ! porque te desvias 
De tua guarida ? 

OIL VIC., AUTO DA JIIST. DB DEUS. 

— O interesse desvia o homem do ca- 
'"^'ínho da honra. 
. Desviar d,'alguém perigos, trabalhos, 
^^^ommodos que possam sobrevir. 

là se inclinava a leda frota ; 
Mas a deosa em Cythera celebrada, 
Vendo como deixava a certa rota, 

ir bu8C:ir a morte nào cuidada, 
consente que em terra tão remota 

perca gente delia tanto amada; 
^com ventos contrários a desfm 
Donde o piloto falso a leva e guia. 

cam., lus., c. I, est. 100. 
VOL. n—121 

— cAi amiga Fílena, disse Alderiva, 
não ouso de lhe faliar, porque me mata 
dizendo que eu a vendi consentindo mi- 
nha prima na sua camera, por saber par- 
te de tudo, mas ainda que estas cousas 
diga, eu vos prometo que busque todo re- 
medio pera a desviar disso, e amansar 
em quanto poder: e porque naõ venha a 
saber que foliamos ambas, ivos em boa 
ora, e daqui a dias tornai cá, e darvos-ei 
conta do que passa. Filena, inda que isto 
a naõ descansou muito, ao menos ficou al- 
gum pouco consolada, vendo que tinha da 
sua parte a Alderiua.D Barros, Clari- 
mundo, Liv. iii, cap. 19. 

— Obviar, evitar, obstar. — Desviar 
alguém de chegar ao conhecimento d'algu- 
ma cous a, evitar que saiba a verdade.— 
aE cuidando que por esta maneira o al- 
cançaria mais prestes, fez se grande ser- 
vidora de Clarinda, e algumas vezes dor- 
mia com Alderiva sua prima, e dava-lhe 
a entender que sabia parte dos amores 
de sua Senhora, mas nunca lhe Alderiva 
confessou a verdade, antes a desviava 
desta presumpçaõ.T) Idem, Ibidem, Liv. 
II, cap. 18. 

— Deixar de cumprir vontade, desejo, 
dever. —Desviar da boa intenção.— <iAs- 
saz de pouco conhecimento teria, respon- 
deo elle, quem naõ aceitasse quanta mer- 
cê lhe Vossa Alteza nisso faz: e creia, 
que se me eu naõ me achar empenhado 
com a palavra que dei a Bracalar, eu o 
fizera: mas já lhe tenho dito a causa, que 
me obriga a fazer primeiro esta jorna- 
da, e deshi se algum impedimento mji naõ 
desvia, eu lhe tornarei a obedecer em tudo 
o que me mandar, e eu com razaõ possa 
fazer.D Ibidem, Liv. ii, cap. 40. 

— Desviar de logar, interceptar, pri- 
var de coramunicações. — «A Peor guer- 
ra, que os Mouros nossos imigos podiam 
fazer, e per muytas vezes fezeram a Ma- 
laca, depois que a ganhamos, foy desuiar- 
Ihe os nauios, assi do trato, como dos 
mantimentos, que eram, e sam toda sua 
vida, e riquezas, por nam ter outros cam- 
pos, que laurar, ou semear.t> Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. v, 
cap. 7. — nE velejando ja a huma parte 
ja a outra da terra, por tomar lingoa, 
ou discobrir rasto dos imigos; mas como 
elles nam pretendiam mandar nouas dian- 
te, onde leuauam as proas, assi se des- 
uiàram da costa, que per toda ella nam 
acharam os nossos embarcaçam, de que 
podessem saber o que desejauam.f Ibi- 
dem, Liv. V, cap. 18. — a Estava o lu- 
gar com a saudade da noite, e com os 
accentos da cantiga de Lereno taõ triste, 
que só lhe jáltava, para o igualar, o sen- 
timento: e como só este bem lhe parecia, 
esqueceu-se da jornada que lhe J oitava, e 
de tudo o mais que naõ eraõ seus suspi- 
ros : mas como este repouzo naõ pôde dar 
descanço, nem sua sorte lho consentia, le- 
vantou-se, tomou o çurrad, e foi por hum 

valle abaixo bem acompanhado de arvo- 
res, que o faziàõ mais escuro, até chegar 
á queda de huma ribeira, onde entre mui- 
tos alamos, e freixos appareciaõ cabanas 
de pastores: dalli sahiraõ os rafeiros a 
lhe ladrar; e quando elle com o cajado os 
desviava, sahio hum pastor da porta, e 
perguntou: Sois esse, que tantas horas ha 
que vos espero'^ NaZ devo ser eu {respon- 
deu Lereno) quem esperais, porque naõ 
sou desta ribeira; antes pela noti saber 
errei o caminho que levava: peço-vos que 
me encaminheis para a Aldea.i Francis- 
co Rodrigues Lobo, iPrimavera. 

Elle por nSo determe em mais perigo, 
Assim quazi chorando me dizia : 
Althéa, quem achAra aqui contigo 
Quem tam longe te traz na fantazia; 
Ati esposo, a mim ura caro amigo 
A Dorte de invejoza nos desvia, 
Naõ ja guardando gado noutra serra, 
Mas buscando perigos noutra guerra. 

FBANC. R. LOBO, PRIMAVEBA. 

— «Quem haverá, que naõ estime ou- 
vir cantar a este estrangeiro, sem que ou- 
tra sujeição desvie este bem? e quem não 
quererá mal a amor, e á ventura de quem 
elle se queixava'^ E porque este seu com- 
panheiro naõ deve ter menor merecimento, 
dezejo que queira de meu erro alguma 
justa satisfação,t) Idem, Ibidem. 

I?em faz por me entreter nestas demoras 
A Fortuna outra vez com esperanças, 
Que de falsas imagens são pintoras; 
Mas eu que a temerárias confianças 
Já ouvidos nSo dou, seguramente, 
Desvio do desejo estas lembranças. 

J. X. DK MATTOS, RIMAS, p. 230. 

— Tolher, embaraçar, estorvar.—Des- 
viar os meios de conseguir alguma cousa, 
de chegar a um fim. 

— Desviar os golpes, evitar, esquivar, 
declinar. 

— Desviar a estocada, rechaçar, reba- 
ter, repellir. 

— Desviar o dinheiro da sua devida 
applicação, extraviar, desencaminhar. 

— V. n. Apartar-se.. 
— Desencaminhar as cousas, frustar o 

bom êxito d'ellas, transtornar-lhes o bom 
resultado. 

— Desviar-se, v. refl. Apartar-se, arre- 
dar-se, pôr-so distante ou destanciar-se, 
aíFastar-se.—Desviar-se d'alguém. 

— Desviar-se d^algum sitio. 

Dizes bem : melhor he nos desviemos, 
Porque nos naõ divizem nem por sonho; 
'>ue huma só, que nos veja, as nüo veremos. 

FRANC. n. LOBO, BCLOOAS. 

— Desviar-se do rumo, da direcção. 
— Desviar-se do perigo, do logar, da 

briga. 
— Desviar-se oo caminho, do mar, da 

terra. 
— Figuradamente : Desviar-se do pa- 

recer, da opinião, da vontade d'alguem. 
— Desviar-se do estudo, do assimpto. 
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■—Desviar-se áo castigo, da óbediencia. 
— Desviar-se do trabalho, da virtude. 
DESVÍO, s. m. (Dc desviar). Aífasta- 

mento da via; acto de desviar-se; apar- 
tamento do caminho que se seguia; volta 
que se dá dirigindo-se a algum logar. 

Aqui feita do barbaro Gentio 
A superstieioaa adoração, 
Direitos vào, sem outro algum desvio, 
Para onde estava o Rei do povo vào : 
Engrossíindo-se vae da gente o fio. 
Co'o8 que vem ver o estranho Capitão : 
Eatào pelos telhados ejanellas 
Velhos e moços, donas e donzellas. 

CAM., Lus., c. VII, est. 49. 

—Volta que dá um rio, seio que forma 
no seu curso. 

— Saída das aguas d'uma corrente, 
corrego, ribeiro, regato, do seu leito, já 
por casualidade, já por obra do homem, 
principalmente com o intuito de se apro- 
veitar d'ellas quem não tem direito a in- 
tfoduzil-as nas suas fazendas. 

—Logar escuso, desviado, occulto; re- 
tiro. 

Cada qual no juízo, e na figura 
Naõ tem parte, que Amor naò satisfaça; 
A graça faz inveja á formozura, 
Que 08 poderes tomou da mesma graça ; 
Se á alguma foi escaça jia ventura, 
Naõ foi a natureza em nada escaça, 
Nem avarento Amor, que em tal desvio 
Lhe deu de toda a terra o senhorio. 

FEANC. B. LOBO, TRIMAVERA. 

Sil. Ninfas deste alto rio, 
Driades, Faunos, Sátiros, Silvanos, 
Que aqui neste desvio 
Gozais da longa idade eternos annos, 
Ouvi todos meu canto. 
Digno de tanta inveja como espanto. 

IBIDEM. 

Corri o fresco valle, e seeco monte, 
A dura penedia, o verde prado. 
Os cerrados, cabanas, rio, e fonte. 
E quando descancei, naõ por cansado, 
Mas por naõ ver lugar, que já buscasse, 
^ue quantos já te achei tinha buscado) 
Entam ordena a sorte te encontrasse 
Neste desvio ; e logo conheci 
Que outro modo buscava, em que te achasse. 

IDEM, ECLOOAS. 

Olha, daqui verás Tirse, e Montea, 
Que sentadas ao longo deste rio 
Cantaõ, e os gados tem na branca arêa: 
Ouçamo-los daqui deste desvio. 

IBIDEM. 

— Figuradamente : —<íEm outras dava 
hum desvio tau isento como se fora a mais 
livre mulher do mundo: porém tornava 
logo a abrandar-se com receio que per- 
dendo Clarimundo a esperança, faria 
alguma cousa de si: e ella também per- 
desse o que desejava.D Ban'os, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 6. 

Quanto eu tinha os olhos já 
Correndo as aguas em fio, 
E o coraçaõ tal está, 
Esta dor naõ tem desvio ; 
Quem a sente o saberá. 

FBARC. K. LOBO, EGLOOAS, 

DESV 

He esta aquella fó, com que algum dia 
Passando a cahna juiitos desta fonte, 
Mil vezes teu amor me promcttia : 
Ser mais claro que o Sol, firme que o monte ¥ 
Nào juravas então, se eu te não cria, 
Qse ao passar uma vez aquella ponte, 
Ainda com ella fosses ter ao rio, 
Se tivesses na fé qualquer desvio 1 

J. X. DE MATTOS, llIMAS, p. 171 (3." cd.). 

— AíFastamento da moralidade, da ver- 
dade, do recto caminho, do bom proceder, 
da virtude. 

— Esquivança, desaffecto. 

Mas tu esquecida ja do bem passado, 
E do primeiro amor, que me mostrastes, 
Teu coração de mi teens apartado, 
Nào menos que do valle t'apartaste, 
Não te quero eu a ti mais qu'a meu gado, 
Não sou eu mesmo aquelle que tu amaste? 
Onde o meu erro viste, no desvario, 
Que pode merecerte hum tal desvio f 

CAM., ECLOGA 5. 

—Acto de se apartar uma cousa de 
nós.—Os desvios da Jortuna. 

— O que embaraça, estorva, faz sair 
da direcção que se levava, no sentido phy- 
sico e no moral. 

— O que obsta á realisação d'uma em- 
preza, a uma tentativa, balda a execução, 
torna irrealisavel uma cousa. 

São estes Sacerdotes dos Gentios, 
Em quem raiiis penetrado tinha inveja; 
Buscam maneiras mil, buscam desvios 
Com que Thomé não se ouça, ou morto seja. 

CAM., LUS., c. X, est. H8. 
I 

— Termo de Esgrima. Manejo para 
desviar o golpe do contrario. 

— Máo successo, máo êxito, resultado 
infeliz, fnistração. 

— Loc.: desvios, apartar-se, af- 
fastar-se do caminho trilhado, da estrada 
commum, seguir rumo diverso do usual; 
affectar singularidades, extravagancias. 

DESVIRTÜDE, s. /. (Do des prefixo, e 
virtude). Falta de virtude. 

DESVIRTÜÚSO, A, adj. (De des prefi- 
xo, e virtuoso). Termo de Poesia. Falto 
de virtude, immoral.' 

Que pudor tão singólo, e que A Innocente 
Virge' accresce rubôrcs, quando escuta 
DeKoma e Báyas des-virtuosos gôatos ! 
Que mortal pallidez lhas não descora, 
Quando o furor lhe trôa dos Combates, 
As lançadas, as mortes, os Captivos ! 

FKAKC. M. DO NASO., OBllAS, tOm. VII, p. 274. 

DESVÍRTUAR, v. act. (De des prefixo, 
e virtude). Tirar a virtude d'alguma cou- 
sa, fazer perder a virtude. 

— Desvirtuar-se, v. reji. Perder a vir- 
tude. 

— Termo antigo d'Alveitaria. Diz-se 
do casco do cavai! o que se arruina pelo 
effeito do atroamento. — Desvirtuar-se o 
casco do cavallo, 

DESVIVÈR, V. n. (De des prefixo, e 
viver). Cessar de viver, morrer. 

DESVOLVADO, A, adj. (De des prefixo, 
e volva). Termo de Botanica. Diz-se do 

DETE 

espique que não tem volva alguma beni 
apparente, tanto na base como junto do 
unibraculo. 

DESY ou DÊSI, adv. ant. Além d'isso, 
depois d'isso. — <íNo tempo que o Mui 
Alto, 6 Mui Eixellente Princepy ElR^V 
Dom Joham da Gloriosa memória 
graça de Deos regnou em estes Begnos, 
foi requerido algumas vezes em Cortes 
pelos Fidalgos e Povoos dos ditos Begnos, 
que por bod regimento dtlles mando^^^ 
proveer as Leyx, e Hordenaqoões feiti^^ 
pelos Reys, que ante elle forom, e acha- 
ria que pela multiplicaçom dellas se 
crecião continuadamente muitas duvidai) 
e contendas em tal guisa, que os 
dores dos feitos erao postos em tão gra''^' 
de trabalho, que gravemente, e com 
dificuldade os podião directamente desem' 
hargar, e que as mandasse reformar 
tal maneira, que cessassem as ditas dti' 
vidas, e contrariedades, e os Desetnbd'^' 
gadores da Justiça pudessem per ellas íy 
vremente fazer direito aas partes ; o dito 
Senhor Bey movido a ello per seu req^í' 
rimento, e zelo de justiça, consiranaO 
principalmente o serviço de Deos; e dês i 
bem de seus Begnos, per avisamentOj ® 
acordo dos do seu Conselho porque acho^ 
seu requerimento seer justo, cometteu 
Jormaçom, e compilaçom dellas a Johd^^ 
Meendes Cavalleiro, e Corregedor em a 
Corte, e nom foro acabadas em seus 
por alguuns empachos, que se seguiram-' 
Ordenações Aífonsinas, Liv. i. Prol- 

DETALHAR, v. act. (De detalhe). Tf ' 
tar, referir as cousas parte por parte, 
cumstanciadamente. 

— Termo Militar. Destribuir, repa^^''' 
— Detalhar as guardas, o serviço. 

DETALHE, s. m. (Do de, e talhe). 
ração, relação ou conta circurnstancií' 
de alguma cousa ou successo. 

— PI. Os detalhes. As circumstancií^^ 
particulares.— Os detalhes d'este pro<^^^ 
excitam a curiosidade. 

DETARDANÇA, s. /. ant. (Do de, 
tardança). Demora, delonga. 

DETEEDÕR, s. m. ant. Detentor. ^ 
DETÊNÇA, s. m. ant. Demora, 

— (iFoi a deteença cm esto tam ' 
que se fazia ia muyto tarde, a FernaO 
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 

Diabo Não façamos mais detença; 
Embarcae, e partiremos; 

GIL VIO., AUTO DA BAKCA DO INF. 

Prosigamos nossa historia, 
Nào façamos mais detença: 
Dae ca a mão, Senhora Florença, 
"Vamos á barca da Gloria. 

IDEM, IBIDEM. 

— «Nisto viu que D. Duardos, 
dado de sua detença lhe dava 
justassem, E abaixando as lanças 
tos dos escudos se encontraram, p^j, 
sua força.^ Francisco de Moraes, 
meirim d'Inglaterra, cap. -iL 
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lante lhe beijou logo as mãos por tama- 
nha mercê, e sem mais detença tomando 
suas armas, logo se poz ao caminho. Os 
paços foram logo toldados de tapeçarias ri- 
^(ís, somente o apousentamento de Flerida, 
Çue o não quiz consentir té vir D. Duar- 
^os.» Idem, Ibidem, cap. 42.—-íAté qui 
ne d'aquella carta: e esta derradeira pa- 
iaura dá rezam da detença, que eu mu 
fazendo nesta matéria, que pois o padre 
■Francisco se nam fartaua de inquirir e 
ouuir os dias, e noites inteiras todas quan- 
^ cousas aconteciam a seus irmãos, sen- 
"0 as que os mesmos nelle viam, e achauam 
i^tas mais, e de tanto mor gloria de 
■^eos, todos foramos antes ingratos, que 
sobejos • elles se entam se fartaram de as 
notar, e escreuer a Europa, e eu se oje 
"í® cansara de as referir.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 1. 

detenção, s ./. (Po\a.ÚYsx detentione). 
retenção. 

"—Detença. 
DETENÇÕSO, adj. Vagaroso. Que de- 

^tiora a expedição da marcha. 
■—Demorado, largo, espaçoso. 
DETENÇÔR. Vid. Detentor. 
Detentor, s. m. (Do latim det&nto- 

'•«m). O que detera o alheio. 
■— Termo de Jurisprudência. O que re- 

^6111 uma cousa legalmente. 
deter, V. act. (Do latim deetinere.) 

demorar, retardar, suspender, fazer pa- 
rar alguma cousa, fazer que nào ande, 
ii3o prosiga, não continue. — «E quando 
^irdes, que os Juizes e Officiaaes o fazem 
"^oliciosamente, e os nom quiserem dar, 
^ nom jazem aquello, que Ihis per vós 

nossa parte for requirido e mandado, 
® achardes, que som a ello negrigentes, e 

mandados, e vos qnerem deteer, e 
!(>oer perlongua a os nom dar, recorree vós 
^ huum Tabeliaõ da nossa parte, que os 

que do dia, que citados forem a dia 
'^^rto conuinhavel pareçam per pessoa pe- 
''"dnte Nós a dizer qual he a razom, por- 
que DOS não dom logo comprimento dos 
ditos heesteiros, e aquellcs, que milhores, 
® Jfiais perteencentes som pera nosso ser- 
'^'■Ço. Emandamos aos nossos TabalUaaens, 
® ® cada huum deites, a que o vós requerer 

e lhes nossa Hordenaçom for mostrada, 
citem os ditos Juizes, e Officiaaes do 

Concelho, seendo-lhe per vós requerido, e 
dem estormentos do dia do parecer 
dinheiro, e enviade-o a Nós pera o 
veermos, e voa mandarmos como so- 

''® ello façades; e em tanto hiredes a ou- 
lugares, e tornaredes per hi quando 

'^^rdes nosso recado.» Ordenações Aífonsi- 
Liv. I, Tit. G8, § 18. 

Nào vos detenhaes ; 
Andae, qu6 s3o horas. 

OIL VICENTE, AUTO DA HIST. DE DECS. 

„ ' Senhor deixa-me, que mais mal me 
rafeis em deter-me que bem em querer sa- 

de mi nenhuma cousa, pois em fim me | 

ha de aproveitar bem pouco. Isso não sei 
eu, disse Palmeirim, mais primeiro que 
vos deixe saberei de vós a razão com que 
fugis.r, Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 54. — «O gigante, 
que se não queria deter em razões, foi-se 
a elle coberto de seu escudo com a sua 
maça na mão, e recebendo-se ambos com 
a vontade que cada um levava, começa- 
ram a batalha tão brava e tão cruel que 
Dramusiando, D. Duardos e Primalião, 
que a estavam vendo, não sabiam negar a 
muita differença, que havia daquelle ca- 
valleiro a todos os outros, que té então 
alli vieram.V Idem, Ibidem, cap. 39.— 

Assi canto de Amor e dc brandura 
Sempre aqui o caminhante estê detendo. 

ANT. FERR., SON., 1ÍV. I, n. 50. 

Mas vendo o cipitào que se detinha 
Já maia do que devia, e o fresco vento 
P convida que parta, e tome aainha 
Os pilotos da terra e mantimento : 
Nào se quer mais deter, que inda tinha 
Muito pnra cortar do salso argento : 
JA do papjào benigno se despede, 
Que a todos amizade longa pede. 

CAM., Lus., c. VI, est. 3. 

— Pera mostrar, que tanto mais se im- 
possibilita huma alma de seu remedio: 
quanto mais prolonga, & se deixa jazer 
em a enfermidade <& miseriade sua culpa: 
c6 he tão perigosa esta enfermidade cd- 
prida, & tão miserauel este máo costume 
de peccar, que detem huma alma, como 
em prizdes, & a faz gostar dellas, sem 
que a deixe procurar sua liberdade, t Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 
3õ, col. 2. — <íE por esta mesma razão 
fez Deos tantas esperas, <& sofreu cõ tão 
larga paciência as muitas ingratidoens, 
& grandes despejos, cõ que estes seus ca- 
seiros, o prouocauuo aos castigar, queren- 
do com elles acreditarse mais do misericor- 
dioso, & sofrido, do que de rigoroso, & 
cruel, (È esta cota foi detendo sua diuina 
justiça, & ainda que lhe apedrejarão, & 
matárão os primeiros seruos, que lhes 
mandou, não deixou por isso de lhes man- 
dar, (& arriscar seu proprio filho.»Idem, 
Ibidem, foi. 70 v., col. ii. 

As aettas, que espprdiçais 
Em mim, que querem dizer, 
Pois poríiiiia de as perder 
Aonde tam pouco ganhais ? 
Baste, amor, naõ tireis mais, 
Esperai, detcnde a mào; 
Que nào ha no coravaò 
Lugar para mais feridas : 
E tantas scttas perdidas 
Num pastor para que sao ? 

HANO. n. LOBO, o desenqanado, p. 1G7. 

Maõ poderosa, que, por darme a vida, 
Essas madeixas de ouro recolheis, 
Detende a maõ formxiza : naõ corteis; 
Que, inda que liberal, sois atrevida. 

IDEM, IBIDEM, p. 204. 

Formozo rio Lis, que de contente, 
Estais detendo as aguas vagarozas, 
Por naíí passar daqui vossa corrente : 

Entre essas ondas claras duvidozas 
Levai ao largo mar com turva vea 
Tristes queixumes, lagrimas queixozas. 

IDEM, rniMAVERAS, p. 117. 

Quem se descuida em seu damno, 
Toma o que o tempo lhe deixa, 
Arrependimento, o queixa, 
Saudade, e desengano. 
Cauza da nossa afíeiçaõ, 
Naò creais quem vos delem : 
Vinde ; que quem tarda, e vem, 
Vem arrependerse cm vau. 

IDEM, IBIDEM, p. 154. 

Sentado aqui ao pé deste penedo 
A lyra tocariís tam docemente, 
Qae cmmudeças as aves do arvoredo, 
Farás deter do Lis claro a corrente, 
Tornar atraz o vento furioso 
E florecor o valle de contente. 

IDEM, IBIDEM, p. 218. 

Os olhos póstos lá ande o Sol nasce, 
Com a voz tó aos passaros detinha, 
Também detinha o Sol que nau passasse. 

IDEM, ECLOOA, p. 321. 

Ser inconstante, e ser crua, 
Nào sujeitar-se a ninguém, 
Nada me atalha, ou detem ; 
Que, pois he condição sua 
Ei de amalla e querer bem : 
E pôde ser que algum dia, 
Vencida desta porfia, 
E dezejo tam leal 
Venha ainda a querer mal 
As mudanças que fazia. 

IDEM, IBIDEM, p. 350. 

Lour. Naõ to digo eu sem tôllo já traçado : 
Saberemos primeiro aonde estejaò, 
Epor entre estas moutas faltaremos 
Té vermos o lugar, aonde sestejaõ, 

■ Gil. Porque naõ vamos ja? que nos detemos ? 
Pois, para a coiza ser como esperamos, 
Hum passo, que percamos, as perdemos. 

IDEM, IBIDEM, p. 370. 

— «o snr. Antas, arcebispo de Lace" 
demonia, me contou que certo ministro de- 
tivera os autos de um pobre, mas resoluto 
homem, dois annos em Lisboa.^ Bispo do 
Grào Pará, Memórias, p. 149. 

E vendo lá de longo inda a Pastora, 
Exclama (sem que os passos lhe detenha : ) 
Desses montes vai ser habitadora, 
Tcrào em ti cruel mais huma penha : 
Em quanto o Sol luzir, raiar a Aurora, 
Eu protesto, que a elles mais nào venha; 
Que já, quando o meu mal presenceárào. 
Mais do que tu, mil vezes se abalárào. 

J. X. DE MATTOS, ItIMAS, p. 176 (3." cd.) 

Quem mo queria achar toda a semana, 
llia á vossa cabana : 
Nella vivia mais do que na minha, 
Aonde me detinha 
Mil horas, sem saber que erào passadas, 
Que BÓ comvosco me não sào pezadas. 

IDEM, IBIDEM, p. 215. 

— Deter o pranto, as lagrimas, suster< 
— Atalhar. — Deter o impeto dos inimi- 

gos. 
— Embargar, aprehender, reter, con- 

servar. — «Filha as Igrejas dos Bispog, 
e dos outros, as quaaes per longo tempç 
possuirom pacificamente, e o que he mais 
desaguisado, os presentados, que elle hi 
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presenta aas Igrejas, que elU assy toma, 
costrange os Bispos, que os recebam, e os 
confirmem em ellas; e se per ventura al- 
guuns dos Bispos aa cima nom querem re- 
ceber taaes presentados, El-Jity per seus 
homees faz tomar, e deteer essas Igrejas, 
e fruitos, e rendas dellas.y» Ordenações 
AÔonsinas, Liv. ii, Tit, 1, art. 19.— 
tAnte que vaa aapriso, logo o entregam a 
seu maior; e assy sejez sempre, e assy man- 
da, que se faça daqui em diante, e que sem 
apellaçom logo os entreguem, e os nom dete- 
nham em jjrisom.a Ibidem.Tit. 7, art. 24. 
— nE a este fim digo que el-Eey Mamu- 
dio de Camhaya pretendendo vingar a 
morte de seu tio Soltam Badur, a quem 
os Portugueses mataram em tempo de Nu- 
no da Cunha saindo elle do galiam do 
mesmo Gouernador aonde o fora visitar, 
depois que per espaço de seis annos fez 
com grande segredo os maiores apercebi- 
mentos, que pode assi de toda a sorte de 
mu7iições, armas, artelliaria, machinas, 
ingenheiros, e architectos, que pera isso 
trouxe com grossos partidos de Constan- 
tinopla, como de Capitains, e gente de 
guerra. Turcos, Arábios, Abexijs, e ou- 
tras muytas naçZes; veyo no unno corenta, 
e seis pelo mes d'Abril, que he a entrada 
do inuerno naquella costa da índia, so- 
bre a fortaleza de Diu, onde estava Dom 
loam Mascarenhas por Capitam com du- 
zentos, e cincoenta Portugueses, que elle 
deteuera, e conseruara com sigo suprin- 
do com sua grande liberalidade, e boa 
cortesia, ás custas da própria fazenda, 
as faltas da d'elRey, que por nam acu- 
dir com as pagas aos soldados, tinham 
huns vendidas, e deixadas, outros troca- 
das as armas pola mercancia, e posto na- 
quelle estado a fortaleza. í> Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. vi, cap. 1. 
— lE desejando, e procurando todos de- 
telo com sigo, e pedindolhe muyto o mes- 
mo dom loam de Castro, só Rodrigo de 
Sequeira o fez ali parar dous, ou tres 
dias; que quam liure era em deixar as 
cortes, tam preso ficaua em dando nas al- 
mas.t Idem, Ibidem, cap. 2. 

E de tninba triste sorte 
Já naõ tenho outra guarida 
Mais, que andar detendo a vida 
Nas esperanças da morte. 

FEANC. E. LOBO, O DESENGANADO, p. 32. 

— Deter-se, v. refi. Retardar-se, de- 
morar-se. — «.Nam poderam passar de 
Sancta Catherina, donde ao outro dia, 
que eram xvij, dias do mes Dagosto, des- 
tanno de M. D.xiii. seguindo o Duque 
sua viajem foi lançar ancora na baia do 
Faram, no regno do Algarue, onde se de- 
teue ate os xxii dias do mesmo mes, em 
que acabou de recolher alguns nauios com 
gente do mesmo regno, que o ali estauam 
esperando, cfc outros que o seguiaõ, os 
quaes todos juntos, partio ao oídro dia, 
que era segunda feira, vespora do Apoí- 

tolo Sam Bartholomeu xxiij Dagosto, & 
ao sabbado seguinte, dia do Bemauentu- 
rado santo Aurélio Augustinho, natural 
daquella proidncia da Ajrica, foi surgir 
na barra do rio Dezamor.n DamiSo de 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. iii, 
cap. 4G. — íE tanto que os conheceo, de- 
teve-se o que passavaô, que foi 
vellos derrihados, como a elle fizerao: e 
com esta honra se partiraõ todos cinco 
caminho da Cidade.» Barros, Clarimun- 
do, Liv. II, cap. 7. «Isto lhe fez deter- 
se alU alguns dias onde foi mui ser- 
vido de Arneida: considerando que por 
sua causa tinha cobrado paz.T> Idem, 
Ibidem, cap. 21. — a Alguns dias, que se 
alli detiveram, passavam o mais da 
pratica na aventura do castello, d'Al- 
mourol e na fermosura de Miraguarda, 
de que Pompides foliava por milagre, lou 
vando-a por extremo, como quem a vira 
bem.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 66. — «E por ser já 
hora de partir, mandou levantar as ten- 
das, não consentindo a Floriano que a 
acompanhasse, pedindo-lhe que quizesse 
deter-se na corte de França alguns dias, 
onde seria recebido com tanto amor como 
d razão o requeria. Elle se escusou com 
dizer que em todo o caso queria seguir o 
cavalleiro que ia com a donzella, porque 
temia algum engano.^ Idem, Ibidem, cap. 
67.— nE como á jjrimeira que foi fosse a 
do gram turco, que naquelles dias antre 
os mouros era prospera e grande, deteve-se 
n'ella, experimentando sua pessoa antre 
os cavalleiros daquella casa, fazendo tanta 
vantagem a todos, que em seiis jeitos não 
se foliava senão quasi por Jaçanha. Pois 
vendo-se Albayzar, que assim havia nome 
este principe, tão estimado antre os ou- 
tros, determinou servir Tragiana filha her- 
deira do gram turco, a quem os mouros 
antre si julgavam pola mais fermosa dama 
d'aquelle tempo.d Idem, Ibidem, cap. 71. 

Isto Mercúrio disse, e o Bomno leva 
Ao Capitão, que com mui grande espanto 
Acorda c vê ferida a escura trcva 
De uma súbita luz e raio eanto : 
E, veudo claro quanto lhe releva 
Nào se deter na terra iníqua tanto, 
Com novo espirito ao mestre seu mandava, 
Que as velas desse ao vento que assoprava. 

CAM., Lus., c. n, est. 64. 

— dAqui se deteve o Governador al- 
guns dias até chegar a Armada de Co- 
chim, que não tardou muito, com o que 
perfez de ventagem de duzentas vélas, e 
com todas juntas foi a Baçaim, donde 
atravessou a outra costa.» Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. vii, cap. 2.— «O 
Turco Soleimão sentio tanto em estremo 
aquelle desastre, que sem se mais deter 
deo volta pera Constantinopola com grande 
ira, e paixão contra Abrahão Baxá por 
ser o principal author daquella jornada, t 
Idem, Ibidem, Liv. viu, cap. 14.—tCom 
tudo sabemos per testimunho de pessoas 

de autoridade, e diuersas informares das 
mesmas partes, que conuerteo a nossa santd 
Jé grande numero de gente, e que assi a 
estes, como aos que ja eram Christãos ca- 
tequizou de nouo, detendo-se em cada lu- 
gar quanto bastaua pera sua doutrina, 
deixando em todos alguns mais instruídos 
com o cargo ã'aquelle santo exercício.* 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 1.—«Porque trazidos os 
negros a bordo dafusta de dom Francisco 
contáram primeiramente como a potioaço''"^ 
de Parles, que era da józ do rio doze l^' 
goas, estaua roubada, e assolada, a gente 
parte morta, e catiua, parte embrenhada 
pelos matos, o Rey Jugido^ a terra emjv^ 
toda deserta, e abrasada per cinco mil MoU' 
ros Achens, que auia hum mes, e meyo, 
alli entraram: e que per dous respeitos se 
deteueram tanto naquelle rio por )azeretti) 
como ja faziam, sobre elle huma fortaleza; 
que nam deuia ser em muyto seruiço, 6 bem 
dos Portugueses: e por esperarem as ein- 
barcaçoens, que vam, e vem de Bengaí^) 
e Pegú pera Malaca (qual era a derrotd) 
e o perigo das fustas de Diogo Soarez, ^ 
seu filho) com animo, segundo prometia^ 
de meter a fio da esjjada todo homem Chris- 
tam, e especialmente Português, de cujo 
sangue, diziam, que nunca se fartauam-* 
Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 13. 

Para ficar mais segura 
A que do tempo se alcança, 
Ninguém tenha confiança 
No tempo, nem na ventura, 
Alcance da occiiziaõ 
Ilum só penhor, que ella tem : 
Lance maõ ; que, se a delem, 
Verseha sem niida na maõ. 

FHANC. E. LOBO, PRIMAVERA, p. 153. 

Inda o Sol dado naõ tinha 
Sua volta em giro igunl, 
E entre os cornos se detinha 
Daquelle fero animal, 
Quando a triste nova vinha. 

IDEM, ECLOGAS, p. 311. 

— Parar; demorar-so a ver 
cousa. 

Na primeira figura detinha 
O Catunl, que vira estar pintada : 
Que por divisa um ramo na mão tinha, 
A barba branca, longa e penteada. 

CAM., Lüs., c. vni, est. 1. 

— «Vendo o vaqueiro aos dous 
nhantes parou como espantado, suspen 
a frauta, e a cantiga: elles o 
e o fizeraò assentar áquella sombra, ^ 
xando a vacca, e novilhos que 
na relva verde se detinhaõ.» 
Rodrigues Lobo, O Desenganado, P- ^ 
— «E dizendo isto tirou do secreto de 
seu escritorio, que junto de si tinha, 
pequeno retraio em huma lamina 
tal, que na volta tinha huns .-^giro 
tras de ouro: e occupando-se f 
Oriano na vista, e jeiçoens 
pareceu estremadamente; e o gabou 
pede, que, como lhe fora em outio 
affeiçoadof naõ negou a raza^> 
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de louvar sua gentileza; que nunca onde 
houve jogo de amor, Jaltad faíscas de 
quando em quando, que descubraõ as re- 
líquias delle; detiveraõ-se com a vista 
do retrato; entam lhe mostrou Arcelio os 
Imersos, que na volta estavaõ escritos, que 
forao feitos depois dos novos pensamen- 
'os de Célia, e diziaõ desta maneira.j> 
Mem, Ibidem, p. 130. — «O corredor 
tinha tres vidraças, por onde lhe entrava 
liberalmente a luz com que se viad as pa- 
ndes que estavaõ pintadas com historias 
diferentes repartidas em painéis muito 
"em ordenadas: e porque Oriano com 
os olhos os hia correndo, se deteve a Cor- 
tesia e lhe foi declarando a pintura del- 
les.j, Idem, Ibidem, p* 155. — «.Aca- 
oou Florido: e naõ só aos pastores, que 
juntos o ouviaõ, deixou contentes, e a Le- 
'"'eno mais seu affeiçoado, mas as pasto- 

que do valle vinhaõ sohindo com seus 
'''eianhos, encostadas aos cajados se deti- 
ílhaõ. Logo pedirão todos a Menalio, que 
'cantasse; e elle sem muitos rogos, toman- 
do a Florido a sanfonha, começou, o Idem, 
Primaveras, p. 158.—nCauzavaõhumfrio 
temor em o brando coraçaõ da namorada 
l^irzea ; a qual cahindo no descuido, com 
íue áquelle lugar viera a taes horas, fi- 
coíí sem sangue: e começando a caminhar 

saber aonde, o tom das passadas, que 
hia dando, lhe reprezentava que alguém a 
^fguia; e detendo-se a cada passo, nem 
íolar, nem suspirar ouzava, parecendo- 
^he que nisto salvava seu perigo.n Idem, 
ibidem, p. 171. 

— Figiiradamente : Suspender-sc, re- 
^®xionando sobre alguma cousa. 

DETERGÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
detergens, detergentis, participio activo 

detergere). Termo de Medicina. Que 
deterge. 

— Substantivamente : Um detergente. 
Os detergentes. 

DETERGÍR, V. act. (Do latim deterge- 
Termo de Medicina. Alimpar, puri- 

ficar. 
— Detergir os intestinos, alimpal-os 

por meio d'um purgante ou laxante. 
— Detergir uma chaga, desembara- 

do pús e do sangue derramado na 
®Ua supeiície. 

DETERIÔR, (Comp. do latim deterior). 
"eor. — Condição deterior. 

deterioração, s. f. (De deterior, 
o suffixo «ação»). Aeção de deterio- 
resultado d'esta acçSo. 

deterioramênto. Vid. Deterioração. 
Deteriorar, v. act. (De deterior). 

tornar peor, peorar. 
■— Deteriorar-se, v. refl. Peorar-se, es- 

'tagar-se. 
DETERIORIDADE, s. /. (Do deterior, 

o suffixo «idade»). A qualidade de 
peorado. 

Determinação, s. /. (Do latim deter- 
^^'"latione). Acçao e eíFeito de determi- 

e determinar-se; resoluçSo, audacia, 

ousadia, valor, afouteza. — <r Gonçalo Es- 
teres, Air aro Feres vos faço saber, que 
Eu, apresentei estas duvidas, e determi- 
nações a estes Si iihores do Conselho d' El- 
Rcy, que aqui estam, e elles acordaarom 
por serviço de Deos, e d'ElRey, e prol do 
Povoo aquellas causas, que aqui som con- 
theudas, aalem dnquellas, que ElRey tem 
acordadas, segundo aqui he escri-pto.n Or- 
denações Afíonsinas, Liv. II, Tit. 29, 
§ 15. — «Resoluto o Marichal em ir quei- 
mar os paços, mandou desembarcar dous 
tiros de metal que entregou a Pedt ajonso 
daguiar seu sota capitam, pera os leuar 
diante, & sem querer tomar o parecer dal- 
gumas pessoas que lho desaconselharam 
mandou tocar as tromhetas, ao som das 
quaes abalou com obra de oitocentos ho- 
mens, & todolos capitães de sua jrota, 
mandando diztr a Afonso Dalbuquerque 
sua determinação, que o podia seguir, ou 
fazer o que lhe jjarecesse.n Damião de 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. ii, 
cap. 43. — Pera as nam sentir, e acertar- 
mos, ha de ser com determinaçam de ser- 
mos contentes com o que Deos de nós de- 
terminar.o D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 39 (ed. de 1H72). — «Eha- 
vendo dous dias que Arfila era partida 
com seu marido, chegou Filena á Cidade: 
e 'porque trazia Jorjado este remediopera 
a ira de Clarinda, antes que soubesse 
mais parte d'alguma cousa, foi-se á pou- 
sada de Dom binarte : e sabendo que era 
ido com huma donzella a hum caso, ficou 
mui alegre, porque se lhe apartlhava tudo 
como ella queria: e com tal determinaçaõ 
entrou no Faço do Emperador chea de la- 
grimas perguntando por elle.» Barros, 
Clanmundo, Liv. ii, cap. 22. — «Passa- 
dos tres dias, elrei quizera ir á torre de 
Dramusiando pera ver seus amigos e tra- 
zel-os comsigo, E estando nesta determi- 
nação chegou Pridos, que lhe estrovou 
com dizer que elles lhe mandavam jjedir 
não quizesse bullir comsigo, porque o ca- 
vulleiro da Fortuna estava ja quasisão: 
e que tanto que elle e o gigante podessem 
levantar-se, todos juntamente viriam bei- 
jar-Uie as mãos.« Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'lnglaterra, cap. 42. 

Mas o malvado Mouro, nào podendo 
Tal determinação levar avante. 
Outra maldade iniqua coiMinettcndo, 
Ainda ein seu pruposito constante, 
Lho diz : que pois aá aguaB discorrendo, 
Os levaram jior força por diante; 
Que outra ilha tem perto, cuja gente 
Eram Christàos, com Mouros juutameute. 

CAM., Lus., c. I, est. 101. 

—«Que por tal teue aqui Diogo Soa- 
rez entrar em Alalaca, e ir na armada, 
como lhe pedio, e alcançou, d^elle o Padre 
Francisco. Porque sabendo tiimam de 
Melo da sua deteim naçam foy se em pes- 
soa da j orfaleza a nossa òenhora do Ou- 
teiro, onde o padre estaua a lhe dar os 
parabéns do cumprimento da profecia, e 

conta do intento, e viagem das duas fus- 
tas.y> Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 12. —«^0 outro dia 
se ajuntáram todos em casa do Capitão, 
onde o Vtador da fazenda lhes fez huma 
breve falia, em que lhes representava ets 
necessidades em que o Estado estava; assi 
pelas novas que havia de galés de Rumes, 
como pela guerra que estava aberta com 
Cambuya, e com o Çamorim; pera o que 
era necessário tomar-se determinação so- 
bre aquelle negocio do GovernadorDio- 
go do Couto, Décadas, IV, Liv. I, cap. 1. 
— «Aos Capitães lhes pareceo bem esta 
determinação, que Joi causa de se perder 
a empreza de Dio, (porque se logo o com- 
mettêram, sem dúvida o tomáram.) O Go- 
vernador mandou loço rodear a Ilha pe- 
los navios ligeiros, porque se nUo sahis- 
sem delia.Idem, Ibidem, Liv. vil, cap. 
2. <1 U, JoTQG l- tllo, ICVÜVCI Cl diüíl" 
teira, endireitou com a terra por meio 
daquella infernalidade, indo já de mis- 
tura com elles Manoel de lirito, e Paio 
Rodrigues de Araújo, que se passaram a, 
navios pequenos, deixando as barcaças á 
bateria, e jiojando fiwj. terra saltaram dos 
dianteiros Manoel de lirito, e Paio Ro- 
drigues com huma companhia de soldados^ 
e apôs elles o Capitao mor com perto ds 
quinhentos homens, e postos em terra, acha- 
ram os Mouros jóra das tranqueiras, que 
os esperavam com grande determinação; 
e travando com elles huma formosa bata' 
lha, em que houve damno de parte a par- 
te, foram os nossos lançando os inimigos 
do campo, e mettendo-os pelas tranqueiras, 
onde se defedêram com muito valor muito 
grande espaço.Idem, Ibidem, Liv. i, 
cap. 2.— « Vendo Catabruno que os Por- 
tuguezes se recolhiaZ quasi desbaratados, 
ficou taõ soberbo, que sahio da Jortaleza 
com perto de tres mil homens, e com gran- 
de determinaçaõ os foy cometer, estando 
já recolhidos dos valos pera dentro.»Idem, 
Décadas, VI, Liv. i, cap. 5. —«iVízarda 
passou na ermida a noite tam penoza^ 
quam alegre recebera a entrada do dia^ 
arrejíendida mil vezes do que tinha feito: 
porque determinaçoens apaixonadas, se 
se executaô ligeiramente, daõ depois o cas- 
tigo na jmnitenda de quem nad soube con- 
sultara razaõ.v Francisco Rodrigues Lo- 
bo, O Desenganado, discurso x. 

— Limitação do prazo, ou espaço. 
•— Antigamente : Desmarcaçào, acto de 

desmarcar, abalisar os limites. Vid. De- 
terminar. 

DETERMINÀDAMÊNTE, adv. (De de- 
terminado, com o suffixo «mente»). Re- 
soluta, deliberadamente. 

— Precisamente. 
— Afoutamente. 

Alpuus que em espingardas, c nas bóstas, 
P.ira ferir ou vcrvos bis li ivani, 
Pelos sniiilirioB matos, e llorestua 
JJetermiiiadamente se lau^nvam, 
Outros nas sombras que dos altos sestos 
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Defendem a verdura, passeavam 
Ao longo da agiia, que suave, e queda 
Por alvas pedras corre k praia leda. 

CAM., Lua., c. IX, est. 67. 

DETERMINADiSSIMO, adj. superl. de 
Determinado. 

determinado, part. pass. de Deter- 
minar. Definido, fixado, resolvido; deste- 
mido, esforçado, resoluto, ousado, aífouto. 
—aA esto respondeu ElRey, que elle to- 
ma conhecimento de taaes feitos, porque 
assy elle, como os Reyx, que ante elle fo- 
ram, sempre ouverom em custume de to- 
marem conhecimento de taaes Jeitos, e o 
podem fazer de direito; e assy Joi já de- 
terminado, em Corte de Roma, segundo 
he contheudo no décimo artigo dos quaren- 
ta; e porem a ElRey praz, que se algua 
Capeella foi edificada ataa ora, em que 
lhe fossem leixados alguuns bees, pera se 
manteer, nom dando encarrego delia a 
pessoa Leiga com alguum proveito geeral, 
ou especial, que por ello ouiesse, ou aja 
d'aver, que em tal caso perteença aos Pre- 
lados o conhecimento, e promsom delia; 
en os outros casos, em que algxium provei- 
to perteenqa ao Ministrador Leigo, os he- 
ee som profanos, e perteencem a ElRey 
o provimento, e o conhecimento delles. Po- 
rende pras-lhe, que pera contarem as Mis- 
sas, que se ouverem de cantar, quando fo- 
rem per seus Bispados visitando e acha- 
rem, que se nom cantam, que possam cos- 
tranger esses Ministradores, que as can- 
tem.v Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 
Tit. 7, art. 39. — «A natura da Auqam, 
e Reconvençaõ he que ambas andem igual 
passo, e ambas sejam detreminadas, em 
huuma Sentença, pero que primeiro se 
responderá ao Lihello do Author, e j^ri- 
meiro será contestado que o do Reo, e por 
conseguinte em todollos os outros autos Ju- 
diciaes: e tanto que for respondido ao Li- 
bello do Author, e contestado, loguo se 
responderá ao Libello do Reo, e assi de 
hi em diante : e quando for dada Senten- 
ça defenitiva, primeiro será julguada a 
Auçam do Author, e dts y loguo será jul- 
guada a Reconvençaõ do Reo. d Idein, Ibi- 
dem, Liv. 3, Tit. 29. — «E se o Autor 
nunqua pareceo em Juizo ao termo, pera 
que citou seu Comtendor, e esse Reo pare- 
ceo em Juizo ao termo, pera que Joi cita- 
do, Mandamos que se guarde o que ja so- 
bre ello avemos detriminado do Autor, que 
nam pareceo ao termo, pera que citou seu 
Contentor, E no caso onde se o Reo absem- 
ta do Juizo no começo da citaçam, ou de- 
pois em alguum tempo, nam entendemos 
aqui mais tratar, porque já falado, e de- 
terminado, sobre ello avemos no Titulo do 
Reo, que foi citado, e nam pareceo em 
Juizo, e no 'Titulo do Reo, que se ausen- 
tou do Juizo depois da Lide contestada.» 
Idem, Ibidem, Tit. 42, § 'à.— nNos ElRey 
iazemos saber atodolos Correqedores, Jui- 
zes, e Meirinhos, e Alquaides, e a toda- 
las outras nossas Justiças, a que esto per- 

teencer per qualquer guisa que seja, con- 
sirando como alguuns omiziados, que ora 
foram em esta Armada, que esteverom no 
arrnyal com os Ijantes Dom Anrique, 
e Dom Fernando, meus muito prezados e 
amadas Irmaaõs, teceram sobre Tanger, e 
hy esteverom com elles, atee que se recolhe- 
ram aa Jrata ataa o dita seu recolhimento, 
e receberam mui grandes trabalhos, e fo- 
ram pastas em mui grandes medm, e pe- 
rigas : e porque nossa mercee he de os per- 
doarmos de certos casos, e porque ainda 
riam teemos determinado em que maneira 
lhes mandaremos dar seus perdooes; po- 
rem a nos praz, que os ditos omiziados 
sejam seguras de quaeesquer causas que 
fezessem, da maior caso atee o mear, ataa 
primeiro dia de Fevereiro primeira que 
■vem no anno seguinte de quatrocentas e 
trinta outa annos.» Ibidem, Liv. v, Tit. 
86, § 1. — «Aa qual andando assi oc- 
cupado nestes trabalhos, veo falar secre- 
tamente loam machado auisandoa que ti- 
nesse boa vigia na sua frota, porque Pu- 
latecão tinha determinado de lha mandar 
queimar a estes trabalhos se lhe acrescen- 
taram lago protestos de George do, Cunha, 
Francisco pereira coutinho, Francisco de 
sousa maneias, e outras pessoas, que lhe 
com muita instancia requeriam que dei- 
xasse a cidade, & se f osse antes que os 
matassem a todas, pera o que sobornaram 
a mor parte dos Portugueses que auia 
em Goa as quaes nam poderá apacificar, 
se a isso nam acudiram Dom Antonio de 
Noronha, seu sobrinho dom Hieronymo 
Fernão pe.rez Dandrade, Simão Dandra- 
de, Emanuel de lacerda, Ayres da sylua, 
George Fogaça, & Diogo Fernandez de 
Beja, que como prudentes, & esforçados 
caualleiros daraõ a entender a todos que 
Goa se podia guardar cantra todo a exer 
cito do Çabaim dalcão.v Dainiao de Goes, 
Chronica de D. Manuel, Part. iii, cap. 5. 
— <íIsto assentado Afonso Dalbaquerque 
se tornou a sua naa, & ao outro dia, le- 
V.ando em sua companhia Soltam zeinal, 
se fez a vela para Maluca, onde chegou ao 
primeiro de lulho do anno de AL D. xi. 
& foi surgir entre muitas nãos, & jungos 
de diuersas naçoens, junto de huma ilha 
que está a tiro de bombarda da cidade, as 
quaes temendosse das nossos se alargarão, 
cada um o mais que pode da nossa arma- 
da vigiandosse como homens queesperavão 
de ser cometidos, o que Afonso dalbuquer- 
que entendendo, mandou dizer a alguns 
officiaes da cidade {que lago vierão a boia- 
do saber que gente era) que da sua parte 
podiãa dizer aos senhorias daquellas nãos, 
e jungos que estivessem seguros, parque 
elle vinha de paz pera quem a quisesse, 
(& também de guerra se lha alguém quises- 
se Jazer, o que sabido pelas nãos, ho vie- 
rão lago visitar cinco capitães de cinco 
jungos da i hina, dos quaes soube que el 
Rei tinha nouas de sua vinda havia ja 
diaSj <& como o soubera ajuntara muita 

gente, a qual tinha na cidade, & ao 
dor pelas aldeas, c6 que segundo seu pd' 
recer elle estaua determinado de querer 
com elle antes guerra que paz, pera o 
mandara embargar muitas das nãos, 
jungos dos que alli estauam, pera se del- 
les seruir, ojferecendasse a Afonso Dal- 
buquerque se com elle teuesse guerra, por 
delle terem muitos aggravas por caso dos 
grandes roubos que lhes em suas mercadO' 
rias mandaua fazer, <& tiranias que com 
elles usaua, o que lhe elle muito agard&- 
ceo, & deo credito ao que lhe dixerao, 
parque bem sabia a amizade que outros 
capitães Chins tiueram com. Diogo Lof&i 
de sequeira quando alli viera ter, ot 
auisas que lhe dauam acerca do que 
cumpria, os quaes capitaens cea7'am aguell<^ 
noite com Afonso Dalbuquerque, & foratn 
mui bem festejados ao moda de Flandes, ^ 
Alemanha,D Idem, Ibidem, Part. iii, cap- 
17.—nAnellas tantas veadas,&porcos mon- 
teses que fazem delles salga, & chacina 
se leua por mercadoria pera muitas 
tes, & o mesmo fazem da carne de vac(h 
de que a grande abundancia, nasce nêl' 
Ias pimenta, canella, canajistola, & cube- 
bas, achasse muito ouro em rios, & 
nas, a gente he feroz, & guerreira, sam 
homens mui determinados pera qualq^^f 
feito, que querem cometer andam os 
delles nus de cinta pera cima, & os 
se querem cobrir o fazem com jaquetas di 
seda, ou olgodam que lhes chegão ate os 
giolhos, trazem as barbas pelladas, " 
cabello da cabeça meo tosquiado, encreS' 
pada pera riba sem se cobrirem, porÇ[Vf 
dizem que sobella cabeça do homem se n<io 
ade poer cousa nenhuma, & tem por 
ria tocar-lhes alguém com a mam ndl<i> 
sobello que se matãa muitos, pelo qual 
peito nam fazem casas sobradas, por 
ninguém anda sobella caieça.» Idem, 
dem, Part. iii, cap. 41. 

Estil do Fado jli determinado, 
Que tamanhas victorias, tào famosas, 
Hajam os Portugiiezes alcançado 
Das Indianas gentes beliicosas ; 
E eu só, lllho do Piidre sublimado, 
Com tantas qualidades generosas, 
Ilei-de soffrcr, que o fado favoreça „ 
Oufrem, por quem meu nome se escureça 

CAM. Lus., c. 1, est. 74. 

— «São homens cavalleiros, e tão 
terminados, que por qualquer ojfensa Ç 
se lhes faz, se fazem amoucos, p&rd 
satisfazerem delia; e posto que Ih^ ^ 
nhão huma lança nas barrigas, 
mettendo por ella sem receia alguf* 
chegarem ao contrario.^ Diogo do 
to. Décadas, IV, Liv. iii, cap. 1-— aíssíi 
mando as capitães a concelho, lhes 
que elle estava determinado de 
quella Ilha, e metter todos as qu& ^ ^ 
estivessem á espada, assi pera ter 
espanto dos de Dia, (porque não 
dassem a experimentar outra tal ^ 
e lhes dessem a fortaleza livre^^^ 
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^0 pera terem menos aquelles dous mil 
àortiens, que eram os escolhidos de Cam- 

que forçado haviam de ir socorrer 
^íelique Tocão, e era hom não lhe deixar 
was costas aquelle soccorro.n Idem, Ibi- 
Oem, Liv. VII, cap. 2. — aEu me achei 
^ huma parte, onde os Mouros de casa de 
^oge Cojar estavaõ praticando sem se re- 
'^iarem de mim, e diziad que seu amo vi- 
^ha muy alvoroçado cuidando que esta noite 

entregassem esta fortaleza, e depois de 
na Cidade, sabendo que o homem com 

JweTO pera isso estava concertado era hi- 
"0 pera Goa, ficou muito triste: por isso 

senhor o que te cumpre, e não te descui- 
em causa alguma: sabe a verdade disto, 

porque sem duvida se te tem ordido traição, 
porque este homem em que elles vinhal con- 
fiados (segundo os Mouros diziaõ) tinha 
"Bterminado de deitar peçonha na cisttr- 

«■ de dar fogo ao almazem da polvo- 
e depois meter os Mouros nesta jor- 

taleza por sua casa.i> Idem, Décadas, VI, 
I, cap. 7. — «E naò Jazendo rumor 

'^hum por naõ alvoroçar a gente, tomou 
'{o.come Leite Capitaõ mòr da Armada 
^^quella fortaleza, homem muito deter- 
•Claado, e lhe deu conta daquelle negocio 

muito segredo, encomendandolhe que 
^'''oòalhasse por queimar aquella maqui- 

Idem, Ibidem, cap. S. — a-Em es- 
^o,ndo a hora determinada Id em sima, o 
''^esmo he dar hum de nós a hora, que 

a contrasenha á morte, ou á jortuna. 
Vira que se cheguem, e façad sua execu- 
S<í5.» Francisco Manoel de Mello, Apolo- 
9os Dialogaes, p. 39. — «Arcelio com es- 

razoens ficou mais leve, e tomou for- 
com que se levantou, e foi melhorando 

''"í cores, que trazia: e determinado a 
''Cfeuer a cauza dos cuidados, que dei- 
^'ra, com o parecer do amigo escreveu a 
'^Ha seguinte. D Francisco Rodrigues Lo- 

O Desenganado, p. 131. — aMeu com- 
panheiro, e eu vinhamos determinados a 
^ntrar naquella caza com j^resupposto, que 
'''cançaria cada hum de nós saber hum 
^^gredo que dezejava, pois alli estaõ to- 

segundo a fama; porém como ouvimos 
J'^er que alli ensinad a calar tudo, e naõ 
'^scobrem nada, nos tornamos sem fazer 

^1'dança, porque nos pareceraò mui som- 
^^os, e melancolizados aquelles apozen- 

Idem, Ibidem, p. 148. — «.Como já 
pastor o tinha de longe determinado, 

^^^tou-lhe menos a licença que pedia com 
^^zoens do amigo, que o ajudava: feita 
despedida dos do cazal, dadas as gra- 

Ws do gazalhado, tomáraõ os çurroens, e 
^ '^'^minho ao longo das praias do Tejo; 

á vista dèlle por entre altas enzi- 
^ e louceiros, lhe disse Rizeu: Fiquei 
^0''^tem taõ affeiçoado ás graças daquelle 

íar c^g cantaste, Jóra o principal 

n tinha ouvido das pastoras que 
que por extremo dezejo que 

se com isso o caminho te 
forpezado. »ldem, Primaveras, p. 248. 

DETERMINADÔR, s. m. (Do thema de- 
termina, de determinar, com o suffixo 
«dór») O que determina. 

— O que julga, sentenccia ; juiz. 
DETERMINANTE, adj. 2 gen. (Uo la- 

tim determinans, determinantis,^a,ri. act. 
de determinara). Que determina. 

determinar, V. act. (Do latira cíeíenní- 
nare). Tomar resolução em alguma cousa, 
resolver, assentar, decidir, estabelecer. — 
«O nosso morador nom roubará, nem to- 
mará alguma cousa ao hospede, com que 
pousar, contra sua voontade, e fazendo ho 
contrairo, o Corregedor da nossa Corte 
deve proveer triguosamente sobre ello em 
tal guisa, que lhe nom seja feito desagui- 
sado: e se Jor contenda antre o nosso mo- 
rador, e o hospede sobre a pousada, ou 
cousas, que a ello perteencem, desto ptr- 
teencerá ho conhucimento ao Pousentador, 
pera o determinar, como melhor entender 
a nosso serviço.d Ordenações Aífonsinas, 
Liv. I, Tit. ü6, § 4.— (lE nós veendo esto 
e qxierendo-o correger com boa e razoada 
igualança, em tal guisa que elles nom re- 
cebessem tamanha perda, e o nosso povoo 
o podesse bem sopportar com seu raioado 
proveito, determinamos, e poemos por Lty, 
e mandamos que todolos contrautos d'Jfora- 
ramentos, e emjjrazamentos feitos, e eno- 
vados, reformados em pessoas, ou em es- 
paço dês quarenta^ annos atee aqui, que 
he da Era de Nosso tienhor Jesus Christo 
de mil e trezentos e noventa e cinco annos 
atee agora, que som os mais, e princi- 
paaes de todo Begno, paguem quinhentas 
desta nossa moeda por huma antigua, como 
ora pagam, sem jazendo outra mudança; 
consirando como desta nossa moeda aa de 
tres libras e meia ha muy pequena diffe- 
rença.s Ibidem, Liv. iv, Tit. 1, § 02.— 
«Esta reposta foi com tantas outras ab- 
stanças, que logo se tomou suspeita que tudo 
auião de ser enganos, como se achou por 
experiencia, porque el Rei nam speraua 
mais que o dia em que auia dentrar o seu 
almirante, pera cada hum per sua banda, 
darem na frota, c& a desbaratarem, & 
queimarem, sobello qual recado respon- 
deu Afonso Dalbuquerqite a el Rei que 
mandaria a terra alguns capitaens, pera 
assentarem o lugar em que se hauia de fa- 
zer a fortaleza, ao que el Rei lhe não res- 
pondeo mais, pelo que Afonso Dalbuquer- 
que com parecer dos capitaens, & homens 
fidalgos determinou de mandar hum re- 
bate na cidade, pera ver que gente acudia 
<& onde, & a ordem, & modo que el Rei 
tinha pera a defender, (& de que lugar fazia 
maisJundamento. >• DamiSto de Goes, Chro- 
n ca de D. Manuel, Part. iii, cap. 18.— 
(sEste se vio manifestamente que era a 
ponte, & huma mesquita questaua junto 
delia, pela qual parte determinou Ajonso 
dalbuquerque dentrar a cidade, posto que 
contra parecer dos Chins que vendo quão 
pouca gente a nossa era, & sabendo quanta 
auia na cidade aconselhauão a Afonso dal- 

buquerque que a não cometesse, mas que a 
fome a tomasse, porque se não mantinham se 
não do que lhe vinha defora, o que lhes 
agardeceo, dizendolhes que nisso lhe queria 
mostrar o bom modo que os Portugueses 
tinham na guerra, pedindolhes que se não 
Jóssem, o que ouuindo (ainda que espan- 
tados de verem nos nossos tanto esjorço) 
elles como caualleiros se offereceram a 
Aionso dalbuquerque, pera serem com elle 
naquelle jeito, do que se excusou, dizen- 
dolhes que os casos da guerra erão incer- 
tos, & que se não ganhasse a cidade, que 
ficarião elles malquistos dei Rei, e dos 
da terra, do que depois poderia recrecer 
danno a todolos de sua naçam, <è logo 
ao outro dia que era vespora do Aposto- 
Io Sanctiago, em que tinha deuação, ahal- 
lou contra a cidade em amanhecendo, com 
a galé, át fusta, cè hateis das nãos, & al- 
guns outros barcos, os quaes todos em che- 
gando a praia desembarcaram por debai- 
xo de muitos tiros de bombardas, Idem, 
Ibidem. — íNeste tempo Roçalcão Jazia 
seu officio mandando dar combates a cida- 
de, de dia & de noite, do que Diogo men- 
dez agastado, sabendo que' elle em pessoa 
estaua em hum, que deram dia de sam 
loão Baptista, sahio da cidade com oiten- 
ta de cavallo, (& outra gente de pe, entre 
os quaes se trauou huma bem ferida esca- 
ramuça, em que Diogo Fernandez de fa- 
ria Adail, (& outros foram feridos, mas 
em fim Roçalcam foi constrangido a dei- 
xar o campo, do qual dia por diante nam 
continuou tanto nos combates, porque hia 
japerdendo a esperança de cobrar a cidade, 
senam per Jome, & pera dejender que lhe 
naò viessem mantimentos punha todalas 
guardas que lhe pareciam necessarias, 
assi por mar como por terra, & por a 
Jome ir em muito crecimento determinou 
Diogo mendez de auenturar Francisco pe- 
reira de berredo na sua fusta, em que o 
mandou na entrada de lidho a Baticala 
buscar mantimentos, o que elle fez tam- 
bém, que no mesmo mes de lulho veo a 
Goa com XX paraos carregados delles, 
com que se a cidade por entaõ remediou. ^ 
Idem, Ibidem, cap. 21.—«Prestes tudo o 
que lhe era necessário se fez a vela pera 
Malaca, cfe passando feio estreito de Sa- 
bão deram os de terra auiso a Rui de 
brito patalim capitam da fortaleza, do 
grande numero de nauios que virão sem 
se saberem determinar para onde podia 
ir huma tamanha armada, o que sabido 
assentou, que Fernào perez dandrade ca- 
pitam do mar, que se então andaua fa- 
zendo prestes perá Índia, fosse ate o es- 
treito saber se era assi o que lhe deziam, 
pera onde logo partio com Lopo dazeuedo, 
George botelho, George de brito, Martim 
guedes, Pero de faria & lanim Rabelot, 
natural das partes de Flandes, nas mes- 
mas nãos de que eram capitães, os quaes 
nam acharam a armada de Páteonuz, por- 
que do estreito de Sabão se metera per ou- 
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tro que se chama dos Sauens, pera por 
elle mais a sua vontade se vir lançar de- 
fronte de Maloca, como fez com se logo 
saber quem era.n Idem, Ibidem. — «Bem 
entendeo Clarimundo, que todas estas cou- 
sas, que a Emperatriz e Lindarij a dis- 
seraõ, ja vinhaõ de mais tempo ordena- 
das : e de nenhumas faz tanta estima pera 
determinar em sua vontade o que havia 
de fazer, como das de Clarinda.» Barros, 
Clarimundo, Liv. ii, cap. G. 

Detertnine a razíXo esta contenda. 
ANT. FER., CARTAS, 1ÍV. II, H." 2. 

—«O Gigante, vendo que já em seu po- 
der estava toda ou a maior parte das ho- 
mens, que sempre desejam, determinava 
cada dia ir ganhar a ilha do Lago sem 
fundo, sem nunca lhe dar conta de seu 
preposito^n Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 08. —«-Este caval- 
leiro é tão temido de todos por sua valen- 
tia, que nunca achei quem ousasse comba- 
ter-se com elle e vingar-me de tamanho 
mal: determinei buscar-vos a vós, porque 
me dizem que só em vossas mãos está certa 
a vingança, que eu espero.y> Ideni, Ibi- 
dem, cap. 85. — <sNão tiverarn estas pala- 
vras tanto poder, que nos corações delrei, 
rainha, e Flerida fizessem verdadeiro as- 
sento pera se crer o que ellas affirmavam. 
Antes julgando-as mais por sonho, que por 
outra cousa, se olhavam tms aos outros, 
não se sabendo determinar.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 42.— «Já o principe Floramão 
respondeu elrei, me tinha dito isso ; e posto 
que minha vontade era ao contrario deter- 
minei fazer o que me psde; assim porque 
as nobrezas desse gigante dizem que me- 
rece tudo, como porque sei que a injuria 
do imigo que se rende, é menos gloria vin- 
gal-a que perdoal-a.n Idem, Ibidem.— 
tPois vendo D. Duardos e todos aquellc.s 
cavalleiros, que a disposição dos feridos 
era pera poder caminhar, e seguirem qual- 
quer trabalho, determinaram de partir-se, 
ordenando pi-imeiro que a fortaleza -ficasse 
polo cavalleiro da Fortuna, o qual nunca 
poderom acabar com elle: antes pedindo 
elle muito por mercê a D. Duardos que a 
quizesse acceitar delle, lho fez fazer, to- 
mando-a com condição, que d'allipor di- 
ante, pera memória de qxiem a ganhára 
se chamasse torre da Fortuna." Idem, Ibi- 
dem, cap. 43.— (íMas Floriam, a quem 
tantos amores e tamanha tardança enfada- 
va, determinando levar suatenção ávante, 
se veio a elle coberto do pouco que lhe fi- 
cára de seu escudo, e, recebendo-se ambos 
na fortaleza de seus golpes, começaram a 
segunda batalha tão temerosa e brava, que 
Almourol a julgava por cima de quantas 
vira.n Idem, Ibidem, cap. 65. 

Porem d'isto, que o mouro aqui notou, 
E de tudò o que vio com olho Mtteuto, 
Um odio certo na alma lhe ticon, 
Uma vontade má de pensamento : 

Nns mostras e no gesto o nào mostrou ; 
Mas com risoiiho e hülo fiir.^^imento 
Tratiil-os brandíimeiití- determina, 
Até que inuBtrar pDs^sa o quo imagina. 

cAM., Lus., c. I, est. 69. 

O mesmo o falso Mouro d<'.t.ermina, 
Que o sRiíuro Christào lhe mandii e pede ; 
Que a Ilha é possuida da m;ilina 
Gente, que segue o torpe.Maf imede. 

iiiiDKM, est. 'jy. 

E se te movo tanto a piedade 
D'esta tniarra Geiitf peregrina, 
Q.ie só pT tu I altíssima bondade 
Da gente a salv.is. perlida e iiialiua ; 
N'Hlgum porto seguru de verdade 
Conduzir-nos já agora determina, 
Ou noa amostra a terra que buscamos, 
Puis só por teu serviço n ivfgamos. 

IDEM, IBIDEM, C. II, est. 32. 

Tirar Ignez ao mundo determina. 
Por lhe tirar o íilho que tem preso ; 
Crendo co'o sangue só da morte indina 
Matar do íinne amor o fogo acceso. 

iDKM, iniDEM, c. III, est. 123. 

Este milagre fez tamanho espanto, 
Que o Rei tie banha logo nn agua santa, 
E muitos após elle: um beija o m:into. 
Outro louvor do Diíob Thomé canta. 
O.s Bnimenes se encheram do odio tanto, 
Com seu veneno os morde inveja t;inta, 
Que, perHU:idindo a isso o povo rudo, 
Determinam matal-o em fim de tudo. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 11G. 

— Manoel em fim era um dos Christãos 
daquella ilha em que o padre M. Fran- 
cisco quando a ella chegou neste anno de 
154ti, de que hiamos escreuendo, mais j)os 
os olhos; e como se os teuera ja no que 
o Senhor determinaua obrar por elle, assi 
o doutrinou com hum particular cuidado, 
trazendo o comsigo na visitaçam dos lu- 
gares ; e leuando-lhe elle pelas caminhos, 
e subidas das serras, o alforge da sobre- 
peliz, e breuiario, que era toda a sua re- 
camara.st Liicena, Vida de S, Francisco 
Xavier, Liv. iv, cap. 1.— aCom a boca 
chea de riso, e verdadeiros lounres .cau- 
saua nos outros humas santas inuejas, que 
elles determinauam de vingar, e fartar pon- 
do na jornada as vidas em lugar da fazen- 
da, e aos armadores das fustas acendeo de 
maneira, que na mesma hora antes de se 
partirem da ribeira meteo cada hum, pas- 
sante de cem homens a trabalhar na sua, 
sobejando tudo na mor caristia de tudo: 
Que em fim ainda que nem sempre temos, 
nem podemos o que queremos, o ordinário 
he faltar pouco onde a vontade he muita; 
e jny oftruor de maneira que em oito dias se 
plantaram as vides, e colheram as uvas; 
estando aos cinco acabado na obra das 
fustas o que ninguém cuidou que se fezesse 
per todo hum mes.v Idem, Ibidem, Liv. 
V, cap. 8. — <íE 2'osto que assi a cidade, 
como a fortaleza podéra sentir muyto ti- 
rarem lho tam boa gente, tendo ella mny 
pouca em tempo, que o Achem andaua tam 
soberbo no mar, e podendo se temer que 
saindo os nossos em sua busca, ou tornasse 
Q mesmo Achem noutro bordo, ou viesse al- 

gum dos mais, que por ali temos a buscar 
(como realmente aconteceo) os que fi'^' 
uam; com tudo da falta, que os soldados 
podiam fazer, nam ouue quem tratasse, « 
da que o padre M. Francisco faria em- 
barcando se, como determinaua, com elles 
fizeram tanto caso, que ajuntando-se os if' 
mãos da misericórdia com o regimento da 
cidade, e todos os casados, que auia na 
fortaleza, se foram ao padre dizendo em 
presença do mesmo capitam mor da arma' 
da dom Francisco Deça.n Idem, IbideDi'"^ 
«Fedia toda via o santo bautismo ao vigai^'' 
de Malaca, que lhe elle negou, sem outra 
zam, mais que porque sendo casado deter- 
minaua tornar a sua casa, molher, e filhos; 
seruindo se jjera seus intentos a diuinaf')' 
uidencia do engano do Vigairo (como dos 
nossos o faz todas as horas) que namace^' 
tou em nam o bautizar, e tudo arriscáf^ 
se o bautizára.y> Idem, Ibidem, cap. ly 
— «Porque como determinasse visitar 
caminho a christandade da Pescaria, ^ 
ilha de Ceilam, seruia mais que fossi'"^ 
sua derrota noutro nauio.D Idem, í'"' 
dem, cap. 20.— aOlhai quanto 
segura o Bramene o proprio interesse 
as offertas, que logo recebe, que a 
do infermo, que só lhe promette á con^^ 
do Demonio. Cae doente hum Chris^''^^ 
dos nossos, eis logo o padre sobre eU^' 
mas que lhe diz ? Que lhe aconselha ? 
examine bem sua conciencia, veja os 
cados, que fez, porque as infirmidaa^ 
commumente Deós as dá em castigo de c" ' 
pas, que achandose com ellas se arrep^^' 
da muyto de ter offendido a seu Criadoi"/ 
que lhe peça perdam, que determine 
se emendar.» Idem, Ibidem, cap. 24.'^ 
«O que leuaua ao padre Francisco O- 
ilha era o seu grande zelo de ver, ^ 
lher o fruyto do sangue dos Martyl"^' 
que nella dous annos antes fora semeaa • 
E porque a pretençam, que os dous i ' 
cipes, que se bautizaram em Goa, ttnn 
ao reyno de Cande, acabára ja com ^ 
da d'ambos; e juntamente com elles, ^ ^ 
ella a esperança de meter per seu „ 
fé no mesmo reyno, determinou o pC' ^ 
de se ver com o mesmo Pey, que 
possuya, que por ventura por se perf^' 
e segurar nelle com a amizade, ej 
dos Portugueses abriria as portas 
Evangelho. Fauoreceo Deos nosso , 
como custumaua os intentos de seu se 
Idem, Ibidem, cap. 20. — 
dor vendo que o negocio era de impo 
tancia, determinou de ir em pessoa 
mas foi contrariado dos 
do-lhe, que nào convinka abalar-s^ cS-O; 
cousa que não sabiam se seria luv 
mas que mandasse huma pessoa 
fiança, e que se detivesse naquella- p.^go 
té ver o em que aquillo parava,^ ^ 
do Couto, Décadas, iV, Liv. i, 
«Partidos da Corunha, foram 
Gomeira, e correndo a costa de^ ^ 

faltando-lhes o tempo pera dobrai 
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de Santo ^Agostinho, por conselho de todos 
determinou o General de fazer sua der- 
rota pelo Cabo de Boa Esperança. >> Idem, 
Ibidem, Liv. ui, cap. 3. — «Tanto que 
isto se soiíbe, determinou Cachil Da- 
foez de se desajfruntar, e pedio ao Ca- 
pitão D. Jorge alguma gente que lhe 
deo.í Idem, Ibidem, cap. 4. — nCotia- 
^ sabendo que Simão de Mello estava 
® monte Dele, não tendo ainda novas do 
Governador, determinou de ir pelejar com 
ille, e tomallo, a voltar sobre a fortaleza. 
de Cananor, e commettella havendo que 
seria fácil levalla nas mãos, e vinha com 
ioda aquella frota, que ciibria o mar á 
véla.D Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 3. — 

fim, pela authoridade que elle tinha 
com o Grão Turco, que havia que lhe fal- 
ava sempre verdade, e o aconselhava co- 
"lo prudente, deixou a guerra d.e Ungria, 
® determinou de passar á Ásia contra o 
^'ithamaz.» Idem, Ibidem, Liv. vai, 
cap. — «Vendo-se o Badur de todo 
Perdido, dando conta do que determi- 
nava a alguns Capitães seus mais fieis, 
Como o Magor não podia ter tanta vigia, 
?we se não descuidasse, htima noite se sa- 
hio o Badur com os do seu seio.» Idem, 
Jbidem, Liv. JX, cap. ò. — «E porque 
^Quelle negocio que era o principal a que 
J^ernaõ de Sousa de Tacora p>"''''iicidar- 
''i^nte Joy, estava acabado, determinou de 
entrar no de Catabruno Rey de Geilolo.y) 
Idem, Décadas, VI, Liv. i, cap. ò.~«Ao 
outro dia pela manhãa visitou a casa da 
pólvora, e achou rota huma forte arga- 

que a cobria pior cima a maneira 
^ abobada, e nella hum grande buraco, 
P®»" onde determinavaõ de lhe dar o Jb- 
9°: e vendo taõ grandes, e manifesUs si- 

de traiçaõ, deu muitas graças d>, no- 
^'0 ao Altíssimo JJeos p)or tantas m&xes, 
Quantas lhe tinha feitas com os avisos.n 
Wem, Ibidem, cap. 7. — «Os Turcos que 
®'íafaõ dentro acodirad a bordo con as 
"''Was nas mãos per a verem o que aquilo 

Jacome Leite aos primeiros grtos 
'Apertou o reino para fazer o a que Uaõ 
PHnxeiro que os Turcos se 2>odessem (e 
^firminar.» Idem, Ibidem, cap. 8. — <íN(s- 

tempo era Dauid hum jiioço que andam 
''o campo pastorando seu gado, cJ& vinco 

ao arrayal, acceso cd hum diuina zeh 
honra de Deos, <& dejensam de sei, 
tÈ de sua patria, determinou aceytai 

° desafio, e Joyse per a isso offerecera a 
Hei Saiã, que entam reynaua em hi- 

ea. o Heitor Pinto, Dialogo da Tribula- 
cap. 3. 

No peito iiitrodiizida 
üeaso jDurpureo indomito tyrano 

_ Faz tiro á vossa vida : 
Oli Ímpio ! Oh infiel Diocleciaiio ! 

Vc o que rhtrrmiiian, 
Que aquellüB silo aa rnsiia fieis àoutrinn. 

j. X. DH SIATTOg, UIMA3, p. 1 OH Cd .). 

«Determinou emfim ficar-se alli com 
dos marinheiros, para que entre 

voi,. n — 122 

elles, e com o seu traje se desconhesse, a d 
sombra dos mal fundados amores de Leon- 
tino podesse ver a Nizarda, imaginando 
que se faria seu criado naquelht jornada: 
o que fiava do amigo que aceitaria p)0,ra 
auctorisar sxias coisas, pois se não enver- 
gonhava de se valer nellas das partes, que 
a natureza fizera alheias ; e assim medir ia 
seus ciúmes, ou confianqas pelo termo, com 
que elle tratasse do estrangeiro, d Francisco 
Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 39. 
— <íCorreraõ de alli a diante pelo mar 
sem se lhes ojferecer em muitos dias occa- 
zião de alguma preza; até que, para se 
refazerem de aguas, e mantimentos, toma- 
raõ hum rio pouco continuado, em cuja en- 
trada ancorárad, e se detiverao alguns 
dias; e nesses mandou o pirata pela ter- 
ra dentro a tomar gados com huma com- 
panhia a hum mancebo companheiro seu, 
chamado Diamiro, encommendando a Oria- 
no que, hindo cum os mais, começasse a 
exercitar sua piessoa : elle sahindo em ter- 
ra com as armas, que lhe pareciaZ mal 
naqiielle ofjicio, foi com os da sua compa- 
nhia até humas cnbanas de j^ostores, que 
no alto de hum outeiro appareciaõ; e ven- 
do que os moradores dellas hiaõ ao longe 
fogindo, e as deixavaõ dezertas, e dentro 
havia taõ jwuco em que fazer preza, que 
se espalhárau os soldados pelos valles a 
buscar os rebanhos; Oriano considerando 
entnZ quão differente officio jazia do que 
elle em algum tempo dezejára quando o 
Peregrino Lereno lhe contou a vida, e li- 
berdades de jjastor; determinou ÉZe.s«77/ja- 
r«c6'' de entre aquelles seus companheiros; 
e teve lugar para o que dezejava com a 
occupaçaõ, que os outros tinhaõ: metteu-se 
pdos matos dentro; e, por naò ser tido 
por cossario, pendurou em hum tronco as 
armas, que delle trazia, e Joi se alongan- 
do com tanta j)ressa delles, e d.a estrada, 
por onde o podiaõ .seguir, caminhando 
toda a noite, que, quando veio a madru- 
gada, estava assaz longe donde partira, 
mas tam quebrantado, e sem forças, como 
pediaõ os trabalhos, que passára.n Idem, 
Ibidem, p. Cl. — «O pobre amante quei- 
xozo de si mesmo, o determinando emen- 
dar-se, como era leve em mudanças, poz 
sua ajfeiçaõ em hum sujeito, em que naò 
estava mal empregada, e onde poderá ser 
bem recebida.)) Idem, Ibidem, p. 170.— 
«Determináraô emjim a sua partida; e 
pedindo muitas vezes licença a Marisbea, 
escreveu ella ao irmão seus queixumes; e 
ficando com as lagrimas nos olhos, que a 
partida dos estrangeiros lhe cauzava coma 
lembrança, e saudades que lhe faziaõ da vis- 
ta de Leontino, os deixou ir.»Idcm, Ibidem, 
p. 202.— f. Alguns dias passados (posto que 
o dt^ejo de Oriano nad dava lugar a gran- 
des àHaçoens) tratáraõ os amigos de irem 
á tida<le da Ilha para se informarem das 
coizas fií Nizarda, e darem a Leontino a 
cwtci, e vccado de Marisbea: e ^^cnyííe 
Oriano tem\ri muito ser conhecido, o amigo 

se lhe offereceu que iria, só, e com a in- 
formação, que trouxesse, dôterminariaõ a 
escolha de sua vida: elle estimou a ojferta 
qxianto era possível, e aceitou logo. Lere- 
no, por se accommodar bem ao traje, e 
piratica dos rtisticos da Ilha, pedio hum 
vestido alheio; e com alguns frutos do seu 
gado, como que os queria vender, entrou 
na cidade, e hia direito aos paços de Fe- 
der íco : na rua encontrou a cazo hum man- 
cebo, em quem pondo os olhos se deteve, 
como se de propozito o conhecera (que ás 
vezes o coraçaõ por escondidos acerta com 
o qtie os sentidos nad podem alcançar) e 
ncCô fazendo cazo de outros, que passavaò, 
se foi direito a este, e lhe perguntou se 
conhecia naquella terra a Leontino. t Idem, 
Ibidem, p. 211. — ^Considerando entam o 
muito que a I.ereno devia, e a prizaõ em 
que o levavaõ por seu respeito, determi- 
nou offerecerse antes ao maior perigo, que 
consentir que seu amigo padecesse por elle 
o menor damno.f Idem, Ibidem, p. 22S. 
— <i Contou-lhe toda a historia que o pas- 
tor Iht dissera, testimimhando a verdade 
delia com a carta de sua irmã, pedindo- 
lhe que mandasse soltar aquelle innocente, 
porque determinava levcdlo para donde 
viera em sua companhia.d Idem, Ibidem, 
p. 231. — aA mim me chamaõ Menandro, 
e nasci na ribeira do Tejo, onde me apar- 
tei ha poucos dias: por fugir a huma ra- 
zatí, que tinha para viver desesperado, 
vou ao Mondego, e dahi determino passar 
adiante a buscar hum pastor meu conhe- 
cido, que por hum cazo estranho se apar- 
tou da nossa ribeira. E pois o tempo, e o 
caminho dá licença ^jara tudo, e a tua in- 
clinaçaZ nau parece dasaffeiçoada, contar- 
te-hei huma historia digna de eterna lem- 
brança.si Idcm, Primaveras, p. 127. 

No'tempo que estas cousas siiecediào 
No KpÍ3C0]i!iI Palácio, o bom Gonçalves, 
A quem a gn\iidi; cmproz i, disvflliiva, 
Sendo por seus espiaa avisado 
Do quo o l!isj)ú saliiu ; íiproveitar-so 
Da occasião, (inea Sorti; lhe oífrecia, 
Comsigo determina. 

DiNiz DA CRUZ, nyssopi:, c. vi. 

— Distinguir, disconiir alguma cousa. 
— «.Que na camera nav podia bem deter- 
minar humas letras negras que tinha pelo 
fio: mas em vaõ se trabalhou;porque nunca 
as pode ler, nem menos outras que esta- 
vaõ no escudo daquella sorte.-» Barros, Cla- 
rimundo, Liv, li, cap. 23. 

Quanto se cliegam mais os olhos perto, 
Tanto mciioa a vista dcf.cnnina 
Se ó cristal o que vé, se diamauto, 
Que assi se mostra claro o radiaiito. 

uAM., i,rs., c, VI, est.!). 

— Assignar, marcar, determinar o dia. 
■— Determinar o sentido de uma pala- 

vra, fixar, indicar do um modo claro o 
preciso. 

— Determinar as causas, despachar, 
sentenciar. 
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— Ordenar. 
— Descobrir. — nO do Salvage não sa- 

bendo determinar a razão de tanta tris- 
teza, lá sentia o seu coração uma paixão 
grande daquella gente ; porque quando elle 
é nobre, assim sente o mal alheio, como o 
seu: um escudeiro dó outro se chegou a 
elle, dizendo: Senhor, aquelle cavalleiro, 
que debaixo das arvores está, vos manda 
dizer que ha cinco mezes, que guarda este 
passo a todolos os cavalleiros andantes, 
e tem alcançado victoria de tantos, como 
podeis ver paios escudos que no tronco da- 
quelle alemo estão pendurados, d Francis- 
co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 21. 

— Determinar-se, v. refl. Decidir-se, 
resolver-se, formar resolução de... — «O 
Governador da índia me mandou nesta 
Armada, sabendo que era chegada outra 
de Hespanhoes a estas Ilhas contra os con- 
tratos que esta^ feitos antre os Reys de 
Portugal, e Castella. A mim me chamaò 
Femad de Sousa de Tavora, e assim co- 
mo sou pequeno de corpo, sou muito cur- 
to de comprimentos, v. m, se determine 
porque eu nad venho cá se nad afazer o 
serviço d'ElRey de Portugal, como me he 
mãdado.T) Diogo do Couto, Décadas, VI, 
Liv. I, cap. 4. — a. Ser ia mais convenien- 
te aquelle que dá a esmolla, determinarse 
de valer cada dia a hum só proximo. n 
Francisco Manoel de Mello, Apologos Dia- 
logaes, p. 100. — «Passava com Oriano, 
contava-lhe miudamente seus successos pas- 
sados ; emfim se determinou a escrever de 
novo a sua senhora, communicando ao 
amigo a carta que se segue.» Francisco 
Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 119. 
— dE atraz destas palavras com outro 
suspiro se calou. Arcelio, que o ouvio, 
posto que pudera dissimular (como até 
aquella hora) o que o amigo naõ lhe ma- 
nifestava, se determinou, ainda que com 
muito pezar, consentir em sua partida; 
porque a boa amizade naõ consente que 
o amigo por seu interesse proprio esqueça 
os damnos, que o outro recebe por obede- 
cer a seu gosto.i Idem, Ibidem, p. 137. 

— Terminar-se, acabar-se. 
DETERMINATÍVO, adj. (Do theraa de- 

termina, de determinar, com o suffixo 
«ativo»). Que determina, resolve ou ser- 
ve de determinar. 

— Termo de Grammatica. Que tem a 
propriedade de determinar. 

— Adjectivo determinativo, o que de- 
termina somente as relações dos objcctos, 
por opposição aos adjectivos qualificati- 
vos que exprimem as qualidades. 

DETERSÃO, s. f. (Do latira detertione). 
Acç3io de detergir. 

DETERSÍVO, adj. (Do latim detersum, 
supino de deter gere, com o suflixo «ivo»). 
Termo de Medicina. Diz-se dos remédios 
proprios para detergir ou limpar as cha- 
gas, ulceras, etc. 

t DETERSÓRIO, adj. Vid. Detersivo. 

— A Dieta assim na cura actual, como 
precautoria deve ser tenue; antes na Apo- 
plexia actual he bem que seja extrema- 
mente tenue, que vale o mesmo, que naõ 
dar couza alguma de comer, pois só em 
medicamentos se deve cuidar; mas passa- 
dos dous dias, ou se o mal se remittir an- 
tes, bem poderá conceder-se caldo de ga- 
linha, de pombos, de frangos, de passa- 
rinhos, ou de graons de bico feitos com 
passas de iigos, por terem estes vertude 
detersoria, & attenuatoria, ou também 
com salva, poejos, betonica, mangerona, 
segurelha, hisopo, & semelhantes.d Braz 
Luiz d'Abreu, Portugal Medico, p. 653, 
§ 54. 

DETESTAÇÃO, s. f. (Do latim detesta- 
tione). Acção e efFeito de detestar, ou abor- 
recer alguma cousa. 

— Abominaçào, execração; testimunho 
de horror que nos causa alguma cousa. 

detestando, adj. (De detestor). De- 
testável.— Monstro detestando. 

t DETESTÁDO, part. pass. de Detes- 
tar. 

DESTESTAR, v. act. (Do latim detesta- 
ri). Abominar, execrar; ter em horror; 
aborrecer alguém ou alguma cousa. 

DETESTÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
detesta, de detestar, com o suffixo «avel»). 
Abominável, digno de ser aborrecido. 

DETESTÁVÉLMÈNTE, adv. (De detes- 
tável, com o suffixo «mente»). D'uma 
maneira detestável, muito mal. 

— Termo Familiar. Malissimamente; 
indignamente. 

DETEÜDO, ant. part. pass. de Deteer. 
DETHRONAR. Vid. Desenthronizar. 
DETIDO, part. pass. de Deter. 
O soljA sepultado BÓ por vél-a, 
sem poder de Neptuno ser detido, 
collocao plívustro d'ouro junto d'ella. 

BISPO DO G. PAltÁ, MEMÓRIAS, p. 71. 

Como contente a par de ti %'ivèra ! 
Como cm teus olhos estes meua detidos, 
Todo elevado em ti sempre estivora ! 
E dar-te gosto só pondo os sentidos, 
Para ti nestas praias arenosas 
Fora colhendo os búzios retorcidos. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 207 (3.' 0(1.). 

A Armada se esvaio de dor cortado 
O Povo toma meditando o feito ; 
Eompe mais forte da tristeza o brado, 
Té alli detido por valor do peito : 
O coi açào mais vasto, e dilatado 
Ile para dor taniíiiiha um campo estreito. 

AGOST. DK MACKDO, OIIIKNTK, C. II, CSt. G3. 

DETONAÇÃO, s. f. (J)<y thcma detona, 
do detonar, com o suffixo oaçâo))"). Euido 
mais ou menos forte que se faz ouvir, 
quer nas rapidas combinações ou decom- 
posições chimicas, quer quando um corpo 
muda repentinamente d'estado ou volu- 
me. 

DETONAR, V. n. (Do latim detmare). 
Causar estrondo ou estrepito. 

— Termo do Chimica. Iníl*mmar-se 
subitamente, estourando ao ipcsmo tem- 
po com grande ruido. 

— V, act. Fazer estourar. — Detonar 
o sal ao fogo. 

DETORAR, V. act. (De de, e torar). 
Cortar os ramos das arvores junto do 
tronco. 

DETRACÇÃO, s. f. (Do latim detractio- 
ne). Acção do detrahir, do diffamar; ma- 
ledicencia, dito mordaz. 

DETRACTiVO, adj. (Do latim ddra- 
ctus, part. pass. de detrahere, com o sut- 
fixo «ivor). Que detrahe. 

DETRACTÔR, s. m. (L)o latira detraeto- 
re). O que desacredita, ou dififama alguém; 
raurmurador, maldizente, diíFamador. 

DETRAHEDÔR. Vid. Detractor. 
DETRAHÈR, v. act. (Do latim detrahe- 

re). Vid. Detrahir. 
DETRAHÍDO, part. pass. de Datrahir- 
DETRAHIR, v. act. (Do latim detrah^' 

re). DifFamar, desacreditar, deprimir 
guem, murmurar, censurar. 

— Tirar parte, diminuir. 
— V. n. Dizer mal de alguém, ou d® 

alguma cousa.— «Demonios palreiros chi' 
mo eu a todos os murmuradores que 
por officio detrahir das hõras, <& vido^ 
alheias.n Fr. Thomaz da Veiga, Sern)õ€Si 
Part. I. 

DETRÁS ou DETRAZ, adv. (De de, e 
tras). No logar posterior opposto ao 
está diante, ou em frente.— aE se quis^' 
rem trazer albernozes, tragaõ-nos çarvd' 
dos, e coseitos com seos escapullairos, 
como agora trazem; e se quiserem traz^^ 
ballar.draaes, ou capuzes, tragaõ semf^^ 
com ãles escapidlairos detrás, como 
sempre trouxeram: e o que nom troux^^ 
cada huã das ditas roupas, perca a 
pa, jue trouxer, e seja preso ataa noss<* 
mercee; e trazendo as ditas roupas, se no'"* 
foren taaes, como devem, segundo suso 
decltrado, percaõ nas, e jaçam na cad^"' 
quitze dias.-i) Ordenações Affonsinas, 
tl, rit. 104, § 6. — «O porteiro fez 
con muita diligencia tudo o que lhe w®"' 
da:aõ, e deshi foi-se com elles ao ® 
hiima escada onde se Lúcida apeou: ® 
mindo a Clarimundo pela mão subira^ ^ 
hvnia salla mui grande, e bem lavradd) 
eitrando nella viraõ sahir de hurna 
nera seis donzellas com tochas nas 
e detrás deltas vinhaõ outras duas 
jermosas, e taõ ricamente ataviadas, 
\em mostravdõ que toda a outra gente 
as acompanhava era sua. E chegando-^^ 
pera Clarimundo, recebcraõ no mui^ 
rosamente.D I?arroa, Clarimundo, Liv. ' 
cap. 28. — «Tem todas estas llhns, ^ 
tras muitas que não nomeamos, 
mantimentos, Sandalo, Aguila, C^ne > 
Canfora, Tartaruga, Gemjivre, 
longa, e algumas destas Ilhas 
ao Rey de Barneo, e outras ao de 
nate, e Tidore: são seus naturaes 
atraiçoados, andam nús, encachados, 
zem os corpos pintados com muitos 
res: usam o cabello cortado nas fo'>^ 
antigo Portuguez, e por detrás 
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frido, e atado no toutiqo.» Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. vn, cap. 8.— «Á 
neya noyte levantou-se o Mouro da cama, 
e foy-se á torre, e em começando de bra- 
dar, f(jy o mercador por detrás, e toman- 
do-o pelas pernas deu com elle da torre 

\ doayxo, o qual Mouro logo rebentou, e 
^poz elle lançou o presunto, e o vinho, e o 
melhor que pode se sàhio sem ser de di- 
luem sentido.T> Fr. Pantaleão d'Aveiro, 
Itinerário da Terra Santa, cap. 43. — 

i "Adverti, que na abundancia do Parnaso 
i faz conta dos miroens, como em as 

^o.8as de jogo, das sevandijas, que olhão 
ew pé por detraz das cadeyras.v Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 

p. 205.—«Porque se virdes hum qua- 
''"0 com tres figuras atrás si valerá quatro 

reis, e se elle detrás de todas essas 
J^guTas valerá quatro reis.n Idem, Ibidem, 
P- 27. 

Nada pôde escaparvos 
Neste posto, onde estais tam importante, 
Porque, sem inclinarvos, 
Por detraz, e diante 
Vedes com porta falsa, 
Que mais voa engrandece, e vos realça. 

FBAMC. B. LOBO, O DE3ENGANAD0, p. 80. 

— <íE porque neste tempo ouvir ali huma 
^oz, que por detraz da fonte vinha can- 
^c-ndo, suspenderão a pratica, por verem 
"lya era, e ouvirem a cantiga, que dizia: 

Se de meu mal vos doeis, 
Meu bem, porque mo nogais, 
Meus olhos nuò mos quebreis. 

IDEM, PBI5UVERAS, p. 303. 

Mui bem dizes; aquellas saõ sem falta. 
Passas tu como foraò pela posta ? 
Magdanela he de todas a mais alta, 
Que apparece vestida de pombitilio ; 
Também Aiidreza vai; nada nos fiilta. 
Gil. O adufe ouço, ouço o piindoirinho; 
Vamo-nos por detraz deste vallado, 
Hiremos eiicontrallíts iio camiuho. 

IDEM, ECLOaAS, p. 372. 

Já se achava a Pastora lá presente, 
Quando Albiino, detrás de hum verde arbusto, 
o.ihiiido-lhu ao encontro de repente, 
Elle com dor não ialla, ella com susto : 
Qualquer dos dous ao Fado, impertinente 
Accusa neste lance, mais que injusto: 
Duas imiigens lição do segredo, 
Ejuntodehum penedo, outro penedo. 

J. X. DE MATTOS, líiMAS, p. 1G3 (3.' ed.). 

_ Outra vez p irto 
^03 mais fieis dos meus, ftii imboscar-me 
■Detraz (fesse escai pudo, negro monte 
Onde o morto entiitào tinha incoiitrado, 
Onde viste o phanal, que era a atalaia 
Para os meus que dispersos rodeavam 
"S caminhos de emtôrno. 

OARBETT, D. BBANOA, C. V, Cap. 19. 

j^DETRIÇÃO, s. f. (Do latim detritione). 
^composição espontanea dos vegetaes. 

Kesiduo d'uma substancia de um 
qualquer desorganisado. 

^ detrimento, s. m. (Do latim detri- 
^^Eujn), Damno, menoscabo, prejuizo.— 

'^astello jez elrei Vasilao de Navar- 
> que já ouuireis nomear: por seu fal- 

lecimento veio-se pera elle a princesa Ar- 
nalta sua filha em quanto não casasse, 
deixando a governança do reino a alguns 
senhores delle, virtuosos nas obras, espe- 
rimentados na idade, esforçados nos âni- 
mos, e livres nas tenções, sabedores no go- 
verno, pera que por falta de rei o reino 
não padeça detrimento, nem o povo injus- 
tiça.^ Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 66. 

Têm a lei d'um Propheta, que gerado 
Foi sem fazer na carne detrimento 
Da Mãe ; tal que por bafo está approvado 
Do Deos, que tem no mundo o regimento : 
O que entre meus antiguos é vulgado 
D'elle3, é que o valor sanguinolento 
Das armas no seu braço resplandece; 
O que em nossos passados se parece. 

CAM., Lüs., c. vir, est. 69. 

— Termo de Astrologia. Diz-se que um 
planeta está no seu detrimento, quando 
se acha n'um signo opposto ao do seu do- 
micilio. 

DETRIMINÁNÇA, s. f. ant. Sentença, 
decisão. 

DETRÍTO, s. m. (Do latim detritus, 
part. pass. de deterere). Termo de Geo- 
logia. Restos que resultam da deterio- 
ração do matérias organicas, c inorgâ- 
nicas espalhadas pela superfície do globo. 

DETRONAR. Vid. Desentronizar. 
DETRUNCAR. Vid. Destroncar. 
DETRUSÃO, s. f. Termo da Antiga dis- 

ciplina ecclesiastica. -Castigo que se in- 
fligia aos ecclcsiasticos criminosos, o que 
consistia em serem mandados para um 
mosteiro, onde eram encerrados e puni- 
dos perpetua ou temporariamente. 

DETUMECÉNCIA ou DETUMESCENCIA, 
s. /. (Do latim detumescere). Termo de 
Medicina. Resolução do um tumor, d'um 
inchaço. 

DETURBAR. Vid. Deturpar. 
DETURPAR, V. act. (Do latim detur- 

pare). Afeiar, manchar, desfigurar, fazer 
deforme. 

DEÚDO , s. m. Devido, parentesco. 
DEUS, s. m. (Do latim Deus). Nome 

do principio imico ou múltiplo, que em 
todas as religiões está eollocado acima 
da natureza. 

— O Ser infinito, creador e conserva- 
dor do mundo na religião christã, e tam- 
bém no mahometismo, no judaismo, e 
entre us chamados deistas. 

Descj'eu con muy gram razon 
Vosao ben, se deus mi perdon, 
Muy mays de quantas cousas sou, 
Mays non con a operança 
Que tal coyde no coraçon 
Aver de vós por galardon 
Senon mál e viltança. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 31 . 

Por vós, cnyd'eu por deus que pod*e vai; 
Que avcriaiJes d'ao dc mi. 

IBIDEM, p. 32. 

Senhoroj'ouvess' en vagar 
E deos me dess' cnd' o poder, 

Que vos eu podesse contar 
O gran mal que mi faz sofrer 
Esse vosso bon parecer. 

IBIDEM, p. 56-57. 

Mays deos que sab'o gram torto 
Que mi ten, mi dê còorto 
A este mal sen mesura 
Que tanto comigo dará. 

IBIDEM, p. 103. 

Pois sempre a en vós mesura 
E todo ben, e cordura, 
Que deos fez em vós feytura 
Qual non fez en mulher nada, 
Doede-vos por mesura 
De mi. Senhor ben talhada. 

IBIDEM, p. 113. 

Deos ponha hi 
Conselho, amigo, a vós o a mi. 

IBIDEM, p. 163. 

Vy vos, madre, con meu amig' aqui 
Oje falar, e ouv'engran prazer 
Porque o vi decabé vós erguer 
Lcd'e tenho que mi faz deos ben hi. 

IBIDEM, p. 169. 
— n-Reynou Asa em Judâ omze annos 

e foy muy boom e muy dereito e temia 
Deus, e quebrantou todollos idollos que 
achou em sa terra, t Livro de Linhagens, 
IV, p. 233, em Portugal. Mon. Hist., 
Scriptores, Tom. i. — nEn o quarto dia 
fez Deus os lumieiros, convém a saber, o 
sol, e a lua, e as strellas.D Historia do 
Testamento, Genesis, cap. 3. — «A ques- 
ta hé a postura, que ordenou Deus com os 
vossos Padres.n Acto dos Apostolos, cap. 
3, § 25, em Inéditos d'Alcobaça, Tom. i.— 
<íFJ dise-lhe Deus, Solta a calçamento de 
teus pees.^ Idem, Ibidem, cap. 7, § 33. 

■— (íE soterram Sancto Estevam homeens, 
que temiam Deus, e fezeram grande chan- 
to sobre'ele.■!> Idem, Ibidem, cap. 8, § 2. 
— <íDeu-lhe Deus que fosse descuberto.t 
Idem, Ibidem, cap. 10, § 40.— tAcabe 
o meu curso, e o mester, que recebi do meu 
Senhor Jesu Christo, que é de tetemuynhar 
o Evangelho da graça de Deus. d Idem, Ibi- 
dem,cap. 20, § 24.—«Scrudanteoscoraçdes, 
e as reens Deus.» Regra de S. Bento, cap. 
7. — í Outros emcontros assaz se derom de 
grande em ellas per boons cavalleiros, de 
que jjorem merçees a Deus; nenhuum rece- 
beo cajom.t Fcrnão Lopes, Chronica de 
D. Fernando, cap. 84. — a O senhor Deos, 
nosso grande fisico e mestre, os castigue 
com tal sojreada que os faça contentar de 
muyto menos.T> D. Duarte, Leal Conse- 
lheiro, cap. 11.— (íEmandamos, que nom 
seja nenhuum tam ousado, que vaa contra 
esta nossa Carta de eniwvaçom, e vontade, 
e confirmaçom, quebrando-a, ou per ousa- 
mento sandeu a ella contradizendo; e se 
alguum fezer o contrairo, ou tenptar pera 
o fazer, seja certo, que averá a sanha, e 
a maldiçom de Deos, e de Sam Pedro, e 
de Sam Paulo seus Apostolos. Dada em 
Roma ante Sam Pedro a dous dias de 
Junho no anno primeiro do nosso Ponti- 
fiicado.D Ordenações AfFonsinas, Liv. il, 
Tit. 94, § 11.— aE se averá lugar a Jfe- 
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convenção na acusação Criminal, ou a 
convenção emtemtada civelmente d'algum 
Crime, por ora nom entendemos tratar 
dello, mas, prazendo Deos, falaremos dello 
no (Quinto Livro, que ao diante emtende- 
mos fazer, em que trataremos dos Cri- 
mes.tí Ibidem, Liv. iii, Tit. 29, § 0.— 
íOutro sy, Senhor, som tomadas contas 
em cada huum anuo aos Tetores dos hor- 
foõs, e ha hy taaes, que seus beens nom 
rendem duzentos reais desta moeda, e des- 
tes os mais poucos, e lançada conta, le- 
vam o Escripvam da escriptura, que so- 
bre ello faz, e o Contador, e o Juiz o terço 
da dita renda, e delles, que nom ham renda 
nenhuma, levamlhes do cabedal: o que nom 
he serviço de Deos, nem prol dos ditos 
meores ; e a esto compre seer posto reme- 
dio tal, que seus beens sejam acrecenta- 
dos, e nom minguados; ou lhes seer to- 
mada conta de tres em tres annos; ou lhes 
nom levarem nenhuma cousa da dita conta 
a esses pobres, como Vossa mercee en- 
tender que melhor será, e mais seu pro- 
veito,» JJaidem, Liv. iv, Tit. ÜU, § i.— 
tAtaa qui no quarto livro avemosj aliado 
dos Contrautos, e Testamentos: agora 
entendemos trautar em este quinto Livro 
dos Crimes, & Fenas, que por elles ham 
d'haver aquelles, que os cometerem. Epor- 
que antre todollos outros crimes he acha- 
do por mais grave o crime da Heresia,por 
seer cometida contra Js/osso üenhor Deos, 
a que per ley santa e natural todos geral- 
mente devemos fé e crença verdadeira, por 
tanto entendemos primeiramente J aliar 
delia. j> Ibidem, Liv. v. — aOutro sy por- 
gue nos he dito, que em alguuns lugares, 
também nos lugares per que nos andamos, 
como nos outros lugares do nosso tíenhorio, 
nom temendo Deos, nem justiça temporal, 
cutrevendo-se em taaes usos e custumes, de 
que ataa qui usarom, induzem per aj aa- 
gos e per outras maneiras alguãs molhe- 
res virgeens, e viuvas, que vivem hones- 
tamente, pera fazerem com ellas maldades 
de seus corpos: Teemos por bem, e Man- 
damos de conselho dos sobreditos, que aquel- 
les, que daqui endiante esto Jezerem, ca- 
sem com essas molheres, se ellas quiserem, 
e elles Jorem taaes, que sejam convinha- 
vees pera casar com ellas: e se per ventura 
elles com ellas nom quiserem casar, den-lhe 
do seu tanto, per que possam aver casamento 
convinhavel: e esto meesmose Jaça, quando 
ellas nom quiserem casar com elles. d Ibi- 
dem, Tit. 9, § 1.—ainda se lee, que 
por este peccado lançou Deos o deluvio so- 
bre a terra, quando mandou a Noé fazer 
huã Arca, em que escapasse el, e toda sua 
g^eraçom, per que rejormou o mundo de 
novo; e por este peccado soverteo as Ci- 
dades de tiodoma, e Gomorra, que forom 
das notavees, que aaquella sazom avia no 
inundo; e por este peccado foi estroida a 
Hordem do Templo per toda a Christan- 
dade em hum dia.d Ibidem, Tit. 17. — 
nEm nom£ de Deos, Amen. Porque a todo 

Réy Catollico como braço da Santa Igreja 
perteence fazer, e mandar comprir e guar- 
dar as suas Sentenças, que direitamente 
som dadas, e fazer que os seos sobgeitos 
sejam obedientes a ellas nos casos, que som 
da sua jurdiqom, por serem elles guarda- 
dos da sanha de Deos, e de muitos dam- 
pios e perigoos, em que caaem per essas 
Sentenças, espicialmente per Sentença d'es- 
cumunhom, de que a Santa Igreja toma 
espada esjjritual, e corta a alma, que he 
a milhor e mais nobre parte do corpo do 
homem, e usa contra os revees e desobe- 
dientes; e como a nós Dom Fernando, per 
graça de Deos Rey de Purtugal e do Al- 
garve, seja certo e notorio, que muitos do 
nosso Senhorio per contentamento, ou per 
negrigencia se leixam jazer nas Sentenças 
d'escumunhom, que em elles som postas, e 
nom curam de sair dellas, pela qual ra- 
zom nace na Igreja de Deos grande es- 
candalo, e muitas vezes acontece, que he 
embargado o serviço de Deos, e o Sacri- 
fício, que se ha de fazer, e antre os ou- 
tros Christaads, de que devem seer esqui- 
vados, recudem grandes odios, e infamias 
nas pessoas, e grandes perdas nos seus 
direitos, e nos outros autos lydemos, que 
lhes por esso som embargados.» Ibidem, 
Tit. 27, § 3. — «Outro sy os dictos Iteyx 
nossos antecessores consirando que as Sen- 
tenças da escomunhom som perigosas as 
almas dos homeens, e como muitos do seu 
Senhorio, quando eram escomungados, e 
denunciados ao povoo por escomungados, 
nom curavam de sair dessas escomu- 
nhoões : e pero eram requeridos pelos Prel- 
lados, e seus Vigários, e Officiaaes, que se 
fossem absolver, e saissem dessas escomu- 
nhoZes, e nom enpeçonhentassem os outros 
fiees Christaads, nom curavam de o jazer ; 
e nom temendo Deos, nem a sentença dos 
Prellados da Santa Igreja, se leixavam 
andar nas dietas Sentenças d'escomunhom 
per longos tempos; e o que pior era, mui- 
tos morriam escomungados; e oolhando 
elles que desto se seguiam grandes dãpnos 
aa sua terra, e aos moradores delia; e 
consirando elles como bous Reyx Catholi- 
cos, e fiees Christaãos, e obedientes aa 
Santa Igreja, q^ie áquelles, que o temor 
de Deos nom tira do mal, que a pena tem- 
poral os pode tirar de malfazer, poserom 
Ley, que todo aquelle, que josse escomun- 
gado per seu Prelado, ou per aquelle, que 
ouvesse poder de o escomungar, e fosse 
denunciado ao povoo por escomungado nos 
lugares, em que se devem de denunciar, 
que por sairem mais toste da escomunhom, 
fosse preso, e cada nove dias pagasse ses- 
senta soldos de pena, e nom Josse solto 
ataa que nom fosse absolto da dieta esco- 
munhom.Tí Ibidem, § 11.— a. Quem teme a 
Deos, teme todas as criaturas, até os ele- 
mentos ; e se elles sam sojeitos e servem á 
grandeza divina, quanto mais o devemos 
nós de fazer, que nos está cada dia con- 
vidando ao amar?» D. Joanna da Gama, 

Ditos da Freira, p. 10 (ed. do 1872). 
«Faz-nos Deos fazer per força o qu£ 
veramos de obrar por vontade; evercita- 
monos e regramonos com necessidade, qus 
he grande mestra, ensina a sojrer e es- 
perta o engenho.« Idem, Ibidem, p. 
— uSe dermos volta aos mãos desejos, se- 
ram nossas obras aprazíveis a DeoS, ' 
poremos em execuçam a sua vontade.f 
Idem, Ibidem, p. 44. — «Da ociosidade 
se ha de jogir, e aproveytar o tempo 
sanctos exercidos, porque o nam tenhamos 
para os vidos, que o melhor que tem 
o arrependimento, e ainda não sabemos 
se merecemos de nos fazer Deos essa 
cê de nolo dar.n Idem, Ibidem.—"'-"^ 
muy necessaria a paciência que he ingo^^' 
to das adversidades; permite Deos qut ^ 
tenhamos, pois fazemos os feytos indinoi) 
que soframos castigos dignos, que 
he o Senhor que os dá.» Idem, Ibid6®i 
p. 46.— <íCom os proposifos alarga De"® 
sua misericórdia e sua liberalidade, 
sofre nossas tastas, com as conhecermoSj 
e nos doerem suas ofensas.n Idem, 
bidem, p. 56. — «Muytas vezes andámos 
tristes e nam sabemos de que; Deos o y"®'' 
assi, porque buscámos gostos contra su<i 
vontade, que nos venha tristesa contrã ^ 
nossa, e de nos querer bem no Io tira, das 
ofensas que lhe fazemos.n Idem, IbideiBi 
p. 63. — «Deu nos Deos o tempo p^i"^ " 
servirmos, e nós gastãmo Io em suas 
sas, esperdiçando hum dom tamprecioso-* 
Idem, Ibidem, p. 65. 

Deu nos Deos a ley tão boa 
que a cumprimos com pena; 
mus a que o mundo ordena 
nam sinto que lhe nam doa. 

IDEM, IBIDEM, p. 10(J. 

Tu saberas, 
E não mo descubras nem hoje nem craa, 
Veushc aquelle que te trata assi; 
Quer-te gran mal e diz mal de ti: 
Não cures dello, e logo tomaras 
A como te vi. 

GIL VIC., AUTO DA niST. DE DEUS. 

Isaias. E Virgem parida, 
Bem viste a aarça que não se queimavft i 
Pois este mistério nos preligurava 
A Madre de Deus, do mundo e da vida, 
E amado cordeiro 
Que tira os peccados. • 

IDEM, IBIDEM. 

E mais se tu es o filho de Deos, 
Como eu sinto ainda que me calo, 
Taras destas pedras todas pào decíiU", 
Segundo a virtude trouxeste dos ecos. 

IDEM, IBIDEM. 
Venho lierege do mundo que fez 
O Deos lá de cima tão longo e tão passo 
Feito de nada por tanto compasso. 
Tal que pasmado fico eu desta vez. 

IDEM, IBIDEM. 
Ca Deos he grandeza, 
E he poderio ehe fortaleza, 
E sabedoria, virtude e verdade, 
Glória : tudo isto tem de propriedade ; 
E catas dignidades tem por natureza 
Usar de piedade. 

IDEM, IBIPBM. 
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Poie os paes vencestes, os filhos asíi 
Trabalha e procura que venhío á mão ; 
QuepoderA ser 
Que Hlguns favão tão grande prazer 
Ao Deos offundido com tnnta vontade, 
Que da sua ira farão piedade, 
E sua justiça farão converter 
Em benignidade. 

IDEM, iniDEM. 

Também vós passais. Deos meu, 
Por esta vida mesquinha? 
Muita dita he a minha ! 
Mas onde agasalharei eu 
A quem tanta glória tinha ? 

IDEM, IBIDEM. 

Venha primeiro 
Glorioso Joannes, sancto pregoeiro, 
Sancto sem mágoa, de 23eoí enviado, 

* Sancto nascido e sanctificado. 
IDEM, IBIDEM. 

■ E porque o peccado he em si temporal, 
p ^ bondade de Deos he infinda, 
i recede em grandeza toda a cousa finda, 
^ ser poderoso he seu natural. 

IDEM, IBIDKM, 

E se tu, como digo, filho de Deos es. 
Segundo a nova por esta terra anda, 
lieita-teabaixo daquella varanda ; 
E nem hajas medo que quebres os pés, 
Porque escripto he 
Quenenhiãa pedra, em perna nem pd, 
Te pôde fazer offensa nem nada. 

IDEM, IBIDEM. 

^^rahão. ü Deos mui alto, ignoto, escondido, 
Demostra-te ás gentes, que ja tempo he; 
Quedaquelle tempo do justo Noé 
Está o teu nome na terra perdido. 
E esti sonegado 
O tributo do mundo, que he teu de morgado. 

IDEM, IBIDEU. 
Ó Senhor Deos! pois tal me apparelhas, 
íieccbe meus gritos, prantos e ais, 
Nas tuas orelhas. 

IDEM, IBIDEM. 

Poderoso he o Padre na glória dos Ceos, 
Poderoso he o Padre no nosso paraizo. 
Poderoso he o Padre neste triste abiso, 
Em todo logar poderoso he Deos ; 
E não vos mateis. 

IDEM, IBIDEM. 

o bem que he mudavel não pode ser bem, 
Mas mal, pois he causa de tanta tristura ; 
E se Deos os dá, 
Como eu creio mui bem que sera, 
E a fortuna tem tanto poder, 
Que ostirH. logo cada vez que quer, 
O segredo disto, oh ! quem m'o dirá, 
Perao eu saber? 

IDEM, IBIDEM. 

Porque, se fora o que nós esperamos, 
J^íevára os Judeus, povo de Israel, 
A terra que mana o leite e o mel, 
Que he nossa herança, que de Deos herdamos. 

IDEM, DIALOGO DA BESURBEIÇÃO. 

E queves diante delia 
Hum menino então nascido, 
Pilho de Deos concebido 
daquella Sancta donzella. 

IDEM, ADTO DA FÉ. 
Oh Imperador celeste, 

alto mui poderoso 
Essencial, 
Que polo homem que fizeste, 

OfFereceste • 
O teu estado glorioso 
A ser nioital! 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

Agost. A benção do Padre etcrual, 
E do Filho, que por nós 
Soífi-eo tal dor, 
E do Spirito Sancto, igual 
Deos immortal, 
Convidada, benza a vós 
Por seu amor. 

IDEM, IBIDEM. 

Gábr. Oh! Deos te salve, Maria, 
Cheia de graça graciosa, 
Dos peecadores abrigo! 
Gosa-te com alegria. 
Humana e divina rosa, 
Porque o Senhor he comtigo. 

IDEM, AÜTO DA MOPINA MENDES. 

Virg. Louvaeo Senhor dos ceos, 
Louvae-o, agua das aguas, 
Que sobre o ceo sois firmadas ; 
E louvae o Senhor Deos, 
Relampagos etrovoadas. 

* IDEM, IBIDEM. 

Porque, inda que era diabo, 
Fizera serviço a Deos. 
E a mim merco em cabo ; 
E viera-me dos ceos, 
Como vem a frol ao nabo. 

IDEM, AUTO DA EEIllA. 

E também o digo a vós 
E a qu ilquer meu auiigo, 
Que nào quer guerra comsigo: 
Tenha sempre paz com Deos, 
E não temerá perigo. 

IDEM, IBIDEM. 

Str. Oh piedoso Deos eterno! 
Não comprareis para os ceos 
Hum pouco d"aiiior de Deos, 
Que vijs livre do inferno ? 

Bran. Issohefallar perpinceos. 
IDEU, IBIDEM. 

Muitos presumem saber 
As operações dus ceos, 
E que morte hào de morrer, 
E o que ha de acontecer 
Aos anjos e a Deos, 
E ao mundo e ao diabo. 

IDEM, IBIDEM. 

Senhora, a quem Deos dá guerra. 
Grande guerra faz a Deos, 
Que he certo que Deos não erra. 

IDEM, IBIDEM. 

Mas pois quanto ao que entendo, 
Sois saniica anjo de Deos ; 
Quando partistes dos ceos, 
Que ficava elle fazendo ? 
Ficava vendo o seu gado. 

IDEM, IBIDEM. 

Ser. Pois vindes vender á feira. 
Sabei que he feira dos ceos; 
Por tal vendei de maneira 
Que uão oüendais a Deos, 
Roubando a gente estrangeira. 

IDEM, IBIDEM. 

Nasceu a rosa do rosai, 
jDcose homem natural; 
Virgem sagrada. 

IDEM, IBIDEM. 

Anjo. Pois cant'eu bem fóra estou 
De te levar pera lá : 
Ess'outra te levará; 
Vae pera quem fenganou. 

Onz. Porque? 
Ajtjo. Porqu'esse bolção 

Tomára todo o navio. 
Onz. Juro a Deos que vai vazio. 
Arijo. Não já no teu coração. 

IDEM, BARCA DO INFERNO. 

Se Garcia Moniz diz 
Que 08 que morrem como eu fiz, 
ííâo livres de Sutaiiaz! 
E disse que a Deos prouvera 
Que fóra clle o enforcado, 
E que fosse Deos louvado, 
Que em bo hora eu nascera; 
E que o Senhor m'e8Colhera, 
E por meu bem vi beleguins; 
E com isto mil latins, 
Como s'eu latim soubera. 

IDEM, IBIDEM, 

Ora juro a Deos qu'he graça, 
Hou da sancta caravella, 
Podereis levar-me nella? 

Anjo. A carrega te embaraça, 
Sap. Nào ha mercê que mo Deos faça? 

Isto hi xiquer irá. 
IDEM, IBIDEM. 

Anjo. Ó cavalleiros de Deos, 
A vós estou esperando; 
Que morrestes pelejando 
Por Christo, Senhor dos ceos, 
Sois livres de todo o mal, 
Sanctos por certo sem falha ; 
Que quem morre em tal batalha 
Merece paz cternal. 

IDEM, IBIDEM. 

Senhores, que trabalhais 
Pola vida transitória, 
Memória, por Deos, memória 
Deste temeroso cais. 

IDEM, IBIDEM. 

Anjo. Conhecia s tu a Deosf 
Moça. Muito bem, era redondo. 
Anjo. Esse era o mesmo dos ceos. 

IDEM, ADTO DA BARCA DO PDBQ. 

E fui-me per esse chão 
A Deos douche alma dizer, 
Com meu cacheiro na mão. 
Sem seos motrete de pão, 
Nem fome pera o comer, 
Se vem á mão. 

IDEM, IBIDEM. 

Anjo. Vae ao longo desse mar, 
Que he praia purgatoria; 
E quando Deos o ordenar, 
Nós te viremos passar 
Da pena á eterna glória. 

IDEM, IBiDEM. 

Dizião a mi lá dellea, 
Quo quem casa por amores 
Não vos he nega dolores; 
Emperol, que sabem ellcs? 
Deos í&z dos baixos maiores. 

IDEM, ADTO PAST. PORT. 

Fermosa barreira, ó alvo e fito, 
A quem os profetas direito atiravam! 
A ti, gloriosa, os Ceos esperavam, 
E as três pessoas hum Deos infinito. 

IDEM, IBmEM. , 
Ó gloriosa Senhora do mundo, 
Excelsa princeza do ceo e da terra, 
Fermosa batalha de paz e de guerra, 
Da sancta Trindade secreto profundo! 
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Sancta esperança, ó madre d'amor, 
Ama discreta do fillm do De.os. 
Filha e madre do Senhor d isCeos, 
Alva do dia com mais resplandor ! 

IDEM, lOlDEM. 

Oh que malhada, e que gado, 
E que tempo, e que pastora! 
Por sempre seja louvado 
lium 80 Deos que no ceo mora: 
Elle m'enviou agora 
Das alturas ca na terra, 
Pera ser flor desta serra. 

IDEM, AUTO DA CANANÊA. 

Nâo he ja tempo de vóa, 
Porque O tendes ja cumprido, 
E se abrirão 03 ceos, 
E lembrou-se o Senhor Deot 
Do que tinha promettido: 
E cumpria inteiramente, 
Como eternal verdade, 
Com Abrahío suavemente, 
No mesmo tempo presente, 
Porque foi sua vontade. 

IDEU, IBIDEU. 

Quando os quero assocegar. 
Logo cada hum tresmonta; 
De num so Deos nào fazem conta, 
Senão correr e saltar. 

lOEU, IBIDEU. 

Alguns dias 
Se será este o Messias, 
Ou o Deos que ha de encarnar, 
Como escreveo Isaias, 
Porque Abrahão, na verdade, 
Nem Elias, nem Moi.sem, 
Nào foram da sanctidade, 
Nem poderio que este tem, 
Nem com grande quantidade. 

IDEir, IBIDEM. 
De doce, de linda, de mui abondosa, 
Se peste não fosse, todos meusiiicreoa 
Nâo conheceriam que hi havia Deos. 

IDE M, TBAOICOMEDIA, üÃO D'AM0BES. 
Em que quando a Deos mostrais, 
que não sào casos pequenos 
para que a alma vos não doa 
Respondeu ella : —Esta é boa, 
dizem que isso é menos 
que Deos que tudo perdoa. 

CHBTST. pALCÀo, oBBAs, p. 12 (ed. de 1871). 

— tAnathematizo ao periierso hereje 
Nestor, e seus sequazes cõ todos seus er- 
ros ; recebo o Santo c^cilio Ephesino pri- 
meyro de duzentos padres, em que presi- 
dio em nome do Santo Pontífice Romano, 
o glorioso Sam Cyrillo Patriarcha de Ale- 
xandria, que cdjesso ser Christo nosso Se- 
nhor verdadeiro Deus, & verdadt-yrn ho- 
mem, auendo n'elle duas naturezas, Diui- 
na e humana num só diuino suposto, (6 
que a Sacratissima Virgem Maria Üe- 
nhora nossa se ha de chamar, & he real, 
& verdadeiramente mãy de Deos.» Anto- 
nio Gouvêa, Jornada do Arcebispo de 
Gôa, Liv. 1, cap. 20. 

Anjo enviado Aparelhar as vias 
Do Cordeiro de Deos por ti mostrado. 
Que no ventre dii mAy sanctiticado 
No ventre dc 6U;i niày já conhecias, 
Declarador d'aiitigas profecias, 
Mais que profeta ile Deos tarn louvado. 
De quem o mesmo Deos foy b lutisado. 
Luz clara, que todo homem alumias, 

ART. TEKB., BOtr., 1ÍV. I, H. 41. 

Sprito raro. de mil annos dignO 
Todo de Deos, e de saber composto 
Julgasie o meu amor do teu indigno. 

IDEM, ELEGIA II. 

Ajuda Deos a boa fortaleza 
De conselho, e razão acompanhada. 

IDEU, ODES, liv. II, n. 4. 

— fMas se Deos quiz que fosse o casa- 
mento livre, porque me estranhara elle usar 
eu de minha liberdade?í> Idem, Bristo.act. 
1, SC. 1. — «Ainda mais dissimular tuas 
corolas, sojrer tão duro cativeiro, sem se 
aqueixar a Deos, nem ao Mundo?* Idem, 
Cioso, aet. 1, se. 2. — n Tornou-se a Cons- 
tantinopla a fazer o que ouvireis, que naò 
foi de pouco aviso, posto que revolveo toda 
a Corte: mas parece que o permitia Deos 
por Clarimundo alcançar mais honra.» 
Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap. 19. — 
tE naô era estranho a elle estas cousas, 
porque onde a virtude, e bondade tanta 
parte tinhaZ, nad se podia menos esperar, 
e em suas obras elle o manifestou sempre, 
assi nesta primeira parte como na outra, 
que ainda naZ sahio á luz de nossa vista: 
porque além de sua pessoa ácerca das cou- 
sas de Deos ser mui conforme, nas armas, 
e no regimento de seu Império, deu exem- 
plo pera muitos tempos, como em suas obras 
mostra, principalmente as que em Caval- 
leiro andante Jez, que nas Chronicas dos 
Emperadores de Constantinopla estaõ es- 
criptas.K Idem, Ibidsm, cap. 13. — «Muito 
me contais das cruezas desse gigante, disse 
o cavalleiro do Salvage,porém quanto maio- 
res forem, tanto mais esperança pode ho- 
mem ter de Dftus o ajudar. Epois elle aqui 
me trouxe, com sua ajuda quero sair e ex- 
perimentar minha fortuna, pois ella é se- 
nhora de todalas cousas.d Francisco de 
Moraes, Palraeirim dMnglaterra, cap. 27. 
— aE quando chegou a contar o desba- 
rato da derradeira batalha, el-rei ficou 
atonito d'ouvir as grandes maravilhas do 
cavalleiro da Fortuna, e a guarda que o 
gigante Dramusiando costumava terem sua 
fortaleza, dizendo: Não bastou a gmrra 
que o gigante Franarque fez al rei meu 
pai: mas inda as reliquias que delle fi- 
caram, haviam de pôr minha vida em 
tanto perigo: dou graças a Deos que isto 
consente, pois nào quiz que o fim de meus 
dias fosse com ti desgosto que esperava.» 
Idem, Ibidem, cap. 42. — «Mas cossas 
nibrezas poderani tanto comigo, que além 
de fazer perder o odio qtie vos podia ter, 
virei o vontade tanto de vossa banda, que 
já agora não sei quem podesse ser vosso 
imigo que o também não fosse meu. N'isto 
viu que o cavalleiro da Fortuna se vinha 
pera elle, e levando-o também nos braços, 
começou a dizer: Quem me disse a mim 
que se eu algum bem havia de ter, de 
vossas mãos havia de vir ? Polas de Deos, 
pôde vossa alteza dizer que isso veio, res- 
pondeu elle, que as minhas não sào pera 
tanto; que se de sua mesericordia não fo- 
ram ministradas, não é o gigante Dra- 

musiando quem por mão de outro homem 
se podesse vencer.» Idem, Ibidem, cap. 
43.— uE vindo ao proposito: ao tempo 
que, senhor, vim de Grécia pera este rei- 
no, a tormenta do mar, que alguns dias 
me seguiu, me fez arribar na costa d'lT- 
landa, onde saindo em terra contra von- 
tade do piloto, que a não havia por 
gura, houve batalha com o gigante Cal- 
furnio, na qual por ser assim Deos ser- 
vido, o venci e matei: ficando tão 
tratado de sua mão, e com tantas e 
perigosas feridas, que verdadeiramente 
ellas deram fim a meus dias, se nãofor'^ 
soccorrido por tres filhas do Marquei Sei- 
tamor, que vossa alteza desterrou de 
senhorio, e o gigante aquelle mesmo 
trouxera presas.» Idem, Ibidem, cap. 

Dado ao Mundo por Deos, que todo o 
Para do Mundo a Deos dar parte grande. 

CAU., Lus., c. I, est. 6. 

Logo todo o restante ae partiu 
De Lusitania, postos em fugida : 
O Mir-almuminin só não fugiu, 
Porque antes de fugir, lhe foge a vida : 
A quem lhe esta victoria permittiu, 
Dão louvores e graças sem medida : 
Que em casos tão estranhos, claramente 
Mais peleja o favor de Deos, que a gente- 

IDEM, IBIDEM, C. III, eSt. 82. 

Mas já o Prineipe claro o vencimento 
Do p idrasto e da iniqua mãe levava; 
Já lhe obedece a terra n'um momento, 
Que primeiro contra elle pelejava ; 
Porém, vencido de ira o entendimento, 
A mãe em ferros ásperos atava; 
Mas de Deos foi vingada em tempo breve í 
Tanta veneração aos paes se deve! 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 33. 

Partimo-nos assi do saneto templo, 
Que nas praias do mar está assentado, 
Que o nome tem da terra, para exemplo, 
D'onde Deos foi em carne ao mundo dao®' 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 87. 

Vês? vão os Reis de Cordova e Sevilha 
Rotos, co'o3 outros dous, e nào de espaÇ") 
liotoo? mas anti s mortos. Maravilha 
Feita de Deos, que não de humano braço' 
Vês? já a villa dc Alcacerese humilda. 
Sem lhe valer defeza ou muro de aço, 
A Dom M itheus, o Hispo de Lisboa, 
Que a coroa de palma ali corôa. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, CSt. 24. 

Se quem com tanto esforço em Deos se ' 
Ouvir quizeres como se notiieia, 
Portugufz Seipião chamar-se deve, . 
Mas njais (ie Dom Nnno Alvares sef"-® 
Ditosa patria, que tal lilho teve! , 
Majs antes pae: que cm quanto o sol ro 
Este globo de Geres e Nrptuno, 
Sempre suspirará por tal alumno. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, Cst. 32. 

Até os que a Deos omnipotente 
Si! dedicam, mil vezes ouvirei») , . 
Que corrompe ( ate encantador, e-g ' 
Mas nào sem cor, com tudo, de vut 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, CSt. 99. 

Mas de Deos a escondida P''0^'''''"'^^ye) 
(Que ella só sabe o bem de q"" 
O porá onde esforço nem 
Poderá haver, que a vida lhe tese 
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Em Chaul,OJide em sanguoe rosistencia 
O mai- todu com fogo o ferro ferve, 
Lhe farão, que com vi dsi se niio saia 
As armsdas d Egyto e de Cambaia. 

PEM, lUIDEM, o. X, est. 29. 
Al.-cafres selvagens poderão 
O que destros iinigos não puderam; 
E rudoa paos tostudos sós farão 
üque arcos e pelouros não fizeram: 
Occultoa os juizos de Deos sào: 
Aa gentes vàa, que não os entenderam, 
^namam-lhefado mau fortuna escura, 
oendo só providencia de Deos pura. 

IDEM, IBIDKSr, C. X, CSt. 38. 
goraram-te, Thomé, o Ganga e o Indo ; 
Wiorou-te toda a terra que pizaste; 
Mais te choram as almas, que vestindo 
oe iam da santa Fé que lhe ensinaste: 
Mas ca Anjos do céo catitando e rindo, 
fe recebem na gloria que ganhaate 
Pedimos-te, que a Deos ajuda peças, 
^oin que os teus Lusitanos favoreças. 

IDEM, IBIDEM, C. X, est. 118. 
He que vamos romper (pois Deus nos guia) 

Grrão Malaca o boaforo dourado. 
si. DK MENEZES, MALACA CONQUISTADA, 1ÍV. I, 

est. 3L 
L'lementÍ8simo Deos eu te apresento 
Este que não tem culpa, esto te abrande: 
^ein delle piedade pois to oífereço 
Com outro indo menor em sacrifício. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., C. VIII. 
Asai nos trouxe Deos, que humano engenho 
Nem força corporal era bastante. 

IDEM, IBIDEM. 

«Pois pelo mysterio da encarnado, 
Jyrno diz 8am loam Damaceno, se mos- 

as cousas inuisiueis de Deos, segue- 
^uefoy conuenientissima, pois nos moa- 

a hõdade de Deos, c6 a sua sapitn- 
cfc prepotencia, cÊ justiça, v Heitor 

Dialogo da VerdadeiraPhilosophia, 
^ P' 7. — (í Donde diz sam Augustinho, 
, ,^ono da cidade de Deos, que o verda- 

philosophar he amar a Deos. Mas 
^ísíe verdadeira philosophia em nos co- 
^cermos a nós mesmos c& dahi subirmos 
'Conhecimento de Deos, & amalo sum- 

^'"^^nte cõ todo coracão, com toda alma, 
^ todas as forças, & darmonos a elle, 

fazermoslhe huma total entrega de nós 
^^nos, amado sobre tudo a elle, & ao 

Oíítmo como a nós por elle.v Idem, Ibi- 
cap. 8. — líO Alto Deos criador do 

j pera que o homem se não enso- 
tecesse, jormouo do limo da terra: & 
® que st não abatesse, ftlo á sua ima- 

"1 (fe semelhança. Se se aleuantusse vam- 
nte gg j-gj, d imagem de Deos, 

«e outra parte que era terra: & 
Se 7 1^''^^'i'asse o coraçã por se ver terra, 

^^brasse que era á imagem de Deos. 
cqrjao curruptiuel, <& comum cò os 

^ animaes, mas alma racional & im- \ 

P<ir ^ segundo a carne, he cõ- 
brutos, se viue segundo o spi- 

Ijji/ copanheyro dos Anjos.» Idem, 
íQj cap. 5.— <íE quanto os trabalhos 

íãfo mais fazem aleuãtar o 
^ '"'íu a Deos. .ássí como arca de Noe, 

agora falaua, não somente se não , 

perdeo nas agoas do diluuio, antes quanto 
ellns mais cresciam,tnmto t Ua hia mais so- 
bindo, & chegandose pera o ceri, assi quanto 
mais (È mayoress aõ os tnibalhos & spiri- 
tuaes exercidos da religiam, tanto mais vay 
o animo aleuantando & appvopinquando a 
Deos.» Idem, Dialogo da Religião.—«.ásst 
como Deos nam deu o manná (& pão do 
ceo aos filhos de Israel, senà depois que 
se lhe gastou a farinha do Egypto, assi 
nam dá Deos aos homens consolações spi- 
rituaes, senam depois que deixam as corpo- 
raes, ca repunha auer em huma alma no 
mesmo tempo duas consola^es contrayras 
huma a outra : & quanto mais os solitários 
deixam as da terra, tanto mais alcançam as 
do ceo.»Idem, Dialogo da Vida Solitaria. — 
«Quando se vos poserem ante os olhos as 
nuuens de vossas tristezas, amaçandouos & 
assombrandouos com grandes chuuas <& tem- 
pestades de perigos, perdas, perseguiipes, 
injurias, & outras tormentas, olhay pera o 
arco celeste,ponde os olhos em Christo cruci- 
ficado, e nelle achareis esperança, miseri- 
córdia, & consolação: ca elle he aquelle 
nosso empar o, a quem Sam Patdo na se- 
gunda Epistola aos Corinthios chama pay 
de misericórdia, & Deos de toda a consola- 
ção, que nos consola em todas nossas tribula- 
ções.« Idem, Dialogo da Tribulação, cap. 8, 
— (L Acabado o diluuio vniuersal no tempo 
de Noe, a que depois segundo alguuns di- 
zem, os gentios chamaram lano, como o 
affirma lieroso Chaldeo, prometeo Deos 
que não aueria imiis outro diluuio vnicer- 
sal, (& que lhe daua em sinal daquelle pa- 
cto' & amizade o arco do ceo, que elle po- 
ria nas nuuens em penhor <& lembrança 
de sua misericórdia. Na sagra da Scrip- 
tura muitas vezes pelas agous se entendem 
as tribiãações, & as nuuens prenhes de 
agoa sad os perigos, que nos ameação com 
ellas. Mas no meo dellas mostra Deos sua 
misericórdia.11 Idem, Ibidem. — «-Colhe- 
mos desta figura do diuino Propheta Eze- 
chiel, <& das mais authoridades allegadas, 
que todos os que tem dominio ham de pre- 
ceder aos outros em virtudes, & ham de 
dar a cada hum o que merece, nam se go- 
uernando por affeyçam, mas per justiça, 
aleuantãdo o espirito a Deos, (È pondo 
nelle os olhos de sua tençain, acudindo an- 
tes aos respeitos de seu (fficio, que aos de 
sua pessoa.11 Idem, Dialogo da Justiça. 
— «Que. fosse tã d.itoso que visse este dia: 
ó glorioso dia aquelle cm que eu entrar na 
gloria, cÊ naqutUas beauenturadas mora- 
das pera sempre, se o Senhor Deos jjola 
sua immensa piedade me esta merce qui- 
zer fazer, onde verty o mesmo Deos aquella 
desejada gloria, aquelle summo bem, far- 
tura de meus desejos, onde couersarey cd 
os Santos (& reray não somente os que ca 
conheci, mas os de que li & ouui, cfe ou- 
tros muytus.» Idem, Dialogo da Lembrança 
da Mo. te, cap. 8. — «Em Deos diier que 
o prelado lhe pagará a morte do subdito, 
dá a entender que o mao exemplo dos pre- 

lados he causa da perdiçam dos sicbditos.» 
Idem, Ibidem, cap. 5. — «Que queria Py-> 
thagoras significar dizendo que a imagem 
de DeoM não atiia de andar vnida no anel, 
senão que a alma não auia de andar lia- 
da, atada & vnida com a carne, indose 
com ella c& seguindo suas obras, mas que 
separada, & como sobre si auia de voar 
ao alto, (È contemplar as cousas não so- 
mente humanas mas diuinas.v Idem, Ibi- 
dem, cap. 8.— tDayme Senhor lagrimas 
pera lauar meus males, que me não pri- 
uem de tantos bens. Vós meu Deos dais 
agoa aos bruton animaes, não a negueis a 
meus olhos, pera que afogado Pharao no 
mar de minhas lagrimas, me veja liure 
do Egypto, & saya seguro do labyrintho 
do mundo, com o fio da vida pelas portas 
da morte, & va gozar do verdadeiro con- 
tentamento,n Idem, Ibidem. — ala se es- 
peráreis de comprar com a morte a gloria 
do mnrtyrio tudo se sofréra: mas bem 
claro está que nam matam a alguém por 
ser Christam onde a ninguém perdoam, 
posto que o nam seja; nem tem odio d fé 
de Deos, que nam entendem, senam á na- 
tureza comum dos homes, a qxieperseguem,» 
Lucena, Vida de S. Erancisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 8.—Lembrauamlhe quantos 
Santos fugiram aos imigos da fé, e que 
pois aquelle espirito era de Deos muyto se 
podia duuidar se o seria, o que o. a elle 
agora leuaua a ir buscar a morte com 
tanto prejuizo da christandade dos fieis, e 
da conuersam dos injieis da índia,-» Idem, 
Ibidem.—dOente cega, dizia, que bem voe 
pode fazer o vosso Demonio, se nam S6 
jiode liurar assi dos males eternos ? só Deos 
que he Criador de todas as cousas as tem 
na mam, pera as dar, e repartir quando, 
e a quem Jor sentido, e elle por sua infi- 
nita bondade vos déra a agoa, se vós, como 
a pedistes ao Demonio quatro vezes, lha 
pedireis huma; que sempre despachou bem 
as boas petiçoens. Conuenceram-se, chorar 
rom seu peccado com a mesma facilidade, 
e pressa com que o cometeram, pjedem-lhe 
que as insine a adorar, e fazer oraçam a 
Deos, dizendo que polo nam poderem apren- 
der no pouco tempo, que auia, que eram 
Christãs, se foram ao Pagode.»Idem, Ibi- 
dem, cap. 5.—«Mas dado que este celes- 
tial lume nam fosse, como na verdade nam 
Joy habito no P. Francisco; da grande li- 
beral idade porem com que o Senhor lho 
c<mmunicou, e muyto que por elle disco- 
hria de si mesmo, e de suas criaturas, ga- 
nhou. em gram parte aquella alma ditosa 
as excellentes virtudes da diuina confian- 
ça, e grandeza de coraçam em heróica 
grão, com que sem duuida foy ricamente 
vestida, e habituada, e a mesma no meyo 
dos maiores perigos, que no fim dos me- 
lhores successos, como quem estaua á vista 
do 2}orto em saindo pela barra, tam liure 
de todo temor de homens, e Demonios, quam 
certa da presença, e segura do fauor de 
Deos, que tantas vezes experimentára, e 
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vira da sua handa direita: porque nada 
a podesse mouer, nem cometer.^ Idcm, 
Ibidem, Liv. v, cap. —aAinda quando 
se elle derrama pola própria terra, ou pa- 
tria, pola managem, e fé deuida ao Rey, 
e por suas leys justas, posto que huma- 
nas, ellas mesmas ham os que assi acabam 
nam por mortos em guerra, mas por viuos 
tm gloria. Pois como vos pagarám a vós 
as leys diuinas o seruiço, antes o sacriji- 
cio, que do proprio corpo, e alma lhe fi- 
terdes morrendo por ellas,pola verdadeira 
patria do ceo, polo altíssimo Deos, pola 
mesma vida, .pola mesma gloria! Viuam, 
e viuiram os que assi morrerem, n Idem, 
Ibidem, cap. 9. — ^Praticando assi o pa- 
dre M, Francisco com o rosto feito huma 
fragoa d'amor de Deos, os olhos lagri- 
mas, e chamas, nam cabiam no peito os 
coraçoens aos ouuintes: assi lhe ardiam, 
assi lhe batiam, e saltauam que leuantando 
te em pi subitamente os capitãis, e solda- 
dos, que hyam na armada tam conformes, 
como se foram hum só homem, a vozes se 
conjuraram entre si, e em presenqa de to- 
dos jurou ali e protestou cada hum solen- 
nemente de pelejar com aquelles imigos 
até vencer, ou morrer pula honra, e jê de 
lesu CruciJicado.D Idem, Ibidem. — «Qwe 
nam dá a própria paixam jé da alhea: 
e aos que mais a manifestam toma por 
juizes: permittindo o Deos assi neste par- 
ticular em parte da pena deuidM a tam 
graue culpa, como he quererem se valer 
os homens, que elle criou, e remio do 
saber, e poder do seu maior imigo, e do 
mesmo Deos : esquecidos, e mal satisfei- 
tos da sogeiçam, sofrimento, com que to- 
dos deuemos esperar, e tomar a ordem de 
sua justa, e santa prouidencia.« Idem, 
Ibidem, cap. 15. — *E porque todos assi o 
entendessem, permitiu Deos resurgisse Sa- 
muel nam á força, mas á presença das 
superstiçoens da feiticeira, a quem Said 
o pedia: e que certificando-o o Profeta da 
rota do campo, e perda da vida; elle po- 
rem, sobre lhe dar inteiro credito, e po- 
der atalhar a tudo dilatando por entam 
a batalha, e escusando a depois com bons 
partidos, assi entrou, e morreo nella, como 
86 o ou nunca perguntara ou o nam créra. 
Em fim nesta cega maldade, e trato dia- 
bolico as verdades posto que sejam menos, 
sam peores que as mentiras.» Idem, Ibi- 
dem.— «-K bem mostrou o tempo quanto 
mais importante fora ficar o P. Fran- 
cisco em Malaca, que ir na Armada. Ainda 
ficando, mais foi o que padeceo, que o 
que fez. Faltaua pouco pera lhe pergun- 
tarem, como ao profeta todos os dias, Onde 
está vosso Deos ? seruindo-lhe isto, e o 
mais que ouuia e entendia de continuas 
lagrimas de affliçam, e de pam: porque se 
as derramaria com muyta dor de ver os 
homens desconfiados de Deos, também se 
consolaua, e sustentaua em as offerecer ao 
mesmo Senhor pera que a pouca Jé d'estes 
nam prejudicasse aos que auiam de pele- 

I jar com os imigos. v Idem, Ibidem, cap. 
17. — «Pedia com perpetues suspiros do 
coraçam á diuina misericórdia que com- 
padecendo-se da ignorancia, e fraqueza 
tam natural d gente, que sabe pouco de 
tam bom Deos, vsasse com todos de sua 
brandura, o suauidade infinita. E pera 
com mais efficacia a alcançar vsaun elle 
da mesma com os agrauados, e escandali- 
zados nam tendo nunca, e mostrando o 
menos, hum só pensamento de paixam 
contra elles, polo que sabia que diriam, 
e julgauam, nem se espantando, nem o 
estranhando pouco, nem o muito, nem an- 
te Deos, nem ante os homens: sempre com 
a mesma alma, e com o mesmo rosto mo- 
desto, sofrido, alegre, confiado.d Idem, 
Ibidem. — «E quanto ás cartas, que o 
mesmo padre escreuia de Cochij a elRfy, 
dissemos como S. A. lhe mandara o Je- 
zesse de tudo o que lhe parecesse impor- 
tar ao seruiço de Deos, e elle o fez com 
tanta temperança, e respeito ao estado de 
sogeiçam, e humildade religiosa, que por 
ventura se deue ter o exemplo, que nesta 
parte nos deu entre entre os de suas gran- 
des virtudes mais raro que muytos, e 
nam menos importante de todos.» Idem, 
Ibidem, cap. 22. — «Mas o do padre 
foy sempre que cada hum seruisse no que 
Deos lhe encomendára. Que pois S. Pau- 
lo, por que o Sf.nhor o mandou somente 
a pregar, nem em baxitizar se meteo, 
muyto arriscam por certo os Príncipes 
ainda os proprios negocíos metendo nel- 
les pessoas, a que Deos, só encarregou 
de outros tam differentes, sendo cousa 
certa que a graça, e Jauor particular, 
sem o qual nada bem procede, nem su- 
cede. Deos nam nolo deue, e a ninguém 
menos que a quem se mete, ou vai onde 
o elle nam chama, ou manda.n Idem, Ibi- 
dem. 

Nâo averiguai dor. he clara prova, 
Por que de si he quasi iinptic.iríiito 
Miis corno heChristào, e liry Sübido, 
A Deot logo então se lie aoccoriido. 

JoIo VAZ OAIA, C. X[I. 

Assim Z)cos tendo Pedro por amigo 
NautVaguva n'uiii in;ir a coiifiiinça, 
E n outro mar se salva do inimigo. 

BARB. BACELLAtt, SON. A. S. PKDRO. 

— «O Turco Moleim^O, filho de Cely, 
que succedeo no Império Othomano os an- 
nos do Senhor de 1510, o mesmo dia que 
o invencível Kmperador Carlos Quinto foi 
coroado em Aquisgrana, o que parece or- 
denou Deos Nosso Senhor pera enfrear a 
soberba daquelle barbaro.^ Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. iii, cap. 6. — <íEs- 
tando a cousa mui baralhada, acertou de 
cahir da meia gaoia da galeota dos Mou- 
ros huma panella da poli:ora na mesma ga- 
leota do masto á poj)pa, que quiz Deos des- 
se em outras, que todas tomáram fogo, com 
que a fusta arrebentou, deitando por esses 
ares a todos quantos nella havia, Francisco 

de Barros quiz sua ventura que cahisse den- 
tro na nossa fusta ferido de hima zarg^í^' 
chada.» Idem, Ibidem, Liv. v, cap.J'- 
— <íEnvergonhem-se os Reys, e 'jrandes 
do Mundo de verem tanta virtude tm hum 
barbaro, que a cousa que mais estimava 
em seus Reynos eram os pequenos, « po- 
bres; de que todos, ou os mais dos Gran- 
des Jazem tão pouca conta, sendo tão oor ■ 
gados pela Lei que professam aos favoi^' 
cer, e amparar; covsa tão encommenda 
de Deos, como sua própria, dizendo fOT 
S. Mattheus no capitião 25: O que a 1^® 
destes íizerdes, a mim o fazeis. 
agora os pederosos, e privados, qu6 
dam tudo, o como se hão com estes 
nos, e o como tratam o negocio de huii^P'^ 
bre, porque assim se ha Deos de 
com elles. Idem, Ibidem, Liv. X, cap- ^ 
— «Por communicação de idiomas, 
mem é Jilho de Deus.» Padre Manoel 1'® 
nandes. Alma Instruida, Tom. ii, p-^ ^ 
— «■& foi, como se dissera vos tendes 
culpa de não terdes filhos, que tanto 
sejais, pois mos pedis a mim, deti^^ 
pedilos a Deos, que só vo los pode ^ 
Ensinou com esta repvehensaõ, ' 
Chrisostomo: a não empregar mal 
esperanças, & só de Deos fiar o 0^ 
dellas.n Fr. Thomaz da Veiga, Ser^" ' 
Fart. 1, foi. íi9 v., col. 1. — « 
S. Pedro no que pedia mais do 
ticular de poucos, que do bem com^''^ 
muitos, & isto he erro intolerauel, í 
Deos não sofre.y> Idem, Ibidem, foi- 
col. 2. — "Peh contrario, o que 

DeoS 

mais sentia do Propheta lonas, est^^ ^ 
em tanto seu proprio credito, que 
não arriscar cnm os Niniuitas, ante^ ? , 
fugir pera Tharsís, que prégarlhes p 
tenda.» Idem, Ibidem, foi. õl v., 
— «Quer dizer, que o homem, deue " 
siderar muita a honra que tem por 
Io de creaçãa & redempção, & este 
cimento deue sempre ter viuo nalina> 
pera se ensoberbecer com elle como 
ta, mas para corresponder a 
santas obras, como agradecido: 
neira, que bem considerado qualquer ^ 
tão (diz S. Bern.) fica sendo huma 
que Deos pilantou. Vinha he sem 
(diz o Santo) a alma que Deos fio'^ fojidi' 
da hum de nós, plantando nella en 
mento, & vontade, como plantas es ^ 
das, de que espera colher a seu te 
fruito: (£• esta vinha plantou 
própria mão, pois per si mestiio ei 
almas, cousa de que lob se daua 
obrigada, quando disse, f Idem, 
foi. 6G, col. 2. — «Rezão jMí 
viuer mui acautellados, consideram^^^^^^^w 
posta que estejamos certos, glo' 
ros na perpetuidade deste 
riasa manarchia da Igreja Ca o ^ 
que Deos nos meteo de D®"® 
he muita para temer, que a.ssi 
se passou pelos peccados de^ (Jhin^' 
â; Alemanha lá para a lapa^o, 

tudo 
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assi por nossas culpas se nos não passe 
também de Espanha a outros Reynos.D 
Ideni, Ibidem, foi. 73, col. 1-2.—tMeus 
discipolos como zeladores da honra de 
Deos, só na observancia de seus preceitos, 

guarda de sua santíssima ley, se pro- 
curáò estremar, & mostraò pontualissi- 
^os, ét vòs pello contrario só fazeis caso 
das traãiqoens supérfluas, & impertinen- 
tes estilos de vossos antepassados, n Idera, 
Ibidem, foi. 93, col. \-2.—i-Somente sMe 
"lui jiel em perseverar junto de Deos nessa 
doce e tranquilla attenção de coração, e 
nesse suave adormecimento entre os bra- 
ços de sua providencia. y> Padre Manoel 
Bernardes, Luz e Calor, Part. i, opusc. 

n. 186.—íQuererá Deos que no juiso 
final o horror da conta lhe faça não re- 
parar nos números do epitaphio, aliás al- 
gurna critica levariam os padres bentos, 
® devendo o Faria tanto, nunca fez 

elogio que chegasse á nossa noticia, 
cavalheiros de Basto foi pouco favo- 
a sua penna. Requiescat in pace.» 

Bispo do Grão Pará, Memórias p. 62.— 
afarão de mim campainhas, & então lhes 
direi por cem bocas, o que não querem 
ouvir de huma ? Por Deos, mas que me 
fundão, mas que eu hey de tanger sempre 

verdade.» Francisco Manoel de Mello, 
Apólogos Dialogaes, p. 7.— a Quer Deos 

sem me fundirem • & assim como aqui 
«síoít vestido, (& calçado, entrey em lugar 
da chapa, que fallecia, (& ficou tudo feito.d 
^dem, Ibidem, p. 83.—«Succede, que elle 
(o homem) faz, & Deos desfaz: & como 

de mais alto, sempre fica de ema.» 
Ibidem, p. 80.— t Muitas vezes me 
ouvir foliar em vós a mm Pay, que 

~®0s haja, o Senhor Dom Chafaris dei 
Idem, Ibidem, p. 134. — «Dalli 

^«ndo Loreno as ovelhas, que com huma 
^^ierdade tàò contente hiaò tozando a miu- 

nlva, disse: Guarde Deos ao teu reha- 
amigo Florido, e o livre de maus lo- 
e de mau olhado; como anda contente 

■Po'' esta relva, seguro no teu cajado, en- 
Sordando na tua vista! ditozo elle, que 

tal jMXstor! e tu venturozo, que com elle 
Oozas vida tam descançada! Ah Loreno 
(disse elle) Deos te guarde de males, que 
^Jazem comsigo obrigaçaô de segredo, que 
f^zem sustentar á vida mil hyjiocrizias; 
í^e, se soubesses os descontos com que pos- 
*^0 este, a que chamaste descanso, houve- 
'>'as po^f. yfmiiQ melhor o teu desassocego: e 

deves pouco á ventura por te negar 
^P^riencia tam trabalhoza.i Francisco 
Rodrigues Lobo, Primaveras, p. 165. 

lOcMs no3 acuda! baixo diz a infante. 
E o padre 3an'Beniardo ant08 de tudo : 
^■^ei Soeiro emendou. 

oarrett, d. branca, c. I, cap. IG. 

E que nos faz a nós que ca bons bernai dos 
Comam toucinho, ou nào ? argumoutava 
O philosopho abbade: ha hi pece ido, 
Ou offensa de Deus ? 

ini.M, iniuKM, C. ir, cap. 8. 
voL. II — 123 

Os olhoB repoisava 
Com prazer Lnnoccnto n'essas virgens 
Que por Deos renunciaram a prazeres, ' 
A delicias da terra, quando súbito 
Lá no fundo do templo a porta se abre 
E uma virgem entrou : seu ar, seu gesto 
A mostrava entre as outras a primeira, 
E entre cilas parecia tam brilhante, 
Como em capella de jasmis a rosa. 

iDEM, iBroEM, c. V, cap. 17. 

Malvado ! exclama Nuno: segurae-e, 
Mas não toqueis, por Devs, n'e3sa cabeça 
Ao cutello votada da justiça. 

IDEM, IBIDEM, C. Vlll, Cap. 19. 

Por que enormes peccados has chegado 
A esie estado de infamia e de miséria? 
lienegar do teu Deus, teus sanctos votos ! 
Como, infeliz,como thegaste a tanto?' 

IDKM, IDIDEM, C. IX, Cap. 10. 

— Deus, ser sobrehumano do polytlicis- 
mo, que presidiu ao governo d'uma classe 
de phenomenos, d'um astro, d'um domínio 
da natureza.—Os Deoses dos pagãos. — 
Os doze grandes deoses, .Júpiter, Marte, 
Neptuno, Plutão, Vidcano, Apollo, Juno, 
Vesta, Minerva, Ceres, Diana e Venus. 
—Mercúrio era o Deus do commercio. 

Qiiando osdcnses no Olyirpo luminoso, 
Onde o governo está da humana gente, 
Se ajuutào em concilio glorioso. 
Sobro as cousas futuras do Oriente. 

cAM., Lü3., c. I, ect. 20. 

Ou porque o amor antiguo o obrigava. 
Ou porque a gente forte o merecia : 
De entre os Veoses cm pó se levantava, 
Jlercncorio no gesto parecia ; 
O forte escudo ao coilo pendurado 
Deitando para traz, medonho c irado. 

inEM, IBIDEM, e. I, est. 36. 

Pelo caminho Lácteo glorioso 
Ijogo cada um dos Deoses se partiu, 
Fazendo seus rcaes acatamentos, 
Para os determin idos aposentos. 

IDEM, IlilDEM, c. I, est. 41. 

Em quanto isto se pnssa na formosa 
Casa etlierea do olympo onniipotente, 
Cortava o mar a gente bullieosa. 
Já lá da banda (!o Austro e do Oriente, 
Entre a costa ethiopica e a famosa 
Ilha de Sam Louronço; c o Sol ardente 
Queimava entào os Deoses, que Typheu 
Co'o temor grande eni peixes converteu. 

IDEM, IBIDEM, C. I, CSt. 42. 

Já quizeram os Deoses, que tivesse 
O filho de Philippo n'esta parte 
Tanto poder, que tudo suhniettessc 
Debaixo de seu jugo o fero Marte: _ 
Mas ha-sc de soffrer que o Fado desse 
A tão poucos tamanho esforço e arte, 
Que eu c'o gram Maccdonio, o c'o Komano, 
Dêmos logar ao Nome lusitanoí 

IDEM, IBIDEM, C. I, CSt. 7o. 

N'ontra parte esculpida estava a guerra 
Que tiveram os deoses co'os gigantes: 
Está Typheo debaixo da alta serra 
De Ethna, que as iiamnias lança crepitantes: 
Esculpido se vê ferindo a terra 
Neptuno, quando as gentes ignorantes, 
D'eUe o cavallo houveram, ca primeira 
De Minerva pacifica oliveira. 

IIllDKM, C. VI, Cüt. 12. 

Vistes, e ainda vemos cada dia 
Soberbas e insolencias taes, que temo 
Que do mar e do céo em poucos annos 
Venham deoses a ser, e nós humanos. 

IDEM, lUIDEM, C, VI, CSt. 29. 

Mas, como fossem grandes e possantes 
No reino os inimigos não se atrevem 
Nem parentes, nem fervidos amantes, 
A sustentar as damas, como devem. 
Com lagrimas formosas e bastantes 
A fazer que em soceorro os deoses levem 
De todo o cco, por rostos de alabastro, 
Sc vão todas ao Duque dc Alemcastro. 

IDEM, IBIDEM, c. VI, est. 46. 

O louvor grande, o rumor cxeellente 
No coração dos deoses, que indignados 
Foram por IJaceho contra a illustre gente. 
Mudando, os fez hum pouco aíleiçoados. 

IDEM, lUIDEM, c. IX, CSt. 40. 

As arvores agrestes que os outeiros 
Tem com frondente coma enobrecidos, 
Alemos sào de Alcides e os loureiros 
Do louro deos amados e queridos. 

IDEM, IIUDEU, c. IX, CSt. 5< . 

Commetterá outra vez, nào dilatando, 
O Gcntio os combates apressado 
Injuriando os seus, fazendo votos _ 
Ein vão aos deoses vãos, sui*dos o immotos. 

IREM, IBIDEM, C. X, CSt. 15. 

Quer logo aqui a pintura que varia, 
Agora deleitando, ora ensinando. 
Dar-lhe nomes, que a autigua poesia 
A seus rfcoiics já dera fabuíando: _ 
Que os Anjos de celeste companhia 
Deoses o sacro vcr.=o está chamando; 
Nem nego que esse nome preminente 
Também aos máoa se dá,, mas falsamente. 

IDEM, IDIDEM, C. X, CSt. 84. 

Nunca os homeas mais Deoses se parecem, 
Que quando favorecem: 
Derribar fortalezas, 
Komper muralhas, conseguir emprezas. 
Armadas dirigir a Climas novos, 
Em sujeição dos povos. 
Pôr assedio ás Cidades, 
E o mais, que o Mundo chama heroicidades; 
Nada disto será de tanta gloria 
No futuro immortal pregão da historia. 

J. X. DE MATTOS, IlIMAS, p. 211 (3." Cd.). 

— Figuradamente : Pcrsonagcna que 
excita o cntliusiasmo, a veneração, o 
amor. — J'Jste homem era um deus para 
elles. 

— O objccto dum culto. — O dinhei- 
ro é um deus poderoso. 

— Loc.: Deus que hera, por Deus seja 
louvado. 

— Deus é grande, expressão de conso- 
lação, cm alguma desgraça. 

— Deus o ouça, expressão em que se 
mostra o desejo, que nada se opponliaao 
bom cxito de alguma cousa. 

— Deus querendo, ajudando Deus. 
— Deus sobre tudo, expressão usada 

quando se duvida do bom cxito do algu- 
ma cousa. 
 A Deus é a ventura, a todo o risco. 
 Deus vos guarde, vos ajude, vos 

acompanhe; fórmulas de votos benevolos. 
— Estar bem com Deus, obrar, practi- 
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car consas boas, conformar-se com a lei 
de Deus. 

— Graças a Deus, felizmente, por for- 
tuna. 

— Figuradamente : Graças a Deus, fi- 
nalmente, até que emfim. — Graças a 
Deus que chegou! 

— Ver a Deus pelos pés, ter grande 
consolação, n'uma occasiíío de aperto; 
sair-se bem do alguma entalação. 

— Com Deus diante, ajudando Deus. 
— Fazer alguma cousa com os olhos em 

Deus, com desejo de lhe agradar. 
— Levar Deus para si alguém, mor- 

rer ; deixar de existir. 
— Ser com Deus, estar morto, ser de- 

functo. 
— Praza, ou prouvéra a Deus, oxalá. 
— Valha-me Deus, expressão que de- 

nota certa moderação ao enfado, ou des- 
gosto que temos de alguma cousa. 

— Ir-se com Deus, mandar com Deus 
a alguém : despedir-se ou ser despedido 
com enfado. 

— Por Deus, expressão usada paraex- 
hortar. 

— Adag. : nA Deus, e a El-Rei não 
errarei, n — uMelhor he um pão com Deus, 
que ãous com o demo. d — «A quem Deus 
quer ajudar, o vento lhe apanha a lenha, v 
— «A quem Deus q^liz bem, no rosto lho 
vêm. D — <s.Dá Deus nozes a quem não tem 
dentes.D — <tDá Deus a roupa segundo ê 
o frio. ^ — dLá me leve Deus, aonde estão 
os meus.-i — <íMaÍ8 pôde Deus ajudar, 
que velar, e madrugar.d — uMais vai 
quem Deus ajuda, que quem muito ma- 
druga.— d Não ha pressa, em que Deus 
não seja. D — <íNão fez Deus a quem des- 
emparasse.t — nQuando Deus não quer. 
Santos não rogão.D — «.Quem hoa dita 
tem, a Deus agradeça.n — ^Quem não 
falia, não o ouve Deus.»—a Voz do Povo, 
voz de Deits.» — «Deus desavenha, quem 
nos mantenha.D — «Guardado he o que 
Deus guarda. — «Homem propõe, e Deus 
dispõe. — «Quem hoa ventura tem, a Deus 
o agradeça.T> — «Quem se muda. Deus 
ajuda.— «Amanhecerá, faz-nos-ha Deus 
mercê. — «Ainda Deus está onde estava.d 
— «Deixar fazer a Deus, que é Santo 
velho, n — De Deus vem o hem, e das abe- 
lhas o mel.Tí — «Deus consente, mas não 
sempre, n — «Deus é o que sara, e o mes- 
tre leva a prata.d — «Deus te dê saúde, 
e gozo, e casa com quintal, e poço.r> — 
Deus te guarde de perda, e damno, e de 
homem denodado.D — «Deus não se quei- 
xa, mas o seu não deixa.n — «Deus me 
dê contenda com quem me entenda, d — 
«Deus não come, nem bebe, mas jtdga o 
que entende. i> — «Deus te mate filho, e o 
Povo a meu inimigo.^ — «Deus diante o 
mar é chão. — «Deus te dê bem, e casa 
em que o tenhas.d — «Deus paga a quem 
em máos passos anda.» — «Deus te dê 
ovelhas, e filhos para ellas.n — Deus não 
fia toucas, que tira a humas, e dá a ou- 
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tras.» — « Em pequena hora Deus melho- 
ra.v — «Deus ajuda aos que trabalhão.D 
— «Deus está diante dos amigos.^ —«A 
mãos lavadas Deus lhe dá que comam.» 
— «Deus sabe o que nos está melhor.d — 
«Deus te guarde de parrafo de Legista, e 
de infra de Canonista, e de etcetera de 
Escrivão, e de recipe de matasão.— «De 
tudo se serve Deus. — «Quem não busca 
a Deus na vida, é deixado de Deus na 
morte.» — «A quem nada tem. Deus man- 
tém.r> — «Encommendar a Deus, botar a 
nadar.» — «Ventura te dê Deus, filho, 
que saber pouco te basta.t — «O amor 
de Deus vence, todo o al parece.d — «^ 
quem madruga Deus o ajuda.» — «Aqtiem 
não pede não o ouve Deus», não obtém nem 
logra nada. — «Quando Deus queria do 
norte chovia», tudo obedece á vontade de 
Deus. — «Dás pelo amor de Deus aos 
que têm mais bens que os teus», censura 
quem tem pouco e dá ao que tem mais 
do que elle. — «Deus os /ez^ Deus osajun- 
touj>, 03 que têm o mesmo caracter e 
inclinações mutuamente se procuram. — 
«Deus assim como dá a doença, dá a me- 
dicina.» — « Trabalhemos e roguemos, que 
Deus fará com que alcancemos.» — «Mais 
pode Deus que o diabo.» — «Deus não 
castiga com ambas as mãos.» — «Deus 
castiga sem páo nem pedra.» — «Quem 
erra e se emenda «Deus se encommenda.» 

DÊUSA ou DEOSA, s. j. Divindade fe- 
minina do gentilismo. 

E mostrando no angélico semblante 
Co'o riso uma tristeza misturada ; 
Como dama que foi do incauto amante 
Em brincos amorosos miiltratada, 
Que se aqueixa e se ri n'iim mesmo instante, 
E se torna entre alegre magonda; 
D'esta'arte a Deosa, a quein nenhuma eguala, 
Mais mimosa que triste ao Padre fala. 

CAM., i,üs., c. 11, est. 38. 

Porém a deosa Cypria, qne ordenada 
Era para favor dos Lusitanos 
Do Padre eterno, e por bom gênio dada, 
Que sempre ca guia já de longos annoa ; 
A gloria por trjibalhos alcançada, 
Satisfação de bom soflridos danos, 
Lhe andava já ordenando, e pretendia 
Dar-lhe nos mares tristes alegria. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 18. 

O frecheiro, que contra o céo 9c atreve, 
A recebel-a vem, ledo e contente; 
"Vem todos os Cupidos servidores 
Beijar a mão ."l deosa dos amores. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, CSt. 36. 

Alli a formosa deosa lhe aconselha 
O que ella fez mil vezes, quando amava ; 
Elias, que vão do doce 'iinor vencidas. 
Estão a seu conselho offerecidas. 

IDEM, iniDEM, C. IX, CSt. 50. 

Cantava a bella deosa, qne viriam 
Do Tejo pelo mnr que o G»ma abrira, 
Armadas qne as ribeiras venceriam. 
Por onde o Oceano Indico suspira : 
E que os gentios Keis, que não dariam 
A cerviz sua ao jugo, o ferro e ira 
Provariam do braço duro e forte, 
Até render-se a elle, ou logo á morte. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 10. 

Entre as Deosas tão célebres em Ida 
Embora o fogo accenda 

Essa, que no áureo pomo introduzida 
Moveo alta contenda : 

Derrame embora trágico veneno 
Sobre amigas Cid.ides ; 

Qual Noto fero contra o mar sereno 
Desate as tempestades. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. lOÕ (3.' cd.). 
No mais profundo da sombria estancia 
Assiste a cruel Deosa, cujo rosto 
Apenas se divisa, d luz confusa 
Que espaihão, respirando de continuo 
Por olhos e gargantas, mil serpentes. 

DINIZ DA CItüZ, KY3S., C. 11. 

— Por extensão : mulher bella. 
t DEUTERGÍA, s. /. (Do grego deiitoh 

segundo ou secundário, e ergon, obra, 6'" 
feito). Termo de Medicina. Conjunctodo® 
eíFeitos secundários e consecutivos dos me* 
dicamentos. 

t DEUTERIA, s. f. (Do grego de^e- 
rion, de deuteros, secundinas). Termo 
Medicina. Nome dado por alguns meu*' 
COS aos accidentes que produzem a retei' 
ção das secundinas. 

1.) DEUTEROCANÓNICO, adj. m. 
grogo deuteros, segundo, ccanonico,àQ^'^ 
non: canonicocm segundo logar). Termo d 
Theologia. Diz-se de qualquer dos livros d® 
(Sagrada Escriptura que foram postos pof 
teriormente no canon pelo concilio 
dentino. Assim denominam-se livros deU' 
terocanonicos os de Edras, do Tobias, " 
Judith, a Sabedoria, o Ecclesiastico, B»' 
ruche, os dous livros dos Machabêus,^ 
epistola de S. Paulo aos Hebrêus, » 
Sant'Iago, a do S. Judas, a 2.' do ' 
Pedro, a 2.» e 3.' de S. João cora o 
apocalypse, porque nenhum destes livro^ 
santos foi posto anteriormente nos câno- 
nes da Escriptura. 

t DEUTEROGAMO, A, s. (Do grego 
teros, segundo, e gamos, casamen 
Aquelle ou aquella que se casa em segi* 
das nupcias. , 

t DEUTEROGAMÍA, s. /. Estado do dei» 
terogamo. , 

t DEUTEROLOGÍA, s. /. (Do grego 
terion, as secundinas, e logos, trata 
Termo de Medicina. Tratado sobre a 
tureza, uso e connexoes das secundm 

— Termo Antigo. Réplica que utn 
fensor fazia era Togar da parte 
obrigada a fazer o primeiro discurso, P 
rante os tribunaes athenienses. , 

DEUTERONÒMIO, s. m. (Do g^g'^ ® 
teros, segundo, e nómos, leil. je 
livro 5." do Pentateuco, ultiraa 
Moysés, onde se resumem os prc^®' . g 
lei que elle tinha dado no ^jun- 
mais outros preceitos ou leis que ra® 'J 
tou • 

DEÜTEROPATHÍA, s.f. (Do 
teros, segundo, c pathos, doença)-^ ggtado 
de Medicina. AfFecção secundaria 
morbido que se desenvolve pd'''' ' 
cia d'outra doença. „ . tcin 

t DEUTEROPATHICO, A, ctdj. W. 
o caracter da deuteropathia. 
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DEUTEROSCÓPIA, s. f. (Do grego deu- 
teros, segundo, c sxopein, vêr). Termo de 
Medicina. Allucinaçào do espirito, a que 
o vulgo dá O nome de segunda vista; é 
um estado nervoso em que os pacientes 
Julgam vêr cousas futuras ou que se acham 
affastadas. 

t DEUTIODURÊTO, s. m. (De deuto 
prefixo, e iodureto). Termo de Chimica. 
Composto em que o iodo entra em pro- 
porção dupla. = Hoje está mais em uso 
dizer-se biiodureto. 

DÊUTO... (Do grego deiitos, segundo, 
secundário). Prefixo de que os chimicos, 
* pharmaceuticos se servem para indicar 

ordem d'um composto ou a proporção re- 
lativa do seu elemento electro-negativo ; 

o deutoxydo d'estanho indica o 
®®gundo grau d'oxydaçíío, ou o sagundo 
°^ydo d'este metal, tendo duas vezes tan- 

°xygenio como o primeiro. Com egual 
®'gnificaçào 6 este prefixo empregado pa- 

designar os sulfuretos, cliloruretos, io- 
uuretos, bronusretos, cyanuretos, etc. 

— Syn, : Deuto, Bi. Deuto indica a or- 
'«601 dos compostos dos mesmos elemen- 
tos, e hi indica a quantidade absoluta do 
®lemento negativo. Deste modo, o proto- 
*ydo de manganez, contendo uma parte 
de manganez e uma parte de oxygenio, 
® oxydo vermelho, que contém 4 d'oxy- 
genio sobre 3 de manganez, seria um 
deutoxydo com relação ao primeiro. Po- 
''ém está longe de ser o bioxydo que con- 
tém 2 d'oxygenio para um de manga- 

Os prefixos sesqui, hi, tri, etc., re- 
presentam pois quantidades relativas mui- 
^ mais conhecidas que proto, deuto, tri- 

e,tc., e se referem a uma noção mais 
^diantada, pelo que são hoje adoptadas 
d6 preferencia, 

t DÈUTOGARBONÁDO, A, adj. (De deu- 
e carbonado). Termo de Chimica. 

Vue é ou eatá carbonado em segundo 
Çrau, 

t DÊUTO CHLÓRURÊTO, s. m. (De deu- 
e chlorureto). Termo de Chimica. A 

®®gunda das combinações que o chloro 
lorma com um corpo simples, quando pó- 
ue produzir muitas combinações. Ex.: 
~6Utochlorureto de mercúrio, vulgarmcn- 

conhecido por solimào; n'este com- 
posto entram 2 de chloro para 1 de mer- 
®urio, differindo assim da primeira com- 
binação em que estes elementos entram 

proporções eguaes para formar o prO' 
^'Mürureto, de mercúrio, vulgo, calome- 

'anos. 
t DÊUTOSELENIURÈTO, s. m. (De deu- 
prefixo, e seleniureto). Termo deChi- 

®^jca. A segunda das combinações que o 
®l6nium ou selenio fôrma com um corpo 

®iniples, quando possam haver outras. 
t DÈüTOSULFUKÊTO, s. m. (De deuto 

Prefixo, e sulfiireto). Termo de Chimica, 
segun(Ja das combinações que o enxo- 

fe fôrma com um corpo simples, quando 
haver mais. 

DEUTÓXYDO, s. m. (De deuto prefixo, 
e oxydo). Termo de Chimica. Segundo 
grau d'oxydaçâo d'um corpo que pôde 
combinar-se com o oxygenio em muitas 
proporções. — Dentoxydo de ferro. 

f DÉVA, s. m. (Uo sanskrito deva, da 
raiz déve, brilhante). Nome dos deuses ou 
gênios bons na religião indiana. 

— Nome dos máos gênios na religião 
persa. 

DEVAÇÃO, «. f. Antiga fôrma de de- 
voção, do latim devotio, 

Co baraço no pescoço 
Mui m:il prestíi a prégaçào, 
Elle leva a devação, 
Que h:ide tornar ajentar ; 
Mas quem ha de estar no ar, 
Aborrece-lhe o sermào : 
Entra, entra no batei, 
Que para o Inferno has do ir. 

GIL VIC., ADTO DA BARCA DO INF. 

Nào me bula aqui ninguém 
Neste meu feixu de lenha ; 
Atá que eu va e venha 
Nào veja ninguém qu'aqui vem 
Poi-que eu vou a chamar, 
Que venhào com devação 
Oa mi'lIiores do logar 
A levar em procissão 
O qne a Virgem me quiz dar. 

IDEM, AUTO PAST. PORT. 

E pêrque a graça e alegria 
A madre da consolação 
Deu ao mundo neste dia, 
Nós vimos com deração 
A cantar-lhe hüa folia. 

IDEM, AUTO DA rKinA. 

— aÁssim suprirá em todos, os que ti- 
verem a mesma devaçaõ, toda a falta do 
conveniente para a vida temporal, & impor- 
tante para a eterna. Fa3 agora todos, & 
cada hum, representando o que lhe falta, ou 
pôde faltar em hum, & outro genero: & Eu 
lhe mostrarey, como tudo supre a Senhora, 
por meyo do seu Rosário.^ Antonio Viei- 
ra, Sermões do Rosário, Liv. ii, § 418. 
— aSe foy deuaçam dos que estauam pre- 
sentes, ella (como díziamos, e queriamos) 
nos hasta, jmra o que imos tratando: mas 
elles sem duiiida affirmauam, nam que o 
imaginaram, mas que o viram: como nos 
deu per escrito hum Doutor Theo-sacer- 
dote de muyta autoridade.-n Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 5. 
— <tE o irmam Manoel de Morais, que 
foy hum dos que contamos entre os que che- 
gar àò o anuo de corenta, e seis, de pro- 
posito se pos ao retratar numa, que logo 
escreueo aos nossos do colleyio de Coim- 
bra, nam lhe ficando' por dizer a postura 
em que trazia o rosto, e os olhos, a esta- 
tura do corpo, o ar do semblante, o termo 
no foliar; e ajunta a tudo isto, suas pa- 
lauras sam poucas, e incitatiuas á deua- 
çam, em sua hoca nunca ouuireis se nam 
lesu, ou santissima Trindade, e logo rom- 
pe com dizer. O' irmãos meus, e meus 
companheiros quanto melhor Deos temos 
do que cuidamos, considerai, e dai muytas 
gradas, e louuores a Deos nosso Senhor, 

I que nam auendo mais que sete annos que 
I nossa Companhia he formada, fez o Se- 

nhor tanto nella, que vemos ja a meus muy 
amados companheiros huns em lioma, ou- 
tros em Lisboa, outros em Coimbra, ou- 
tros em Gandia, outros em Valença, ou- 
tros em santa sé de Goa, outros no cabo 
de Comorij, outros em Maluco, outros em 
lapam, pera onde agora irei. Estas pa- 
lauras dizia, irmãos meus com tanta deua- 
çam, que a todos os que estauamos com elle 
mouia a lagrimas.d Idem, Ibidem, Liv. 
I, cap. 5. — «Tornando á denaçam, que 
causaua nes que lhe ouuiam dizer missa, 
pouco ha que na villa de Barcellos nos 
contou Antonio WAndrade almoxarife do 
excellentissimo Senhor Dom Theodosio II. 
d'este nome Duque de Bragança, que es- 
tando áquelle tempo na índia lhe pedia 
hum dia acaso o P. M. Francisco o fosse 
ajudar á missa: f oy, e achou se nella tam 
consolado, e alegre, que ainda que man- 
cebo, e soldado, logo ao outro dia andou 
em busca do padre, e o buscaua depois 
muytas vezes, pera o tornar a ajudar, e 
sentir na missa aquelles gostos tam cor- 
diais, e tam nouos pera sua alma, e de 
que sempre ha maior sede onde ha mais 
experiencia, como onde nenhuma ha he 
certo ofastio.n Idem^ Ibidem, Liv. V, cap, 
5. — (ilurou Francisco Pereira vereador 
da cidade de Goa, que o achdra retirado 
nhuma camara na noite da môr foj'ça da 
tormenta posto de joelhos diante ã'hum 
crucifixo com tanta deuaçam, que ainda 
que o elle hya buscar pera que o confes- 
sasse antes que o mar os comesse, vendo-o 
com tudo assi, polo nam estoruar, nam lhe 
faliou.T> Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 20, 
—nPorque o perigo, que os primeiros cor- 
rem de fazer mercancia da deuaçam, e uso 
dos sacramentos, o padre Francisco o pre- 
uio, e auisou d'elle aos religiosos de nossa 
Companhia da índia encomendando-lhe, 
como veremos em seu lugar, que o vigias- 
sem com cuidado, fazendo arribar depressa 
aos que lá vissem ir com as proas. E elle 
mesmo conformandose nesta parte com a 
regra, que sam Agostinho diz que guarda 
a diuina prouidencia, quando por isso nam 
dá bens temporais aos justos, e bo7is, por- 
que ao serem por elles, nam se tornem cu- 
biçosos de religiosos, tam contrario era a 
j)rúcurar capitanias, officios, nem outras 
honras, e merces a seus deuotos, podendo 
lhas, se quisera, auèr muy facilmente, que 
escreuia ao padre M. Símam que se tinha 
algum amigo na corte, onde entam resi- 
dia, e valia muyto, por nenhum caso o 
deixasse ir á índia com cargos, e officios 
de elRey, polo nam ver apagado do liuro 
da vida, e da matricula, em que se assen- 
tam os justos; e isto por mais confiança, 
que teuesse de su2 deuaçam, e virtude, 
saluo se soubesse certo que era confirmado 
em graça, como o foram os Santos Apos' 
tolos.Idem, Ibidem, Liv. V, cap, 23. 

DEVAGAR, adv. Vid. Vagar.—«.E como 
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era de noite repartia os quartos das vigias, 
efoy elle roldar a fortaleza toda, e a parte 
de sobre o mar, entrando em, todas as ca- 
sas por nau fazer caso: e chegando á de 
Ruy Freire, esteve vendo a varanda muito 
devagar, e notou hem que por ella se po- 
diaõ meter os imigos dentro muito facil- 
mente, e achando alli hum sobrinho do Ruy 
Freire, o mandou pera o baluarte do mar, 
com lhe dar a entender que o fazia por 
lhe melhorar a estancia, e logo tapou a 
varanda de pedra, e cal: as casas entre- 
gou a hum Capitaõ de muita conjiança com 
alguns soldados.d Barros, Décadas, VI, 
Liv. I, cap. 7. 

DEVALÚTO, adj. Vid. Devoluto. 
DEVANEÁDO, part. pass. de Devanear. 

Desvariado, delirante, louco, aloucado, 
DEVANEAR, v. act. (De devaneio). Phan- 

tasiar, dar livre carreira á imaginação, 
vaguear com o pensamento. 

— Desvairar, delirar, dizer cousas vSs, 
frivolas, impossíveis, absurdas. 

— Desvariar. Variar com incerteza por 
falta de verdadeiro conhecimento. 

DEVANEIO, s. m. Vaidade, desvaneei- 
mento. =É antiquado n'este sentido. 

— Vagueaçào do pensamento, extravio 
da imaginação, desatino, disparate, lou- 
cura, delirio. 

Se o Objecto ideial dos devaneios nossos 
(Por sorte) se encontrou, com imprevistos 
Senões, que o coração, nelie, scrutava ; 
Desgostados, de nôvo. dó nos vinha 
Da desleixada Victima.... 

FBANC. M. DO NASO., OBRAS, tOm. VII, p. 161. 

o arco affrouxando ao meio,e o ouvido á escuta 
Do sussuro do Exercito inimigo, 
Do buliciodas ondas, ou dos pios 
De Aves bravias, que, no escuro, vôào; 
De meus Fados volvendo os desvaneios, 
Disse entre mim :—Eu pelejar por Bárbaros, 
Por tyrannosda minha amada Grécia, 
Com Bárbaros que nunca oiTendêrão. 

PEM, IBIDEM, p. 192. 

DEVÁSSA, s. f. Termo de Jurisproden- 
cia. Acto judicial em que se inquirem tes- 
timunhas ácerca d'algum crime ou deli- 
cto commetido ou suspeitado. — Tirar de- 
vassa.— Ficar comprehendido, pronun- 
ciado na devassa. 

— O auto, ou feito em que se contem 
a inquirição e ditos das testimunhas per- 
guntadas.— Divide-se em devassa geral, 
e devassa particular. 

— Devassa geral, quando a inquirição 
das testimnnhas versa sobre crime ou de- 
licio complexo. 

— Devassa particular, quando se in- 
quire sobre delicto certo, determinado. 

— Devassa ex-officio, sem denuncia da 
parte. 

— Devassa por denuncia, a requeri- 
mento da parte. 

— Abrir, fechar a devassa, declarar 
o juiz a culpabilidade d'algum individuo, 
pelo depoimento ou provas testimunhaes, 
a fim de que o réo venha defender-se da 
accusação. 

— Dar devassa a alguém, ouvil-o em 
devassa. — <!.E quanto he ao que tange 
em que caso devem seer tiradas as inqui- 
riçodes devassas, mandamos, que aalem 
das inquiriçoões geeraaes, que se acustu- 
ma tirar em cada huum anno nas Cida- 
des, e Villas, por se purgarem dos mal- 
feitores, tirem-se devassas nos casos con- 
theudos na Ley d'ElRey Dom Fernando 
feita sobre as malfeitorias.» Ordenações 
Aífonsinas, Liv. v, Tit. 3õ, § 12.—«Om- 
tro sy. Senhor, per Vos, e pelos Reyx 
que ante Vos foram, a saber, ElRey Dom 
Affonso vosso Avoo, e per ElRey Dom 
Pero vosso Padre, a que Deos perdoe, 
forom feitas Hordena^es, pelas quaes 
mandàstes e defendestes aos vossos Cor- 
regedores, e Meirinhos, e assi a todallas 
outras Jiistiças vossas, que nenhuns nom 
Jossem presos per Libellos famosos, nem 
per vendita, nem revendita, nem aceita- 
mento de segurança quebrantada, salvo 
seendo delle querellado, e essa querella 
jurada, e testemunhas nomeadas, e alei- 
jamento de membro, ou mostrando-se tan- 
to defeito, per que o devesse seer e por 
quanto se esta cousa nom guardava, pelos 
Concelhos de vossos Regnos foi per mui- 
tas vezes dito, e refertado em Cortes; e 
vós respondendo a ello, mandastes que se 
cumprisse, porque vos prazia dello, e que 
mandavades, que assi se fizesse, e nom 
per outra guisa; e nom embargando todas 
estas cousas, esto se nom guarda, e as di- 
tas vossas Justiças vaaõ contra ello por 
muy ligeiros feitos, e per esses Libellos 
famosos, e per outras enformações maas, 
e capitulas que de receber nom som, pren- 
dem os homeens, e tiraõ sobre elles inqui- 
riçooens devassas, e os trazem presos em 
prolongado prisom, dajmando e gastando 
essa que ham nom lhes dando partes que 
os acusem; e o que pior he, alguuns ou- 
tros, que som vadios, e sinprezes, e de 
pouco entender, e nom arreigados, recebem 
delles alguuns Capitidos e querellas, pe- 
las quaes alguuns som presos; e tanto que 
assy dam as ditas querellas, se vaam da 
terra, e nom podem seer achados, e he for- 
çado de se poer feita polia Jicstiça contra 
esses presos, e vaam seus feitos per appel- 
lações; e todallas custas e despeza, que se 
Jazem em taes autos, pagam-nas esses pre- 
sos ; e se nom teem per hu as pagar, pa- 
gam-nas os Concelhos, especialmente as au- 
tas dos processos, e os Porteiros, que as 
leváõ, por quanto nom podem seer acha- 
dos os ditos querelosos e denunciadares, 
pera lhes fazer pagar os dapnos, perdas, 
e custas, que os ditos presos per seu aazo 
receberam; e todo esto se faz, porque nun- 
ca aos sobreditos foi posto nem dado es- 
carmento, pera se averem de refrear de 
tam grande mal, porque he causa,per que 
se a terra estrue, e vai de todo em perdi- 
çom.íldem, Ibidem, Liv. v, Tit. 58, §õ. 
— (tPero se per as ditas inquiriçoões de- 
vassas o feito nom for muy claro, em tal 

guisa que aos Julgadores pareça, que 
zoadamente, e sem outra falsidade se pode 
provar a razom, e defeza allegaãa por 
que pede a dita Carta de segurança, 
tal caso pode-lhe seer dada a dita Car- 
ta Judicial, e d'outra guisa nom.t Ideffl) 
Ibidem, Liv. v, Tit. 57, § 4. — 
notando bem tudo sem fazer caso de cou- 
sa alguma, tirou outra vez em muito 
segredo devaça, e achou que Ruy Freire/ 
e Francisco Rodrigues andavaõ sempre 
juntas, e viviaõ ambos, e queforad as der- 
radeiros Portuguezes que vieraõ de Stir- 
rate.y> Barros, Décadas, VI, Liv. i, cap.^- 
— d Depois de Lopo Vaz estar prezo no 
Castello dous annos, e o Procurador d 
Rey vir com libello contra elle, e elle com 
sua defeza, que lhe nào receberam; 
dando ElRey que se procedesse contra 
rigorosamente, e que lhe tirassem sudi 
devaças, alcançou por via do Duque d.& 
Bragança, que a pedia de mercê a ÍElBey> 
que o ouvisse em Relação, aonde se apre- 
sentou coma réo, estando ElRey em rn.eíO' 
com todos os Desembargadores; e posto 
em pé lhe fez esta falia.» Diogo do CoU* 
to, Décadas, IV, Liv. vi, cap. 6.— 
Ias culpas que de D. Jorge lhe tinhai"* 
mandado, que tirasse delle devaça, ® 
achando-o comprehendido naquelles crim^^ 
que lhe apontava, o prendesse, o que eU^ 
fez, e o metteo na torre da menagem, o 
que lhe foi também necessário par apu^^' 
guar a Rainha, e deo mais liberdade o>o 
filho da que tinha, fallando-lhe todos os 
que queriam, e passeando por toda a fo^'' 
taleza; e com isto mandou pedir á RO'^' 
nha, que se tornasse pera a Cidade, e cor- 
ressem em amizade como dantes, porq^^ 
elle lhe faria justiça muito inteira.t IdeiB) 
Ibidem, Liv. vii, cap. 7. 

DEVASSAÇÃO, s. f. (Do thema devas- 
sa, de devassar, com o suffixo «ação»)- 
O acto de devassar, ou deitar em devaS' 
so os coutos, privilégios. — Devassaça® 
das honras, privilegio, quebra, infracçS"* 
— «£ eu par veer se era assy, e se 
sava ella o meu mandado, e as Sentençci^' 
que erão contheudas em minha Carta, P 
o dito Apariço Gonçalves perante 
vir, e as Inquiriçoàes, que elle sobre 
das ditas honras fezera, e os Lugare^/ 
que devassara: pela quál razam fiz ji''^^''' 
aos Santos Avangelhos em maaòes do 
cebispa de Braga a Custodia, e a Daj/o^ 
de Braga, e Pere Esteves, e Ruy 
que eu dey por Veedores deste jeito, 
elles com o Arcebispo vissem todas essO'^ 
Inquirições, e devassaçoões, e todalas ou- 
tras couzas, que o dito Apariço GonÇ^ 
ves sabre esto fezera; e que se achasse^ 
que fezera alguuma cousa como nom devi<ff 
que o carregessem, e fezessem em tal 
neira, que eu ouvesse o meu direito, e ^ 
Filhos-dalgo o seu, e o Povoa a sen- 
tados acordadamente disseram, qu^ viroif^ 

todalas Inquiriçoões, e devassaçoões, 
o dito Apariço Gonçalves fezera, e o q 
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soire esto mandara fazer; e drsserom que 
todo lhes parecia, que o fezera bem, 

8 com direito, e que em nenliuuma maneira 
^om eram per aquello, que elle fezera,agra- 
'»ados os Filhos-dalgo, nem as Horduns; e 
'XMndarom a toda a Corte, que assy sefe- 
zesse nos outros Lugares, a que avia d'hir.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. (55, § 

—«E como mandara da primeira sohre 
o dito inquirimento, que o dito Apariço 
(Gonçalves trouxera, ao Arcebispo de Bra- 

e ao Custodio, e ao Dayom de Bra- 
9^) e a Fere Esteves, e a Ruy Nunes, 
?we vissem o dito inquirimento, porque 

era hy o Arcebispo, e alguuns outros, 
?we entom viram a dita inquiriçom, eu 
'Mandei ao Bispo do Porto, e a Rodrigo 
^nnes Redondo, e a Pere Esteies, e a 
^cente Annes César, e a Ruy Nunes per 
^:^selho da minha Corte; a saber. Dom 
^rei Estevom Bispo do Porto, e Rodri- 
9^ Annes Redondo, e Joham Simon, e 

«'"e Esteies, e Pero Ajfonso Ribeiro, e 
^eestre Johane, e Joham Lourenço Vo- 
9'^<io em minha Corte, e Vicente Annes 
Gesar, e Joham Martins Chantre d'Évora, 
® J^uy Gomes, que vissem essas inquiri- 
Çooens, e devassooens, e essas cousas, que 
" dito Apariqo Gonçalves enquerera, e fe- 

depois; e se achassem, que alguma 
''«m fezera, como nom devia, que a fezes- 
86WI correger, como achassem que era di- 
'"'^ito: e elles virom essas inquiriçooens, e 
•levassooens, e cousas que o dito Apari- 
ío Gonçalves enquerera, e fezera despois, 
® todos acordadamente disserom, que lhes 
Vwecia, que fezera bem, e direito, n Idem, 
íbidem, Liv. n, Tit. 65, § 23. 

DEVASSADÍSSIMO, adj. superl. de De- 
*assado. Totalmente aberto, completa- 
®i6nte descoberto, muito devassado. 

Devassado, adj. e part. pass. do De- 
'3ssar, Inquirido por, ou em devassa, 

que se tirou devassa. — O juiz tinha 
devassado do caso, tii-ado devassa. 

Aberto, franqueado, patenteado, re- 
'axado. 

— Descoberto, exposto á vista de to- 
aberto a todos. —Logar devassado. 

— Mulher devassada, prostituta, mere- 
Wz. 

— Costumes devassados, devassos, dis- 
®oluto8, corrompidos. 

— Cousa devassada, que níto ajusta bem, 
® se torna devassa. — Com a deteriora- 
ndo da porta tem-se devassado a casa. 

DEVASSADÔR, a, s, (Do thema devas- 
^1 de devassar, com o suffixo «dór»). 
4ue divulga, publica. — Devassador dos 
^tfeitos alheios. 

— Que prostitue.— Devassador da hon- 
^a. 

— Seductor. — Devassador de mídhe- 
'res..— Devassador dos coutos, privilégios, 

os infringe, quebra. 
Pessoa que devassa, publica, cor- 

'''^Qipe.— Devassadora da própria honra. 
DEVÁSSAMÉNTE, adv. (Do thema de- 

vassa,de devassar, com o suffixo «mente»). 
De modo devasso, corrupto, licenciosa- 
mente, com devassidào, sem pejo, desa- 
vergonhadamente. 

— Sem defeza; sem guarda, aberto. 
— Inquirir devassameiite. Phrase fo- 

rense : Tirar testimunhas tomadas ao aca- 
so, sem serem previamente nomeadas pelo 
auctor ou reo, como se faz nas judiciaes 
era que só a justiça é parte, — «Outro sy. 
Senhor, som agravados nas Fnquiriçooms 
devassas, que mandaaes jdhar sobre elles 
também de maljeiturias, como nos outros 
mallejicios! e foi j>osto per vosso Padre 
em Cortes, que as nom tomassem devassa- 
meute sohre elles, e lhes dessem Cartas ju- 
diciaaes quando lhes comprissem. jj Orde- 
nações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 59, § 14. 
— li Manda ElRey, que nom enqueirao so- 
bre elles devassamento, salvo em aquelles 
casos, que som cmitheudos na Ordunaçom 
d'ElRey Dom Affonso polas míãfeitorias, 
segundo he conthaudo na Ley d ElRey D. 
Fumando, e se sempre assy costumou; e 
porque se alguuns delles disserem o que 
nom devem, que as Justiças os pugnão 
como acharem, que he direito, nom pro- 
vando o que assim disserem.Idem, Ibi- 
dem, Tit. 59, § 43. — «E outras tezes 
aleguam as partees contra as Inquirições 
a nom serem abertas e pubricadas, per que 
foram tiradas devassamento, sem sendo 
ci{adas as partees, nem chamadas, nem sa- 
bendo dellas parte; em este caso deve o 
Jidgador mandar que se façam Judiciaes, 
perguntando as testemunhas outra vez, e 
vendo a parte como juram: e quando a 
parte nom quiser em ello consentir, o Jul- 
guador o deve mandar fazer assy de seu 
officio, ainda que aparte o contradigua.n 
Idem, Liv. iii, Tit. 06. 

devassamento, s. m. (Do thema de- 
vassa, de devassar, com o suffixo emen- 
to»). Acçào e effèito de devassar ou fazer 
commum o que era privativo; devassaçao. 
— Devassamento das coutadas, honras,pri- 
vilégios. 

— Prostituição, devassidào. 
DEVASSANTE, adj. de 2 gen. e part. 

act. de Devassar. Que devassa. 
— Substantivaniente : Um devassante. 

O juiz que tira devassa. 
DEVASSÀR, V. act. Entrar n'um logar 

vedado, defeso, em que é prohibido en- 
trar. 

Vedes agnra íi fr;ic:) gcriiçào 
Que vasswloseu o iioine toma, 
Com soberbo o altivo coraçào 
A vós e II mi, o, o mundo todo doma. 
Vedes o vosso mar cortando vào, 
Mais do que fez a gente alta de Koma ; 
Vêdes o vosso reino devassando, 
Oa vossos estatutos vào quebrando. 

CAM., Lus., c. VI, est. 30. 

— Vêr o interior recatado de. Devas- 
sar uma casa. 

— Descobrir, lançar vistas, dominar um 
logar fechado, fortificado.—Aquelle monte 
devassava a praça inimiga. 

— Mostrar, patentear.—As nuvens de- 
vassaram a lua que traziam até ali es- 
condida. —A mulher impudica devassa os 
seus sf.ios jjrostituidos. 

— Abrir, fazer entrada para; tirar cer- 
cas, portas. —Devassar um castello, 

— Figuradamcnte : Penetrarem alguma 
cousa recôndita, secreta, descobrir, ver o 
sentido intimo, a natureza intima ; a es- 
sencia.—Devassar os arcanos da natu- 
reza. 

— Publicar, vulgarizar, dar a conhe- 
cer publicamente; apregoar.—'Devassa- 
ram a vergonha d'esta miãher. 

— Devassar as ruas, andar ocioso, va- 
gabundo por cilas. 

— Alargar uma coTisa apertada e que 
fechava bem.—A mulher devassou o ves- 
tido para que lhe vissem o bello seio. 

— Corromper completamente, tornar 
dissoluto. —Devassar os costumes. 

— Prostituir. — Uma rapariga que de- 
vassou a síia honra. 

— Seduzir, levar á prostituição. — Há 
paes que devassam as Jilhas aos que lhes 
pagam bem. 

—Em sentido mystico: Devassar a aZma 
fazel-a peccar muito. 

— Termo da Edade media.—Devassar 
os coutos, as honras, tirar-lhes os privi- 
légios que lhes eram conferidos, isto é, fa- 
zer com que deixem de ser coutos e hon- 
ras. 

— Quebrar, violar privilegio, de de- 
veza. 

— Devassar-se, v. reft. Fazer-se com- 
mum, franco. 

—Tornar-se largo, aberto.—Devassar* 
se o vestido. 

— Fazer-se devasso, dissoluto. 
— Em termos mysticos ; devassar-sa 

a alma, dar entrada ao peccado. 
— Prostituir-se. 
— F. n. Inquirir sobre delicto e au- 

ctor ou auctores d'elle. 
— Devassar das honras e coutos, tirar 

inquirição para saber quaes eram as fei- 
tas novamente illegalmente, sem sancç3o 
do rei. 

DEVASSIDÁDE. Vid. Devassidão. 
DEVASSIDÀO, s. f, (De devasso). De- 

pravação, dissoluçSo moral, relaxaçao, 
soltura de costumes, e procedimento. 

— Publicidade escandalosa com que se 
fazem acçSes deslionestas. 

— Vicio de luxuria, dissolução sensual, 
libidinosa, incontinencia excessiva. 

DEVASSO, adj. (De devassar). Fran- 
queado a todos, não coutado, commum, 
aberto, patente, livro, não defeso, sem de- 
feza ou estorvo de entrada, descoutado. 
— Terra devassa. 

— Campo devasso, aberto, sem intrin- 
cheiramentos, nem vallos. 

— Asylo devasso, privado do privile- 
gio do couto, privado dos privilégios, 
isenções e jurisdições de que gozavam av 
honras o senhorios d'ellas. 
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— Exposto á vista, de que se descobre 
todo o interior. — Logar devasso. 

— Casa, habitação flevassa, em que os 
visinhos podem ver tudo quanto se faz no 
interior. 

— Que não ajusta bem ao fechar, que 
não aperta bem, laxo. 

—Figuradamente : Dissoluto, estraga- 
do, corrompido, sem pejo, dado á devas- 
sidSo. Vid. Devassa. 

— Solto. — Devasso no faliar. 
— Licencioso.— Devasso nos costumes, 
— Gostos devassos, dos que freqüen- 

tam prostitutas. 
— Homem devasso, dissoluto, licen- 

cioso. 
— Devasso nos peccados, nos vidos, ha- 

bituado, dado aos vicios sem escrupulo. 
—Corações devassos, affeitos aos vicios, 

que se não reformam. 
— Antigamente: Cheio de erros; não 

exacta com o original. —A copia do do- 
cumento está devassa. 

— Que se prostitue. —devassa. 
— Termo Forense. Publico, sem se- 

gredo, de que o juiz tira inquirição pu-, 
blicamente. 

— Inquiriipes devassas; as que se ti- 
ram por parte da justiça nos delictos pú- 
blicos, e nos quaes não assiste o roo a 
vêr jurar testimunhas. Vid. Devassa, In- 
quirição. — ^Outro sy, tíenhor, os vossos 
Fidalgos som muito agravados pelas In- 
quiriçooens devassas, gue mandastes tirar 
em Feito dos Regueengos, em que man- 
daaes, que quaaesquer, que comprarem 
Herdades em vosso Regueengo, ou se as 
houvessem per qualquer guisa que fosse, 
que mandaaes, que Jiquem a vós; no que. 
Senhor, som muito agravados ; e vós man- 
daaes, que aqutlles, que as teverem, que 
mostrem Escripturas de como as houveram, 
e esto. Senhor, será mui maao de Jazer, 
ca nós somos em posse das Herdades per 
nossos Avoos de taZ longe, que nom he 
cousa, que possa seer, que dello mostremos 
Escripturas: porque vos pedimos. Senhor, 
por mercee, que nos leixed.es aver nossas 
Herdades, e possuir como as sempre ou- 
verom os d'ante nós em tempo dos Rvyx, 
que ante vós forom.t Ordenações Aífonsi- 
nas, Liv. ii, Tit. 59, § 27. 

— S. m. ant. Logar devasso, que não 
é couto, nem honra. — «A minha Corte 
julgando mandou, que esto se nom fizesse, 
e que se alguum Filho-dalgo for criado no 
devasso, que eu nom perca porem nenhu- 
ma cousa do meu direito: e quanto he no 
meu herdamento Jiegueengo, que nom se 
criehinenhuum Filho-dalgo,nem se defen- 
da nenhuum per tal criaçom feita em tal 
herdamento.D Ordenações Affonsinas, Liv. 
II, Tit. 65, § 10. 

— Deitar em devasso, descoutar, de- 
vassar, tirar o privilegio de couto, que- 
brar privilegio, isenção.— «Aquantos esta 
Carta virem faço saber, que como a mim 
fossem feitos muitos queixumes per mui- 

tas vezes, e per muitos, e desvairadas ra~ 
zoZes, queixando-se dos filhos dulgo, e d^ou- 
tros da minha terra, que faziam honras 
como nom deviam j e eu sobre esto jiz fa- 
zer inquiriçom de prazer dos flhos-dalgo, 
e do Arcebispo, e dos Bispos, e dos Ahba- 
des, e Priores da minha terra ; a saber, 
per Gonçalo Moreira, que foi pelos Fi- 
Ihos-dalgo; e pelo Priol da Costa, que foi 
jjolas Ordeens; e per Domingos Paaes de 
Bragaa, que foi polo /'oroo ; a qual inqui- 
riçom Joi jeita na era de mil e trezentos 
e vinte e oito annos, pela qual inquiriçom, 
forom deitados muitos Lugares em devasso 
per afeiçom. i> Ordenações Affonsinas, Liv, 
II, Tit. Ü5.—dE sofrendo-me eu daquello, 
que fora deitado em devasso, em quanto 
Josse minha mercee, a rogo dos Filhos- 
dalgo, como d'outros, nom leixavam de 
fazer honras novas, e acrescentar nasan- 
tigwis, cada huum mais podia. Eeu avttdo 
conselho com. os da minha Corte, envieila 
Joham César, e despais Joham Domingues 
dos Contos, que deitassem em di-vasso as 
honras, que achassem, que se fizerom no- 
vamente, e que acrescentaram aas velhas, 
e Ljugares, e honras, como nom deviam: 
e elles, feitas as Inquiriçodes, deitaram 
em devasso as honras, que acharam fei- 
tas de novo, e acrecentadas as velhas, e 
Lugares, que acharam estar honrados, 
como nom deviaZ, e per taaes que nom de- 
viad.» Ibidem, § 1.— eu teendo que 
nom hiriam contra esto, que os meas Knque- ■ 
redores faziam, sem meu mandado, segundo 
o que me aviam prometido, achei, que como 
quer que os meus Enqxieredores deitassem 
em devasso as cousas, que achaarom, que 
se deviam de devassar, segundo que no 
mandado, e cartas, que levavam, era con- 
theudo, que nom Itixavam porem Filhos- 
dalgo, nem Ordeens, nem Igrejas, e ou- 
tros homeens honrar todos esses Lugares, 
que pulos ditos Joham César, e Joham 
Domingues meus Enqueredores forom dei- 
tados em devasso, e que honravaõ ainda 
mais cada dia.» Ibidem, § 2. — «E jeita 
a Inquiriçom per elles, e poblicada gee- 
ralmente em minha Corte, forom deitados 
muitos Lugares em devasso per/Sentença.» 
Ibidem, § 5.— «Outro sy a minha Corte 
julgando mandou que todalas honras, que 
forom feitas de novo, ou acrecentadas as 
velhas, que nom valham, e que sejam to- 
das em devasso des o tempo da dita Era 
de mil e trezentos e vinte e oito annos des 
a dita Inquiriçom, assy como de suso dito 
he.)b Ibidem, § 19.— «E outro sy a dita 
minha Corte julgando mandou, que ne- 
nhuum nom fosse ousado de vir contra ne- 
nhuà das cousas, que em esta Carta som 
contheud.as, nem que embargue o meu Por- 
teiro, nem o meu Moordomo, que nom en- 
tre na(juelle8 Lugares, hu ouverem d'en- 
trar: e mandou ainda que se alguum per 
seu ousamento louco quizesse, ou quizer 
vir contra estas cousas, ou contra cada 
huã dellas, que se fosse homem Filho-dalgo, 

que lhe deitassem em devasso quanto fossi 
aquello, que elle contra esto quizesse hon- 
rar ; e que se for Prelado, ou Abbade, ou 
Priol, au outro homem qualquer, que foS' 
sem deitados em Reguengos aquelles he.T' 
damentos, de que quiserem fazer honras. * 
Ibidem, § 20. 

— Homem dissoluto. 
— Mulher prostituta. 
DEVASTAÇÃO, s. /. (Do latim devas- 

ta.tione), Acção o effeito de devastar, as- 
solar. 

— Desolação, estrago, destruição, ruí- 
na de um paiz. — Devastação de logares> 
de campos, de cidades, por guerra ou epi' 
demia, etc. 

— O inimigo commetteu horriveis de- 
vastações. 

— A devastação das provincias do Oc- 
cidente foi causada pela invasão dos BciT- 
bar os. 

f DEVASTÁDO, adj. e pari. pass. d® 
Devastar. Assolado, saqueado, arruinado, 
destruido. — O inimigo tinha devastado 
todos os logares por onde passou. 

DEVASTADOR, A, adj. (Do thema de- 
vasta, de devastar, cora o suffixo «dôr»)- 
Exercito devastador, praga devastadôra- 

— Substantivamente : Assolador, es- 
tragador. — Os devastadores da terra def 
xam montões de ruinas como frusto 
suas obras. 

DEVASTAR, v. act. (Do latira devas- 
tar e). Arruinar, destruir, assolar, saquear, 
despovoar ura paiz. — Devastar um 
vinda, alguma região, paiz, etc. — ^ 
turcos devastaram a Grécia. 

DEVEDÔR, A, s. (Do latim dehitor> 
Pessoa que deve dinheiro, obrigação, i";' 
vor. — Assim pode-se ser devedor de 
nheiro. — Devedor de muitas finezas, " 
amisade, d'obrigaçdes.—Devedor de gfH^' 
des obséquios. 

— Termo de Jurisprudência. Di^-s® 
devedor o que é obrigado a entregar, ® 
fazer, ou anão fazer uma cousa; e, niai^ 
particularmente, o que tem obrigação « 
satisfazer uma certa quantia de dinheiro^ 
— iDado he ao Rey poderio per 
to, que possa espaçar as dividas em W 
cazo aos devedores com tanto que o temp 
do espaço ,ieja resoado, em tal guisa ? 
o Credor não haja rezam justa de aggra'''^''''^ 
E ainda costumaram os Principes 
giiar estes espaços por alguuma rei 
justa, e colorada, que por parte deste 0^^ 
vedor seja aleguada, E ainda disseratn 
Direitas Imperiaes o devedor, que tal 
paço impetra, nam deve gouvir delU, a 
que dê fiança abastante emJuizop&'''a^^3 ^ 
rança, e pagua da dita divida, acatxi 
dito espaço; nem seja escusado esse deve 
a dar a dita fiança, por dizer que he abo 
do larguamente em a dita divido,> 
nam quiseram as Direitas que Jossepo 
Io relevado da dita fiança: e 
em favor do Credor, por aver mór seg 
rança de sua divida,* Ordenações A 
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sinas, Liv. iii, Tit. 111. — nPero no 
^o,zo que o dito devedor fosse ja conde- 
'iddo per sentença passada em coicza jul- 
gmda, poder-se-á fazer execuqam nos heens 
"O dito f,ador, acabado o tempo do dito 
espaço, nom sendo achados bens ao prin- 

devedor, per essa mesma Sentença 
dada contra o devedor, sem outro proces- 

fwe mais seja ordenado contra elle, 
>«nam que seja somente citado, e ouvido 
'^'"imariamente, sem outro strepito nem 
l^gura de Juizo, E quando esse devedor, 
jue impetrasse o dito espaço, nom fosse 
0'inda condenado per Sentença, nem de- 
""^ndado em Juizo por a dita divida, o 
pidor, que o fiasse pera satisfaçam do 
yto espaço, nom será executando por a 

fiadoria, ao menos que o dito deve- 
dor impetrante seja primeiramente deman- 

e condenado per Sentença ; e aa min- 
de lhe nom serem achados bens pera 

^iigfaçam da dita divida, entam pode- 
®®'*íí ser demandado, e executado o dito 
V^odor^ sendo primeiramente condenado 
per Sentença per via ordinaria, assy como 
í^ialquer outro fiador do contrato.» Ibi- 

§ 1. — (I Impetrando alguiim graça 
d MRey, per que geralmente nom possa 

demandado per àlguum seu credor atá 
tempo, disseram os Sabedores, que 

durante esse tempo nom poderá elle de- 
'"'^o.ndar devedor alguum seu; ca bem pa- 
''ece ser cousa resoada, que uze elle da- 
^Uelle Direito contra sij acerqua de seus 
devedores, que impetrou contra seus cre- 
dores. E esto haverá luguar, ainda que 
*''e nom use da dita graça, por lhe nam 

necessário, porque nam foi demanda- 
® per alguum seu credor, durante o dito 
^^po, e assy nam uzou delia, porque nam 

íofíe; ca se delia nam usou,, e deixou de 
^ar por nam querer, cá Joi demandado 

■P®'' o seu credor, nam embarguante o es- 
P^ço que assy tinha, e nam quiz gouvir 

elle, e respondeo ha demanda, e pagou 
^ 'divida, em tal cazo nam usará da dita 
9'>'aça contra sy, e poderá livremente de- 
""^^ndar seus devedores durante a dita 

sem embarguo delia.i> Ibidem, Tit. 
— nE se os devedores daqui em 

^^nte offerecerem aquello que deverem, e 
poserem em maad de Justiça, ou d'ou- 
erti per seu mandado, segundo he con- 
tudo em estas nossas líordenaçooens, 

^^que esses, a que eram devedores, 
° 'íorn quiseram tomar cm pago desso, 

lhes assy deviam, mandamos que 
devedores sejam quites, e esses, a 

deviam, nom sejam recebido mais 
juizo a demandas, que sobrello fa- 

"í- salvo que possam demandar o que 
foi posto em maao dessas Justi- 

Sas 
«e ai 

ou dos outros per seu mandado. E 
e . ^^Ijuum contra esto for, de qualquer 

"■do e condiçom que seja, e as ditas 
^das nom quiser receber, como suso dito 

he' demandar mais em juizo, que o que 
® '^^^theudo na dita Hordenaçom, ou re- 

ceber per preitesia, ou per outra qualquer 
guisa que seja, mais que o que he theudo, 
ou devido, perca o que assy demandar, 
ou receber, e torne o que recebeo, e os de- 
vedores fiquem quites.í! Idera, Liv. iv, 
Tit. 1. — lE declarando ácerca da se 
gunda parte da dita Lei, qtie falia em 
como se dev.e haver a dita divida primei- 
ramente pelos bens do devedor, &c. Di- 
zemos, que nom deve seer demandado o 
fiador em nenhum caso, ataa que o prin- 
cipal devedor nom seja primeiramente de- 
mandado, e condapnndo, e feita a eixe 
cuçom em seus beens assi moviis, como de 
raiz; e feita assi a dita eixecii^om, em 
aquello, que se nom pôde aver polos beens 
do principal devedor, poderá seer de- 
mandado o fiador. E esto que dito he ave- 
rá lugar no caso, quando o devedor prin- 
cipal for presente, a saber, na Villa, 
honde for morador, ou em seu termo; e 
seendo elle ausente do termo, ou da Villa, 
hu for morador, em tal caso poderá seer 
demandado, e condapnado sem o primei- 
ramente seer o principal devedor; pero 
poderá o fiador, se quiser, aver espado 
pera hir buscar o principal devedor, e 
trazello a Juizo, honde com direito deve 
seer demandado; e trazendo-o, entom deve 
seer feita a demanda contra elle, assi co- 
mo se fosse presente; e nom o trazendo, 
então poderá elle dito findor seer deman 
dado, e condapnado sem o primeiramante 
seer o principal devedor, como dito he. E 
pero o principal devedor seja presente, 
se elle for pobre em tal guisa, qne nom 
possa pagar a dita divida, e o Juiz for 
dello certificado, em tal caso poderá o fia- 
dor seer demandado, a saber, em aquella 
parte, em que o devedor nom abastar pera 
elle. D Ibidem, Tit. Õ4, § 3 o 4.—'E di- 
zemos que ainda que as ditas cousas nam 
possam pollos suso ditos ser obrigadas, 
pero ficarom esses devedores obrigados a. 
pagar as dividas, por que essas cousas 
forem apenhadas, e jmderôm por ellas 
seer demandados; e quando forem conda- 
pnados, far-se á a eixecuçom nos outros 
seus beens, assi como nos beens de qual- 
quer outro do povoo condapnado.» Ibi- 
dem, Tit. 53, § 2. — aA qual Lei vista 
per Nós, adendo e declarando em ella Di- 
zemos, que se esse devedor oposer aa dita 
excepçom ante dos sessenta dias, nom seja 
costrangido a pagar o confessado por 
elle, salvo se o creedor provar polo Ta- 
balliam, e testemunhas, que presentes fo- 
rom ao contrauto, ou per outro algum mo- 
do licito, que realmente e com effeito en- 
tregou a esse devedor todo aquello, que per 
elle foi confessado ; e provado assi esto per 
esse creedor, como dito he, seja logo o de- 
vedor costrangido a pagar o contheudo em 
sua confissom com as custas em tresdobro, 
pois maliciosamente letigou, e nom lhe seja 
recebida em esse Juizo outra defesa alguu- 
via, que fora da escriptura da confissom 
aja mester prova, pois negou o qiie razom 

avia de saber, e lhe veeo provado ; e nom 
ho provando o dito creedor, será costran- 
gido de entregar ao devedor a escriptura 
da obrigaçom, e fazello livre de seu con- 
fesso. Pero se em essa escriptura de con- 
fissom o Taballiad da de si se, que em 
sua presença, e das testemunhas o devedor 
ouve, e recebeo o emprestidoo confessado 
per elle, em tal caso nom será necessário 
ao creedor dar outra próva aalem da es- 
criptura da conjissom, nom embargante que 
ainda os sessenta dias nom sejam passados ; 
ca em tal caso, pois o Taballiad o assi 
afirma, deve compridamente seer crecida 
sua escriptura com as testemunhas sem ou- 
tra alguma prova. E pode este devedôr, 
qtie tal con/issom fez, sob esperança do que 
avia de receber, allegar e poer auto dos 
sessenta dias essa excepçom fora do Juizo, 
e dizer que nom recebeo cousa alguã do que 
confessou, ou i\om recebeo tanto como em 
seu confesso he contheudo, posto que de- 
mandado nom seja em Juizo per sdu cree- 
dor; e seendo assi huumavez oposta ante 
dos sessenta dias, protestando o devedor, e 
declarando que nom recebeo aquello, que 
per elle foi confessado, ficará perpetuada 
essa excepçom em tal maneira, que nunca já 
mais o creedor poderá effeitualmente cos- 
tranger per tal confissom o devedor, nem 
seus herdeiros; salvo provando primeira- 
mente, como dito he, que esse devedor ouve 
recebido o contheudo em seu confesso.» 
Ibidem, Tit. õõ, § 3. — a E seendo o cree- 
dor fóra da terra, ou escondendo-se em tal 
maneira, que nom possa ligeiramente seer 
achado, pode fazer esse devedor sua pro- 
testaçom perante o Juiz soomente: efaça 
todo assi escrepver pera ódespois nom re- 
crecer alguma duvida, e pera se poder pro- 
var em certo o tempo da protestaçom. E 
se ante dos sessenta dias se jinasse o de- 
vedor principal, poderom seus herdeiros 
allegar esta excepçom antes dos sessenta 
dias acabados, afirmando que aquelle, cu- 
jos herdeiros som, nunca recebeo tal em- 
prestido, nem ellcs: e esso meesmo Dize- 
mos, se se finar o creedor, e ficar viro o 
devedor, ou se se finarem ambos, e fica- 
rem seus herdeiros; e passados os sessenta 
dias os ditos herdeiros nom poderom poer 
tal excepçom, posto que menores sejam. E 
assi como esta excepçom podem allegar 
os herdeiros do devedor, assi a podem al- 
legar seus fiadores.t Ibidem, § 5. — tE 
se esse devedor despois da sua confissom 
pagou parte da divida ante dos sessenta 
dias, ou em outro modo alguum semelhante 
reconhaceo sua confissom ser verdadeira, 
em tal cazo nom poderá já mais allegar 
esta excepçom.t> Ibidem, § 6.—aOutro sy 
se o devedor era obrigado a esse creedor 
ante de sua confissom per outro qualquer 
modo que fosse, e nom de emprestidoo, assi 
como se lhe era obrigado em dez libras 
p>er bem de compra, ou d^alluguer^ ou de 
injuria, que lhe fosse julgada, (6c. e que- 
rendo-lhe dello fazer obrigaçom esse deve- 
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dor conheceo e confessou, que recebera de 
seu creedor essas dez libras emprestadas, 
cessará em tal caso esta excepçom dos ses- 
senta dias, e nom se poderá algum tempo 
allegar,- porque esta Lei soomente ha lu- 
gar nos imprestidos, e conjíssooens sobre 
elles feitas.n Ibidem, § 7. — n.Outro sy 
Dizemos, que passados os sessenta dias, 
se esse devedor quiser provar que nunca 
recebeo aquello, que em seu confesso hecon- 
iheudo, em todo, ou em parte, deve seer 
recebida tal prova, com tanto que o prove 
per Escriptura pruvica segundo he conthe- 
udo na Hordenaçom do Regno sobre tal 
caso feita; e nos outros casos, hu dissemos 
que o creedor aja de provar a confissom do 
devedor seer verdadeira. Mandamos que a 
possa provar petestemunhas, ou per qual- 
quer outro modo, sem embargo da dita Hor- 
denaçom ; porque pois já elle por si tem 
Escriptura pruvica, e sem embargo delia 
ainda he constrangido aprovar, que a con- 
fissom do devedor foi verdadeira, com 
justa razom deve seer recebido provallaper 
qualquer maneira de prova. 9 Idem, Ibi- 
dem, Tit. 55, § 8. — <sE nom lhe fazendo 
logo a dita entrega compridamenta, do dia 
que a dita conta for acabada antre o tetor 
novo, e o que dantes foi, a nove dias pri- 
meiros seguintes peremptoriamente, seja 
logo esse tetor, e curador preso, ataa que 
da cadea pague realmente e com effectu, e 
entregue todo aquello, que pela dita conta 
for achado por devedor ao dito horfom.» 
Ibídem,Tit. 85, §4. — kE porque poder iam 
muitos duvidar, por quanto tempo reteendo 
huum homem outro per força se diga aver 
cometido Carcer privado, declaramos, que 
se entenda aver cometido Carcer privado, 
o que retever alguma pessta contra sua 
vontade per vinte quatro oras; pero se o 
marido achasse com sua molher em adul- 
tério alguum tal homem que segundo di- 
reito nom podesse matar, assy como Fidal- 
go de Solar, Cavalleiro, ou Doutor, tal 
como este poderá reteer preso per o dito 
espaço, sem comettendo Carcer privado / 
e bem assy dizemos do creedor, que, rete- 
vesse seu devedor preso, querendo fogir 
por lhe nom pagar sua divida, nom po- 
dendo aver socorro da justiça per a o com 
sua autoridade prender, t Ibidem, Liv. v, 
Tit. 92, § 4. 

— Figuradamente: Devedor de benefi- 
cios, á ventura, boa sorte, indivíduo que 
se sente felicitado, favorecido pela fortu- 
na. — diComo o tempo foi sempre bonan- 
çozo, em poucos dias tiveraZ vista da 
Ilha, para onde navegáváô: porém, an- 
tes de entrarem nelle, os deitou o mestre 
em huma barca de pescadores, que os le- 
vou aquella noite ao mesmo ponto, donde 
Oriano viera cativo em poder do cossario, 
e deixára em terra a formoza Nizarda: 
e porque elle sabia quaõ vizinho era da 
Ilha, e que por huma ponta da terra se 
communicavaS, estava tam contente, e de- 
vedor á ventura, que lhe nad faltam mais 

que estar seguro da alheia, lerribrando-lhe 
o competidor que alli com suas próprias 
armas deixára favorecido.» Francisco Ro- 
drigues Lobo, O Desenganado, p. 209. 

DEVÉDRO, adv. ant. Vid. Vedro. 
DE VENCÍDA, loc. adv. Vid. Vencida. 

I DEVÊNTRE, s. m. (De de, e ventre). 
' Debulho; os intestinos e entranhas das 

rezes que se matam para sustento do ho- 
mem. 

DEVÊR, v. act. (Do latim debere). Es- 
tar obrigado a pagar, ser devedor de cer- 
ta somma; ter que restituir cousa que se 
houve de alguém. — Devo cem libras aos 
meus credores. — Ha quem deva o que não 
pôde pagar ! 

Euha codula amanhei, 
E rneua n^gocios deixei 
Como homem de bõ retintõ. 
Nem fico a dever duas favas, 
Nem um preto por p;igar. 

Uiaho E 03 marcos que iriudavas, 
porque os não toruavas 

Outra vez a sou lugar. 
OIL VIC., AUTO DA BARCA DO TURG. 

— «Ao que dizem aos vinte e três arti- 
gos, em que dizem que manda pagar os 
foros, e tributos, que lhes devem pela moeda, 
antigua, e quinhentas por huma desta 
moeda, que ora corre; e quando lhes lança 
imposiçom, ou taxa, faz pagar a elles set- 
tecentas por huma.d Ordenações AíTonsi- 
nas, Liv. 11, Tit. 7.— «Dom Donis esta- 
beleceo, que se alguum dever a outro soma 
de pam, ou de vinho, ou d'azeite, ou de 
dinheiros, que dei recebesse emprestados, 
ou em cabedal, se tal devedor, ou cabede- 
leiro nom pagar a divida, ao cabedal ao 
tempo que prometeo de o pagar, se por 
esta razom Jor chamado perante as nossas 
Justiças, e per ellas for julgado, que pa- 
gue aquello, que for achado que deve, se 
o dexedor andar com bulra, ou esconder 
os beens, ou enalhear por nom pagar, 
avendo per onde, que seja preso, e nom 
seja solto ataa que j^cigue, salvo se o se- 
nhor da divida quiser quenomsdjapreso.D 
Idem, Liv. v, Tit. 89. 

— Figuradamente: 

Confessai-me o que vos quero, 
E na líiesma obrigação 
Mostrara cliiro a r^zão 
Que me deveia o que espero : 
E ainda que itijustatiu-nte, 
Se com o gosto me olfeudeis, 
Todo o mai bem se consente. 

FBANC. E. LOBO, PHIMAVESA. 

— (íMas vence ella a rama com a vista 
de tal maneira, que sentira muito a perda 
de te não ver, se esta antes de ver-te se co- 
nhecera: e pois em pago de huma coiza, 
que tanto dezejava, nad posso dar o que 
devia, pagar-te-hei com o alhefio, ou, para 
melhor dizer, com o que he teu, e nascido 
das perf eiçoens com que cativas a todo o 
mundo.» Idem, Ibidem. 

Comtigo hiremos audando, 
Que isto também foi partido : 
E pois o valle he comprido, 
Bem podemos ir cnntando. 
Que eu quero da minha parte, 
Mostrar que na voz me atrevo ; 
E senaõ pago o que devo 
Mostro que não sei pagar-to. 

IDEM, BCLOOAS. 

Magd. A.Iguma coiza agora te daria. 
Sem ser do que te devo ; mas receio 
Que mo arrependa disso em algum dia. 

IDEM, IBIDEM. 

— Ter obtido por, estar em obrigaÇ^" 
a alguém por. 

E se isto me condemna, 
E para amar-vos erra quem se atreve, 
Basta ji tanta pena 
Para huma culpa, pois, que foi tam leve, 
Tomai, senhora, o mal que me ficou. 
Vereis no que vos dou 
Que ainda me estais devendo; 
Naò fique padecendo quem pagou. 

FBANC. n. LOBO, PRIMAVEBA. 

— nConheceraõ logo os pastores d 
que era Pavanio, amigo de ambos, & 
lebrado de todos naquellas ribeiras 
partes de seu entendimento, gentilezd) ^ 
condiçad, que a pastora Natareja senhO' 
reara dous annos; e no fim (esquecida " 
que nestes lhe merecia) veio a trocallop'^^ 
Melineo, que primeiro a servia, porq^ " 
principal affeiçad sua era mudança: & 
tes que os dous pastores chegassem o, eU > 
muitos outros, que pelo valle andauà^^ 
ajuntáraô naquelle lugar: mas Pavon^^^ 
vendo os estrangeiros os levou nos braÇ''^' 
e sentados entre os outros, dando Ihs 
dos as graças de qunü bem cantára, di^^^' 
Posto que eu naõ queria tantas 
nhas para meus queixumes, naZ estrd'^ 
convidarem-se muitos a elles, e a 
cellos, pois o que naõ devem á graça ^ 
meu cantar, merece a verdade da 
cantiga, que toca a tantos, e pois eni ^ ^ 
tando comecei a falar em mudanças, 
será que alguém siga esta empreza 
melhores palavras; que nas razoens ® ... 
guem quiz Natereja que eu desse a 
gem: e se Lercno me naõ parecera q^f 
cansado, ouzara a rogar-lhe qu6 j, 
nha conta tomasse este encargo.* ^ 
Ibidem. 

Cubellos de ouro fino 
Tecidos pela mão que vos cortou, 
E enriqueceu de bens esta alma roinn») 
Esquecci-vos de quem cá voa deixou 
Seguindo um desatino vost>' 
Com quem noutrem buscou quanto cm 
E se eu por vós sostinha 
Tégora n 'este mal huma esperança. 
Que em vossas seguranças me prende > 
Seccou sua verdura 
N'uma leve mudança, y. 
Com que quem vos curtou vos 
Que em fim naõ pôde haver coiza seg 
E ícz tal tyrannia, . 
Por naõ pagarme a fé que me devia- 

IDEM, IBIDEM. 

—nCom tudo he discreta, e coff» 
to bem o que queria dizer: espero q 
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a sua carta (se a ventura nos leva á Uha 
de Federico)hei de tirar o Leontino don- 
de com razad me dá tanto cuidado, e que 
lhe hei de pagar a ella com meu interesse 
o que amhos ficámos devendo á sua hoa 
vontade.n Idem, Ibidem, O Deseuganado. 

Oh quauto devo á vossa companhia! 
Comvosco divertia 
Os meus justoa pezares ; 
VÓ3 sabieis os meus particulares, 
Que de ninguém fiava; 
Pois só em vós achava, 
Como se fosseis hum Pastor mais velho, 
O experto aviso, o próvido conselho. 

J. X. DE MATTOS, KIMAS, p. 215. 

— Ser obrigado para com, ser obriga- 
do a fazer a. 

Vê, que aquclles que devem, á pobreza 
Amor divino e ao pjvo caridade, 
AiriHm somente miindos e riqueza, 
^'nniliindo justiça e integridade. 
^ feia tyranuia e de aspereza 
í^azem direito e và severidade ; 
Leis cm favor do Rei se estabelecem ; 
As em favor do povo só perecem. 

CAM., Lus., c. IX, est. 28. 

Que mudança foi esta tam ligeira, 
Qi^ie esqueces deste v:ille os arvoredos 
Aa paatoras, os pastos, c a ribeira ? 
Já te naõ lembra o noms dos penedos. 
Aonde tocando a dnce frautii, ou lyra, 
Publicavas aos ares teus segredos ? 
Como deixas ao Lis, qu í inda suspira 
Pelos doces accentos do teu canto, 
E como para oiivirte atiaz so vira ? 
Quem tanto te trocou ? quem pode tanto, 
Que cauza em mim a tua dilTerença 
Naò sómente estranheza, mas espanto ? 
Hei de culparte emfim dame licença ; 
Que o verdadeiro amor, que nos devias, 

pode haver amor por que so vença. 
fbanc. r. lobo, eclooas. 

Promettendo a Liraano Dorothea 
Giirdar-lhe a fé, que seu amor devia, 
iomou por testemunha a luz do dia, 
^ os juramentos escreveo na arca. 

j. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 77. 

Quem ama cegamente huma Paatora, 
^em ha que poss i compaixào dever-te ; 
E o mesmo caso, que elle sente agora, 
Ainda mal, que nSo venha a siicceder-te. 

idem, ibidem, p. 185. 

. Dever seguido do um infinito ex- 
í 'nimdo que uma cousa suceederá infal- 
. ®}mente, a uma obrigação moral, ou 

®tiça ou razSo que milita a favor d'al- 
o ou d'uraa cousa, ou a intenção, ou 

®imples crença ou conjectura. — «.Como 
'•eceòe nome d'Abade dóblet doctri- 

j. davan seer ous seus dicipulos.t 
cap. 2, em Inéditos 

'^'cobaça. 

^ ui eu culpa nom dcvcis poer. 
CAItC. DE TBOVAS ANT., n. 44. 

esto por que costrengm o sseu 
<'omo nom devia sse o uence- 

igve- clérigo prelado da 
'■«tt ^enqudo sseia peado em X ma- 
{). douro.n Port. Mon. Hist.LegesI, 

voi, n — 12'J 
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Pardylho (pardo) dtue mantam 
sobr'ele trazer coberto. 

CANO. DE REZ., tom. I, p. 145. 

Dtue trazer cramynhola, 
nam menos de três batalhas. 

IDEM, IBIDEM. 

— «o corazil deve ter duas costas^ da 
pá do porco até a cabeqa, e pezar 14 ar- 
rateis.D Documento de Salzedas, de 1466, 
em Viterbo, Elucidario. — Quando hou- 
vermos de poer cerco sobre alguma Villa, 
ou Castello, devemos teer esta maneira, 
que se adiante segue; a saber, devemos 
chegar em batalha hordenada á cerca do 
lugxiar, que cercarmos o mais perto delle, 
que bem podemos; porque quanto mais 
perto do lugar o cerco está, quanto maior 
coragom faz aos combatentes, e enfraque- 
cem os que som cercados: e a carriagem 
da hoste deve estar queda em luguar, que 
ste segura.D Ordenações Affonsiuas, Liv. i, 
Tit. 51, § 34.—i.Ante que se a dita Vil- 
la, ou Castello cerque, Nós hiremos sobre 
elle em batalha hordenada, como dito he, 
e devemos primeiramente hir veer a dita 
Villa, ou Castello da redor, e catar lugar 
mais forte, que tever da redor, e alU de- 
vemos asseentar nosso arraial; e deve- 
mos es guardar o luguar, p^yr que Nós sen- 
tamos que mais ligeiramente possa seer 
dado soccorro aa dita Villa, ou Castello 
pelos inmigos, efazermollo ocupar, e afor- 
telezar com gentes d'armas, e artelharias 
per tal guisa, que nom lhe possa seer da- 
do o dito soccorro.» Idem, Ibidem, § 35. 
— «E pera esta guarda seer feita com- 
pridamunte, devem seer esguardadas cin- 
quo causas: a jjrimeira, que sejam os Al- 
quaides taaes, como convém pera guarda- 
rem os Castellos: a segunda, que os Al- 
quaidfis meesmos façam o que devem: a 
terceira, que tenham hi comprimento de 
homens: a quarta, de manfimentos: a 
quinta, d'armas. 9 Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. G2.—«E porem teverom por 
bem os antigos, que os Cavalleiros fossem 
feitos limpamente ca bem assy como lim- 
pidooem devem haveer em si meesmos, e 
em suas voantades, e em seus costumes em 
maneira, que havemos dito, bem assy a 
devem d'haver de fora em sitas uestidu- 
ras, e e,n as armas, que trouverem; ca 
pero seu mester he forte, cruu, assy como 
de ferir, e matar, com todo esto as suas 
voontades nom p>odem esquecer, que nom 
se paguem naturalmente das cousas fre- 
mosas, e apostadas, maiormente quando 
as elles trouverem, porque d'huma parte 
lhe dam alegria, e conforto, e da outra 
lhes fazem cometter ousadamente feitos d'ar 
mas, porque sabem que porem seram mais 
conhicidos, e que lhes teram todos mais 
mentes ao que fezerem: onde por esta ra- 
zom nom lhes emburgua a limpidooem, e 
a postura, a fortaleza, nem a crueldade, 
que devem haver.n Idem, Ibidem, Tit. 
63, § 19.—porem mandaarom os an- I 
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tigos, que Escudeiro, que fosse de nobre 
linhagem, huum dia ante que recebesse Ca- 
vallaria, deve teer vigília; e em esse dia, 
que a tever, des o meo dia en diante ham-no 
os Escudeiros de banhar, e lavar com suas 
maaòs, e deitallo no mais aposto leito que 
poderem haver; e alli o ham de vestir os 
Cavalleiros dos melhores panos, que teve- 
rem, e calçar.» Idem, Ibidem, § 20.—<i.E 
porende quando alguum piam quer seer 
Almocadem, ha de fazer desta guiza: ha 
de vir primeiramente aos Adays, e mos- 
trar-lhes quaees razooens teem, porque o 
mereça de seer, e estonce devem chamar 
doze Almocadeens, e fazellos jurar, que 
digam a verdade, se aaquel, que quer seer 
Almocadem, he homem, que haja em sy 
estas quatro cousas: a primeira, que seja 
sabedor de guerra, e de guiar os que com 
elU forem: a segunda, que seja esforçado 
pera cometer os feitos, e esforçar os seus: 
a terceira, que seja ligeiro, ca esta cousa 
convém muito ao piam pera poder alcan- 
çar o que de tomar houvesse, e outro sy 
pera sabtr guarecer quando fosse mester: 
a quarta he, que deve seer amigo de seu 
senhor, e das companhas, que com elle an- 
darem; ca esto convém, que haja em todas 
guisas o que for coudel de piooens. E 
dando elles testemunho, que ha em sy es- 
tas quatro cousas, devem-no de levar a 
Nós, ou ao outro capitam, que for na 
hoste, ou na cavalguaãa, dizendo como he 
boo pera seer Almocadem; e des que o ou- 
troguarem, ham-lhe de dar que vista de 
novo segundo costume da terra, e hã-lhe 
de dar huma lança com pendom pequeno: 
e este pendom ha de seer daqiiel signal, 
qne elle quiser, porque seja per el conhi- 
cido, e melhor aguardado de seus compa- 
nhooens: outro sy pera saberem quando faz 
bem, ou mal.« Idem, Ibidem, Tit. CG, § 1. 
— i,Jurado havendo os doze Almocadeens, 
quando houverem de fazer alguum Almo- 
cadem, assy como se contem na Ley ante 
desta, ham elles meesmos de tomar duas 
lanças, e fazello sobir em ellas de pee so- 
bre as astes, tumando-as de maneira, que 
se nom quebrem, nem caya el, e alçalo 
quatro vezes alto da terra aas quatro par- 
tes do mundo, e ha de dizer a cada huma 
dellas aquellas palavras suso ditas, que 
deve dizer o Adayl; e em mentre que as 
disser, ha de teer sua lança com seu pen- 
dom na madõ sempre, e enderençando o 
ferro delia contra a parte, donde tever o 
rostro.D Idem, Ibidem, § 2. — «.E pero 
alguumfosse tal, que merecesse seer Adayl, 
nom o deve seer em nenhuum tempo, se 
primeiro nom for Almoguavare de caval- 
lo, ca segundo disserom os antigoos, as 
cousas, que ham de hir a bem, sempre 
ham de subir d'huum graao a outro me- 
lhor, assy como fazem de boo piam boõ 
Almocadem, e de boõ Almocadem boZ Al- 
moguavare de cavallo, e daquelle, bod 
Adayl.D Idom, Ibidem.—-«Ao quedizees, 
que em essas Comarcasforom feitos alguns 
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heesteiros do conto em tempo, que nom eram 
lavradores, e que ora porque som ja la- 
vradores, e lavram continuadamente com 
duas, e tres, e quatro juntas de bois, e al- 
legam que devem seer escusados de hees- 
teiros; e que os Concelhos, porque nom 
acham outros mais perteencentes, que nom 
lavrem, e vós outro si nom lavrem, e vós 
outro si nom achaães outros pera comprir 
o numero antigo, duvidades de os escusar, n 
Ordenações AíTonsinas, Liv. i, Tit. G9, 
§ 22. — <íE quando aliar do fezerdes, em 
elle se faça logo per vós huum rool, e pe- 
los Officiaaes outro daquelles, que falle- 
cem, declarando os mortos, e os fogidos, 
e os que teem necessidades, perque devam 
seer escusados de tal encarreguo, e poer 
outros em seu nome: e acabado esto, vos 
assinem dia certo, a que vos hajam de dar, 
e mostrar, os que vos assy em nome dos 
heesteiros, que tirarom, e minguaram ham 
de dar: e este espaço, que vos poserem, 
o que maioi^ for seja ataa tres dias; e 
esto seja nos luguares principaaes, e nos 
outros, que mais pequenos forem, ataa 
hum dia ou dous dias.» Idem, Ibidem, 
Tit. G3, § 35. — aNo dito allardo verees 
logo os heesteiros, que -ficam, como som 
prestes, e corregidos; e se achardes, que 
alguuns delles nom teem taaes heestas, que 
sejam de receber, saberees de seu Anadal 
se lho requereo, e lhe assinou termo a que 
viessem com ellas; e se lhe deu termo de 
seis somanas, que elles ham d'aver pera 
as buscarem, e parecerem com ellas em 
allardo, e elle he já p)assado, e muito 
mais, e nom ouve heesta nem a quiz 
teer, mandade logo ao dito seu Anadal, 
que presente vós, tome logo tantos de seus 
heens, e os venda, perque se possa aver 
huma heesta, que seja boa, razoada, e 
recebonda, segundo a elle devs teer, e lha 
lançaae em casa.d Iclcin, Ibidem, § 3G. 
— dOutro sy ao que dizem no vigésimo 
nono artigo, que geeralmente defenderaos 
que nenhuum nom vogasse, nem procuras- 
se, nem desse conselho em ascondido; o 
que era contra direito, e coiisa, que nom 
podia ser aver cada huum de procurar 
seus feitos per pessoa, maiormente Pre- 
lados, Cabidoos, Conventos, e Clérigos, 
que devem servir seus Jkneficios.i> Idem, 
Liv. II, Tit. 5, art. 29. — «ylo segundo 
artigo, em que dizem, que se alguum Ju- 
deu, ou Infiel se torna Chrisptaão, e des- 
pois apostatando se torna á sua seita, e 
he acusado pela Igreja, a Justiça secular 
defende, que nom conheça essa justiça 
Eclesiástica do dito malefício, que he apos- 
tasia, e heresia, que tange aa Fe; sobre 
a qual se tal reverso, ou aposteta se quer 
reconciliar, e tornar aa Igreja, deve seer 
recebido, e fazer penitencia; dos quaaes 
autos da jurdiçom, e clave da Igreja, a 
Justiça secular se nom pode tremeter, nem 
dar a penitencia, que em tal caso he mes- 
tér; e se a Justiça delles conhece, e os 
nom quer entregar, as Justiças seculares 

lhos tomam das suas prisoões. d Idem, Ibi- 
dem, Tit. 7, art. 2. — «A esto responde 
ElRey, que he artigo feito antre ElRey 
Dom Donis, e a Clerizia, que deve a res- 
ponder pe-rante o Juiz Leigo, e assy se 
custumou ataa ora, nem he razom de se 
fazer oídra ennovaçom; e manda, que se 
guarde o artigo, como jaz.» Idem, Ibi- 
dem, Tit. 7, art. 32. — «E se a emfir- 
midade for tam perlonguada, que dure 
mais dos ditos nove dias, em tal caso se 
deve o Jiãguador emformar se o dito Reo 
emfermo he tam aficado de sua emfirmi- 
dade, perque rezoadamente naõ pode hir 
a Juízo, nem mandar emformar pera ello 
seu Procurador abastante; e emtam lhe de- 
ve dar de espaço outros nove dias; o qual 
termo passado, poderá o Jidgador proce- 
der contrelle á sua revelia, nom mandan- 
do Procurador suficiente ao dito Juizo.y 
Idem, Ibidem, Tit. 9, § 13. — o-E se 
acontecesse alguum, assy Autor, como Reo 
ser emfermo depois que a demanda fosse 
começada, e a lide contestada, em tal caso 
deve somente aver huum espaço de nove 
dias pera fazer, e emformar, e mandar 
seu Procurador, o qual termo passado, 
nad haverá mais outro; e poderam entam 
á sua revelia proceder, nom mandando 
Procurador suficiente. Idem, Ibidem.— 
«O marido, nem a molher naõ podem 
ser citados ao dia da sua voda, nem d'hi 
a nove dias seguintes contados do dia, 
em que assi casarem; e a citaçaò feita no 
dito temp/o deve ser avida por nenhuuma. 
E Dizemos, que todos aquelles, que anda- 
rem em alguuma festa de voda, nom po- 
derão em esse dia, em que andaram em 
eUa, ser citados pera responder em esse 
dia,mas devem responder no d ia seguinte.k 
Idem, Ibidem, § 14.— «Pera cousas, que 
saõ pera defendimento da terra, e prol 
do nosso Senhorio, podem os Cleriguos ser 
citados, e costrangidos a pagarem, assi 
como os outros; e pera as outras cousas 
onestas, e prouveitosas ao cõmuum, e pie- 
dozas, assi como pera fazimento de Pon- 
tes, Fontes, Caminhos, e Recios, e outros 
semelhantes a estes, devem elles paguar, 
e pera esto serem chamados, e costrangi- 
dos per seus heens; e os Bispos não de- 
vem ser negrigentes, nem deneguar Jus- 
tiça ; e se negrigentes forem, nós, e nossas 
justiças podemos citar, e costranger os Cre- 
liguos, que per seus beens jjatrimoniaes 
paguem.)) Idem, Ibidem, Tit. § 21.—«Se 
alguns Cleriguos quizerem abaixar a Fee 
dos Ghristãos e disserem mal delia, es- 
tes Cleriguos devem ser penados por el- 
rei, etc.D Idem, Ibidem, Liv. iii, Tit. 
15, § 42.— uSe o Reo entender recusar 
o Juiz por sospeito, e por oiitras rezoens 
entende declinar seu foro, p/rimeiramente 
deve poer a recusaçam em forma, ante 
que alegue outra qualquer rezam declina- 
toria de foro: ca leixando a recusaçam 
da peasoa do Juiz, e aleguando outra de- 
clinatoria do foro, e jurdiçom, nad po- 

derá depois recusar o Juiz por sospeito, 
porque parece aver consentido na pessoa 
delle, alegando perante elle a declinato- 
ria do foro, como dito he.n Idem, Ibidem, 
Tit. 28.— dizemos outro sy, que se al- 
guum ouvesse direito sobre co^isa, que lhe 
pertencesse, se elle se temesse, que aquelle 
direito, que avia em ella, lhe perecesse 
per tempo, se a não demandasse, nos dias 
feriados, que som pera recolher o pam, « 
vinho, bem poderia mover essa demanda 
em elles ; e sobre tal demanda como esta 
o Juiz he theudo de os ouvir, ate que o 
preito seja começado por resposta, em tal 
guisa que a auçam do Author seja perp^' 
tuada, e lhe fique salvo seu direito, e natn 
se perca por rezam, que se passe o tempo 
contrelle; e tanto que o feito chegar ^ 
tal ponto, que a auçam do Author 
perpetuada, nam deve o Juiz consentia 
aas partes, que vam mais adiamte " 
preito em esses dias feriados, amte 
deve poer prazo a que ò venham 
guir, depois que os dias feriados fof^^ 
passados.n Idem, Ibidem, Tit, 36, § 
— «Pero se aquelle, contra que fosse moi' 
trada alguuma Escriptura em Juizo, ^ 
quizer arguoir de falsa acerqua do diO'> 
mez, e era, emtam lhe deve ser dado " 
trelado d,esse dia, mez, e era, sobre jwe ^ 
quer arguoir de falsa; e o Julguador 
tal caso deve ser bem deligente, e avisadO) 
quando tal cousa acontecer, que com 
diligencia pregunte essa parte, que tal E^' 
criptura quer arguoir de falsa, e Ihefi^Ç'* 
declaradamente dizer, e espacificar, se 
acusar a dita Kscriptura de falsa 
o dia, mez, ou anno; e daquella parti'> s"' 
bre que disser, que a quer acusar, lhef'^'i^ 
dar o trelado, como dito he, jurando p'"' 
meiramente aos Santos Avengelhos 
que a quer acusar de falsa, que be>n> 
dÍ7'eitamente sem outra ark., & wd"'' 
quer fazer a dita acusaçaõ; obrigando'^ 
outro-sy em Juizo, que nam provan^' 
assy como per elle for declarado, qtie 
aquella mesma pena, que haveria aqi''^^ ' 
que a jwr sua parte allegua, e 
sendo achada por falsa.)) Idem, i-fh, 
Tit. 37, § 3.—«È se elle impetrou d 
graça somente contra hum, ou contra 
tos credores, em tal caso deverá (^^6 
da dita graça, e Direito contra sy 
as dividas, em que lhe sejam obri^^'' ^ 
aqutlles, contra que elle impetrou 
dita graça; ca querendo elle 
cada hiium delles durante o tempo < 
graça, nom será recebido á deman 
tanta quantidade, como for aquS'-^^' jj,}- 
que assy guançou a dia graça.»' jjl, 
dem, Tit. 112, § 1. — «75 bem 
zemos honde o dito meor fosse tós 
nificado ácerqita dos autos do 
assi como em alguuma intrelucuto'> 
tra elle dada, da qual elle í/f 
lou per sy nem per outrem,^ oií aU' 
leguar alguuma rezaõ no feito,^ 
guada ouvera vencimento delis i 
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casos e outros semelhantes, deve esse Meor 
ser restituido somente áquelle auto, em que 

foi léso,e recebeo danijicamento, enaõ 
contra a dita Sentença; porque a Sentencia 

tal caso foi justamente dada, pois foi 
dada segundo os merecimentos do processo, 
e assy o dito meor nom receheo o dapno 
delia, mas somente dos autos procedentes: 
erguo contra elles deve ser restituido; a 
^ual restituiçam assy feita contra elles, 
^era por conseguinte emmendada a dita 
Sentença, porque toda Sentença deve ser 
dada segundo os outos do processo, asa- 
^cr, segundo o que por as partees for ale- 
grado, e provado, e confessado,)) Idein, 
Ibidem, Tit. 126, § 1. — «Pero Manda- 
'"'^os que este capitulo precedente nom aja 
lugar na viuva, ou popillo, que seja me- 
^or de quatorze annos; porque ainda que 

sua casa, ou qualquer outro lugar fosse 
J^Ua moeda falsa, e cada liuum delles es- 
^^^esse ã'hi tam perto, que razoadamente 
^evessem saber dello parte, esto nom em- 
"o.rgante, devera seer revelados da perda 
^a sua casa, ou do dito lugar, Jionde a 
^ita moeda assy for feita e fabricada: 
salvo mostrando-se, que eram dello sabe- 
'íores; ca entom nom serão relevados da 
dita pena.n Idem, Liv. iv, Tit. 5. — 
"•E quanto he aa Lei d'ElRey Dom Affon- 

o Quarto, que falia na pena posta e pro- 
'netida no contrauto illicito e reprovado 
per Direito, Dizemos que nom aja lugar 
^s contrautos torpes, ou que segundo ra- 
2oni natural nom podem seer compridos 

feito, ou som reprovados per direito 
^"1 tal guisa, que nom podem seer confir- 
'niados per juramento: assi como se al- 
gum prometesse a outro, que o faria her- 
deiro em parte, ou em todo sob certa pena; 
ow lhe fezesse doaçom antre vivos valedora 
de todos seus heens moviis e de raiz, avu- 
dos e por aver, sob certa pena; ou fosse 
f^ito algum contrauto sobre herança d'al- 
9Um vivente, per que aquelle, que nom 
"íevia ser seu herdeiro, o seja sob certa 
pena; os quaaes contrautos som contra Di- 
"""eito Comuum, e reprovados per elle em 

tal guisa, que nom podem seer confir- 
^acíos per juramento.d Idem, Ibidem, 

G2, § G. — «i? se os omiziados forem 
culpados em taaes maleficios, que segundo 
"s Ilordenaçoens dos Nossos llegnos, nom 
<levam, nem possam gouvir dos privile- 
910S dos ditos coutos. Mandamos que se 
'^aaò fora dos Nossos Regnos e nom tor- 

mais a elles; e se provado for, que 
® elles, ou a alguma parte delles vierom, 
9.ue os percam pera Nos; e nom vindo, e 
^dando assy omiziados fora dos Nossos 
Regnos, em os ditos casos Mandamos, que 

possam aver os fruitos e novos dos ditos 
^ens, e fazer delles o que lhes aprouver, 
atvo se os maleficios forem taees, que os 

perder. E esto fazee assi comprir e 
Quardar em tal guisa, que todo seja feito 
^Ofno deve, e compre a Nosso serviço: e al 
''^°infaçades.r> Idem, Ibidem, Tit. 44, § 2, 

— «.Porque assi per Direito Comuum, co- 
mo polas Ilordenaçooens do Regno he de- 
feso, que Judeu, nom possa teer mancebo 
Chrisptaaõ, pera com elle viver e o servir 
continuadamente, sobre certa pena, que lhe 
he posta, assi per as Leix Imperiaaes, 
como per as Ilordenaçooens sobre ello fei- 
tas : E consirando Nós ElRey D. Ajfon- 
so o Quinto como poderia acontecer, que 
Judeu poderia comprar alguum Mouro 
cativo, e esse Mouro se poderia tornar 
Chrisptaaõ, o que lhe nom deve seer de- 
negado per nenhuma guisa que seja, e 
em nenhum caso, por favor da Nossa San- 
ta Fé Catholica, e retendo mais o Judeu 
tal Chrisptaaõ em seu cativeiro, poderia 
encorrer em perigoo, e pena das ditas 
Leix: Por tanto querendo Nós proveer 
ácerca dello com razoada justiça. Manda- 
mos, que se tal cousa acontecer, o dito Ju- 
deu nom perca por tanto seu direito, que 
tever em o dito servo, mais aja espaço de 
dous meses primeiros seguintes, pera o 
vender a pessoa, que seja Chrisptaã; os 
quaes sejam contados do dia, que o dito 
Mouro for tornado Chrisptaaõ, em dian- 
te, e o dito Judeu ouver dello sabedoria, 
ou, razom pera o saber; e nom o venden- 
do elle ao dito tempo, como dito he. Man- 
damos que passado o dito tempo, per esse 
meesmo feito seja esse servo confiscado pera 
a Coroa dos Nossos Regnos, e possamos 
delle fazer o que for Nossa mercee, assy 
como de Nossa cousa. d Ibidem, Tit. 52. 
— (lDos alleivosos, e treedores estabelece- 
mos, que se per ventura per sua maldade 
forem mortos, ou em outra guisa atormen- 
tados, ou penados, todollos beens desses se 
tornem a seus hereeos proprios, assy que 
o Almuxarife cousa alguuma delles nom 
possa tomar: salvo em dous casos, em nos 
quaees, despois que forem mortos, ou em 
outra guisa penados ou atormentados, to- 
dollos seus beens o nosso Almuxarife deve 
tomar; a saber, se os davandictos traba- 
Iharom em nossa morte, ou de nosso filho, 
ou de nossos parentes achegados, os quaees 
teemos que som parte de nosso corpo, ou 
em morte de seu senhor, ou ereges, que 
forem veencidos per Juízos dos Bispos; 
e se em outros casos nom ouverem hereeos, 
nem parentes achegados, e nom forem ca- 
sados, o nosso Almuxarife tome quanto 
ouverem; e se ouverem molheres, nós ave- 
remos a meetade, hu hereeos, nem provin- 
cos nom ouver, e as molheres ajam a ou- 
tra meetade.D Ibidem, Liv. v, Tit. 2, 
§ 1. — (í Outro sy estabellecemos, que se no 
tempo que os padres fezerem treiçom, ou 
alleivosia, as suas molheres forem pre- 
nhes, assy que os filhos nom sejam nados, 
taees filhos nom ajam os beens dos padres, 
mais todollos beens do padre condapnado 
nós averemos compridamente, se outros 
hereeos, ou prouincos nom ouver, tirados 
os davanditos doos casos, em os quaees fi- 
lhos, nem outros herdeiros nom devem 
aver seus beens, mais nos devemos aver to- 

dallas cousas, tirada a meetade da mo- 
Iher, se a ouver.Ibidem. — «.E ainda 
dizemos, que em todollos casos de todos 
os capitulas suso ditos abastavam pera 
meter o culpado a tormento mais peque- 
nos indicios, que em outros casos, hon- 
de taaes qualidades nom ouvesse ; e aquel- 
las testemunhas, que em outro caso nom 
poderiam testemunhar, poderiam seer tes- 
temunhas nos casos suso ditos, e valer 
seu testemunho: pero se o que testemunhar 
for seu inmygo capital do accusado, ou 
amigo esjKcial do acusador^ seu testemu- 
nho non deve seer muito crendo, ante de- 
ve sua fe seer minguada, segundo a qua- 
lidade do dito omizio, ou amizade. E 
achámos per direito, que em tal caso nom 
deve o acusado gouvir de privilegio al- 
guum que tenha, per que nom deva seer 
atormentado, ou aver pena de villaaô; 
porque em todo he privado de qualquer 
privilegio, que tenha pera ello.d Idem, 
Ibidem, Tit.' 2, § 2G.— aE dizemos ain- 
da, que no caso honde a treiçom fosse co- 
metida em cada hum dos Capitulos, em 
que o culpado deve morrer, e perder seus 
heens em todo caso, como dito he, se o 
culpado morresse ante que fosse acusado, 
preso, ou afamado da dita maldade, ain- 
da despois da sua morte se pode bem en- 
querer da dita maldade, por tal que se 
achado for que verdadeiramente he cul- 
pado, seja sua memória dapnada, e seus 
beens confiscados pera a Coroa do Regno; 
e seendo achado por sem culpa, fique sua 
fama, e memória conservada em todo seu 
estado, e louvor, e seus beens a seus her- 
deiros.d Idem, Ibidem, § 27. — «Nos fei- 
tos dos roussos devem seer os homeena 
nembrados desta guisa. Tanto que se a 
molher queixar, ou querelar d'alguum, 
que jaz com ella per força, tanto que vier 
d'ante a Justiça, devem-na tirar de po- 
der de seu Padre, e poerem-na em casa 
de huum homeni boõ, que nom seja ensi- 
nada pera dizer mal, ou em casa de huum 
dos Juizes : e esto he por razom que pos- 
sa p/orem milhor seer sabuda a verdade, 
pera se fazer justiça, e pera se guardar 
ao preso todo seu direito. Honde dizemos, 
que he estabellicido per mandado de Nos- 
so Senhor ElRey, e posto em sua Ley, 
que se alguuma molher forçarem em po- 
voado, que deve fazer querella em esta 
guisa, dando grandes vozes, e dizendo, 
vedes que me fazom, hindo per tres ruas; 
e se o assy fezer, a querella seja vale- 
doira: e deve nomear o que a forçou per 
seu nome.v Idem, Ibidem, Tit. O, § 1.— 
li Honde dizemos, que se alguma molher 

forçarem em deserto, que deve fazer a 
querella; e os cinquo signaes, que sorn 
escriptos em como se deve fazer a que- 
rella; e os cinquo signaes compridos, e 
acabados está o corpo em perigo ; e se des- 
tes minguar huum, a querella sejanenhuu- 
ma, e o preso logo seja solto, ca assy quer El- 
Rey. E estes são os cinquo signaes: ella na 
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ora, que o homem delia travar, deve dar 
grandes vozes, e braados dizendo, vedes que 
me fez Foam, nomeando-o per seu nome; 
e ella deve seer toda carpida: e ella deve 
vir pelo caminho dando grandes vozes, 
queixando-se ao primeiro, e ao segundo, 
e ao terceiro, e des iy aos outros todos, 
que achar, vedes que me fez Foam: e 
ella deve vir aa Villa sem tardamento 
nenhum: e ella deve hir aa Justiça, e nom 
entrar em outra casa, senom direitamente 
se hir aa justiça. E se destas Clauzulas 
minguar alguma, a qnerella nom valha, 
nem a recebam a ella; ca ossy o manda 
ElRey.» Idem, Ibidem. — nE no caso hon- 
de ella nom soomente fosse acousada de 
adultério, mas que peccara em elle com 
algxium Judeu, ou Mouro, ou seu parente 
em tal graao, que deve aver pena de jus- 
tiça, em tal caso, se o marido lhe perdoar. 
Mandamos que lhe seja quite a pena que 
deveria d'aver por o dito adultério, e que 
aja aquella pena, que deve aver por pec- 
car com o dito Judeu, Mouro, ou seu di- 
vido, como dito he.D Idem, Ibidem, Tit. 
8, § 6, — aOutro sy porque os Fidalgos 
da nossa terra per sy nem per outrem nom 
podem acooimar alguma sem-razom, se 
lhes he feita, segundo per Nos he man- 
dado, e a Nós cabe de o correger e estra- 
nhar aaquelles, que lhe alguma sem-razom 
fezerem, ou disserem como nom devem ; e 
fazendo esses Fidalgos o que nom devem 
Nós lho devemos estranhar com direito: 
Teemos por bem e mandamos, que quando 
algumas taaes injurias defeito, oudepal- 
lavras acontecerem antre elles, ou com ou- 
tras quaesquer pessoas, outro sy antre al- 
guuns dos nossos Eegnos, que ajam con- 
thia de cinquo mil libras ou mais, ou que 
o ajaZ com outras quaeesquer pessoas, que 
os ditos Juizes os livrem per sy com di- 
reito : e aquelles que delles apellarem, que 
lhes dem apellaçooens, como dito he. ti Idem, 
Ibidem, Tit. 59, § 5.—nE vista per Nós 
a dita Ley, declarando em ella dizemos, 
que aja lugar naquelle, que Nos conde- 
pnarmos per nosso proprio moto, sem ou- 
tra herdem e figura de Juizo, por ira ou 
sanha que delle ajamos; e aquelle que for 
condapnado per via e hordem de Juizo, 
seendo primeiramente ouvido com seu di- 
reito, tal como este man damos, que tanto 
que for condapnado per Nos, ou per 
nossos Desenhargadores, que pera ello te- 
nham nossa authoridade, logo seja feita 
em elle eixecuçom, ou o mais cedo que 
se honestamente possa fazer, dando-lhe 
tempo, em que razoadamente confessar 
possa seus peccados; ca em outra guisa 
ligeiramente se poderia dar aazo, per 
que esse condapnado fogisse da prisom, 
e perecer Justiça, o que sempre devemos 
tolher e desviar a todo nosso poder.» 
Idem^ Ibidem. — a Ao que dizem no sé- 
timo Artigo, que porque nos somos Rey 
e Senhor, devemos guardar direito e 
águizado; porque sempre nos Filhos d'al- 

go, e nossos vassallos foy esto guarda- 
do, por serviço que sempre fezerom em 
gaanhar as terras, e dejfendellas a Mou- 
ros, lhe forom sempre dadas e outorga- 
das mais honras que a outros nenhuuns 
pelos Reyx; e de mais lhes he outorgado 
per Direito comuum, que nenhuum Fidal- 
go, ou nosso vassallo nom seja metido a 
tormento, salvo se he em cousas assinadas, 
fazendo taaes feitos, que nom peertençam 
fazer a Filho d'algo, ou a vassallo; nem 
como he defeso per direito, que os nom 
metam a tormento por ello, avendo al- 
guuns, que assy metem a tormento, divido 
com alguuns Filhos d'algo, e nossos vas- 
sallos dos boos de Portugal, que he vitu- 
perio grande dos Filhos d'algo, e nossos 
vassallos; e ora nom fazendo per que de- 
vessem seer metidos a tormento, e seendo 
defeso que o nom sejam, nom seendo o 
feito de que os acusam dos casos, per que 
devem seer metidos a tormento, metem-nos 
a elle, nom lhes esguardando a honra, 
nem privilégios de Fidalgos, e vassallos: 
e pediam-nos por mercee, que mandasse- 
mos, que d'aqui em diante nom metam ne- 
nhuum homem Filho d'algo, nem nosso 
vassallo a tormento, quando nom cahirem 
em estes casos, em que o de direito devam 
d'aver, e lhes guardássemos direito, hon- 
ras, e liberdades, que sempre ouverom; 
e que nollo teriam em mercee.»Idem, Ibi- 
dem, Tit. 87, § 1. — 1-E no caso honde 
ouverem de seer soltos per menagem, de- 
vem andar sempre na Corte pessoalmente, 
ataa esses feitos serem Jindos per sentenças 
diffimitivas: e assy o devem de prometer 
aos Jidgadores, quando lhes fezerem a 
dita menagem, como dito he. E saindo-se 
da Corte sem nosso espicial mandado, ou 
dos ditos Julgadores, que pera ello nosso 
poder ajam, mandamos que sejam presos, 
e trazidos aa nossa Corte pera se delles 
fazer direito e justiça; ca pois romperom 
e quebrarom a dita menagem, nom he ra- 
zom, que gouvam do privilegio da Fidal- 
guia, Cavallaria, ou Doutorado, mais de- 
vem entom seer trautados e presos, como 
cada huum outro do Povoo, que nom se- 
ja assy priviligiado.y Idem, Ibidem, Tit. 
94, § 6.— «E porque ácerca das ditas 
Hordenaçoões, feitas pelos ditos Senhores 
Eeix meu Avoo e meu Podre, recreciam 
continuadamente muitas duvidas na nossa 
Corte das Villas coutadas, e bem assy os 
malfeitores nom devem seer deffesos e cou- 
tados pelas Igrejas; declaramos, que nossa 
teençom he ácerca desto se guardar o di- 
reito Canonico, pelo qual, segundo conse- 
lho e acordo dos Letrados da nossa Cor- 
te, achamos serem estes, que se adiante 
seguem,f> Idem, Ibidem, Tit. 118, § 3. 
— 0.E ora andando por nossos liegnos, 
vierom a nós muitos clamores e aggravos 
de toda Clerezia, dizendo, que o que assy 
per nós, e pelos ditos Reyx nossos Ante- 
cessores com boa teençom fora virtuosa- 
mente hordenado, por se esquivar e refrear 

o dito pecado, alguuns Meirinhos, Alquai- 
des. Justiças, e outros moradores dos ditos 
nossos Regnos, movidos de deshordenada 
cobiça, prevertião ho verdadeiro entendi- 
mento das ditas Hordenações, e lhes faziam 
grandes aggravos a quaesquer molheres, 
que alguum seruiço faziam aos ditos Clé- 
rigos, a saber, em lhes amassarem paw, 
ou os servirem em suas enfermidades e ve- 
lhice, ou lavarem roupa, ou lhes fazerem 
de comer, ou em outros semelhantes servi- 
ços, por seus dinheiros, ou por alguuin 
outro bem-fazer que delles ajam, pren- 
dendo-as sem dellas querellarem, e sem 
lhes -provarem que com os ditos Clérigo* 
ouveseem alguma affeiçom de peccado, n®'" 
que com elles vivessem por suasbarregans, 
e tetndo-as em prisooens perlongadas, des- 
peitando-as, e defamando-as, e nom avendo 
pena alguma, ainda que lho nom provassem. 
Per tal guiza que os ditos Clérigos, nem 
por seus dinheiros, nem por outro bem-fOi' 
zer, nom podem achar molheres que Ih^^ 
façam alguns dos ditos serviços, os quaees 
em nossos Regnos se nom costumaõ faí^f 
senom per molheres; entrando esso meesmo 
em casa dos ditos. Clérigos, nom seendo 
elles presentes, e revolvendo lhe suas cã- 
sas, e penhorando-os sem porque, e Ih^^ 

4omam dos seus beens o que lhe praz; ® 
que requerem por ello nossas Justiças, ^ 
lhes nom dam remedio, nem provisom 0,1- 
guma; e que elles ditos Clérigos recebia''^ 
em ello muito grandes aggravos, seendo 
em esto esperamente trautados, e fora de 
teda humanidade, e fazendo delles escom- 
mungados, e arredando-os da partiçom 
honesta, a qual per direito a pessoa oi' 
guma nom devia seer defesa: Pedindo-no* 
por mercee, que a esto lhe proveessemos 
de remedio conveniente, e declarássemos 
as ditas Hordenaçooens, que principo-^J 
mente forom feitas contra as barrego,<^^ 
dos ditos Clérigos, e nom contra as mO" 
lheres, que lhes honesto servisso fazem poT 
seus dinheiros; e que hordenassemos como 
as que em o dito pecado fossem achadas, 
ou lhes fosse provado, fossem pugnidas, ^ 
as que honestamente vivessem, nom fossei'* 
despeitadas e deff amadas; e que esto mees- 
mo elles ditos Clérigos nom fossem roíib"'' 
dos e deshonrados como nom deviam.»Idem» 
Ibidem, Tit. 121, § 4. 

Lembrança do bem passado 
que nam devera passar 
esta me ha de matar, 
dá-me tal doer o cuidado 
qual se nam pode cuidar. 

CHRYST. FALCÀO, CEBAS (sd. de 1871). 

Pero que dizeis vós lá? 
Sejo eu como deve ser, 
Ou que modo se terá ? 

OIL VIC., AUTO DA BAKCA DO PDKO. 

Sat. Em que figura lhe fallarei bem ? 
Luc. Faze-te cobra, por dissimular, 

Porque pareças do mesmo pomar, . 
Que sabes das fructas as graças que i ' 
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Porque has de dizer ; 
Síiiihora fermosa, deveis de sabor 
Que aquella fructa que vos foi vedada 
Oh ! quanta seiencia em si tem cerrada. 

IDEM, IBIDKM, AUTO DA HIST. DE DEDS. 

— «O outro dia depois do torneio pas- 
sado j o imperador e el-rei Frisol com to- 

os outros principes, acabando de ou- 
virem missa com tanta solemnidade como 
® dia dantes, comeu na gram sala de seu 
'^posentamento acompanhado daquella tão 
nobre cavalleria, de que sua corte então 
estava cheia, praticando toda a mesa nas 
pessoas, que Joram no torneio, dando a 
^«■da um o louvor do que nelle fizera, se- 
gundo o merecimento de seus feitos, que 

« alguma satisfarão pera o gosto de 
Jweni os faz taes que dewaxn faliar nelles, 
gaitando o maior espado da pratica no 
'^^^alleiro do salvage, e em quem podia 

e no pesar que o imperador recebia 
se lhe assim ir.t Francisco de Mo- 

raes, Palmeirin-i de Inglaterra. — «.Esta 
® M»ia assaz clara razão por onde todos 
^Çuelles, que tem claro juizo, devem ai-re- 
'^(ir-se de pessoas, que com bem ordenadas 
polavras, e apraziveis lisonjarias os tra- 
iam, pois é certo que delles nmhum outro 
fi'uito se recebe senão aquella primeira 
'"^ostra.D Idem, Ibidem, cap. 37.— « Ven- 
do-se Daliarte mettido na obrigação das 
^^nas, lembrando-lhe o muito que nellas 
^via fazer, pera se nomear filho de D. 
^uardos, revolvia no pensamento muitos 
'^^ontecimentos grandes, trazendo á me- 
'"^oria aquella prisão perpetua em que o 

e assim a Primalião e outros prin- 
'^ipes, que Dramusiando tinha no seu cas- 
^''Uo. Porque neste tempo toda a flor do 

- ^undo, e das armas estava alli encerra- 
polo saber de Eutropa tia do gigan- 

e pala fortaleza delle, e de seus com- 
panheiros.t> Idem, Ibidem, cap. 14. — 

o imperador, a quem da ida de 
■'-'''imalião não pesava, se veio a ellas, e, 
9Meixando-se com a imperatriz, louvava 
® partida de seu filho, dizendo também 

pQld pgrda de D. Duardos não se de- 
yiam fazer prantos, porque de razão as 
^gi'imas não se hão de verter senão por 

'^oiisa que com lagrimas se possa alcançar : 
no de sua filha Flerida provessem, e 

^0 ai obrasse a fortuna como quizesse; 
■Poís suas cousas não por ordem se regem, 
^ntes só em dita ou mofina consistem.y> 
dein, Ibidem, cap. 5. — <tIsto Senhor 
® o que delles sei, a meu parecer de- 

filhos d^algum grande Senhor: 
nos pannos que trouxeraõ o julgo, 

quaes eu tenho guardados, porque 
elles os dias de festa orno aquel- 

® altar • a estas palavras viraò huma don- 
e doze escudeiros; quatro traziad 

'^Ufros tantos palafrens, e em cada hum 
^nhad dous lios: e os oito trazido oito 

'^y^allos todos mui ricamente ataviados; 
''nente huma delles era fouveiro com re- 
'^"05 tad bem postos que pareciaZ fei- 

tos ao pincel: todolos outros eraõ murze- 
los com guarniçôes de branco, e alaran- 
jado, que lustrava nelles mui graciosa- 
mente.d Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 28. — «.E fazer Nearcho esta Pro 
vinda de dez mil estádios, que saõ quasi 
trezentds e cincoenta léguas, devia de nas- 
cer ou do erro da trad.ucção do Grego, 
em que Ariano escreveo esta jornada, ou 
do engano da estimativa ; porque como fa- 
zia conta ás jornadas, dando tantos está- 
dios a cada huma, e por aquellas para- 
gens sempre ha impedimento de aguas, 
de cujo curso Nearcho não tinha noticia, 
achando as correntes contra si em algu- 
mas paragens, cuidavam que andavam 
avante, e tornavam atrás, dando singra- 
duras ordinarias, porque não tinham co- 
nhecimento da terra, nem de suas balizas, 
como nós hoje temos, porque por toda a 
costa da índia dentro, e fóra do Indo pe- 
las balizas, e conhecenças sabemos o que 
navegamos.D Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. IX, cap. 6.— «u4s quaes exterio- 
ridades bastauão para nos satisfazer, e 
certificar aos Castelhanos, que pello san- 
gue, nacimento, creação, e beneficias, que 
devia a Castella, não jaltaria em diri- 
gir todas as suas acçoens segundo os fins 
de aquella Corôa.n Francisco Manoel de 
Mello, Epanaphoras, p. 17. — » & con- 
fessandose, para acaballa (a vida), lhe 
persuadia o Confessar (que devia hir bem 
persuadido) consentisse na vontade de El- 
liey.» Idem, Apologos Dialogaes, p. 182. 
— «.Desta casta deve ser o poço de ouro, 
tantas vezes nomeado, (& pouco visto.» 
Idem, Ibidem, p. 179.— uVareceo muyto 
galante, & provocou a todos o riso o tonto 
de Feliciano, e proseguiu o Doutor dizen- 
do. Os contos da ignurancia tem mais gra- 
ça, que os da malicia  Os contos & 
ditos galantes devem ser na conversação 
como os passamanes, & guarniçdes nos ves- 
tidos...)' Francisco Rodrigues Lobo, Cúr- 
te na Aldéa, Dial. xi. 

Vendo no seu rosto hum geito, 
E huma côr eiit'rnqueeida, 
Lhe cantou com mui sentida, 
E baixa^voz: 
O mal, que vos muda a côr, 
(Sc eu posso julgar de cores) 
Pois a côr matii de amores, 
Deve de ser mal de amor, 
Se he mal o que em vos está, 
(Que jiareee coiza injusta) 
Naõ se sinta ilvossa custa; 
Que a minha alma o jjagará : 
Outrem tenha delle a dôr. 
Vós tendes somente as cores; 
Que, se essas mataò de amores, 
Deve o mal de ser amor. 

IRANC. R. LOBO, O DESENOANADO. 
E se sua natureza 
Contra essa razaò reziste, 
E meinvejaõ por ser triste, 
Quem lhe tira esta tristeza? 
Eu devera ter-lhe inveja, 
Que he costume dos jjequenos, 
Que quen vê que goz i menos, 
Do que mais tem, mais dezeja, 

IDKH, ECLOOAS, 

— «yl huns desata, & solta a lingoa 
para dizerem tantos testemunhos falsos, 
blasfêmias, mexericos, & murmuraçdes: 
& a outros as ata, & prende para não 
auerem de falar quãdo lhes importa, ou 
assi, ou ao proximo, como vemos que ca- 
lão muitos na confissão, ou reprehensád, 
que deuem dar ao jilho, & ao criado, & 
no bom conselho, & doutrina que deuem 
dar ao proximo. d Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, p. 83. — «Nobis (in- 
quit) curai non sit, quid multi de nobis 
sentiant. Deo cnim viuimus non homini- 
bus liactenus curemus liomines ne ofendi- 
culo- simus Deo. Qer dizer, respeitos, cè 
comprimentos com os homens, só os deue- 
mos ter, em quanto se não encontrarem 
com o seruiço de Deos, em o qual não de- 
uemos faltar por nenhuum respeito huma- 
no.» Ideni, Ibidem, p. 91. — <iZ)e ma- 
neira que segundo isto deuem os prela- 
dos, & pessoas publicas a cuja conta está 
o gouerno das almas, viuer taõ apontados, 
& ser tão ohseruantes da ley de Deos, que 
não tenha ninguém que diser, nem que 
estranhar nelles.» Idem, Ibidem, p. 96.— 
d.Assi o sam as do P. Francisco de suas 
heróicas virtudes de tal maneira, que or- 
dinariamente mais as devemos ler como 
historia, e considerar como estampa das 
perfeiçòes de seu espirito, que viuamente 
estam expressadas per todas ellas, qu& co- 
mo auisos de doutrina, e lembranças de re- 
médios necessários áquelles, a quem as es- 
creuia.t Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. IV, cap. 4. 

De poeira huma nuvem se levanta, 
Que stthedos velhos, e traçados livros : 
Emi vào sacode os punhos, e a Casaca 
O bom Deàü ; que quanto mais sacode, 
Maia poeira dos livros vem cahindo : 
Lê, e relê o grão Jurisconsulto, 
E depois considerando, assim conclue : 
■ A Metrópole vofsa Senhoria 
Deve lugo appellar. Isto mo ensinào 
Os Doutores, Senhor,queteuho lido.» 
— Inda assim (replicou o foíb Lara) 
Veja vossa rnereô sempre o que dizem 
No ponto Van-Espen, Dupiu, IJartholio. 

DINIZ DA CBUZ, KVSSOPE, C. IV. 

— Todos á uma entendemos que deveis 
ser vós, mestre Fernão Vasques: — res- 
pondeu um velho, cuja calva polida rever- 
berava os raios d'uma das lampadas pen- 
dentes do tecto, e que parecia ser homem 
de conta entre os populares.n Alexandre 
Herculano, Arrhas por fbro d'Hespanha, 
cap. 1. — 1-Esta circumstancia, porventu- 
ra acompanhada de algumas outras, fez 
com que se convocassem côrtes em lõ25, 
as quaes, devendo reunir-se em Thomar, 
vieram a celebrar-se em Torres-novas por 
causa da peste.n Alexandre Herculano, 
Da Inquisição em Portugal, Liv. iii, 

— Construcçíío elyptica em que ae sup- 
prime o infinito, que ou 6 fazer ou o d'mn 
verbo (l'uma oraçíSo próxima. ■— tPorem 
por fazermos assy merceo a esses omisia- 
dos, como per pomar os ditos lugares, que 
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assy som fronteiros, e por prol ciimunal 
dos nossos Regnos, fundando-nos ainda 
nos direitos, que dizem, que por certos 
heditos esses homiziados podem seer cha- 
mados, e constrangidos que se venham li- 
vrar, sob pena de perderem os beens que 
ham; querendo Nós a todo esto proveer e 
poer alguum remedio, em tal guisa que 
elles ajam livramento, e nam percam seus 
heens, fazendo elles o qoe devem, e por se 
08 ditos lugares povoarem, com conselho 
da Nossa Corte fazemos Coutos dos luga- 
res stiso ditos, e os Coutamos e Privilli- 
giamos, e com vontade de os coutar epri- 
villigiar fazemos e estabellecemos e hor- 
denamos Ley valledoira pera sempre, per 
esta guisa que se adiante segue.» Ordena- 
ções Affonsmas, Liv. Tit. 51, § 1.— 
aPorem tempo virá, em que eu fiarei tudo 
de vós, de aonde agora me negareis com o 
temor da morte: então (quero dizer) de- 
pois da vinda do Espirito Santo. Vós a 
desprezareis, desejoso de dardes a vida 
por mim. Entam acabar eis de conhecer o 
pouco que tendes que fiar de vós pella fa- 
cillidade com que padecereis a morte, & 
os tromentos delia. Entaõ acabareis de 
saber o muito que me deueis, pello mui- 
to que fiz por vós. O que se vio clara- 
mente.^ Fr. Thom.az da Veiga, Sermões. 
<íE elles escrepmm todallas cousas, que 
lhes os sobreditos derem, e o dia, e o 
mez, em que lhas dam, e guardem o es- 
cripto, pera quando alguém quiser dizer 
contra elles, que tomam mais que o que 
devem, e cousas que nom devem, outro sy 
de pessoas que nom devem, pera mostra- 
rem esse escripto quando comprir pera 
se acordarem de todo aquello, que toma- 
rom.D Ordenações Affonsinas, Liv. v, 
Tit. 31, § 8. — t Outro sy porque a 
Nós he dicto, que alguuns dos sobredi- 
ctos da nossa mercee fazem rogos a al- 
guuns Juizes por alguuns, que perante el- 
les ham feitos, nom taaes quaaes deveai; 
porem Mandamos, que nom roguem Jui- 
zes nenhuuns senom por aquelles, de que 
segundo esta nossa Ley podem tomar; e 
os rogos sejam cmvinhavees, que os li- 
vrem com seu direito: per o que nom pos- 
sam razoar seus Jeitos, nem estar no li- 
vramento delles, segundo foi per nosso 
Padre mandado, que nenhuum seu mora- 
dor, nem da sua mercee, nom estevesse em 
Juizo por nenhuum, nem por seu feito 
meesmo.D Idem, Ibidem, Tit. 31, § 12. 
— dE vistas per Nos as dietas Leix, di- 
zemos, que todo nosso Julgador, assy da 
Justiça como da Fazenda, possa livre- 
mente tomar de todos seus acendentes, e 
decendentes, IrmaaZs, e Irmaãs, e filhos 
de Irmaaòs, e Irmaãs, e de Primos com 
IrmaaZs, todo o que lhes dar quizerem; 
porque segundo razom e direito em seus 
feitos nom devem seer Juizes, nem teste- 
munhas.n Idem, Ibidem, § 3. — «Ao que 
dizem no quadragesimo quinto artigo, que 
em alguns lugares do Nosso Senhorio ha 

Clérigos, e Fidalgos, que compram mui- 
tas cousas pera ao depois revenderem, e 
usam pubricamente de regataria, e nom 
querem consentir que os Almotacees ajam 
em elles jurdiçom, pera lhes mandarem 
com revendaõ as cousas, e lhes dem as 
medidas, e fazer outros autos, que per- 
teencem a seus Officios; nem querem pa- 
gar sisa como os outros, que assy com- 
pram, e vendem, e se os querem penhorar, 
allegam que som priniligiados, e o Bis- 
po, e seus Vigários os fazem escomungar; 
o que he muito sem razom, ca pois per 
direito lhes esto he defeso, d'aguisada ra- 
zom nom devem gouvir de seu privilegio, 
pois delle usam como nom devem: e pe- 
diam nos por mercee que mandassemos, 
que a taaes como estes nom seja agarda- 
do privilegio, e que os Almotacees usas- 
semcomelles de todajurdiqom, como outros 
Regataaens, e que paguem sisa das cou- 
sas, que comprarem, e venderem. A este 
artigo respondemos, e mandamos que as 
nossas Justiças lho nom cmsentam, ca esto 
lhes he defeso per direito; e se os Bispos 
puserem em elles por esto sentença d'es- 
comunhom, emviem-no-lo dizer a nós, e 
nos tornaremos a ello, como cabe por guar- 
da da nossa Hordenaçom, e passarem os 
nossos naturaaes pela guisa que devem.» 
Idem, Liv. iv, Tit. 47. — «.Fero se al- 
guuns omiziados ante quiserem hir pera 
o Couto de Freixo d'Espada-cinta, pos- 
sam-no fazer sem a dita pena, a sa- 
ber, de perder os bens, assy como devem 
de perder os que se vaão Jora do Regno; 
e ajam os privillegios, que ham os que 
se ataa ora hy coutam. E assy que- 
remos que aja lugar em aquelles, que em 
nossos Regnos quiserem jazer ante em 
Igrejas, ou Moesteiros, que o possam fa- 
zer, e ajam os privilégios, que lhe som 
outorgados per direito; e nam cayam po- 
rem na dita pena de perderem seus beens. d 
Idem, Liv. v, Tit. 51, § 19. — «Outro sy 
per esto nom tolhemss a nenhuum que omi- 
ziado for, que jazendo nos ditos Coutos, 
ou Igrejas, ou Moesteiros, ou ante que a 
esses lugares vaaò, se quiserem livrar per 
direito perante Nós, ou perante as nossas 
Justiças, e se quiserem mostrar desses 
feitos por sem culpa, que o possam fazer, 
poendo-se na Cadea, au gaanhando segu- 
rança como devem : e os que o assim feze- 
rem, nom sejam constrangidos que contra 
seus talantes vaaò aos ditos Coutos, Ibi- 
dem.— tSabede, que eu entendo, que vós 
nom fazedes justiça assy como deveês, e 
esto he porque vos alguuns nom qveredes 
hy filhar afom, e porque vos alguuns le- 
vades ende algo. Porque vos mando a cada 
huum de vós em vossos julgados, que fa- 
çaaes justiça, e a comprades em todo, assy 
como devedes ; ca aqueZ, per que justiça 
minguar, eu lhe darei aquella meesma 
pena, que deviam aver aquelles, que jus- 
tiça merecem nos seus corpos, em que a 
vós nom fazedes.}) Idem, Ibidem, Tit. 56. 

— «Nos quaees feitos e semelhantes os 
Juizes, quando ouverem querellas juro.' 
das, e testemunhas nomeadas a ellas, como 
per Nós he mandado, ou esses Juizes ou- 
verem outra enformaçom aos ditos feitos 
per inquiriçom, ou per outra guisa í"" 
devem, quando as partes querellarem, ® 
ellas, ou a quem esses feitos pertencerei^, 
nom quizerem acusar, esses Juizes deveffl 
filhar esses feitos polia Justiça, como p^J 
Nós he mais dado, e seguill-os; e querendo 
as ditas partes acusar e acusando estes 
acusados, nom. querendo esses acusador^^ 
ou acusados appellar das Sentenças, 
os Juizes derem nos ditos feitos, no caso 
que lhes a appellaçom fosse de recebi'') 
segundo per Nós he mandado, esses 
zes appellem polia Justiça, e façam segiJ'^^ 
essas appellações, pela guisa que per ííés 

he mandado; e outros feitos nom 
polia Justiça, nem appellem por ella, 
recebam appellaçom nem aggravo aas l"""' 
tes na parte do b^m da Justiça, senom 
estes casos suso ditos, e semelhantes a 
les.n Idem, Ibidem, Tit. 59, § 8. 

— Algumas vezes intercala-se a prep"' 
sição de (e antigamente também a prepO' 
sição a) entre o verbo dever e o infini'®' 
— «Anti(lamente poserom os Sabedores <* > £ *//)í guerra certa maneira como fossem 
os Adays, e em que guisa os honrassem of 
senhores, e sobre que cousas lhes desse^ 
poder; e Nós queremo-lho mostrar em 
tas Leyx, porque he cousa, que conv^'"* 
muito a feito de guerra; onde dizei"^'''' 
que quando Nós quizermos fazer Adayh 
vemos mandar, que se armem doze 
os mais sabedores, que poderem achar> 
estes jurem, que d iram a verdade, se ' 
le, que querem alçar Adayl, ha em si 
quatro cousas, que dissemos em o cap'>-^^_ 
ante deste; e se elles sobre juramento 
serem que sy, devemo-lo jfazer Adayl 
se tantos Adays nom poderem achar, 
digam este testemunho, devemos tomai"^^^ 
que minguarem dos doze, dos outros n 
mens, que sejam sabedores de guerra, ^ 
fazenda delle; e estes testemunhos com ^ 
outros valem tanto como se fossem Aday^' 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 
§ 10. — «E desta guisa devem 
tos, e nom doutra; nem el nom se 
fazer per sy meesmo, como quer qu^ /" 
pera ello perteencente: e outro alguém 
qualquer estado, e condiçom que seja, 
o deve afazer; e fazendo alguum " ^ ^ 
trairo, deve morrer por ello, 6 tam 
aquelle, que assy fosse feito, ou se ' 
e chamando-se Adayl, nom o seendo, 
se atrevera ao que nom compria, nem, 
vinha: e se per ventura nom poderem 
achados pera lhes seer dada a dita p 
devem de perder todo o que teverem p 
N^ós.v Ibidem, § 11. — «Alçar 
Nós alguuns como Adayl, devem"' 
zer, e honrar per esta guiza: havemos 
de dar que vista, e huma espada, 
vallo e armas de furte, 6 cZe 
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gundo o costume da terra e devemos 
Mandar a huum rico homem senhor de 
'^o.mlleiros, ou a outra alguma honra- 
da pessoa, que lhe cingua a espada, pero 
pescoçada non lha deve de dar; e des- 
pois que lha houver cinta, ham de poer 
huum escudo em terra chaaò, o que he da 
parte de dentro contra cima, e deve poer 

pees em cima delle o que houver de seer 
^dayl; e devemos-lhe de tirar a espada 

hainha, e poer lha nua na maaZ; e de- 
lfim entom alçar o escudo ho mais que po- 
'^^Tem 08 doze que derem o testemunho por 

ou quaeesquer outros, que Nós pera 
hordenarmos: e teendo-o elles assy al- 

^do, devem-no de tornar de rosto contra 
fto Oriente, e ha de fazer com a espada 

maneiras de talhar alçando o hruqo 
® riha, e tirando contra f undo, e a outra 

travesso em maneira de cruz, dizendo 
Eu fulano desafio om nome de Deos 

'nmigos da Fé, e de meu senhor ElRey, 
® "íe sua terra; e esso meesmo deve fa- 

e dizer tornando-se aas outras tres 
partes do mundo; e despois desto ha de 
''^eter elle meesmo a espada na hainha: e 
■"Os lhe poeremos huma signa na madò, e 

lhe diremos: Outorguamos-te que 
Adayl daqui em diante; e se outrem 

° fezer em nosso nome, a que pera ello 
^^rrnos poder, deve-lhe poer a signa na 
^ad, e dizer-lhe assy; Eu te outorgo em 
^otne d'ElRey que sejas Adayl.» Ibidem, 
® 12. — tE sabida a verdade por as In- 
^^iriçoeens, que forem tomadas, como dito 

ou pgr conjissam damhas as partees, 
de cada huma dellas, os Sohre-Juizes 

de livrar os Feitos per Sentença 
"'hnitiva, e darem Carta á parte, por 

a Sentença for dada. E na Carta será 
^^theudo toda a força do preito, tamhem 
^ parte do demandador, como do deman- 
aão, de guisa que se alguuma demanda 

^^<^recer sobre essa cousa, ou antre essas 
partees, ou antre outras, que possa ser 
^^rto per essa Carta qual foi a demanda, 

fez o demandador, e a defeza, que 
o demandado, de que foi livre ou con- 

^nado per aquella Sentença, d Idem, Liv. 
Tit. 68, § 1.—(íE esto meesmo manda 

liey qiiQ gg guarde nas querellas, que 
duuns dam d^outros de taaes feitos, como 

he, se aquelles, de que as querellas 
dadas, citam esses, que delles as que- 

las derom, pera as levarem a diante 
I '"'ante as Justiças, e esses, que querel- 
arom, nom querem hir perante as Justi- 

levar essas querellas a diante, nem 
strar alguã razom, por que o nom de- 

c?e direito fazer. •!> Idem, Liv. v, Tit. 
) § 4. — «.Custume he em casa d.^ElRey, 

se alguum querella d'outro de tal feito, 

Sei deva d'aver pena de Justiça em ' corpo, se verdadeiro for esse feito, 
^ o quer que nom prove o que diz esse 

nom lhe julgam que pague cus- 

ren querellou, nem lhe cor- 
dapno, nem deshonra, se a receber 

per razom da dita querella.D Idem, Ibi- 
dem, § 11. 

Se perco pnr mulher ser, 
Por meus errores profundos, 
Senlior, deties tu de ver 
Que naseeste da mulher 
Escolhida entre mil mundos. 

GIL VIC., AÜTO DA CANÂNÊA. 

Mas a rôgo de Gil, de ordem de AfFonso, 
Arautos prohibiram pelo campo 
Folias e cântaros, qualquer mostra 
De regosijo, quando, em tanto impenho 
Da christíindade contra infiéis, só preces 
E rogaçoes deviam de fazer-se. 
Isto o arauto pregoou : e ao regio mando, 
Mas que nSo satisfeito, ob'dece o campo. 

GAHRETT. D. BEAKCA, C. X, CRp. 19. 

— Dever-se, v. refl. Ser devido; ter 
que pagar-se a; ter-se obtido por. — 
(t Que assi acho escrito, lhes nam trou- 
xe á memória mais, que a valia do pa- 
dre com Deos, o credito de cada hum 
pera com o padre, a doutrina, o appel- 
lido, o voto, o juramento, que lhe ouui- 
ram, que da sua boca receberam, que ante 
elle fezeram ao eterno Deos. Mas tam li- 
beral he com seus seruos ainda da pró- 
pria gloria este Senhor, que devendo-se- 
Ihe a elle inteiramente per todas as vias 
(como a de todos os mais) a d'este feito, 
com tudo pera que ante os homens teuesse 
nella huma gram parte seu seruo Fran- 
cisco, depois de o fazer, quando era pre- 
sente seu vedor da fazenda, e armador 
mor, pera que a elle se atribuisse a obra, 
e saida da armada: ordena que com elle 
ainda ausente, se animem oje os soldados 
á peleja, porque tamhem cuidem que lhe 
deuem a honra da vitoria, n Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 8. 

Nos tratos ella ho a primeira, 
A que o tormento se deve, 
Por ter coraçaõ mais leve, 
E vontade mais ligeira. 

I-BANC. n. I.0B0, ECLOQAS. 

Quem vervos husca, e pertendo 
Siiui respi itiir mais, porque 
He signal que vos entende. 
Mais erra, e mais voa offende : 
Aquelle, que vos naò vê, 
lí se podem conhecer 
Os meus dos vossos sigtiais, 
Bem entendidos estais, 
Porque vos naò sabem ver, 
Po isso vos aggravais ? 

Por extremo gabara^ todos a cantiga, e 
bem quizerdô que se naõ acabara tad de 
pressa: porem o merecimento de Mirtea 
naõ dava lugar de dilatarse o que a seus 
louvores se devia.» Idem, Primavera. 

— Com um infinito. — «E quando tal 
citaçaò for feita per Editos, deve-se o 
Juiz primeiramente emformar per Imqui- 
rição se ho lieo pode rezoadamente ser 
achado, e seguramente citado per Porteiro, 
ou per sua Carta Citatoria sem periguo 
daquelle, que ho há de citar, ca em tal 
caso, honde a citacaõ assy pode rezoada- 
mente ser feita, naõ se devem fazer Edi- 

tos; e fazendo-se em outra guisa, os Jui- 
zes da mor alçada a devem revogar, e todo 
o processo, que delia proceder, d Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. iii, Tit. 1, § 12. 
— <iE nós por tolher tal duvida ordena- 
mos, e Mandamos, que se a alguma parte 
for assinado termo certo, a saber, de qua- 
tro, ou cinco dias, mais, ou menos &c. em 
tal caso nom se deve contar aquelle dia, 
em que o dito termo assi foi assinado, 
porque segundo terminacaZ dos Sabedo- 
res, deve-se entender o dito termo dos 
dias seguintes mais cheguados a aquelle, 
em que o termo he assinado. E se fosse 
o termo assignado em outra guisa, a sa- 
ber, se o Juiz dissesse dou-te termo da- 
qui até quatro dias, ou cinquo, mais, ou 
menos c& em tal caso deve-se o termo a 
contar de momento a momento, a saber, 
daquelle ponto, em que o termo for assi- 
nado, a outro ponto do dia, em que se 
acabar o dito termo, d Idem, Ibidem, Tit. 
18.— •S.E assi pertence ao Autor delibe- 
rar as cousas, ante que comece o feito, as 
quaes lhe comprem pera aver vencimento 
delle; porque todo a Autor, que quiser 
acusar, e demandar, deve-se aconselhar 
com seus amigos, e deliberar com Sabedo- 
res, e entendidos se he bem, e seu provei- 
to jazer a demanda, ou acusação, que 
quer fazer: e veja se tem taes provas de 
testemunhas, ou Escripturas nos casos, 
que testemunhas nomham de receber,perque 
possa provar, o que entende de demandar ; 
e ter Procurador, ou Vogado, que seja 
sabedor, em tal guisa, que ante que comece 
o feito, seja auisado que lhe não faleça 
cousa alguma.y> Idem, Ibidem, Tit. 20, 
§ 4. — «•He custume antiguo, que quando 
são dous Juizes Ordinairos em huma Ci- 
dade, ou Villa, e hum delles he recusado, 
e ávido por sospeito em alguum feito, lo- 
guo o outro seu parceiro fiqua por sospeito 
e deve o feito ser remetido aos Juizes do 
anno passado; e se ambas ou cada huum 
delles Jorem sospeitos, devem-se as par- 
tees louvar em dous homens boos do luguar, 
ou em huum, que do feito aja de conhecer 
como Juiz; e assy será o feito remetido 
pelos Juizes do anno passado, que o jul- 
guem, e determinem, assi como fariad os 
Juizes Ordinairos, se sospeitos nam f os- 
sem.n Idem, Ibidem, Tit. 28, § 3. — 
« Querendo os direitos proveer ao horfom 
meor de vinte cinco annos, a que o Padre 
nom ouvesse leixado tetor, ou curador em 
seu testamento, estabeleceram e mandaa- 
rom, que a Justiça da terra ou do lugar, 
honde esse Padre fosse morador, tanto 
que souber que o dito horfom assy ficou 
sem tetor, ou curador, a Justiça se deve 
enformar compridamente, se ha hy no dito 
lugar alguum parente seu da parte do Pa- 
dre, ou da madre, e devem costranger 
aquelle, que lhe for mais chegado em di- 
vido, que seja pera ello abonado, idoneo, 
e perieencente, que filha a guarda do dito 
horjom, assy da pessoa, como dos beens. 
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per a os ministrarhem e fielmente, em quanto 
durar o tempo de sua teturia, ou curadia, 
segundo ja suso dissemos no Titulo do 
Tetor e Curador lidimo.» Ibidem, Liv. 
IV, Tit. 85. — nE dizemos que no caso, 
honde alguum cometesse maldade treiçoa- 
da ou aleivosamente, como suso avemos 
declarado, nom serom por tanto seus heens 
confiscados, salvo no caso honde alguém 
matasse seu Senhor, com que vivesse por 
soldada, ou a hem fazer, ou per outra 
qualquer guisa; ca entam aalem da pena 
corporal, que por ello ha d^aner, devem 
seer confiscados, nom emhargante que o 
condapnado aja filhos, ou outros alguuns 
acendentes lidemos, segundo na Ley d'El- 
Itey Dom Affongo he contheudo.n Ibidem, 
Liv. V, Tit. 11, § 2h. — <í E nom emhar- 
gante que no maleficio cometido aleivosa- 
mente os heens nom devam geeralmente 
seer confiscados, salvo no caso suso dito con- 
theudo na dita Ley d'ElRey Dom Affon- 
80, pero quanto aa pena corporal, deve 
essa maldade cometida aleivosamente seer 
muito mais agravada, e deve-se dar por 
ello muito maior pena, que se daria em 
outra semelhante, honde tal qualidade e 
maldade aleivosamente cometida nom ou- 
vesse.i Ibidem, Tit. 2, § 2G. — «.Outro 
sy he de custume, que a molher nom he 
forçada em Villa, salvo se a teem em lu- 
gar, que nom possa braadar; e quando 
sair do lugar, deve-se logo carpir, e hraa- 
dar, e hir-se logo geitar aa Justiça, e Ja- 
zer assy como he custume, do Regno; ca 
assy he forçada, segundo custume, e se- 
gundo razom.» Ibidem, Tit. 6, § 3.—^'Só 
aquella Cidade se deve chamar nobre, cujos 
cidadãos por muito tempo atraz descendem 
daquella região, e não são adventicios, 
nem forasteiros.-^ Gaspar Estaço, Varias 
Antigüidades de Portugal, cap. 93, n. 3. 
— nCumpre-me saber isto, e a razão he, 
que nessa casa ha duas senhoras dignas 
de ser sentidas, e cobiçadas; se nos en- 
contramos será huma conta : e também se 
formos differentes na afeição, ficaremos 
conformes nas vontades. Por onde não 
vos deueis izentar do comedimento que to- 
do bom galente deue ter.» .Jorge Ferreii'a 
de Vasconcellos, Ulisipo, act. ii, sc. 2.— 
lA coração apassionado nada se deve 
crer.D Idom, Eufrosina, act. i, sec. 1. 

— Com a preposição de e um infinito. 
— «Devemonos de prevenir e apreceber 
por nam sermos prevenidos e salteados da 
morte, que suas lembranças damnam to- 
dos os alvoroços do mundo que nos traz 
baldado. Grandes sobresaltos da morte 
nam nos devem espantar, pois com essa 
condição entramos no mundo de o deyxar.» 
D. Joannada Gama^ Ditos da Freira, p, 37. 
— o Quando fordes aa Camara ao tempo, 
que vos for assinado pelos Officiaaes, a 
que vos aviam de dar os heesteiros polos 
mortos, e fogidos, e os outros, que se de- 
vam de tirar por suas necessidades, se- 
reea avisados de os fazer vir perante vós, 

e veerdes seus corpos, e hidades; e se vos 
taaes parecerem, e que som perteencentes 
aijuellits, que vos assy derem, tomallos- 
edes, oom tanto que sejam çapateiros, e 
ferreiros, alfayates, e pedreiros, e car- 
pinteiros, e outros quaesquer mesteiraaes, 
que sejam casados; e se destes nom pode- 
rem aver, dem-vollos de braceiros que se- 
jam casados, e arreiguad.os; e quando des- 
tes taaes nnm achardes, e hi ouver ai- 
guns mancebos na terra, que saibam ti- 
rar com heesta, ou geitosos pera ello, pos- 
to que nnm ajam mester requeree aos jui- 
zes que volos dem , com tanto que nom seja 
lavrador, que continuadamente lavre com 
junta de bois, e a ElRty meu Senhor 
pagwi juguada, ou oitavo: e estes, que 
vos assy derem, e apresentarem os ditos 
qfficiaes, farees asseentar em o vosso livro 
novo, que farees em cada hum luguar.n 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 69, 
§ 38. — <iE no caso honde merecem pena 
de morte, mandamos, que Fidalgos, ou 
Cavalleiros de grande estado e poderio, 
nom sejam presos sem nosso mandado es- 
picial: e entom devem seer presos hones- 
tamente, e nom, com pessoas vis; pero de- 
ve-se de poer em elles tal guarda, que 
nom fugam, em tal guisa que nom pere- 
ça justiça.» Idem, Liv. v, Tit. 94, § 5. 
— «Emprega em blasfemar, & mal di- 
zer, se entende qim falta no officio, cÊ obri- 
gação para que a natureza a ordenou, 
porque deuendo-se de empregar em lou- 
uar a Deos, & bendizer ao proximo, o 
faz tanto ao contrario, que se torna mem- 
bro do demonio.D Frei Tliomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, foi. 84. 

— Ai)ag. : n-Não o tenha, e não o de- 
va.»— «Paga o que deves, sararás do 
mal que tens.d — «0 que deve, não re- 
pouza como quer.d — «Quem deve, ou pa- 
gue, ou rogue. V— iQuem deve cento, e 
tem cento e um, não teme a nenhum.» — 
«Quem deve a Pedro, e paga a Gaspar, 
que torne a pagar.» — «Quem compra 
sem poder, vende sem querer.» — «O que 
me deves me paga, o que te devo é nada.» 
— nQuem paga a quem deve, sabe o que 
lhe fica.D — «A rico não devas, e a po- 
bre não promettas.D — «Quem teme, algo 
deve.»— «Pedir mais do que se deve 
para cobrar o devido.» — «Quem não 
deve, não teme.i 

— Substantivamente : Officio, obriga- 
ção que a alguém impõe a lei, a con- 
sciência, a honra, a honostidade, ou o seu 
cargo ou estado. — Fazer o seu dever, 
cumprir com os seus deveres.—Não faltar 
ao dever como bom cidadão, como amigo. 

Ou por néscio, ou por mofino, 
Defiizer hum desatino, 
Porque nelle n.'i5 cuidou ; 

lluin dia, que nos topamos, 
Disse-lho o que he meu dever. 

rBANO. R. LOBO, ECLOGAS, p. 268. 

— Ter dever com alguém, tributar res- 
peito, attençSo. 

— Relação, connexão, correlação. 
Esse assumpto, ou aquillo de que se tra 
cta, não tem dever com o fim a que M^ 
propúnhamos. — N'este ultimo sentido, 
tam usado pelos nossos clássicos antigos» 
prefere-se hoje usar a fórmula que vei, 
porque,.n'esta ultima accepção, o vocá- 
bulo dever não é outra cousa mais o 
que o verbo ver, precedido da preposi 
ção de, que por uso ou abuso escreviam 
unida ao verbo, e em logar da qual se 
deve substituir a conjuncção qw!- 

— Syn. : Dever, Obrigação. O dever 
estabelece um predominio irresistível so 
bre a consciência: deriva-se da lej • ® 
obrigação indica preceitos mais absolu o 
em quanto á pratica: procede do uso. 
Acontece faltarmos a ura dever, ou ser 
mos dispensados de uma obrigação. 

DEVERAS, loc. adv. Sinceramente, co» 
sinceridade, verdadeiramente. ' 
ras. 

DEVERT... As palavras, que começ»"' 
por devert..., busquem-se com Divert-" 

DEVÊZA, s. f. (Ue diviso, divisa; f 
priamente que divide, separa). Antig'' 
mente: limite, fronteira. 

—Pasto cercado ; mata do arvores 1 
se não cortam sem licença. 

Levii-a nos braç"^ 
Frei Gil=d'ell0 era a voz que falluva : 
E por seus incantados poderios 
Veloz caminha, e maia veloz que o vcutOi 
Por atiilhos ja d'outrem não sabidos, 
Por devezas, por bosques, por silvados 
II leso passa ; e quando mor se ateia 
O furor do combato e assalto, chega. 

OARBBTT, D. BUAKOA, C. X, Cap. 32. 

DEVEZAL, s. m. (De deveza, com o suf- 
fixo «ai»). Logar abundante em ' 
em arvores. , 

t DEVEZÍNHA, s. /. Diminutivo de A® 

• do 
DEVIAÇÃO, s.f. (Do thema devia, 

deviar, como suffixo «ação»). Termo iN 
tico, O desvio na viagem. Vid. Via9® 

— Termo de Physica. Quantidade 
que um corpo pezado se afasta da ve 
cal, em virtude da força centrifuga oU 
attracção d'uma montanha visinha. . 

— Termo de Balistica: Deviação 
cal, força dirigida de baixo para ci 
que demora a queda do projectil_® 
gmenta o alcance d'elle. — Deviação 
risontal, a que depende da direcÇj ^ 
helice da arma ; no sentido habitua , 
esquerda para a direita para o 
que se acha collocado posterior 

— Termo d'Astronomia. A quan 
de que um oculo merediano ou um q 
de circulo mural se afasta do plano 
ridiano. . yj- 

— Termo de Physiologia. 
ciosa que tomam certas partes. 
ção da colunna vertebral. jig- 

— Deviação do sangue ou da bi 
sagem destes humores em vasos q 
são destinados. 
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•— Figurádamente: Desvio moral. — 
Uma deviação de princípios. 

— Em Historia phylosophica, usa-se 
para indicar os desvios ou irregularidades 
110 desenvolvimento da civilisação. 

DEVIÁNA, s. /. Termo de Mytholo- 
gia. Sobre nome de Diana. 

DEVIAR, V. act. (De de prefixo, e viar). 
iermo Náutico. Apartar do rumo, sair 
da linha de viagem. Vid. Derrotar. 

DEVIDAMÊNTE, aãv. (De devido, com 
® suffixo «mente»). Convenientemente, na 
devida fôrma, como é devido. 

— Conformemente ao dever; justamen- 
segundo todas as regras, perfeita- 

mente. 
Por obrigaçEo. 

devido, part. pass. de Dever. Que 
que se deve a alguém; que é jus- 

Ç razoavel. —Somma, ou quntia, di- 
^heiro^ obséquio devido. — Ter devido 

óbrigaqòes. — Ter devido muito 
'^^idado, muitos ãisvelos. 

~~ Justo, razoavel, conveniente.— Ter 
'^^fórma devida, estar na devida propor- 

Com o devido respeito, respeitosa- 
®i6nte, com reverencia. 

Não devido, injusto, contrario ao 
'lever. 

Outro também dos doze em Alemanha 
lança, e teve um fero desafio 

^'hum Germano enganoso, que com manha 
Nâo devida ò quiz pôr no extremo fio: 
Contando asai Vellozo, ja a companha 
Lhe pede que nào faça tal desvio 
Do caso de Mngriço, e vencimento, 
Nem deixe o de Alemanha em esquecimento. 

CAM., Lus., c. VI, est. 69. 

—Substantivamente: O que é conforme 
dever. 

— RelaçSo de parentesco, amizade, do 
Prudência ou sobordinaçao. — Exercito 

® ewi Direito, que não algmim Juizjul- 
9^ar em feito, ou cousa, que a elle per- 

ou áquelles, que sam de seu devido, 
^ com elle vivem, ou servem,' e por tanto 
^^^ahelecemos, e Mandamos, e poemos por 

^y> que o Julgador não conheça de feito, 
íf® alguum Official, que perante elle serve, 
'y® com qualquer outro, ou outrem aja 

elle ; e se elle Julguador for Juiz Or- 
^''^a.rio, remeta esse feito aos Juizes Ordi- 

^Hos do feito, senam forem sospeitos, ese 
, ^"1 remeta o a huum homem hoo dapra- 

^^'^ento das partes, que o desembargue, assy 
"10 o elle faria, se sospeito não fosse. t> 

^denaçôes Affonsinas, Liv. iii, Tit. 30. 
^ *-0 se abrir Cartas dos Iffantes meu 

e Tios, Duques, e Condes, ou d'ou- 
''s pessoas, que a nós som chegadas per 

^ 'Ido, e estado, seelladas com seos seel- 
/or Vassallo, ou pessoa a elle igual, 

Q de maior condiçom, seja degradado per a 
em quanto nossa mercee for, e se 

Jiom açoutado publicamente. E 
° ®e guarde nas Cartas das molheres, 
® ®ios ditos Senhores som iguaaes em es- 

voL. II —125 

tado e condiçom. d Ordenações Affonsinas, 
Liv. II, Tit. 123. — <iE achamos per di- 
reito, que se alguum cometeo treiçom con- 
tra nós em cada huum dos Capítulos, per 
que seus beens devam seer confiscados, nom 
emhargante que aja decendentes ou acen- 
dentes, como dito he, e elle em sua vida 
avia álguuns beens de morgado, ou feudo, 
ou foro, que deveria vir per geeraçomde- 
cendente, ou andar em algumas pessoas, 
se elle per justiça morrer, nom averemos 
os ditos beens, mais avellos-ha aquelle, a 
que per bem da hordenaçom do dito moor- 
gado, ou contrauto de feudo, ou affora- 
mento som devidos: e se o dito culpado 
fogisse da terra, em tal guisa que se nom 
podesse em elle comprir a pena da jus- 
tiça, em tal caso averemos nós os ditos 
beens, em quanto viver o dito culpado,pois 
que os elle nom pode aver, polia maldade, 
que cometeo; e morto elle, entom os deve 
aver aquelle, a que perteencem de direito, 
segundo a forma da hordenaçom do dito 
moorgado, e contrauto de foro, ou feudo, 
como dito he, sem os nós mais avermos 
polia dita maldade.d Idem, Liv. v, Tit. 
2, § 30. 

Porém esfoutro que he Gheon chamado. 
Cujo nome na Grécia convertido 
Em Nilo, se verA tào nomeado 
Quanto a suas grandezas he cíeuírfo ; 
Será, o tempo sempre cm vão gastado 
De quem procurar vêr onde he nascido, 
Inda que seu nascer se chame, e conte 
Da parte d'onde muda o nome em Fonte. 

BOLIM DE MOÜBA, Cap. 1, p. 45. 

— nHo dia que do George chegou a Monte 
mór, posto que fosse com tanta tristeza, 
quanta se bem pode crer que elle teria, & 
viesse mais desejoso de nam ser visto, que 
de ho verem, com tudo hos mais dos Pre- 
lados, senhores, & fidalgos, que ali esta- 
uam hoforão receber, & ho acompanharão 
atte camara onde ho el Rei estaua spe- 
rando, de quem. foi recebido com tanto 
amor, <& humanidade que todolos que ali 
estauão presentes conheceram bem ho sen- 
timento que tinha da morte dei Rei dom 
loão, & da dor, & tristeza, que por esse 
respeito via em dom George, ho qual, de- 
pois de ter feita sua deuida veuerencia, logo 
dom Diogo Fernandez Dalmeida, Prior 
do Crato, seu aio, tomou pella mão, (6 as- 
sentados ambos em geolhos, diante dei Rei, 
lhe dixe.t) Damiiío de Goes, Chronica de 
D. Manuel, Liv. i, cap. 7.—^Antes, disse 
o Italiano, parece as contrayro, porque ou 
elle na paz gouernaua bem a repubrica, 
& na guerra capitaneaua bem seu exercito, 
ou não: senão vsaua bem de seus carregos 
& officios, não merece o louuor que lhe 
dais, pois he deuido á virtude que elle não 
tinha, <& se os fazia bem, não foy d'alto 
animo em os deixar, pois buscãdo seu par- 
ticular desejo preferio a utilidade própria 
á commum.y) Heitor Pinto, Vida Solitaria, 
cap. l,p. 152.—dEacrescenta mais Santo 
Agostinho, dizendo em confirmação disto. 

Unam stillam dulcedinis ille gustauit, & 
omnem aliam dulcedinem fastidiuit, quid 
putas dixisset, si magnam illam gustasset 
multitudinem dulcedinis diuinatis tua; ? 
Quer dizer: tudo o que vio S. Pedro foy 
só a gloria do corpo de Christo, foi só o 
dote da claridade cd que aquelle corpo mor- 
tal do Redemptor se vistio da gala &fer- 
mosura que lhe era deuida rezão da 
alma bem auenturada que dentro em si 
tinha.» Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, foi. 47. 

Eu sou aquella estranha formozura, 
Que Amor fez poderoza sobre a terra. 
E em quem seu fogo e settas assegura ; 
Por mim sustenta em paz, o vence em guerra; 
Por mim sujeita os Reis nunca vencidos. 
E quanto o largo mar, e o mundo encerra; 
A mim sào tributários os sentidos. 
Por mim se ama, e venera a gentileza 
E a mim só seus louvores silo devidos ; 
Por mim conserva a sabia natureza 
Tudo, o que afformozea, e ennobrece 
Com valor, e com graça a redondeza. 

IBANC. B. LOBO, PEIMAVERA. 

Vi Trisbea, que os mais remotos peitos 
Por amor, e razaõ manda, e domina ; 
Fazendo nas vontades mil efteitos. 
Devidos a virtude tam divina : 
Todos a seu querer tem tam sujeitos, 
Que nenhum se defendo, mas se inclina 
Pelo gentil espirito respeitada, 
Por partes soberanas iuvejnda. 

IDEM, ECLOGAS. 

Quando ao monte subisses 
Algumas vezes a apascentar teu gado ; 

E hl ao longe visses 
Sahir a náo, fendendo o mar cavado, 
A terra pouco a pouco atrás deixando, 
Ató que volte sem saber-se o quando • 

Entào, cntSo darias 
Todo o valor devido ao teu socego ; 

E comtigo dirias: 
Oh tu que entregue vás ao alto pégo ! 
Faminto, e vão desejo te incha a vóla, 
Pois vás com sede, ehas de vir com ella. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 115. 

— Aüag.— a o promettido é devido.» 
— nPedir mais do que se deve para pa- 
gar o devido.» 

DEVIMÈNTO, s. m. (Do tlioma deve, 
de dever, com o suíTixo «meuto»). De- 
ver. 

DEVINHAR. Vid. Adivinhar. 
DÉVIO, A, adj. (Do latim devius). Ter- 

mo de Poesia. Apartado do caminho di- 
reito, da estrada real. 

— Intransitável, inaccessivel. 

Por minha impiadade, me encobrirão 
Os fieis que eraõ Christans, Prisca, o Valeria, 
Grande trophéo da Cruz !—Vinhaò de noite 
Temerosas das fúrias de Galório, 
Por Dorothéo, guardadas, virtuoso, 
Orar a Deos nas dévias catacumbas. 

FBANO M. DO NASC., OBllAS, tOm. VH, P- ''^8. 

DEVÍSA, s, f. (De devisar). Demarca- 
çíto, divisko, separação, partilha. — Se- 
nhor de devisa, do bens demarcados o 
herdados, antigamente denominados algo, 
o d'aqui filho d'algo, hoje fidalgo. 

— Ponto certo para d'ello sc orientar, 
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dirigir, navegando.—Fazer devisa em al- 
gum logar. 

— Fazer devisa sobre a não capitania, 
seguir a sua esteira, o seu rumo. 

— Devisa, insignia. Vid. Diviza.—tE 
esto por quanto a dita aministraçam era 
toda conjunta, e nunqua fora devisa, ou 
partida antre os ditos Titores, Curado- 
res, ou Procuradores; e porem assy elles, 
como a dita aministraçam devem ser to- 
dos julguado» por hum corpo sem outra 
divisam. t> Ordenações Affonsinas, Liv. iii, 
Tit. 82. — ^Posto que as armas estavam 
já desfeitas, que n'ellas hão se podia en- 
xergar nada, ainda no pedaço do escudo 
de um d'elles parecia a caieça de um tou- 
ro hranco, que era devisa de Pompides 
filho de D. Duardos.t Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 33.— 
« Tenebror trazia outras de verde com pa- 
poulas d'ouro: no escudo em campo índio 
o Yllion de Troya. Goarim sahiu de ar- 
mas brancas a maneira de novel: no es- 
cudo em campo roxo um pavão tãofermo- 
so, como o são de seu natural. Eocandor 
e Crespião de Macedonia sahiram ambos 
d'uma sorte, com armas e devísas, que 
dantes acostumavam. Germão d^Orlians se 
armou de folhas d'aço tão fortes, como 
pera aquella terra eram necessarias: no 
escudo em campo de prata o vulto d'uma 
mulher, dos peitos acima tirada polo na- 
tural da fermosa Florenda, filha ã'elrei 
de França seu senhor, com quem andava 
d'amores e em cujo favor esperava d'en- 
trar na aventura da Gram-Bretanha, d 
Idem, Ibidem, cap. 38. — aN'isto entra- 
ram polo meio de torneio em ajuda dos 
do imperador tres cavalleiros armados 
d^armas d'amarello e leonado: um delles 
trazia no escudo em campo negro o deos 
Saturno cercado de estrellas; o outro no 
escudo com campo negro a Casa da Tris- 
teza; o terceiro trazia o seu coberto com um 
couro negro por cima da pintura, que enco- 
bria a devisa delle.y Idem, Ibidem, cap. 46. 
— tPlatir, Floramão, Pompides e Blan- 
didom, a quem a donzella de Eutropa deu 
as armas, como se já disse, vieram todos 
d'uma maneira em cavallos ruços pombos 
manchados de negro, e as manchas em lu- 
gares, que lhe davam muita graça: as ar- 
mas também de negro e cisnes brancos por 
ellas: os elmos dourados, e em cada um 
dos escudos em campo amarello a fragoa 
de Vulcano com suas chamas acesas, tão 
naturaes, que davam receio a quem as via 
de ousar chegar a ellas. E sendo todos no 
campo a cavallo com as armas e devisa, 
que se disse, seu passo a passo se vieram 
chegando, sendo em muito os de cada par- 
te a riqueza das armas de seus contrá- 
rios.-» Idem, Ibidem, cap. 38.— iO ca- 
valleiro entrou pera outra casa e o da 
fortuna se sahiu pera fora e esteve espe- 
rando ao da cova, que não tardou muito, 
armado d'armas negras, e pola noite ser 
escura não se via a devisa do escudo. 

qiCera em campo negro uma sepultura da 
mesma cor, e emcima delia a morte que 
a guardava; e sem nada se dizerem, re- 
meteram uni a outro. y> Idem, Ibidem, cap. 
18. 

Que tanto pode ? Um só cainpeào. Armado 
De enferrujadas armas, que parecem 
Sôbrea campa em tropheu haver jazido 
De morto cavalleiro !.. É elle ; o escudo 
Sua devisa tem : de myrtho e loiro 
Dois ramos sào : é Aben-Afan, que á porta 
D'Azoia investe, e qual ferido tigre. 
As batalhas dos lusos rompe, acossa, 
AíTugenta, dispersa. Morre o ousado 
Que as costas não voltou : Fugir, que 6 elle ! 
Se ouve grito geral: Fugir, que é elle ! 

QAKRETT, D. BRANCA, C. X, Cap. 32. 

DEVISÁDAMÊNTE, adv. (De devisado, 
com o suíHxo «mente»). Distinctaraente, 
d'um modo demarcado, separadamente. 

DEVISÁDO, part. pass. de Devisar. 
Visto, avistado; distincto, separado. 

— Demarcado, dividido, ordenado. 
— Determinado, limitado. 
— Taxado.—Salario, emolumento, or- 

denado devisado. 
— Districtos, devisados, separados.— 

t Demos dello encargo a alguuas pessoas, 
que ouvessem deveer em cada comarca, se- 
gundo lhe per nós foi devisado.» Cartas 
de D. João I, de 18 de Novenbrode 1409. 
— cE as armas lhe receberá em aquella 
maneira, que som devisadas no primeiro 
capitulo; e que sejam limpas, e novas, 
ou posto que novas nom sejam, que nád 
sejam tam velhas, que per velhice percam 
sua fortaleza, e fremesura; e as beestas 
de guarrucha sejam de tal fortaleza, se- 
gundo se requere pera se armar com guar- 
rucha; e os viratooens sejam de boas as- 
tas, e de boas pennas, e os ferros solda- 
dos; e as beestas de pollee da fortaleza, 
que requere a pollee; e tenham com ellas 
suas guarruchas, e pollees, segundo forem 
compridoiras. » Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. 71, cap. 7, § 2.- aE sejam 
bem avisados os Coudees, que quando re- 
ceberem os ditos cavallos, ou armas, que 
os recebam taaes, como aqui he devisado, 
porque despois que os huma vez receberem, 
mandamos que d'hi endiante sempre Ihbs 
recebam salvo se despois que os caval- 
los forem recebidos, lhes vier door, ou 
manqueira tal, que nom sejã pera servir, 
ou se as armas per maa guarda, ou per 
alguum outro cajom receberem tal dam- 
pno, que nom sejam pera prestar.n Idem, 
Ibidem, § 3.—«.E porem teemos por bem, 
e mandamos, que trazendo os ditos Mou- 
ros os ditos albernozes, assy como sempre 
trouverom, e em suas Cartas he contheu- 
do, ou capuzes em cima de seus vestidos, 
ou balandraaos, como em suas Cartas he 
contheudo, ou trazendo suas aljuhas, qual 
ante quiserem, que lhes nom sejam couta- 
das as ditas roujMs, nem sejam por ello 
presos, nem feito outro alguum desagui- 
sado; e andem assy como sempre anda- 
ram ^ visto como o trajo, que ora trazem. 

he assaz devisado dos dos ChrisptaaZs, « 
o sempre assy trouverom, e podem trazef 
per bem de suas Cartas, porque nom hi 
contra a nossa Hordenaçom.D IbideOi 
Liv. 11, Tit. 103, § 3. — aA esto rei- 
ponde ElRey, que elle nunca mandou o. 
seus Meirinhos, e Corregedores, que uzat- 
sem de suas Jurdiçooens, se nom como de- 
viam, e segundo he contheudo nas Horde- 
naçooens destes Regnos feitas sobre tllO) 
e que assy lho manda. E na parte dosJi^'-' 
zes, que pòs nos lugares grandes: dii 
he verdade, que lhes deu poder que 
sem correiçom nos lugares per elle devi- 
sados, queestam arreãordos lugares grd^' 
des, honde os assy poinha por Juizes, ^ 
houvessem poder sobre aquellas pessoa*) 
de que he de presumir, que os Juizes da- 
quelles lugares nom podem fazer Direito, 
e que esto fez elle por hem de sua teTfH) 
e por se fazer Direito, e Justiça em eU^i 
assy do grande, como do pequeno ; e í"' 
pois se dello sentem por agravados, 
elle manda aos ditos Juizes, que nom 
daqui em diante de tal jurdiçom, nem 
tal correiçom, senom nas Villas, ent f"' 
assy forem postos por Juizes, e em 
Termos.íi Ibidem, Liv. ii, Tit. 59, § 
— «Estes Ouvidores nom tomem conhe^*' 
mento de nenhuuns fatos, salvo daquel^^ > 
que das Comarcas devisadas a cada 
vierem per aggravo, ou per appellaÇ''^' 
nem dem cartas, nem outros desemharç^^i 
salvo os que a esses feitos pertencerefi*- 
Ibidem, Tit. 81, § 2b. 

DEVISÃO, s. f. (Uo latim divisio, 
rivado de divisus, part. do divisere). ^ ^ 
visSo, demarcação, limite, divisório, 
trema, confrontação. Vid. Divisão. 

DEVISAR, V. act. (De de prcfixO) 
«viso»). Ver, examinar. 

— Demarcar terras, pôr marcos na ® 
trema, assignar-lhe divisões, fixar "S 
mites. 

— Marcar, assignar praso do temp"' 
espaço, termos, em que s« ha de ^ 
alguma cousa.— <iE esta maneira, 
crepvemos, que os Coudees ajam de ' 
quando primeiro vierem a seus op'^^ ' 
essa meesma teeram com aquelles, q'ue ' 
berem que despois ouverom beens 
rança, ou d'aguma outra maneira "M 
rom officios, ou aprenderam mesteres, 
que seus beens sejam acrecentados etn 
lia; esso meesmo com outros quaaesq^ ' 
que novamente casarem, dando-lhes esp V 
d'hutim anno, em o qual tempo nom í 
remos, que sejam aconthiados, pOT j, 
aazo de em o dito tempo poderem 
suas fazendas, e saberem parte jfg, 
beens; e acabado o dito anno, se 
com elles a maneira, que devisamos, 
o Coudel aja de teer quando 
mente vier a seu officio.» Ordenaço 
fonsinas, Liv. i, Tit. 71, § jjgtin- 

— Figuradamcntc: Estremar, - , 
guir.—«O Muy Nobre f 
ham per graça de Deos liey de í 
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e do Algarve, porque lhe Joi dito per al- 
guuns do seu Povoo em Cortes, que os Ju- 
deos do seti Senhorio pola maior parte 
nom trazião signaaes, quaaes devião tra- 
zer, e esses, que traziam, eram tão pe- 
quenos, que se nom pareciam, e outros os 
trazião de duas, e tres pernas, e mais 
nam, e os traziam descozeitos, e baixos em 
taaes lugares, que se nom paredão, e os 
cobriam de guisa, que se nom estremavam 
ttem devisavão dos Chrisptaãos, o que era 
grande perigo, e dapno ao Povoo: o dito 
Senhor Estabeleceo, e pouse por Ley, que 
todolos Judeos do seu Senhorio tragam si- 
gnaaes vermelhos de seis pernas cada huum 
'ío peito acima da boca do estamagoj e 
jwe este$ signaaes tragam nas roupas, que 
irouverem vestidas em cima das outras; e 
*^jam os signaes tam grandes, como o seu 
^eello redondo; e que os tragam bem des- 
<^ubertos, de guisa que pareçam, e qualquer, 
S^e o nom trouver, perca as roupas, que 
i^ouver vestidas, e seja preso ataa mercee 
d'ElItey; e aquel que o trouver mais pe- 
queno que o dito seello, ou ho trouver des- 
coseito, ou a fundo da boca do estomago, 

o trouver cuherto, perca a roupa, em 
i^e o trouver, e jaça quinze dias na Ca- 

; e destas roupjas aja a meetade aquel- 
que o acuzar, e a outra meetade seja 

pera as fontes, e pontes, e calcadas do 
Lugar, honde forem achados.d Idem, Ibi- 
dem, Liv. ii, Tit. 86, § 1. 

■— Determinar, ordenar, taxar salario, 
fiinolumentos; estipular uma certa quan- 
tia em retribuiçilo de um trabalho, etc, 

entom deuisou (narrou) perante to- 
dos o feito como passara.^ Chronica de 
Santa Cruz, p. 27, em Portugal Mon. Hist., 
Scriptores, Tom. i.—nA estória non diui- 
sa aquy os nomes dtlles.Ti Ibidem, p. 28. 

DEVISÉIRO, s. m. ( De devisa, com o suf- 
fixo «eiro»). Ilerdeiro de devisa, herdade 
OU behetria. — Deviseiro de behetria de 
'<^ar a mar, em que todos os herdeiros n'el- 

tem direito d'eleger magistrados, epro- 
tector ou senhor, e não só d'entre parentes 

familia. Vid. Behetria. 
DEVITRIFICADO, part, pass. do Devi- 

trificar. Privado do que dava o aspecto 
'^itreo, que não 6 vitrificado, que perdeu 

vitriticaçSo. 
DEVITRIFICAR, V. act. (Do de prefixo, 

® vitrificar). Termo de Chimica. Tirara 
^itrificaçSo, fazer perder a fôrma, o as- 
pecto, o brilho á cousa vitrificada. Vid. 
^itrifícar e Vitrificação. 

devoção, s. f. (Do latim devotione)' 
Colação, offerecimento da vontade, dis- 
posição que nos leva a amar e servir a 
■L^eus de todo o nosso coração com uma 
plena confiança na sua divina bondade; 
piedosa e humildo aíFeição para com Deus, 
^•^Virgem Maria, e os Santos.—Devoção 
^iva, ardente. 

Oração com muita devoção, fervor 
'^ligioso. 

— Devoção verdadeira, exemplar. 

— Devoção hypocrita, affectada. 
— Dar-se, entregar-se á devoção. 
— Inspirar devoção. 
— Ter devoção a algum san<o.=-Anti- 

quado. 
— 2'er devoção em ou com os santos. 

— s Muitos motivos haveria para se impor 
á primeira egreja o nome do Salvador; 
mas deve-se advertir que, na parte de Ma- 
tozinhos que chamam de Bouças, em cujo 
sitio esteve a imagem do Senhor, é grande 
a devoção e a festa com o titulo de Salva- 
dor.» Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 
74. — nÉ constante tradição que sempre 
no convento de Alemquer está um religioso 
de virtude, mais que ordinaria, com que 
a corte costuma ter grande devoção.»Idem, 
Ibidem, p. 132. — <iAgora, como quem 7iaS 
quer deixar nada por acometter, disseráõ 
a seu pai que a mandasse pelas aldeas da 
Ilha, que sati muito f rescas, para com a 
caça, com a muzica, e jogos dos pastores 
se recrear. E porque ao pé desta serra, 
que apparece, ha huma ribeira muito gra- 
cioza, perto da qtial está huma ermida de 
muita devoçaõ dos guardadores, aonde con- 
corre grande multidão deites nos dias de 
festa, mandou este seu mordomo, que es- 
pero,a fazer prestes para a manhã, que 
he o dia da ramagem, se achar alli com 
algumas criadas suas.» Francisco Rodri- 
gues Lobo, O Desenganado. 

— PI. Devoções, resas, orações, exer- 
cícios e actos de piedade.—Interromper 
as suas devoções. — «Devoções de tantos 
dias, com tantas candeas, e de tal cor.» 
Francisco Manoel de Iilello, Carta de Guia 
de Casados. 

—Figuradamcnte: Affecto especial, de- 
dicação, disposição e boa vontade em pres- 
tar serviços a alguém. 

— Ter. pessoas á sua devoção, dispos- 
tas a servir-nos. 

— Estar á devoção d'alguém, 
— E pessoa ou couta muito da minha 

devoção, tenho por ella uma particular de- 
dicação, muito apego ; affecto, amisade. 

DEVOCIONARIO, s. m. (Do latim devo- 
tione,G o suffixo «ario»). Livro quecontém 
rezas, devoções, orações. 

DEVOLUÇÃO, s. f. (Do latim devolutio- 
ne). Termo do Foro. AcçSo de devolver 
ou ser devolvido. 

— Direito d'adquirir por successão de 
gráo em gráo. 

— Acquisição d'um direito devoluto. 
Restituição ao primeiro senhorio, ao 

primeiro ou antigo estado, á antiga con- 
dição. 

— Em Direito Canonico : Um dos tres 
generos de vacancia d'um beneficio. Esta 
vacancia pôde ser devida a ter o collator 
provido uma pessoa indigna, e n'esto ca- 
so não pôde eleger outro mais digno, o 
perde por esta primeira vez o seu direi- 
to ; ou então procede do ter o titular, de- 
pois de ter sido canonicamente provido, 
praticado alguma irregularidade ou com- 

mettido algum crime: qualquer destes 
casos envolve privação de beneficio se- 
gundo as leis da Igreja. 

DEVOLUTÃRIO, s. m. (De devoluto, 
com o suffixo «ario»). Termo Forense. 
O que alcançou ou obteve beneficio devo- 
luto. 

DEVOLUTÍVO, A, adj. (De devoluto, 
cora o suffixo divo»). Que faz devolver- 
se.— Appellação devolutiva, que faz pas- 
sar o conhecimento d'um caso a um tri- 
bunal ou juiz superior, mas correndo sem- 
pre os termos no juizo de que se appella. 
Vid. Suspensivo. 

DEVOLÚTO, part. pass, irreg, do De- 
volver. (Do latim devolutus). tOutro si 
foi d'antigamente ordenado, que todo ho- 
mem, que El-Rey tiver officio, e o quizer 
renunciar, deve-o renunciar simpresmen- 
te em maaõ d'ElRey, sem outra alguuma 
condiçom, ou cautella, e em tempo, que 
ste em toda sua força e saúde, sem outra 
alguuma esperança de o perder ; e fazen- 
do-o em outra guisa, nom valha a renun- 
ciaçom, que delle fezer, e aalem desto, o 
que d'outra guisa renunciar o dito ojficio, 
deve-o per esse feito meesmo perder, e fi- 
car devolupto em maaü d'ElItey, pera o 
dar a quem sua mercee for: Porem man- 
damos, que assy se guarde, e seja avu- 
do por Ley daqui em diante; e o Tahel- 
liam, que algum Estormento de renuncia- 
çom fezer d'outra guisa contraira desta, 
perca o officio do Tabelliado; e porem 
mandamos, que o dito uso, e Hordenaçom 
se guarde, segundo suso he escripto, e per 
1WS declarado, como ditohe.f Ordenações 
Aífonsinas, Liv. iv, Tit. 8, § 1. 

— Beneficio devoluto, adquirido por 
direito de devolução. 

— O feudo ficou devoluto ao império, 
que passa ao senhor superior, ao primeiro 
possuidor d'onde procedeu. 

— Devoluto, tornado ao seu antigo es- 
tado. 

— A casa está devoluta, vazia, des- 
occupada, sem habitadorcs, sem dono. 

—Indeciso,em suspensão.—Ficar a suc- 
cessão devoluta até se averiguar por jus- 
tiça. 

— Vacca, égua devoluta, que não teve 
cria ficando em descanço naquello armo. 

— Terra devoluta, não cultivada, em 
descanço, desoccupada; mas apta para 
o novo amanho ou cultura. 

DEVOLVÊR, V. act. (Do latim devol- 
vere). Termo Forense. Restituir alguma 
cousa ao seu primeiro dono ; fazer pas- 
sar a outro, transmittir.—A lei devolve 
o herança, a successão aos aguados. 

— Fazer passar ao juiz ou tribunal do 
instancia superior.—Devolver a accusação 
ao tribunal superior. 

— Rcfcinr, commetter, incumbir.—De- 
volver a contenda, a contestação ao ar- 
bitrio de louvados. 

— Trazer.—Podendo devolver grandes 
perigos á patria. 
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— Devolver penedos, deixar cair, des- 
pcnhar rolando, ou tombando. 

— Figuradamente : Devolver novas pa- 
lavras, desenvolver, soltar. 

— Proferir.—Devolver expressões d'al- 
tos conceitos. 

— Devolver-se, v. re/?.Tornar á origem, 
ao proprietário d'onde procedeu, ao seu 
antigo dono ou senhorio.—Estes hens por 
morte do actual administrador, hão de de- 
volver-se ao estado. 

— Transferir-se ao juiz ou tribunal su- 
perior. 

DEVOLVÍDO, part. pass. de Devolver. 
Que se devolve, que devolveu. Vid. De- 
voluto. — Tinha-se devolvido o direito 
de nomear a outra pessoa, 

DEVORAÇÃO, s. f. (Do thema devora, 
de devorar, com o suffixo «ação»). Acção 
e effeito de devorar, consumir com vora- 
cidade. 

f DEVORÁDO, part. pass. de Devorar. 
Tragado, comido com ancia e sofregui- 
dão, consumido. 

— Figuradamente : Destruido prom- 
ptamente, consumido pelo fogo.—Foi de- 
vorada pelo fogo uma grande parte da ci- 
dade. — Muitos edifícios teriam sido de- 
vorados por um grande incêndio, se não 
acudissem promptos soccorros. 

— Absorvido. — A terra estava tão 
secca e ávida d'agua, que toda a chuva 
que caiu foi devorada. 

— Lido avidamente, d'afogadilho, sô- 
fregamente. — Ohra devorada, lida com 
avidez ein menos tempo do que aquelle 
em que é costume lêr-se. 

—Loc.; Devorado de cuidados,conmmi- 
do porelles, occupadocom muitos afazeres. 

DEVORADÕR, A, adj. (Do thema devo- 
ra, de devorar, com o suíRxo «dor»). Que 
devora, que come com voracidade, engo- 
lindo quasi sem mastigar; que bebe pre- 
cipitadamente, com sofreguidãío, parecen- 
do insaciavel. 

— Figuradamente : Que consome ou 
destroe com rapidez. — Chammas devo- 
radoras. — Cobií^a devoradora. — Ciwmes 
devoradores. 

— Substantivamente : Um devorador, 
animal ou cousa que devora. 

DEVORÁNTE, part. act, de Devorar. 
Que devora, voraz ; que destroe, estraga, 
consome rapidamente, que se mostra in- 
saciavel. 

— Figuradamente ; Devorador, roedôr. 
— O fogo devorante do amor. 

— Abrazadôr.— A febre devorante que 
lhe escalda o peito. 

— Corruptora. — A devorante inveja 
que lhe corroe as fibras. 

DEVORAR, V. act. (Do \sXim devorare). 
Tragar, engolir sôfregamente, comer com 
appetite insaciavel, beber a largos tragos 
precipitadamente. 

— Abrazar, consumir. — As chammas 
devoraram os melhores edifícios. — O fogo 
devorou as searas. 

Eu vejo, eu vejo o fogo devorando 
Cidades, e campinas, 

As Mais correndo, os filhos espirando 
No meio dasruinas. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 133. 

— Figuradamente: O tempo devora in- 
cessantemente tudo o que é obra dos homens. 

— Sinto em mim o fogo d'uma paixão 
que me devora, o desejo d'instruir-me. 

— Devorar o seu patrimonio, desbara- 
tar, dissipar, destruir em pouco tempo. 

— Devorar uma injuria, uma affronta, 
dissimulal-a, occultal-a dentro em si, dis- 
farçar o seu resentimento. 

— Devorar os seus desgostos, tragal-os. 
Que amortecido a vista arde e cousumme, 
Nãd chammpja, não brilha, mas intenso, 
Occulto lavra, e no intimo devora... 
A este meu quadro, credite Pisones, 
Semelha aparte maximados quadros. 

OARBETT, D. BRANCA, C. 3, Cap. 5. 

— Loc.: Devorar as suas lagrimas, re- 
primil-as. 

— Devorar os livros, lêr muito, e de- 
pressa. 

— Devorar uma narrarão oral, ouvil-a 
com o desejo ardente de que as palavras 
se succedam rapidamente umas ás outras, 
pelo interesse que inspiram alguns episo- 
dios. 

E Branca devorava essas palavras 
Em que omoiro sua vida lhe contava; 
Devorava-as com ância deliciosa : 
Que é divino prazer—se não vêem zelos 
Cravar seu ferro na querida historia, 
E' celeste prazer ouvir contá-la. 
Gosa tu, bella infante, ouve e não temas : 
Esse homem nunca amou, e toda inteira 
A virgindade de sua alma 6 tua. 

OARKETT, D. BRANCA, C. V, Cap. 2. 

— Devorar os povos, impor-lhes tribu- 
tos e contribuições pezadas, desproporcio- 
naes; arruinar, estragar a fazenda do 
povo. 

— Não ha naqão actualmente consti- 
tuída, em que os grandes não devorem os 
povos; tal é ainda a imperfeição do or- 
ganismo social, 

DEVOTÁDO, A, adj. Dedicado em vo- 
to. Consagrado, oíFerecido em voto. 

Como o Sol foi subindo ásumma esphéra, 
Fogosas vào rodando o Carro as Mulas ; 
E, ao praso, era que com gosto o Poro deixa 
Cansado o Juiz, e a refeição o chama. 
Chega aos confins da Arcádia, e Homéreo An- 
Kepousa em Phigalea, tão famosa, (tiste; 
Pelos seus devotados Orestasios. 

FRANC. M. DO NASC., OBRAS, tom. VII, p. 43. 

DEVÓTAMÊNTE, adv, (De devoto, com 
o sufSxo «mente»). Com devoção, reli- 
giosamente. 

DEVÓTÍSSIMAMÊNTE, adv. superl. de 
Devotamente. Com summa devoçSo. 

DEVOTÍSSIMO, adj. superl. de Devoto. 
Muito devoto, summamente devoto. 

— Figuradamente : Que inspira gran- 
de devoção.— Devotissima imagem. 

DEVÓTO, adj. (Do latim devotus). Que 

tem devoção, que é cheio de fervor reli- 
gioso, muito aíFeiçoado ao serviço de 
Deus, e dos Santos : dedicado a cousas 
sagradas, obras religiosas ; que consagra 
a Deus e aos santos orações, obras pias, 
etc. — Ser devota falsa, hypocrita. 

— Canto, logar devoto, que excita á 
devoção, que inspira sentimentos religi"* 
SOS. 

— Figuradamente : Ser devoto d'd' 
guem, affecto, addicto, muito aíFeiçoado, 
dedicado ; que destina, consagra toda a 
sua aífeição. 

Virg. O devotas almas felis, 
Fara sempre sem cessar 
Laudate Üominum dr coslis, 
Laudate oum in excelsis, 
Quanto se pôde louvar. 

IDEM, AUTO DA MOFINA MENDES. 

(K posta a imagem, dix) 
Joan. Pois não sabemos rezar, 

Façamos-lhe hüa chacota, 
Porque toda a alma devota 
O que tem, isso ha de dar. 

Fer. Façamos, que bem sera. 
Cat. Joanne, tir'-te tu lá. 

Dá-me tu a mão, Eernando. 
Fer. Nisso estava or'eu cuidando. 

Madanella, vem tu ca. 
aiL VIC., AUTO PAST. PORT. 

— tRobrante seu escudeiro lhe ap^f 
tou as feridas, e o levou a um mosteiro 
de frades, qu'estavam hi perto, onde cu- 
raram d'elle com muita diligencia, 
ser casa de homens devotos e de boa vida.* 
Francisco de Moraes, Palmeirim de IB' 
glaterra, cap. 24. — «.Entrando pelo Âcd' 
rã dentro, rio alegre e de boas terrd^f 
occupando o tempo em resa, lição e o»' 
tros exercidos, para o que folgavamos 
ir solitário, e a que o gênio nos inclino^ 
desde os primeiros annos, chegamos a c(t' 
sa de Guilherme Brossem, visitamos 
sua capella, onde ouvimos missa, a q^'^' 
foi cantada pelas suas indias e mamel^' 
cas a quatro vozes bem ajustadas, e no 
fim varias cantatas devotas e de edific^' 
ção, sobre o que lhe fizemos umapequend 
pratica, em louvor do canto honesto, « 
mesmo tempo invectiva contra ó lasci^'^ 
das sarabandas e modas do tempo, v Bi®' 
po do Grão Pará, Memórias, p. 209. 

Coitado ! Deus se doia de sua alma ! 
E agora estou pensando que me lembra 
De ter visto em Lorvão, na nossa egreja 
Umermitão resando tamcoutritto, 
Tam devoto. Quem sabe se era elle ? 

OARRETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 17. 

E ora de cruz alçada, e cerufrarios. 
Em procissão coriatas se incaminham 
Com ingente marmita ao dormitorio 
Onde jazem os hóspedes bernardos. 
Supinos jazem, e jazendo roncam, 
Mas ao devoto cheiro da tremenda, 
E ao conhecido canto acordam presto. 

IDEM, IBIDEM, C. II, GSt. 6. 

— Substantivamente : Pessoa qu® 
devoção a tudo o que é 
Deus e á egreja. — Um devoto. ■ 
devota, jnulher dedicada á devoção. 
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— Os devotos ãa Virgem^ que têm de- 
voção á Virgem Maria. 

_ — devotas filhas do coração de Ma- 
instituição oi'ganisada pelos jesuítas. 

■—Syn.: Devoto, Pto. A devoção existe 
no espirito, a piedade no coração. O devo- 
to teme a divindade; o homem pio consa- 
gra-lhe amor e a reverencia. No devoto 
degenera muitas vezes a religião em fa- 
iiatismo, o culto em praticas frivolas. Por 
consequencia poderá o homem ser devoto 
Sem ser pio, e pio sem ser devoto.— <iE 
^ cousa graciosa que logo noutra pera o 

M. Simam, que cá o auia de lembrar, 
®cíam que pede isto a 8. A. nam por 

9^'angear honras ao sacerdote seu devoto, 
"jas só porque tres irmãs órfãs, que elle 
hnha com sigo na índia achassem mais 
J'^nlmente com quem casar conforme a seu 
^^^ado depois do flhamento do irmam. De 
anto interesse, e honra era a merce, que 

J^y necessário lembrar quanto sem ambi- 
nem cubiça a pretendia pera o ami- 
Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
Liv. v, cap. 23. — aPartiram de 

'^^panhia, e passando juntos o estreito 
8aham, so a nao delRey deu numa pe- 

onde quebrou os ferros do leme to- 
"08, e esteue tam perdida, que nam ouue- 
'"a per raenor milagre acharemse fora do 
Perigo sem o esperarem, nem entenderem, 

velos nelle o P. M. Francisco estan- 
ainda em Âmboino, do que logo muy- 

'os se lembraram, e o contaram na nao 
^ilicamente, e ainda que pode bem ser 

nam mostrasse o Senhor mais que o 
Perigo, incobrindolhe (como fez muytas 

aos Profetas) a mercê da boa sai- 
^ delle, pera que lhe fezesse oraçam por 

jfa com mais efficacia, e feruor, eu antes 
'*^'>'ia que vio juntamente huma cousa, e a 
°^^ra, e nam deixou de se embarcar com 

deuotos, e amigos por temor de se ver 
Jo*»» elles no trabalho: mas porque mos- 
^(índo-se tam receoso da companhia da 

nao fezesse entrar em si aquelles, por 
culpas Deos a ameaçatia.» Idem, 

oidem, cap. 15. — «Logo dalli fuy cor- 
a folha a comadres, discipidas, afi- 

cfc devotas, mostrando a todas seu 
dego.D Francisco Manuel de Mello, 

Pologos Dialogaes, p. 92. 
DEVOVÈR, V. act, (DoJatim devovere). 

®rmo de Poesia. Votar, oíFerecer, dedi- 
dar em voto. 

®ôja, humilde da toga á fimbria, ao César, 
•MÍeróclea. Como quem devóve a vida 
A virtude : eis forceja, eis so resólve 
A alçar ao César olhos humilhados. 

íoanc. M DO NASO., OBRAS, tom. 8. p. 55. 

devúdo, antiga fôrma de devido, part, 
d.e Dever.— «Esse Rey nom quer 

P^gar as dizemas das suas rendas, pero 
sejam devudas de Direito Cumum, e 

ç, P'''ivileg{o de seu Padre, e mantém as 
^'"^unidades contra os Bispos, e contra 

as Igrejas em sua maldade, que as nom 
pagam.n Ordenações Affonsinas, Liv. ir, 
Tit. 2, art, 1.— «-E se os devedores de 
cada huum dos casos dos ditos Capitulos 
pagarom o que deuiad per estas nossas 
moedas, e os creedores receberom as pa- 
gas com protestaçom de lhes ser pagada 
a maior valia da moeda, que lhes era de- 
vuda, mandamos que taaes devedores se- 
jaõ quites sem embargo de protestaçom: 
e esto por nom darmos lugar aas deman- 
das.Idem, Liv. iv, Tit. I, § 5.— <íE 
por quanto nos foi dito, que alguuns lei- 
xarom de receber o que lhes era devudo, 
das cousas sobreditas, ou se o seceberom, 
receberom-no com protestaçom de lhes seer 
mais emadido aa pagua aquello, que nós 
mandassemos, e por tirar as brigas, que 
sobre esto poderiam recrescer, mandamos, 
que aquellas cousas, que destas suso ditas 
forem devudas des este Janeiro, que pas- 
sou da Era de mil e quatro centos cinco- 
enta e cinco annos pera ca, que se paguem 
pela guisa suso escripta ; e o que for de- 
vudo, ou lho receberom com protestaçom, 
des que a dita moeda de dez reaes foi 
feita ataa o dito primeiro dia de Ja- 
neiro de mil quatro centos e cincoenta e 
cinco annos, que se paguem as sobreditas 
cousas a cincoenta libras por huma, como 
per nós era mandado: e assy mandamos 
que se cumpra, e guarde, d Idem, Ibidem, 
Tit. 1, § 31.— d O oitavo he, que toma 
conhecimento dos vodos, que som devudos 
a Santiago, perteencendo a Bragaa, e a 
outros Bispados, avendo d'aver a Igreja 
o conhecimento assy per direito, como per 
sentenças dadas pelos Reyx, dando cartas, 
que os absoham, e os nom constrangam, 
aos quaees ham de pagar, &c. e que a 
elles Prelados prazia, que paguem, como 
sempre pagaarom sem outra ennovaçom 
alguma j a saber, o que muito pagava, 
assy pague, e o que pouco pagava, assy 
pague, e o que nom pagava, que nom pa- 
gue, ou paguem todos pelo Foral, e medi- 
das donde, e pela guisa, que o prometee- 
rom.D Idem, Liv. il, Tit. 7, art. 92. 
— aE por quanto nos foi dito que aluguns 
leixarom de receber o que lhes era devu- 
do das cousas sobreditas, ou se o recebe- 
rom, receberom-no com protestaçom de lhes 
ser enadida mais paga, que aquello que 
nós mandassemos; por se tirarem as bri- 
gas, que sobre esto podiam recrecer, man- 
damos, que aquellas cousas destas suso di- 
tas, que forem devudas des este Janeiro 
que ora passou da Era de quatrocentos e 
cincaenta e cinco annos pera ca, se pa- 
guem pola guisa suso escripta, a saber, 
cinquo por huma / e o que for devudo des 
que a moeda de dez reaes foi feita, ataa 
primeiro dia de Janeiro de quantrocentos 
cincoenta e cinco annos, e o devedor con- 
sinou, e depose ante do dito mez de Ja- 
neiro por esta moeda, e a parte ho nom 
qiiiz receber, ou o recebeo com protesta- 
çom de mais aver, em este caso nom seja 

theudo de pagar mais que aquello, que foi 
consinado ou recebido, pois satisfizerom, 
ou pagarom, como per nós era mandado: 
e assy mandamos que se cumpra e guar- 
de.» Idem, Ibidem, § 46. — «Mandamos 
que esta declaraçom aja lugar daqui em 
diante nos fóros, e rendas, tributos, cen- 
sos, e alugueres, que forom feitos ataa 
Era de quatrocentos e cincoenta e tres an- 
nos, como na dita Hordenaçom he contheu- 
do; e quanto pertence aas pagas, que ataa 
ora desto som devudas, nom paguem mais 
que aquello, que eram theudos de pagar 
pela dita Hordenaçom; e quanto perteence 
ans dividas de guarda, e condecilho, ou 
de Tetores, ou de Mordomos, ou de Ren- 
deiros, ou d'outro qualquer contrauto, ou 
casi contraído em que pela dita Hordena- 
çom mandámos pagar por huma quatro, 
mandamos que paguem dez por huma; 
pero se esses devedores requererom com 
as pagas a seus creedores, e as nom qui- 
serom receber ataa ora, posto que nom fe- 
zessem outra consinaçom, mandamos que 
nom sejam theudos a pagar mais de qua- 
tro por huma.» Idem, Ibidem, § 55.— 
«As quaees Leyx vistas per nós, consi- 
rando á cerca dellas como ElRey Dom 
Joham meu Avoo de gloriosa memória em 
a dita sua Ley hordenou, e mandou, qu^ 
os contrautos dos afforamentos, e arren- 
damentos nò fossem Jeitos per ouro, nem 
per prata, sob certa pena em ella cantheu- 
da, e ElRey meu Senhor, e Padre na dita 
sua Ley estabeleceo, e mandou como se ou- 
vesse de pagar ouro, e prata prometida, 
e devuda per alguum contrauto d'afora- 
mento, ou d'arrendamento; e assy parece 
aver revogada a dita Ley feita pelo dito 
Senhor Rey Dom Joham meu Avoo, e per- 
mittido que taaes contrautos se possam li- 
citamente fazer per ouro e prata, pois 
que hordenou certa valia aa paga do ouro 
e prata em similhantes contrautos permit- 
tida: E por tolhermos tal duvida, decla- 
ramos que pela dita Ley de meu, Avoo se 
mostra o fundamento, e teençom sua seer 
2>or tolher aazo, que o ouro e prata nom 
fosse levantada em mais alta valia do 
que razoadamente devia seer; e pois qtie 
pela dita Ley d'ElRey meu Senhor, e Pa- 
dre a valia do ouro e prata foi taixada, 
e limitada em certo preço, segundo pela 
dita Ley ligeiramente se pode veer, Jus- 
tamente se pode dizer, que ainda que os 
contrautos dos afforamentos, e arrenda- 
mentos sejam feitos per ouro e prata, nom 
se levantará por tanto a valia delles, pois 
ja he taixada em certo preço, como dito 
he.v Idem, Ibidem, Tit. 2, § 18. 

— Substantivamento: O devido, divi- 
do ; parentesco. = Antiquado. 

t DEXIA, s. f. (Do grego dexia, agil). 
Termo d'Entomologia. Gênero de dipte- 
ros que tem por typo a dexia campestre, 
mosca que so encontra muito freqüente- 
mente sobro as umbelliferas. 

t DEXIARES, «. /. pi. (De dexia). No- 
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me d'uma sub-tribu de dipteros, que tem 
por typo o genero dexia. 

DEXIOCARDÍA, s. J. (Do grego dexios, 
direito, e cardia, coração). Termo de Pa- 
thologia. Deviação, transposição do cora- 
ção no lado direito do peito. 

DEXTERIDÂDE, «. /. (Do latim dexte- 
ritat, de dexter, direito). Destreza, apti- 
dão, habilidade. 

—Ligeireza de mãoa. — A dexteridade 
manual em certos mesteres só se obtém á 
custa de muitos exercidos práticos. — O 
habito dá a dexteridade. 

— Figuradamente : Agudeza d'inge- 
nho, d'espirito. 

t DEXTÍL, s. m. Termo d'Astrologia. 
Posição de dous planetas afastados um do 
tro a distancia de 3G gráos, ou a décima 
parte de zodíaco. 

DEXTIOS. Vid. Dextros. 
DEXTRA, (pronuncia-se deistra) adj. e 

s, (Do latim dextra). Termo de Poesia. 
A mão direita. 

—Termo de Brazão.—A dextra, á di- 
reita, ao lado direito. 

— Termo de Zoologia. — Concha spi- 
rivalva dextra, aquella cujo bordo termi- 
nal está collocado á direita do animal. 

— Goncha univalva dextra, a que tem 
o cume um pouco inclinado para a di- 
reita, estando a concha sobreposta no dor- 
to do animal. 

t DEXTRAMÊNTE, adv. (De dextro, 
com o suíExo «mente»). Com dexterida- 
de.— Fazer uma cousa dextramente, com 
muita dexteridade. 

DEXTRARIO. Vid. Adestrado. 
DEXTRÍNA, s. /. (Do latim dextra). 

Termo de Chimica. Ura dos principios 
immediatos da cevada germinada, que se 
obtém sob fôrma secca, transparente, vi- 
trea, um tanto amarellada. O nome de 
dextrina provém-lhe da propriedade que 
tem, mais do que qualquer outra substan- 
cia, de desviar para a direita {dextra) o 
plano da polarisação da luz ; para este 
fim prepara-se previamente com ella uma 
solução aquosa ou hydralcoolica. A dis- 
solução de dextrina 6 hoje muito empre- 
gada como verniz; e a Cirurgia tira 
delia grandes vantagens, utilisando a sua 
solidificação para formar ligaduras muito 
seguras e firmes sobre os membros fra- 
cturados. A dextrina já hoje substitue o 
emprego das gommas em certos traba- 
lhos industriaes ; e na Therapeutica torna- 
ge preferível ás mais estimadas feculas 
alimentícias. 

t DEXTRINÁDO, A, adj. (De dextrina, 
com o suffixo «adoí). Coberto com uma 
camada tenue de dextrina ou solução.— 
Papel, panno dextrinado. — Ligadura 
dextrinada. 

t DEXTRÍNICO, adj. (De dextrina, cora 
o suffixo *ico»). Termo de Chimica. Que 
depende da dextrina, sem cuja presença 
ficariam inactivas certas afinidades. — 
Catalysi dextrinica. 

DEXTRO, adj. (Do latim dexter, tra). 
Direito, do lado direito da pessoa.— Lado 
dextro, opposto a sextro, sinistro, es- 
querdo. 

DEXTROCHÉRIO, s. 7)1. (Do latim dex- 
trum, direito, e do grego kheir, mão). 
Termo Antiquado. Pulseira d'ouro que os 
romanos usavam no pulso. 

— Termo de Brazão. Manopla d'ar- 
mas ou braço direito pintado no escudo, 
tendo a mão calçada com luva e armada 
d'uma espada que fazia parte do brazão 
d'arma8 do condestavel ou do decano dos 
mareehaes. 

t DEXTROGYRO, A, adj. (Do latim dex- 
ter, direito e gyrare). Termo de Phisica. 
Que desvia para a direita o plano de po- 
larisação. —Substantivos Dextrogiras. 

DEXTROS. Vid. Passaes, 
DEXTROVOLÚVEL, adj. de 2 gen. (Do 

latim dextro, á direita, e volubile). Termo 
de Botanica. Que descreve uma espiral 
da esquerda para a direita, enrolando se 
em volta de objectos visinhos ; taes são a 
coriola^ o feijão de trepar, a madre-silva, 
etc. — Caule, gavinha dextrovoluvel, 

DEY, s. m. (Do Árabe dai, o que cha- 
ma, que conduz). Titulo que tinha o chefe 
do estado musulmano d'Alger. Os primei- 
ros days d'Alger, cuja origem começa no 
século XVII, eram submissos aopachá de- 
legado pela Porta ottomana; exerciam 
uma especie de magistratura civil e cri- 
minal; mas em 1710, Baba Aly, susten- 
tado pela milicia, obteve do sultão Ali- 
med 111 que não houvesse mais governa- 
dor ottomano em Alger, e que.o day se- 
ria sempre investido da dignidade de pa- 
chá. O ultimo day, Hussein-Pachá, foi des- 
thronisado pelos Francezes em 1830. 

— Titulo que designava uma especie de 
missionário musulmano, encarregado do 
chamar os íieis á terra santa. 

DEZ, adj. num. de 2 gen. (Do latim 
decem, dezj. Numero cardinal, composto 
de duas vezes cinco, o primeiro na ordem 
dos números que se escrevem, em alga- 
rismos arabes com dous caracteres, a sa- 
ber : uma unidade, e um zero 10; mas 
que os Romanos expremiam por um único 
signal, X, formado de dous v oppostos^ 
no valor de cinco cada um; Este numero 
é seguido immediatamente do numero onze 
na ordem da numeração, e é precedido do 
numero nove, seu immediato antecedente. 

— A lei de Deus contém dez manda- 
mentos. 

— Os phylosophos admittiam dez cathe- 
gorias. 

— A Orecia tinha sete, outros dizem 
dez sábios. 

— Dez homens. —dez casas. —dez ar- 
vores. — dez dias. — dez mezes.—dez an- 
nos. — dez décimos, ou vinte lustros, ou 
cem annos, — dez centos, ou um milheiro. 
— Dez leculos. — dez mil libras. — Dez 
reaes.— «jB posto que aqui tinhemos es- 
cripto, que 08 que demandarem estes di- 

nheiros aos Coudees, ajam a meetade 
a arca do Conselho; se aquelles meesrnos, 
que derem os serviços, e peitas, os quiti' 
rem demandar, mandamos, que ajam 
duas partes: assy como se dessem cousa, 
que vallesse dez reaes, que ajam p^v 
sessenta, e os outros trinta sejampera arca 
do Concelho,n Ordenações Affonsinas, 
I, Tit. 71, art. 17.—«.Mil he o mais hon' 
rado conto, que pode seer, ca bem 
como dez he o mais honrado conto dês 
se começa em huum, assy antre os centanat' 
ros he o mais honrado mil, porque toao' 
los outros se ençarrom em elle, e dalh 
diante nom pode haver outro conto «í®*' 
nado per sy, e por esta razom escolki^'"^ 
antigamente de mil homees huum peraj^ 
zello Cavalleiro.D Idem, Ibidem, Tit. 
§ 3. — €E porque ha hi muitos desses od' 
sados, que ham officios d'ElRey, ou doU' 
tros Senhores, ou dos Concelhos, e Mest^' 
res, per que gaanham de comer de guu'^' 
que per seus Ojjicios e Mesteres se 
teem milhor, que outros per beens 
grandes conthias, e se taaes como 
teverem barregaãs, teerom milhor per 
de pagar as penas per seus Ojjicios ' 
Mesteres, posto que mais poucos beens 
nham, que outros que ajam muitos J®"*' 
e porque estes, que os ditos Officios e 
teres ham, som mais usados de teer ií""' 
regaãs, que os outros que beens ham 
Officios e Mesteres; e poles refrear do o®"' 
peccado. Mandamos, que aquelles, que 
Officios honrados d'ElItey, ou de 
dos, ou d'outros Senhores, ou de Conc^' 
lhos, ou forem Vogados, ou Procuradoi"^ 
do Numero, ou Fizicos, per que ajam w®" 
timento honradamente, e teverem harreg<^" ' 
seendo casados, posto que beens novi aj<i^> 
ou poucos beens de pequenas coiithias, 
gue cada huum polia primeira vez tan 
conthia, quanta he posta aaquelles, ? 
ham conthia de dez mil libras; e sua í'"' 
regãa a meetade da dita conthia.n Ide®"» 
Liv. v, Tit. 20, § 12. —«ií áepois 
esse Embaixador ouver acabada *""5/j. 
baixada, e sem outra evidente necessiu'*^ 
estiver hy mais na Corte, per espdÇ'' , 
dez dias, em tal caso poderá geralm^ ^ 
ser citado, como qualquer outro do 
Idem, Liv. iil, Tit. 3, § 2.—íE dii^ ^ 
mais que se alguum Embaixador vier^ 
de fora do Regno com Embaixada a6 ^ 
gum Príncipe, ou Comunidade, tanto j 
elle entrar em nossos Regnos, e 
logo deve ser seguro de qualquer j 
que em elles ouvesse cometido em 
tempo ante da dita Embaixada;e 
todos aquelles, que em sua comp'^''^^^ 
rem polo servir, e guardar na dita . 
xada: e por tanto não devem ser ct 
acusados, nem demandados na nossa 
te, ou em qualquer outra parte ao 
SOS Regnos, por taaes malejicios, 
sua Embaixada, e mais dez 
dito he, salvo acusandq, ou j0 
elles, ou cada hum delles outrew, « 
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declarado: e esto ordenamos assy, por- 
que achamos que he Direito Imperial, que 
dantiguamente lhes foi assy outorgado.n 

j Idem, Ibidem, Tit. 3, § 4. — «E todo 
I ^^tOj que dito he no segundo Capitulo, 

'"íom aja lugar naquelles, que mataram a 
i oleive, ou treiçom, ou de preposito, ou for- 

Çfirem molher casada, ou a levarem de 
caga de seu marido, posto que fosse per 

vontade, e em aquelles, que per for- 
tomarom moças virgeens, ou d'Ordem, 

® nos sodomitas, e aleivosos, e que falsa- 
moedas, e erejes, e treedores, e rou- 

I "mores de caminhos e estradas, incendia- 
I '"íos de maao preposito, e os que per for- 

S® fovharom Moesteiros, e Igrejas, ou em 
ellas poserom fogo ; porque em taaes como 

[ ®«íe8 ou cada hum delles nom queremos 
[ 2^e esta Hordenaçom aja lugar, em par- 

ou em todo: e com tanto que no dito 
do seguro nom entrem no lugar e 

^no, honde os malefícios forom feitos, 
'alvo se em elle ouver ã'emharcar, que 
P°ssa entrar no tempo do emharcamento, 
® estar hy ataa dez dias; os quaees aca- 
"mos se acolha ao Navio, e nom saia mais 

pera aver d'andar pela Villa.D Idem, 
Liv. v, Tit. 85, § 5. 

Dez, seguido da preposiç3ío de, com 
® substantivo cavallo, subentendendo-se a 
palavra homens, soldados. — *Dom Ema- 
^^el mascarenhas cunhado de Dom João 
Pontinho desejaua muito sencontrar com 
^^oza almocadempor ser bom caualeiro, & 
^'"'oòalhou muito sobrisso ho tempo que es- 

em Arzilla, dando peças, & dinheiro 
escutas, pera terem cuidado de lho 

^^piar, mas como Aroaz fosse homem de 
S^nde uigia, recatado encançavel nunca 

poderam armar, finalmente venã» dom 
^'fianuel que nam podiam poer em ejfei- 

o que desejaua, pedio a dom João que 
deixasse fazer huma entrada, na qual 

poderia ser que sencontrasse com este Al- 
'""■ocadem Aroaz, pera o que lhe deu sessen- 

de cauallo, em que entrauam Fero de me- 
^zes almocadem, Luiz valente, Artar roiz, 
® Antonio coutinho, com a qual companhia 
passando a ribeira de henamares atraves- 
saram a serra por parte donde nam auia 
^^alhadores, emcima da qual ja sobela 
y^de tomaram cinco mouros, e setenta ca- 
xias de gado vacum, e quatrocentas de 

'"^^udo, com que se recolherão de longo da 
Jdea de Benamares que he a principal 
J^ÇUella serra, situada na ponta delia, 

aldea, e doutras vesinhas saíram 
'■d^ms mouros de pe, e de caunllo que se- 

^irão dom Emanuel ate o tojalinho, on- 
® os nossos pararam, esperando por al- 

S^ns da companhia que ainda não eram 
^^^olhidos; nesta detença que fizerão se 
y^-ntarão mais de cem mouros de pe bes- 

^'>'os, e adargados, e seis de cauallo, de 
pouoaçoens que entam auia em Bena- 

quQ as setadas fezeram deixar o 
^alinho aos nossos, o que vendo Pero de 

^neses dixe a dom Emanuel que man- 

dasse passar o gado, que auia dauer nis- 
so trabalho, por quanto os mauros tinham 
atrauessada a ribeira com amores, e 
paos grossos, ao que mandou logo dez de 
cauallo, dizendo-lhes que teuessem o ca- 
minho feito pera elle passar com ha gen- 
te que lhe jicaua. Os mouros entendendo 
ao que os dez de cauallo podiam ir a per- 
taram com dom Emanuel, o que vendo 
Pero de meneses lhe dixe senhor pois for- 
çadamente aueis de fazer volta a estes 
mouros junto da ribeira, onde sei bem que 
ham de trauar com vosco, fazeia agora, ao 
que dom Emanusl respondeo que lhe pa- 
recia muito bem seu conselho, e que assi 
fosse, e sem mais sperar voltou diante de 
todos com tanta pressa, que por o cauallo 
ser muito ligeiro se meteo entre os mou- 
ros so, onde logo derribou hum dos seis 
de cauallo, ao que acodirão os cinco, e 
muitos de pe pondolhe todos as lanças no 
cauallo, sem o ferirem a elle por andar 
bem armado, ao qual neste tam súbito pe- 
rigo chegarão Pero de meneses, Antonio 
coutinho, e Luiz valente com os outros de 
cauallo, que deram com tanto impeto nos 
mouros que matarão delles setenta, e os 
seis de cavallo, e captiuaram quarenta, e 
dous, de maneira que nenhum delles es- 
capou de morto ou captiuo por defenderem 
suas casas, e molheres, a vista das quaes 
passou todo este negocio, sem lhes poderem 
valer senão com lagrimas, as quaes com a 
perda de seus maridos, flhos, e parentes 
por nam terem ja quem as podesse defen- 
der despouoarão a.juellas tres áldeas, e 
foram pouar outro Benamares junto de 
Larache, dos nossos forão alguns feridos, 
mas nam morreo nenhum, e so o cauallo 
de dom Emanuel foi o qne pagou por toda 
a companhia com mais de vinte feridas, 
de que fcou morto no campo.» DamiSo de 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. iv, 
cap. 42.—(lE dando expediente aos mais 
negocios, se embarcou entrada de Dezem- 
bro em huma Armada de gale'5es, galés, e 
justas, que eram mais de cem velas, e em 
poucos dias foi surgir na barra de Ba- 
çaim, onde se deteve esperando pelas es- 
pias que tinha mandado a Dio, e a Cam- 
baya, que não tardáram muito, e lhe de- 
ram relação da jornada que Soltão Ba- 
dur jazia, em que tinha em campo mais 
de quinhentos mil homens, e que Melique 
Tocão fcava em Dio com dez, ou doze mil 
de guarnição, e a Cidade muito fortifica- 
da, e provida de todas as cousas necessa- 
rias; e que ficava despedindo hum Em 
baixador pera elle com negocios que elles 
não puderam alcançar, e que não poderia 
tardar dous dias.f Diogo do Couto, Dé- 
cadas, IV, Liv. IX, cap. 1.—«E deixando 
esta matéria, em que havia bem que bra- 
dar, e tornando á nossa ordem: os Reys 
que succedêram a Soltào Piros em Xarbe- 
dar, que reinou sinco annos, são os se- 
guintes. Soltão Mahamede doze annos, e 
sinco mezes. Homahu Soltão treze annos, 

e sinco mezes e meio. Soltão Hamed hum 
anno, dez mezes, e seis dias. Homem Sol- 
tão quatro annos. Soltão Hahamed deze- 
nove annos, sete mezes, e vinte dias. Va- 
lebur Soltão sinco annos, e dez mezes. A 
este succedeo seu filho Daudar Soltão ho- 
mem apoucado, e de pouco governo.»Idom, 
Ibidem, Liv. x, cap. 4. 

— Conselho dos dez, tribunal supremo 
composto de dez nobres em Veneza. 

— Um baralho de cartas tem, em cada 
naipe, um dez : O dez d'ouros, o dez de 
copas, o dez d'espadas, e o dez de páos. 

— Os Luziadas, poema épico de Ca- 
mZes, foram divididos em dez cantos. — 
«.Certo scede que ella esta açallmada do 
que ha mester para dez anos.» Chronicas 
de Santa Cruz, p. 27. 

— Dez dias. 

E não pòe cousa si guardar, 
Que a tope quando a cata; 
E por muis que homem se mata, 
De birra nào quer fallar. 
Tras d'hfia pulga andará 
Tres dias, e oito, e dez, 
Sem lhe lembrar o que fez, 
Nom tampouco o que fará. 

OIL VICENTE, ADTO DA FEIBA. 

— Dez annos. — «JÇ como o Grão Safi 
tinha em sua vida feito huma muito hon- 
rada paz com o Grão Turco, desejou seu 
filho Xathamaz de a conservar, porque 
lhe era necessário assim pera o fazer a 
seus Reynos; e assim gastou nove, ou dez 
annos em os segurar, e em algumas guer- 
ras com os Hyrcados, e Thacataes tudo 
sobre pontos de sua lei. ■a Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. viu, cap. 14. — 
tD. Jorge ouvio a embaixada muito gra- 
ve, e disse que logo lhe responderia, e o 
mandou agazalhar, fazendo-lhe muitas 
honras, e o entreteve dez, ou doze dias 
sem lhe responder, mandando lhe todos os 
mimos, e iguarias; e hum dia lhe man- 
dou hum pastel, em que hiam hum cão 
pequeno, e hum gato vivos,» Idem, Ibi- 
dem, Liv. VI, cap. .5.— aO Governador 
tanto que vio os Capitulos, e contratos, lar- 
gando tudo, embarcou-se com muita pres- 
sa, e atrevessando aquelle golfo foi sur- 
gir aos dez dias de Outubro na barra de 
Dio, aonde logo foi visitado da parte do 
Soltão Badur, pedindo-lhe que desembar- 
casse em terra, que lhe dariam lugar pera 
se aposentar com toda sua gente.t Idem, 
Ibidem, Liv. ix, cap. 8. 

Oa dez dos det se apartào, tomào posto, 
Em que contrários hua dos outros fiquem. 
Trombetas, & clarões bastardos, soão : 
Fazendo sinal a leda briga. 

COETE EEAL, NAÜF. DE SEPULV., C. IV. 

Vendeu um vaso de agua assaz pequeno 
Por dez, doze cruzados, e se leua 
Pouca mais cantidade fazem cento, 
Ou cento e trinta nelle em broue espaço. 

IDEM, IBIDEM, C. X. 

— a Porque alem do sangue, e martyrio 
do padre Afonso de Castro, e nam fal- 
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lando nas fomes, treiçdes ãos infiéis, que 
os obrigam a andar escondidos pelos ma- 
tos, e pelas ribeiras de dia, e de noite, 
passando muytas, e miiytos sem meter na- 
da na boca, como aquelles de quem nam 
era dino o mundo; a nam fazerem mais 
que viuerem com o continuo cuidado, e 
leuarem sós o peso da doutrina, e gouer- 
no daquelles Christàos, ham bem mister 
grandes forças, e feriior de caridade; 
porque ordinariamente acontece ter hum 
nosso irmam leigo á sua conta dez villas, 
ou lugares, sendo necessários dez sacer- 
dotes pera cada hum.d Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. v, Tit. 8. 

   o Padre proseguia : 
De tantas forças foi, logo ern niiscendo, 
Que inda elle nào contava bem dez mezes, 
Quando, em lugar do berço repousando 
N'um escudo de cobre que a Pteréla 
Amphitriào ganhára, batalhando, 
Duas Cobras mais grossas que um madeiro, 
Que entrárâo a papal-o surrateiras. 

DINIZ DA CRUZ, HYSSOPB, C. V. 

— Este numero, que recorda o numero 
dos dedos das duas mãos, forma a base 
do systema decimal, adoptado quasi uni- 
versalmente. Tomando a unidade como 
ponto de partida, temos, para os submul- 
tiplos: dez décimos, ou uma unidade; 
dez centesimos ; dez millesimos, etc. Para 
os múltiplos, ou números superiores á 
unidade : dez unidades, ou uma dezena; 
dez dezenas ou uma centena; dez cente- 
nas, ou um milhar, etc. 

DEZAAR, Vid. Dozão, ou Dozavo. 
DEZANÓVE. Vid. Dezenove. 
DEZASÉIS. Vid. Dezeseis.— nNôsman- 

ãamos-vos que taaes, como estes, que assy 
forem lavradores, e quiserem seer bees- 
teiros de suas vontades, que os tomedes, 
e ponhades em vossos livros; e os que já 
forom postos, que os nom tiredes ; e po- 
ende nos livros como elles de suas vonta- 
de» o querem seer, e assynem-no per suas 
maaôs por despois ho nom poderem contra- 
dizer. Outro sy fezestes bem por nos enviar- 
des os heesteiros do conto, e os homeens d'Al- 
mas, que achastes em nossa Comarca d'ar- 
tre 2^ejo e Odiana, e do Regno do Al- 
garve. Dante em Santarém dezaseis dias 
d^Abril. ElRey o mandou. Jóham Ajffonso 
a fez.n Ordenações Affonsinas, Liv. i, 
Tit. 69, § 23. 

DEZEMBARG... As palavras, que come- 
çam por Dezembarg..., busquem-se com 
Desembarg... 

DEZÊMBRO, s. m. (Dolatira December). 
Duodeeimo e ultimo mez do nosso anno, 
o primeiro do inverno, composto de trinta 
6 um dias. Era o décimo mez dos Roma- 
nos, cujo anno começava em março. — 
O sol entra no tropico ou capricomio a 
21 ou 22 de Dezembro. — <iE ficou-se em 
a Cidade de Coimbra seis dias de Dezem- 
bro.» Chronica breve do Archivo Real. 
— <iE per esta defesa nom entendo de re- 
vogar as outras defesas, que per mim som 

I postas por razom das outras cousas, que 
mandei que nom tirassem de meu Senho- 
rio pera fora delle; mais mando que se 
guardem em todo, pela guisa que per mim 
forom postas. Dante em Coimbra a treze 
dias de Dezembro. El-Rei o mandou. Es- 
tevom Vicente a fez Era de mil e trezen- 
tos e oitenta e cinco annos.» Ordenações 
Affonsinas. Liv. v, Tit. 47, § lb.—<xFal- 
lais me no que vai, & no que descanqa^ 
estar hum cidadão em sua casa dormindo, 
regalado, seguro, & quieto em noute tem- 
pestuosa de Dezembro.» Francisco Manoel 
de Mello, Apol. Dial. — <.<Foram-se abrindo 
so alicesses de mar a mar com tanta pres- 
sa, que quando foi aos vinte e hum do mez 
de Dezembro, (dia do Bemaventurado 
Apostolo S, Thomê Padroeiro da índia), 
lançou o Governador com sua mão a 
primeira pedra do baluarte, a que se 
deu o nome do Santo, o que se fez com 
grande solemnidade de Prelados revesti- 
dos, que como he costume a benzeram, n 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. ix, 
cap. 9. — «Estes meus amigos, por vos 
darem prazer, e a mim fazerem graça, 
vos vieraõ a vizitar; e sabei que por to- 
dos estes montes saõ gabados de cantar, 
bailar, e tanger; que nem nas festas de 
Maio, nem nos seroens de Dezembro dad 
vantagem a nenhum guardador: se aqui 
quizerdes passar até o dia Santo, entam 
os vereis louçãos, e vos mostrarei as Ser- 
ranas mais gabadas da aldea.» Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, O Desenganado. 

Já tudo sencabou: Logra tyrana, 
O socego fel:i da tua aldeia: 
Perca eu o iigaz ilbo da c.ibana 
Na peregrinação de terra alheia: 
Tudo quanto IA fica na choupana 
Xenha Dezembro, leve embora a cheia, 

mingoa morra o gado, e eu auzente 
Nunca mais veja, e trato humana gente. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 177. 

— «o Advento instituio o Apostolo S. 
Pedro, mandando se jejuassem quatro 
semanas antes do Natal, em memória dos 
Adventos de Christo. O termo mais alto 
é a 27 de Novembro, em que começa a 
primeira Dominga; e o mais baixo é a 
trez de Dezembro.» Leandro de Figuei- 
ròa. Arte de Computo Ecclesiastico, foi. 
13. 

— E esto mez nSo é o ultimo do anno 
senão desde 1564. 

— Entre os antigos. Dezembro era com- 
sagrado a Vesta. Era neste mez que se 
celebravam as Saturnaes. 

DEZENA, s. /'. (De dez, com o suffixo 
tena», do latim aenusn). Termo de Ari- 
thmetica. Total das cousas ou pessoas que 
compoem o numero de dez; numero de dez 
unidades. — Uma dezena de milhar, dez 
mil. — Dezena de contos, dez contos, etc. 

Sabe que tem da terra a redondeza 
Hum diâmetro tal, que se contassem 
Ct-ntos delegu is vinte em tal grandeza 
Gude dezenas creio que faltassem; 

Com cinco zonas quiz a natureza 
Que ambos os grandes globos se marcassem, 
As quaes além de assi serem partidas 
São em dezoito climas divididas. 

ROLIM DE MODRA, NOV. DO HOM., C. I, BSt. 40. 

DEZÊNO, A, adj. Numero ordinal. D®' 
cimo. — Alcavala dezena, imposto, di- 
zima. 

DEZENÓVE, adj. 2 gen. (De dez, e no- 
ve). Numero cardinal, formado d'unia de- 
zena e mais nove unidades. 

— Substantivamente: Um dezenove 
avos. — «O montom (moeda) tres 
e dezenove soldos.» Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro, cap. 11. 

DEZENVESTÍR. Vid. Desenvestir. 
DEZESEIS, adj. 2 gen. e s. (De dez, 

e seis). Numero cardinal, composto d unia 
dezena e mais seis unidades.— tFoi í*'" 
aos dezeseis de Outubro, e aos dezc^^^^ 
chegáram as nãos de Garcia de Sá, ® ® 
Antonio de Saldanha com muita gente 
nos, e todos os mais doentes, que o 
vernador mandou desembarcar, e curU^ 
muito bem, e festejou aquelles FidctlS^ 
muito.Diogo do Couto, Décadas, 
Liv. V, cap. 4. , 

DEZESEISTANÁDO, A, adj. Termo de 
Artes c Officios. Que tem dezeseis Ia®"' 
ou faces. 

DEZESÉTE, adj. 2 gen. (De dez, e sete)- 
Numero cardinal, que contem uma deze- 
na e sete unidades.—Antigamente escrÇ' 
viam desasete.— Galeno fez desasete ^ 
uros em que declara o concerto das 
tes, (è proporções do homem, n Heitor P'® 
to, Dialogo da Verdadeira PbilosoP^ 
cap. 5. — «Acabou no hospital reaí 
Lisboa, fugida de certo convento de -t " 
tugal, dezesete annos antes, ao 
to anno de professa,» Bispo do Grão í 
rá, Memórias, p. 129. 

t DEZIMAR. Vid. Dizimar. 
E o mais fraco cabrito, 
E o frangão offegoso, 
Com repetenado esp'rito. 

Lav. Oh fideputa maldito. 
Triste avezimão tinlioso. 
Lano peccador errado! 
Não—vai—não me dezimeif 
Dize sabujo pell/ido. 

Diabo. Tornaste tu o mal levado ? 
Lav. Si, tornei. 

OIL VIC., ADTO DA BARCA DO rüRO. 

DEZÓITO, adj. de 2 gen. (De dez, ® 
oito). Numero cardinal, composto de u 
dezena e mais oito unidades. — 
este anno em que andamos o Rey 
zoito, e depois de tomar posse do A 
assi no cativeiro veio a falecer em poi 
dias, e não sem suspeita de peçonh(h 
affirmava, que lha mandára dar 
Uaroes, porque lhe era muito doce 
nar.n Diogo do Couto, Décadas, ^ \ ;^o 
VII, cap. 7. — íEste chão qus ew 
apparece, (que como dissemos he 
dra, e terra movediça, como hum en " ^ 
ferve de contino com a força (iofog ^ 
tem por baixo, e lança pera çima w 
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wzes hum tão espesso, e fedorento fumo, 
Ç[Ue parece cousa que se pôde palpar, e fede 

enxojre; e parece que por debaixo he 
este monte oco, porque neste tempo vai su- 
"nido aquelle entidho, que de cima se en- 
xerga pera haixo, como faz o trigo na tre- 
"nonha da atafona; e muitas vezes acon- 

quando lança aquelle espesso fumo. 
Jazer tamanhos terremotos e trovões, que 
Vf^rece aos que estam em cima, que càhe 
odo o monte, e a voltas delles lança huma 

S''anrfe quantidade de pedras vermelhas 
wmo fogo, que se espalham pelos ares, 
^rno se sahissern de bocas de furiosas hom- 
^^das, e espalhando-se por toda a Ilha 

com grandes terremotos, cahem sobre a 
^ossa fortaleza, e sobre a Cidade: e al- 
S^imas vezes se achou irem dar nas Ilhas 

os Neaos, e dos Cafures, dezeoito, vinte 
^guas de Ternate.» Idem, Ibidem, Liv. 

cap. 10.—fEste Rcyno do Guzarate 
^ve Sempre seus antigos limites da banda 

® Norte, na ponta de Jaquete, que he a 
Ptulomeic chama, Malco Promontorio, 
situa em dezoito gráos, e hoje anda 

'^^1'ijicado em vinte e dous e meio: por 
^de Barace, que elle mdte em dezesete 

S'''aos, parece Dio.n Idem, Ibidera, Liv. ix, 

DHÜ, adv. (Antiga forma por Donde). 

7/ Hu.Onde, Donde.—n. Respondemos, que 
® nom fazem bem nem aguisado; ecomo 
^Uar qug homem seja theudo fazer bem 
® outro homem, piero mais aguisado he de 

tirados aquelles, que som da terra, 
''íiU tiram o aver, que os outros estra- 

Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 
% § 1. 

•.. Prefixo grego que vem de dis, 
® quo significa duas vezes. 

I*'! por DE I, d'esselogar, d'esse tempo. 
Dia, s. m. (Do latim dies). Claridade 

á terra pelo sol. Espaço de teinpo 
•^ntre o nascer e o pôr do sol. — B dia 
'^ora ás cinco horas da manhã. — «Se 

^ hi alguns, que sejam dàpninhos com 
seus guados, e bestas, e os lancem assa- 
^ndas de dia, ou de noite nos agros dos 

vinhas, e hortas, e pumares, e 
H"® outros lugares, que dam fruito.o Or- 
J®iações Affonsinas. Liv. i, Tit. 29, § 

■ «Porque achamos, que nos tempos 
Passados se fazia muito mal assy de noite, 

(Í'T^ ^6 dia, e muitos furtos, e mortes 
Ia Cidades, e Vil- ® d,os Nossos liegnos nom serem bem 
^1'^rdadas per o Alquaide, e seus homeens, 

andamos ao Alquaide, que faça em tal 
ísa^ ?we assy de noute, como de dia 

^^arcZejn bem as Cidades, e Villas com os 
j^'''^'^os, que lhes serom dados pe- 

^fficiaaes dos Concelhos naturaes, ou 

do ® reiguados na terra ; e quan- 
T A andarem, tragam sempre hum 

Puf honde nom ouver scripvam de- "^«0 pera esto, o qual dará fe, e teste- 

zer^ co?tsas_, que os Alquaides fe- e acharem em tal guisa, que por 
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sua mingua, ou negrigencia se nom faça 
mal, nem furto, nem roubo nas Cidades, 
e Villas, ca fazendo-se o contrairo, pa- 
gualoham por seus beens.»Ibidem, Tit. 3. 
— o Os acontiados em cavallo se trabalha- 
rom semjyre d& os teerem sempre bem pen- 
sados; e nom os lançarom a pacer, sal- 
vo em estes mezes do anno, a saber. Mar- 
ço, Abril, Maio, e Junho: e todo o outro 
tempo os terom na estada de dia, e de noi- 
te.» Ibidem, Tit. 71, cap. 9. 

Este lie o homem que busco e quero 
Muito desejo tua companhia, 
E sem mais Boldadíi, com muita alegria, 
Pi ometo servir-te como escravo mero 
De noute e de dia. 

CH yic., AÜTO DA mST. DE DEUS. 

Elle não vai il lavrada, 
Elle todo o dia come, 
Elle toda a noite dorme, 
Elle nào faz nunca nada, 
E sempre me diz que ha fome. 

IDEM, AUTO DA FUIllA. 

— «E mandando-os fazer prestes pera 
o dia da paschoa da resurreição, ordena- 
ram cadafalsos sumptuosos e grandes no 
campo onde o torneio havia de ser; cousa 
que então era assaz nova; polo muito tempo 
que havia o nãofezeram; e porque as ou- 
tras festas passadas estavam já de todo 
esquecidas: os novéis velaram suas armas 
na capella vespora de paschoa, e vindo o 
dia, o imperador, imperatriz e Gridonia 
ouviram missa com grande solemnidade, 
e acabada, fez cavalleiro por sua mão a 
Palmeirim de Inglaterra, primeiro que 
a nenhum.» Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. II.— «E comtudo, 
o do Selvage estava tão maltratado das 
mãos dos outros, e este era tão bom ca- 
valleiro, que ambos morreriam naquella 
batalha, se por alli não acertara de vir 
el-rei de Inglaterra, que sahindo aquelle 
dia á caça de falcões, fora do exercido, 
em que gastava os outros dias d'atrás, 
veio ter contra aquella parte onde andavam 
combatendo-se.D Idem, Ibidera, cap. 34. 

Aqui menham rosada, vento quedo, 
Aqui claras, e brandas sempre as agoas, 
A noite trazias tardo, o dia cedo, 

ANT. FEB., ECLOOA 2. 
Entre hum campo, que tem no monte assento. 
Colosso o monte, o c impo Colyssoo, 
Cerra hum pcnhasco, uma caverna fria, 
Donde a noite nãosahe, nem entra o dia. 

JEli. BAniA, I-OLIPnUMO K OALATinSA, est. 1. 
Que havendo tanto já que aj partesvendo, 
Onde o Dia ó comprido e onde breve, 
Inclinam seu proposito e poríia 
A ver 03 berços onde, nasce o dia. 

CAM., Lus., c. i, est. 27. 
Era no tempo alejire, quando entr.ava 
No roubador de Europa a luz phebea : 
Quiíndo um e o outro corno lhe aqueutava, 
E Flora derramava o de Ainalthôa : 
A memória do dia renovava 
O pressuroso Sol, que o céo rodôa, 
Em que Aquelle, a quem tudo está sujeito, 
O sello poz a quanto tinha feito. 

IDEM, IBIDEM, C. It, est. 72. 

Pela arabiea língua, que mal faliam, 
E que FernSo Martins mui bem entende, 
Dizem, que por naus, que em grandeza ígua- 
As nossas, o seu mar se corta e feiide : (iam 
Mns que lá d'ondo sae o sol, se abalam 
Para onde a costa ao Sul se alarga e estende, 
E do Sul para o sol; terra onde havia 
Gente assi como nos da cor do dia.^ 

IDEM, iniDEM. 

Mas ja Ã amorosa estrella sintillava 
Diante do sol claro no horisonte, 
Mensageira do dia, e visitava 
A terra e o largo mar com leda fronte. 

IDEM, IBIDEM. c. VI, eSt. 85. 

Por ti a noite escura me contenta, 
Por ti o claro dia mo aborrece. 

IDEM, ECL. IV, p. 200, ed. de IGüG. 

— tMas Eitor da Silveira com hum 
animo muito grande, e com hum primor 
nunca usado, procedeo nesta viagem de 
feição, que conjundia a todos, porque des- 
que recolheo na sua camara a agua, e o 
mantimento, nunca mais entrou n'ella, e 
se agazalhou tia tolda para dar exemplo 
a todos, visitando duas vezes no dia os 
doentes, que eram muitos, dando lhas em 
quonio houve que, alguma cousa pouca, 
não tomando nunca mais pera si. o Dio- 
go do Couto, Décadas, IV, Liv.i, cap. iv. 

Aqui chegamos, qunndo o Sol dourado 
Para os braços deTethis já descia, 
Do Phlegon, e de Evo arrebatado, 
Que levam a fenecer nelle o dia ; 
O Ceo compunha vespcro inclinado, 
E as eatrollas por tochas íiccendia. 
Vendo ao l'henix do Ceo, que no Occidentc 
Morro por ir )iaacor entre outra gente. 

GAB. PEB. DE CASTUO, ULT.VSSEA, C. III, est. 23_ 

— dSobiose á salla daquelle sátrapa, 
que em publica audiência, c& em dia cla- 
ro roubava {fazey conta) como em vai de 
cavalllnhos.v Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 70. 

O Ceo, o justo Ceo, que lhe he presente 
Do Ifundo a mais occulta synipathia, 
Dos meus olhos aparte a luz do dia, 
Se te não diz a lingua, o que a alma sente. 

J. X. DE MATTOS, niMAS, p. 89 (3." cd.). 

Entrei, Senhor, no Blundo tào malquisto, 
Que indii nào tinha visto 
Raiar nelle a formosa luz do dia ; 
Ejáme falecia 
O piedoso alento 
Do meu primeiro maternal sustento. 

CANC. DE REZ., p. 237. 

Sem ti Baliza estou, como acontece 
A estrangeiro Pastor, que erra o caminho, 
E no meio do monto lhe anoitece: 
Alli a noite passa 
Debaixo de alguma arvoro sozinho 
Esperando impaciento que o sol nasça; 
Mas bemaventurado, que ha de ver 
O dia amanhecer, 
E eu triste, que nào sei 
Quando a ver os teus olhos tornarei. 

IDEM, IBIDEM, p. 284. 

Como posso catar tam perto 
Do que estava tam remoto, 
Se no meio do perigo 
Me dizem que tenho o porto ? 
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Apparecei-me de dia, 
Bens ; mostrai-me o rosto vosso, 
E farei rosto á ventura, 
Que sempre me deu de rosto. 

FBANC. R. LOBO, O DESENGANADO, p. 10. 

O rosto dá, claridade, 
Formozura, e ser ao dia ; 
E enchíoa campos de alegria, 
Gosto, e graça. 

DEM, IBIDEM, p. 220. 

Em mil agonias 
Cercado de abrolhos. 
As noites e os dias 
Me deixam.... 

OABÇÂO, OBRAS, p. 189. 

Um Remendai' cantava todo o dia 
Gáudio era vcl-o ; e ouvil-o, era outro gáudio. 
Que galantear !—Nenhum dos sette sábios 

Tôve maior contento. 
Naò assim seu vizinho, que cosido 
Em ouro, mal Cantava, mal dormia. 

rSANC. M. DO NASC., I.AF., fab. XIX, liv. III. 

Certo caminho 
Foi das fronteiras, correu noite e dia 
As margens do Guadiana, e pelas terras 
De Andaluzia entrou; íl Estremadura 
Castelhana atravessa, e por fim chega 
A um valle formosíssimo, assombrado. 

OAHKETT, D. BRANCA, C. V, Cap. 11. 

— Espaço de vinte e quatro horas, com- 
prehendendo o tempo entre o nascer e o 
pôr do sol. — O anno compde-se de 365 
dias e um quarto. 

— Dia civil, período que começa na 
passagem invisível do sol pelo meridiano 
inferior, isto 6, á meia noute. 

— Dia astronomico, período que começa 
na passagem do sol pelo meridiano su- 
perior, isto é, ao meio dia. 

— Dia n'um sentido indeterminado, sem' 
distinguir, se se tracta do espaço entre o 
nascer e o pôr do sol, ou do espaço de 
vinte e quatro horas. — A semana tem 
sete dias, e o mez trinta. — </. Acabo de du- 
que dias acordou se Ananias o principa- 
dos Sacerdotes, com kuuns dos velhos, de 
hir acusar Sam Paulo.y> Acto dos Apos- 
tulos, cap. 24, § 1, em Inéditos d'Alcohia- 
ça, Tom, I. 

Fremosas, a deus grado, 
Tan bon dia comigo 
Ca novas me disseron 
Que yen o meu amigo : 
Que ven o meu amigo 
En tan bom dia migo! 

CANCIONKIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, n. 21. 

Mandad ante vós chamar 
Ela e mim, algun dia. 

IBIDEM, n. 7. 

Ben soub'amigo per certo 
Que o pesar d'aquel dia 
Vosso que par non avya 
Mays pero foy encuberto. 

CAKC. DE D. DINIZ, p. 119. 

— V Outrossy por quanto prometeo e Ju- 
rou o dito Rey de Portugall que des este 
dia de Sam Joham hautista este primeiro 
que uem Ataa sseis anos primeiros se- 
guintes que a dita Iffante ssa filha faça 
solenemente sas vodas e casse com ho dito 

dom f radarioque e os ponha em huma caza 
Ambos e dous em maneira que dhi em 
diante dormam em huum e coymham em 
huum e faça vida em huum como marido e 
molher devem fazer, n Documento de 1377, 
no Corpo Diplomático Portuguez, p. 365, 
publ. pelo Visconde de Santarém. — 
d Fosto que me o comto dos dias esqueça.» 
Fernào Lopes, Chronica de D. Pedro I, 
cap. 19. — <íE quando acontecer que aa 
dada das Cartas alguma das partes nom 
vier requerer suas Cartas, e Jicarem por 
dar. Mandamos a esse Escripvaô, que as 
que ficarem, que as ponha todas em huma 
arca, de que elle tenha a chave, e o Re- 
cebedor outra chave; e quando em outro 
dia ouver de dar as Cartas, que novamen- 
te feellarem, entom dê as outras, que fi- 
carom; e as que Jicarem por dar, sem- 
pre fiquem em sua guarda fechadas na 
dita arca em tal guisa, que se nom pos- 
sam furtar, nem fazer em ellas outra 
maldade.T> Ordenações Affffonsinas, Liv. 
I, Tit. 10, § 2.—nE a esses Juizes, que 
som, ou ora entrarem per os ditos pelou- 
ros, mandem os ditos Corregedores, que 
tirem logo Inquiriçom sobre os Juizes, que 
sairom o anno passado, e comecem logo de 
tirar a Inquiriçom, e acabem-na do dia, 
elles que entrarem no dito Officio ataa 
huum mez; e enviem-na a Nós no dia, que 
for acabada ataa quinze dias sarrada, e 
asseellada com o seèlo desse Concelho, 
honde tirada for. d Ibidem, Tit. 23, § 
48. — d Que he custume que o Porteiro 
ha de buscar a tinta pera a Chancellaria, 
e vir a ella cada dia a maschar a cera 
pera o seello, o que fazer nom quer: que 
lhe posessemos tal pena de dinheiro, que 
o faça, senom que pague per seu man- 
timento em o dia, que a nom vier mas- 
char, certa conthia pera o que o fezer, e 
assy o fará.D Ibidem, Tit. 62, § lõ. — 
a Se o Reo quiser ahsentar pera outra 
parte, ou a auçom do Autor fosse de tal 
calidade, que perecesse, se a citação nao 
fosse Jeita naquelle dia, ca em tal caso 
valerá a citarão assi feita em á\A feriado 
pera responder no dia naõ feriado: e 
porque ja avemos estabelecido, que o Por- 
teiro não possa citar sem mandado do Jul- 
gador, dizemos que não deve esse Jidga- 
dor mandar citar em dia feriado, salvo 
sendo primeiramente emformado de cada 
huuma das razooens suso ditas, porque o 
deva fazer.n Ibidem, Liv. iii, Tit. 2. 
— dO Cleriguo podu ser citado perante o 
Juiz leiguo por força, que faça em cousa 
alguuma movei, ou raiz, do dia, que a for- 
ça for feita, ate huum anno, e hi deve 
responder, e passado o anno, vaa-o citar 
perante seu Juiz Ecclesiastico, quemo qui- 
ser citar: e esto he custume, e Lny do Re- 
gno, que sempre se gtcardou.» Ibidem, 
Tit. 15, § 7. — iEra de mil trezentos 
trinta e quatro annos, primeiro dia de Se- 
tenãjro, em Lisboa, mandou ElRey Dom 
Deniz, que em todalas Cartas das Porta- 

rias, também de Arcebispos, como de Bis- 
pos, e Cabidos, como de Ordens, como em 
todalas outras pozessem, que nam perdes- 
sem os Mordomos, nem os Porteiros seu 
Direito.D Ibidem, Tit. 96, § 1.— «Man- 
damos qiie esta nossa Ilordenaçom aja lo- 
gar em todolos contrautos suso ditos, e 
cada hum delles, e em todolos contrautos> 
e cazi contrautos, e obrigaçoòes, que fo- 
rom feitas, e celebradas ataa primeiro 
dia de Janeiro da Era de mil e quatro 
centos e cincoenta e tres annos: reservan- 
do aquelles casos, em que ora mandamos 
tornar aquellas cousas meesmas, em 
as partes eraõ obrigadas, que som estas, 
que se seguem, t Ibidem, Liv. iv, Tit. L 
§ 38. 

Muito embora vos seja, 
na boa ora e bum dia 
vejaes vos vossa igreja, 
comenda ou abadya. 

CANO. DE REZ., t. I, p. 2(57. 

— sDas outras tres nãos que hiam de- 
baixo da sua capitania eram capitaeni 
Oonçalo de sousa, Hieronymo Teixeif'^/ 
& loaõ Nunez, com as quaes partio 
Lisboa aos cinco dias Dabril de M. P' 
viij, seguindo sua viagem foi ter aos Me- 
dãos do ouro aos xx. de lulho, onde se 
veo encontrar com elle Duarte de LemoS) 
que hia por sota capitão de Gaorge 
guiar, de quem fica ja feita mençam: 
qual lugar estando sobre ancora lhes de^ 
hum temporal com que Duarte de LemoS 
foi ter a Moçambique, & Diogo Lopei 
ilha de Sad Lourenço, aos quatro 
Dagosto, aos dez chegou a hum cabo » 
ilha, pela banda de fora, a que pos no^ 
de Saõ Lourenço, por ser o dia em 
celebra a festa deste bemauenturado 
cto. Passado este cabo achou humas 
onde vieram ter com elle dous grumei^^ 
da companhia de loam gomez dabreu, 
Português per nome André, & outro " ^ 
noes, per nome Bartholomeu, que lhe con^ 
taram como acontecera o caso da sua mo^^ 
te, dalli leuando consigo estes homens en^^ 
trou no porto de huma pouoaçaõ, ^ 
chama Turrubaia, no qual se vio 
senhor da terra, tê leuou consigo 
Português, per nome Antonio que alíi 
taua dos da mesma companhia. ^ 
uoaçàõ navegou de longo da costa ate 
gar a humas ilhas, a que pos 
sancta Clara, por as achar no mesrno ^ 
alli sahio em terra, & ouue da 9'^^ 
troco de algumas'cousas que lhes dei ^ 
roz inhames, milho, vacas, 
muita carne de veado, (& 
do que tudo a muito naquella 
partio aos xiij dias do mes Doutu ^ ' „o 
tomar porto ate o regno de Ma an 
qual desembarcou em huma ^an- 
vieram ter com elle dous homens 
dara do cabo de saõ Lourenço & 
quefallauão arabia, pera verem ihê 
saberem o que nella auia, os ? 
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dixeram que do lugar onde desembarca- 
ram atte alli naõ viraõ outra nenhuã spe- 
ciaria senam algum ginginre, que nas- 
Cía de si mesmo sem o plantarem.» üa- 
miâo de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. iii^ cap. 1. — aSobreste negocio se 
passaram muitos recados, per spaqo de 

dias, em que Afonso dalbuquerque, 
•Ê Pidetecam tiueram tregoas, a cabo das 
quaes chegou o Çabaim dalcao, com cuja 
vinda se começaram de todo a declarar 
os mouros que ficaram na cidade contra 
■Afonso Dalbuquerque, ate virem as ar- 
mas, pelo que foi constrangido se reco- 
lher ao castello.» Idem, Ibidem, cap. 5. 
— «O que faziam os mais dias tam de 
^uhito, que os nam podiam achar quan- 
do mandaxia acodir aos outros, mas ten- 
do hum dia auiso certo dos Adidis, que 
o* de Oarabia, & de Oleidambram vi- 
''^ham sobrelles, lhes mandou o adail com 
^^tenta de cauallo Portugueses, <& çaide 

sua companhia. D Idem, Ibidem, Part. 
cap. 43. 

Evivo martyrisada ; 
fi tudo o que nam queria 
sam sobgeyta; 
com mil tentos atentada 
faço conta cada dia 
Diuy estreyta. 

D. JOANNA DA O AMA, DITOS DA FEBIEA, p. 86 
(ed. de i872j. 

Blasfemei entonces tanto, 
Qne meus gritos retiuiào 
l*ola serra. 
Mas fíiço conta que perdi, 
Outro dia ganharei, 
E ganharemos. 

CIL VIC., AUTO DA ALMA. 
<^er. Esta iguaria primeira 

Foi, Senhora, 
Guisada sem alegria 
Em triste dia, 
A crueldade cozinheira 
E matadora. 

IDEM, IBIDEM. 
^iaho O namorado sandeu, 

O maior que nunca vi ! 
i^id. Era tanto seu querer, 

Que m'escrevia mil (ãas. 
IDIJM, AUTO DA BARCA DO INFERNO. 

Lcvi. Melhor viva eu e meu filho Jacó, 
Que 8'elle levante daquelle penedo. 
Em dias que vivas, não hajas tu piedo 
Que nunca o encontres com outro, nem so. 

IDEM, DIAL. DA BESUBREIçÀO. 
As vezes vendo virotes, 
E trago d'Andaluzia 
Naipes com que os sacerdotes 
Arrcneguem cada dia, 
E joguem fé os peliotes. 

IDEM, AUTO DA FEIKA. 
Hum annal e huin trintairo, 
tíom raponsos, ladainhas ; 
A 6il fiz todo repairo 
Com missas d'annivcrsario 
Trintas dias. 

IDEM, AUTO DA BAROA DO PURO. 
Casarei rica e honrada 
Por estes ovos de pata, 
E o dia que for casada 
Sahirei ataviada 
Com um brial d'escarlata. 

IDEM, AUTO DA MOFINA MEfiOGS. 

Mal quero por hum soo dia 
a todo o outro dia c tempo 
que a mim poz-se-me o sol 
onde eu soo temia a noute; 
tenho a minha sobre a terra 
debaixo da minha vontade. 

CnllIST. FALCÃO, OBRAS, p. 

E em ysto ser assi 
assaz de razam seria, 
pois tam mal n'aqueste dia 
o seu mandado cumpri 
como o que me a mim cumpria. 

idem, ibidem, p. 12. 

— a For onde tomada uma breve refei- 
ção, que em todo o dia, nem o Arcebispo, 
nem os seus tinhào comido, se partirão de 
madrugada pera Caulão.D Antonio Gou- 
vêa, Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. 
I, cap. 12. — «Eu sou disso; e sabei que 
não ha menos de tres dias que me quizera 
afrontar na boca da trauessa hum galante 
gezerino, e roçamos as conteiras, porem 
não me mudei do meu posto.» Jorge Fer- 
reira, Ulysippo, act. il, sc. 2. — tPorém 
passou assi alguns dias, sustentando-a com 
huma esperança vãa: (que ella mais que 
todalas outras co^isas mantêm o mundo, 
como quem com elle nasceo, com elle ha de 
acabar).D Barros, Clarimundo, Liv. II, 
cap. 1. — «O Outro dia em que esta par- 
tida houvera de ser, estando o Emperador 
com todos aquelles Cavalleiros, que .?e co- 
meçavaõ já a despedir delle, viraõ entrar 
por meio da salla dous Cavalleiros arma- 
dos de todas as armas, sómente as cabe- 
ças traziaõ descubertas.« Idem, Ibidem, 
cap. 12.—«Desta maneira, e com tal tor- 
mento passei espaço de vinte annos (que 
vida naZ se pôde chamar) té que tendo já 
perdido algumas terras com mil movimen- 
tos que cada dia se armavaõ em meu Se- 
nhorio; em huma batalha, juntamente com 
a vida, perdi todo este Império de Gré- 
cia.d Idem, Ibidem, cap. 25. — «Estando 
hum dia o Emperador praticando nas ga- 
lantarias que cada hum tinha pera aquellas 
festas; entrou hum Cavalleiro armado em 
humas armas negras, com dous meninos, que 
seriad da auto annos, vestidos de luto, cada 
hum por sua mão. •» Idem, Ibidem, cap. 28. 
— «Já que a noite se vinha, el-rei se re- 
colheu com a rainha a seu aposentamento, 
e Flerida ao que d'antes tinha, acompa- 
nhada de muitas donas, pessoas de autho- 
ridade pera tal tempo necessarias: e ao 
oídro dia el-rei fez embaixador destas no- 
vas ao imperador Palmeirim, e foi Ar- 
golante, filho do duque de Ortam, irmão 
de Troendos, que morreu por amores de 
Flerida, e logo partiu, k Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim dMnglaterra, cap. 4. — 
«Andando toda a noite bradando por ver 
se acudiriam, mas estavam já tão alon- 
gados, que não o ouviram. Assim foi pola 
floresta abaixo contra onde uns villãos 
faziam fogo, com desejo de se aquentar, 
que a noite era fria: onde esteve prati- 
cando té outro dia coíísas qve lhe pergun- 
tavam.i Idem, Ibidem, cap. 7. — aPorem 

Palmeirim, a que a razão ajudava a sen- 
tir mais a de seu irmão, foi tão triste, 
que nenhuma cousa o fazia contente, pas- 
sando o tempo em ir-se todolos dias pas- 
sar aquella saudade ao longo da praia 
ande o mar batia: com sua idade pouca, 
brincando nas ondas delle, esqiiecia parte 
da paixão, que o apartamento de seu ir- 
mão lhe f§zia.y> Idem, Ibidem, cap. 8.— 
«Palmeirim, que a nestes dias lhe pare- 
cia ser vergonha não sair polo mundo, e 
seguir o que as armas lhe mandavam, e 
o pera que aceitara a ordem dellas, pu- 
nha em sua vontade fazel-o, e não ousava 
sem licença de sua senhora, d Idem, Ibi- 
dem, cap. 17.— a O Principe Floramão, 
a que nenhuma destas cousas consolava, 
com alguns cavalleiros seus amigos, o dia 
da batalha, andando todos envoltos nella, 
se foi ao arraial do duque e mandando 
levar a carreta com a sepultura a uma 
villa porto de mar, que dahi meia legoa 
estava, se embarcou em uma galé, que par- 
tia pera Turquia, e com tempo foi apor- 
tar áquella parte, onde o achou o caual- 
leiro da fortuna, levando sómente comsigo 
tres escudeiros, que o acompanhassem,-» 
Idem, Ibidem, cap. 19.— «Oprimeiro foi 
Oraciano principe de França, a quem og 
amores de Claricia, filha de Polendos rei 
de Thesalia, faziam pôr naquelle perigo: e, 
antes que justasse, tirou um annel do dedo 
com um rubim de muito preço, que lhe ella no 
dia do torneio dera em signal de seu ca- 
valleiro, e o deu aos juizes: vinha em um 
cavallo castanho claro cheio de malhas pre- 
tas, armado d'armas de azul e ouro, no 
escudo em campo verde uma donzella com 
o rosto coberto. E antes que abaixasse a 
lança, postos os olhos nas janellas da im- 
peratriz, affirmando-os em sua senhora, 
disse : Pera cousa tão clara, como é ser- 
des vós mais fermosa que Altea, escuzado 
ê pedir-vos ajuda, Idem, Ibidem, cap. 
22.— «Ao outro dia, despois da vinda de 
Lucenda, estando o imperador á meza, e 
com elle Floramão, que, ainda que naque- 
les dias não estava muito bem disposto, 
veio ao paço por mostrar a vontade, que 
lhe ficára de o servir, e com elle outros 
cavalleiros de preço praticando todos nas 
cousas do cavalleiro da Fortuna, quasi 
por foçanha, tendo-as por tão acima das 
de os outros homens, que as passadas esti- 
madas dantes em muito, agora pareciam 
de menos valor, que pera Floramão era 
assás contentamento ver tanto em extremo 
louvar a pessoa de que fora vencido, e 
de quem o eram tantos, comoatraz se disse, 
antes que o comer se acabasse, entrou pola 
porta um cavalleiro mancebo armado de 
todas as armas, sómente o rosto, d Idem, 
Ibidem, cap. 30. — «Platir meu senhor, que 
é o que vistes que trazia as armas brancas, 
saiu da corte do imperador seu avô em com- 
panhia do principe Floramão, ha poucos 
dias, comproposito de vir a esta Gram-Bre- 
tanha a provar sua ventura nas aventurai 

30 (ed. de 1871). 
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delia,e verse com o camlleiro da Fortuna, a 
que ambos buscavam, que são seus ami- 
gos, e ver suas cavallarias, de que agora 
polo mundo tão grandemente faliam. Hoje, 
sendo o segundo dia, que nesta terra en- 
traram, aquelles outros dous cavalleiros, 
depois de se salvarem, um, que trazia o 
touro branco no escudo, lhes perguntou 
polo camlleiro da Fortuna, se^he dariam 
novas delle.D Idem, Ibidem, cap. 33. — 
«Caminhando sempre contra onde lhe pa- 
recia que a fortaleza do gigante Dramu- 
siando podia estar. Assim andou muitos 
dias sem achar aventura, que de contar 
seja, no fim dos quaes o tomou a noite ao 
pé d'uma montanha alta: junto delia ia 
um valle, que co'a escuridão da noite se 
encobria a frescura delle.D Idem, Ibidem, 
cap. 40. — (íMas tudo isto não prestava, 
que seus companheiros perdiam o terrei- 
ro. Porém Platir, o principe Floramão, 
Francião, Germão d'Orleans, Vernao,Po- 
linardo, Pompides, e Tenebror, que aquel- 
le dia andavam cangados do muito que fi- 
zeram, acudiram contra aquella banda; e 
com sua ajuda tornaram seus companhei- 
ros a fazer tanto em armas, que cobra- 
ram tudo o que do campo tinham perdi- 
do.y> Idem, Ibidem, cap. 40. — «.E as- 
sim envoltos no sangue de seu vencimento 
juntamente com os tres companheiros se 
vieram aos cadafalsos pera acompanhar 
el-rei e a rainha com os mais senhores e 
princezas, que desceram tão acompanha- 
dos de instrumentos, charamelas e trom- 
letas, atabales, e outros de outras manei- 
ras conformes ao dia e a seu contenta- 
mento, quanto pera taes príncipes e ca- 
valleiros parecia necessário.D Idem, Ibi- 
•dem. — (íAquelle dia comeu elrei na sala 
e com elle, polo honrarem o imperador 
Trineo, elrei Arnedos, liecindos e o iSol- 
dão Belagriz. Em outra meza D. Duar- 
dos, Primalião, Vernao, Beroldo, e Flo- 
ramão.d Idem, Ibidem, cap. 47.—«Pal- 
meirim, que o conheceu por haver menos 
dias que o vira, foi ao abraçar; e Flo- 
riano do Deserto a sua mulher. Selvião 
seu filho assim mesmo como joelho no chão, 
cortezia desacostumada antre elles e que 
Selvião não por natureza senão por con- 
versação aprendera: mas ella com lagri- 
mas nos olhos não sabia qual recebesse 
primeiro. Flerida posto que naquella ho- 
ra lhe lembrasse o dia do perdimento de 
seus filhos, e não ficasse tal que tivesse acor- 
do pera nada, todavia com sua turbação 
inda naquella hora lhe pareceu que aquel- 
le era o roubador delles.y> Idem, Ibidem. 
— d Então lhe contou como Dramusiando 
guardára muitos dias o escudo de Mira- 
guarda, e as grandes batalhas que fizera, 
e que por fim de todas viera alli aquelle 
cavalleiro, que pelejando com elle todo um 
dia, se não poderam vencer um a outro; 
e que de noite furtára o escudo do vul- 
to de Miraguarda.)) Idem, Ibidem, cap. | 

E como que cum dedo aos Ceos aponte, 
Com outro no minino, por cscripto 
Teuo dias (diz) ledos o Mundo conte. 

ANT. FEnil,, EGL. VII. 

De Cassia, Myrrha, Incenso, tres molhos 
Queima aqui o triste Sasio cnda dia, 
O gado cardos pasce, pasce abrolhos. 

IDEM, EGIiOQA H. 

Chega-se o prazo e dia assignalado 
De entrar em campo já co'o3 doze inglezes, 
Quo pelo liei j.á tinham segurado. 

CAM., Lus., c. VI, est. 59. 

No reino de Bintão, que tantos danos 
Terá a Mahica muito tempo feitos, 
N'um BÓdia as injurias de mil annos 
Vingarás co'o valor de illustres peitos : 
Trabalhos e perigos iiihumanos 
Abrolhos ferreos mil, passos estreitos. 
Tranqueiras, baluartes, lanças, settas, 
Tudo fico que rompas e submettas. 

IDEM, IBIDEM, C. X, est. 57. 

Um dia que prégando ao povo estava. 
Fingiram entre a gente um arruido : 
Já Chi-isto n'este tompo ordenava 
Que padecendo fosse ao céo subido. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 117. 

— «Aqui se deixou Eitor da Silveira 
ficar alguns dias, em quanto os doentes re- 
frescáram, e convalesceram de todo; e como 
se puderam embarcar, deo á véla pera Or- 
muz, e foi surgir no pouso dejronte da 
fortaleza.y> Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. I, cap. 4. — nE dando esta Jrota á 
véla entrada de Setembro, achando cs ven- 
tos contrários, andáram ás voltas alguns 
dias com muito trabalho, até lhes entrar 
tempo com que chegaram a Barem, salvo 
o Galeão de D. Francisco Deqa, que por 
ser ruim de véla, não pode passar.»Idem, 
Ibidem, Liv. vi, cap. 3. — (íEm huma 
certa Lua perto da nossa Pascoa lança de 
si o mar do Moro huma grande quantidade 
de huma immundicia como minhocas, de 
que todo o mar se coalha: e como os na- 
turaes já esperam por isto com seus bar- 
cos, enchem-os muitas vezes daquillo, e 
fazem hum betume que os sustenta todo o 
anno, e em nenhum outro dia se vê mais. d 
Idem, Ibidem, Liv. vii, cap. 10.— «.ás- 
sentado isto, o Governador em hum dia 
solenne tendo pera isso dado recado aos 
Vereadores, Fidalgos, Capitaens, e of- 

ficiaes da fazenda, e justiça, em sala 
publica investio ElRey Aeiro no Reino 
de Maluco, e o alevantou por esse com con- 
dição, e declaraçaò, que recebia aquelle 
Reino da maõ d ElEey de Portugal, e que 
todas as vezes que o quizesse lho tornaria 
a entregar livre, e desembargado d pessoa 
que elle mandasse, do que tudo se fizeraò 
autos assinados por ElRey, e jurou nas 
mãos do Governador de ser servidor, e 
vassallo d'ElRey de Portugal, elle, e to- 
dos os que delle herdassem aquelle Reino, 
o que tudo se fez com o mór apparato, e 
solennidade que pôde ser.n Idem, Déca- 
das, VI, Liv. I, cap. 4. — H.E como Fer- 
naò de Sousa de Tavora desejava de se 
tomar aqudle anno pera a índia, deu j 

tanta pressa a estas 'cousas, que em 
vereiro poz todo o poder no mar, hindo 
elle no seu galead, e Jordão de Freitas 
no S. Joanilho de Ruy Lopes de Villo^'^' 
bos, e os Hespanhoes repartidos por toda 
a Armada, e as Corocoras de Ternate ein 
que hia hum dos Regedores: e dando a 
vela em poucos dias foraõ surgir no porto 
de Geilolo, aonde o tyranno CatabrunO 
tinha huma fermosa fortaleza, muy 
provida de gente, artelharia, e mantirnen- 
tos pera dous annos, em que elle estava 
muito confiado, esperando pelos Portu- 
giiezes, de cuja jornada elle logo foy 
sado, e por isso se tinha repayrado muito 
á sua vontade: mandando fazer derredor 
do muro muy grandes cavas cheas de es- 
trepes perigosissimos.t Idem, Ibidem, cai>- 
5. — «.Resolvido o dia de sairmos a visi' 
tar, para cumprir com o concilio triden- 
tino e sagrados cânones, que, conforme oi 
doutores, obrigam gravemente, e com Tü,' 
são, porque sendo de direito divino apa^' 
centar as próprias ovelhas, o Espin^" 
Santo em os Provérbios diz que dilig^''^' 
temente conheça o pastor o seu rebanho' 
despedindo-nos do governo, communidd' 
des e coronel; e, por visitas de recado da^ 
pessoas que gosam piatente real, como te- 
nentes coronéis e sargentos-môres, parti- 
mos da cidade de Belem a 19 de dezeii^ 
bro de 1761, pelas tres horas da manha^ 
ao repontar a maré, achando-nos jà ® 
esta hora prevenido da grande attenção « 
obséquio do capitão general, que mandoti 
estar prompta no sitio do embarque a tro- 
pa, e avisadas as jortalezas.■» Bispo d® 
Grão Pará, Memórias, p. 170.— «Avint^ 
e cinco de Fevereiro de 1541, todo o dia 
estivemos surtos n'este ilheo.D Roteiro d0 
D. João de Castro, p. 88. — «Juiz minha 
sorte, que estes proprios dias me faltasset^ 
alguns documentos competentes, ao sugeytO 
da obra,« Francisco Manoel de Mello, ApO' 
logos Dialogaes, p. 55. — « Vendo intey' 
ramente o universo tantas vezes, como 
dias no anno, não vi nunca outras trel 
cousas, que lhe competissem (competisse'»* 
com elle), quanto mais que lhe excedes- 
sem.n Idem, Ibidem, p. 140. 

Deixemos para outro dia 
Os queixumes, que he já hora; 
Que a meu pezar deixo agora 
A elles, e a companhia. 

FRANC. R. LOBO, ECLOGAS. 
* 

— Dia aziago, dia em que o povo cr 
que os máos espiritos exercem as su 
influencias; e n'um sentido geral, > 
máo, funesto. 

Fugir do dia aziago, 
E do frade do condào, 
E mala fugir dos orvalhos 
Da noite de san'João ! 
Que se quebra o incantamento 
Ao pino da meia noite; 
Ao cantar do gallo preto 
Se acaba o contentamento. 

OARRETT. D. BRANCA, C. IV, Cap. 8. 
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— De dia em dia, de um dia para ou- 
tro. 

A ella chamavam Maria 
G ao pastor brisfal, 
G ó qual do dia em dia 
o bem sG tornou em mal. 

CIIHYST. FALCÃO, ECLOGA, (ed. dc 1871). 

— Com de dia, antes de anoutecer. 
■—Dia de anno bom, o primeiro dia do 

anno. 
■— Dia de annos, aquelle em que al- 

guém faz annos. 
-|-Dia critico, aquelle de que pende a 

decisão de alguma cousa. 
— Dia ecclesiastico, começa ás horas de 

^esperas de um dia e acaba ás mesmas 
üo seguinte. 

Dia de foral, dia de audiência. 
~~ Termo Forense.— Dia de apparecer, 

final do prazo, dentro do qual o ap- 
P^llanto se deve apresentar ante o juiz 
para quem appellou. — <iPer muitas vezes 

dqueece viirem aa Corte estormentos 
^ (Agravos, e estormentos, e cartas teste- 
^wnAai-ees do dia do aparecer, e as partes 
Jdzen em elles Procuradores; ou sem pro- 
®^''açoni lhas dam as partes que razoem, 
que os trazem abertos, e soomente pooem 

costas huum razoado, e o levam assy 
Julgador, e se he dia d^aparecer, fa- 

apregoar a parte, e ficam logo con- 
"Wsos, sem em elles mais escrepver: em 

caso como este nom contarom aos Pro- 
'^^'rodores quarentena desso, que a parte 
Vencer, soomente lhe contarom dez, ou vinte 

segundo for o trabalho, e crecimento 
'^sse estormento, em que assy razoou.D 
J"<lenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 45, 
" 8, 

Dia intercalar. Vid. Intercalar. 
. Dia de peixe, aquelle em que a Igre- 
ja ordena abstinência de carne. 
. Dia de jejum, em que se devo je- 
Jiar. 

— Dia de juizo, na Religiaio Christã, 
? ultimo dia do mundo, em que Deus 
y'gará os vivos e os mortos. — «O segun- 

" ^0 advento, he o que também hoje pré- 
^ o Evangelho, no qual (o filho de Ueus) 

® de vir a julgar o mesmo mundo, e ha 
fi ser no dia de Juizo.y> Vieira, Sermões, 

n, Sermões, 15, § 5, n. 489. 
Dia de grande gala, aquelle em que 

®ôrte se veste de gala. 
, Dia de pão por Deus, dia de fina- 

2 de novembro. 
Dia sancto, em que ha obrigaçSo de 
missa, e abstenção de trabalho. 

, • Dia de sermão, a primeira oitava 
paschoa. 

Perpetuo dia, vida, fama perpetua. 
é o meu dia, aquelle ein que 

áspera passar bem, alegre, ditoso. 
ç em dia, ter o suíficiente para 

a dia. = Também se usa, fallando de 
5ç®®oas que estão ao facto de tudo quanto 

; por ex.:—Aquelle sujeito anda 
com as modas. 

— Dia feriado, em que se fecham os 
tribunaes. 

— Dia lectivo, dia em que estào abertas 
as aulas. 

— Dia pesado, em que a atmosphera 
apparece muito carregada. 

— Dia de Corpus, aquelle em que a 
Igreja celebra a instituição da Eucharis- 
tia. 

— Ao romper do dia, ao amanhecer, 
— Bom dia, bons dias, saudação fami- 

liar. 
— Dia de desposorios, de promessa de 

casamento em presença do juiz ecclesias- 
tico, informando-se este da vontade dos 
noivos. 

— PI. Dias. O tempo da vida, ou go- 
verno de alguém. 

Notae o sofifrer d'Elias, 
As pacifnciíis de Job, 
As prisões de Jeremias, 
As fortunas de Jneob, 
E como acabiírào seus dias. 

aiI. VIC., AUTO DA CANANÊA. 
— «Aonde procederão as memoráveis 

guerras, que em nossos dias oprimirão 
Jtalia, assi em Mantua, como no Mohser- 
rato, das qiiaes era Teatro Lombardia, 
sobre cujos campos, se representárão mui- 
tos annos, as lamentaveis tragédias, que 
Espanhoes, Francezes & Alemães, pade- 
ceram a fim de conseruar os interesses de 
suas Coroas. D Francisco Manoel de Mel- 
lo, Epanaphoras, p. Ití. 

— Dias de sueto, aquelles em que os es- 
tudantes são dispensados de assistir ás 
aulas. 

— Homem de dias ou de bons dias, an- 
cião, idoso. 

— Viver' aos dias, viver pobremente. 
— Entre dias, alguns dias espaçados 

do mez^ da semana. 
— Dias de costume, os que se pagam 

de custas pessoaes ás partes, por seu ju- 
ramento. 

— D'as defesos, feriaábs. 
— Dias marítimos, começara ao meio 

dia e terminam ao meio dia do dia se- 
guinte. 

— Dias de demora ou de prancha, aquel- 
les dias, concedidos por Tiso, em alguns 
portos para carga ou descarga de um cer- 
to numero de toneladas. 

— Dias de pregões, aquelles em que os 
bens devem andar em praça. 

— Dias de Javor, os que se costumam 
conceder de espera para o pagamento de 
lettra de cambio, depois do dia do venci- 
mento. 

— Adag.— «Ao quinto dia verás que 
mez terás.v — «Não são todos os dias 
eguaes.í) — «O dia de amanhã ninguém o 
viu,D — «Por Santo André, todo o dia 
noute é.D — «Santa Luzia cresce a noute, 
mingua o dia.» — «Do Natal a Santa 
Luzia cresce um palmo o dia.» — «Em 
bons dias, boas obras.» — «Ao bom dia 
abre a porta, e ao máo te apparelha.n— 

«O bom dia mette-o em tua casa.t — «O 
que se não fez em dia de Santa Maria, 
se faz, ao outro dia.» —«O que se não 
faz em dia de Santa Luzia, faz-se em ou- 
tro dia.» — «Dia de purga, dia de amar- 
gura, r) — «Muitos dias ha no anno.d — 
«Quem casa por amores, mãos dias, peo- 
res noites.— «Vão-se os dias máos, e 
vão-se os bons, e ficam os filhos, e netos 
de ruins Avós.í— «Um dia de frio, e ou- 
tro quente, logo um homem é doente.d — 
«Algum dia Jomos gente » — «Um dia 
melhor, que outro.» — «Não se fez Roma 
em um dia.» — «Quem não tem mais que 
uma camisa, cada sabbado tem mão dia.» 
— «Mais vai um só dia do discreto, que 
cento do néscio.» — «Não ha dia sem tar- 
de.»— «Trinta dias tem Novembro,Abril, 
Junho e Setembro, vinte e oito tem um, 
os outros trinta e um.» — «Cada Aía pei- 
xe, amarga o caldo.» 

DIABALAÚSTIOS, s. m. pl. Composi- 
ção de pós adstringentes, cuja base são 
balaustios. 

DIABALZEMÉR. Vid. Diasene. 
DIABÊLHA, s. /. Planta da familia doa 

tanchagens. 
DIABETE, s. f. (Do grego diabetes). 

Termo de Physica. Vaso munido d'um 
siphão, especie de machina hydraulica do 
vidro. 

DIABÉTES, s. m. (Vid. Diabete). Ter- 
mo de Medicina. Doença caracterisada 
pela emissão d'uma ourina abundante, e 
contendo uma matéria assucarada. 

DIABÉTICO, adj. (Ue diabete, com o 
suffixo «ico»). Termo de Medicina. Da 
natureza dus diabetes 

— Que está aífectado dos diabetes. 
— Substantivãmente: Um diabético. 
DIABÍWHO, diminutivo de Diabo. 
DIÁBO, s. m. (Do latim diabolus). No- 

me dos anjos rebeldes precipitados com 
ISatanaz uo inferno, desde o príncipe até 
aos Ínfimos. — Os diabos do inferno. — 
«O qual a grande pena podem consentyr 
os diabos.» D. Duarte, Leal Conselhei- 
ro, p. 270. 

Branc'Anncs mana, cre tu 
Que, como Jesu he Jesu, 
Era este o diabo inteiro. 

OIL VIC., AUTO DA FBIItA. 

Que homem ha hi da puxa. 
ü' diabo que o eu dou, 
Que o leve em fatiota, 
E o ladrào que m'o gabou : 
E o frade que me casou 
Inda o veja na picota. 

IDESI, IBIDEU. 

S. Ped. Eu creio quo es pastor, 
E os humanos teu gado, 
E o lobo he o Diabo 
Seu oontnlrio e matador; 
E i)0ÍB te mata. Senhor, 
Esta ovelha, 
lucrina-ihe tua orelha; 
Que, scgiindi» seu clamor, 
Algum anju a aconselha. 

rD£H, AUTO DA OANANÊA. 
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— como o diabo o venceo cò taõ 
grande interesse, vieraõ a se concertar, 
que se viesse o Ruy Freire pera Dia, e 
que elle Coge Çojar seria naquella Ilha 
na entrada de Mayo, e que como lá esti- 
vesse, lançasse jteqonha (que lhe logo deu) 
na citerna donde todos hebiaõ, e que tra- 
balhasse por dar fogo á casadapoluora.t 
Diogo do Couto, Décadas, VI, Liv. i, 
cap. 6. — eAssi, que sendo o diabo tão 
scientifico, & único em suas artes, & ma- 
nhas, com razão lhe chama o Euangelista 
por excellencia tentador.y> Fr. Thomaz 
da Veiga, Sermões, Part. i, foi. '20, col. 
1. — <íEste Diabo, segundo os Historia- 
dores Hespanhoes, foi de nação Africano, 
epor ser advendiço, lhe chamaram Geroá.» 
Frei Bernardino da Silva, Defwnsão da 
Monarchia Lusitana, Part. i, cap. 11. 
Vid. Adventicio. — «.Não venha cá outro, 
que fregindo os ovos em papel á candea, 
disse, que o Diabo o atentara.-n Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, 
p. 209. 

Mas o diabo, que jamais nào dorme 
Quando vê gente moça em bom caminho, 
E que nào pára sem fazer das suas, 
E os metter em camizas d'onze varas, 
O diabo ae deu aos diabos todos 
De ver seis rapazetes tam bem postos, 
Tam galhardos e belloa, de sua regra 
Cumpridores fieis, e míiis honestos 
Que o mais honebto monge da Thebaida. 

OARBETT, D. BRANCA, p. 124. 

— Que diabo? expressão de enfado. 
—Figuradamente: Homem muito vivo. 
— Bom diabo, um bom homem. 
— O diabo o dá, o diabo o leva, diz- 

se dos bens que se dissiparam, e se jul- 
gavam mal adquiridos. 

— O diabo não é tão feio como o pin- 
tam, diz-se fallando de qualquer pessoa 
que não é tSo má como a julgam. 

— Ser um pobre diabo, ser um pobre 
homem. 

— Ser da pelle do diabo, ser muito 
máo, muito travesso. 

— Dar-se a todos os diabos, desespe- 
rar-se, enfurecer-se. 

— Ter o diabo no corpo, diz-se dos 
que fazem muitas travessuras, muitas des- 
ordens. 

— Fazer o diabo a quatro, causar gran- 
des distúrbios, desordens. 

— Fazer cousas do diabo contra al- 
guém, fazer-lhe todo o mal possivel. 

— Qtie diabo fizeste, ou disseste, diz- 
se quando se desapprova alguma cousa. 

— Por artes do diabo, sem se saber 
como. 

— Anda o diabo solto, succedem gran- 
des desgraças. 

— AuAa.: d De porta cerrada, o diabo 
se torna,D — aDe pae santo, filho diabo.» 
— tira de irmãos, ira de diabos.» — 
«Pae não tiveste, mãe não temeste, diabo 
te fizeste.y> — O homem he fogo, a mu- 
lher estopa, vem o diabo, assopra.»—nA 

cruz nos peitos, e diabo nos feitos, d — 
«Bi-se o diabo, quando o faminto dá ao 

farto. y> — <íEu como tu, e tu como eu, o 
diabo te me deu.» — «O velho a estirar, 
o diabo a arrugar.» — (i Quando o diabo 
reza, enganar-te quer.n — diabo 
os ratos.— «iVa arca do avarento, o 
diabo jaz dentro.y> — aNao he o diabo 
taõ feio, como o pintam.d — «Nem sem- 
pre o diabo está de traz da porta.í)—«O 
diabo to disse.D — «O mal ganhado, le- 
va-o o diabo.» — o Tal é o diabo como sua 
mãe.D — uBem sabe o diabo cujo jraga- 
Iho rompe.n — n Contas na mão, e o dia- 
bo no coração.» — «Quem o diabo tomou 
uma vez, sempre lhe fica hum geito.» — 
n Minha filha Tareja um diabo a toma, 
outro a deixa.» — tHomem vergonhoso o 
diabo o trouxe ao Paço.» — a Assim an- 
da o diabo ás avessas, e o carro com os 
bois.» — «Asno por lama, o diabo o tan- 
ja; e pelo pó o diabo hnja d'elle dó. — 
«Quem anda em demanda, com o diabo 
anda.» — « Vem o teu inimigo humilhado, 
guarda-te d\lle, como do diabo.» — «Da 
ave de bico encurvado, guarda-te d'ella, 
como do diabo.» — «De ruim homem, e 
dissimulado, guarda-te d'elle como do 
diabo.» — «.Melhor é um pão com Deus, 
que dous com o diabo.» — «Quem diabos 
compra, diabos vende.» — «Mulher que 
dá no homem, na terra do diabo mora. i> 
— « Vá-se o diabo para o diabo, venha 
Maria para casa.» — «Quem tempo tem, 
e tempo espera, tempo he que o diabo lhe 
leva.» — í Vio-se o diabo em soccos, e 
quiz pisar os outros.» — «Morre o boi e 
a vaca, e fica o diabo em casa.» — «No 
rosto de minha filha, vejo quanto o diabo 
toma a meu genro.» 

DIABÔA, s. /. (De diabo). Termo Po- 
pular. Mulher muito resolvida para o mal, 
e viva. 

DIABOLICÁL, adj. 2 gen. Vid. Diabo- 
lico. ç 

DIABÓLICAMiíNTE, adv. (De diabolico, 
cora o suffixo «mente"). Com um espiri- 
to, uma realidade diabólica. 

—Figuradamente: Perversamente, pes- 
simamente. 

DIABÓLICO, adj. (Do latim diabolicus). 
Que vem do diabo. 

— i\láo, maligno.—«Nam queimauam, 
como antigamente, os Santos inteiros,mais 
cortando per elles a gosto de seu diabo- 
lico appetite, ora dos buchos dos braços, 
ora de hum pedaço da espadoa, ora huma 
perna toda, nos proprios olhos do martyr 
a assauam, e comiam: tendo por honra, 
o que sam Lourenço offerecia a Valeria- 
no por afronta. Comida com grita, e fes- 
ta dos soldados huma parte, cortauam, as- 
sauam, e entrauam pela outra.» Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. lõ. — «Era a cruz todo seu thesou- 
ro, este quanto nelles Joy escondido, e se- 
guro, abrem as portas aos imigos: os 
quais achando menos a santa figura, e es- 

[ tandarte de nossa redençam, em cujas 
ajrontas punham até li com diabolico/"* 
ror o termo de suas vitorias, bramion* 

. como feras, ameaçando com terribeis toT- 
mentos aos Christãos se lho nam mostra- 
uam.» Idem, Ibidem.—«For aqui 
ram também a Pílatos acouardando-o com 
o odio, e ira de César, por mais qve o 
Senhor lhe disse que o seu reyno nam erd 
d'este mundo : assi persuadia depois o D&' 
monio aos Emperadores da mesma Bomn 
que perderiam o estado se trocauam a íiíí' 
tiga, e falsa superstiçam dos Ídolos 
verdadeira fé de Christo. E esta diabó- 
lica opiniam foy a que principalmente 
armou os Neroens, os Díoclecianos, & to- 
dos os outros perseguidores da Igreja con- 
tra os Santos.» Idem, Ibidem, Liv. 
cap. 22. — «Assi o fez também o 
to Geroboão, como se conta em o terceifO 
liuro dos Reys: quando leuantando em O 
altar seus diabolicos idolos, começou _« 
persuadir ao pouo que elles cõ sua 
tude, & poder os tinham libertado do 
ptiueiro de Pharao. n Fr. Thomaz da 
ga, Sermões, foi. 80, col. 2. 

DIABORAX, s. m. Termo de Pharm»'''^' 
Composição de pós hystericos, cuja bas® 
6 aborax. 

DIABOTÁNO, s. m. (Do latim diabofi'^ 
num). Termo de Pharmacia. Medicameii' 
to feito de hervas ; emplastro muito coiO' 
posto em que entra principalmente uio 
grande numero de substancias vegete®^' 
Empregavam-no antigamente como rcs^' 
lutivo, maturativo, e fundente.—Não 
em uso. 

DIABBÊTE, s. m. Diminutivo de D'®' 
bo. Rapaz travesso, trêfego, inqui"'"' 
muito máo. 

— Homem vestido e mascarado ® 
diabo. 

DIABRÍL. Vid. Diabolico. 

E venho mui copioso 
Mágico o nigromante. 
Feiticeiro mui galante, 
Astrologo bem avondoso : 
Tantas artes diabris 
Saber quiz. 
Que o mais forte diabo 
Darei preso pelo rabo 
Ao lüante D. Luiz. n 

aiL vic., tom. II, p. 3õ0(ed. deHamburg 

DIABRÍNHA, s. /. (Diminutivo de 
bo). Termo Familiar: Rapariga 
travessa. jv 0 

DIABRYONÍA, s. /. (Do grfgo ^ 
bryonia). Unguento, conhecido t" 
pelo nome de seu inventor, AgryP®' 
base é a bryonia, ou raiz de norça. 

DIABRÓSIS ou DIABROSE, 
grego diahrosis). Termo de Me i 
Erosão. ^'nhrot^' 

DIABRÒTICO, adj. (Do grego 
hos). Termo de Medicina. P 
uma erosão. . Acç^" 

DIABRÚRA, s. f. (De diabo), 
própria do diabo. 
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Cousa diabólica, que parece feita 
por arte do diabo. 

Acção maligna ou maravilhosa, feita 
por supposta arte do diabo. 

Máo cfFeito, cuia causa ó desconhe- 
cida. 

—-Machinação occulta, e perigosa. 
■ Figurada, e familiarmente. Maldade, 

®cç3o maligna, malévola, grande traves- 

■ Antigamente: Força, violência, fúria. 
DIAGA, ant. Dia, espaço de um dia. 

^Collegido por Moraes, no Liv. de Noa 
S. Cruz de Coimbra. 

DIACARTHAMO, s. m. (Do grego dia, 
® <^arthamo). Termo de Pharmacia. Ele- 
ctuario que tem por base o carthamo, 

DIACATHOLICÃO, 8. m. (Do latim dia- 
^^tolicum). Termo de Medicina. Electua- 
'^0 que tem por base o cotholicão. 

.DIACAUSIS, «. /. (Do grego diaJcau- 
Termo Didactico. Excandecencia, ca- 

■•or excessivo. 
t DIACAUSTICO, adj. (De grego dia, 

^ Cáustico). Termo de Geometria.—Curva 
oiacaustica, ousubstantivãmente, diucaus- 

curva caustica por refracção. Vid. 
Cáustico. 

DIACHULASIS, s. f. (Do grego dia- 
^ulalis). Termo de Cirurgia. SoluçSo de 
continuidade nas suturas do craneo, ou 
®eparaç{ío dos ossos que a formam. 

DIACHETO ou DIACHYTO, s. m. Termo 
"C Botanica. Esporeira, espora, planta. 

diacho, s. m. Termo Popular : Diabo. 
DIACHYLÃO, s. m. (Do grego dia, e 

^üós). Termo de Pharmacia. Vid. Dia- 
ÍUilão. 

DIACIDRÃO, s. m. (Do latim diacitron). 
^'drão confeitado. 

DIACODIO, s. m. (Do grego dia, e ko- 
cabeça de dormideira). Xarope pre- 

parado com capsulas de dormideira branca, 
oxtracto de opio, agua c assucar. 

DIACOLOQUINTIDOS ou DIACOLOCYN- 
^HIDOS, s. m. (Do grego dia, e cóloquin- 
^'■dos, ou colocijnthidos). Termo de Phar- 
^^•cia. Electuario purgativo, e quasi dros- 
'^0) que tem por base a coloquintida. 

DIACOMMATICO, adj. (Do grego dia, 
'owima). Termo de Musica. Nome dado 
por Serre a um quarto genero de musica, 

resulta de certas transicções harmo- 
^ícas, durante as quaes a mesma nota, 

cando em apparencia sobre o mesmo 
sobe e desce uma comma. 

lilACONÁDO. Vid. Diaconato. 
WACONAL, adj. 2 gen. (Do baixo la- 

"Q diaconalis). Relativo á ordem do of- 
de diacono. 

^.WACONATO, s. m. (Do baixo latim 
^"íconaíMs). A segunda das ordens sacras; 

^tado de diacono. 
.^agonia, s. f. (Do baixo latim dia- 

Nome de algumas capellas c ora- 
fios quo havia na cidade de Roma, go- 
fiados por um diacono. Eram hospitaes 

viúvos, orfàos, e velhos. 

DIACÓN1C0, s. m. Sacristia. 
DIACONÍSA, s. f. (Do baixo latim dia- 

conissa). Nome que se dava na primitiva 
Igreja ás virgens e viuvas ordenadas pe- 
los bispos, e addictas ao serviço dos tem- 
plos, para collocarem as outras mulheres 
nos seus respectivos logares, despirem 
as baptisandas, e tornal-as a vestir, etc. 

— A mulher do diacono, na primitiva 
Igreja. 

DIACONO, s. m. (Do latim diaconus, 
do grego diàkonos). Ecclesiasticò promo- 
vido ao diaconato, isto 6, ao gráo das 
ordens sacras" entre o subdiacono e sacer- 
dote.—Os diaconos eram encarregados na 
primitiva Igreja de repartir as esmolas 
pelos fieis, e de outros officios ecclesiasti- 
cos. 

DIACOPE, s, f. (Do latim diakopos). 
Termo de Cirurgia. Incisão feita no cra- 
neo por um instrumento cortante. 

DIACOPREGIA, s. /. Termo antigo de 
Pharmacia. Preparação medicinal feita 
com excremento de cabra, que era em- 
pregada nas doenças das glandulas. 

DIACRAKIÂNO, adj. (Do grego dia, o 
craneo). Termo de Anatomia. Que se ar- 
ticula com o craneo. 

— Maxilla diacraniana, a maxilla in- 
ferior, porque está unida ao craneo por 
uma articulação laxa, ligamentosa e mo- 
vei. 

DIACÚSTICA, s. /. (De di prefixo, o 
acústica). Termo do l'hisica. Parte da 
Acústica que estuda a refracçào e proprie- 
dades do som que passa d'um fluido a 
outro, mais ou menos denso. 

DIADÉLPHIA, s. /. (De diadelpho). Ter- 
mo de Botanica. Classe do systema de 
Linneo, que comprehende as plantas de 
muitos estames reunidos pela base em 
duas columnas distinctas. 

DIADÉLPHICO. adj. iDe diadelpho, com 
o suffixo «ico»). Termo de Botanica. Per- 
tencente á diadelphia. 

DIADELPHO, adj. (De di prefixo, e do 
grego adelphos, irmào)T Termo de Bota- 
nica. Diz-se dos estames adunados em 
duas columnas pelos seus filetes, como 
se observa na fumaria; ou em uma só 
columna, ficando um estame solitário, 
como nas favas e ervilhas. Quando são 
adunados em muitas columnas, ou pha- 
langes, como no limoeiro, larangeira, mil- 
furada, cacaoeiro, etc., dá-se-lhes o nome 
de estames pohjadelphos, 

DIADEMA, s. m. (Do latim diadema, 
do grego diadema, de dia, e dein, ligar). 
Faixa branca de linho finissimo com que 
cingiam as suas frontes os reis do Oriente. 

— Figuradamente .• A dignidade real, 
a soberania, a coroa. — Cingir o diade- 
ma. — nDa palmilha do çapato de outra 
vagamundo, me vi em poucos dias collo- 
cado sobre o diadema de hum Monarca!» 
Francisco Manoel de Mello, Apologos 
Dialogaes, p. 

— PI. Termo de Armaria. Os meios 

arcos que fecham as coroas imperiaes e 
reaes. 

DIADEMÁDO, adj. (De diadema, com 
o suffixo «ado»). Termo de Brazão. Que 
tem um pequeno diadema, ou faixa cir- 
cular sobre a cabeça. — Águia diade- 
mada. 

DIADÚCO ou DIADÕCHO, s. m. (Do gre- 
go diadokos). Termo de Mineralogia. Pe- 
dra amarella similhante ao beryllo, a que 
os mágicos o cabalistas attribuiam virtu- 
des extraordinarias. 

DIADOSE, s. f. Termo de Medicina. 
Diminuição ou cessação de uma enfermi- 
dade. 

DIADÓXIS, s. f. Termo de Medicina. 
Mudança ou transformação de uma doen- 
ça em outra, que diíFere tanto por sua na- 
tureza, como por sua séde. 

DIAFA, 8. f. ant. Comida ou dinheiro 
que se dá aos trabalhadores, no fira de 
qualquer trabalho, além do seu jornal; 
gorgeta. = Usa-se no termo de Lisboa. 

DIAFAN... As palavras, que começam 
por diafan..., busquem se com diaphan... 

DIAFONIA. Vid. Diaphonia. 
DIAFOR... As palavras, que comecem 

por diafor..., busquem-se com diaphor... 
DIAFRAGM... As palavras, que come- 

cem por diafragm..., busquem-se com dia- 
phragm... 

DIAGALVES, adj. Diz-se de certa va- 
riedade de uvas. 

DIARARGÁNTE, s. m. Pastilha do as- 
sucar para a tosse, ou dôr de garganta. 

DIAGNÓSIS ou DIAGNÓSE, s. f. (Do 
grego diagnosis). Termo de Medicina. 
Conhecimento que se adquire pela obser- 
vação dos signacs diagnósticos. 

— Termo de Historia Natural. Phra- 
se descriptiva substancial e concisa, en- 
cerrando os principaes caracteres d'um 
genero, de uma especie, etc. 

DIAGNÓSTICA, s. f. (Vid. Diagnosti- 
co). Termo de Medicina. Qualificação de 
uma enfermidade, conhecimento dos si- 
gnacs pathognomonicos que a distinguem 
de qualquer outra. 

DIAGNÓSTICO, adj. (Do grego diagnos- 
tikos, de dia, e gnônoô, conhecer). Ter- 
mo de Medicina. Concernente á diagnos- 
tica, que dá a conhecer o caracter pró- 
prio de uma enfermidade, característico, 
distincto. — Signaes, symptomas diagnós- 
ticos da doença. 

— Substantivamente : Os diagnósticos 
da pneumonia. 

— N'um sentido mais restricto: Opi- 
nião que forma um medico ácerca de uma 
moléstia considerada individualmente. 

DIÁGO. Vid. Diacono. 
DIAGNOSTICAR, v. act. (De diagnos- 

tico), Termo de Medicina. Reconhecer 
pelos signaes diagnósticos uma doença. 

f DIAGOMETRÍA, s. f. (De diagome- 
tro). Comparação das conductibilidades 
electricas. 

f DIAGOMETRICO, adj, (De diagome- 
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tro, com o suffixo «ico»), Que tem rela- 
ção com a diagometria. 

t DIAGÚMETRO, s. m. (Do grego dia- 
geirij conduzir, e metron, medida). Ter- 
mo de Physica. Apparelho para compa- 
rar as conductibilidades electricas do di- 
versas substancias. 

DIAGONÁL, adj, (Do latim diagonális). 
Termo de Geometria. Que vae d'um an- 
gulo a um outro, n'uma figura rectilinea. 
— Linha diagonal. 

— Termo d'Armaria. A linha recta ti- 
rada do canto direito do chefe de qualquer 
escudo ao esquerdo do contra chefe, ou do 
canto direito d'este ao esquerdo d'aquelle. 

— 8, f. Linha tirada de um angulo a 
outro angulo opposto, em uma figura re- 
ctilinea e quadrilatera, passando pelo cen- 
tro d'ella. 

DIAGONÁLMÈNTE, adv. (De diagonal, 
com o suffixo «mente»). De um modo 
diagonal. 

DIAGRÁMMA, s. m. (Do grego diagram- 
ma, de dia, e graphein, traçar). Termo 
de Geometria. Figura ou construcção de 
linhas que servem de demonstrar uma 
proposição. 

— Termo antigo de Musica. Nome que 
se dava antigamente ao que os músicos 
modernos chamam escalla, gamma, ou 
systema. 

— Termo de Historia Natural. Peixe 
do mar da índia, de barbatanas ósseas e 
corpo oblongo, pintado de preto e branco. 

DIAGRAMMÍSMG, s. m. Termo de An- 
tigüidade. Especie de jogo de damas, 
usado entre os gregos. 

DIAGRYDIO, s. m. (Corrupção de da- 
crydiura, do grego dakrydion). Termo de 
Pharmacia. Nome dado antigamente á es- 
camonéa, preparada encerrando o sumo 
espremido e sêcco do convolvulus scam- 
monia, de Linneo, era um marmelo, e fa- 
zendo cozêl-o debaixo das cinzas quentes ; 
depois tirava-se do mesmo a escamonéa 
que se fazia seccar, e ficava, por conse- 
qüência, unida ao sumo do marmelo. 

— Diagrydio glicyrrhisado, mistura de 
escamonéa com extracto de regoliz. 

—Diagrydio escamonéa que 
se expoz ao vapor de enxofre ardendo. 
Todas estas preparações são hoje em dia 
pouco empregadas. 

DIAL, adj. 2 gen, (Do latim dialis). 
Que se faz cada dia, quotidiano, diário. 

— Termo da Antigüidade. Sacerdote 
de Júpiter em Roma. 

— Ceia dial; banquete dos flamines 
nas festas de Júpiter. 

DIALÉCTICA, s. f. (De dialectico). Ter- 
mo de Lógica. Arte de raciocinar, de in- 
dagar a verdade com exactidão, parte da 
philosophia, que ensina as regras do ra- 
ciocinio. Vid. Lógica, que é hoje o ter- 
mo mais usado. 

E osgrimi c'os primeiros flispntautes 
De liolouha e Paris ! A mim, birbantes, 
A mim !... E no ardor da dialectica, 

Com pés e màos fallava, e combatia 
Imiifíinarios zoiloa, atrevidos, 
Petulantes, ignaros aristarchos. 

GAKUET, D. BKANCA, Cap. 2. 

DIALÈCTICAMÈNTE, adv. (De diale- 
ctico, com o suffixo «mente»). Segundo 
os princípios da Dialectica; logicamente. 

DIALÉGTIGG, adj. (Do latim dialecti- 
cus). Que diz respeito á dialectica. 

— S. m. O que sabe dialectica. 
DIALÉCTO, .s. m. (Do grego dialektos). 

Linguagem, idioma particular de um paiz, 
província, colonia, etc., derivado e alte- 
rado da língua geral da nação, mas dif- 
ferente d'ella, na pronuncia, accentuação, 
nas desinencias dos nomes ou dos verbos, 
etc. Os gregos tinham quatro dialectos; 
o attico, o jonico, o dorico, e o eolico. 
Herodoto escreveu a sua historia em jo- 
nico ; Thucydides em attico. 

DIALIAS, s. /'. pl. (Do latim dialis). 
Termo de Antigüidade. Festas de Juno 
instituídas por Numa. 

DIALLAGE, s. f. (Do grego diallage, 
divisão, separação). Termo de Míneralo- 
gía. Nome dado por Haüy a uma pedra 
laminosa, por causa da diíferença que se 
observa nas suasjunturas naturaes. Tam- 
bém se dil o mesmo nome ao chorlo fo- 
lheado de Born, ao feldesphatho verde de 
Delislé, á esmaragdita de Soussure, e á 
esmeraldita de Uauhenton. 

DIALOGÂDO, adj. (De dialogo, com o 
suffixo «ado»). Exposto em dialogo. 

DIALOGÁL, adj. 2 gen. (De dialogo, 
cora o suffixo «ai»), Dialogico, perten- 
cente a dialogo; que se tracta em fôrma 
de dialogo. — Os Apologos Dialogaes de 
D. Francisco Manoel de Mello. 

DIALOGALMÈNTE, adv. i De dialogai, 
com osuffixoimente» i.Era fôrma dialogai. 

DIALOGIA, s. f. Repetição na phrase de 
palavra que tem dous sentidos era ambos 
elles. 

DIALÓGICO, adj. (De dialogo, com o 
suffixo «ico»). Estylo dialogico;—Cathe- 
cismo dialogico. 

DIALOGÍSMO, s. m. (De dialogo, com 
o suffixo «ismo»). Arte, o genero do dia- 
logo. 

DIALOGÍSTA, s. 2 gen. (De dialogo, 
cora o suffixo «ista»). O que escreve diá- 
logos ; o que põe em dialogo algum as- 
sumpto. 

DIALOGÍSTICO, adj. (De dialogo, com 
o suffixo «ico»). Que pertence ao dialogo. 
— Fôrma dialogistica. 

DIALOGO, s. m. (Do latim dialogus). 
Discurso, entretenimento, conversação de 
viva voz, ou por escripto entre duas ou mais 
pessoas. — «E os C.ipftães acabam os seus 
tres annos,e vam-sepera Portugal cheios de 
ouro, deixando as fortalezas estragadas, 
e os vizin^tos escandalizados com suas des- 
ordens, e tyrannias, e a terra de guerra, 
e sem provimentos, e os moradores com os 
trabalhos, e sem proveitos; porque esses 
poucos que tem, ha homens tão zelosos do 

serviço do Hey, e tão amigos de sua fr' 
zenda, que lha querem accrescentar com 
diminuição da de seus vassallos, dando 
alvitres pera isso, que todos vem a redun- 
dar em proveito dos Capitaens; e rara- 
mente neste negocio de accrescentar sefàl^'^ 
verdade ao Èey; porque como tratam de 
seu particular ou pera enriquecerem, ou 
pera medrarem, viostram os proveitos, ^ 
encobrem as perdas ; e as que os lleys 
sentem são as de seus vassallos, jm® 
dos desejam de apoupar, e conservar, por- 
que Rey de vassallos pobres não pôde ser 
rico, e as perdas que estes desejosos de 
enriquecer o Rey lhe encobrem, debaixo 
de hum pequeno de dourado, he como pi' 
rola dourada, que se o Rey a mastigai 
Jorçadamente, lhe ha de amargar, e como 
Catholico, e Christão ha de sentir as per- 
das de seus vassallos: estas^ perdas, e cre- 
censas nôs alguma hora apontaremos se 
nos cahir a-pelo, posto que muito clarO'' 
mente o temos já feito no nosso Díalog" 
do soldado pratico.» Diogo do Couto, De* 
cadas, IV, Liv. viii, cap. 1. 

DEALTHÈA, ou DIALTER. s. m. (f» 
grego dia, e althaia). Unguento que tetf 
por base a mucilagera de althea ou ma'" 
vaisco. 

DIAMANTÁDO, adj. (De diamante, coW 
o suffixo «ado»). Similhante ao diamante- 

DIAMANTAR, Vid. Adiamantar. 
DIAMANTE, s. m. (Do latira adamn^' 

tem). Termo de Mineralogia. Pedra pi'®' 
ciosa de uma transparência cxtraordm^' 
ria, e a mais rija, pura, pesada, brilhante^ 
e cai'a de todas as matérias conhecidas! 
grava todos os outros mineraes ; rcfraüg® 
e decompõe melhor a luz que os denia'® 
corpos transparentes : adquire pela fricÇ'!'' 
a electricidade vitrea: oíFerecc a 
de um octaédro regular na sua fôrma p""' 
mitiva, c a de um tctraédro regular d» 
sua molécula integrante; arde, exposto ^ 
ura fogo violento, sem deixar resíduo sen 
sivcl; e, segundo os experimentos dos ciü' 
micos modernos, parece que é o carbon® 
puro, no seu mais alto gráo de conden' 
sação. Vid. Carbone. „ 

— Os diamantes mais estimados saO 
os que vêm de Golconda o Visapor; ai" ^ 
que os puros sejam brancos, limpi<l<'®', 
alguns ha que offerecera um reflexo c 
de rosa, de laranja, amarello, verde, 
lado ou escuro; poréra a sua dureza 
faz distinguir das outras pedras preciosí'®* 

Estava o Padre ali sublime e dino, 
Que vibra os feros raios de Vulcuno, . 
N'iim assento de estrellas crystallino, 
Com gesto alto, severo e soberano : 
Do rosto respirava um ar divino, 
Que divino tornava um corpo humano ; 
Com uma coroa e sceptro rutilante, 
De outra pedra maia clara que diatnante, 

CAM., LUS., c. I, cst. 22. 

Mastigam os cavallos, cscumando, 
Os áureos freios com feroz sembrante . 
Estava o sol nas armas rutilando 
Como em crystal ou rígido diamante ; 
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Mas enxerga-se n'um en'o«tro l)ando 
Partido desigual e dissonante, 
I)oB onze contra os doze : qu indo a gente 
Começa a alvoroçar-se geralmente. 

IDEM, IBIDEM, C. VI, Bst. 62. 

Do aurifero Rrazil mostra-lhe abertas 
As profundas entranhas, 

Pinta-lhe os dons, repete-lhe as offertas, 
Que tu finges tamanhas : 

Azues sufiras, rigiJos diamantes, 
Iricendid «s granadas, 

Inda as humidas pérolas brilhantes 
Nas conchas prateadas. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 119 (3.* ed.). 

Es diamante fino, 
liesplaiidecente, forte, limpo, e puro, 
Da valor peregrino, 
Estimado por nobre, claro, e duro. 

PUANC. K. LOBO, O DESEN9ANAD0, p. 125. 

■— <lE porque como o esperar, quando 
Itiva os sentidos de huma parte a 

^tra, e além disso elle estava com sede, 
/oi direito ao lago; e debruçando-se 

para hehiir, pegárad delle pelos braços, e 
^ (ítastáraõ para Jóra; e voltando o rosto 
'^10 que eraõ a Cortezia, com quem antes 
fo,lára, e outra dama muito mais Jormoza 
no parecer, e melhor vestida no traje, 
porque trazia humas roupas á maneira 

Cabaia Fersiana de setim azul claro, 
meado de estrellas de prata; o toucado 

estranho, porque trazia o cabello em 
^'''o.nças feito em hum annel, e no remate 

tésta hum diamante de muita luz, no 
humas pontas de ouro á maneira de 

'^oroa, nos pés espartenhas de seda azul 
domadas em laços com bololas.-a Idem, Ibi- 

p. 1Õ4. 
■—Diamante rosa, chapa, ou tahla, o 

^^6 6 lavrado em facetas, por uma par 
íicando raso ou plano da outra. Ao que 

o fundo e a parto superior lavrada 
facetas dá-se o nome de brilhante. 

— Diamante fazenda, o que é miúdo, 
grosso de valor mediano. 

— Diamante refugo, o do menor va- 
'"r, o menos estimado pela sua transpa- 
■^Bticia, côr, etc. 

■— Diamante beneficio, o do meia esti- 
'^ação entre a fazenda e o refugo. 
,, — Diamante bruto, não lavrado ou po- 
lido. 

— Anel de diamantes, anel cravejado 
diamantes. — a Quem deu hum anel de 

diamantes em huma caixinha de veludo, 
nàn desse também a caixa, como deu 

° (inelh^ Francisco Manoel do Mollo, Car- 
® de Guia de Casados. 

Figuradamento: Engenho, talento 
'^^■tui-al^ sem cultura. 

"— i^eça de páo triangular cuja ponta 
®stíi entre os eixos da moenda, das can- 
*^^8 de assucar, com a base para fóra : 
Obre ella entra e passa a canua que se 

moer entre os eixos, para não ir ter 
''^teira por baixo d'elles. 
j Termo de Artes e Offlcios. Cousa 
^^rada em facetas; lórma angular que 
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SO dá ás pedras empregadas em certas 
obras. 

— Ponta de diamante, pedacinho de 
diamante de que se servem os vidraeei- 
ros para cortar o vidro ; ponta de aço mui 
aguda e rija que termina facas, punhaes, 
e que podem passar uma moeda de co- 
bro, etc. 

— Diamante do broquel, embigo de me- 
tal no centro do seu disco ou face exte- 
rior. 

— Diamante da rodella, peça d'aço 
adiamantado no meio d'eUa. 

— Diamante do artilheiro, agulha. 
— Trabalhar em. diamante, diz-se dos 

relogios em que o eixo do escape se vol- 
ve sobre um diamante. 

— Figurada e familiarmente; Diz-se 
dos estomagos robustos, que digerem bem 
toda a sorte de alimentos. 

— Ser de diamante, ser duro, rijo, im- 
penetrável, inflexivel, insensível. 

No Touro entrava Phebn, e P/ogne vinha; 
O corno de Acheloo Flora entornava ; 
Quando o Amor soltava 
Os tios d'ouro, as tranças encrespad is. 
Ao doce vento esquivos; 
0:i olhos rutilando cliainmas vivos ; 
E as rosas entre a neve semeadas ; 
Co'o riso tão galante, 
Que hum peito d"síiz''.ra de diamante. 

CAM. , CANO. 7. 

DIAMANTINO, adj. (De diamante, com 
osuffixo «ino»). Pertencente ao diamante. 

— Figuradamente: 
Tn só, tu forte Amor abrir pudeste 

A Porta Diamantina, 
Sahir á luz do Sol P u tão fizeste 

A buscar l'roserpina : 
Quantos D^oses, em fim, quantos humanos 

Sentirão teu estrado V 
Digão-ni) os Grego?, di;íã!'-no os Troianos, 

E dize-o tu, Carthago. 
J. X. DR MATTOS, HIMAS, p. 1,33 (3.* cd.). 

— Districto diamantino, onde ha, e 
se buscam diamantes. 

— Termo Poético. Duro, rijo, impene- 
trável, inflexivel, insensível. 

DIAJfHNTÍSTA, s. m. (Ue diamante, 
com o suffixo oista»), Lapidario que tra- 
balha em diamantes, e que os compra ou 
vende. 

DIAMÃO, s. m. ant. Diamantn. 
t DHM\STrGASE, s.f. Termo do My- 

thologia Antiga. Festa que so celebrava 
em Lacedemonia em honra do Diana, e 
cuja principal ceremonia consistia em 
açoutar sobre o altar da deusa, primeira- 
mente a 11 ir da infancia esparciata, e pelo 
tempo adiante os lllhos dos escravos, os 
quaes succedia muitas vozes expirarem 
durante a ílagellaçíto. A ? victimas d'oRta 
cruel superstição eram enterradas com co- 
roas em bignal do alegria e triumpho. 

DIAMKTHAL, adj. 2 (jen. (De diâmetro, 
cora o suffixo «aln í. Portencente ao diâ- 
metro. 

DIAMETRÂLMftNTE, adv. (De diame- 
tral, com o snftixo «mente»). Do um a 
outro extremo do diâmetro. 

— Figuradamente: Em opposição di- 
recta, e perfeita, como é a dos extremos 
do um diâmetro. — Gênios diametral- 
mente oppostos. 

DIÂMETRO. s. m. (Do grego diâmetros, 
de dia, e metron, medida). Termo dc Geo- 
metria. Linha rrcta q io vai d'am ponto 
da circumferencia dc um circulo ao ponto 
opposto, passando pelo centro. 

— Termo d'Astronomia. — Diâmetro 
apparente, angitlo em que os raios lumi- 
nosos vindo de dons pontos diametral- 
mente oppostos do disco dc um astro, se 
cruzam no ponto de mira. 

— Dimensão transversal de diversos 
objectos. —• O diâmetro da cabeça. 

Porfm com seu diâmetro mais breve 
Tem etfeitoB de nós mais conhecidos, 
Como o crist ii, que a luz em si recebe 
E delle os raios sahem inaii unidos. 

It0I.IM DE MODBA. NOV DO HOMEM, C. IV, CSt. 5. 

— Diâmetro de uma coltimna, linha re- 
cta que se tira de um dos pontos da cir- 
cumferencia, a um outro, passando pelo 
centro. —í/ma columna para ser regiãar, 
deve ter pdo menos set'i diâmetros de al- 
tura. 

— O diâmetro de umt pilastra, é a lar- 
gura da sua face. 

— Loc. ADV.: Em diâmetro, em sen- 
tido contrario. 

DIAMORO, s. m. Xarope preparado com 
mel, e sumo de amoras, que se empre- 
gava em gargarejos contra as anginas. 

DIAMÚSGO, s. m. Termo antigo de 
Pharmacia. Medicamento que tinha por 
base o almisear. 

DIANI, s. f. (Dl) latim Dlanrí). Termo 
do ]\íythologia. Doosa da caça, fillia do 
Júpiter, e de Latona, e irm?! do Apollo; 
tinha o nome de Ilecate nos infernos, de 
Lua no ceo, e de Diana na terra; além 
d'eatos, tinlia outros nomes, segundo os 
logares em que a adoravam ; era consi- 
derada como a doosa da castidadc); era 
tam pudica que motamorphoaeon Aeteon 
em veado pela ter visto n'um banho ; an- 
dava continuadamente na caça, e habi- 
tava nos bosques, seguida duma mati- 
Iha do cães; representam-na algumas ve- 
zes n'um carro puchado por enrças, do 
um arco, e d'uma aljava cheia do freehas, 
e com um crescente na cabeça. Esta deo- 
sa tinha em Epheso o templo mais so- 
berbo que então se tinha edificado no 
mundo. —«Ca se afermeteo hmm Ouri- 
ves. que obrava de prata, e fizia tenplos 
de prata a Diana, e ganivi-am todolns 
meestres daqnMn obra mny grande algo 
com el.í) Aoto dos Apóstolos, cap. 10, § 
24, em Inéditos d'Alcobnça, Tom. i. 

O Mom de&quaeí! t".mbem segue Diana, 
Qiieao longo com su:'S Niiniih 'svay c".çatido. 

ANT. FKn , EOI.OOA, 1ÍV. l. 

Vós castipiiinac Niinphas Diana. 
IDEM. SANTA COMIU. 
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Olaia he mais formosa, e soberana 
Que Lucrecias, e Helenas ; 
Mais pura que Diana, 

Mais suave, que jis nove Irmans Camenas: 
Ella lio por quem, de suspirar não canço, 
Por quem enfreio o vento, e o mar amanso, 

Dizendo minhas mágoas. 
Por quem do claro Téjo 

Co meu amargo pranto turvo as ngoas 
O dia que a não vejo. 

J. Z. DE MATTOS, BIMAS, p. 297 (3.' cd.). 

— a A ti devem ellas a cantiga (disse 
Rizen) e a mim outra tençad: e pois em 
seus louvores se gastou tam mal o tempo, 
passemos da outra parte do rio a ver a 
festa, que hoje fazem as Ninfas, e pasto- 
ras, dedicadas a Diana, que he lá toda a 
Âldea, e naõ se podem perder os jolga- 
res deste dia. E pegando pelo cajado a 
Florido, o fez levantar, e a Lereno traz 
elle, e iodos tres guiáraõ para o lugar da 
festa, que era junto ao templo de Diana 
no mais fundo do valle entre os arvoredos 
que cercaõ o rio, e por onde hum graciozo 
ribeiro lhe entrega as cristalinas aguas, 
que traz do pé da montanha: e porque 
toda a relvá, que á sombra das boliçozas 
ramas florecia, estava cheia de pastores, 
paráráò os companheiros ao pé de huns 
salgueiros, onde ouvirad cantar duas jms- 
toras, vestidas de verde em companhia de 
Menalio, que naõ estava pouco louçad en- 
tre ellas j e em graça dos ouvintes foraõ 
adiante com mais confiança, e a cantiga 
era esta: 

Dezejo o que naõ mereço, 
E o que naõ posso esperar; 
Mas naõ sei naõ dezejar. 

FKAKC. lí. LOBO, PRIMAVEEA, p. 198. 

— Poeticamente : A lua. 
— Na linguagem dos alchimistas. A 

prata que também se chamava a lua. 
— Termo de Chimica antiga.—Arvore 

de Diana, reunião de cristaes, produzida 
por uma dissolução de nitrato de prata e 
de mercúrio. 

DIANDRÍA, s. f. (Do di prefixo, e do 
grego aner, estame). Termo de Botanica. 
Segunda classe do systcma botânico de 
Linneo, assim chamada por encerrar plan- 
tas cujas üores só têm dous estames. 

DIANDRICO ou DIANDRO, adj. Termo 
de Botanica. Que tem dous estames. 

DIÁNTE, adv. (De de, e ante). Denota 
anterioridade de logar, á frente ; na frente. 
— <iE andava sempre em lugares solitá- 
rios, epassos saudosos; e alli fazia amar 
qualquer cousa que se representava diante 
d'aquelle coitado, que vencia (assi como 
fez a Clarimundo.D Barros, Clarimundo, 
Liv. II, cap. 14. — '!(E com estas palavras 
sobreveio-lhe huma ousadia segura naõ só- 
mente per a commetter o que tinha diante.» 
Idem, Ibidem, cap. 2õ.—«Senhor Clari- 
mundo, disse o maior delles todalas cau- 
sas que nos tem contado vosso amo, e nosso 
pai Drongel, eraõ como hum sonho, e se- 
melhant^a que se imprime na fantesia d'al- 

gumas figuras que vos fazem por amos- 
traçoens: a realidade das quaes nós co- 
meçamos agora a sentir vendo a vós, e as 
armas que trazeis, e aquella donzella, ca- 
vallos, e outras cousas que temos diante, 
e em vossa companhia vieráò: e inda que 
alguma imaginaçaõ andasse na nossa fan- 
tesia, como das cousas que homem nella 
pinta; eu creio que naõ poderiamos dizer, 
isto saõ armas, aquillo cavallo; se Deos 
naõ obrara com nosco taò miraculosamente 
como o tem feito na nossa criaçaõ, e d'a- 
qui vem sabermos o nome a todas estas, e 
naõ nos espantaremos do parecer, e feiçad 
dellas.D Idem, Ibidem, cap. 28. — « Tri- 
neo, que passou diante, j'ez tanto entre os 
cavaleiros que levavam Agriola e a rainha, 
que os desbaratou juntamente com ajuda 
de Palmeirim, que inda lhe soccorreu a 
bom tempo. Este Farnarque tinha uma ir- 
mSa chamada Eutropa, tão gram sabe- 
dora nas artes d'encantamento, que em seu 
tempo passou todas as pessoas de seu of- 
Jicio.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
dlnglaterra, cap. 2. — «.Qando ás vezes 
ponho diante dos olhos os muitos e gran- 
des trabalhos e injortunios que por mim 
passarão, começados no principio da mi- 
nha primeira idade, e continuados pella 
mayor parte e milhor tempo da minha 
vida, olho que com muita razão me posso 
queixar da ventura.« Fernão Mendes Pin- 
to, Peregrinações, cap. 1. 

Torna para detraz a nau forçada, 
Apezar dos que leva, que gritando 
Marcam velas, ferve agente irada, 
O leme a um bordo e a outro atravessando : 
O Mestre astuto em vão da popa brada, 
Vendo como diante ameaçando 
Os estava um tnarimito penedo, 
Que de quebrar-lhe a niíu lhe mette medo. 

cAM., Lus., e. ir, est. 24. 
Qual diante do algoz o condemnado, 
Que já na vida a morte tem bebido. 
Põe no cepo a garganta, e já entregado 
Espera pelo golpe tão temido : 
Tal, ãiaide do Príncipe indignado, 
Egas estava a tudo ofterecido, 
Mas, o Rei vendo a estranha lealdade, 
Mais pôde em fim que a ira a piedade. 

IDEM, IBIDICM, C. lU, CSt. dO. 
Com tal milagre ca ânimos da gente 
Portugueza imflammados, levantavam 
Por seu Rei natural este e.xcellente 
Principe, que do peito tanto amavam ; 
E diante do exercito potente 
Dos imigos, gritando o céo tocavam. 
Dizendo em alta voz :—Real! Real, 
Por Aíibnso alto Rei de Portugal...— 

iDEJi, iniDHM, c. in, est. 46, 
Já descoberto tínhamos diante 
Lá no novo hemispherío nova estrella, 
Não vista de outra gente, que ignorante 
Alguns temijos esteve incerta d'ella : 
Vimos o parte menos rutilante, 
E, por falta de estvellas menos bslla, 
Do pólo fixo, onde inda se não sabe 
Que outra terra comece, ou uuir acabe. 

IDEM, lUlDEM, c, v, est. 14. 
Mas já a amorosa estrella scíntilava 
Diante do sol claro no horisonte, 
Mensageira do dia, e visitava 
A terra c o largo mar com leda fronte : 

A deosa que nos céos a governava, 
De quem foge o ensifero Orionte, 
Tanto que o mar e cara Armada vira, 
Tocada junto foi de medo e de ira. 

IDEM, IBIDEM, C. VI, CSt. 85. 

De Xerez rouba o campo, c quasi alaga 
Co'o sangue do seus donos castelhano ; 
Mas olha RuiPereii a, que co'o rosto 
Faz escudo ás galés, diante posto. 

IDEM, IBIDEM, C, VIII, BSt. 34. 

— H.E topiando á nossa historia, Dio- 
go da Silveira foi passando adiante, « 
embaçou o Estreito de Pérsia, e foi de- 
mandar Mascate, aande haviam de ficaT 
os Galeões : no porto achou João Fernan- 
des o Tafid, que indo diante huma náo, 
que lhe disse que trazia cartas, e pedin- 
do-lha o achou falso, pelo que a reprezou 
até chegar o Capitão mór que a jidgoii' 
por perdida, e se vendeo naquelU porto, 
e montaria tudo o que tinha sete mil cru- 
zados.y> Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv- 
VIII, cap. 5. — íE como era grande ho- 
mem de cavallo, e de muito aniino, e es- 
forço, tanto que quebrou aquella primeiri^ 
fúria dos inimigos, que se acháram em- 
baraçados com aquelle atrevimento, foi->^ 
recolhendo com grande ordem, levando to- 
dos os de pé diante.» Idem, Ibidem, 
X, cap. 4. — «Os de pé romperam batct- 
lha com os Mouros, de que derribáro/''^ 
muitos das primeiras surriadas da arca- 
buzaria. Christovão de Figueiredo, e 
guel Froes andáram sempre diante de 
suas companhias, trazendo tanto o tento 
em os seus, como em os inimigos.ii IdeiD) 
Ibidom, cap. 5. — «Que ElRey lhe tinhO' 
feito merce daquella Ilha, e que ficav<* 
pera hir tomar posse delia, e que o 
disto mais estimava era ficar taõ seu vi' 
sinho pera de mais perto o servir, 2^® 
lhe pedia muito tivesse lerahrança da suU 
taõ antiga amisade, e que entendesse 
todos os Fortuguezes teriaõ nelle iwMf* 
tos favores, e gasalhados, assim em suas 
fazendas, coma em tudo o mais que 
delle cumprisse, e que aquelle Capí^^ 
que mandava diante lhe faria merce 
vorecer, e ajudar, e que o tratasse coi^o 
seu vassallo, ^íorque hia fazer certo^ 
negocias que lhe impartavaõ, pera o 
lhe havia de ser necessário seu fa^"''' 
e qiíe se naõ pejasse com elle, porque n 
hia senaõ pera o servir, n Idem, DesadaSi 
VI, Liv. I, cap. 6. 

Todos são sabedores de meus males, 
Que o mal soffrido Amor anda contando, 
Sem cu querer, por montes, e por vales: 
Diante de mini vai , 
Por onde quer que eu vou, como lançando 
Triste pregão de alguém, que a morrer s-t • 
Apôs delle suspiros magoados 
De tristeza espalhados 
Deito por toda a parte. 
Sem que jií mais de suspirar me farte. 

J. X. DE MATTOS, UIMA3, p. 289 (3." 

o que he verdadeiro amante 
Naõ se tunda na esperança ; 
Só seu querer póem diante, 
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E se por ventura alcança 
Sem ventura lic mais constante. 

FRANC. KODRieDKa LOBO, PRIMAVEBAS. 

■— Para diante, n<a clirecçSo dianteira; 
para a frente. — «.Fernão de Sousa de Ta- 
vora, que naõ sabia o que hia em Tido- 
're, ficou apaixonado cuidando que este re- 
^do de Èuy Lopes de Villalohos era es- 
tar arrependido dos concertos que estavaõ 
feitos: e disse ao homem que dissesse a 
«ew amo, que aquelle recado lhe hoKvera de 
fnandar primeiro que partira de Terna- 

e que pois já estava tao perto, naõ ha- 
de deixar de o ver, e visitar, e com 

'isso mandou remar pera diante.» Diogo 
^0 Couto, Décadas, VI, Liv. i, cap. 1. 

Passa tu de vngar para diante, 
E nào vamos de rijo conversando, 
Que jii nào pode ser muito distante 
O lugar, donde as vozes vem soando : 
Será de algum Pastor a triste queixa, 
Que de Amor, ou Fortuna perseguido 
Aqui talvez a suspirar se deixa : 
Pois a tudo anda o homem offrecido. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 183 (3.» cd.). 

Ao diante, para o futuro. — «E se 
Acontecer, que estas sejão pessoas honra- 

assy como o Conde meu Filho, ou 
'^C-da huum dos Meestres, ou Priores, ou 
■^ihades, ou Cavalleiros, ou d'outros de 
difam conta, por a primeira vez percão a 
^^sta, em que andarem, assy como qual- 
?Mer homem d'outra condiçom, que seja 
^^figado por esta nossa Hordenaqão ; e que 

a deffender, e a nom quiser leixar aa 
justiça, seja-lhe coutada em trinta libras; 
" se for achado que a traz mais ao dian- 

pola segunda vez pague cincoenta mil 
^"'ras ; e se ao diante quiser seer perfioso, 
^'^ntem-lhe a besta per esta guisa das cin- 
í^oenta mil libras, e façam-no-lo a saber.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 119, 
§ 25. 

Pois digo-te que imagino, 
Como agora estou constante, 
Ser tanto seu ao diante,, 
Que o que perder por mofino. 
Mereça por fino amante : 
Quiçais que o ineu sofrimento, 
Mude inda o seu pensamento, 
Ou venha a fiizer-lhe inveja. 

fhanc. r. lobo, kclogas. 

Ao diante, mais adiante.— des- 
P^is desto ElRey Dom Juham meu Avoo, 

'muito louvada e famosa memória, em seu 
^^mpo fez Cortes na Cidade d'Évora, em 
^ giiaes Iheforom requeridos por parte do 

ovoo certos artigos; antre os quaes foi 
^^9Uerido huum acerca deste passo, do qual 
o theor tal he, como se ao diante segue, 

a resposta a elle dada com Conselho 
^ sa Corte.» Ordenações Affonsinas, Liv. 

Tit. 40. § 2. 
. for diante, pela frente.— <tQue como 

disse, nunca trouxe na índia manteo, 
loba, mas só a roupeta cerrada por 

sem ourelo, nem cinto com que a 
apertasse, que era naquelle tempo na Ín- 

dia, o trajo dos sacerdotes, por o qual res- 
peito o foy ainda dos nossos alguns annos 
depois de sua morte.y> Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. v, cap. 3.—«Em 
as quaes Deos ameaça a seu pouo, que o 
não castigaria dali por diante, mas que o 
trataria com mimos, & fauores, considera 
o Santo o grande proueito, & interesse es- 
piritual que nossas almas recebem dasper- 
siguiçoens, & trabalhos, com que Deos nesta 
vida as ajlige, pois vemos aqui, que por 
grãdissimo castigo promete de não atri- 
bular a seu pouo, porque o mesmo he o 
zelo, com que Deos nos castiga, do que o 
amor com que nos procura remediar, ti Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 
32, V., col. 2. —« Tanto que começaram a 
ventar os Ponentes, que de ordinário en- 
tram de quinze de Março por diante, os 
Capitães das nãos do Reyno Simão da Cu- 
nha, D. Francisco Deça, Francisco de 
Mendoça, que estavam em Moçambique, 
vendo que Nuno da Cunha não era che- 
gado, havendo seu conselho, assemtáram 
de irem pela costa de Melinde adiante até 
Mombaça, a ver se havia novas delle, e 
quando não, passarem á índia.» Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vi, cap. 2.—«Ib- 
das as caravelas se ajuntáram, reforman- 
do-se, e aparelhando-se de muitas cousas 
de que tinham muita necessidade, com os 
tempos que passáram, tomando agua, e re- 
jresco; e de quinze de Março por diante 
se -fizeram á vila pera Goa, achando no 
caminho muitas calmarias.n Idem, Ibi- 
dem, Liv. viii, cap. 10. —«Qite todas as 
nãos de Meca, que pelo primeiro contrato 
eram obrigadas irem^ a Baçaim, dalli por 
diante iriam á Ilha de Dio, assim como 
d'antes costumavam, ás quaes se lhes não 
faria força alguma; e que querendo qual- 
quer dellas por sua vontade ir a Baçaim, 
o poderia jazer; e assim o fariam todas 
as náos de todas as mais partes, que na- 
vegariam assim â ida, como á vinda, pera 
onde quizessem livremente, mas que todas 
seriam obrigadas a tomar salvo cond.ucto 
dos Capitães d^Elliey de Portugal.»Idem, 
Ibidem, Liv. ix, cap. 8. 

— Pelo tempo adiante ou em diante, 
com o andar do tempo, pelo decurso do 
tempo. 

— Em diante, para o futuro. — De hoje 
em diante. — nE 2^'>'ometem que El-Rey, 
mandará daqui en diante, que taaes cou- 
sas se nom façam; e que praz a esse liey, 
que cada huum em sua terra livremente 
aja Vogado, e cada huum Vogado possa 
livremente vogar, assy como perteence, e 
que os Juizes provejam dos Vogados a 
aquelles, que os nom ouverem; e se contra 
esto for feito, emendallo-ha, aquelles que 
se ende queixarem.n Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. II, Tit. 1, art. 23.—este ar- 
tigo responde ElRey que elle nunca tal 
cousa mandou fazer, nem varejar com 
elles, nem com outrem, salvo com aquel- 
les, que som Regataães, e mercadores, que 

compram pam, e vinho pera averem de 
vender, e revender: e se lho ata agora 
fezerom alguãs pessoas, manda que da- 
qui em diante lho nom façam.t> Ibidem, 
Liv. VII, art. IS. — «E j^orque as Hor- 
denaçoòes dos Reyx, que ante Nós forom, 
mandavam que nenhum lavrador nom se- 
ja Beesteiro hu seus bens passam a con- 
thia de trezentas libras de boa moeda aci- 
ma : porem mandamos, que os lavradores, 
que forem postos por Beesteiros pelos Ana- 
dses das Terras, se ouverem conthias de 
trezentas libras de boa moeda, ou de tre- 
zentas desta, e d'hy acima, ou lavrarem 
com singél de bois, nom sejam Beesteiros 
daqui en diante, nem sejam costangidos 
pera nos servir ; e seja em elles, e em seu 
querer a escolha de nom serem Beesteiros ; 
e se o quiserem seer, paguem a Jugada, 
ou Oitavo dês o dito dia de Sam Joham 
en diante.» Ibidem, Tit. 29, § 2.— »0s 
Rellegueiros compram, e regatam os vinhos 
e os metem nas Adegas d'ElRey pera os 
vender no Rellego, e o vinho que se ha 
de venden na Adega d^ElRey, e nom alhur, 
vendem-no em outros lugares da Villa, e 
des que saae o Rellego, querem vender o 
vinho, que lhes fica na Villa, e no Termo: 
e em estas cousas diz o Povoo, que rece- 
bem grande agravamento: pedem-vos por 
mercee, que se nom faça d'aqui em dian- 
te.» Ibidem, Liv. 5õ, § 2. — n-E aos Ca- 
valleiros, e Escudeiros, e aos outros Fi- 
dalgos do Regno, que se no dito cerco 
acertáram por vosso serviço, que vos to- 
maraõ por Regedor, e Governador, e De- 
fensor dos ditos Regnos, e vos fezerom 
preito, e menagem, que vos nom leixassem 
por outro nenhuum Senhor; que polo dito 
Conde foi dito, que vós mantevessedes os 
Fidalgos em seus boõs foros, usos, e cus- 
tumes, e em suas liberdades, e honras, 
que sempre ouverom dos ditos Reyx, que 
ante vós forom, e vós. Senhor, por vossa 
mercee assy o prometestes ao dito Conde, 
e a todollos outros, que vos fezerom o di- 
to preito, e menagem ; e elles. Senhor, en- 
tendem, que vollo guardaarom muy bem 
dito preito, e menagem, que vos assi fe- 
zerom pella guisa, que vollo prometeerom, 
e guardaarom daqui em diante : por- 
que vos pedem, Senhor, por mercee, que 
assy o façades vós a elles pela guisa que 
lho vós promettestes, e o elles merecem, t 
Ibidem, Tit. 59, § 33. — nPero se dous, 
ou tres Juizes Alvidros começarem a co- 
nhecer do feito, fazendo alguum auto Ju- 
dicial, depois que assy começarem de co- 
nhecer do feito, ja mais d'hy em diante 
nom poderá julguar huum sem outro, ain- 
da que no compromisso digua, que cada 
hum delles possa ser Juiz in solido.* 
Ibidem, Liv. iii, Tit. 113, §6. — iNôs, 
por tolher este mal, que he muy grande, 
e outros muitos males, que se ende seguem, 
pelos usos e custumes, que sobre esto as 
nossas justiças ataa qui guardarom, avu- 
do conselho com a nossa Corte, e com Pre- 
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lados, e com homeens fidalgos de, nosso 
Senhorio, estabelecemos, e poemas por Ley 
que daqui eni diante todo homem, quefezer 
adultério com alguà molher, sabendo que 
hecasada, se for homem Fidalgo, que tenha 
7aarevidys de nós, ou de rico hoviem, 2'or 
seu vassallo, jjerca o que de nós, ou do 
rico homem tever, e quanto ouuer, e seja 
daquelle, a que fez o torto; e seja deitado 
de nosso Senhorio : e se j)or ventura aquel- 
le, a que o torto for feito, nom queser es- 
tes beens, aja-os a Coroa do llegno.D 
Ibidem, Liv. v, Tit. 7, § 2. — «.Ou- 
tro sy Tenho i)or bem e Mando, que da- 
qui em diante os sobreditus, e cada huuni 
outro, que aja ofjicio da minha Casa, ou na 
minha Chancellaria, ou nos meus Regnos, 
de fazer Justiça, ou recadar as minhas 
rendas; nem outro sy Sobre-Juiz, Ouvi- 
dor, Juiz, Alquaide, Meirinho Corregedor, 
Ouuen<^al da liainhuj Riquos homeens, 
Meestres das líordeens do meu Senhorio, 
e cada huum outro, que som postos pera 
fazer Justiça, ou receber ou recadar es- 
tas rendas, ou de cada huum outro.» Ii)i- 
dem, Tit. 31, § 3. — porque eu som 
certo, que muitos morrerom despois das 
feridas, que assy receberam, e nom se 
pode saber per mingua de tuaes inquiri- 
ções ; tenha por bem mando-vos, que da-, 
qui em diaute, se vos for querellado per 
alguum homem, que o outrem ferio, e as 
feridas parecerem, que vaades logo hu 
as feridas forom dadas^ e saibades hy a 
verdade, jyella guisa que o fariades, se 
esse ferido fosse morto; e essa meesmo 
ainda que se nom venha quei-ellar, se vós 
sauberdes que alyuuns assy som feridos; 
porque pode seer que esses jeridos nom 
poderom vir a vós, sentindo-se mal das 
feridas, ou nom ousarómpor razom daquel- 
les,que lhas derom.» Ibidem, Tit. "34, § 2. 
— (lE por nam fazerem alguum engano 
esses omiziados, dejendemas, que do dia 
que 08 omizios forem jeitos eu diante, 
nam possam esses omiziados vender nem 
enalhear seus beens, sob a pena susa dita, 
que he posta nas outras omiziados: salco 
per nossa licença, como dito he.i> Ibidem, 
Tit. 61, § 18. — nOutra sy pera tolher 
atrivimeuto aos maaas, que daqui en diame 
nom entendam, que por pouco que dem 
pollas noveas, que escaparóm, Tem ElRey 
par bem e manda, que aquel que ouuer de 
seer anaceado, qtie o seja per esta guisa, 
a saber; que o lecem ao pee da f arca com 
o baraço na garganta, e com as maaõs 
atadas de traz, e alli pague e entregue 
todalas naveas, e o dobro ao senhor da 
cousa, e a setena ao Senhorio; e se o assy 
logo nom fezer, enjorquem no.D Ibidem, 
Tit. 65. — aNeste feito (afora os ja no- 
meados) se acharam dom Vasco dtça, dom 
loam, Anrrique de mello, loam homem, 
Pero de sousa, Emanuel de França, <& 
Lopo malheiro, com estas entradas que dom 
Nuna fez juntas, ficaram os Árabes, & 
Barbeiros de toda a prouincia tam ame- 

drontados, que donde todos seus pensamen- 
tos eram fazer guerra a çafim, d alli por 
diante tiueram a paz por melhor, que o 
pouco fruto que tiraram dos aleuantamen- 
tos que cada dia faziam, de que se lhes 
pela mor parte seguia mais danno que 
proueito.n Daniiao de Góes, Chronica de 
D. Manoel, Pai-t. iv, cap. 44. — «.Estas 
p>azes se juraram, e celebráram em ambas 
aquelles Reynos de Ternate, e de Tidore, 
começando dalli em diante a correr em 
amizade huns com os outras, e com isto ti- 
veram os Partuguezes mais algum folego, 
porque estavam trabalhados, e cansados 
da guerra.n Uiogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VII, cap. 7.—<s Que em nenhum porto, 
assim do Reyno Guzarate, como dos mais 
senhorios que possuía, dalli em diante se 
faria navio algum de guerra, e os que 
houvesse jeitos não navegariam mais, mas 
que jjoderiam fazer todas as náos que qui- 
zessem a seu modo pera seus tratos, e com- 
mercios.í) Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 2. 

— Ir por diante, continuar, proseguir 
no caminlio, ou na obra, empreza. 

— Pôr diante, pôr defronte, pôr á vis- 
ta, apresentar. 

— Figuradamente: Representar, fazer 
notar ou reparar, pôr na presença. 

DIANTEIRA, s. /. (De dianteiro). A 
parto de diante, que vae em frente, por 
opposiyào á trazeira. 

— A dianteira do exercito, vanguarda. 
— Dianteira do livro, parte da frente 

opposta á lombada do livro. 
— Tomar a dianteira, ir adiante dos 

outros ; adiantar-se^ antecipar-se. 
— Figuradamente : Tomar a dianteira 

a alguém, antecipar-se-llie em fazer al- 
guma cousa, avantajar-se a elle no ca- 
minho, na empreza, cm um negocio, le- 
vaudo-lhe vantagem. 

— Dar a alguém a dianteira, ceder, 
dar-llie o primeiro logar. 

— Figuradamente : Conceder-lhe que 
seja a primeira em fazer alguma cousa. 

— Primeira tentativa em empreza dif- 
ficil. 

DIANTEIRO, adj. (De diante, com o 
suílixo «eiro»). Que está diante.—Parte 
dianteira.—Dentes dianteiros. 

— Primeii'o que todos n'uma serie. 
— Que vai diante, que se anticipa, 

adianta na jornada, na luarcha, ou na 
execução de obra, empreza, acção. —Dian- 
teiro nas jjerigos. 

— Relagio dianteiro, que marca ou dá 
a hora antes do tempo. 

— Figuradamente : Porta dianteira, 
meios licitos, legitimos. 

— O que se ganha pela porta diantei- 
ra, 08 ordenados, e emolumentos. ' 

— Figuradamente : Trazer tudo na casa 
dianteira, alardear, asso*alhar o que sabe, 
as prendas, fazer mostra. 

f DIÁNTHü, s. m. Termo antigo de 
Pharma«ia. Pós compostos de muitas 
substancias aromaticas e excitantes. E o 

antidoto mencionado nas antigas Pharma' 
copêas de Londres, com o nome de sp&- 
cies dianthus. 

DIANÚCO, s. m. Arrobe preparado com 
nozes verdes e mel. 

DIAPALMA.s. m. (Do grego dia, e pol' 
ma). Termo de Pharmacia. Emplastro re- 
solutivo composto de lithargyrio, sulpha- 
to de zinco, cera, e substancias gordn- 
rentas; misturado com a quarta parte do 
seu peso de azeite doce, fôrma o unguen- 
to chamado ceroto diapalma. O nome de 
diapalma provém de ajuntarem antiga- 
mente a este emplastro uma decocçào de 
folhas de palmeira mexendo-se á mistura 
com uma espatula de madeira da mesma 
arvore. O diapalma ó adstringente e re- 
solutivo. 

DIAPASÃO, s. m. (Do latim diapnson) 
do grego dia, e pason). Termo de Mus'' 
ca. Nome da oituva entre os gregos e o8 
latinos. 

— A extensão dos sons que pôde pei" 
correr a voz ou um instrumento desde o 
mais baixo até ao mais alto. 

— Instrumento de aço composto de 
duas vergas que vibrâo cm unisono, ® 
servem de dar o tom nas orchestras. 

— Taboa onde os fabricantes de 
strumentos músicos tem marcadas as m®' 
didas d'este8 instrumentos e das suas d»' 
ferentes partes. 

DIAPÂSMA, s. f. (Do grego diapasm^' 
de dia, e passein). Termo de Pharina- 
cia. Pós cheirosos com que os antigos pÇ'^* 
fumavam os vestidos e o corpo para dis* 
sipar o máo cheiro do suor; a mistura C® 
composta de substancias sêccas e arom®' 
ticas. Deu-se depois o nome de diaps®* 
ma a toda a especie de pós perfumados e 
de que se fazia uso como um cosmético- 

DIAPÉÜESIS, s. f. I Do grego diapede- 
sisj. Termo de Medicina. Erupção d0 
sangue atravez dos tecidos. ^ 

DIAPÈDiTE, s. m. (Do grego dia,epe^' 
te, cinco j. Termo de Musica grega. Quin^®' 

— Termo de Pharmacia. Composto ® 
cinco especies de drogas. 

DIAPHANEIDADE, a. /. (De diaphaUO^ 
com o suffixo «idade»). Propriedade 1 
têm os corpos de serem diapijanos. ^ 

BIÁPHANÜ, adj. (Do grego diaphaneh 
de dia, atravez, phainesthai, app^irec • 
Que dá passagem á luz, apenas poJ" P 
ros invisiveis. 

DIAPHANÚiVIETRO, s. m. (De diapba» ' 
e metro). Termo de Phisica. 
para apreciar as variaçíjes de 
neidade da atmosphera. 

t DIAPflANOMETRlA, s. /• (^®,redi- 
phanometro, com o suffixo «ia»)- •" . 
da da diaphaneidade. . ig, 

DIAPHÜNIA, s. /. (DClatim 
nia). Termo de Musica. Nome ^ 
los gregos aos intervallos dissonan e • ^ 

DIAPHORESIS, s. /. (Do ° ^pi- 
phoresis). Termo cie Medicina. «gpí- 
raçào mais abundante do que a 
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ração natural, e menor do que o suor. 
DIAPHORÉTICO, adj. (Do grego dia- 

phoretikos). Termo de Medicina. Quo ex- 
cita a diaphoresis. 

—Substantivamente: Um disphoretico. 
DIAPHRÁGMA, s. m. (Do grego dia- 

phragma). Termo de Anatomia. Instru- 
mento principal da respiração ; musculo 
nervoso situado horizontalmente entre o 
thorax ou peito e o abdômen ou baixo 
ventre, que separa; é quasi circular, car- 
iioso na sua circumferencia, aponevrotico 
Ho centro ; as suas libras nascem do ap- 
Pendice do sterno, do contorno cartila- 
gnioso das seis vütimas costellas, da apo- 
Hevrose que se dirige da extremidade da 
'última costella á apophyse ti-ansversa da 
primeira vertebra lombar; em tim, pos- 
teriormente, da base da apophyse trans- 
versa da primeira vertebra lombar e do 
jOrpo das tres ou quatro primeiras verte- 

da mesma região, por outras tantas 
"igitaçoes tendinosas; as fibras carnosas 

provem d'estas digitações formam, 
P®la sua reunião, os pilares do diaphra- 

que transmittem mutuamente um 
fasciculo; os dous fasciculos de commu- 
Hicaçâo se encruzam de modo que apre- 
sentam duas aberturas : uma sujierior, 
®ituada mais para a parte anterior e atra- 
vessada pelo esophago; outra inferior, 
^ais para a parte posterior, e um pouco 
^ esquerda, que djl passagem á aorta, ao 
eanal thoracico e á veia azygos. Todas as 
libras, nascidas assim da circumferencia 
do thorax, vem dar a uma aponevrose cen- 
tral chamada centro phrenico, tendinoso, 
^«rvoso, ajjoneurotico, que foi comparado 
^ Uma folha de trevo, cujos tres foliolos 
'e dirigissem para a parte anterior, e que, 

posterior, em vez do pézinho, oífere- 
^essem uma chanfradura; entre as por- 
Ç-ies média e direita do centro phrenico 
está o annel diajjhragmaticoj para a passa- 
Sein da veia cava inferior. Vid. Diaphra- 
Soiatico. 

—^Cabeça do diaphragma. Alguns ana- 
"•omicos deram este nome ao centro apo- 
nevrotico, de cauda aos pilares ; contrain- 

o diaphragma abaixa-se, augmenta 
cavidade thoracica, o permitte aos pul- 

'^^ües que se dilatem: obra, por conse- 
•ilencia, como inspirador; contraindo-se 
®Otti força, pode apertar transversalmente 
^ base do peito, e então é expirador. 

; Termo de Anatomia Comparada. Nos 
^^imaes, a extensão e a posição do dia- 
Pflragaia variam necessariamente segundo 
® numero das costellas; n'aquelles eni 

as costellas se aproximam da bacia, 
^enio no cavallo, a convexidade do dia- 
Pnragma do lado do thorax é muito mais 
Proiiuriciadá doqüe no homem; estemus- 

falta nas aves. 
A palavra diaphragma ó também 

^ttipregada algumas vezes como synonymo 
e Separação; e neste sentido chamou-se 

^Phragtna ão wrahdlo ao pavilhão do 

cerebello; á cartilagem no meio do nariz, 
que separa as ventas, etc. 

— Termo de Botanica. Partimento 
transversal que separa uma siliqua, ou 
outro fructo capsular. 

— Termo de Óptica. Annel de metal 
ou de papellào que se põe no fóco com- 
mum de dous vidros de um oculo ou al- 
gum tanto distante d'este fóco, para in- 
terceptar os raios muito apartados do eixo, 
e que poderiam confundir as imagens so- 
bre as bordas. 

— Figuradamente: Tudo o (|ue separa 
duas cavidades á maneira de separação 
abobadada. 

DIAPHRAGMÀTICO, adj. (^De diaphra- 
gma, com o suffixo «alico»). Termo de 
Anatomia. Que pertence ou diz respeito 
ao diaphragma. 

— Artéria diapliragmatica superior; 
nasce da mammaria interna ao nivel do 
sterno, dá ramos para o pericardio, para o 
thymo, para o mediastino, etc., e perde-se 
no diaphragma. 

— ^Is duas arterian deaphragmaticas 
inferiorea; são divididas em direita o es- 
querda, e nascem, umas vezes isoladas, ou- 
tras de um tronco cotnmum, da parte supe- 
rior e anterior da aorta abdominal, ou, 
ainda mais freqüentemente, da celiaca. 

— leias diaphragmatícas; são quatro: 
diaphragmatica superior direita, que se 
abro na veia cava Êuperior; superior es- 
querda, na sob-clavicular correspondente, 
e as inferiores, na veia cava inferior. 

— Nercos diaphragmaticos, cada um 
d'estes nervos, que são dous, um á direi- 
ta e outro á esquerda, nasce da extremi- 
dade do plexo cervical, descea ao peito 
applicado sobre o lado do pericardio, e 
vai distribuir-se no diaphragma. 

— Flcxos diaphragniatjcos, ha um de 
cada lado da columna vertebral; nascem 
da parte superior do plexo solar, por um 
pequeno numero de ramos que acompa- 
nham a artéria diaphragmatica inferior 
correspondente. 

— Annel üiaphragrnatico ; nome dado 
por Chaussier á abertura irreguLirmente 
quadrilatcra pela qual a veia cava infe- 
riur atravessa o diaphragma. 

D1APHRAGMITI3, s. J. (Uc diaphra- 
gma, com o suffixo «itis»). 'l ermode Me- 
dicina. Inflammação do diaphragma. 

DIAPHYSIS, s. f. (Do grego diajjhysis). 
Termo de Historia Natural, feeparação, 
divisão. 

DIAPNÓICO ou DIAPNÓTICO, adj. (Do 
grego di(tjmoia). Que excita uma leve 
transpiração. 

DIAPÜRESIS, s. f. Termo de lihetori- 
ca.. Figura pela qual o orador se inter- 
rompe, parecendo duvidar c consultar 
comsigo o que deve dizer. 

DIAPTÓSIS, s. f. (1 ^o gxego diaptosis). 
Termo de Musica. Intercedencia ou pe- 
quena queda. 

DIAQÜILÃO, 8. m, (Do grego dia, e 

kylos, succo). Termo de Pharmacia. No- 
me de dous emplastros resolutivos, feitos 
com o succo de certos plantas. — Diaqui- 
lão simples. — Diaquilão composto. 

DIÁRIAMÉNTE, adv. (De disrio, com 
o suffixo «mente»). Todos os dias, cada 
dia; quotidianamente. 

DÍARIO, adj. (Ue dia, com o suffixo 
«ario»). De cada dia, (jue se faz ou acon- 
tece todos os dias ; quotidiano. 

— Ü. m. Relação, memória do que se 
passa cada dia. 

— Folha impressa que sae todo's os dias, 
o em que se publicam noticias politicas, 
littorarias, etc. — O Diário do Governo. 
— O Diário de Noticias. — O Diário da 
Tarde. 

— Gasto ou despeza diaria. — O meu 
diário são seiscentos reis. 

— Holdo, emolumentos. 
— Termo de Commercio. Livro (^ue 

todo o commerciante é obrigado a ter e 
a apresentar no caso de fallencia, escri- 
pturado pela ordem chronologica dos tem- 
pos, sem inversão de datas ou alteração, 
mostrando as suas dividas activas e pas- 
sivas, e a historia liei das suas operações 
commerciaes, e despezas de casa. Mui- 
tos negociantes chamam a este livro o 
jornal. Os capitães de navios chamam 
mais commummente ao seu livro jornal 
do que diário. Vid. Jornal e Diário de 
òordo. Quer a escripturação mercantil se 
faça por partidas dobradas, quer por par- 
tidas singelas, o livro Diário é indispen- 
sável ; cada artigo d'este livro é compos- 
to de seis partes: data, nome, somma 
ou montante do artigo, a acção ou o que 
se faz, compra, venda, ou como o artigo 
6 pagavel, quantidade e qualidade, pre- 
ço. Para mais asseio e certeza os nego- 
ciantes costumam ter um Borrador do 
Diário. d'onde o tiram a limpo depois. 

— Syn. : Diário, Diurno. Diário refe- 
re-so ao dia astronomico, ás vinte e qua- 
tro horas ; diurno significa que se faz ou 
acontece em quanto o sol está acima do 
horisonte. 

DIARISTA, s. m. íDe diário, como suf- 
fixo iiista»). Kedactor de diários, o que 
escreve diários políticos. 

DIARREA ouDIARRHÊAouDIARRHEIA, 
s. j. (Do grego diarrhoia). Toi'mo de 
Medicina. íluxo de ventre, evacuação 
freqüente de matérias alvineas; enfermi- 
dade (jue procede da irritação da mucosa 
intestinal, e consiste em evacuações al- 
vineas abundantes, liípiidas, de naturez.a 
mucosa, e acompanhadas de colicas e pu- 
xos. 

t DIARTHRODIÁL, adj. 2 gen. (Vid. 
Diathrose). Termo de Anatomia. Que diz 
respeito á diartlirosis..—Articulação diar- 
throdial. 

DIARTRÓSE ou DIARTROSIS, s. f. (Do 
grego dia, arthron, articulação). Termo 
de Anatomia. Articulação movei formada 
por cabeças de ossos encaixados em ca- 
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vidades mais ou menos profundas: taea 
são a do humero com a omoplata, e a do 
femur com a bacia. Vid. Amphiarthrosis, 
e Articulação. 

DIASCÓRDIO ou DIASCORDIUM, s. m. 
(Do grego dia, e shordion, scordium). 
Termo de Pharmacia. Electuario, em que 
entram, em grande quantidade, as folhas 
do scordium, que têm propriedades ad- 
stringentes, e sedativas. 

DIASÉNE ou DIASENNE, s. m. (Do gre- 
go dia, e sene). Termo de Pharmacia. Ele- 
ctuario purgativo, em que a séne é a base. 

DIASÒSTICA, s. f. (Do grego ãiasô- 
zein, salvar). Parte da Àledicina, que tem 
por fim a conservação da saúde. 

t DIASÓSTIGO, adj. (Vid. Diasostica). 
Que contribuo a entreter a saúde, hygie- 
nico.— Regimen diasostico. 

DIÁSPORO, s. m. (Do grego diasporá, 
dispersão). Termo de Mineralogia. Mine- 
ral muito raro, hydrato de alumina, que 
crepita exposto á acçSo do fogo, despe- 
dindo brilhantes faiscas. 

DIASPORÓMETRO, s. m. (De diasporo, 
e metro). Termo de Phisica. Instrumen- 
to para fixar a proporção da aberração 
de refrangibilidade da luz. 

DIASTASE, s. f. (Do grego diastasis). 
Termo de Cirurgia. Especie de luxação 
que consiste na deslocação dos ossos con- 
tiguos. 

— Termo de Chimica. Principio imme- 
diato descoberto no trigo, cevada, aveia e 
nas batatas, mas que só se encontra de- 
pois da germinação. 

— Termo de Grammatica: Divisão. 
DIÁSTOLE, s. f. (Do grego diastolê). 

Termo de Physiologia). l3ilatação activa 
do coração que faz penetrar o sangue nas 
auriculas, e d'aqui para os ventriculos. 

—• Dilatação passiva das artérias no 
momento em que o sangue lhe entra, pro- 
jectado pelo coração. 

— Termo de Phylologia. Especie de 
virgula, pela qual os grammaticos gregos 
separavam duas syllabas susceptíveis de 
se confundirem n'uma só palavra. 

DIASTROPHÍA, s. f. (Do grego dias- 
tropM, distorsão). Termo de IMedicina. 
Nomu generico, comprehendcndo as lu- 
xações dos Qssos, e a deslocação dos mus- 
culos, dos tendoes, etc. 

DIASTYLO, «. m. (Do grego dia^ e síy- 
los, columna). Termo d'Architecturá. Edi- 
fício cujas columnas estão aíFastadas uma 
da outra com distancia do tres diâmetros 
da sua grossura. 

DIATESSARÃO, s. m. (Do grego dia- 
tessárôn). Termo de Pharmacia. Electua- 
rio composto de quatro medicameníos: 
raizes de gencianas, e aristolochia redon- 
da, bagas de louro, e murta. 

— Termo de Musica grega: Quarta. 
DIATHÉSE, s. f. (Do grego diathesis, 

disposição). Disposição geral, em virtude, 
da qual um indivíduo é atacado de va- 
rias affecçõea locaes da mesma natureza. 

DIATHÈUTICA. Vid. Dietetica. 
DIATÓNICAMÈNTE, adv. (De diatonico, 

com o suffixo «mente»). Termo de Mu- 
sica. Segundo a ordem diatonica. 

DIATÓNICO, adj. (Do grego dia, e to- 
nos, tom). Termo de Musica. Que pro- 
cede por tons e semi-tons.—Canto diato- 
nico. 

— Genero diatonico, entre os antigos, 
maneira particular de dividir a quarta 
em um semi-tom, e em tom, como si, dó, 
ré, mi.— O canto da Egreja é no genero 
diatonico, que é o mais grave, e o que 
melhor convém ao culto divino. 

— Entre nós, o genero diatonico en- 
tende-se da successão das notas por dous 
tons e um semi-tom, seguidos de tres tons 
e um semi-tom. Assim é a escala natural 
maior; na menor pode ter até quatro tons 
seguidos, mi bemol, fá, sol, lá, e si natural. 

DIÀTONO, s. m. (Vid. Diatonico). Ter- 
mo de Musica proposto por Choron para 
distinguir o intervallo que separa os sons 
dos proprios sons. 

DIATRAGACÁNTHO, s. m. (Do grego 
dia, e tragakanthos). Termo de Pharma- 
cia. Electuario composto de adjuvantc, 
gomma arabica, amido, assucar, etc. 

DIATRIBE, s. f. (Do grego diatribe, 
lição, estudo). Dissertação critica.=Sen- 
tido antigo, e quasi caído em desuso. 

— Por extensão. Eseripto, discurso 
violento, e injurioso; critica amarga. 

DIATRITARIO, s. m. (Do grego dia, e 
tritos, terceiro). Termo de Historia da 
Medicina. Medico da seita dos methodis- 
tas, que tratavam todos os doentes, dan- 
do-lhes sómente alimentos ao quarto dia 
da doença, e depois só ao sexto, ao oitavo 
o ao décimo, isto é, de tres em tres dias. 

DIATYPÓSIS, s. f. (Do grego diatypo- 
sis). Termo de Litteratura. Representa- 
ção, imagem. 

1). DIAULO, s. m. (Do grego diaylos, 
de dis, dous, e aylê, espaço). Termo de 
Gymnastica antiga. Carreira ató á baliza, 
posta na extremidade do cii-co, e regres- 
so immediato ao ponto de partida. 

— Espaço ou medida de dois estádios, 
ou 1:200 pés de comprimento, 

2,)DIÁUL0, s. m. (Do grego dis, dous, 
e aylos, flauta). Termo de Musica grega. 
Especie de flauta dobrada. 

DIAULÓDROMO, s. m. (De diaulo 1, e 
do grego dromê, correr). Cursores que no 
circo, corriam um diaulo ou dois estádios, 
som parar. 

DIAÜTHÈNTICA. Vid. Dietetica. 
DIAZÈUXIS, s. m. Termo de Musica 

antiga. Tora que separava dois tetracor- 
dios desunidos. 

— Termo de Musica moderna. O tom 
maior, ou differença da quarta á quinta. 

DIAZÓNA, s. f. (Do grego dia, e zônê, 
cintoI. Termo d'IIistoria Natural. Genero 
de molluscos acephalos, sem casca, de cor 
purpurea, tendo por typo a diazona vio- 
leta do Mediterrâneo. 

— Termo de Pathologia. Synonimo do 
Diaphragma. 

DIBAPTiSTA, s. m. (Do grego di, dous 
e haptisô, eu baptiso). Sectário grego do 
século IX, que pretendia que o chriatao 
devia ser baptisado duas vezes. 

DIBOLIA, s. /. (Do grego di o hoU, dar* 
do). Termo d'Entomologia. Genero de 
coleopteros que contém insectos caracte- 
risados por uma lamina bifurcada, ^ (í"® 
parte da extremidade posterior das tibias 
posteriores. 

DiBRA, adj. 2 gen. (Do celtico di, 
sem, e bro, patria). Pessoa errante, va- 
gabunda. 

— S. m. pl. Povos errantes, sem patria 
ou habitação fixa; selvagens,, vagabun- 
dos. 

t DIBRACO, (De di prefixo, e grego 
bralàiys). Pé d'um verso grego ou latino 
composto de duas breves. 

DIBUXO. Vid. Debuxo. 
DICACIDÁDE, s. f. (Do latim dicacitah 

de dicere, dizer). Mordacidade, maligí^^J 
dade, propensão a motejar, a dizer 
provocando a riso; facilidade em di^e"^ 
ou escrever cousas picantes e satyrica3._ 

DIGACÍSSIMO, A, adj. superl. de Di' 
caz. 

DICÁDO. Por dedicado, oíFerecido.-p 
«Quinze annos decorriào dêsque o temp\ 
dicado foi.» Francisco Manoel do Nasci' 
mento. Obras, Tom. vii, p. 8. 

t DICÁRPA, adj. (De di prefixo, e car- 
pos, fructo). Termo de Botanica. Cuj" 
fructo é duplo ou geminado. 

— S. f. 2'1- Familia de plantas, CW 
fructo de folliculo duplo. 

t DICARPELLARIA, adj. (De di prefi^" 
grego, e carpello). Termo de Botanic^" 
Que tem dous carpellos.—Corolla dical" 
pellaria. 

DIÇÃO, s, /. (Do latim ditio). Poder» 
posse, dominio. Vid. Elocução. 

DISCASTÉRIA, s. /. (Do grcgo_ dihasU- 
rion; de dikarõ, julgar, sentenciar 
justiça). Tribunal de justiça em Athanas* 

t DICASTÉRIO, s. VI. Divisão terreto- 
rial o judicial de certos paizes de Aliem® 
nha. 

DICÁZ, adj. 2 gen. (Do latim ãiccm- 
Mordaz, satyrico, propenso a dizer wi' > 
escarnecedor dos outros. p 

DICÇÃO, s. /. (Do latim 
lavra, vocábulo que exprime alguma 
voz signiticativa de qualquer lingU''*' 
idioma. 

—Elocução, escolha de palavras, 
ção elegante, pura. — Dicção 

— Qualidades grammaticaes do 
curso. jví/o- 

DICCIONÁRIO, s. m. (Do latim 
narium). Vocabulario, collecção de 
as palavras d'uma lingua, 
ordem alphabetica, com as suas de 
e explicações mais ou menos 
da8. = Dá-se também o nome de 
nario a incyclopedias que contêm p 
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<íem alphabetica ou pela ordem das ma- 
térias uma sciencia ou tudo o que se re- 
fere a uma arte.—Diccionario dos termos 
d uma sciencia, d'uma arte, etc. — Dic- 
cionario de Medicina, de Chimica, de Phy- 
^íca, de Mathematicas, de Musica, d'Ar- 
<^hitetura. 

■— Traduzir com diccionario á vista; 
diz-se das pessoas que, não estando ainda 
bfini familiarisadas com uma lingua es- 
trangeira, recorrem amiudadas vezes ao 
diccionario d'essa lingua para poderem ler. 

■—Figuradamente: Um diccionario vi- 
^0^ um homem muito erudito. 

•—Da-se ainda o nome de diccionarios 
aos livros que ofFerecem, por ordem al- 
pliabetica, facto e nomes mais notáveis : d' • • ^qui: Diccionario biographico, e geogra- 
phico, — Diccionario dos contemporâneos. 

—-Diccionario da fabula ou mytholo- 
poético, de rimas, etc. 

— Syn.: Diccionario, Vocabidario, Olos 
Léxico. Vocabulario diz-se quasi 

®^cliisivamente da coUecção dos termos 
§r®raes da lingua, e nunca da collecçào 
®^denada de sciencias ou artes que con- 
têin explicações, e menos de collecção dos 
'lomes do pessoas, logares ou do succes- 

: pôde nâio ser alphabetico. O voca- 
bulario da Crusca, célebre diccionario 

lingua italiana. Glossário só se diz 
termos antiquados, peregrinos ou bar- 

^^ros: applica-se unicamente ás series 
® palavras pouco conhecidas ou espe- 

por alguma razão. Vocabulario e 
Glossário são termos que se applicam, 
ÍJiasi sempre, a nomenclaturas sem ex- 
P^icações. Diccionario comprchende os 
íi^-cionarios de linguas, os diccionarios 
'^toricos, os de sciencias e artes, e exi- 

definições. Léxico, que se applicava 
i antiguidude a um diccionario de pa- 

.^^as raras o de formas difficeis; designa 
sobre tudo uma collecção das pala- 
dum auctor, por exemplo o Léxico 

^ Homero. 
DICCIONARÍSTA, s. m. (De diccionario, 

o sufSxo íista»). O que trabalha em 
^otüpor algum diccionario, que faz dic- 
cionarios. Vid. Lexicographo. 
. I^ICÉLIAS, s.f. pl. (üo grego deilcelon, 
^ageiu). Farças, imitações, scenas livres 

^■^tiga comedia grega. 
^ pECELÍSTAS, s. m. pl. (Do latim di. 

Farçantes gregos, actores comi- 
que representavam as dicelias. 

.t DICELO, s. m. Termo d'Entomolo- 
Genero do coleopteros pentameros 

tem por typo o dicelo violaceo, in- 
®^to da America do Norte. 

^ t DICELIPHO, adj. (Do grego di prefi- 
; e helyphos, involucro). Termo de His- 

,'"'3' Natural. Que tem um involucro du- 
^ ou uma dupla concha ou casca. 
j>i J^EOSINA, s. f. Usado por láilvestre 

Ferreira. Obra, tratado sobre o 
ou o injusto. Ordinariamente c li- 

' ^da á Ethica e Direito Natural. 

f DICÊNTRO, s. m. (Do grego dis, dous, 
e kentron, aeuleo). Termo de Botanica. 
Genero de papaveraceas estabelecido para 
ervas de flores brancas ou purpurinas da 
America boreal e da Sibéria. 

DIGÉPHALO, A, adj. (Do grego di pre- 
fixo, e kephalô, cabeça). Termo de His- 
toria Natural. Que tem duas cabeças ou 
dous cumes. — Capsula dicephala. 

— Termo de Teratologia.— Um mons- 
tro dicephalo. 

— Substantivamente: Um dicephalo, 
um monstro de duas cabeças. 

f DICERATOS, s. m. pl. Termo do His- 
toria Natural. Genero de molluscos ace- 
phalos. 

DÍCHA, s f. (Do hespanhol dita). 
Fortuna, ventura, dita, sorte feliz, felici- 
dade. — Dizer a buena dicha a alguém, 
predizer a sua fortuna, a sua sina, inspec- 
cionando-lhe supersticiosamente as ris- 
cas ou raios da mão direita, ou por meio 
do cartas de jogo, e outros meios d'anti- 
ga astrologia, como costumam fazer os 
ciganos, e outros impostores, que se em- 
pregam quasi exclusivamente a este mis- 
ter como modo de vida. 

f DICHELÉSTIO, s. m. (Do grego dis, 
dous, e Ichela, pinça). Crustáceo branchio- 
poda, de coi-po quasi cylindrico. 

DÍGHO, s. m. (Üo hespanhol dicho, di- 
to). Termo Comico. Dito, palavras. — 
Bons dichos, gracejos, ditos agudos, bons 
ditos. 

t DICHOGAMÍA, s. /.(Do grego dikha, 
separadamente, gamos, casamento). Ter- 
mo de Botanica. Modo do fecundação nas 
plantas unisexuaes, em que as flores ma- 
chas e as flores femeas se não desenvol- 
vem ao mesmo tempo, ou se abrem em 
épocas diíferentes. 

t DICHORÊU,fi. m. (Do grego dis, dous, 
e choreios, chorêu). Termo do Prosodia 
grega e latina. Pé de um verso grego ou 
latino, composto de dous chorêus. 

DICHÓTE, s. m. (De dicho). Termo Po- 
pular. Chufa, remoque, dieterio, dito pi- 
cante ou satyrico. 

DICHOTOMÂL, adj. m. (De dichotomo). 
Termo de Botanica. Que nasce do angu- 
lo do dous ramos, ou do angulo formado 
por uma parte dichotoma. — Pedunculo 
dichotonal. 

DIüHOTOMÍA, í. /. (De dichotomo). 
Termo de Botanica. Modo de divisão por 
dous dos ramos e dos pedunculos sobre 
o caule. 

— Figuradamente: Classificação, ra- 
ciocinio que procede por dichotomia, que, 
divide cada cousa, cada proposição em 
duas, das quaes se toma uma, dividindo 
também a outra em duas, e assim succes- 
sivamente. 

— Termo do Astronomia. Phaso da 
lua em que ella não mostra senão meta- 
de do seu disco illuminado pelo sol. 

DICHOTÔMICO, A, adj. (Do grego dikha, 
em dous, e tome, divisão. Que so divide, 

o se subdivide de dous em dous. Metho- 
dichotomico de Lamarck, meio artificial 
de determinar os nomes das plantas. — 
Classificação dichotomica. 

DICHOTOMO, A, adj. (Do grego dik- 
hotomos, cortado em dous). Termo de Zoo- 
logia. Que tem o corpo bifurcado. 

— Termo de Botanica. Que ajfecta a 
forma bifurcada. — Caule, ramo bifurca- 
do, dichotomo.—Estylete, pedunculo di- 
chotomo. 

— Termo, de Astronomia. — A lua é 
dichotoma quando se não vê senão meta- 
de d'ella. 

f DICHROÃDO, A, adj. (Do grego dis, 
duas vezes, e chrôa, cor). Termo de Phy- 
sica. Que é do duas cores. 

t DICHROÍSMO, s. m. (Etymologia de 
Dichroado). Termo de Physica. Proprie- 
dade que têm certos corpos rnineraea 
transparentes d'oíFerecer uma cor diffe- 
rente, segundo se observam sob a influen- 
cia da reflexão da luz, ou da sua refrac- 
ção; tal é, por exemplo, a tormalina. 

t DICHROMATICO, a, adj. (Do grego 
dis, duas, e chroma, cor). Que é susceptí- 
vel de üfferecer duas cores. 

t DICHROMATOPSÍA, s. f. (Do grego 
di, prefixo, chroma, côr, o opsis, vista). 
Termo de Medicina. Estado da vista que 
não deixa perceber senão duas cores, pa- 
recendo brancas todas as cores claras, e 
confundindo com a côr preta todas as co- 
res mais ou menos escuras. 

— Este estado ó também denominado : 
daltonismo dichromatico. 

f DICHRONO, A, adj. (Do grego di 
prefixo, chronos, tempo). Termo de Bo- 
tanica. — Plantas dichronas, diz-se d'a- 
quellas em que a vegetação é suspensa 
durante uma parte do anno, e activa du- 
rante a outra. 

f DICLÍNA, adj. f. (Do grego di prefi- 
xo, ekliné, cama, leito). Termo de Botani- 
ca. Que tem as flores unisexuaes separa- 
das em indivíduos diíferentes, fallando das 
plantas dicotyledoneas. 

— tí. f. pl. Diclinas, secção da famí- 
lia das gramineas. 

DICLÍNIA, s. /. (Etymologia de Dicli- 
na). Termo do Botanica. Qualidade de 
ser diclina. 

— Nome collectivo sob o qual Linnoo 
comprchende ou reuae todas as plantas di- 
clinas. 

f DICLINÍSMO, s. m. (De diclina). Se- 
paração dos dous sexos, dos quaes cada 
um pertence a um individuo diíFerente. 

DICÓCCO, acZ/. (Do latim dicoccus). Ter- 
mo de Botanica. Que tem duas células 
bojudas, cada uma com uma só semen- 
te. 

—Fructos dicoccos, que têm dous coc- 
cos. 

— Termo de Zoologia. Que se compõe 
de suas valvulas. 

f DICONDRA, s.f. (Do grego dis, dous, 
e chondros, grão, semente). Termo deBo- 
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taiiica. Genero dc convolvulaceas formado 
por ervas rasteiras, vivazes, da America 
extra-tropical. 

t DICÓSDIO, t. m. (De di prefixo, e 
chorde, corda). Termo Antiquado. Ins- 
trumento musico, contendo só duas cordas. 

DICOTYLEDÔN ou ONE, adj. 2 gen. (l)e 
di prefixo, e cotyledon). Termo de Bota- 
nica. Que tem dous lobulos ou cotiledons, 
como a fava, o feijão, etc. 

— S. f. Planta cujo embryão tem dous 
cotyledons. Os dicotylelones gào os vege- 
taes mais completos, aquelles que têm uma 
organisaçâo mais complicada. Formam a 
terceira divisão do systema Jussieu, e 
subdividem-se em quatro secçSes: a 1.^ 
comprchende os dicütyiones apetalos; a 
2." 08 monopelalos; a Ü." os polypetalos ; 
a 4.® as diclinas irregulares, quer dizer, 
as monoicas, as dioicas, e as polygamas. 
Cada uma das primeiras três destas sec- 
ções subdividem-se em tres classes, fim- 
dadas na inserçíio dos estames, que sâo: 
hypogynos, ou inseridos abaixo do ova- 
rio; j)(iry(]ynos, ou inseridos em roda do 
ovario, c unidos ao calix ; ou epygynos, 
inseridos sobre o ovario. 

DIGOTYLÜDONÍA, s. /. Termo de Bo- 
tanica. A reuniilo que contém os dicoty- 
ledons. 

t DICROÓPHITO, s. m. (Do grego di- 
croos, de duas pontas, e phyton, planta). 
Termo de Botanica. Planta cujas anthe- 
ras sào bifurcadas. 

DICRÓTO, A, adj. (Do grego dis, dous, 
e kroteô, eu bato). Termo do Medicina. 
Que bato dupla pancada, cuja pulsação 
parece duplicada. 

DICTÀDO ou DITADO, adj. part. pass. 
de Dictar. Dictopor alguma pessoa a ou- 
trem para o escrever, notado. 

— Figuradamente : Ensinado, sugge- 
rido, inspirado.—Sentença dictada por 
espirito de vingança. 

— Tinha dictado Isisj mandado um im- 
pério; tinha diutado ordens. 

— Tinha dictado a lição, o arrnzoado. 
— S. m. O que os mestres dictam nas 

aulas aos seus discípulos para o escreve- 
rem ; lição dictada pelo mestre. 

— O que se dieta ou nota a um escre- 
vente ou amanuense. 

— Titulo de senhorio que os grandes 
e reis tomam. — Este era o seu dictado. 

— Adagio, provérbio. — Lá diz o di- 
ctado. 

— Termo d'Aatronomia.—A constella- 
ção d'Ariane. 

DICTADÔR. s. m. (Do latim dictator). 
Magistrado soberano que se nomeava em 
Roma, em certas circumstancias criticas ; 
o seu poder era absoluto, e fixado em 
uma duração legal de seis mezes; mas 
ordinariamente o dictador abdicava an- 
tes d'e8te termo quando o perigo tinlia 
cessado. 

— Familiarmente: Tom de dictador, 
tom impeiioso, absoluto. 

— Jrodernamente: Nome dado a al- 
gum chefe que reúne em si todos os po- 
deres temporariamente. 

DICTADÚRA, s. f. (Do latim dictatura). 
Dignidade de dictador, em Roma. 

— Modernamente: Tempo durante o 
qual se exerce a dignidade de dictador. 

— Figuradamente: Império, dominio 
que alguém arroga a si. 

DIGTÀME, s. m. (Do latim dictamen). 
Maxima de prudência, regra doutrinai. 
— Seguir os dictames da prudência. 

— Juízo particular, opinião, parecer, 
conselho. 

Acíibou de fallar; e confirmando 
Tüdo o 8nbio congresso o seu dictame, 
Um sussurro no Coiicl ivií se esp ilha, 
Ao do Zéphyro era tudo sirnilhaiite ; 
Quando, naa frescas fcirdes suspirando, 
A bflla Florii segue, que travessa 
Cá, e lá, entre aa flores, se Ihu furta. 

DINIZ DA CRUZ, HYBSOPK, C. I. 

— Inspiração, movimento, sentimento, 
interior da consciência. 

DICTAMIO, adj. Termo de Poesia. Que 
é ou pertence a dictame. 

As velas amainava a Jóiii i Frótit, 
1'arM emboccar a b irra Coronóa, 
Qual de arribadas Pouibus culbe as azas 
li.indo, e na hospcdeir;! praia, puuza : 
Geme, cm seu niuho Alcyon, com brando ar- 
E a Cymódoce traz iiocturau Zcpliyn) (rulho; 
Uictamio arómii: e—ao longe, á voz Ncptunia. 

KRANC. M. I)ü NASC., OBKAS, VII. Bst. lU. 
DiCTAMO, s. m. (Do latim dictamum). 

Termo de Botanica. Nome dado a duas 
especies de plantas de differente genero, e 
muito celebradas por alguns antigos.—O 
dictamo de Creta, ou dictamo bastardo 
(origanum dictnmosiis) de Linneo, especie 
de ouregSo, cujas flores suramamente aro- 
maticas foram recommendadas em medi- 
cina como vulnerarias, cordiaes, emmena- 
gogas ; hoje porém estão quasi em desu- 
so. — A outra é o dictamo hranco. {Dic- 
tamus alhus). Vid. Traxinella, e Poejo. 

— Dictamo faho (pseudo-dictanmum). 
Uma especie de marroio que se cultiva 
nos jardins, similhante ao dictamo de 
Creta. 

—Erva cora que se cura o veado ferido. 
= Todas estas especies são similhantes 
nas folhas, difFerindo nas flores e fôrma 
dos ramos. Assim, o dictamo branco tom 
as ílolhas postas egualmente d'uma e ou- 
tra parte dos ramos que lança, e as flores 
que são roxas, e pequeninas, saem-lhe 
d'entre as folhas. O dictamo bastardo ou 
de Creta lança muitos ramos, produzindo 
flores azues. 

DICTAR, V. act. (Do latim dictare). No- 
tar ou apontar, dizer a outrem o que ha- 
de escrever, pronunciando palavra por 
palavra a quem escreve.—Dictar uma 
curta. — D Ctar ordens, litpes, despachos, 
etc. 

— Figuradamente: Inspirar, sugerir, 
ensinar. — Obrar em contrario do qxui di- 
eta a razão, a experiencia. 

— Sair dos limites que a prudência e " 
bom senso dictam. 

— Dictar leis, prescrevei-as. 
— Os romanos dictaram leis ao occi- 

dente; ordenaram, mandaram com inipfi' 
rio. 

t DICTATORIÂL, adj. 2 gen. (De o'" 
ctatoria, com o suffixo «al»). Que pertcn 
ce ao dictador. — foderes dictatoriaes. 

DICTATÔRIO, A, adj. (Do latira dieta; 
torius). De dictador, que pertence á di- 
gnidade de dictador.—Poder, auctortda- 
de dictatoria. , 

— Figuradamente : Soberano, absolu* 
to. — Dizer alguma cousa em tom dict^' 
torio. 

DIGTATÚRA. Vid. Dictadura. 
DICTÉRIO, s. m. (Do latim dicteriu^l- 

Sarcasmo, dito picante, satyrico, mordaZ) 
que ofFcndc alguém ; chufa, motejo, rern"' 
que. 

DICTÊU, s. m. (Do latim dicteus). 
mo de i\Iytbologia. Sobre nome de J"' 
piter, derivado de dicte, monte da 
de Creta, onde elle era adorado. , 

DiCTO part. passs. de Dizer. 
Dito.— a Pero queremos que os queteu^'''^ 
as dietas villas seiam theudos de cow^ 
e colham o dicto dom f radasique assi 
senhor delia.^ Documentos de 1377, P 
blicados pelo Visconde de Santarém d" 
Corpo Dipiomatico Portuguez, Tit. 1; P" 
407. 

Ufana a Aurora sahio^ 
E muy concb i na bclinza 
Porqu-.! li(i proprio andar em concha 
Quem tantas pérolas dieta. 

JEH. BAHIA, JOBN. II. 

A estas vozes, riaonho, o gordo Bispo 
Lhe respondi!; Meu Filho, bnni conheço- 
Que o amor, que mo tens, é quem te dieta 
Essas sabias razões; mas que diria 
Est i marcial Cidade, que admirando. 

DINIZ DACBDZ, IIYSSOrE, C. VI. 

Nuno surria, e em gostos se expressava 
D • (jupm do mestre aos dictox se nào 
— Não tomeis, sonhir meu, para iná p''-'' 
Esto surrir : contendo-se dom Nuuo 
Lhe tornava : üe Abcn-Afan dizeis 
Que o tinhcis hi cercado... E sei eu cor 
Que alguros está, que nSo em Sylves. 

OAKRKT, D. BRANCa, C. VIII, COp. 7. 

t DICTYiTE, S. /. (Do grego 
rede). Termo dc Medicina. Inflai"'v" 
da retina. „o 

t DICTYOCARPO. A, adj. (fo 
diktyon, filete, fibra, o Icarpns, j,. 
Termo do Botanica. Qno tem friH't"® 
ticulados. n, 

t DIGTOPSYA, s. /. (Do grego 
filete, e opsis, vista). Termo de , 
cina. Affecção na vista, na ® 
cebem sombras ramificadas 
uma rede tina. ou a uma teia d a -o 

t DICTYÓPTÍ-JRO, A. adj. Je 
diktyon, filete, e pteron, aza)._ g. 
Zoologia. Que tem as azas rcticu 

DiüACTICO, A, adj. (Do 
tikos, de didaskô, ou ensino). 
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Litteratura. Que é proprio para o ensino, 
para instruir, que pertence á arte de ensi- 
nar.—O genero didactico; uma carta di- 
^^otica.—Estylo, poema didactico. 

Que pertence a uma sciencia. — Os 
termos didacticos. 

~ <8. y. A didactica, a arte de ensinar, 
de instruir. 

t DIDÂCTICAMÊNTE, adv. (De dida- 
ctico, com o suffixo «mente»). D'um modo 
didactico, com maneira didactica. 

DIDACTYLO, a. adj. (Do grego di, 
"pu8, e daktylos, dedo). Termo de Zoolo- 
gia. Diz-se dos animaes que não têm 
senão dous dedos em cada pó. E a esta 
divisito que pertencem, entre os animaes 
domésticos, os bisulcos ou ruminantes, 
taes como o boi, o carneiro, a cabra, etc. 

DIDAL. Vid. Dedal. 
Traze ca a almofadinha, 
E a seda e o didal, 
E hurn cochim e todo o al, 
Que está nossa camarinha 
Debaixo do meu brial. 

OIL. VIO., COM. DE nUBENA, OBUAS, t. 11, p. 41- 

t DIDASCÀLIA, s. f. (Do grego didas- 
fiolia, de didaskô, eu ensino). Entre 03 
gregos, significava a instrucção dada pelo 
poeta aos actores, e bem assim o traba- 
lho critico sobre o numero e a epocha das 
peças. 

DIDASCALICO, a, adj. (Do latim didas- 
^alicus, didactico). Que c proprio da ar- 
te de ensinar, doutrinai, das escolas ; que 
í didactico, escolastico.—Genero, poema, 
estylo didascalico. 

— Entre os romanos designava xima 
pequena nota collocada á frente d'uma 
peça theatral, indicando ao mesmo tempo 
^ origem da peça, a epocha da represen- 
tação, etc. 

t DIDECAÉDRO, A, adj. (Do grego di 
prefixo, dek i, dez, e edra, face). Termo 
do Mineralogia. Cristaes cujas /accs ofFo- 
recem a combinação de dous solidos, tendo 
dez faces cada um.—Cr/síaes didecaedros. 

DIDÉLPHO, a, adj. (Do grego di pre- 
®xo, e delphus, viilva, utero, madre), 
•lermo de Zoologia. Cuja madre é dupla. 

— aS. m. Grupo d'ímimaes cujas feineas 
apresentam uma bolsa cutanea abdominal, 
sustentada por dous ossos, na face supe- 
rior da qual se acham as tetas. E dentro 
desta bolsa que- as mães trazem os filhi- 
^hos em quanto estes não estão bastante 
desenvolvidos para procurarem per si mes- 
'iios a sua subsistência. Estes animaes 
pertencera á familia dos pedimanos, c ha- 
bitam na America, onde se encontram em 
grande quantidade. 

t DÍDIA, adj. f. (Do latim didia lex). 
lermo Antigo. —Lei didia, lei que servia 
para regular o luxo entre os romanos. 

t QIDÍSCO, s. m. (Do di prefixo, e 
disco). Termo de Botanica. Genero de 
yiftbelliferas originarias da Nova-Hol- 
landa. 

t DIDODECAÉDRO. a, adj. (Do grego di 
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prefixo, ãodéka, doze, e édra, face). Ter- 
mo de Mineralogia. — Cristaes didode- 
caedros, cristaes produzidos pela união de 
dous dodecaedros diíFerentes. 

DIDRACHMA, s. /. (De di prefixo, e 
drachma). Moeda grega, que valia duas 
drachmas, ou 56 reis do nosso dinheiro. 

— Moeda dos hebreus, correspondente 
a meio sido. 

t DIDYMALGÍA. s. f. (Do grego didyma, 
testiculos, e algos, dôr). Termo de Medi- 
cina. Dôr dos testiculos. 

t DIDYMITE, s. f. (Do gvcgo didymoi, 
testiculos, e ite final medica que indica 
inflammação). Inflammação dos testicu- 
los. 

DÍDYMO, A, adj. (Do grego didymos, 
dobrado). Termo de Botanica. Dobrado, 
duplo, bilobado, composto de duas par- 
tes arredondadas, e reunidas por um pon- 
to da sua peripheria. 

— S. m. Metal novo, descoberto na 
cerita, apresentando a maior analogia 
com o cerium e o lanthanum, e por isso 
chamado didymo do grego didymos, ge- 
meo. 

— 8. m. pl. Termo de Astronomia. 
Antigo nome da constellação dos Gemeos. 

DÍDYNAMÍA, s. f. (De didyaamo). Ter- 
mo de Botanica. Nome da décima quar- 
ta classe do systema de Linneo, a qual 
encerra as plantas didynamas, cujas flo- 
res hermaphroditas têm quatro cstames, 
sendo dous maiores o dous mais peque- 
nos. 

DIDYNÁMICO, A, adj. Termo de Bo- 
tanica. Que pertence á didynamia.—Plan- 
ta, Jiôr didynamíca, que tem os estamos 
didynamos. 

DIDYNAMO, A, adj. (Do grego di pre- 
fixo, e dynamis, força, potência). Termo 
de Botanica. Diz-se dos cstames que, sen- 
do em numero de quatro em uma corolla 
monopetala irregular, estão dispostos em 
dous pontos desiguaes em altura, parecen- 
do que os mais altos dominam os mais 
baixos. 

UIECES... As palavras, começadas por 
Dieces..., busquem-se com Dioces... 

f DIECTASICO, a, adj. (Do grego c^íe/c- 
tasis, afastamento, de dia, ek, e tasís, 
acção de estender). Termo de Mineralo- 
gia. Diz-se dos cristaes que resultam do 
dous deseruzamentos sobro o mesmo bor- 
do, ou sobre um mesmo angulo, um no 
sentido longitudinal, o outro cm largura. 

DIÉDRO, A, adj. (Do grego di pi-efixo, 
e hedra, plano, base). Termo de Geome- 
tria. Que tem duas bases. — Angulo die- 
dro, angulo formado pelo encontro de 
dous planos. 

— Angulo plano, angulo diedro. 
— Substantivamente : Um diedro. 
DIÉIRO, s. m. Termo antiquado. Vid. 

Dinheiro. 
DIÉRESIS, s. f. (Do grego diairesis, 

de dia, e airesis, eu divido). Termo de 
Grararaatica grega e latina. Divisão d'um I 

diphthongo cm duas syllabas. Dá-se tam- 
bém este nome a um signal orthographi- 
co composto de dous pontos que se collo- 
cam horisontalmente sobre uma vogai (* •). 
Vid. Ápices, Cimalhas. =? Actualmente 
tem-se generalisado o uso de pôr accen- 
to agudo, e por isso escreve-se saúde, 
ataúde, saída, etc. 

— Termo de Lógica. Divisão d'uma 
cousa em suas partes constitutivas. 

— Termo de Cirurgia. Nome generi- 
co pelo qual se designam os diversos pro- 
cessos usados para dividir os tecidos or- 
gânicos. 

DIERÉTICO, A, adj. (Vid. a etymologia 
de dieresis). Termo de Cirurgia. Corrosi- 
vo ; remedio que, pela acção d'agcntesme- 
chanicos ou chimicos, é proprio para ope- 
rar a divisão d'um tecido. 

— Substantivamente ; Os diereticos são 
substancias que actuam corroendo o sepa- 
rando os tecidos sobre que são applicados. 

DIERVÍLLA, s. /. Termo de Botanica'. 
Arbusto classificado por Linneo na pen- 
tandria monogynia com o nome de loni- 
cera diervilla c pertencente á familia das 
madre-silvas de Jussieu. Esta planta pro- 
duz flores amarcllas, c as suas folhas são 
serreadas e oppostas. 

DIÈSA, s. /. Antiga fôrma de Deosa. 
DIÉSIS, s. f. (Do latim diesis). Ter- 

mo do Musica. Semi-tom menor. Na mu- 
sica antiga, era muitas vezes um quarto 
de tom. 

— Na musica moderna ó representado 
por o signal Jf, a que se dá o nome de 
sustcnido, indicando assim que a nota 
deve subir meio tom. 

— Diesis accidental, a que é posta 
diante d'uma nota, por opposição ás que 
se collocam na clave. 

— A diesis tomava o nome dc chroma- 
tica minima, ou enharmonica minima se- 
gtindo representava a terceira ou a quarta 
parte do tom. 

1.) DIETA, s.f. {üo grego diaità, regi- 
men). Termo de Medicina. Tempei-ança 
no comer. Maneira de empregar regular- 
mente tudo o que é necessário para con- 
servar a vida, quer no estado de saúde, 
quer no de doença. — A dieta é uma par- 
te essencial da Medicina. 

— Regimen que consiste sobre tudo na 
abstenção de alimentos, o que se applica 
particularmente aos doentes.— Este doen- 
te foi posto em dieta. 

— O facultativo impoz-lhe dieta 
rigorosa. 

— Não é preciso prolongar a dieta 
além do necessário. 

— Comer de dieta, fazer uso de comi- 
da muito parca e regrada. 

2.) DIETA, (Do baixo latim espa- 
ço d'um dia, viagem, curso, de dia). 
Jornada d'um dia. 

— Termo do Agricultura. Geira ; a ter- 
ra que se la^Ta cm um dia com uma jun- 
ta de bois. 
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— Em Chancellaria romana, o cami- 
nho que se pode percorrer ein um só dia, 
avaliado em dez léguas. 

— Asscmblêa em que se regulam os 
negocios públicos cm certos Estados. — 
A dieta llelveiica, reunião dos enviados 
ou delegados dos differentes estados da 
confederação suissa. 

— Assemblêa de todos os capitulos do 
certas ordens religiosas. 

•— Entre oa frades benedictinos, da- 
va-se também o nome de dieta ao pequeno 
capitulo. 

f DIETÉRIDA, s. /. (Do grego dietris, 
espaço de dous annos). Cyclo de dous an- 
noB lunares, mais 22 dias, imaginado pe- 
los astronomos gregos para fazer concor- 
dar o anno solar, com o anno lunar. 

DIETÉTICO, A, adj. (Do grego diaiteti- 
kos). Termo de Medicina. Que é relativo 
á dieta. == Diz-se dos meios empregados 
pelos médicos para alliviar ou curar as 
enfermidades, independentemente dos re- 
médios especiaes para conseguir a cura. 
— liegimen díetetico. 

—Botânicos dieteticos, os que tratavam 
dos vegetaes considerados como alimen- 
tos, julgando das suas propriedades pelo 
cheiro e sabor. Debaixo deste ponto de 
vista, os que se tornaram mais notáveis fo- 
ram Quercetano, Nonnio, Behren, e Lister. 

— ò'. /. Ramo da Medicina que se oc- 
cupa das regras e preceitos a seguir na 
dieta, indicando o uso das cousas que di- 
zem respeito á hygiene privada. 

—A dietetica é a dieta reduzida a prin- 
cipies, a que hoje se chama hygiene, 

— Syn. : Dietetica, Hygiene. Em quanto 
a hygiene se limitou a occupar-se da saúde 
dos individuos, era rigorosamente syno- 
nymo de dietetica, pois se occupava, como 
esta, em regular o regimen geral que con- 
vém a uma pessoa ou a um animal. Mas, 
desde que a hygiene se applica ás regras 
da salubridade nas cidades, nos campos, 
nas prisões, nos hospitaes, no exercício 
dos ofíicios e das industrias, etc. tomou 
então um sentido mais extenso, e vai 
muito além da dietetica, restringindo-se 
esta tam somente a significar a hygiene dos 
individuos. 

t DIETÉTICAMÈNTE, adu. (De dieteti- 
00, com o suffixo «mente»). Conforme aos 
preceitos da dietetica. 

DIETETÍSTAS, s. m. pl. (De dietetica). 
Termo do Medicina antiga. Nome dado a 
uma classe de médicos antigos que não 
empregavam no tratamento das doenças 
senão os meios dieteticos. 

DIETÍNA, s. /. Diminutivo do Dieta 
(political. Junta particular dos membros 
da nobreza do cada provincia na Polonia, 
Hungria, etc., para nomear os deputados 
das dietas geraes. 

t DIEXODO, 8. m. (Do grego dia, atra- 
vez, e êxodos, saida: odm, via\ Termo 
do Medicina. Nome que dava llypocratns | 
á saída dos excrementos pelo anus. I 

DIFFAMAÇÃO, s. f. (Do latim diffama- 
tionej. Acçào de diffamar, do desacredi- 
tar alguém, taxar-lhe a sua honra, o seu 
credito, a sua reputação por palavras, es- 
criptos, pinturas, etc. 

— Maledicencia, detracção, calumnia. 
DIFFAMÁDO, part. pass. de Diffamar. 

Infamado, que se diffamou, desacreditado. 
— A que se tirou o credito, a reputa- 

ção. 
— Calumniado. 
DIFFAMADÔR, A, s. (Do latim diffama- 

tor). A pessoa que diffama, deshonra, des- 
acredita. 

— Calumniadôr. 
DIFFAMAMÊNTO, Vid. Defamamento. 
DIFFAMÁNTE, adj. 2 gen. e part. 

act. de Diffamar. Que desacredita, des- 
honra. 

— Calumnioso, diffamatorio. — Pala- 
vras diffamantes. 

— Relatorio, relação diffamante, que é 
feito e dito para diffamar. 

t DIFFAMANTÍSSIMO, adj. superl. de 
Dififamante. 

DIFFAMÀR, V. act. (Do latim diffama- 
re). Tirar a boa fama, a reputação, o 
credito a alguém: desacreditar, deshon- 
rar, infamar. 

— Calumniar. 
— V. n. Diffamar ãalguem, dizer mal, 

publicar cousas diflfamatorias. 
— Diffamar do estado e condido d'al- 

guma pessoa, da sua qualidade civil. 
— Diffamar erros ou culpas do seu pro- 

ximo por espirito de vingança. 
DIFFAMATÚRIO, A, adj. (Do latim dif- 

famatus, part. de diffamare, com o suf- 
fixo «orioi)). Que diffama, que tira o cre- 
dito, a reputação, que tende a diffamar; 
que contém e encerra diffamação, calum- 
nia. — Palavras diffamatorias.— Espiri- 
to diffamatorio. 

— Libello, escripto diframatorio. 
— Syn.: Diffamatorio, Diffamante. O 

que é difFamatorio prejudica a repxxtação 
d'outrem ; o que é diffamante attráe o des- 
prezo. 

DIFFARREÂÇÃO, s.f. (Do latim diffar- 
reatione). Termo Antiquado. Sacriticio 
para dissolver o matrimonio, no qual se 
offcrecia um bolo de trigo do mais puro. Era 
o contrario da confarreação. 

DIFFERÈNÇA, s. /. (Do latim differen- 
tia'^. Diversidiide, dissimilhança, varie- 
dade, disparidade que ha entre duas cou- 
sas ; attributo, distinctivo. 

— Estado do que é differente, do que 
é outro.— A differença d^estes dous ohje- 
ctos, d'uma coma â outra. — « Vos man- 
damos, que fnçaaes os ditos beesteiros do 
conto em todalas Cidades, e Villas, e lu- 
gares, julguados, e terras de meos filhos, 
e do Conde-estahrè, Meestres, e Hordens, 
e em todalas outras jurdiçooens, e coutos, 
e honras, e terras chaãs, e em todolos ou- 
tros luguares de nosso senhorio, assi nos 
luguares, em que já forem feitos, como 

em qiiaaesquer outros luguares, em 
ainda, nom fossem feitos, segundo vós en- 
tenderdes, que compre por nosso serviçO) 
nom embargando quaesquer embargos, 
vos sobre ello ponham, porque nossa mer- 
cee he de os haver em cada hum lugar, 
nom Jazendo mais deferença nas terras 
das Hordens, que nos outros luguares.n 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 68, 
§ 33. — «Porque esta differença ha de 
J)eos aos homeens, que Deos vsa de mi- 
sericórdia castigando, & os homeens nãO, 
senão fazendo beens: por onde sô naquelle 
zelo de muyto castigo nace de misericór- 
dia, que são affeiçoados a muyta clemen- 
cia, & por isso Deos pode seguramente 
com males ser misericordioso, & contarse 
antre as suas grandes misericórdias, 
enchente de misérias, de que nos cercou, 
como de sementeira de todos os beens.^ 
Dipgo, Paiva d'Azevedo, Sermões, Par*- 
II.— íVede agora a differença que vay da 
bddade infinita, de Deos â malignidade 
do demonio, & essa mesma deitemos ima- 
ginar nas sortes, & estado que as almas 
tem seruindo á hum, ou a outro destes 
principes.yt Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 91. — d Recebendo-se 
ambos com a vontade que cada um levava) 
começaram a batalha tão brava, e tão crueh 
que Dramusiando, D. Duardos e 
malião, que a estavam vendo, não sa- 
biam negar a muita differença, que ha- 
via d'aquelle cavalleiro a todos os outros> 
que té então alli vieram.» Francisco d® 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 39- 
— «Já, senhor cavalleiro, deveis d'estai' 
bem satisfeito de vossa ira, pera qu'esta 
differença, não vá pois n'isso se aventura 
a vida de cada um de vós; ou d'amhos 
juntos que seria maior perda do qu^ se 
podia receber com deixar delia, t IdeiB) 
Ibidem, cap. 34. — «A differença, í''® 
fazia o direyto Civil antigo, entre os agnO'' 
dos, e cognados para o effeyto da Succes- 
são, preferindo os Agnados, foy revogc^do 
pelo direyto novissimo dos Autênticos.^ 
Gouvêa, Justa Aclamação, p. 256. 
porque o maior impedimento da fé 
Gentios, e doutrina dos Christãos era, ^ 
he a differença da lingoagem, não se con 
tentou o padre Francisco que os nossos 
tomassem sómente da maneira que, o 
zem os que se acham em terras estranh'is> 
conuersando com os naturais, até que mais 
se lhe, apega do que elles aprendem-'' 
Lucena, Vida de S. Francisco Xaviei"i 
Liv. V, cap. 25. — «Estando ja as 
em Malaca de verga d'alto pera a Indi > 
chegaram d mesma cidade as que todos o 
annos costumam vir da China. Numa 
qziais vinha hum homem lapam, ywe -U _ ^ 
sem duuida mandaua ao P. M- l<rancis^ 
CO, como por espia d^aquelles reynos, 
conquista, e sogeiçam á nossa Jé ® 
zia ja d'alguns dias no p'insamento, 
lhe faltando mais pera se resoluer 
ir demandar, que a informaçam, & 
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inteira da terra, e da gente, qual lha deu 
o nouo hospede, que sendo Gentio se cha- 
mava Angero, como se ainda com a pouca 
diílerença do nome pronosticara a muyta 
semelhança, que no successo de sua boa 
'Vinda, e tornada a lapam teue com os An- 
jos, e embaxadores da paz euangelica.» 
Mem, Ibidem, cap. 19.— «O Cavalleiro, 
porque em taaes tempos lhe convinha usar 
de sua ardideza, começou de ferir nelles 
tos solto, que 1). iJinarte, e o Solitário 
se espantavaò de quem seria: e certo, am- 
^os tinhaõ razaõ de o conhecer, mas a 
differença das armas os jazia duvidar, 
® vendo que os dous Cavolleiros usarat 
mal com elle em o commetter, chegaraõ-se 
^ elles que andavad travados em sua pe- 

pedindo-lhes que os ouvissem.n Bar- 
Clarimundo, Liv. ii, cap. 26.— «.E 

" padre Fr. Anselmo Dominica, que nos 
de 1247 o Papa Innocencio IV mandou 
por Embaixadores ao Grão Cão Senhor 
do Cathayo, que era Christão, {como re- 
fere Mãrco Polo Veneto no seu Itinera- 
'''oj que não fazendo differenças destas 
^1'õvincias, Tartaria, e Mongalia, as fa- 
^em ambas huma, como se vê no primeiro 
'Capitulo do seu Itinerário.)) Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. x, cap. 1.— 
'^Não esperou o pastor, que Althéa che- 
gasse junto a elle; antes a foi encontrar 
perto do rio, porque era tão affeiqoada 

partes, e parecer que nella via, que ne- 
nhuma daquelles campos parecia tam bem 
nos seus olhos ; e pondo-os nella lhe disse : 
Quando, Althéa, em hum coração sem des- 
<ianço fazem os teus olhos tanta differença, 
e a tua vista, e voz tanta ajfeicão, que fa- 
'"íaõ em quem merecesse á ventura viver 
'Contente, e ter obrigada a tua vontadeí» 
^'rancisco Kodrigues Lobo, Primavera. 
■— «-Esta historia acabou Menandro com 
muitos suspii^os, e algumas lagrimas, que 
dfiscuidadas lhe cahiro pelo rosto, e o com- 
panheiro Jicou mudo vendo a diífereiiça dos 
males, que a sorte ordena.i> Itlem, Ibi- 
dom.— (íCheqáraõ os dous companheiros 
^ hum porto do Tejo, onde já envolto com 

águas do Oceano, combate com jurio- 
ondas as arêas e penedias, que de 

^mbas as partes o vao cercando. Assenta- 
dos na praia contemplavaõ a differença 
de seu nascimento, vendo que a todas as 
^oisas o maior poder fazia mais temero- 

como aqudle rio, que com as aguas de 
tantos se enriquecera.)) Idem, Ibidem. 

quanto encobrir pude a chama ardente 
(l^juco se dissiniula esta doença) 
Julgara quem me vira facilmente, 
^ern conhecer ;i cauz.i, a differença: 
"uscava-o entre as féras, e entre agente, 
(Que este desejo a tudo dA licença) 

■•^utre o gado,entre as féras, entre abrolhos. 
IDKM, IBIDKM. 

«Por certo, disse Lereno, que me con- 
çoiza estranha, e que para mim, nad 

í'odia ser oídra de maior espanto, nem 
mais dezejasse ouvir, porque já me 7iad 

me tirará nenhuma coiza ver esta estra- 
nheza: porém co7no he possivel que hum 
homem humano tenha dos outros tanta 
differença, e saiba ás vezes mais dos jsas- 
tores que elle de si ? porque (disse o ou- 
tro) o saber levanta hum homem naõ só 
sobre elles, mas sobre as estreitas, t Idem, 
Ibidem. 

Julgava do que alli me pareceu. 
Por muitas diff'erenças doutra serra, 
Que quanto a terra tinha era do Ceo, 
E era mais delle o grào senhor da terra, 
A quem a natureza enriqueceu 
Dos dotes naturaes qne o mtindo encerra, 
E a quem inda a ventura mais dotara, 
Se com a natureza se igualara. 

IDKM, EOLOGAS. 

Uliza vi alU discreta, e bella. 
Cujos olhos amor tinha em defensa, 
Que outros não consentio podesscm vêlla, 
bem que mostrasse n'alma a differença ; 
Acôr tomava o Ceo na vista delia, 
E o Amor de seus olhos a licença, 
Para ferir com os raios, que lançava, 
Se brandamente viu, ou se falava. 

IDEU, lllíDEH. 

— Termo de Lógica. Qualidade essen- 
cial que distingue as especies d'um mes- 
mo gênero. — A dejinição é composta de 
genero e de differença. 

— Termo de Matliematica. Excesso de 
grandeza, de comprimento, do quanti- 
dade, do pezo (l'uma cousa sobro outra. 

— A differença entre duas quantida- 
des. 

— O resultado da subtracção chama-se 
excesso, resto, ou differença. 

— Calculo das differenças finitas; ou 
methodo de fazer, sobre as difFerenças fi- 
nitas das grandezas variaveis, operações 
analogas ás que faz o calculo differencial 
e integral, sobro as differenças infinita- 
mente pe(juenas. 

— Differença ascencional. Vid. Ascen- 
cional. Termo de 13razão. O signal que 
faz distinguir o cliefe dos outros mem- 
bros da mesma familia. lia tres gcneros 
de differenças; real, popular, e quebra 
ou differença geral. Todos estes signaes 
ou divisas postas nos escudos servem para 
estabelecer a distincçào entre os seus pos- 
suidores, ou progenituras, sexos, etc. 

— Altercação, contestação, disputa, de- 
bate, contenda, desavenças causadas por 
differença de opinião, de interesse.—Ter 
differenças com alguém. 

— Loc. : A differença; por ura modo 
diverso, differentemente. 

—Syn. : Differença, Desigualdade, Dis- 
paridade. Estes dous últimos termos são 
subdivisões ou especies do genero diffe- 
rença. A desigualdade designa a diffe- 
rença em quantidade ; a disparidade de- 
nota a differença em qualidade, 

—Differença, Disputa, Rixa. As diffe- 
renças provêm da concorrência dos in- 

' teresses ; as disputas, da contrariedado 
de opiniões ; as rixas, têm por origem a 
acrimonia dos espirites. 

— Differença, Variedade. Ã. variedade 
é o que varia, o que denota um grande 
numero de cousas ou idéias diversas, cujas 
imagens são formadas pela imaginação, 
affastando o tédio causado pela uniformi- 
dade ; a differença suppõe uma compa- 
ração de objectos que impede a confusão. 
—A variedade dos rostos humanos cara- 
cterisa-se por certas differenças. 

DIFFERENÇÁDO, part. pass. de Diffe- 
rençar. Que se differença, que se differen- 
çou.—Os cavalleiros tinham-se differen- 
ça d o pelas cores dos penachos. 

DIFFERENÇAR, v. act. (De differença, 
com o suffixo «ar»). Pôr, fazer differença, 
distinguir aquillo em que consiste a dif- 
ferença entre duas ou mais cousas ou idéias. 
—Differençar o bem do mal. 

— Estabelecer signal ou caracter dis- 
tinctivo entre duas pessoas ou cousas ap- 
parentemente iguaes.—A natureza pro- 
duz ás vezes dous gemeos tão sirailhan- 
tes, que só pode differençal-os quem es- 
tiver muito habituado a tratal-os de perto. 

— Differençar-£0, i;. refi. Ser difíeren- 
te, diverso, dissimilliante. 

— Separar-se, distinguir-se, mostrar-se 
a differença por algum caracter ou signal. 
— Os homens diversificam tanto em phy- 
sionomias, que facilmente se differençam 
uns dos outros. 

DIEFERENÇASÍNHA, s. /. Diminutivo 
de Differença. 

DIFFERENCEAR. Vid. Differençar. 
DIFFERENCIAÇÃO, s. /. Termo de Ma- 

tliematica. A operação de differenciar, 
acção dc differenciar.—A differeuciação 
de dous mineraes. 

DIFFERENCIÁDO, part. pass. de Diffe- 
renciar. Submettido ao calculo differen- 
cial. Nonado por uma differença. 

— Em que lia differença, signal para 
distinguir dc outras cousas. — Sepultu- 
ras üifferenciadas. 

DIFFERENGIÁL, adj. 2 gen. (Do dif- 
ferença, com o suffixo «al»). Termo de 
Alatliematica. Que procedo por differenças 
infinitamente pequenas. — Quantidade dif- 
ferencial. > 

— Diíferencial da primeira ordem ou 
do primeiro gráo, a de uma quantidade 
finita ordinaria. 

— Differencial do segundo grão, a parto 
infinitamente pequena tVunia (piantidade 
differencial da primeira ordem. 

— Calculo differencial, o modo d'acliar 
a differença infinitamente pequena d'uma 
quantidade finita e variavel. 

— 8. f. Uma differencial, augmento in- 
finitamente pequeno d'uma quantidade va- 
riavel: tem por característica a lettra d; dx 
ó a differencial de x. 

— Termo de Historia Natural. Que ó 
concernente ás dilíerenças entre dous ob- 
jectos.—Diagnostico differencial. 

— Termo de Commercio. Taxa adua- 
neira que varia segundo a proveniencia 
das mercadorias.—Direito diíferencial. 
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— Tarifa differencial; aquella que, 
n'um canal ou caminho de ferro, entre 
03 diversos pontos da mesma linha, não 
c oxactamente proporcional ás distancias 
em opposiçSo á tarifa kilometricà. 

DIFFERENCIAR, v. act. (De differença, 
com o sufSxo aiar»). Termo de Mathe- 
matica. Calcular certas propriedades d'uma 
curva, etc, segundo as diíFerenças infini- 
tamente pequenas que existem entre duas 
posições successivas e muito aproxima- 
das de suas coordenadas. 

— Praticar as operações que constituem 
o calculo diíFerencial. Tomar a differencial. 

DIFFERENCÍNHAS, s. /. j)l. (Diminu- 
tivo de Differenças). Pequenas altercações 
ou desavenças; descontentamentos. 

DIFFERENCIÓMETRO, s. m. (De diffe- 
rença, e metro, medida). Termo de Ma- 
rinha. Instrumento de marinha que serve 
para avaliar a differença entre a immer- 
sSto da pôpa e a da proa. 

DIFFERÉNTE, adj, 2 gen, (Do latim 
differens, participio activo de differre). 
Que differe, que não é da mesma natu- 
reza, qualidade, grandeza, cm que ha ou 
se nota differença. — Suo differentes de 
humor e da linguagem. 

— Caracter, signal distinctivo, dissi- 
niilhante.—Pedro é differente de seu ir- 
mão em tudo. 

Começam de enxergar subitamente 
Por entre verdes ramos varias côres t 
Cores, de quem a vista julga e sente, 
Que não eram das rosas ou das flores; 
Mas da là íina e seda differente, 
Que mais incita a força dos amores, 
De que se vestem as humanas rosas, 
Fazendo-se por arte mais formosas 

cAM.jLus. c. IX, est. 68. 

— <i Acharam também differente re- 
sistencid, porque tinha muita, e muito 
hoa gente de guerra; mas por f,m do ne- 
gocio a Cidade foi entrada, e escalada, 
matando-lhe muita gente, e a mór parte 
delia mídheres, e meninos, que não pude- 
ram fugir, Os nossos tomáram o que quize- 
ram, e o mais entregáram ao fogo, em 
que toda a Cidade se consumío.i> Diogo 
ao Couto, Décadas, IV, Liv. viii, cap. 3. 
— a. Antes nos primeiros está claro qual 
seria' o seu voto, pois El-Rey na carta, 
que lhe escreuia, lhe allegaua especial- 
mente no remedio dos Christàos de Soco- 
torá, com o que o mesmo dom loam tinha 
ca no reyno dito a 8. A. c no negocio de 
Tanor sobre o fim que elle depois teue, o 
fazer tam duuidoso, que me nam atreue- 
rei eu, quando o escreuer, a mais que 
deixar a outros o juízo do melhor conse- 
lho ; o de dom loam de Castro foy muy 
differente do que se respondeo na junta.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
VI, cap. 2. — «3Ias bem differente era o 
pensamento do Capitaõ delia, e de todos 
os mais, porque toda a noite gastáraõ em 
danças, e folias, havendo aquelle princi- 
pio de vitoria por hum muito certo final 

de sempn^e a alcançar daquelles imigos.-» 
Barros, Décadas, VI, Liv. i, cap. 8. 

Outro termo differeiite, 
Outra aíieiçaõ mais galante. 
Outra fó mais ineonstanto, 
Outro amante mais contente. 

FKANC. 11. LOBO, ECLOOAS. 
Se ainda nau fora comigo ! 
Porque estou tam differente 
Fora de gente, e seu pejo, 
Que, quando aqui só mo vejo. 
Cuido de mim que sou gente ; 
E seguindo esta porfia 
Cada momento, e cada hora, 
Eu me faço mal agora, 
Que a gente a mim me fazia. 

IDEM, IBIDI3M. 
Mais formozo era o Sol, mais claro o dia, 
Era o sopro do vento mais graciozo, 
Dos passaros mais doce a melodia, 
D.is arvores o fruito mais sabrozo, 
Mais saboroza a agua doce, e fria, 
O gado mais contente, e mais mimozo : 
Eu entre estas grandezas, de contente, 
Também era do mim mui differente. 

IDEM, IBIDEM. 
Olha, de Roma a valia, 
Que seu império, e poder 
Já podia mal suster. 
Pelo muito que podia ; 
A que estado, o termo veio 
Tam differente, e tam vil 
Por huma inveja civil 
Entre Cezar, e Pompeio. 

IDEM, IBIDEM. 
Vio-me andar (que escaçamente 
No cajado me detinha) 
Das forças, da eôr. que tinha, 
De tudo em fim differente. 

IDEM, PRIMAVERA. 
Ambos nascem juntamente, 
E vivem fazendo dano ; 
Hum com redes de Vuleano, 
Outro com seu fogo ardente : 
Seguem differente fim, 
E vivem sempre em perigo. 
Cada hum do outro inimigo ; 
E acompanhaò sempre assim ; 
Mostre por prova melhor 
Quem o contrario prezume, 
Se vio Amor sem eiume, 
Ou ciúme sem amor ? 

IDEM, IBIDEM. 

— «A estas palavras chegou o pesca- 
dor d borda da arêa: e entrando os pas- 
tores, os agazalhou com o rosto cheio de 
alegria na sua barca, em que os já cati- 
vos peixes andavaõ saltando : e com a vê- 
la ao vento joraõ o rio abaixo, até o do- 
brar de hum cabo, onde as agitas anda- 
vaõ mais empoladas e revoltas: e temen- 
do os pastores pelo descustume da nave- 
gaçaõ, aquelle passo, imaginando nelle 
hum grande perigo, perguntaraõ ao pes- 
cador a razaõ, porque alli andava o mar 
tam differente.» Idem, Ibidem. 

Dous rubis engastados sabiamente 
Num transparente, puro cristalino. 
Por onde um ar respira differente. 
Movendo o doce esprito peregrino, 
Que d'entrc ricas perlas do Oriente 
Estii ferindo as almas de contino, 
Estes saõ minha vida, e meu thezouro 
Com saíiras azuis, e tranças de ouro. 

IDEM, IBIDEM. 

Ah que se tu souberas 
O que passa no Mundo, e seus costumes. 

Outra idéa fizeras 
Bem differente de ti. do que presumes ! 
Que huina sà natural Filosofia 
Não só augmcnta a dor, mas a alegria. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS. 

— Com um nome no plural. Muitos, 
certos, vários. Empregar differentes meios. 
—Differentes pessoas o têm affirmado. 

Como vereis o mar fervendo acceso 
Cos incêndios dos vossos pelejando, 
Levando o Idolatra e o Mouro preso, 
De nações differentes triumphando ; 
E sujeita a rica Aurea-Chersoneso, 
Ató o longínquo China nevegando, 
E as llhiis mais remotas do Oriente, 
Ser-lhe-ha todo o Oceano obediente. 

CAM,, LUZ., c. II, est. 5i. 

— «/Se a prouidencia diuina ordenou 
que ouuesse muytas religioens conformes 
no essencial, & que pretendessem hum^ 
mesma cousa (differentes sómente no acci- 
dental) na vida e perfeição Christam, foy 
para auer muytos motiuos, que cmuidas- 
sem os homens ao essencial, & que coino 
todos não podem ir á perfeição por hurn 
mesmo caminho ouuesse muytos, a que di- 
uersos espiritos se pudessem accõmodar.^ 
Diogo P. d'Andrade, Serm.,T. iii,p. 1''^'. 
—dJa tenho exp'rimentado que nam htihi 
contentamento nas conversações, por qiMf 
differentes sam os gostos, que de maravi' 
lha acham as pessoas parelha, e cada 
he afeiçoado á sua inclinação, que 
calçam todos huns pontos, e por isso saK^ 
os pannos de tantas côres. í> D. Joannft 
da Gama, Ditos da Freira, p. 13.—"^ 
com outras envernizadas de parvoice ^'^' 
bre roindade com listras de más inchi^'^' 
ção e maldizentes, que não queria que 
soubessem o nome; e outras tam differs"' 
tes que tem em si engastoadas todas 
virtudes.y> Idem, Ibidem, p. 50.—<iCo^ 
tudo nam duuidando que fossem os Chi]! 
os primeiros pouoad.ores destas e das wi®'' 
ilhas do Moro, ha per outra parte gi'"''^ 

a> 
des indicios pera nam auermos, si 
per muy varias, e differentes nações, 
que as pouoam. Porque a variedade 
tanta na linguagem, e pronunciaçam 
hum lugar se nam entende com o outro, ^ 
em menos de Ires legoas sam mais dl" ^ 
rentes qtce o Francês do Português.''!^ 
cena. Vida de S. Francisco Xavier, 
IV, cap. 7.—(íD'este amor, e vniai^ 
seus irmãos tam preciosa, e nam í" 
importante aos corpos mysticos das f . 
gioens, que aos naturais, se poderarn 
escreuer muytos exempilos, què d elto> 
deixou o padre mestre Francisco ■ 
alguns apontei ja atras, e conjesso H 
me consola tanto a memória d elles, 
pola ter mais vezes os guardo (como Ç 
faz prouisam do que melhor lhe 
ra differentes lugares.d Idem, ^ 
Liv. V, cap. I.—«Isto não pode 
em segredo, que não fosse logo sct 
serra, e todos os que puderam se J 
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por aqiielle passo vasando-se por elle a 
nór parte da gente, que foram tomando 
differentes caminhos.-!> Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. IX, cap. 5. 

— Homens differentes, em castas, em 
em costumes, etc.— f-Esta Provín- 

cia Malavar he toda povoada de Gentios 
idolatras,mui supersticiosos, e differentes 
fiwi castas e ritos; uns delles chamados Nay- 

os principaes de todos, e mui 
dados ao exercido das armas, em que to- 
dos são mui destros:) Outros chamados 
Tibas, que são lavradores, pescadores, e 

usam toda a mecanica: Outros cha- 
mados Poleas, que he a mais infame de 
iodas, e tão avorrecidos dos mais, que não 
poderá viver entre os outros, nem commu- 
^^callos, nem tratallos, (como antigamen- 

eram os do povo de Samaria com os Ju- 
d^osj.y, Idem,, Ibidem, Liv. 7, cap. 14. 

— Diversos, variaveis. 

Píiuezadiis de Tyria cor cobriào 
Das grandes uaos gnto parte dos costados, 
Que com arte sotil offereciào. 
Escudos com diuisas miitisados : 
Por toldas & conuéa apparecião 
Os PortuguezcB fortes, & arriscados, 
Vestidos de mil cores differentes, 
Mostrando-se lustrosos, & valentes. 

sí DE MENEZES, MALAOA CONQ., 1ÍV. IV, est. 124. 
Oa vencedores do mortal combate 
Que a carne dá por modoa differentes, 
Inimigo que d'alma os muros bate 
De sorte que acha poucos resistentes, 
Naquellii ordem onde a luz dilate 
A impressão dos raios refulgentes, 
Com palmas virginaes alli sentudos 
Serào com bens eternos premiados. 

Rülim de moura, nov. do iiom., c. IV, est. 56. 

Mas desta ponta, cujas praias vemos 
O Mar bater com nomes differentes, 
Para o Polo encuberto caminhemos 
Aonde ha mais Estrellas refulgentes, 
Cujoa largos caminhos, que aqui vemos. 
Povoados serào de varias gentes, 
Todos porém daquella cor escura 
Que faz da quinta zona a grà quentura. 

IDKM, ibidem, c. I, est. 55. 

Mas esses olhos teus, que antes choravaõ, 
Quando com mil suspiros me chamaste, 
Naõ saõ hun3,que com mostras me enganavaõ, 
í^ifferentes também das que inostrastc: 
E se com razaò justa se qu"ixavaõ 
Foi^de Jove cm Cypreste transfonnado, 
Naõ nos campos, que banha o claro Amphrizo, 
Aonde Apollo de Admeto guardou gado ; 
Nem aonde o moço Paris presidia, 
Vira o mundo tam bella companhia. 

FRANO. R. LOUO, PRIMAVERA. 

■—1-Cumpreme saber isto,& a razão he, 
?we nessa casa ha duas senhoras dignas 

ser seruidas, e cobiçadas: se nos en- 
contramos será uma conta: e também se 
jorinos differentes na affeição, Jicaremos 
conformes nas vontades. ■:> Jorge Ferreira 

Vasconcellos, Ulysipo, act. sc. 2. 
<^Em as serras dalém do Tejo (disse o 

pdator) entre aquelías confuzas penedias, 
assombraõ o rio qxu^ com porfiozos 

combates da fúria das ondas vai desfa- 
^^ndo sua dureza, no fundo de hum valle 
^^condido no seio da terra, fresco de fon- 

tes, e ribeiros graciozos, povoado de mui- 
tas arvores diíferentes nos ramos, e na 
altura, está a cova do sábio Aatreo, em 
todas as ribeiras de Luzitania conhecido 
pelo muito que alcançou das eUrellas, do 
movimento, e ordem dos Ceos, da virtude 
das hervas, da natureza das pedras, da 
propriedade dos animaes, dos segredos das 
aves.- E porque por razad de seu continuo 
estudo, e pela importunaçaõ dos pastores 
vizinhos se communica a elles mui poucas 
vezes, todos os annos em hum dia, já co- 
nhecido dos jyastores, ri'Spiinde aos de que 
he consxãtado naquella estranha morada, 
e porque está mui perto este dezejndo tempo, 
verás nesta ribeira muitos pastores de dif- 
ferentes lugares, do Tejo, Douro, Minho, 
e do Mondego, que esperao delle reposta 
a suas perguntas. ■6 Francisco Rodrigues 
Lobo, Primavera. — Brotavam a flores as 
invejas, flórecia o casto manjericaõ junto 
da namorada Beliana, derramava o en- 
cantado feto suas flores sobre a terra, os 
espinhozos alcachofres do branco cardo se 
abriud em rouxas jlores para serem colhi- 
das das pastoras namoradas ; queimava-se 
pelo valle, e pela montanha o graciozo ros- 
maninho, ouregad, marcella, e o sagrado 
louro; floreciao as plantas, e enchia-se a 
terra, e os coraçoens de alegria, soando 
fraldas, solteiros, lyras, sanfonhas, tam- 
boris, rabecas, pandeiros, e buzinas nos 
pastores; dentre os quaes, os que ao ty- 
ran.no Amor tinhao sujeita a liberdade, 
encaminhavaô j^f^ra a banda dalém do 
Tejo ; a serra aonde o sábio tinha sua mo- 
rada : Pavanio, e Lereno, jjorque neste se- 
gredo naõ sojfriaõ outra companhia, to- 
mando sós aquelle caminho, chegáraô ao 
sahir a Lua a hum espaçozo valle, onde 
viraõ muitos pastores, e pastoras; e en- 
costados aos pés das arvores em differen- 
tes ajuntamentos, como que esperaiadpara 
entrarem na morada do sábio, a qual era 
Jiuma cova aberta entre as serras, que fa- 
zia para o centro da terra huma escada 
de muitos degraus de mármore, que leva- 
vao a hum largo camjjo cheio de differen- 
tes//ores^ hervas, e boninas de maravilho- 
za virtude, a huma parte do qual entre hum 
confuzo arvoredo se escondiaõ humas cazas 
altas extranhamente obradas onde o sabia 
vivia ;e do alto dellas cohia huma copioza, 
e cristalina fonte, que ao pé formata um 
rio, que logo se repartia em dous caminhos, 
rodeando o camjjo murado na parte de 
dentro de arvores muito juntas tam iguaes, 
que parece que sobre preceito foraõ cres- 
cendo, efaziaõ em iguaes espaços de huma, 
e outra parte quatro portas, que guarda- 
vaõ outros tantos silvanos, com aljavas, 
arcos, e passadores; e no j rizo de cada 
huma dellas estava escrito o nome de huma 
Ninfa, que guardava o bosque de dentro: 
convém a saber, nas duas da mad direita 
estava Pauribia, e l.yris, e da oídraparte 
Amathia, e Dione. >< Idem, Ibidem. - « Ves- 
tirad-se todos loucos, e com capellas de 

flores, e ramos differentes, e qffertas de 
paens de leite, bolos, e queijadas, e fru- 
tas da montanha, cheias de boninas ale- 
gres, e hervas cheirozas, se foraò em ma- 
gotes á ermida com folias, e tangeres de 
contentamento: quando chegáraô estava já 
todo o valle ao longo do rio, e em roda da 
Igreja occupado de pastores, e pastoras 
com bailes e cantigas pastoris, que enchiaU 
até os ares vizinhos de alegria.n Idem, O 
DeSenganado. — nE assim como na arte do 
pintar reprezentaõ as cores differentes o 
natural de huma Jigura, e a fôrma delia, 
a sid)stancia, e a tençaõ, para que foi fi- 
gurada, que he a parte principal da obra; 
assim o que nesta minha naõ parecer que 
reprezenta o modo dos Pastores, com a vi- 
veza, e termo que convém, attribui ao in- 
tento, que he mostrar debaixo de seu bu- 
rel, e com suas palavras, a condição dos vi- 
dos e o socego das virtudes. «Idem, Eclogas. 

— Figuradamente : Desconcorde, des- 
avisado, nial-avisado.— Havia tempo que 
os dous amigos estavam differentes. 

— ò'. m. Nome que os moedeiros da- 
vam a uma marca que indicava o logar 
onde as peças tinliam sido fabricadas. 

— Svx.; Differente, Diverso, Distin- 
cto, Dissimilhante. tíiXo differentes os pa- 
receres que nào concordam era algum 
ponto. iJicerso nào denota comparação, 
mas estabelece a variedade. Entre os dif- 
ferentes oradores houve diversos parece- 
res. Distincto evita a confusão, e por isso 
podem duas cousas ser distinctas sem com- 
tudo serem differentes. Dissimilhante não 
se limita só a indicar simples-cZíjjferença^ 
mas também falta do similhanx^a. Podem 
duas cousas ou duas pessoas ser muito 
differentes, sem deixarem de ser simi- 
Ihantes, como acontece, por exemplo, com 
dous gemeos muito parecidos, nos quaes 
a similhança não destroe a differença do 
caracter, etc. Assim também duas cousas 
dissimilhantes na apparencia podem dif- 
jerir muito pouco ou nada quanto á sua 
essencia: tal ó, por exemplo, o carvão o 
o diamante, ambos constituídos da mes- 
ma matéria, o carbone, dijferindo apenas 
no seu arranjo molecular. A virtude e a 
liypocrisia são differentes, mas não dis- 
similhantts. 

DIFFjLRENTEMÈNTE, adv. (De diffe- 
rente, com o suffixo amente»). Do modo 
differcnto, diversamente. 

DIFFERENTISSIMO, A, adj. superl. de 
Differente. Que diíFcro muito. — Sub- 
stancia differentissima.—Obtido por um 
modo differentissimo. 

t DIFFLRÍDO, /^arí. de Differir. 
Demorado, posposto. — Foi differida a 
viagem. 

— Desconcordado. — Tinham differi- 
do nns opiniões. 

LIFFEfiÍR, V. act. (Do latim di.fferre). 
Dilatar, retardar, prorogar, remetter para 
outro tempo, pospòr. — Differir a parti- 
da, a jornada. 
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Lá bem longe lhe diz, que lhe daria 
Embarcação bastante, em que p irtisse; 
Ou que para a luz cr/istiua ilo dia 
Futuro sua pirtida ãifferüse : 
Ja com tantas tardançaa entendia 
O Gama, que o Gentio consuutisse 
Na má tençào doa Muurob, torpe e fora, 
O que delle atelli não entendera. 

CAM., Lus., c. vm, est. 80. 

— Differir o pagamento dhma divida, 
prolongar o praso quo se havia marcado. 
— Differir a decisão d'uma causa, adial-a 
por algum motivo. 

— V. n. Ser difFerente, diverso, dissi- 
milhante, desigual, diíferençar-se. — O 
preto differe completamente do branco.— 
nEstas Ilhas de Maluco, segundo se vê 
por seus habitadores, foram no principio 
povoadas de differentes na<^es; o que se 
infere da variedade das línguas que em 
todas ha, porque cada huma a tem de por 
si, só Maquiem, e Ternate deferem pou- 
co, como Portuguezes, e Gallegos.v Uio- 
go do Couto, Décadas, IV, Liv, vii, cap. 'J. 

— 'l er diíFerença d'opiiiiílo, desconcor- 
dar, não convir. — Differiram nos pare- 
cer es. 

—- Differir-se, v. refl. A minha Jelici- 
dade vae-se differindo d'hora em hora.— 
O casamento que se differe de dia em dia, 
corre o risco de não realisar-se. 

DIFFÍCIL, adj. 2 gen. (Uo latim diffi- 
cile).^ Que nào ó fácil, que custa a fazer 
— ií diffícil imaginar nada mais hello. 

— Causa, negocio, questão diffigil, em- 
baraçada, complicada. 

— Estudo, sciencia, texto difficil, difS- 
cultoso. 

— Trabalho difficil, árduo, cheio de 
difliculdades, que não ó fácil d'execu- 
tar. 

— Empreza difficil, laboriosa, que tem 
muitos obstáculos a vencer para chegar 
ao fim a quo sc propõe. 

— Calamitoso, critico. — Tempos diffi- 
ceis. — Circumstancias difficeis. 

— Logares, caminhos, rios difficeis, 
que não se prestam facilmente á viayão, 
que sào diílicultosos do percorrer. 

— Homem difficil de contentar, aquelle 
a quem nada agrada ou satisfaz, que tem 
sempre pecha a púr era tudo o que os ou- 
tros fazem; difficil d'aturar nas suas im- 
pertinencias. 

— Mulher difficil de soffrer, de sup- 
portar, que é dotada d'um caracter ca- 
prichoso, exigente. 

— Cavallo difficil, o que resiste aoapa- 
ramento dos cascos e á cravação das fer- 
raduras. 

— Figurada e popularmente: Homem 
difficil de ferrar, aquelle que só mui dif- 
íicilmentese deixa persuadir, enganar. 

— PI. Difficeis. 

Mui paeliorrento, e concho Ihns responile, 
Que as (|Ue hoje cstào ern u-io forào novas 
Tão difficeis então, qiiíinto eat la hoje 
De acrem do vulgar bem-entendidaa. 

Í BAJtC. U. DO MASC., OBU., t. I, p. 50. 

I DIFFICÍLLIMO, A, adj. superl. de Diffi- 
' cil. .Muito difficil. 
! DIFFICILLISSIMO, A, adj. superl. de Dif- 

ficil. Termo antiquado, e quasi em des- 
uso. 

DIFFICILMÊNTE, adv. (De difficil, com 
o suffixo «mente»). Com trabalho, com 
difficuldade, laboriosamente ; com custo, 
penosamente. 

DIFFICULDADE, s. f. (Do latira difji- 
cultatem). Qualidade do que ó difficil. — 
A difficuldade d\im caminho.—A difficul- 
dade d'umproblema.—A difficuldade d'um 
trabalho, cousa ardua. 

—Estorvo, obstáculo. —Encontrar mui- 
tas difficuldades. 

— Vencer as difficuldades, remover to- 
dos 03 inconvenientes que sobrevêm á 
realisação d'uma cousa qualquer. 

— Trabalho para vencer o que estorva, 
embaraça.—Porque El-Rey Dom Joham 
meu Avoo, de muito louvada e esclarecida 
memória, em seu tempo consirando prin- 
cipalmente o serviço de Deos, e des y prol 
« bem de seos Regiios, coutou certas Villas 
chegadas aos estremos dos ditos Regnos, 
ca por asstj serem conjunctas aos ditos es- 
tremos, escassamente e com grnm difficul- 
dade podiam seer bem povoradas, pelos 
grandes trabalhos, perdas, e dapnos, que 
recebiam nos tempos das guerras, e por 
tanto lhes deo privilégios e-liberdades, que 
os malfeitores de cada parte dos ditos Re- 
gnos se podessem livremente acoutar em as 
ditas Villas, e que nom fossem presos, nem 
tirados dellas, senom em certos casos, os 
quaees privilégios lhes forom dados, e ou- 
torgados com certas clausulas. caulellas, e 
condiqoZens, segundo mais compridavimte 
em elles e cada huum he conthew/o.D Or- 
denações Affousiuas, Liv. v, Tit. 118. 
— «Porem he Pil a miséria do pnccado, 
principídmenti'., antigo & enuelhecido, que 
quasi imposibilãa nossa vontade, pela 
difficuldade que acha, (J& resistcncia que 
jdz aos chamamentos diuinos, <& assi 
acòtece rogamos Deos com a saúde, como 
vemos que fez a este Paralitico. Di.en- 
do: Vis sanus lieri.» Fr. Thouiaz da 
Veiga, Sermões, p. iW. — iAssim, que 
não está o ponto da difficuldade em dizer 
S. Mattheos, que Joram gerou a Ozias.f 
Idem, Ihidem, p. 315. —«ií sam tan- 
tos, e tam vários os successos d'estas suas 
viagens per mar, tantos, e tam nota- 
ueis os casos das peregrinações, que fi- 
zeram, e fazem per todas as terras de 
lapam, tam grandes os difficuldades, e 
trabalhos, a que se ojfereceravi, e vence- 
ram por leuar, e semear em todas ellas o 
Euangelho, tam copioso o fruyto, que se 
tem colhido, e colhe: tnm raros (como ja 
apontamos) os exemplos de grandus feitos, 
e heróicas virtudes d'aquella christandade, 
tam nouos, e estranhos, pera todos os que 
viuemos em Europa, os estilos de sua po- 
licia, e todo modo de vida, que nam sey 
oje matéria, onde melhor que nas cousas 

! de lapam, se possa e deua empregar huma 
'■ muy graue, e apraziuel historia ecclesias' 

tica; d qual porque esperamos que outreru 
a prosigua, e trate como ella merece, seT- ^ 
uirá somente de prologo, ou breue intro- 
duçam o que agora diremos.n Lucena» 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. vi, cap. 
19. —«Quer dizer, como pode ser auer em 
vós Senhor lugar a nenhum mal,pois mos- 
trais que vossos preceitos saõ trabalhosos, 
<& quereis que de fora senão veja senão d 
moléstia & dificuldade, mas o gosto 
nelles se acha, quereis que esteja escondido 
para cõ isto mostrardes milhor quem soiS) 
auendo tanta gente que poem os peitos d 
todos esses trabalhos âs desgostos so po^ 
amor de vós? Donde fica entendido qu^ 
não pode ser cousa mais a proposito da 
gloria da resurreiçaò de Christo que d 
festa de hum Santo, que foy na igreja 
tão principal parte da satisfação dos trd' 
balhos deste Senhor, & tão clara mostra 
da gloria de sua vida iMmortal.D Diog" 
Paiva d'Andrade, Sermões, Part. i. 

— Vencer difficuldades, levar por dian- 
te a realisação de trabalhos árduos e diffi' 
ceis.—« E depois de passarmos o marroxo, 
& vencermos nossas difficuldades, viremos 
ás palmas, onde beberemos nas fontes dal 
suaves agoas, viremos á victoria de 
mesmos entendida pelas palmas, <& alh 
beberemos de suave contentamento, que c3" 
sigo traz o triumpho que alcançamos de 
nós mesmos, vencendo nossos appetites, 
fazendoos tributários, & seruos da ra- 
zão.» Heitor Pinto, Dialogo da Verdadeira 
Philosophia, cap. (5. 

—Embaraço.—Achar-se em grandes dif" 
ficuldades. 

— Opposição. — Uma grave difficuldade- 
— Ropugnancia em se decidir, pouca 

facilidade em resolver-se. — Tenho diffi' 
culdade em fazer o que se me pede. 

— Objecção, duvida, questão.— PrO' 
por, resolver uma difficuldüde. 

— Trabalho, nmto.—Custou, mas co^' 
seguimos vencer todas as difficuldades. 

—Logar difficil do entender, obscuriJa- 
do d'uin texto.—A? difficuldades de 
calypse. 

— Passagem difficil d'um treclio de in^' 
sica. — Esta sonata é toda cheia de 
culdades. 

— Não oferecer difficuldades; 
d'uraa proposição incontestável, ou de tu 
aquillo que não ofFerece o menor obstacu ^ 
na sua marcha ou desenvolvimento rcg^ 

— Loc. ADV.: Sem difficuldade ; 
mente, sem objecçdes nem obstáculo; s 
hesitar. , 

— As difficuldades da vida, os tra 
lhos, as angustias, as consumiçocs. 

— Provérbio. — Este homem e " 
das difficuldades, que nada pode 
cluir-se com elle, que levanta obstaci 
em tudo. , t^. 

— Syn. : Difficuldade, Obstáculo, ^ 
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P^dimento. A difficuldade implica que 
inia cousa é diííicii de fazer; o obstáculo 
''íio implica essa idéia, e significa que 
Uma cousa surgiu diante do nós, e se op- 
P'_'e, mas que ó fácil de separar; o impe- 
dimento resiste tenazmente aos esforços 
Empregados para vencel-o. Remove-so a 
difficuldade ; supera-se o obstáculo; tira-se 
® Vence-se o impedimento. 

DIFFIGULTÁDO, part. pass. do Difíi- 
®ultar. Impedido, estorvado, tornado dif- 
ncil ou difficultoso. — Os obstáculos têm 
•íifficultado a empreza. 

— Difficultado o despacho, a mercê, 
c<c, 

—-Negocios particulares lhe têm difll- 
'ultado o intento. 

'— Impugnado com objecções, argu- 
Bientos. — Tinham difficultado muito na 
^^^troi-ergia. 

DIPFICULTAR, V. act. (Do latim diffi- 
^^Jidre). Fazer, tornar diííicii, trabalhoso, 
"'fficultoso.— Difficultam muitas vezes o 
f"® era de fácil comprehensão. 
. "—Embaraçar, estorvar, pôr obstacu- 

ao conseguimento d'alguma cousa.— 
^ifficultar as condições de paz, tornar dif- 
"fil a conclusão d'ella por meio d'objec- 

postas ás clausulas do tratado. 
—• Pôr difficuldades onde as nSo ha, 
aquillo que não as tem; representar 

®onio difRcil o que é naturalmente fácil. 
^«Que sendo a ventura d'esta jornada 
'^ma das causas, que conforme a natureza 
"■^uia mais difficultar aos homens a nossa 
'''^Ugiam, como nam duuido, que o tem 
f^ito a mriytos; com tudo vemos que isto, 
'^fque outros quiçá a nam buscam, e to- 

a poderam mwjto arrecear, he o por 
a maior parte dos que nella entraram 

" Pretenderam, e pediram com tam afer- 
^'''ddos desejos de ir morrer a lapam por 
Si-oria de Christo, e saluaqam de aquellas 
'Jíias, que se nam cuidaram, que, lhes po-, 

cair esta boa sorte vindo á Compa- 
nunca trataram de se vir pera ella.D 

^'^cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
' cap. 17. 
, r~ n. Impugnar com argumentos, 
Jseções, 

Levantar duvidas sobre negocio,'ar- 
ou objecto. 

g ."pD*fficult.ir-se, v. reji. Tornar-so dif- 
ou difficultoso. — A emprezn difficul- 

Q^-se por circumstancias imprevistas.— 
* ''Negócios difficultam-se cada vez mais. 

^^"""l^^azer-scdifficil ífallando depessoas), 
prestar facilmente. — 11a magis- 

({g se difíicultam a ouvir as i^ar- 
( ■ O ministro difficulta-se aos pre- 

^^tes. — Algumas mulheres, para se- 

Se pretendidas, sabem difficultar- aos amantes. 
gjj^lFFlCULTÔSAMÈNTE, (De difficulto- 
tp' o sufTixo nmente»). Diííicihnen- 

muita difficuldade, d'um modo 

JUe tiom grande trab.alho. — O 
® ^bstracto difficultosameute pode ser 

comprehendido por uma intelligenci.a vid- 
gar. 

t DIFFICULTOSiSSIMAMÊNTE, adv. 
superl. do Difficultosamente. 

DIFFICULTOSISSIMO, A, adj. superl. 
de Difficultoso. — Subida, negocio diffi- 
cultosissimo. — Navegação difficultosis- 
sima. 

DIFFICÜLTÔSO, A, adj. (Do thema dif- 
ficulta, de difficultar, com o suffixo «ôso»). 
Difficil, embaraçado, cheio de difficulda- 
de, nào desimpedido.—Arte, cultura dif- 
ficultosa. 

— Árduo, intrincado. — Sciencia, es- 
tudo difficultoso. 

— Homens difficultosos, os que têm 
uma tendencia natural a levantar difficul- 
dades a tudo. 

— Um espirito difficultoso, um caracter 
difficultoso de comprehender. 

— Difficultoso de fazer, de conseguir. 
— Respiração difficultosa. — Serviço dif- 
ficultoso. 

Ali fcimbr'm'Timor, que o lenho manda 
S indalo salutifero e cheiroso : 
Olha a Sunda tão larga, que uma banda 
Escondo para o Sul difficvltoso : 
A gente, do eertiio que as tiuTiis anda, 
Um rio, diz, que tem miraculoso, 
Que, por onde elle só sem outro vae. 
Converte em pedra o pau, que nVlle cae. 

CAM., Lus., c, X, est. 134. 

— A mais difficultosa de todas as cau- 
sas para o homem é conhecer-se a si pro- 
prio. — «A verdadeyra philosuphia começa 
no homem pela consideração de si mesmo. 
Isto quis dizer S. loão Crhysostomo, quando 
afflrmou que a primeyra cousa do homem 
desejoso dasapiencia he contemplar a si. 
E desta contenplação vem o homem em co- 
nhecimento de si mesmo, que como diz sam 
Basilio no seu Exameron, he a mais dif- 
ficultoza de todas as coxisas. Este he hum 
alto conhecimento conhecer hum homem a 
si." Ileytor 1'into, Dialogo da Verdadeira 
Philosophia, cap. 4, p. 18 v. — «Vida 
eteiiia não somente he despois da morte, 
mas começa aquy na vida <6 acaba.se lá, 
na qual empresa se não ha de descansar 
ate que se não corte a cabeça a Pharao. 
Porque confessar, commungar, & ficar nos 
mesr, os exercidos, & tratos dantes, nem he 
repunhar, nem mortificar. S. Basilio diz 
que assi como se huma bicha peçonhenta 
pode vencer facilmente despois que estiuer 
cansada, <È estiuerdes descansado, assi se 
não j)odem vencer as ciibiças, senão fa- 
zendoas repousar, & cortandolhe todos os 
azos: porque quem quisesse lutar a bra- 
ços com huma bibora, correria muyto risco, 
assi querendo mortificar as paixoens a 
braços, (è buscando, ou metido no golfaZ 
dos azos com que se sempre pecca, he mnyto 
difficultoso, c& temerário.» Diogo Paiva 
d'Andi'ado, Sermões, Part. i. —&emtodo 
o que podesse ajudasse Afonso lopez da 
costa capitam da fortaleza, pera esta vi- 
agem lhe deu tres velas de que os outros 

capitães eram Antonio pacheco, que hia 
prouido da Capitania de Malaca,& Fran- 
cisco de sequeira, com estas tres velas, em 
que iriam cento, & cincoenta soldados Por- 
tugueses, partio Antonio correa de Cochim 
a VI. dias de Maio, do anno de M, D. 
xix, <& chegou a Malaca a tempo que a 
fortaleza estaua em tamanho aperto, que 
fora difficultoso podersse defender dei Rei 
de Bintam se elle nam viera porque a ti- 
nha cercada per todalas partes, & feita a 
tranqueira, & fortaleza do rio de Muar, 
com que tolhia virem mantimentos a cidade, 
do que se causou tamanha fome, que a me- 
dida darroz a que chamam ganta, que po- 
derá leuar huma canada valia um cru- 
zado, & a canada do vinho outro tanto, 
ao que se ajuntara estar Afonso lopez 
muito doente, mas com ha vinda Danto- 
nio correa, que por este respeito se alli 
deteue dous meses, os imigas tomaram por 
partido deixarem ho cerco, o que feito, 
& a cidade prouida de mantimento se par- 
tio pera Pegu, onde com bom tempo che- 
gou ha cidade de Martabao, aos trinta 
dias de Septembro do mesmo anno.t Da- 
mião de Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. I, cap. 51.— «Hum grande desejo 
faz parecer fácil o que he difficultoso ; 
ha se d'atalhar, porque se nam desmande 
fora dos termos da razam, que as cousas 
que se fazem bem cuydadas nam dam cuy- 
dado de as desfazerem, t D. Joanna da 
Gama, Ditos da Freira, p. 19 (ediç. de 
1872). — n Quando esta razaZnad bastasse 
para vos igualar, a inveja de tam bom 
versos, e de cuidados tam bem emprega- 
dos fizera qualquer outra sentença suspei- 
toza : pelo que a minha he que tenha cada 
huma destas pastoras a sua capella, ha- 
vendo que para quem pode envergonhar 
tantas flores poucas subejam: e fiquem os 
seus olhas conhecendo, que ha no mundo 
quem. por os saber, dignamente louvar, 
os pode merecer, sendo cada huma destas 
coizas assaz difficultoza.» Francisco Ro- 
drigues Lobo, Primavera.—«No fim deste 
corredor se sabia por alguns degraus como 
os primeiros a huma porta mais estreita, 
que entre quatro colunas Doricas tinha um 
nicho de cada parte com duas figuras de 
vulto; a da parte direita era de Ange- 
rona, que os Romanos veneravaò por deoza 
do silencio, com hum sello de cera na boca, 
e o dedo posto nos beiços como que os cer- 
rava. A segunda era a de llarpôcratcs, 
que os Egypcios tinhad por deos dos mu- 
dos, que também com o dedo nos beiços os 
apertava: e no meio da porta estavaU es- 
critns em huma tarja estas 2^alavras : — 
A mais difficultoza coiza, que ha no 
mundo, e a mais fácil, ho calar o que se 
naò ha do dizer. Chegando aos degraus 
a Cortezia, que até li o gxiiara, lhe disse 
desta maneira : Porque pela obrigaçad desta 
portaria naZ posso comt.osco passar a di- 
ante, vos entrego a esta minha companheira, 
que com mais leberdade vos servirá de 
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guia; e para que, antes ãe lhe estar em 
maiores obrigaqoens, sahais o seu nome, 
ella he a Fidelidade, em a qual estriha a 
confiança da caza do Segredo.» Idem, O 
Desenganado. 

DIFFIDÊNCIA, s. f. (Da latim diffiden- 
tia). Desconfiança, falta dc confiança em 
si ou nos outros; receio, suspeita; appre- 
bensão de nao conseguir alguma cousa, 
ou de não obter o que deseja. 

— Falta de fé, infidelidade, descon- 
fiança de nào conservar-se firmo nas cren- 
ças religiosas. 

DIFFIDÊNTE, adj. 2 gen. (Do latira 
fidens). Que .tem diffidencia, que é des- 
confiado, apprehensivo, reccioso ; que nào 
confia em si proprio, duvidando também 
dos outros. 

— Falto de fé, infiel. Vid. Defidente. 
— Substantivãmente : Um Diffidente. 
DIFFINDÕR, Vid. Definidor. 
DIFFIÍR, ou DIFFIR, Vid. Definir. 
DIFFINIDÕR, Vid. Definidor. — nE no 

caso, honde ouverem de seer soltos per me- 
nagem, devem andar sempre na Corte pes- 
soalmente, ataa esses feitos serem findos 
jper sentenças diffinitivas: e assy o devem 
ãe prometer aos Julgadores, quando lhes 
fezerem a dita menagem, como dito he.n 
Ordenações Affonsiuas.Liv. v,Tit. 'J4, §G. 

DIFFÍRIR, Vid. Differir. 
t DIFFLUÈNCIA, s. /. (De diffluente). 

Termo Didactico. Estado ou qualidade 
do que é difíluente. 

DIFFLUÈNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
ãiffluens). Termo Didactico. Que corre ou 
se derrama por uma e outra parte. 

—Termo d'Astronomia.—Estrellas dif- 
fluentes; denominam-se assim as estrellas 
que se confundem entro si. 

f DIFFLUÍR. V. n. (Do latira dijfluerè). 
Termo Didactico. Escoar-se, derramar-se 
por todos os lados, dissolver-se. 

DIFFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim dif- 
formis). Dissimilhante na figura, que tem 
duas fórraas; anomalo, irregular. 

— liosto difforme, feio, mui deífei- 
tuoso. — Perna difforme. 

— Este edificio é difforme , construido 
Bem symetria, sem arte. 

— Figuradamente: Nada é mais dif- 
forme que o vicio. Vid. Deforme e Dis- 
forme. 

— Termo de Botanica. Folhas diffor- 
mes ,* que são dissimilhantes na mesma 
planta, que não têm a mesma fórraa. 

— Corolla composta difforme ; cujas co- 
rollas parciaes são diíFerentes na íorma. 

— Umbella difforme, a que é formada 
de pedunculos desiguaes em altura. 

DIFFRACÇÃO, s. /. (De di prefixo, e 
fracção). Termo de Phisica. Inflexão que 
os raios luminosos experimentam quando, 
passando perto das extremidades d'um 
corpo, se aíFastara do seu caminho directo. 

— Syn. : Diffracção, Eefracção. A re- 
fracção tem logar quando os raios lumi- 
nosos, desviados da linha recta, são todos 

quebrados no mesmo sentido, e n'uma 
ordem invariavel. Ura fasciculo luminoso 
que cáe sobre um prisma de cristal é re- 
fractado ou experimenta a refracção, por- 
que os raios se afTastam de modo a for- 
mar o espectro solar. Ao contrario, se este 
fasciculo cáe sobre borlas de seda, sendo 
os diversos raios refractados segundo a 
occorrencia das pequenas fibras da seda, 
resulta no conjuncto uma refracção que 
parece desordenada, a que se chama dif- 
fracção. 

t DIFFRACTÂDO, part. pass. de Dif- 
fractar. Que experimentou, que soífreu 
a diffração. — Raio diffractado. 

f DIFFRACTAR,y. act. (Do latim dif- 
fractum, supino de diffringere). Termo 
de Phisica. Operar a diff'racção. 

t DIFFRAGTlVO, A, adj. (Do theraa 
diffracta, de diffractar, com o sufíixo 
«ivo»). Termo de Phisica. Que produza 
diíFracçào.—Poder diffractivo. 

t DIFFRINGÊNTE, adj. 2 gen. (Do la- 
tim diffrinfiere). Termo dc Phisica. Que 
opera a diffracção. — Superficie diffrin- 
gente. 

DIFFÜNBÍDO, pari. pass. de Diffundir. 
Que se diffundiu, largamente espalhado, 
derramado ; que diffundiu, derramou, es- 
palhou. — Luz diffundida. — Cheiro dif- 
luadido. 

— Figuradamente : Propagado, divul- 
gado. — Tinha-se diffundido a seita. — 
Estava diffundido o boato. 

DIFFUNDIR, V. act. (Do latim diffun- 
dereA. Espargir largamente, derramar, 
espalhar por diversas partes. — Diffun- 
dir a laz. — Diffundir o cheiro, o aroma. 

— Diífundir a a/jua, o sangue, verter, 
derramar em grande quantidade, auginen- 
tar os pontos de contacto com uma gran- 
de superficie. 

— Figuradamente; Divulgar, coramu- 
nicar, propagar. — Diffundir uma noti- 
cia.— Diffundir uma opinião, uma cren- 
ça, uma seita. 

— Diffimdir uma gloria, fama, etc. 
— Diffundir o contagio, espalhar o mal 

contagioso, epidemico. 
— Estender. — Diffundir a nobreza á 

sua posteridade, fazer que participem 
d'ella todos os seus descendentes. 

— Diffundir se, v. refl. Espalhar-se, 
dilatar se, derrainar-se profusamente. — 
Diffundir-se a epidemia, o cheiro, a luz, 
a claridade. 

Co a infeitiçíida luz dia sombrio 
N'es8a eatiinciii de morte se diffmide. 

OAURETT, D. BRANCA. 

— Diffundir-se as trevas, o obscuran- 
tismo, o terror. 

— Figuradamente : Propagar-se, divul- 
gar-se.— Diffundir-se as sciencias, os co- 
nhecimentos úteis. 

— Diffundir-se una seita, multiplicar-se 
o numero de seus adeptos. 

DIFFÚSO, A, adj. (Do latim diffusus)' 
Tei-mo Didactico. Que é espalhado atra- 
vez. Diz-se da força pela qual sentinioS; 
pensamos, e obramos.—Força diffusa 
toda a matéria. 

— Termo de Phisica. — Luz diffuSâi 
aquella que se espalha por logares dos qua®® 
se não vê o seu verdadeiro fóco, ou d onde 
ella provem. 

— Termo de Pathologia.—AneurisníO' 
diffuso, tumor formado pelo sangue es- 
palhado fora d'uma artéria que se roffl" 
peu.—Phlegmão diffuso, que não está cir- 
cumscripto a uma pequena extensão, 
sim espalhado por differentes tecidos ou 
orgãos. _ 

— Termo de Botanica.—Plantas diffl 
sas, as que se dividem em muitas ranii' 
ficações, formando ângulos quasi rectos- 

— Panicula diffusa, que tem os s®" 
pedunculos parciaes espalhados e dive^ 
gentes entre si, 

— Extenso.—Um advogado, um escf'' 
ptor diffuso.—Linguagem diffusa. 

— Estylo diffuso, aquelle em «g 
encontram muitos pensamentos que d 
têm relação directa com o assumpt® 
que se tracta. 

— Syn. ;—Diffuso, Prolixo. Defeit"^ 
do estylo contrários á brevidade. O o' 
fuso abunda em accessorios supern"? ' 
em idéias fóía do assumpto. O Z""®" ^ 
abunda cm palavras que enfraqueceio 
pensamento e a expressão. ^ 

DIFFÚSAMÊNTE, adv. (De diffuso, «odi 
o suffixo «mente»). D'um modo di#^^ ' 
extensamente, com diffusão, largam®® 
—Discursar, escrever difíusamente. 

DIFFUSÃO, s. /. (Do latim diffusíf^i- 
Termo de Phisica. Acção de diffuní'1" ' 
espalhar se.—.á diffusão da luz, 

— Por extensão. — Â diffusão da 
queza. 

— Nome dado á condição que fa^^ 
que, n'uma reunião de gazes de diftei 
densidade, apezarde sua sobreposiç^^^^j 
ordem das densidades respectivas, 
camadas horisontaes primeiro, a ^ 
termina por tornar-se intiraa, deVi , 
dcslocação reciproca d'estes gazes- 

— Termo de Medicina.—Diffusã'' 
medicamento ou d'um veneno, „ o9 
buição molécula a molécula em jlív- 
tecidos pela circulação, ou pela 
ção. , jif' 

—Defeito da linguagem, do esty 
fuso. ijffU- 

t DIFFUSÍVEL. ao?;". 2 gen. o« 
so). Que pode espalhar-se om t" 
sentidos, em todas as direcçijes». P, 
dos os lados.— Um aroma diffusi* 

— Termo do Phisiologia. *3;^ jo»' 
fortemente todos os tecidos 
d'um modo passageiro e rápido, ; 
promptamente sobre o cerebro ; 
o álcool, o ether, o chloroformiO) 

— S. m. Um diffusivel 
os diíFusiveis são aromaticoa, 
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e sujeitos a evaporar-se quando não 
estejam em vasos hermeticamente feclia- 
aos. 

DIFFUSÍVO, a, adj. (De diffuso, com 
o suffixo «ivo»). Termo Diclactico. Que 
tem a propriedade de diífundir-se, a vir- 
tude de diffusao. 

~ Substancias diffusivas, as que têm 
i8.cilidade de separar-se d'uma mistura 
submettida ao diiuidor, como são, por 
exemplo, a silica e alumina hydratadas, 
o amydo, a dextrina, etc. 

DIFINÍR. Vid. Definir. 
diflorígero, a, adj. (De dis, dous, e 

^°r). Termo de Botanica. Que tem duas 
flores. 

t DIGAMO, a, adj. (Do grego dis, dous, 
^garaos, casamento). Termo de Historia 
j tirai. Que possue ao mesmo tempo os 

sexos. 
wgamma, s. m. (Do grego dis^ duas 

e gamma, nome da lettra que cor- 
^Gsponde ao nosso G.) Signal que os Eolios 
®oüocavam á frente das palavras que co- 
'^eçavam por uma vogai, ou entre duas 
^ogaes no corpo da palavra, o que equi- 
^alia nos outros dialectos gregos ao es- 
pirito rude, no latim ao v ou ao /. 

DIGASTRIGO.A, adj. (Do grego dis, dons, 
® gaster, ventre). Termo de Anatomia. 
We tem dous ventres, dous ventriculos, 
^uas partes carnosas reunidas por um ten- 
^^0 intermediário. — O musculo digas- 
Jrico. 0 musculo mastoido-geniano é tam- 
pem digastrico, em razão de apresentar 
"ous fasciculos volumosos do fibras mus- 
culares. 

■—Substantivamente ; Um digastrico. 
"T DÍGENO, A, adj. (Do grego dous, 

® 9^nôs, raça). Termo de Historia Natu- 
Que nasce ou se desenvolve por duas 

®^perlicies. 
—^Que ó munido de dous sexos. 
DIGERÍDO, 2mrt. pass. de Digerir. Que 

®^porimentou ou soffreu a digestão.— Os 
'^jnentos digeridos ftlo estonvujo.— A co- 

'"^ida hem digerida. 
o ^Termo de Cliimica e de Pharmacia, 
^lonjettido á digestão, cosido a um fogo 

brando. 
j Figuradamente : Tolerado, suppor- 
^ soiTrido com paciência e resignação. 

"^■íinha digerido uma ajfrovta. — Auida 
,^0 tinha digerido uma injuria, eja era 

Quitado com oídra injuria. — Tinha re- 
® ^do (5 digerido insultos. 

^leditado, examinado, disposto, or- 
elaborado.—Estados hem digeri- 

„ instrucção mal digerida épeior 
ignorancia completa. 

_ V. act. (Do latim cZt^^ererí). 

tiv^ ordem, segundo o sentido primi- ^ do latim degurere. 
tqg"Tl'i'''>»smutar pela digestão os alimen- 

do /'^^'^^'iuzidos no estomago e duodeno 
ani o no apparclho digestivo dos líiaes—Digerir a comida. — E fácil 

voi,. :i — 12'J 

digerir alimentos leves e delicados. —Tia 
cstomaçjos que digerem tudo; ha outros 
que difficilmente digerem ima pequena re- 
feição. 

— D'um modo absoluto.—Digerir hem. 
— Digerir mal. 

— Termo de Medicina. Por analogia 
diz-se do que procura a maturação d'al- 
gum tumor. — Unguento proprio para di- 
gerir uma inflamação suppurativa. 

— Termo de Pharmacia.—Fazer dige- 
rir lima substancia, extrair d'ella um 
principio util por meio da digestão e d'um 
vehiculo apropriado ; coser a um calor mo- 
derado. 

—Figuradamente: Conduzir á niatura- 
ção por um trabalho d'espirito comparado 
á digestão do estomago. —Concebeu, di- 
geriu, produziu uma estratagema. 

— Digerir bem as idéias, os estudos, os 
conhecimentos — Digerir o que se hada di- 
zer, dispor, coordenar no entendimento. 

--Absolutamente": Um espirito que de- 
vora mais do que digere. 

— Supportar cm silencio alguma affron- 
ta; soíFrer, tolerar, levar com paciência. 
— Digerir uma injuria, um insulto.—Di- 
gerir a dôr. — Ha desgostos bem duros de 
digerir, diíHccis de supportar. 

— Digerir-se, v. refl Assimilar-se.— 
Este alimento àiqeve-so facilmente. 

— Figuradamente; As boas leituras 
digerem-se, classilicam-se no espirito e 
fructiíicam. 

DIGERÍVEL, adj. 2 gen. Que se pôde 
digerir, que ó susceptível de digestão. — 
Alimentos digeriveis. 

DIGESTÃO, s. f. (Do latim digestione). 
Termo de Phisiologia. Funcção caracte- 
risada pela dissolução, a liqiiefacção, e 
absorpçào dos alimentos introduzidos no 
apparelho digestivo, com dijecção dos re- 
síduos. A digestão divide-se em digestão 
estomacal, que se faz no estômago por 
meio do succo gástrico; digestão intesti- 
nal, que se opera no intestino depois da 
mistura da bilis cora os alimentos; e a 
digestão das matérias ou substancias gor- 
das, que tem logar com o auxilio do sue- 
co pancreatico. 

— Elaboração dos alimentos nas vias 
digestivas. — Digestão difficil, a que se 
opera com lentidão.—Digestão laboriosa. 
Eis os principaes phenomenos da diges- 
tão no liomem. Introduzidos na bocca os 
alimentos, ahi soffrcm o trabalho preli- 
minar da mastigação e da insaliuação; 
em seguida são ti-ansmittidos pela deglu- 
tição ao esóphago, que os conduz ao es- 
tomago, onde penetram por um oi'ificio 
denominado camlia. Hora e meia depois, 
aproximadamente, da ingestão dos ali- 
mentos no estomago, começam a conver- 
ter-se em c/íy?no pela acção combinada do 
succo gástrico, o das pequenas contracçòes 
que as paredes membranosas e coiitractis 
do estomago cxeciitam. Q.uatro ou cinco 
horas depois d'este trabalho, em que en- 

traram como poderosos auxiliares o calor 
o a humidade, acha-se o bolo alimentar 
totalmente convertido em chymo. A me- 
dida que esta primeira digestão se rea- 
lisa, o chymo passa, por pequenas por- 
ções, atravez d'uma abertura chamada py- 
loro, para o primeiro intestino ou para o 
duodeno, onde produz um estimulo que 
determina a entrada de uma grande quan- 
tidade de bilis e de fluido pancreatico, 
cujo contacto lhe faz experimentar uma 
segunda digestão. Assim elaborada por 
estes fluidos, pelos que se exhalam na su- 
perfície do duodeno, e mesmo pela acção 
d'este intestino, a massa chymosa, que 
fica apta para fornecer o chylo, ó impel- 
lida para o intestino delgado, onde, pelos 
vasos chyliferos, ó privada d'esse prin- 
cipio eminentemente nutritivo, lovado á 
corrente da circulação. A medida que, 
desviando-sG do duodeno, concorre para 
a absorpção, toma o chymo uma còr mais 
carregada c maior consistência; modifi- 
cado ainda pelas mucosidades intestinaes, 
chega ao intestino grosso, onde se endu- 
rece e colora cada vez mais, e fica com 
um máo cheiro que não tinha até então: 
iinalmente chegado ao intestino reeto ó 
expulsado. A digestão não apresenta dif- 
ferenças essenciaes nos mammiferos mo- 
nogastricos; porém nos ruminantes a di- 
gestão estomacal é muito mais complica- 
da. O tempo da digestão, no homem, va- 
ria, termo médio, de tres a quatro ho- 
ras. A natureza e a quantidade das sub- 
stancias ingeridas, as diversa - condiçiües 
de saúde ou de doença, a edade, as emo- 
ções moraes, etc., têm uma influencia po- 
derosa sobre este espaço do tempo. Tu- 
do o que tende a chamar as forças da 
vida sobre outros orgãos que não seja o 
estomago, como são, por exemplo, um 
banho, uma sangria, o trabalho de imagi- 
nação, a equitação, uma marcha foi-çada, 
etc., podem perturbar a digestão, ou 
mesmo suspendel-a instantaneamente. As 
substancias estimulantes, taes como o ca- 
fé, os licores, o cliá, etc., excitam a se- 
creção do maior quantidade de succo gás- 
trico, o por consequencia fovorecem a di- 
gestão. 

— Acção de digerir, de fazer dige- 
rir. 

— Termo de Cliimica, e de Pharmacia. 
Operação que consiste em fazer dissolver 
uma substancia solida na agua, no ál- 
cool, no cther, no ácido acctico, n'um oleo, 
etc., a uma temperatura, mais elevada 
do que a da atmosphera. É esta diíForen- 
ça de temperatura que distingue a diges- 
tão da maceração. 

— Termo de Jlcdicina. Disposição a 
entrar cm maturação, supjmração do pús 
d'uma chaga. — Alguns tumores são ãe 
fácil digestão. 

— Figuradamente: Isso é de dura di- 
gestão : diíficil do sofircr, de supportar, 
de acreditar, de crer. 
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— Homem (Ze má digestão, difficil de 
conversar, de tratar. 

— Negocio de má digestão, difficul- 
toso, árduo, de difficil conclusão. 

— Um livro de má digestão, que con- 
tem doutrinas, idéias de difficil compre- 
liensíio, mal escripto. 

— Leitura de difficil digestão, de que 
se não tira fructo. 

t DÍGESTIBILIDÁDE, s. /. (De diges- 
tivo). Qualidade do que é digestivel. — 
Ha substancias de grande digestibilidade, 
mas que occasionam ás vezes sérios in- 
commodos gástricos. 

DIGESTÍR. Vid. Digerir. 
DIGESTjVEL, ad.j. 2 gen. (Do latim di- 

gestibilis.) Que pode ser digerido ; que se 
digere facilmente, digeriveí. — Alimento 
digestivel. 

DIGESTIVO, A, adj. (Do latim digesti- 
vus). Termo d'Anatomia. Que serve para 
a digestão.—Apimrelho digestivo, o todo 
dos orgàos que concorrem para o comple- 
mento dos plienomenos da digestão, ou im- 
mediatamente, como o canal alimentario, 
ou fornecendo materiaes para a elabora- 
ção dos alimentos; taes são : as glandu- 
las salivares, as amygdalas, o pancreas, 
o fígado, e talvez o baço. 

— lubo digestivo, o todo dos canaes 
que fazem parto do apparelho digestivo. 
No homem, o canal alimentario ou canal 
digestivo comprchende a boca, o phaiyn- 
ge, o esophago, o estomago, o intestino 
delgado, o cego, o colon, o o recto; mas 
estes diversos orgãos apresentam modid- 
cações importantes nas diversas especies 
de animaes. 

— Termo de ]\Iedicina. Que auxilia a 
digestão, que tem a virtude de fazer di- 
gerir.—Pó digestivo, licor digestivo. 

— As substancias consideradas como 
digestivas são, geralmente, leves exci- 
tantes. 

— Substanti vãmente : A ugtia de Seltz 
é um digestivo. 

— Termo de Cirurgia. Que promove a 
digestão da matéria ou pús das chagas.— 
Unguento digestivo. 

—Substanti vãmente: Um digestivo sm- 
ples. 

DIGÉSTO, s. m. (Do latim digesta). Re- 
copilação das decisões dos mais famosos 
jurisconsultos romanos, mandada fazer por 
ordem do imperador Justiniano, o a que 
elle deu força de lei. Este imperador in- 
cumbiu a commissão a Tribuniano, seu 
chanceller, o qual escolheu dezeseis juris- 
consultos que tiraram as raelliores opiniões 
e sentenças que poderam encontrar nos 
dous mil volumes dos antigos jurisconsul- 
tos, c as reduziram a um só corpo, que 
foi ])ublicado em íáVí], 

— Codigo romano pandectas. 
— Figuradamente: Collecção completa, 

totalidade.— O digesto da sua erudição, 
toda a sua erudição (termo jucoso). 

— Termo de Pharmacia. Nome dado 

aos productos da operação pharmaceutica 
denominada digestão. 

— Part. pass. irreg. do Digerir. Di- 
gerido no estomago. 

— Figuradamente: Ordenado em es- 
criptura, concertado, disposto, convenien- 
temente preparado. — Negados diijestos, 
preparados para despacho pelos desem- 
bargadores do paço. 

DIGESTÒR, s. m. (Do latim disgestum). 
Jlarmita do Papin, nome do seu inven- 
tor. Vaso de metal espesso, fechado her- 
meticamente com uma tampa comprimida 
por um forte parafuso de pressão. Este 
vaso, construido para demorar a evapo- 
ração dos liquidos e elevar a temperatura 
muito acima do ponto d'ebulIição, e pro- 
prio para coser promptamente as carnes 
e extrair dos ossos todas as suas partes 
solúveis. .Este apparelho é munido d'uraa 
valvula de segurança para evitar os pe- 
rigos d'uma forte explosão. 

DIGÍCIA, adj. f. (iJo latim digitia). 
Termo Antigo. Dizia-se d'uma vara de 
ouro ou prata, com uma das suas extre- 
midades á feição de dedos, servindo o in- 
dex para apontar as passagens dos livros 
sagrados, afim de que nos ministérios ec- 
clesiasticos e ceremonias da egreja hou- 
vesse o maior decoro possivel. 

DIGITAÇÃO, s.f. (^Do latim digitatione). 
Termo de Botanica. Chanfradura, recor- 
tadura das folhas digitadas. i 

— Termo de Zoologia. Marca, signal 
ou impressão em fôrma de dedos. 

— Termo de Anatomia. Nome dado a 
fasciculos de fibras musculares isolados e 
dispostos quasi como os dedos da mão, 
quando aífastados. 

DIGITADO, A, adj. (Do latim digita- 
tus). Que c em fôrma de dedo. —Raiz 
digitada. 

— Termo de Botanica. Recortado em 
fôrma de dedos, fallando das folhas com- 
postas de mais do tres foliolos.—Folhas 
digitadas. 

— Termo do Zoologia. Que offerece 
digitações. — Aza, concha digitada. 

— S. m. pl. Termo de Zoologia. — 
Os digitados, ordem de mammiferos, con- 
tendo aquelles que têm os dedos livres nos 
quatro pés. 

t DIGITAL, adj. 2 gen. (Do latim di- 
gitalis, digitas, àeào). Termo de Ana- 
tomia. Que pertence aos dedos. — Nervos 
digitaes, os que se distribuem pelos de- 
dos. 

— Appendices digitaes, os que apre- 
sentam os intestinos, e que são assim 
chamados pela analogia de fôrma com 
os dedos d'uma luva. 

— Impressões digitaes, depressões su- 
perficiaes que apresenta a face interna 
dos ossos do cranoo, e que correspondem 
ás circumvoluções ecrebraes. 

— 8. m. Termo de P>otaniea. Cogu- 
melo, tortulho, chamado mais ordinaria- 
mente clavario. 

— S. f. Termo de Botanica. Planta 
da familia das escrofularias, assim deno- 
minada pela fôrma da sua corolla, qu® 
se parece com um dedal invertido.—Di- 
gital purpurea, dedaleira, luvas de 
sa Senhora [digitalis jnirpurea, de Lin* 
neo), notável por seus longos cachos de 
grandes flores purpurinas, campanifor- 
mes, manchadas no interior da corolla 
com pontos negros cercados d'um circu- 
lo esbranquiçado. Planta medicinal diu- 
retica, que possue em alto gráo a pr"' 
priedade de diminuir a frequencia das 
pulsações, e que se torna muito veneno* 
sa quando é tomada em grande dôse, em 
razão da digitalina que contém. 

— Falsa digital, nome vulgar do drH' 
cocephalo virginiano, da familia das li'" 
biadas. 

— Pequena digital, herva do hoin<>^ 
pobre, nome vulgar da gratiola 
lis de Linneo. Planta medicinal voffli' 
purgante, venenosa cm alta dôse. 

— Termo do Pesca. Salmão novo, mui- 
to pequeno. 

— Termo de Historia Natural. Pontí' 
d'ouriço-do-mar, fóssil. 

f DIGITAIiÁDO, adj. (Do digital)-Ter* 
mo de Botanica. Que se parece com um® 
digital. 

t DIGITALIFÓRME, adj. 2 gen. (Do 
tim digitale, e Jórma. Termo de 
nica. Que têm a fôrma de dedal de C' 
zer. 

DIGITALÍNA, s. f. (De digital, coni o 
suffixo «ina»). Termo de Chimica. Pn"' 
cipio activo da digital purpurea, em 
ma cristalina e inalteravel ao ar. 

t DIGITALICO, adj. m. (De digital, co® 
o suffixo «ico»). Termo de Chimica. Ac)' 
do descoberto na digital purpurea. 
do digitalico. 

t DIGITIFOLIÂDO, A, adj. (Do 1íi'"J 
digitus, dedo, c folius, folha). Termo 
Botanica. Que tem folhas digitadas. , 

DIGITIFÓRME, adj. 2 gen. (Do WÇ 
digitus, dedo, e fôrma). Termo de rl' 
toria Natural. Que tem a fôrma d 
dedo. 

DIGITÍGRADO, A, adj. (Do latim hyP°' 
thetico digitigradus, formado sobre o m 
delo tardigradus ; de digitus, dedo, 
dior, andar). Termo de Zoologiíi- 
anda sobre as pontas dos dedos ; taes s< 
o cão, a marta, o gato, a hyena, o*-"' 

•— S. m. pl. Nome dos carnivoros f]" ' 
tendo o tarso e metatarso dii-eitos no 
tido dos ossos da perna, andam sôm^ 
sobre os dedos. i;, 

t DIGITINERVÁDO, adj. (Do 
gitus, dedo, e nervus, nervura). . 
de Botanica. Que tem nervui-as 'jjjj 

t DIGITIPENNÁDO, A, adj. (Do^i» 
digitus, dedo, e panna, aza), leim 
Botanica. Folha digitipenuada, a 
um pecíolo terminado por pecíolos se 
darios contendo foliolos. troíiO' 

DÍGITOS, s. m. pl. Termo de Asw 
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mia. As 12 partes igiiaes em qtie sesup- 
poe dividido o diâmetro do sol, ou da 
lua, nos cálculos astronomicos dos eclipses. 

DIGLADIADÔR, s. m. (Do latim digladia- 
tor). Gladiador, espadacliim ; o que com- 
batia nos antigos espectaculos romanos. 

DIGLADIAR, V. n. (Do latim digladia- 
'■e). Combater cora a espada corpo a cor- 
po. Vid. Esgrimir. 

DÍGLYPHO. s. m. (Do grego diglyphos, 
de dis, duas vezes, e gly2>hein, cinzelar). 
Termo de Arcliitectura. Jfodilhão com 
duas estrias, ou cavidades similhantes ás 
do triglypho. 

DIGNAÇÃO, s. f. (Do latim dignatio). 
Concessão, mercô, permissão; o modo 
com que um superior procede para com 
um seu inferior, quando este lhe dirige 
alguma petição, ou deseja alguma cousa 

seu superior, sendo benevolamente 
servido sem quebra do decoro nem da di- 
Siidade da pessoa que condescende. Con- 
descendência, complacência, bondade, be- 
'levolencia para com os inferiores. 

DIGNÂDO, part. pass. do Dignar-se. 
dignamente, adv. (De digno, com o 

suffixo «mente»). D'um modo digno, con- 
forme ao merecimento, merecidamente. 
— O homem virtuoso é dignamente recom- 
pensado com a paz da consciência. 

— O criminoso é dignamente punido 
pelo remorso. — a Entretanto, appareceram- 
"le alguns veneraveis de tudas as religiões 
jwe Jiindaram no Pará e que muito di- 
9uamente occuparam as chronicas das or- 
dens que projessaram.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 193. 

Antes mc falte a gloria dezpja^la, 
O meu giido pci cça, e na partida 
Seja niiuh i esperança cm flor cortada; 
Que cni quanto me durar o ser, e a vida, 
O juizo, H vontade, c a iiiemoria, 
Mitiha patria jámais ücja enquecida ; 
Que, posto quu de mim tenha a vietoria 
Quem a soube alcançar tam diynamente, 
Eu deixarei seu nome cm larg.i historia. 

PRANO. K. LOBO, ECLOOAS. 

■— Muito convenientemente. — Fallar 
dignamente d'uma pessoa. 

dignar, V. act. (Do latim dignare). 
•''azor, tornar digno. 

—Dignar-se, v. refl. Não se deshonrar 
de fazer alguma cousa, de prestar servi- 
Ços a quem muitas vezes está longe de 
merecel-os. — Dignar se de jazer bem a 
ínem semjjre lhe Jez mal. — Dignar-se de 

accessivel para com os pequenos e des- 
S^açados. 
, Todo o homem que se digna fazer 

eleva-se pela sua própria dignidade, 
pelos seus merecimentos. 
^ Dignidade, s. f. (Do latim dignita- 

Cargo, funcçào eminente no Estado 
^ivil^ou eccíesiastico.—A dignidade epis- 

Cantíiva d'iim. que tem noa Jlnlabares 
summo sacerdócio a dignidade, 

Que só por iião quebr.ir cu'oh singuhircs 
"arCios os nós que dera d'amizade, 

SoíTrcrá suas cidades e lugares 
Cora ferro, incêndios, ira e crueldade 
Vêr destruir do Siimorim potente, 
Qiié tiics odios terá co'a nova Gente. 

cAu., Lus., c. X, est. 11. 

—Honra, gráo de honra. 

Da terra os naturaes lhe chamam Gate, 
Do pó do qual pequena quantidade 
Se estende uma fralda estreita, que combate 
Do mfir a natural ferocidade. 
Aqui de outras cidades, sem debate, 
Cíilocut tem a illustre dignidade 
De cabeça de império rica o bella: 
Samorim se intitula o senhor d'ella. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSt. 22. 

— Em algumas egrejas, certos benefí- 
cios, aos quaes está annexa alguma juris- 
dição ecclesiastica, alguma preeminencia 
particular no capitulo, como deão, the- 
soureiro, arcediago ; ou no coro, como 
chantre, etc. 

— Indivíduos que possuem estes bene- 
fícios. 

— Ha cathedraes onde as dignidades 
usam beca vermelha. 

— Diz-se das cousas onde existe emi- 
nencia, e nobreza.— Cumprir toda a di- 
gnidade da sua pessoa. 

— Em sentido quasi igual, fallando de 
pessoas. —A dignidade do homem está no 
pensamento. 

— Respeito que uma pessoa deve a si 
-çYO'pYio. — Comprometter a sua dignidade. 
— E preciso evitar a perda de toda a 
dignidade. 

— Gravidade nas maneiras, no modo, 
no porte. — As suas maneiras são cheias 
de dignidade. — Proceder, fallar, obrar 
com dignidade. 

— AíFectação d'importancia, de gran- 
deza. — O seu ar de dignidade provoca o 
riso. 

— Termo d'Astrologia. Situação d'um 
planeta n'um signo em que elle tem mais 
influencia. 

f DIGNIFICÁDO, part. pass. de Dignifi- 
car. Revestido de dignidade. 

DIGNIFICAR, V. act. (Do digno, e do 
latim/acere). Tornar, fazer digno, ex:al- 
tar, elevar á dignidade. — Dignificar o 
trabalho. — Dignificar o mérito onde quer 
que esteja, sem distincção de classes, nem 
d'individuos, honrar, premiar a virtude. 

Cum gesto a dama, 
Em que, apezar do pejo e abatimento, 
Sobresai dignidade e formosura 
De nobreza e virtude, alevantiindo-se 
Gravemente, o interrompe co'estas vozes. 

OAURETT, D. BRANCA, C. VIU, Cap. 19. 

DIGNÍSSIMO, superl. de Digno. Muito 
digno. 

DIGNITÁRIO, s. m. (De dignidade). 
Termo Eccíesiastico. Personagem reves- 
tido de uma dignidade. — Os dignita- 
rios de communidades religiosas, que 
estão revestidos dos principaes cargos ou 
officios. 

DIGNO, A, adj, (Do latim dignus). Me- 

recedor, benemerito, fallando de pessoas. 
— Digno de recompensa. — Digno de ser 
admirado. — Digno de perdão, de amor. 
— Digno de honras, officios. 

— Digno de ser punido. — Digno de 
ser severamente reprehendido.—aE Man- 
damos, que tal molher como esta, a que 
esto acontecer, nom seja escusada das pe- 
nas suso ditas, posto que seja Fidalga, ou 
de condiçom honrada; porque cometten- 
do as ditas maldades, se faz ja nom di- 
gna de privilégios, e honras, que devem 
aver a,s jjcssoas de honrada condiçom.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 19, 
§ C. 

— Digno de crença, de fé; diz-se das 
pessoas, e das cousas. — (íE esse Juiz 
deve entom de costranger que se louvem em 
doos homeens boõs dignos de fé, que ajam 
de tal cousa sabedoria, ou conhecimento; 
e elles juramentados aos Santos Avange- 
Ihos façaõ outro novo ahidramento'; e se 
ambos se acordarem em huã teençom, estem 
as partes per seu alvidramento ; e nom se 
acordando, entom alvidre o Juiz com el- 
les ; e honde se elle acordar com cada htim 
dos ditos Alvidradores, esso fique jirme e 
rato por valor do dito contraído, f Orde- 
nações Affonsinas, Liv. iv, Tit. 35, § 
4. — «Este homem andou na índia quasi 
dez annos, correndo a mór parte delia, 
até chegar a Maluco, escrevendo as cousas 
daquelle tempo mui diligentemente, que 
recopilou em dez livros, acabando o seu 
décimo com o Governador D. João de 
Castro. Esto volume nos disseram algu- 
mas pessoas dignas de fé que ElRey D, 
João mandara recolher a requerimento de 
alguns Fidalgos, que se acháram n'aquel- 
le raro, e espantoso cerco, porque faliava 
nelle verdades.d Diogo do Couto, Déca- 
das, IV, Liv. V, cap. 1. 

— Que está cm relação, que ha conve- 
niência, conformidade com alguma cou- 
sa. — A virtude que elle mostra em toda 
a parte é digna do seu nascimento.— As 
mercês que elle recebia eram dignas dos 
seus serviços.— aOs que entre outros nesta 
guerra deram mostras de bons cauàlleiros, 
(È nella se lhes pode conceder a palma, fo- 
rom Diogo mendez de vascogoncelos, Ema- 
nuel de lacerda, & Diogo fernandez de 
Beja, dos quaes ]}or serem tam bons ca- 
ualleiros, deixou, Afonso dalbuquerquepre- 
so Diogo mendez em Goa, por lhe nam 
dar a gloria da guerra que hia fazer a 
Malaca, por mandado dei Rei, e a Ema- 
nuel de lacerda deixou nomeado na soces- 
são do gouerno da Índia, se naquella via- 
gem morresse & a Diogo fernandez Beja 
deu a capitania do mar, ao esforço doa 
quaes tres caualleiros nam foi inferior 
Diogo fernandez de faria adail que aliem 
das boas mostras que em sua mocidade 
deu, nas partes Dafrica debaixo da ban- 
deira de dom loão de meneses, na índia 
fez muitos, e mui assinados feitos, por 
respeito dos quaes lhe el Hei dom Ema- 
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nuel fez merces dignas de seus seruiqos, 
no que tainòem continuou el Rei dom loam 
seu filho, do esforço do qual caualleiro 
posso em parte dar testimunho, porque eu 
passei no anno de Mil, & quinhentos, & 
vinta tres deste regno pera Flandes, em 
huma armada que el Rei dom loaõ ter- 
ceiro Ia mandou, de q\ie era capitam Pe- 
drafonso daguiar o moço da Ilha da Ma- 
deira, de huma das nãos da qual armada 
era capitaõ este Diogo fernandez de fa- 
ria, com quem eu fui, por ter elle alguma 
amizade.^ Damião de Goes, Chronica de 
D. Manuel, Part. iii, p. 120. 

— Digno daamisade, da dedicação d'ou- 
trem, d'extremos. — « Vês aqui a carta 
que me deste, e outra que te prametti, te- 
nhas com ellas tanta ventura como Lizea 
tem de merecimentos: a ella podes dizer 
que achaste esta carta na mão de huma 
pastora formoza, e digna de muito gran- 
des extremos, e podes affirmar^ que a ti- 
nha em tam pouco, porque lha déra Le- 
reno, como a elle estimava, pois que lha 
deu: os meios, por onde a alcançaste, fin- 
girás a teu sabor; e não te digo quaò cus- 
tozos forad os com que a houve á mão, e 
o risco em que fico de ser achado com o 
furto nellas, porque he maior o que eu 
faço, que o engano que tu tratas.y> Fran- 
cisco EcdriguesLobo, Primavera.— «Ver 
hum homem digno a braços com uma for- 
tuna indigna.í> D. Francisco de Portu- 
gal, Prisões e Solturas, p. 13. 

— Absolutamente: Honesto, honrado. 
— Um homem digno.— Um digno magis- 
trado. 

— Com um substantivo occulto por 
uma elypse. — «.á inveja segue ao di- 
gno pelo aplauzo como o caçador ao Fal- 
cão pelo guizo.D Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 164. 

—Digno da punição suprema, ou da in- 
juria dos homens. — itE não ordenou Deos 
isto assim, diz S. Hieronimo, porque fosse 
digno de tamanha pena quem matasse a 
Caim: mas so por mostrar, que a outras 
tãtas estaua elle condenado auendo de vi- 
uer larga vida.d Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, foi. 40. — «Qite torres 
de Larix eram os Apostolos tam singula- 
res, que metidos nas chamas das persegui- 
ções não perdiam hum ponto da jjaciencia, 
mas como conta S. Lucas, hiam alegres 
da presença do consilio, por serem dignos 
de serem polo nome de leso injuriados.n 
Heitor Pinto, Dialogo da Tribulação, cap. 5. 

— Digno de memória, de recordação, 
de louvor, de fama, etc. 

Eis vem despois o pai que as ondas corta 
Co'o restante da gente Lusitana; 
E com força, e saber, que mais importa, 
IJatallia dá felice, c soberana: 
Uns, paredes subindo, escusam porta. 
Outros a abrem na fera esquadra insana : 
Feitos faião tào diynos de memória, 
Que não caibam em verso ou larga historia. 

CAM., Lüs., c. X, est. 71. 
—• « Tamanho foi o alvoroço que estas 

palavras fizeram no coração de cada um, 
que havia já differença quem iria pri- 
meiro. El-rei disse ao escudeiro: Amigo, 
dizei a vosso senhor que sua empreza é 
mui alta e a tenção, que aqui o trouxe, 
digna de louvor, e que se as obras dizem 
com o parecer, essa senhora, que o cá faz 
vir, não deve estimar em pouco seu ser- 
viço.» Francisco do Moraes, Palmeirim 
d'íuglatarra, cap. 41. — «Então contou 
tildo o que passára com Argonida, da ma- 
neira que fôra ter á sua ilha, e o modo 
que teve para haver delle aquelles filhos, 
de que el-rei recebeu outro novo contenta- 
mento : e quanto ao senhor Blandidom, 
disse D. Duardos, eu ainda agora não 
sei quem é, porém, pois Floriano do De- 
serto o sabe, digamul-o, e servil-o-hemos 
como a pessoa de tanto preço, como pare- 
ce. Certo, disse Floriano, por esse o po- 
dem a elle ter em toda a parte, porque 
todalas suas qualidades são dignas de 
muito merecimento.11 Idem, Ibidem, cap. 
48. — « Vivia por estes tempos em Lisboa 
hum dos nobres do Reino, de aquella ordem 
a quem os Portugueses chamão Fidalgos; 
com mais digna recordação que as outras 
nações de Espanha, sendo-lhes a todas 
universal este nome, não ha muito troca- 
do de Cavalleiros.í) Francisco Manoel de 
Mello, Epanaphoras, cap. 1, p. 8.—«Es- 
tes Mouros além de quebrantadores da 
paz pelejaõ por defenderem as mentiras 
do seu falso Profeta, que está no inferno, 
padecendo tormentos eternos, l^or isso ó 
Portuguezes dignos de immortal nome, e 
fama, aqui vos convém mostrar a differença 
que ha de naçaõ a nnçaõ. Costumados sois 
todos a perigos, e trabalhos, por quem ten- 
des alcançado grãdes victorias, e engrande- 
cido vossa patria, e nome.d Barros, Déca- 
das, VI, Liv. I, cap. 7. 

Estes e outros barões, por varias partes 
Dlfjiios todos de fuma e maravilha, 
Fazendo-se na terra bravos Miirtes, 
Virào lograr os gostos d'e3ta Ilha, 
Varrendo triuinphautes estandartes, 
Pelas ondas, que corta a aguda quilha; 
E acharão estas Nymphas e estas mesas, 
Que glorias e honras sào de arduas empresas. 

CAM., LDS., c. X, eot. 73. 

— «E Plutarcho falando nos seus apo- 
thematas do famoso Capitaõ dos Gregos 
Temistocles Diz que perguntãdo-lhe hum 
dia porque estaua taõ triste, respondeo: 
porque tendo vinte & dous annos de idade 
imagino que naõ hei feito cousa digna de 
memória pois vejo que em Athenns nenhum 
me tem enueja; donde se vê clai-amente, 
quaõ excellente, & marauilhoso era Christo 
nosso Senhor em sua vida, & custumes, & 
quaõ poderoso, & soberano se mostraua em 
suas obras, pois taõ enuejado era dos j)ha- 
risecs, que como vemos neste Euangelho 
antes quiseraõ attribuir, & dar o louuor 
do grande milagre que lhe viraõ fazer, ao 
demonio, do que a Deos.n Fr. Thomaz 
da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 88. 

vê do illustre Resende a mão fecunda. 
Trocando ii peunii, quemandiu-a aos évos 
Os feitos diynos da perene historia, 
Pelo arguto pincel; o sábio Carlos, 
Que ao divino Corregio usurpa as cores. 

GAKRETT, RETRATO DB VENOS, C. IV. 

DiGONO, s. m. (Do grego dis, dous, e 
(/oncJs,angulo). Termo d'Historia Natural. 
Que tem ângulos. 

f DIGRÂMMA, s. m. (De di prefixo 
grego, o (jrramma, lettra). Termo dcGram- 
matica. Grupo de duas lettras cujo va- 
lor parece exprimir-se por uma só lettra. 
Ph, e th, s?io digramnias, porque se pro- 
nunciam como se fosse um só f, um só t. 
As vogaes nazaes, ou vozes nazeladas, 
são ainda representadas por digrammas, 
taes são: an, in, um, etc. 

DIGRESSÃO, s. f. (Do latira digressio]- 
Termo de Astronomia. AfFastamento do9 
planetas em relação ao sol. Diversão do 
assumpto, tratando cousa estranha.—Fa- 
zer uma digressão, uma longa digressão 
util, sem que a clareza seja prejudicada- 
— Digressão viciosa, quando torna ob- 
scuro o assumpto. 

DIGRESSIONAR, v. act. (De digressão)- 
Fazer digressão, devaneiar. 

— Figuradamente : Divergir, apartar- 
se.—Digressionar do verdadeiro caminho 
que devia seguir. 

DIGRESSiVO, A, adj. (Do latira digres' 
sus, participio de digredior, com o suffi' 
xo «ivQ»). Termo Didactico. Que consis- 
te n'uma seguida de digressões, que di* 
gressiona successivamente. 

— Que descreve, ou segue no digresso- 
— Divergente; que se aparta, que di- 

verge, que faz digresso. 
t DIGRESSIONARIO, s. m. (De digre®' 

sionar). Ü que faz digressões.—Ha di>' 
cursos tão cheios de digressões, que tof 
nam o orador um grande digressionan"' 

tDIGRESSÍVAMÈNTE, adv. (De digre^' 
sivo, com o suffixo imente»). Pordig^^s 
são, por um modo digressivo.— FaW^ 
digressivamente. , 

DIGRÉSSO, s. m. (Do latim digressus^ 
Termo de Astronomia. Apartamento, "S 
vio do sol ou do outro qualquer plan® 
de um ponto do cco, ou de outro plane ^ 

DIGYNIA, s. f. (Do grego dis, dous, 
ginê, mulher, femea). Termo dcBotan^^^^ 
Nome de muitas classes do 
xual de Linneo, comprehendendo asp 
tas digynas. 

— Termo de Teratologia. 
monstros que têm por caracter pi''" 
a presença do sexo feminino dup 
um mesmo individuo. ditrí' 

DÍGYNO, A, adj. (Etymologia de a 
nia). Termo de Botanica. Que tei 
pistillos distinctos, ou ura estyle e 
dous estigmas. — Flõr digyna- gg 

— Termo de Teratologia. Q^^® 
orgãos femininos em duplicado, 

DIHÉLIA, s. /. (Do grego dza,_^ 
ehêlios, sol). Termo de Astrononn 
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dado algumas vezes á ordenada da elly- 
pse terrestre, quando esta ordenada passa 
pelo foco onde se encontra o sol. 

t DIHYDRICO, A, adj. (Do grego ãis, 
deus, e liydr... radical de hydrogenio). 
Termo de Chimica. Que é composto de 
duas proporçíjes de hydrogenio, para uma 
proporção do outi'o componente.— Carbu- 
reto dihydrico, formado de hydrogenio e 
carbonio, e que faz parte do gaz de illu- 
minayão. 

DIJAMBO, s. m. (Do grego dhj dous, 
e jamho). Pé de verso grego ou latino 
composto de dous jambos, ou de quatro 
syllabas, sendo a primeira e terceira bre- 
■ves, a segunda e quarta longas. 

DILAÇÃO s. f. (Do latim dilatione) Tar- 
dança, demora, delonga, detença, pro- 
longação de prazo. 

A ira, com que súbito altcruclo 
O coraçào dos deoscs foi ii'Hm ponto, 
Nào soífreu mais conselho bem cuidado, 
Nem clilação, nem outro algum desconto. 

CAM., Lus., c. VI, est. 35. 

•— a: Mas tornando a obrigação em que 
*5. loão nos mete, pondera Garrico que 
ordenou Deos que nacesse este sãto alle- 
grador do mundo de pais ja desesperados 
de terem filhos, dt a quem muytos annos 
ttnhaprimeiro atormentado o desejo delles: 
para mostrar que nos bens espirituais, 
he polia maior parte tamanha misericór- 
dia a secura, com que os Deos dilata, como 
(ihrandura cõ que os cdcede : porque quãdo 
a alma esta fundada em temor deste se- 
nhor, & o desejo dos bens espirituais se 
acrecenta cõ a dilação delles, tanto mais 
seguramente se possuem, quanto mais larga 
<& ardentemente se desejaraS.» Diogo Pai- 
va d'Andrade, Sermões, Part. i, p. 286. 

— Termo de Fôro. Prorogação de tem- 
po, ou termo que se pede ou se concede, 
prazo assignado, determinado para inqui- 
rir testimunhas, provar, razoar. A dilação 
é em regra só uma, durante a qual nada 
Pijde innovar-se. As dilações são largas 
ou abreviadas, segundo as causas são or- 
dinárias ou summarias ; as dilações acor- 
dadas pelas partes chamam-se convencio- 
^aes. A dilação, ou proroga de termo, era 
niateria de lettra de cambio importa no- 
'^dqão. Os juizes em vencimento de lettras 
'^ao podem acordar dilação alguma. — <íSe 
^ parte, que ha pede, jurar aos Santos 
■Evangelhos, que per sy, nem per outrem 

souhe nenhuuma cousa do contheudo 
Inquiriqam, quejaa tirada he, nempe- 
a dita dilaçam com ulguuma arte, ou 

"'«o emguano, mas somente aa boa fee, 
Porqiig nam pôde maior diligencia poer 
'ias dilaçoens, que já ouve; e esto Jeito, 
*oe-se dar a quarta dilaçaõ, camanha o 

^^guador entender que rezoadamente se 
pode dar bem, segundo a desposiçaõ do ne- 
ffocio.D Ordenações Affonsinas, Liv. iii, 

it. 60.—«E esta pena lhe damos, por que 
^^^emos por certa e verdadeira enjorma- 

que muitos Juizes dos Nossos Rtgnos 

faziam acerca ãesto muitas malicias, mos- 
trando que consinavam esses dinheÃros, 
preços, ou quantidades em maaõs d'ho- 
meens, boons, e levaoam-nos pera suas 
casas, fazendo suas confeiçooms falsas 
com esses, em cujo poder mostravam que 
os poinham, como os despois oucessem a 
seu poder, e despois andavam as partes com 
elles em perlongadas demandas, ante que 
os ditos dinheiros podessem aver, palas 
dilaçooens, que por aazo dos ditos Juizes 
lhes eram jiustas, por lhes nom saírem das 
maaõs, e de poder os ditos dinheiros; e al- 
guãs vezes nom podiam aver delles nada, 
o que nom devemos segundo hordenada 
Justiça consentir per nenhuã guisa.» Ibi- 
dem, Liv. iv, Tit. 52, § (i. 

DILACERAÇÃO, s. f. iDo latim dilace- 
ratione). Acção e efFeito de dilacerar ; es- 
tado da cousa dilacerada; divisão violen- 
ta, separação causada por uma grande 
distensão ; despedaçamento ; solução de 
continuidade de um ou de muitos tecidos, 
na qual as bordas da divisão são ordina- 
riamente desiguaes. 

f DILACERADO, part. pass. de Dilace- 
rar. 

DILACERADÔR, s. m. (Do thema dila- 
cera, de dilacerar, com o suffixo «dôr»). 
O que dilacera. 

DILACERAR, v. act. (Do latim dilace- 
rare). Fazerem pedaços, rasgar cora vio- 
lência. 

— Figuradamente : Despedaçar, destro- 
çar. — Dilacerar a patria. 

— Lacerar, romper. 
DILAPIDAÇÃO, s. f. (Do latim dilapi- 

datione). Acção dc dilapidar, dissipação 
dos bens, da fazenda ; roubo dos dinhei- 
ros públicos, desperdício, peculato. 

DILAPIDADÒR, s. m. (Do thema dila- 
pida, de dilapidar, com o suffixo «dôr»). 
U que dilapida. 

DILAPIDAR, V. act. (Do latim dilapi- 
dare). Gastar mal. dissipar, desperdiçar, 
desbaratar, estragar.—Dilapidar os bens, 
a fazenda. 

— Eoubar, desencaminhar os dinhei- 
ros públicos. 

DILATABILIDÁDE, s. f. (Do dilatavel, 
com o suflixo «idade»). Propriedade do 
que é dilatavel. 

DILATAÇÃO, s. f. (Do latim dilatatio- 
ne). Acção de dilatar. — A dilatação de 
um balão pela introducção do gaz hydro 
gênio. 

—Figuradamente : Extensão, augmen- 
to, accrescentaraento. — A dilatação do 
império. 

— Diffusão. — A dilatação da epidemia 
— Magnanimidade. — A dilatação do 

coração. 
— Dilatação dos metaes ao fogo, aíTas- 

tamento das duas particulas ; rarefacção. 
— Augmento de volume no corpo. — 

O calor causa a dilatação dos corpos. 
■— Termo de Medicina. Estado do co- 

ração, das artérias, etc., quando so apar- 

tam do seu eixo, ou do um centro cora- 
mum, como no aaeurisraa e nas varizes. 
— A dilatação da pupilla, de um muS' 
culo. 

— Termo de Cirurgia. Acção pela qual 
se dilata ou alarga uma ferida, uma ca- 
vidade, etc. 

— Incisão feita pelo cirurgião, para 
buscar corpo estranho, ou para facilitar 
o curativo. 

— Propagação rapida. — A dilatação 
da luz, d,o Som. 

— Termo de Astronomia. Augmento 
apparente do diâmetro de ura planeta, 
causado pela luz que o circumda. 

DILATADAMÊNTE, ado. (De dilatado, 
com o suffixo «mente»). Largamente, am- 
plamente, extensamente. 

DILATADISSIiVIO, adj. superl. de Dila- 
tado. 

DILATÁDO, part. pass. de Dilatar. — 
*E pero que digamos, que tanto que a 
dita restituiçam he pedida per o meor con- 
tra a Sentença dada contrelle, logo deve 
ser espaçada a execução delia, esto enten- 
demos aver luguar, quando a dita resti- 
tuiçam naõfor pedida maliciozamente pera 
dilatar a dita execuçam; ca em tal caso 
nom deve ser dilatada por causa da dita 
restituiçam assy pedida, mas deve logo a 
dita sentença ser executada, dando pri- 
meiramente o vencedor da dita Sentença 
satisdaçaõ soblene com penhores, ou fiado- 
res abastantes, que sendo ao depois achado 
o dito meor Uso, e que mereça haver o 
dito beneficio de restituiçam, e a dita Sen- 
tença per alguum modo revogada.» Orde- 
nações Affonsinas, Liv. iii, Tit. 12G, § 
4. — <iNm me embaraça tomamos este cerco 
em tempo que duvidosamente poderemos ser 
soccurridos de Goa, (pelas grandes tempes- 
tades do inverno que entra) porque temos 
hum Deos justiçoso, que nos ha de dar a 
victoria, assim pela razaõ que de nossa 
parte tumos, como porque havemos de de- 
fender sua santa Fé, e a honra de nosso 
Rey, que com tanto custo seu, e trabalho 
de seus vassallos trouxe a ley do sagrado 
Evangelho tantas mil léguas, por tantos 
riscos, e purigos, e a tem dilatada por 
todo este Oriente, e ainda antre as mais 
barbaras naçoens delle.í Diogo do Couto, 
Décadas, VI, Liv. i, cap. 7. 

DILATADÔR, s. m. (Uo thema dilata, 
do dilatar, com o suffixo «dor»). O que 
dilata. 

—S. 7n. jil. Dilatadores. Termo de Ana- 
tomia. Certos musculos, que, contrahindo- 
se, dilatam as cavidades nos lados das 
quaes têm as suas inserções. 

— Termo de Cirurgia. Certos corpos 
ou certos instrumentos de que se faz uso 
em Cirurgia, para conservar livres oi ca- 
naes naturacs, accidentacs ou artificiaes 
ou para os dilatar e alargar ; mas é prin- 
cipalmente a estes últimos que se díl o 
nome de dilatadores, empregados quando 
uma cavidade, uma ferida deve dar pas- 
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sagem de dentro para fora ou de fora para 
dentro a um corpo do iim certo volume; 
usam-se como dilatadores, corpos molles, 
taes como tentas, mechas, etc. ; corpos 
esponjosos; ou corpos cheios nSo espon- 
josos, mas gozando de um certo gráo de 
flexibilidade, como as velinhas elasticas, 
etc. Empregava-se antigamente na ope- 
ração da hérnia estrangulada, ^para fazer 
cessar esta estrangulação e facilitar a re- 
ducçSo) uma especie de tenaz de dous 
gumes conhecida pelo nome de dilatador 
de Lehlanc ; porem o instrumento e a ope- 
ração cahiram justamente em desuso. 

DILATAR, V. act. (Do latim dilatare). 
Estender, alargar, ampliar. 

He muito leve afFo(,íilo 
A que se vai dilatando ; 
O querer de quando em quando 
He amor do occMziau : 
Bem se vio nesta mudança 
Que era amor de puro engano, 
Onde nada faz niórdíimno, 
Do que faz huma esperança. 

PRÁKC. B. LOBO, o DKSKKGÁNADO, p. 111. 

— Demorar, retardar, delongar, dif 
ferir, espaçar, prorograr. — «Orjaque pe- 
recendo-lhe que dilatando aquelle caso po- 
diaõ-se as irmãas, ou Clarimundo arre- 
pender, trabalhava de o chegar d morte, 
apressando o caminho.» Barro», Clari- 
mundo, Liv. II, cap. 24. 

Vós, Portugueaes poucos, quanto fortes, 
Que o fraco poder vosso nào pezaes ; 
Vós, que á cuata de vossíis varias mortes 
A Ijei da vida eterna dilataes : 
Assi do Céo deit:idas são as sortes, 
Que vós, por muito poucos que sejaes, 
Muito façaea n i sancta christandade : 
Que tanto, oh Chriato, exaltas a humildade! 

CÀ.1I., Lus., c. VII, est. 8. 

Disse ; c o Padre Eterno dilatando 
Por hum pouco a respost i, que csperavào, 
Gravemente a Cabeça mi ne indo 
A que todos os Coros se humilhavào. 
Do Sacrosauto Peito a voz l.inçando 
Taes Diviufis Palavras se formavào; 
Ouvido tenho, e dVnib^is o respeito 
Observado serA eom justo effeito. 

BOLIM DE MOUEA, NOV. DO HOMKM, C. I, GSt. 89. 

— «Por onde que maior cegueira que di- 
latar a saluaçam das mesmas almas per a 
quando por ventura a nam teram, e apres- 
sar a dos corpos, quando nam he possiuel 
que a tenham? perturbando a ordem do 
Criador, que como htm considerou a este 
proposito sam Bernardo de duas vindas, 
huma que ja fez, outra, que ainda hade 
fazer aomundo, a primeira ordenou, como 
o Bautista, só pera tirar os peccados, e 
jpregaua curar as almas: guardando a der- 
radeira, que será no vitimo dia do juizo 
pera cumprir o que tem prometido o Pro- 
feta, que toda a carne auerá vista, e posse 
da saluaçam de Deos.n Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. vi, cap. 2. — 
íA estas palavras se derão todos por 
muito obrigados, e disteraò que estavad 
jpor ettas condiçomt, com tal, que lhe naô 

dilatasse mais a muzicn; a qual elle co- 
meçou desta maneira: 

Atrevido pensamento, 
Não me ponhais em perigo ; 
Que, para ser vcnturozo, 
Nào basta ser atrevido. 

FKAKC. R. LOllO, PÜIMAVERA8, p. 175. 

Durou, como costuma, est:i alegria. 
Em quanto o pi rmittio ventura ingrata, 
Porque ja áqurlle tumpo parecia 
Devida á sem razão, com qne me trata: 
Deixei a. bella, e ilhibtre companhia, 
Cnja Irmlirança a pena me dilata, 
líeprezeiitando o gesto na memória : 
Mas pede a cauza mais comprida historia. 

IDEM, IBtnEM, 245. 

Canto em fim ; que quem dilata 
Dizem que quer vender caro. 
E pois que i'm al nào mereço, 
Quero colher disto o fruito. 

IDF.M, ECLOOAS. 

— Prolongar.—Dilatar a cura de uma 
doença. 

— Alongar, fazer longo, estender no 
espaço. — Dilatar as ruas, as estradas. 

— Engrandecer. — Dilatar a fama, o 
nome. 

— Propagar. — Dilatar a fé, a dou- 
trina.— "Deu o bautismo a dous Tteys, 
hum do Manado, que cabeça de todo o Ce- 
lebe, com até mil, e quinhentas pessoas 
das principais da corte: e outro de Siam, 
com o pouo que se atreueo a doutrinar; 
que foram muytos mil, dilatandoo ao Ttey 
de Bolam por bons respeitos, e deixando 
huma multidam infinita com os desejos 
da fé, por falta de quem lha insinnsse: 
que posto que he muyto pera sentir ainda 
causa maior lastima o desemparo da ter- 
ra dos Papúas, e império de Bengay.v 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
IV, cap. 14.— «Contraminados os temores 
vãos e falsos do Demonio com o solidão, e 
verdadeiro, que deuemos a Deus; outras 
tres cousas aponta breuemente na mesma 
carta o padre M. Francisco, que com a 
diuina graça sam das que mais seguram 
a vitoria: e he a pirimeira, a boa, e pura 
intençam do maior seruiço, e gloria do Se- 
nhor nas obras, ou. empresas sobre que 
somos encontrados, do Inimigo: e assi es- 
creuia elle, que huma das considera^es, 
com que grandemente se consolaua, quando 
mais lhe encareciam os perigos d'esta via- 
gem, e depois de se ver no meyo d'elles, 
era quam bem sabia Deos, que por outro 
respeito, nem Jím hia a lapam, mais que 
por o dar a conhecer a suas criaturas: e 
2)0r as pôr a tllas era sua obediencia, ti- 
randoas d,o catiueiro, em que auia tantos 
annos as tinha Lucifer, e dilatando assi 
os termos de sua amada espoia a Igreja 
santa.» Idem, Ibidem, Liv. vi, cap. lõ. 

— Termo do Phisica. Rarefazer, fazer 
occupar um espaço maior. 

— Termo de Cirurgia. Causar uma 
distensào violenta. 

— Dilatar-se, v. refl. Demorar-se. — 
tOs dias, que se dilatáião as vodas, gas- 

tdrão-se em aprestos, a que responderão 
copiosos banquetes.y> Fr. Domingos Tei- 
xeira, Vida de D. Nuno Alvares Pereira, 
Liv. I. 

— Alargar-se, espalhar-se, soffrer di- 
latação. 

Ha de balgamos arvores copadas, 
Que por legoas e legoas se dilatam. 

FK. J. SANTA RITA DÜKÃO, CAUAMURIÜ, C. VII, 
est. 50. 

Ja na formosa e candidadonzella, 
Que extatica ésta scena contemplava, 
Os olhos crava, e todo o amor do peito 
N'essü vista se expande, se dilata, 
E a agitação do espirito lhe acalma. 

GAURETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 12. 

DILATÁVEL, adj. 2 gen. (Do thema 
dilata, de dilatar, com o suffixo «avel»)- 
Capaz de dilatar-se, de estender-se, sus- 
ccptivel de dilatação, de se dilatar. 

DILATIBILIDÁDE, s. f. Força repulsi- 
va das partes de um fluido entre si. 

DILATÚRIO, adj. (Do latim dilatorius)- 
Que demora, delonga. 

— Termo de Jurisprudência. Que ser- 
ve para dilatar ou prorogar o termo de 
uma causa. 

— Excepção dilatoria, a que o réo pro- 
põe para demorar a demanda do auctof 
e o curso da causa. 

— Que dilata, alarga, abre mais. — 
Oolpe dilatorio. 

DILECÇÃO, s./. (Do latim dilectione)- 
Termo de Devoção. Amor, afFeição. 

DILEGTÍSSIMO, adj. superl. de Dilecto. 
DILÉCTO, adj. (Do latim dilectus, part. 

pass. de dilegere). Termo de Devoção. 
Amado, querido, estimado com preferen- 
cia a outro. 

DILÈMMA, s. m. (Do grego dilemmd; 
de dis, dous, e lêmma, argumento). Ter- 
mo de Lógica. Argumento que contéio 
duas proposições contrarias ou contradi" 
ctorias, das quaes se deixa a escolha a" 
adversario para o convencer igualmente, 
seja qual for a proposição que elle tomar- 
Tambern lhe dào o nome de argumento 
bicorneo. 

E que saiam a campo esses doutores 
D l mula russa; a pó firme os espero 
Cuin syllogismo «em barbara», outro «adn"' 
E tres ■cornudosi, biíidos rfiYemmas (mioc''^'' 
Que Ih hão de estopetar as cabelleiras, 
E fazer comer terra á faculilade. 

OAKRF.TT, D. BRANCA, C. II, CSp. 52. 

DILEMMÁTICO, adj. (De dilemnia, coi» 
o suffixo «atico»). Pertencente ao dilei®' 
ma. 

DILÉPIDO, adj, (Do grego dis^ douSj 
lepisy escama). Termo de Historia Na ^ 
ral. Que tem duas escamas. 

t DILETTANTE, s. m. i Do italiano 
lettante, de dilettare). Amador de niusi 
italiana. ^ 

— Por extensão. O que se occupa 6^^ 
alguma cousa, como amador, por c 
sidade. 
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— Obs. : No plural conserva também 
terminaçao italiana, e diz-se ddettanti. 

Níulad'is30 6, e todavia é bello, 
Em quo lhe pez a sábios, mestres d'avte, 
Doutores, aiitiquarios, dilKltanfi, 
Virtuosi, amateurs o professores. 

garret, d. bkanca, c. iii, eap. 12. 

DILÍDO, part. pass. de Dilir. 
1-) DILIGÊNCIA, s. /. (Do latim dili- 

gentia). Proraptidão, celeridade, preste- 
za, actividade nas obras que pedem ac- 
Çào e movimento : o contrario de negli- 
gencia. — «Dom Dinarte naõ soffrendo a 
'injuria de Nafacor, com a fúria da pai- 

de sua pouca diligencia tirou taò ri- 
jo pelas portas, que vieraõ ambas a fer- 

e achando hum cavallo dos Cavallei- 
''os que d,entro jicavaõ, sem esperar algu- 

cousa pedio a lança ao escudeiro di- 
'^^ndo; A^aõ te partas d'aqui té minha 
^"^nada, e tem bom resguardo nestes Cavai- 
^^irosque ficaõferidos.» Barros, Clarimun- 

Liv. II, eap. 26. — «Entrando o Estrei- 
deo Affonso de Alboquerque com o seu 

navio em secco: mandei surgir a minha 
wdo o mais perto que pude delle, contra 
Vontade dos mais Officiaes, e no batei foi 
® sua náo que me elle entregou, pedindo- 

que o soccorresse se pudesse, que elle se 
hia para a, Armada, porque o tinhão por 
morto, t) que eu fiz com muita diligencia, 
® trabalho, pelos mares serem grandes, 
lançando ancoras, levando outras, indo 
6M sempre na proa do batei, porque os 
marinheiros não queriam trabalhar, e 
Com huma espada na mão lho fiz fazer. 
Alli fui mergulhado dos mares, e bebi 
Muitas vezes agua salgada, e aprouve a 
^eos que salvei a náo com toda a gente, 
® munições, e hiam nella quatrocentos ho- 
mens. Disto será boa testemunha D. Gur- 

de Noronha, e Antonio Ferreira.yt 
^'Ogo do Couto, Décadas, IV, Liv. iv, 
cap. — jO Messageiro, que levava o 
^^cado de Leontino, com o alvoroço de con- 
tentar a quem servia, espreitou a occazidò 
!?'<e dezejava: e como a senhora naõ es- 
'«fa esquecida do que o estrangeiro po- 

fazer por acodir á obrigação, em que 
suas o 2>uzeraò, nem de huma parte 

^ouve difficuldade, nem de outra demazi- 
diligencia para o que pertendiaõ.« 

Francisco Rodrigues Lobo, O Desenga- 
®ado, p. 27. — (lA senhora lhe lançou os 
^aços: (dia se despedio, e buscou o criado, 

levára a resposta de Leontino, com 
falou estas palavras: Naõ te pareça 

^^cuido; Lardanio (que este era o seu 
^orne) o que atêgora teve a senhora Ni- 
'^'^'<'da em satisfazer áquelle passageiro a 

Joia, e a ii a diligencia, e gosto com 
lha procuraste; porque como elle di- 

^tou para este tempo o preço delia, e o 
esíct seguro na sita maõ, e no meu cui- 

^ ^0, agora lhe appareceu occaziaõ de me 
(j?'' de saber por tua via o que o es- 

^''^geiro quer: mas primeiro, que tudo, 

me importa a mim, sem que a senhora 
Nizarda o entenda, snber a verdade de 
huma suspeita em que ambas estamos da 
joia ser roubada: e debaixo do segredo, 
que eu de ti conlio, e o cizo requere, sabe 
que o papel, em que me déste envolta aquella 
figura de Cupido, trazia em breves regras 
muitos signaes.» Idem, Ibidem, p. 46. 

— Cuidado, esmero, applicação, soli- 
citude com que se procura conseguir al- 
guma cousa. — «Dom Eduarte pela graça 
de Deos Rey de Portugal, e do Algarve, 
e Senhor de Cepta. A todolos Corregedo- 
res^ e Juizes, e Justiças dos nossos Re- 
gnos, a que esta Carta for mostrada, 
saúde, Sabede, que nós querendo proveer 
aos perigoos das almas dos nossos sobdi- 
tos, em que encorriam, dando os dinhei- 
ros dos horfoõs aa usura; porque todo da- 
pno do povoo, cujo regimento per Deos 
nos he cometido, quanto em nós for, somos 
theudo de o estranhar ; e tanto somos theudo 
correger o dito dapno com maior estudo e 
diligencia, quanto a alma he mais nobre 
que o corpo: porem consirando nós como 
usuras, assy per Direito Canonico, como 
per Direito Divino geeralmente som defe- 
sas, nom queremos consentir, que S'» color 
de piedade a Ley de Deos em esta parte 
seja quebrantada.ií Ordenações Affonsinas, 
Liv. IV, Tit. 69, § 1. 

Isto tudo lhe houvera a diligencia 
De M 'nç iide licil, que tainl)eiii leva ; 
Qtio iiispii-ido de üiiarciieii influencia, 
Quer 110 livro de Ch i.-<to que se OHCrov.v: 
Oh ditoso Africami. que .'1 clemência 
Divino M»8Í tirou dVweur.i trcva, 
K tão lon:r(! fia pátria aeh )u in iiieira 
Para suV)ir á patri i verdadeira ! 

CAM., Lus., c. IX, est. 15. 

— «E com hum animo muito seguro man- 
dou dar a todos a sepultura; easeu ir maõ 
mandou curar com muita diligencia, e os 
ma is feridos: huns foram recolhidos no hos- 
pital, e outros pelas casas dos casados,aonde 
se curáram, e destes morreram muitos, d 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv vni, eap. 
9. — «E das diligencias que fez para a dis- 
pensa de Ruma, em ordem a, que ella, de- 
pois de casada com affonso vi, casasse 
escandalosamente com D. Pedro II. í Bispo 
do Grito Pará, Memórias, p. 8.">.— «Bem 
pode ser que algum jesuita do paço se va- 
lesse d'este meio para o fazer recolher do 
Pará, vista a grande diligencia que fi- 
zeram os seus padres, logo que elle che - 
gou para que não fosse ao paço, dando por 
desculpa que não era grande talento.» 
Idem, Ibidem, p. 20ü. — «O criado tam- 
bém mudou a cor, segundo os movimentos, 
que via no seu rosto, até que se assegurou 
quando ella lhe disse estas palavras: He 
tanto de meu gosto esta figura, que a não 
deixarei de haver por nenhum preço, nem 
de te ficar devendo a ti outro maior, por 
seres o que a trouxeste a meu poder, donde 
naõ qtiizera que ella sahisse nem para a 
mão de seu domno: procura de saber com 

cuidado a estima em que a tem, e donde 
a houve; que he coiza que mais me im- 
porta: e peço-te que seja isto com tanto 
segredo, que outrem o não entenda neste 
navio, e te dou minha palavra que nem 
percas a diligencia, nem a boa vontade.* 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desenga- 
nado, p. 27. 

Fazer a diligencia, dispor dos meios 
ao 8CU alcance para conseguir alguma 
cousa.— «Depois d'estefruytodobautismo 
das crianças o principal he o da doutrina 
dos mininos, e assi fareis toda a diligen- 
cia porque em cada lugar (pois vós nam 
podeis estar em todos) lha insinem os mes- 
tres, e Canacapoles, como está ordenado.-» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
V, cap. 2.5.— «Como o hortelão ouvia a 
voz de Oriano, que lhe pareceu estremada, 
pezava-lhe que não fosse ouvida da senhora, 
a quem servia naquelle jardim, e fazia 
muitas diligencias por acodir ás janellas, 
que sobre elle cahinõ: porém antes do seu 
cuidado o deu primeiro a novidade do 
canto. D Francisco Rodrigues Lobo, O Des- 
enganado, p. 189. 

— Termo de Foro. Procedimento con- 
tra alguém por meios de justiça; aquel- 
la attençiio e cuidado que a lei ou a 
convenção incumbe a todo aquelle, quo é 
obrigado a prestar um facto ou exoquir 
um acto no tempo, modo e fôrma que a 
lei ou a convençílo prescreve; d'aqui o 
administrador, o commissario, o manda- 
tario, o recoveiro tem pela lei obrigação 
de cxequir aí suas re.'3pectivas incumbên- 
cias com aquolla attonção o cuidado, que 
um bom pai de famílias costuma praticar 
nas suas cousas; e a falta d'esta diligen- 
cia os constituo respectivamente respon- 
sáveis pela reparação das perdas o dam- 
nos, segundo os gráos da sua culpa. On- 
de o perigo ó maior é sempre exigida 
exactissima diligencia, e nos negocios com- 
merciaes tem tanto mais logar, quanto 
ellea sào sempre interessados. Quando o 
facto ou o acto que se exequir depende 
de outro, o que elegendo es8'outro esco- 
lhe uma pessoa geralmente reputada de 
boa fó e idônea, deve considerar-se haver 
teito a diligencia necessaria, posto quo o 
êxito não corresponda. A diligencia inú- 
til pôde omittir-se sem risco; mas a pro- 
va da inutilidade está a cargo de quem 
a omitte. A omissão das diligencias que 
o portador d'uma lottra do cambio deve 
praticar, prejudica-lhe, e aproveita aos 
responsáveis pelo contracto. 

— Loc. ADV.: Em diligencia, a toda 
a pressa. — «Estas honras, e benefícios 
tam grandes, com o da milagrosa vito- 
ria, nam os recebeo sómente dom loam de 
Castro, mas soube os bem agradecer, dan- 
do com todas as mostras de verdadeira 
christandade os louuorea, e gloria de 
a Deos, eá Virgem, assi no j^roprio cam- 
po com seus soldados, como per todas as 
cidades, e lugares do estado, a quem pera 



1034 DILI DILI DILU 

isso despachou cátúres em diligencia.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xdvier, 
Liv. VI, cap. 1. 

— Adag. : dA diligencia ê mãi da 
boa ventura»; isto 6, vale muito o cui- 
dado e a actividade para alcançar algu- 
ma cousa. 

Subojou-mo a diligencia, 
Que ás vezes í-.iz grjinde falta, 
Que, como raãi da ventura, 
Tive-a sempre por madrasta, 
Quando com mores extremos 
Traz dehuma affeiçào tam larga 
Me tinha a mim por seguro, 
Com ter a ella obrigada. 

FBANO. B. LOBO, O DESBXOANADO, p. 22. 

— «Teve má fortuna, por naõ dizer que 
foi néscio, ou descuidado : e assim enten- 
deu o outro, que disse que a diligencia 
he mãi da boa ventura; porque tudo o 
mais he imaginacad, e -fingimento. >■> Idera, 
Ibidem, p. 114. 

2.) DILIGÊNCIA, s. /. (Vid. Diligen- 
cia 1). Carruaj^em publica era que se via- 
ja com maia brevidade que nas carrua- 
gens ordinarias. 

DILIGENGIADÕR, s. m. (Do thema di- 
ligencia, de diligenciar, com o suíExo 
fdôr»). O que diligencia. 

DILTGÈNCIÁR, v.act. (De diligencia 1). 
Procurar, negociar com cuidado e dili- 
gencia. 

DILIGÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim di- 
ligens, diligentis, part. activo de dalige- 
re). Cuidadoso, applicado, solicito, activo; 
expedito, prompto ; que faz as cousas com 
promptidào, e celeridade. —«E esse Escri- 
pvão ha de fazer todalas Cartas dos des- 
embargos, que pertencem ao Chunceller, 
e escrepver os processos, que forem orde- 
nados perante o Chanceller, que a seu Of- 
ficio perteencerem, segundo he contheudo 
na Ordenaçom dos desemhargos, que ham 
de passar per elle,ea seu Officio perteen- 
cem; e faça em tal guisa, que seja bem 
diligente.» Ordenações Affonsinas, Liv. 
I, Tit. 10, § 4.— <iE porem Nós manda- 
mos, que lhe leixees assi fazer, e os aja- 
des por Apurador, e Escripvam dos bees- 
teiros do conto, e homues do mar, e cou- 
sas, que a ello pertencem, e os ajudees a 
ello, e cumprades sobre ello todalas Car- 
tas, e Alvaraaees sinados per elles, e setl- 
lados do seello do nosso Cajjitam, e Ana- 
dal Moor por nosso seruiço sem outro ne- 
nhum embarguo; e que veendo sobte ello 
seos recados, Jaçades vir perante elles to- 
dolos homees ceeiros de mesteres, que ou- 
ver em esses luguares, e em cada himi 
delles, 2^era elUs dtlles fazerem, e esco- 
lherem os que acharem que som pertencen- 
tes pera os fazerem nossos beesteiros do 
conto pera nosso serviço; e esso meesmo 
façodes vir perante elles todolos vintanei- 
ros dos homees do mar com todolos homees 
de suas vintenas, e todolos outros, que em 
ellas devem seer postos, pera os elles vee- 
rCTTij e apurarem, e poerem em vintenai 

de novo, segundo nas ditas nossas Horde- 
nnçoões he coniheudo: e seede a esto bem 
diligentes, e mandados, ca he cousa, que 
pertence muito a nosso serviço.» Idem, 
Ibidem, Tit. 08, § o. 

Neste espelho vos vereis, 
E subereis 
Qup não vos hei de enganar, 
E porcis estes pendentes, 
Ein cada orelha seu : 
Isso fi; 
Que as pe.tsoas diligentes, 
Sào prudentes. 
Agora vos digo eu 
Que vou contente daqui. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Que COUSHS nSo cometes, 
Ousado sprito hum ino em mar, e em fogo, 
Contra ti só diligente, e engenhoso ? 

ANT. FEKK., ODES, Hv\ I, n. 6. 

M lis discorrera Aonio; 
Mas parou salteado 
Da montanhez caterva, 
Que registando o monte, o valle, o prado 
Do sangue rubriciido. 
Vinha em busca da preza diligente. 

BARB. BACKLLAR, SAUDADES DK AONIO. 

Isto dizendo, manda os diligentes 
Ministros amostrar as arniiuluras : 
Vem lunezcs e peitos reluzentes, 
Mallias iinas e lâminas seguras ; 
Escudos de pinturas difterentes, 
Pi louros, esfiiiigardas de aço puras. 
Arcos o siigit.tiferas aljavas, 
Partazanas agudas, chuças bravas. 

CAM., Lus., c. I, cst. G7. 

Seja diligente 
Qaem Amor semea; 
Que quem naõ grangea 
Naõ colhi-^ a semente. 
ÍSaiiicou Riidrigo, 
Sameou Gonsalo, 
líaveraò do milho, 
he niondaõ o pr;;do. 

FUANC. R. LOBO, ECLOGAS. 

Bem vio a natureza o mnl futuro 
Pdz-lhe os beiços diante, e pnz-lhe os dentes, 
Duas portas terriuias. e o seu muro. 
Di'u-n'is os mais sentidos difterentes 
Os braços maòs, os pés. olhos, e ouvidos, 
Para puder «.brar mais diligentes. 

inEM. niIDEM. 

DILIGÈNTEMÊNTE, adv. (De diligente, 
com o suffixo «mente»). De um modo di- 
ligente ; com diligencia—» Os enqueredo- 
res derem seer htm discretos, e diligentes 
em seus officios em modo, que com loa 
discripçom saibam perguntar, e enquerer 
as testtmvnhas, pera que som aduzidas, 
perguntando-as polo custume, c cousas a 
ello pertemcentes, e Jazendo-lhe todalas 
perguntas, que virem, que sõ compridoi- 
ras, e esguardar bem diligentemente com 
que aspeito, e com que canstancia as tes- 
temunhas foliam, ese vacillam, ou variam, 
ou enrubecem em tal guisa, que a elles pa- 
reça, que som jalsas; e quando tal cousa 
virem, ou sentirem, devem-o notejicar ao 

\ Jidguador, pera sobre ello proveer, e en- 
querer, como o caso requerer.d Ordena- 
çõés Affonsinas. Liv. i, Tit. 41. 

DILIGÊNTÍSSIMO, superl. de Diligente. 

DILIMÈNTO, s. m. (De dilir). O acto 
de dilir; o estado da cousa dilida. 

DILIR, V. act. Vid. Diluir. 
DILLÉNIA, s. f. Termo de Botanica. 

Genero de plantas da familia das delle- 
niaceas, composto de dez ou doze espe- 
cies de arvores. 

t DILLENIÁCEAS, s. /. pl. (Do latim 
dilleniaceat). Termo de Botanica. Nome 
dado por De Candolle a uma familia do 
plantas da classe das dicotyledones poly- 
petalas de estames hypogynos. São arvo- 
res ou arbustos sarmentosos, de folhas 
ordinariamente alternas, sem estipulas, e 
de flores (quasi sempre amarellas) solitá- 
rias ou terminaos, outras vezes dispos- 
tas em grupos ou paniculas ; calix raono- 
sepalo, persistente, e com cinco divisões 
profundas ; corolla ordinariamente de cin- 
co pétalas, estames mui numerosos dis- 
postos cm diversas ordens ; do duas a 
doze carpelias quasi sempre distinctas, 
algumas vezes unidas; cada o vario coHi 
uma só cellula, contendo dous ou muitos 
ovulos apegados á base ou ao angulo in- 
terno ; estilete curto e espesso ; estigma® 
simples, unicellulares, e de uma fórm® 
muito variada ; fructos distinctos ou uni- 
dos, carnudos ou sêccos e dehiscentes. As 
familias com que tem maiores relações 
são as Magnoliaceas, Ranunculaceas, ® 
Eosaceas. 

DILOGÍA, s. f. (Do grego dis, dous, ® 
logos, parte). Ambigüidade, equivoco, 
petição de uma palavra na mesma 
posição e cm diversos sentidos: y. g- 
grande sem razão queixar-se um hoi^^'^ 
sem razão. 

— Drama em dous actos ou partes. 
DILUCIDAÇÃO, s.f. (De dilucidar). L»' 

tinismo. Esclarecimento. 
DILUCIDÁDO, part. pass. de Diluc'* 

dar. , 
DILUCIDAR, V. act. (Do latim dilucidd' 

re). Latinismo. Esclarecer. . 
DILÚCIDO, adj. (Do latim dilucidw- 

Lúcido, luzento, luminoso. 
— Claro, intelligivel, evidente. 
DILÚCULO, s. m. (Do latim dilucuh^y^ 

O nascer ou apontar do dia, o romper 
manhã, crepusculo matutino, o temp" 
madrugada. j* 

DILÜÈNTE, adj. 2 gen. (Do latina® 
lue.ns \ — Remedio diluente, o que ^ 
menta a fluidez do sangue e dos 
res, diminuindo-llies a sua tenacida 
acrimonia, e augmentando-lhes o vo 
á custa da sua massa: taes são 
bebidas aquosas tomadas em abunda 
Os banhos, os clysteres são jos» 
considerados como diluentes, 
em geral, em quanto duram as 
ções agudas, e cujos effeitos são jjig 
a sede, o calor e a febre, facibtar^^ 
as evacuações, e particularmente a 
rina e a transpii'ação. dihitíO 

DILUIÇÃO, s. f. (Do latim 
Termo de Pharmacia. Acção e c 

!?!«)• 
de 
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diluir; diluimento; estado do corpo di- 
luído; acção de diluir uma substancia 

Uni liquido, processo ordinariamente 
empregado para separar as partes mais 
tênues, que, depois da agitação, são ar- 
rebatadas pela decantação. 

Diluído, part. pass. de Diluir. 
diluir, V. act. (Do \a.üm diluere). Des- 

temperar, enfraquecer, dissolver pela mis- 
tura de algum liquido. —Diluir o vinho, 
« aguardente. 

— Desfazer.—Diluir gomma. 
Diluir a acrimonia do sangue; dimi- 

nuil-a por meio de bebidas diluentes. 
DiLtJTO, part. pass. irreg. de Diluir. 
DILUVIAL, aãj. 2 gen. Synonymo do 

Diluviano.— Terrenos diluviaes. 
DILUVIANO, adj, (Ue dilúvio, com o 

®iffixo «ano»). Que respeita ao dilúvio. 
dilúvio, s. m. (Do latim düuvium). 

^'lUndação extraordinaria de aguas que 
tempo de Noé alagaram o submergiram 

j terra; dá-se-lhe por excellencia o nome 
®e dilúvio universal, para o distinguir de 
®^tra qualquer innundação. — aQueacahou 

comsigo mãdar (como fez) hum taõ 
(fe geral diluuio sobre a terra, pro- 

vocado da deprauada malícia dos homens: 
porqtic assi como a ignorada, ou fraquesa 
'í^minuern as culpas, assi a malicia as 
^graua.D Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
I^art. ij foi. 72 V., col. 2. 

— Figuradamente: Grande numero, 
multidão, copia iinmensa ; o em gorai que 
Causa darano, estrago, incommodo. — Um 
dilúvio de barharos. — Um dilúvio de in- 
jurias, de mentiras. 

— Dilúvio de fogo, chuva ignea. 
—Dilúvio de lagrimas, choro abundante. 
DILUVIÕSO, adj. Termo Poético. Muito 

eliuvoso. 
t DIMAH, s. m. Décimo mez: dos Per- 

também chamado Ãorm; corresponde 
^■0 nosso mez de Junho. 

_ DIMANAÇÃO, s. f. (Do latim dimana- 
^lone). Acção de dimanar. 

'—Emanação, derivação. 
DIMANANTE, adj. 2 gen. (Do latim di- 

""^o-nans, dimanantis, participo activo de 
^imanare). Que dimana. 

"—Figuradamente : Procedente. 
dimanar, ü. act. (Do latim dimanare). 

'ir, correr de uma nascente agua ou 
•^utro liquido, brotar.—Waquelle monte 
dimana o rio. — O sanque dimaua da fe- 
dida. 

_ — Tirar a sua origem, derivar-se, pro- 
proceder. 

DIMÊNSÃO, s. f. (Do latim dimentio- 
Extensão d'um corpo em todo o sen- 

ado. Os corpos têm tres dimensões, com- 
primento, largura, e profundidade.—To- 

as dimensões de um edijicio. 
Figuradamente : Tomar as suas di- 

mensões, tomar todas as suas medidas 
executar uma cousa. 

^ Termo de Álgebra. Gráo de uma 
potência ou d'uma equação. 

Vüt„ II — 130 

DIMÊNSIONAL, adj. 2 gen. (Do latim 
dimentione, com o suffixo «al»). Que per- 
tence a uma dimensão ou medida. 

DIMÈNSÍVEL, adj. 2 gen. Capaz, sus- 
ceptível de se medir. 

DIMÈNSÓRIO, adj. Que respeita á me- 
dição. 

DIMETRÍA, s. /. (Do grego dis, dous, 
e metro). Poesia composta de jambos di- 
metros. 

DÍMETRO, adj. (Vid. Dimetria"). Termo 
de Prosodía grega ou latina. Que ó de 
duas medidas, fallando dos versos jam- 
bicos de quatro pés. 

DIMIDIAÇÃO, s. f. (Do \aX\m dimidia- 
tione). Partilha por metade entre duas 
pessoas. 

DIMIDIÁDO ou DIMIDIATO, part. pass. 
de Dimidiar. 

DIMIDIAR, ü. act. (Do latim dimidiare). 
Partir em metades, dividir em duas par- 
tes. 

— Dimidiar a confissão, confessar so- 
mente parto dos peccados. 

DIMINUIÇÃO, s. ./. (Do latim diminui- 
tione). Acção e efFeito de diminuir; sub- 
tracção de quantidade, ou de parto de 
alguma cousa. 

— Termo do Arehitectura. -• Diminui- 
ção de lima columna, decrescimento pro- 
gressivo do diâmetro de uma columna. 

—Termo de Arithmetica. Operação pela 
qual se dimínue ou subtrae um numero 
de outro maior; subtracção. 

— Na Inquisição, era calar ou dissi- 
mular culpa ou circiirastancia notável. 

DIMINUÍDO, ]>art. pass. de Diminuir. 
DIMINUIMÊNTO, s. m. Vid Diminuição. 
DIMINUIR, «. act. (Uo latim diminuere). 

Tirar, subtrair alguma parte dc um nu- 
mero, quantidade, força, extensão, inten- 
sidade; minorar, reduzir a menos, abater, 
rebaixar. — «Agradaveis forao todos os 
males de amor, se entre elles fnltãra o 
ciúme, porque só este inquieta o cuidado, 
desanima a esjjerança, dirainue o gosto, e 
faz aborrecer a tudo o que sem elle con- 
tenta, e incejarse o que por si nem goza, 
nem padeça: por ciúme quero mal a quem 
poz os olhos em minha amada, a quem lhe 
p)assea, a quem a gaba, a quem a vê: 
aborrece-me o passaro, que lhe canta, o ca- 
chorrinho que a festeja; o animal de que 
se paga: tenho inveja ao Sol, que com os 
raios a toca, ao lugar em que se assenta, 
ao espelho em que se vê, ao ar que a ro- 
dea, á roupa que a seus delicados mem- 
bros chega; dezejo rozibar o alento que 
respira, a agua com que lava o bello ros- 
to, a terra que piza, o sono que occupa 
seus pensamentos; e ao Ceo, porque com 
mais olhos de estrellas pôde contemplar 
sua formozura, dezejo rouballas. Traz 
isto te contarei a minha historia, v Fran- 
cisco Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 
102. 

— Abater, deprimir.—Diminuir o mé- 
rito d'alguem. 

— Representar como menor. — Dimi- 
nuir o crime, a culpa. 

— Termo de Arithmetica. Subtrair uma 
quantidade de outra maior. 

— V. n. Ir em diminuição, fazer-se 
menor, decrescer.—Os dias começam a 
diminuir. 

— Diminuir-se. v. reji. Privar-se, des- 
prover-se. — Diminuir-se de forças, ãe 
mantimentos. 

— Mingoar, soffrer diminuição, min- 
goa, abatimento — aForaZ os dous pere- 
grinos hospedados com muita cortezia, e 
bom tratamento aquella noite : e como essa 
até nas coizas manifestas reprezenta hum 
certo segredo, com que o pejo se diminue, 
entam apartando Diamiro a Oriano lhe 
disse quem era, e lhe deu satisfaçoens do 
engano, que seguira: elle, fingindo que 
entam o conhecera, o abraçou com muito 
boas palavras.^ Francisco Rodrigues Lo- 
bo, O Desenganado, p. 18G. 

DIMINÚTAMENTE, adj. (Do diminuto, 
com o suffixo «mente»). Com diminuição. 

DIMINIITÍVAMENTE, adj. (De diminu- 
tivo, com o suíHxo «mente»). De um 
modo diminutivo. 

DIMINÚTÍVO, adj. (Do latim diminuti- 
vus). Quo exprime diminuição na gran- 
deza. 

— Termo do Grammatica. Nome que 
diminue ou abranda a força da palavra 
que se deriva. 

— Desinencias, terminações dimínuti- 
vas, quo denotam estado de diminuição. 

Lentes diminutivas, que represeutani 
os objectos menores do que parccem á 
vista ordinária. 

DIMINUTO, adj. (Do latim diminiitits^. 
Falto, imperfeito, defeituoso, que carece 
de alguma parte ou qualidade necessaria 
para ser inteiro ou perfeito, privado de 
alguma parte, minguado, menos do quo 
deve ser, do (jue convém.— «.Todos os 
presos que não podia condemnar á morte 
por outro modo, declarava-os confi,tentes 
diminutos, isto é, como tendo occultado 
parte dos seus delictos, e, portanto, como 
contumazes.» Alexandre Hcrculano, Da 
Inquisição em Portugal, Liv. iii. 

— Ser diminuto na confissão, diz-sc do 
que encobre culpas ou circumstancias gra- 
ves. 

— S. f. Diminuta. Termo de Armaria. 
Toda aquella peça da 2.'' ordem, que não 
cliega a tocar as extremidades do escudo, 
posto que oecupo todo o seu campo ; ou 
que, se as toca, não tem mais da metade 
da largura das peças iionrosas da L'' oi'- 
dem. 

DIMISSÃO, s. / (Do latim dimissione). 
O acto de dimittir, dispensar, despedir de 
serviço, emprego.— O ministro deu-lhe a 
sua dimissão. 

— Renuncia da própria pessoa a cargo, 
emprego.—Este empregado pediu a sua 
dimissão. 

DIMISSORIO, s. j. (Do latim dimisso- 
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rius), Carta dada por um bispo a um seu 
diocesano para que possa tomar alguma 
das ordens sacras nas mãos de outro 
bispo. 

— Adjectivãmente; Lettras dimisso- 
rias. 

DIMITTIÇÃO. Vid. Dimissão. 
DIMITTÍR, V. act. Do latim dimittere). 

Despedir do cargo, posto, emprego. — 
Dimittir uvi empregado. 

— Renunciar. —Dimittir o cargo. 
— Dimittir se, v. refl. Renunciar ao 

cargo, officio, emprego. — Dimittir-se do 
poder, do mando. 

DIM0RPHÍ3M0, s. m. (De dimorpho). 
Termo de Chimica. DiíFererença que apre- 
sentam em suas fôrmas os corpos cuja 
composição chimica é idêntica, mas cujo 
estado molecular é diíferente. 

DIMÓRPHO, adj. (Do grego dis, dous, 
o morphê, fôrma). Termo do Historia Na- 
tural. Que é susceptível de tomar duas 
formas difFerentes. 

— Termo de Botanica. Bridel designa 
assim os musgos que apresentam duas 
especies do inflorescencia, ou flores mas- 
cuias com flores femininas em fôrma de 
capitulo. 

DINAMARQUÊZ, adj. (De Dinamarca). 
Pertencente á Dinamarca. 

— S. m. O natural de Dinamarca. 
DINAMÊNTE. Vid. Dignamente. 
DINÂMICA, s. f. Vid. Dynamica. 
DINAR, s. m. Moeda de oiro usada na 

Pérsia. 
DINASTA. Vid. Dynasta. 
DINHEIRADA, s. /. (De dinheiro, com 

o suffixo «rada»). Renda equivalente a um 
dinheiro. — Uma dinheirada de vinho. 

DINHEIRAMA, s. /. ou DINHEIRÂME, 
s. m. Termo Popular. Grande porção de 
dinheiro junto. 

DINHÉIRO, s. m. (Do latim dinarius). 
Toda a especie de moeda de ouro, pra- 
ta, ou de liga, numerário, signal repre- 
sentativo de todos os valores. — «Os Ta- 
halliaaens levarem das escripturas, que 
notarem, a meetade do dinheiro, que em 
ellas montar, aos vizinhos do liiguar,hon- 
de morarem, tanto que notadas forem, e 
a outra meetade lhe pagarom, feitas as 
escripturas; e se as partes hi nom forem 
moradores, que lhe paguem logo todo o 
que em ellas montar, ou lhes dem 2)<''nhor 
por ellas : e os Taballiaaens dem as di- 
tas escripturas ao tempo sttso dito, segun- 
do lhes he devisado.T> Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. i, Tit. 47, § 7. — aEdizemos, 
que no caso honde o comprador, e o ven- 
dedor ouvessem acordada, e firmada sua 
venda e compra de certa causa por certo 
preqo, e o comprador desse logo de si- 
nal certo dinheiro ao vendedor, que se 
chama em direito arra, per seguran- 
ça da dita compra, em tal caso se es- 
se comprador se arrepender, e quizer 
afastar do dito contrauto, podelo-á hem 
fazer, mais perderá o dinheiro, que assi 

deu em signal, como dito he: e hem assij 
dizemos, que se o dito vendedor, que assy 
o dito signal recebeo do comprador, se 
quizer arrepender, e afastar da dÂta venda, 
podelo-á hem fazer, mais tornará ao com- 
prador todo o dinheiro, que delle receheo 
em signal.D Ibidem, Liv. iv, Tit, .36, § 
1.— (kVier algum outro creedor, que se 
digua ser primeiro que elle, sejam am- 
bos ouvidos com seu direito sohre o dito 
preço, e dinheiro, por que a dita rema- 
toçom foi feita, guardando-se acerca dello 
a Lei d'ElRei Dom Donis sohre tal caso 
feita com as limitaçoôes, e declaraçoões, 
que despois sohre ella forom feitas ; e a 
coicsa assi rematada Jique salva ao dito 
comprador, pois que a comprou em praça.d 
Ibidera, Tit. 52, § 4.— «ií porem que- 
rendo Nós esto refrear, em tal guisa que 
se nom faça, Poemos por Lei, e Manda- 
mos, que qualquer dos suso ditos, que em 
duranto o tempo de seus Officios comjjrar 
algiíãs mercadorias pera revender, ou re- 
caher emprestado na terra ou no lugar, 
honde tever o dito Officio, d'algum, que 
seja sohditoaa sua jurdiçom, ouro, prata, 
dinheiro, ou oídra qualquer quantidade 
de pam, vinho, azeite, mel, cera, &c. per- 
ca toda a mercadoria, que assi comprar, 
eseja pera a Coroa dos nossos liegnos; e 
aquello, que assi receberem emprestado, 
paguem a seus donos, e outro tanto per- 
cam pera a Nossa Coroa, pera delle fa- 
zermos o que Nossa mercee for.« Ibidem, 
Tit. 61, § 2.—i'.E quando os herdeiros, ou 
companheiros ham alguma cousa de con- 
suum, que nom possad antre si partir sem 
dapno, assi como servo, ou hesta, moinho, 
ou lagar, ou hanho, ou outra cousa se- 
melhante, que se nom pode partir antre 
huuns e os outros, mais hem se podem avir 
de a venderem, se quiserem, a alguum 
delles, ou a outro qualquer que mais qui- 
zerem, ou a jmrtirôm per Camllarias an- 
tre si a prazimento, com as outras cousas 
qxie hi ouverem, ou dinheiro alguum, se 
o hi ouverem.^ Ibidem, Tit. 107, § 10. 
— <íE nom emhargante, que o dito peccado 
assi seja estranhado e esquivado pela di- 
ta Líordenaqom, os ditos Corregedores, a 
que taaes molheres perteence punir, e ac- 
cusar, e as ditas penas levar, e fazer em 
çllas cumprir a dita Ilordenaçom em en- 
gano e fraude da dita Ley, como dito 
he de suso, quando chegam aaquelles lu- 
gares, honde, taaes molheres vivem, e usam 
do dito peccado, seendo harregaãs de Clé- 
rigos, e Frades, e Freires, ou ainda que 
elles nom vaaõ pelos lugares, mandam 
seus messegeiros, que recadem as ditas 
penas, trabalhando-se de costranger os 
ditos Juizes, Alquaides e Meirinhos^ que 
as deveram d'acusar, e punir, que lhes 
dem, e paguem as ditas penas em tres- 
dohro; c despois que assy teem o dito di- 
nheiro, nom curam deixecutar a dita 
Ilordenaçom, ante a britam, e leixam es- 
tar as ditas molheres no dito peccado; e 

assy donde a Hordenaçom foi feita, por 
as ditas molheres viverem era serviço 
Deos, e em salvaçom, segue-se outro maiov 
peccado, por os Corregedores assy s eerejn 
negrigentes em comprir e eixecutar a dita 
Hordenaçom, e muito diligentes em leva- 
rem as penas em tresdohro dos ditos Al- 
quaides, e Meirinhos.D Idem, Liv. V, 
Tit. 19, § 2i. — aAo que dizem no dé- 
cimo outavo Artigo, que acontece muitas 
vezes, que porque os hovieens naturalmente 
som feitos em pecado, e nom pode seer 
que nom pequem, pola qual razom, quan- 
do alguum Filho d'algo, ou Vassallo 
accusado por alguum erro, e he julgado 
contra elle que seja degradado, ou que pa- 
gue alguma cousa em dinheiro pera al- 
gumas obras, per taaes sentenças fcaw 
elles enfamados, pola qual razom non^ 
podem aver Officios, nem usar d'outras 
honras, atee que sejam restituidos a eUat> 
e por esta razom recebem grandes vergon- 
ças: e porem nos pediam por mercee, 
quando taaes sentenças forem dadas con- 
tra os nossos Vassallos, ou Filhos d'algo 
desta Comarca, que mandemos poer nas 
cartas das sentenças, que por esta razom 
nom jíquem elles enfamados; e que í'" 
esto lhe far Íamos grande mercee.» Ibideffli 
Tit. 80, § 1. 

Quero lil tornar ao mundo, 
K trazer o meu dinheiro, 
Qu'aqueU'outro marinheiro, 
Porque ee me vir sem uada, 
D;l-me tanta borregada. 

aiL VIO., ADTO DA BARCA DO INFEBNO. 

Fundemo-nos todos em haver dinheiro; 
Porque quer seja nosso, quer seja alheio, 
IIg Deus verdadeiro. 
E ter mào na biu-ra. 

IDEM, DIAL, DA RESBRREIÇÃO. 

— «Conta o sagrado Euangelho qut ^ 
dinheyro porque foy vendido Christonos*" 
8aluador, se comprou um capo pera 
pultura dos peregrinos, que se chai»'* 
Achei demach, que quer dizer capo de san 
gue.» Heitor Pinto, Dialogo da Tribid®' 
ção, cap. 2. — «Mandou que se pagaS' 
ametade da prata, que el Rei dom 4/"'! 
so seu pai tomara das Egrejas 
guerras de Castella, porque ha outf(^ 
tade dera ho Papa ao dicto Rei dom 
fonso, & assi ho que faltava por 
do dinheiro, que se tomou dos orp" 
perá mesma guerra, cfe também do 
nheiro emprestado.i> Damião de 
Chronica de D. Manuel, Liv. i, cap. 
uMartim Affonso de Mello Juzarte 
Portuguezes, que com elle foram ca 
de Codavascão, que foram resgatados 1 ^ 
ordem de Lopo Vaz de Sampaio, í'' , 
isso mandou Coge Sahadim, qu^ 
tou por tres mil cruzados, qu^ 
nador lhe mandou pagar mui bem, 
cebeo aquelle Fidalgo com muitas on ^ ^ 
jazendo-lhe mercê de dinheiro a e 
todos os que com elle vieram p^'''^ 
tirem, e remediarem : e com isso se 
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o inverno.^ Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. IV, cap. 9. — «Sem embargo deste 
(inno de 1532 andar ElRey D. João oc- 
<^upaão em ajudar com dinheiro, e outras 
cousas ao Imperador seu cunhado, que se 
fazia prestes pera ir buscar (como foi a 
Vienna) o Turco Soleimão, que tinha en- 
trado por Alemanha, com tenção de ganhar 
Áustria; todavia não deixou deprovernas 
causas da índia, pera onde despachou 
^itma Armada de sinco náos, de que deo 
® Capitania môr ao Doutor Fero Vaz.i> 
Idem, Ibidem, Liv. viii, cap. 2. — 
P^'1'guntando-lhe que doudos haviam de ser, 
'''^spondeu: Que Fidalgos que saliiam ri- 
cos de suas fortalezas, e tudo o que del- 
ias traziam, tornavam a dispender no 
serviço d'ElRey; e praza a Deos que não 
'^^nha a ser verdadeira sua opinião, por- 
ffwe hojg assim se fecham os Capitães com 

dinheiro, que não ha poder entrar 
elles mais que a morte, que parece 

?iíe de 2^1'oposito os espreita; porque em 
Vendo ricos, e prosperes, vem huma dor 

de cabeça, e acabam-se todos os seus cas- 
^dlos de vento,-» Idem, Ibidem, cap. 10. — 
"Estas náos mandou ElRey cheias de 
'"íuita, e boa gente, e com muito dinheiro, 
® cabedal: sem embargo de outra muito 
g''i'ande que em Portugal ordenava pera 
""mandar de xoccorro ao Imperador seu cu- 
^hado, que se fazia prestes pera ir resti- 
iuir a seu Reyno ElRey Muça Azei, Tu- 
^ss,porlho ter tomado Barbaroxa. a Idem, 
ibidem, Liv. ix, cap. 8.— aE porque 
faltava dinheiro pera os provimentos, em- 
prestou dez mil cruzados da fazenda que 
"■chou na índia, de seu pai, de que elle 

herdeiro, com que se negociou o pro- 
^^jnento. Pelo que se pôde com muita ra- 
^"0 dizer, que Antonio Galvão resgatou, a 
J^taleza de Maluco com seu dinheiro, e 

seu sangue, o que lhe foi tão mal 
P'^go, como adiante se verá. Eporque de- 
^pou de povoar, e engrandecer aquella Ci- 

de Ternate, solicitou alguns casados 
pobres pera que se fossem com suas mu- 
^^res, e filhos viver a ella; e o mesmo 

a algumas mulheres Portuguezas que 
mal, pera lá as casar, empres- 

'^ndo dinheiro a todos pera se aviarem, 
j fizeram como foi tempo.^ Idem, 
^Liv. X, cap. 5. — <s.Diogo Soa- 

foy a elle acompanhado de todos os 
eus muito lustrosamente vestidos; El- 

^ o recebeo muito bem, e lhe fez mui- 
honras, e gasalhados, e lhe pedio lo- 
que em quanto lhe nad fazia tempo 

^ sua jornada, o quizesse acompanhar 

9ue^ cstoya de caminho, e ^ elle, e a todos os seus faria muitas 
Soares de Mello se lhe of- 

co??i mxiito gosto, e assentáraõ, que 
Co ' ® Álvaro de Sousa fossem por mar 

Por " Armada, e que ElRey hiria 
Qu mandandolhes logo dar huma 
gg ^*^do.de de dinheiro pera partirem com 

* toldados, t Idem, Décadas, VI, Liv. i, 

cap. 3. — lA nós outros o diuheyro do 
mundo nos succede o mesmo, que ao ferro, 
e chumbo, bronze, & aço.t Francisco Ma- 
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 115. 
— «Qtte o Mercador assista no seu porto, 
mole de mimozo, podre de rico, quando 
por seu dinheyro andem cem homens (ás 
vezes melhores, que elle) dobrando cabos 
naõ conhecidos, forcejando com ondas, & 
com ares por lhe acquirir mais thesouros .n 
Idem, Ibidem, p. 116. 

Easa obra lia de custar muito dinheiro. 
(Responde o Guardião) e hoje as esmolas, 
Para enclier a barriga a tantos frades, 
Que têm fome canina, apenas bastão. 
Algum dia foi rico este Convento. 

DINIZ DA CRUZ, IIYSSOrK, C. V. 

—o dinheiro foi entre nós, assim como 
cm quasi todas as nações europeas, uma 
especie de moeda de cobre, prata, e em 
alguns paizes de ouro, de valor diverso; 
doze valiam um soldo, e vinte soldos uma 
libra; divisiío que ainda conservam os 
inglezes, e que nós, posto que a tivesse- 
mos em tempo de D. João I, não con- 
servamos hoje. Os dinheiros alfonsis 
valiam um real menos um décimo, e um 
real e 1 quinto. 

Quem da guerra levou cavaleiros, 
E a sa terra foi guardar dineiros. 

CANCIONEinimiO DE TIIOVAS ANTIOAS, H. 48. 

— nE matarom o mestre com outros, e 
delles catiuarom, e queimarom a naao, e 
tomarom os dinheiros.» Fernão Lopes, 
Chronica de D. Feroaudo, cap. 44.— «Ou- 
tro sy se o contrauto, ou promittimento for 
sem dinheiros, assy como nos empraza- 
mentos, ou nos escaimbos, ou, em outro 
qualquer contrauto similhante a estes, o 
contrauto nom valha, e aquelles, que o fe- 
zerem, percam todas as cousas, que rece- 
beram, ou entenderem de receber por esta 
guisa, e razom: e o Tabelliam, qüe hy 
poser seu signal, ou o que hy poser seello 
autentico aja a j^ena suso dita: e desto 
aja ElRey as duas partes, e o accusador 
aja a terça parte, assy como suso dito 
he.D Ordenações Affonsinas, Liv. i, Tit. 
6, cap. 3.— <iAo que dizees, que os ditos 
beesteiros se agravam, porque os Conce- 
lhos mandam com os dinheiros, ou com os 
presos tres, ou quatro delles, e ouiros tan- 
tos de pidões, e que desta guisa eram es- 
cusados os piaães, e serviam elles. E que 
nos pediam por mercee, que declaressemos 
a quantos piaães será dado huum beestei- 
ro, quando assy ouvessem de servir, ti Ibi- 
dem, Tit. 69, § 21.— a-Que japagavam, 
pelos Almoxarifes das terras, hu Jugada, e 
Oitavo ha, aos quaees fizemos mercee dei- 
las ; veendo sobre esto o que nos pedir en- 
viaram : Teemos por hem, e mandamos 
aos ditos Almoxarifes, e Colhedores das 
ditas Jugadas, e Oitavos também das nos- 
sas terras, como das da Raynha, e dos 
outros Senhores quaeesquer que sejam que 
elles costranguam ora os moradores dos 

sóbreditos lugares por aquela Jugada, e 
Oitavo de pam, e de vinho, e dinheiros, 
e das outras cousas, que elles sempre acus- 
tumaarom de pagar nos tempos passados 
dos Reyx, e Raynhas, que ante Nós fo- 
rom ataa ora.t Ibidem, Liv. ii, Tit. 29, 
§ 9.— «E outro sy mandamos, que se os 
caseeiros dos suso ditos trouxerem os di- 
tos Casaes,e Quintaãs, e Terras a pam cer- 
to, ou a dinheiros certos. t> Ibidem, Tit. 29, 
§ 7. — ílla hy outros lavradores, que trazem 
casaaes afforados dos d dos Senhorios, 
como dito he, e vierom-se a morrer, e lei- 
xarom as Herdades a huum piaaõ com 
condiçom que, pagada a dita raçom ao 
dito Senhorio, lhe dessem mais certo pam, 
ou mais certos dinheiros, e as ditas pes- 
soas moram em os ditos casaees encabeça- 
dos, em que moravam os que lhes leixaa- 
rom as ditas Herdades: se taaes como es- 
tes pagar om, pois assy dam pam sabudo?» 
Ibidem, § 17. — a. Todo Judeo, ou Ju- 
dia, que fezer vinho, e o vender a Chris- 
ptaàõ, obrigue-se ao Colhedor, e Escrip- 
vam que pague seis dinheiros do almude 
de colheita; e se o vender a tomo, pague 
doos soldos, como dito he.D Ibidem, Tit. 
74, § 6. — tE quer, que lhe refaça a 
venda, ou tome seus dinheiros, que lhe por 
ella deu, e lhe torne sua Casa; e que ao 
dito dia venha, ou envie seu Procurador 
soficiente, com boa, e comprida emforma- 
çaõ, jiera se defender por sy, e amostrar 
de seu direito. E de como for citado, e 
do dia do aparecer, e resposta, que a ello 
der, enviay-o fazer certo ao Corregedor 
sobre dito per pubrica Escriptura: hon- 
de al nom façades. Dante em tal luguar, 
tantos dias de tal mez. ElRey o mandou 
per F. Corregedor. F. a fez.n Ibidem, 
Liv. III, Tit. 10—nE esto se entenda nos 
nossos foros, e rendas, e direitos, e da 
Raynha minha molher, e dos Ifantes meus 
filhos, e Irmaaõs, e Condes, e de Igrejas, 
e moesteiros, e outras quaesquer pessoas, 
que moram em Reguengos, e Lugares, e 
Villas, ou herdades, que no seu foral he 
contheudo, que paguem mediçom de pam, 
e vinho, e legumes, e outras que ora pa- 
gam a dinheiro a respeito da moeda an- 
tigua per alguuns arrendamentos, que lhes 
os Reix fezerom ; ca estes ajam lugar, se 
quiserem ante pagar a dita mediçom, pos- 
sam-no fazer, e se em dinheiros pagar 
quiserem, ptaguem settecentas por huma, 
como suso dito he.D Ibidem, Liv. iv, Tit. 
1, § 64. — a Dom Ajjvnso, <&c. A vós Al- 
quaides, e Alguazis da Villa de Santa- 
rém, saúde. Sabede, que a Cumunidade 
dos Judeus me mandou dizer, qxie elles 
emprestam a vossos vizmAos dinheiros per 
prazos, e per Cartas, e per Estormentos, 
e obrigam a elles por essas dividas seus 
herdamentos, e suas possissooens, que as 
nom possam elles vender, nem enalhear, 
nem emprazar, senom pera pagar a elles 
suas dividas, assi como em estes Estor- 
mentos he contheudo: e segundo a Mim he 
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dito esses vossos vizinhos vendem, e ena- 
Iheam as ditas possissooens, e herdamen- 
tos, que a esses Judeus som obrigados por 
suas dividas.^ Ibidem, Tit. 49, § 1. 
— «O Alquaide ha d'averpera sy a ter^a 
parte da pena, que ham de pagar quaees- 
quer, que forem escdmungados, os quaees 
ham de seer presos, e ham de pagar da 
cadea; e he de pena por cada nove dias 
sessenta saldos da moeda antigua, e assy 
polo tempo que em a dita escõmunhom en- 
correrem, atee que sejam soltos: e destes 
dinheiros, que estes escdmungados assy pa- 
garem, a terça parte seja pera a fabrica 
da Igreja, e a terça parte pera o Espital 
dos meninos, e a outra terça parte pera o 
Alquaide Moor, segundo he contheudo na 
llordenaçom.y) Ibidem, Liv. i, Tit. 62, § 
11. — «7í as razooens, perque lhes tolher 
podem a Cavallaria som estas: assy como 
quando o Cavalleiro estevesseper mandado 
de seu senhor em hoste, ou em jrontaria, 
e vendesse, ou, mal metesse o cavallo, ou 
as armas, ou as perdesse aos dados, ou as 
desse aas maas molheres, ou as apenhasse 
nas tavernasy ou furtasse, ou fezesse fur- 
tar a seus companheiros as suas; ou se 
acinte fezesse Cavalleiro homem, que o nom 
devesse seer; ou se elle uzassepublicamente 
de merchandia, ou obrasse de alguum vil 
mester de maaòs pera gaanhar dinheiros, 
nom seendo cativo. Ibidem, Tit. G3, § 30. 
— quando os Coudees, e Escripvaaens 
forem aos avaliamentos fora dos luguares, 
honde viverem tam alongados, que compra 
estarem alá dous dias, ou tres, nom leva- 
rom por ello dinheiro dos Concelhos, nem 
daquelles, que aconthiarem, mas despen- 
deram dos dinheiros das revelias.» Ibi- 
dem, Tit. 71, § 9.—esto entendemos 
em aquelles, que jogam dinheiros aos da- 
dos, ou a outro qualquer jogo que seja.j> 
Ibidem, Liv. v, Tit. 41, § 5. — «E se 
per ventura lhe nom demandar emmenda 
de dinheiros, mais demandar-lhe pena no 
corpo; em este caso teemos por bem, que 
se obrigue, que se nom provar sua tençom, 
que aja aquella pena, que averia o accu- 
sado, se provada fosse a acusaçom: e o 
Juiz de seu Officio assy o condapne na- 
quella p)ena, se nom provar sua tençom. r) 
Ibidem, Tit. 52, § 3.—aOutro sy se al- 
gnuns dos sobreditos ante das ditas Cor- 
tes tomarom ouro, ou prata, ou dinheiros, 
ou oídras moedas, roupas, e alfaias, doas, 
ou outras cousas que nom som de comer, 
nem bestas, nem gaados; mandamos, que 
sejam costrangidos que as paguem a seus 
donos; e se as nossas Justiças acharem, que 
alguuns furtarom, ou roubarom as ditas 
cousas malliciosamente, per tal guisa que 
mereçam pena de Justiça, mandamos que 
lhes dempena de direito, ou Bordenaçooens 
dos nossos liegnos, que merecerem os que 
taaes furtos, ou roubos fezerom a alguuns 
dos sobreditos.r> Ibidem, Tit. 5C, § 5.— 

nossas Justiças condapnam algumas 
pessoas em certas somas de dinheiros por 

cousas civis; e pero elles sejam abastan- 
tes pera pagar bem as ditas somas per 
seos beens, fazem-nos reteer como presos 
nas audiências ataa que joguem.■a Ibi- 
dem, Tit. 108, § 3. 

— Dinheiro de contado ou portavel, 
moeda corrente, pago logo que se faz o 
contracto, á vista, sem praso ou espera 
de termo. 

— Dinheiro a juro. Vid. Empréstimo. 
— Dinheiro a risco, a responder. Vid. 

Cambio maritimo. 
— Dinheiro trajecticio. Vid. Cambio. 
— Dinheiro morto, que não produz lu- 

cro. 
— Dinheiro de reserva, que se pôde 

gastar á vontade nas despezas supérfluas 
e extraordinárias, o sem se bulir na ren- 
da ordinaria. 

— Fazer dinheiro, vender alguma cou- 
sa para ter dinheiro. 

— Dinheiro corrente, valor numerário 
das moedas eíFoctivas que correra em cada 
paiz. 

Olha o que succcdeo, ha pouco tempo, 
Ao Charlatão do Medico pequeno 
(Que a habito perpetuo de Estudante 
Foi de Esculapio em Junta coiuieinnado), 
Por nào dar alimentos A Consorte 
Em dinheiro corrente, que de baldo, 
Oâ homens, e as estrellas attestando. 

DINIZ DACnnz, IIYSSOrE, C. VI. 

— Dinheiro papel, ou de papel, apóli- 
ces cora ou sera liypotheca, a que o go- 
verno dá curso forçado e valor norainal 
metálico; nào se distinguera dous valo- 
res numerários nas moedas eíFectivas, se- 
não nos paizes onde ha bancos estabele- 
cidos ; e n'estes paizes, quando os bancos 
attribuem ás moedas rcaes um valor nu- 
raerario differente daquelle por que cor- 
rem, vem a resultar dahi uma diíTercnça 
proporcionada entre o valor do dinheiro 
de banco e o dinheiro corrente, e a esta 
diíFerença dá-se o nome de agio. 

— Jogar a dinheiro sêcco, ou a dinhei- 
ros seccos, cora o fito de crabolsar o que 
se ganha, e nao de o erapregar em jan- 
tar, brodio, beberete. — </■ Manda ElEey, 
que nom sejanenhuumtam ousado, que jo- 
gue a dados, em publico nem em escondido 
galinhas, nem Jragous, nem patos, nem 
leitoões, nem carneiros, nem cabritos, nem 
coelhos, nem perdizes, nem outras carnes 
algumas: outro sy nem lampreas, nem 
saavees, nem congros, nem outros pesca- 
dos; nem outro sy trigo, nem cevada nem 
milho, nem centeo, nem nozes, nem avel- 
laãs, nem alfelloa a descontar; nem ou- 
tro sy nom joguem preços per penhores a 
vinho, nem agua, nem vinagre, nem sal, 
nem outra cousa alguã; salvo se for vi- 
nho pera beber logo, e pagar, que nom 
passe conthia de vinte soldos; e aquel, 
que contra esto for, seja certo, que será 
preso, e perderá as roupas, como se ju- 
gasse dinheiros, secos ou molhados.d Or- 
denações Affonsinas, Liv. v, Tit. 41, § 

10. — «Mandou, que nenhuum norti 
gasse dinheiros secos ou molhados a tor- 
relhas, nem a dadas femeas, nem a vaca, 
nem a jaldete nem a butir, nem aa porca, 
nem outro jogo, que se ora chama currí 
curre, nem a outro jogo nenhuum, 
qualquer nome que seja chamado, posto 
que esse jogo nom aja nome.t IbideiDi 
§ 11- . 

— Antigamente. Dinheiro (íe S. Paulo, 
antigo tributo pago pela Inglaterra ao 
papa. 

— Moeda romana que valia dez asses- 
— Termo de Moedeiro. O titulo da 

prata, assim como o quilate o é do ouro : 
a prata de lei (ou mais fina) é de 12 di- 
nheiros ; cada ura d'e3tes dinheiros de- 
nota um pezo composto de 24 grãos, q^e 
fazem conhecer os diversos gráos de pU" 
reza ou de bondade da prata; o ouro o 
mais fino c de 24 quilates. 

— Dinheiro de sardinhas, o que se re- 
cebe era pequenas quantias, que não che- 
ga a cousa alguma. 

— Ter dinheiro como o mar, ter mui- 
to dinheiro, ser muito rico. — aOutri'»^ 
poderá eu servir como a vós, que tend^> 
dinheiro como o mar.v Jorge Ferreira d® 
Vasconcellos, Eufrosina, act. 1, sc. 3. 

— Adag.: tNinguem seria vendeira, 
não fosse o dinheiro.»—«ilfazs abranda'^ 
dinheiro, que palavras de cavalleiro."'^ 
d De quem do seu foi máo dispenseifOt 
não fies o teu dinheiro.» — «O dinheif® 
sobre penhor, e sobre palavra, e ten^ 
pela fralda. y> — i Perdendo tempo, nSo^f 
ganha dinheiro.» — «Paz, e saúde, d|* 
nheiro a quem o quizer.n — «Quem di- 
nheiro tiver, fará o que quizer.» —«Q"®?* 
dinheiro quer cobrar, muitas voltas ha f 
dar.í — «Traz trabalho vem dinheii"" 
com descanso. D — «Dinheiro faz batalt^' 
e não braço largo.» — « Quem não tem 
ças em inverno, não fias delle teu dinl^®'^ 
ro.»— «Meu dinheiro, teu dinheiro, 
mas á taverna.— «Amor faz muito,o'* ^ 
nheiro ttcdo.» — «Tudopôde o dinheir^' 
— «Bons costumes, e muito dinheiro, / 
rão a meu filho cavalleiro.d — 
dinheiro, não me deis conselho. 
nheiro emprestaste, inimigo ganhaste- 
«Em quanto ha dinheiro, ha amigos-*^ 
«O dinheiro não mata a fome.r> —" ■ 
gro é o carvoeiro, branco é o seu 
ro.» — «O terreiro, e seu dinheiro-" ^ 
«O officio de albardeiro, mette P ^aS' 
tira dinheiro.» — «Não ha mal, p-, 
timeiro, como não ter dinheiro.» ^ 
nheiro é a medida de todas as cousas.^^^^ 
«Dinheiro tinha o menino, quando 
o moinho.— «Dinheiro de 
seu dono come á meza.n — dm 
e da verdade, a metade da metade.^ 
pouco dinheiro, pouca saúde.n • /pi- 
nheiro do avarento, duas vezes vae _ 
ra.» — «Nào ha gallinha gorda ^ 
CO dinheiro.» —«Grande bem 
minha mulher, se da banda do 
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dinheiro, que lhe dar.-» — aMais vai a 
velha cem dinheiro, que moça com cabello.s 
— 'Quem não tem dinheiro, não tem gra- 
ça.d — <í Quando a velha tem. dinheiro, 

tem carne o carniceiro.-» — «.De fer- 
1'eiro a ferreiro não passa dinheiro.» — 
"Officio alheio custa dinheiro.»—«Poe 
o teu dinheiro em conselho, hum dirá é 
oranco, outro é vermelho, k — «Sobre o 
dinheiro não ha companheiro, t — a Amor 

rameira, e convite de estalajadeiro,não 
V^de ser, que não custe dinheiro.—«Que- 
^ei-me pelo que vos quero, não me f alieis 

dinheiro.» — nFor dinero baila el 
perro.» 

DINHEIRÕSO, adj. Termo Poético. Que 
tem muito dinheiro. 

. DINIDÁDE. Vid. Dignidade. — «E de 
^usebio na cronologia com esta chama- 
'"'^nse assi aquelles dous Reys, ou Dinas- 
^8 de Egipto, porque Pharao era nome 

dinidade, <Ê ainda que estes trabalhos 
trouxeraõ outro bem se não humilhar- 

nos .quasi em que nos pes, he este huum 
^amanho bem, que não somente he alicece 

todos os outros beens espirituais.» IJiogo 
Paiva d'Andrade, Sermões, Part. i, 

DINIGRAR. Vid. Dinigrir. 
DÍNO, Vid. Digno.— «Palmeirim, que 

fio o fim da batalha, e o muito que o ca- 
'vàlleiro dosalmgem fisera nella e nas jus- 

chegou-se a elle dizendo: Ainda se- 
nhor cavallei.ro, que té agora não tenha de 
^às recebido senão abras de imigo, dinas 
de outras assim como ellas, são vossas 
cousas taes que me fazem mudar a von- 
tade, que me aqui trouxe, e desejar ser- 
vir-vos na cura dessas feridas, se em mi- 
'^ha pousada quizesseis repousar os dias 
?Jíe pera isso forem necessários. í> Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 35. 

Eis ja sobre cila torna, c vai rompendo 
Por muros, fogo, lanças e Peloiiros, 
Abi'indo com a espada o espesso e horrendo 
Es^quadrào de Gentios o de Mouros : 
Irào soldados inclytos fazendo 
Mais que leões famelicos o touros 
Na luz que sempre celebrada e dina 
Será da egj'pcia santa Catharina. 

CAM., Lus., c. X, est. 43. 

Aqui nestes outeiros levantados, 
Que descobrem do mar a roxa entrada, 
Nesta verde ribeira, e nestes prados : 
Aqui nesta floresta celebrada, 

Semeada de flores, e boninas, 
De cristalinas fontes rodeada : 
Aqui nestas moradas peregrinas, 

Que depois fortuna nossa imiga, 
Daquellas semideozas dellas dinas : 
Aqui foi, olhos, vossa Tróia antiga, 

Aonde vos apparece este dezerto, 
Que suspiros, e a lagrimas obriga. 

fkanc. r. lobo, eclogas. 

No largo oceano, cm próspera bonança 
As atrevidas naus vão navegando. 

ceus o alto poder sublime e dino 
A conselho as menores potestades 
^obre tamanha empresa convocava. 

carket, cam., c. VII, cap. 15. 

diocesano, a, adj. (De diocese, como 
suffixo «ano»). A pessoa que é da dio- 
cese, que pertence á diocese.—jBtsjpo dio- 
cesano, clérigo diocesano. 

— Substantivam ente: Um diocesano. 
DIOCESE, s. f. (Uo grego dioikesis, dio- 

cese, administração, governo, derivado 
do dioikeo, eu administro). Termo An- 
tigo. Nome de circumscripções ou pro- 
vincias administrativas estabelecidas na 
Asia menor pelos romanos ; depois deu-se 
o nome de dioceses ás sub-divisões do 
império romano no reinado de Constan- 
tino, sendo cada uma d'ellas governada 
por um vigário. 

— Districto sob a jurisdicçào espiritual 
do um bispo, arcebispo, ou outros prela- 
dos que tenham sido nomeados para go- 
vcrnal-a. 

DIOCTAÉDRO, adj. (Do grego dis, dous, 
e octaedro). Termo do Mineralogia. Que 
apresenta na reunião de suas faces a com- 
binação de dous octaedros diílerentes. — 
Crystal d octaedro. 

t DIOGTONAL, adj. 2 gen. (Do grego 
dis, dous, e octonal). Termo de Minera- 
logia. Que tem as faces ou superfícies de 
forma a offerecer a combinação de dous 
solidos, ambos d'oito faces, mas diíFeren- 
tes um do outro. — Crystaes dioctonaes. 

t DIODONCÉPHALO, A, adj. 2 gen. 
(Do grego dis, dous, edons, dente, e ke- 
phalos, cabeça). Termo de Teratologia. 
Monstro que tem na cabeça uma dupla 
ordem dc ossos dentários.—Monstro dio- 
doncephalo. 

— Substantivamentc ; Um diondonce- 
phalo. 

DIODÔNTE, s. m. (Do grego dis, dous, 
e odontos, dente). Termo de Zoologia. 
Falcão de bico bidentado. 

— Peixe dos m^ares tropicaes. 
DIÒICIA, s. /. (Do grego dis, dous, e 

oikia, casa). Termo de Botanica. Nome 
da vigésima segunda classe do systema 
dc Linneo, que comprehende as plantas 
cujas flores masculinas estão cm um in- 
dividuo, e as femininas em outro, mas 
ambas da mesma especie. 

DIÔICO, A, adj. (De dioicia). Termo 
do Botanica. Diz-se das plantas .perten- 
centes á dioicia; que é relativo á dispo- 
sição das flores masculinas c femininas 
sobre dous indivíduos distinctos, indepen- 
dentes de toda a classificação. — Uma 
planta dioíca. 

— Substantivam ente: Uma dioica. — 
O Unho é uma dioica. 

DIONCÓSIS, s. f. (De dioncosis, tume- 
facção). Termo de antiga Medicina. No- 
me dado pelos methodistas á plethóra pro- 
duzida pela diífusão dos líquidos, ou pela 
retenção dos humores. 

f DIONEA, s. f. (Do grego dionê, um 
dos nomes de Venus). Termo de Bota- 
nica. A sensitiva da America, cujas fo- 
lhas, em fôrma de concha, se contráem 
apenas se lhes toca levemente. 

DIONYSÍACO, A, adj. (Do grego dio- 
nysiakos, de dionyzos, nome de Baccho). 
Termo de Antigüidade. Que é relativo a 
Baccho. 

— Artistas dionysiacos, ou artistas de 
Baccho, nome que entre os gregos se dava 
aos comediantes. 

— /. pl. -ás dionysiacas, festas que 
os gregos celebravam em honra de Baccho 
no mez de setembro. 

DIONYSÍADAS, s. f. pl. (Do grego dio- 
nysos, Baccho). Sacerdotisas de Baccho. 

DIONYSÍSCO, A, adj. (Do grego diony- 
sos, Baccho). Termo do Medicina. Que 
tem sobre as partes lateraes da testa ve- 
getações córncas, comparadas aos cornos 
com que a Fabula representa algumas ve- 
r.es a Baccho. 

— 8. m. pl. Os dionysiscos. 
DIÓPS, adj. 2 gen. (Do grego di, e op$, 

Olho). Termo de Zoologia. Que tem qua- 
tro olhos. 

t DIÓPSIDO, s. m. (Do grego dis, dous, 
o opsis, vista). Termo de Mineralogia. 
Mineral do Piemonte, de côr verde-cin- 
zenta, idêntico com o pyroxeno. 

f DIOPTASA, s.f. (Do grego dia, atra- 
vez, e optomai, vêr). Termo de Minera- 
logia. Silicato de cobre, cujos crystaes simi- 
transparentes deixam ver no seu interior 
a crivajem. 

DIÓPTRA, s. f. (Do grego dia, atra- 
vez, e optomai, ver) Termo de Agrimen- 
sura. Quarto de circulo, instrumento ar- 
mado de pinnulas atravez das quaes se 
vêm os objectos para formar os ângulos. 

DIÓPTRICA, s. f. (Etymologia de dio- 
ptra). Termo dePhisica. Parte da Phisica 
JVIathematica que tracta da luz refractada, 
c dos phenomenos que cila produz atra- 
vessando meios de densidade diffcrente. 

— Adj. m. e /. Que pertence á dio- 
ptrica.—Telescopio dioptrico.—O systema 
dioptrico do olho. 

DIÒPTRO, s. m. (De dioptra). Termo 
de Cirurgia. Especie de speculmn, que 
serve* para dilatar o observar as moléstias 
d'algumas cavidades profundas ou canaes, 
como são a vagina, o anus, etc. 

DIORAMA, s. m. (Do grego dia, atra- 
vez, e drarnfl, vista). Termo de Phisica. 
Quadro de grande dimensão, que, em lo- 
gar de ser circular, como o panorama, é 
armado sobre um plano vertical, onde es- 
tão vistas pintadas que o espectador vê 
atravez d'uma especie do corredor escuro. 
As vistas que formam o diorama são alu- 
miadas durante o dia por uma luz movei, 
com a qual se gradua a claridado segun- 
do as diíFercntes horas do dia. 

t DIORÁMICO, adj. (De diorama, com 
o suffixo aico»). Que é pertencente ao 
diorama, que tem relação com o diora- 
ma. 

t DIORCHÍTA, 8. f. (Do grego dia, dous, 
e orchis, testículo). Termo de Historia 
Matural. Pedra ([ue tem a fôrma de dous 
testículos ligados, unidos. 
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DIORÉSIS, s, f. (Do grego dia, atra- 
vez, rhéssô, eu fendo). Termo de Medi- 
cina. Derramamento de sangue por se 
corroerem as veias. 

t DIORÍTO, s. m. Rocha negra ou verde, 
a que os allemães chamam Grunstein, 
composta essencialmente de feldspatho e de 
amphibolita, e que se converte muitas ve- 
zes n'um todo homogeneo. O diorito tam- 
bém toma o nome de diahase, proposto 
por Brongniart, 

f DIORÍTICO, A, adj. (De diorito, com 
o suffixo «tico»). Termo de Mineralogia. 
Que contóm diorito.— Minério dioritico. 
—Rocha dioritica. 

DIORNÁL. Vid. Diurnal. 
DIORRHÓSIS, s. f. (Do grego dia, atra- 

vez, 6 orrhos, serosidade). Termo do Me- 
dicitia. Mudança dos humores em agua 
ou sorosidade, saindo pela via urinaria; 
diurese, ou excreção abundante de urina. 

DIORTHÓSIS, s.f. (IJo grego diorthosis, 
de dia, atravez, e orthos, direito). Termo 
de Cirurgia, pouco usado. Reducçào de 
um membro fracturado ou deslocado. 

t DIOSCOREA, s. f, (De Dioscorides, 
medico grego). Termo de Botanica. No- 
me moderno do genero inhame, e no qual 
se distinguem duas especies : a dioscorea 
cultivada, chamada inhame branco, e a 
dioscorea alada, vulgarmente denominada 
inhame, que, originaria da índia, é culti- 
vada nas Antilhas e nos outros paizes in- 
tertropicaes. 

f DIOSCÜRIAS, s, f, pl. Festa em hon- 
ra dos dioscurios. 

DIOSCÜRIOS, s. m. pl. (Do grego 
dioshoyroi, de Dios, gen. de Zeys, Júpi- 
ter, e koyroSf filho). Termo de Mytholo- 
gia. Nome dado aos gemeos Castor e Pol- 
lux. — Os dioscurios. 

— A constellação dos gemeos na astro- 
nomia grega. 

f DIOSMA, s. f. (Do grego ãíos, divino, 
e osmê, aroma). Termo de Botanica. Ge- 
nero typo da tríbu das diosneas, forma- 
do de arbustos elegantes, de folhagem 
sempre verde; as suas flores são brancas 
ou cor de rosa, solitarias ou em corym- 
bos, exhalando um cheiro muito suave. 
As folhas são pequenas, simples, o cheias 
de pontos glandulosos. Esta planta o ori- 
ginaria do Cabo da Boa-Esperança, da 
qual se conhecem 80 especies, a maior 
parte cultivadas nos jardins da Europa. 
Com as folhas da díosnía crenata c da 
diosma serratifolia, usam os ITottentotes 
fazer uma especie de pomada com a qual 
untam o corpo. 

DIÔSO, A, adj. Antiga fôrma de Idoso. 
Velho, de edade avançada, adiantado em 
annos. 

t DIPERIÁNTHEO, A, adj. (Do grego 
dis, dous, e periantho). Termo de Botâ- 
nica. Que tem dous perianthos ou invó- 
lucros floraes. 

DIPÉTALO, A, adj. (Do grego dis, 
dous, e pétala). Termo de Botanica. Que 

tem duas pétalas, que é formado de duas 
pétalas. — Corolla dipeíala. 

DIPHALANGARCHÍA, s. f. (Do grego 
dis, dous, phalagx, phalange, e arcMj 
governo). Termo da Milícia grega. Ca- 
pitania de duas phalanges. 

t DIPHTERA, s. f. (Do grego diphte- 
rãj pelle preparada). Nome que os an- 
tigos davam ás pelles preparadas conve- 
nientemente para depois escreverem n'el- 
las. 

DIPHTHERIA ou DIPHTHERÍTE, s. /. 
(Do grego dipthera, membrana). Termo 
de Medicina. Nome dado por alguns mé- 
dicos a uma moléstia caracterisada pela 
formação de falsas membranas. Esta mo- 
léstia affecta de preferencia o phariux e 
os canaes aéreos, e constituo o crupe ou 
angina membranosa, etc. 

DIPHTHÒNGO. Vid. Ditongo. 
DIPHYLLG. A, adj. (Do grego dous, 

e phyllon, folha). Termo de Botanica. 
Que tem duas folhas ou dous foliolos, ou 
que é composto de duas folhas; assim, o 
calix da papoula ó um calix diphyllo ; 
espalha diphylla a que se observa no alho 
e outras muitas plantas. 

DIPLANTIDIÁNO, A, adj. (Do grego di- 
ploos, duplo, anti, opposto, e eidos, ima- 
gem). Termo de Phisica. Instrumento 
optico em que se observam duas imagens 
do mesmo objecto, uma direita, outra in- 
vertida. — Óculo diplantidiano.—Limeta 
diplantidiana. 

DIPLASIÁSMO, s. m. (Do grego dipla- 
siasmosj dobro, duplicação). Termo de 
Grammatica. Troca de uma consoante por 
duas,- na derivação das palavi'as; ex.: 
appercaher por aperceber. 

— Termo de Medicina. Duplicação de 
um membro. 

f LIPLGGEPHALÍA, s. f. (Etymologia 
de diplocephalo). Termo de Teratologia. 
Monstruosidade caracterisada pela pre- 
sença de duas cabeças sobre o mesmo 
corpo. 

_t DIPLGCÉPHALO, A, adj. (Do grego 
diploos, dous, e IcephaU, cabeça). Que é 
aíFectado de diplocephalia. 

DIPLOA, s. /. Vid. Diploe. 
DIPLÓE, s. m. (Do grego diploos, do- 

brado). Termo de Anatomia. Tecido cel- 
lular ou substancia esponjosa dos ossos 
chatos do craneo, que separa as duas ta- 
boas uma da outra. Tecido ou meditullio 
da mesma natureza que se encontra na 
espessura dos ossos chatos em geral. As 
aréolas do diplóe são tapetadas por uma 
membrana molle, avermelhada, tenue, e 
semeada de radiculas vasculares. 

t DIPLOÉDRO, s. m. (Do grego diploos, 
dobrado, e édra, face). Fôrma cristallina 
produzida pela combinação de dous rhom- 
boiedros. 

t DIPLOGENÉRIO, s. m. (Do grego di- 
ploos, dobrado, c <jenesis, geração). Ter- 
mo do Teratologia. Monstruosidade, que, 
consistindo na duplicação mais ou menos 1 

completa do corpo inteiro, resulta da fu- 
são de dous fétos mais ou menos coffl' 
pletamente desenvolvidos. 

t DIPLÓICO, A. adj. (De diplòe). Termo 
'de Anatomia. Que pertence ao diplóe.— 
Substancia diploica. 

DIPLÓIDE, s. f. (Do grego diploos, do* 
bre, dobrado). Vestido forrado de pelles, 
de que os orientaes faziam uso. 

DIPLÓMA, s. m. (Do grego diplôma, de 
diplomai, dobrar). Nome generico pelo qua' 
se designam os titulos, cartas patentes, 
privilégios, bullas pontificaes, actos reaeS 
ou imperiaes, cartas de toda a especie, 
cuja data ó anterior ao século XIV. O mais 
antigo acto em fôrma de diploma que se 
conhece é uma baixa dada pelo imperador 
Galba a alguns soldados veteranos. 

— Titulo concedido por ura corpo col- 
lectivo, uma Faculdade, uma sociedade 
litteraria, ao que se lhe aggregou, par® 
certificar a dignidade ou gráo conferido ao 
candidato. — Ha diplomas de bacharel, 
de licenciado, de doutor.—Estes diplomas 
são quasi sempre impressos em papel vt' 
Uno, e raras vezes em pergaminho, e sei' 
lado com o respesctivo sêllo acadêmico, ei' 
colar ou universitário. 

DIPLOMACÍA, s.f. (De diplomata). Co- 
nhecimento das relações internacionaes, 
dos interesses respectivos dos Estados. 

— Relações entre os estados entretidos 
pelos embaixadores ou negociadores pO"' 
ticos. 

— O pessoal das embaixadas. 
— A carreira da diplomacia, siencia 

das negociações políticas, suas etiquêtas, 
ceremoniaes, tudo o que é de officio, es- 
tylos, e usos do corpo diplomático. 

— Figuradamente : Negocios caseiro®) 
arranjos domésticos, negociações na vid® 
privada comparada ás dos diplomatas.^ 
E um homem chtiode diplomacia.—xVíí®" 
posso perceber de toda esta diplomacia. 

DIPLOMÁTA, .9. m. (De diploma). 
indivíduo encarregedo d'uma funcção di- 
plomática, ou que se occupa da díplo)®^' 
cia. 

— Figuradamente : É um hábil diplO' 
mata, é um homem que sabe conduz»!") 
dirigir, arrranjar bem um negocio, con 
cluír uma negociação. . 

DIPLOMÁTICO, A, adj. (De diplomada)- 
Que pertence á diplomacia.—AgentS} 
cumento diplomático. 

— Corpo diplomático, os enibaixado 
e os ministros estrangeiros que resi 
perto ou junto d'uma potência. ^ 

— Que respeita aos diplomas; 
de uso para as cartas e diplomas.— 
morias diplomáticas, escriptos dipl" 
ticos. , 

— S.f. A diplomatica, arte de 
frar ou entender os antigos diploma.s, 
como os títulos das Egrejas, dos g 
ros, as cartas authenticas, emfiiU) 
que são documentos públicos 

— Os conhecimentos que são m 
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saveis para a explicação e descernimento 
de estes títulos. 

DIPLOMATICAMÊNTE, adü. (De diplo- 
mático, como sufíixo «mente»). Segundo 
as regras e princípios diplomáticos.—Fal- 
lar diplomaticamente. 

t DIPLOMATÍSTA, s. to. (De diploma). 
y_ indivíduo que se dedica ao estudo da 
diplomatica.— Um sábio diplomatista. 

DIPLONEüRO, a. adj. (D ogrego di- 
phos, dobrado, e neuron, nervo). Termo 

Zoologia. Que tem o systema nervoso 
cm duplicado. 

DIPLOPÍA, s. f. (Do grego doploos, du- 
plo, e ôps, olho). Termo de Medicina. Le- 

aífecção dos olhos, na qual são pro- 
duzidas duas sensações distinctas por um 
®iesmo objecto, e que, por consequencia, 
parece duplicado. Esta perturbaçao na 
Visão é o resultado de um desarranjo 

Parallelísmo dos dous eixos visuaes, 
P®"" cujo motivo as imagens não se de- 
®®nliani sobre os dous pontos correspon- 
^íites das rotinas. 
t DIPLOPÓGONAS. s. /. lÀ. (Do.latim 

'^^piopof/ones). Termo de Botaníca. E uma 
®®cçào da família dos musgos, comprehen- 
^endo todos os generos em que o oriücío 
•Io urnario ó guarnecído de dentes exte- 
"■'ormente, e de celhas interiormente. 

DIPLOPTÉRO, a, adj. (Do grego di- 
Vjoos, dobrado, e pteron, aza). Termo de 

oologia. Que tem as azas dobradas. 
S. m, pl. Diplopteros, terceira fa- 

®lilia dos insectos liymenopteros aculcados, 
®om as azas superiores dobradas em sen- 
tido longitudinal quando se acham em cs 
^do de repouso. Esta familia divide-se 
^inda em duas tribus: as Masaridas, e 

Bêspas. 
tDIPLOSOMÍA, s.f. (Do grc^odiploos, 

j e sôma, corpo). Termo de Tcrato- 
®8ia. Monstruosidade caracterisada pela 

®Xistencia de dous corpos completos, mas 
''^Unidos por uma ou muitas partes. 

t DIPLÕSOMO, a, adj. (Etymologia de 
diplosoinia). Que está affectado do diplo- 
®omia. 

t DIPLOSTÉMONE, adj. 2 gen. (Do la- 
diplostémones). Termo de Botanica. 

da flor que tem os estames em nu- 
^®ro duplo do das pétalas.—For diplos- 
teniQjie, 

, S. f. pi. As diplostemones, plantas 
® fl<jr diplostemone. 
t DIPLÓSTOMAS, s. m. (Do grego di- 

^ dous, o stoma, boca). Termo de 
Oologia. Nome dado aos mamíferos roe- 

a que Georsre Cuvier chamou tíac- 
^ornys, 
, ^IPLOTÉGEO, s. m. (Do grego diploos, 
^obrado, e tégoí, tecto). Termo de Bota- 

sècco, indehiscente, e envol- 
"Jo no calíx. 
^^DIPneumóneO, a, adj. (Do grego dis, 
j ® pnmnon, pulmão). Termo do Zoo- 

^ pulmões, ou que só dous saccos pulmonares. 

DÍPO, s. m. Pequeno quadrupede da or- 
dem dos roedores. 

t DIPOCOTYLEDONEUS, s. m. pl. (Do la- 
tim dlpocotyhnones). Tei'mo de Botanica. 
Diz-se dos vegetaes que têm os cotylédo- 
nes multifidos. 

DÍPODA, ndj. 2 gea. (Do grego dis, 
dous, e podos, pó). Termo de Zoologia. 
Bípede, que tom só dous pós.— Rato di- 
poda, que não tem senão os dous mem- 
bros posteriores. 

— Nome dado por Blaineville a um 
grupo de peixes escamosos que não têm 
outras barbatanas que não sejam as ven- 
traes ou peitoraes. 

DIPOLYGOTYLEDÓNEO. Vid. Dipoooty- 
tedoneos. 

DIPSÂCEAS, s. f. pl. (Do latim dipza- 
cece),. Termo de Botanica. Plantas que 
formam a primeira ordem da classo das 
dicotyledoueas monopetalas, tendo os es- 
tames epigyneos, e as antheras distinctas, 
segundo o systema do Jussieu. As flores 
acham se reunidas n'um involucro, dis- 
postas n'um receptaculo guarnecído do 
palhetas. A corolla ó monopetali, tubu- 
losa, tendo a orla i-ecortada cm quatro ou 
cinco lacínias. Os estames são em nume- 
ro de dous, quatro ou cinco, alternos com 
as divisões da corolla, e inseridos na base 
do tubo. As antheras são distinctas; o 
ovario simples, o estüête terminado por 
um estigma. A semente, involvida pelo 
calis, ó solitaria; radícula superior ; em- 
bryão rodeado por um perisperma. Os 
cardos, etc., pertencem a esta familia. 

DÍPSACO, s. m. (üo latira dípsacus). 
Termo de Botanica. Planta que deu o no- 
me ii família das dipsaceas de Jussieu, e 
classificada por Línneo na tetrandria mo- 
nogynea com o nome de dipsacuc. 

—Dipsaco dos pisoeiros, cardo pentcador. 
DiPSADE. Vid. Dipsas. 
DÍPSAS, s. j'. (Do grego dipsas, de 

dipsa, sêde). Nome que os gregos davam 
a uma especie de serpente, cuja mordc- 
dura diziam causava uma sêde e calor 
inextinguiveis, a ponto de causar a mor- 
te 110 meio d'angustias insupportaveis. 

— Dipsas da índia, serpente de corpo 
chato, denegrido, muito menor quo a ca- 
beça, & qual foi dado o nome de coluber 
bucephalus, o introduzida por Cuvier no 
genero das serpentes venenosas. 

— Dipsas da America, notável pela pe- 
quenez dos seus dentes, pelas escamas 
compridas e lisas. Diz-se que esta espe- 
cie persegue a sua presa mesmo sobro as 
arvores. 

DIPSÉTICO, A, adj. (Do latim dipse- 
tica). Termo de Medicina. Quo provoca 
a sêde. — Eemedio dipsetico. 

— Substantivamente : Um dipsetico. 
DIPSOMANIA, s. f. (Do grego dipsa, 

sêde, e viania, furor). Termo de Medici- 
na. Nome dado algumas vezes ao deli- 
rium tremens, chamado também loucura 
dos embriagados. 

— AfFecção na qual o doente delira e 
ó aííectado de tremor, acompanhado de 
muita sêde. 

DÍPTERO, A, adj. (Do grego dis, dous, 
e pteron, aza). Termo de Zoologia. Que 
tem duas azas. — Insecto diptero. 

— S. m. pl. Os dipteros, décima «e- 
gunda e ultima ordem da classo dos in- 
sectos, segundo a distribuição de George 
Cuvier. Tem por caracteres distinctivos : 
são pés, duas azas membranosas, quasi 
sempre horisontaes; uma tromba com- 
posta de peças escamosas: as antennas 
são, ordinariamente, inseridas na fronte 
e conchegadas na sua base. D'estes inse- 
ctos ha muitos quo não nos causam dam- 
no, a não ser o incommodo de chupar- 
nos o sangue, e bem assim o dos animaes 
domésticos, no corpo dos quaes depõem 
algumas vezes os seus ovos, onde as lar- 
vas so desenvolvem o nutrem ; e por este 
motivo também se pôde dar o caso de 
infeccionaremas carnes, os cereaes, etc., 
com quo se pozeram em contacto. Pelo 
contrario, outros muitos insectos nos são 
muito úteis, porque devoram os insectos 
nocivos, consomem as matérias animaes 
que se acham em estado de putrafacção, 
evitando assim a corrupção do ar que res- 
piramos ; e não menos concorrem para 
que as aguas pútridas sejam dissipadas 
em menos tempo, do que o seriam sem a 
existencia d'estes seres. Pertencem a esta 
ordem a mosca, o mosquito, o tavão, e 
outros muitos. 

— Termo de Architectura. Templo da 
antiga architectura, rodeado de duas or- 
dens do columnas, tendo oito d'ellas em 
cada frente, e que formavam uma espe- 
cie de portico, denominado aza. 

—Termo de Botanica.—(zj-So diptero, 
o que ó guarnecido de duas azas. 

t DIPTEROCÂRPEA, s. f. (Do grego 
dipteros, que tem duas azas, o karpos, 
fructo). Termo de Botanica.—As dipte- 
rocarpeas, plantas que se encontram na 
Índia o no archipelago indico, formando 
arvores de grandes dimensões, muito re- 
zinosas, entre as quaes se nota a cam- 
phoreira de Borneo. 

DIPTERODÔNTES, s. m. pl. (Do grego 
áis,dou3, ^;tóron,aza ou barbatana,e odons, 
dente). Termo de Historia Natural. Ge- 
nero de peixes ossudos, que têm duas bar- 
batanas dorsaes, e duas ordens de dentes. 

f DIPTEROLOGÍA, s. f. (Do grego di- 
pteros, insecto, e logos, tratado). Tratado 
dos insectos dipteros. 

DIPTERYGIO, A, adj. (Do grego dia, 
dous, e barbatana). Termo de His- 
toria Natural. Peixe quo tem duas bar- 
batanas sobre o dorso. 

— ti. m. pl. Os dípterygios, familia 
que comprehende todas as especies de 
peixes em que só se encontram duas bar- 
batanas dorsaes. 

DÍPTYCOS, s. m. pl. (Do grego dipty' 
chos, do dis, dous, eptyssô, dobrar). Tor- 

( 
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mo de Antigüidade. Registos em que se 
conservavam os nomes dos cônsules e 
magistrados. 

— Termo de Ecclesiastica. Nome de 
tres catalogos que estavam em uso na 
egreja primitiva. No primeiro escreviam- 
se os nomes dos martyres e confessores; 
no segundo os dos papas, do bispo dio- 
cesano, dos principes, dos magistrados, 
e dos fieis que, pela sua dignidade ou pe- 
los serviços prestados á egreja, se torna- 
vam recommendaveis; no terceiro e ul- 
timo eram lançados os nomes dos que 
morriam na communhão da egreja. 

f DIPYRÉNEO, A, adj. (Do grego dis, 
dous, e jyyrên, caroço, pevide). Termo de 
Botanica. Diz-se do fructo que encerra 
dous caroços. 

f DIPYRRHICO, s. m. (Do grego dis, 
dous, e pyrrhico). Termo do Prosodia 
antiga. Pé de verso composto de dous 
pyrrhicos, quer dizer, de quatro breves, 
como ãmmillã. 

DIQUE, s. m. (Do grego teikhos, muro, 
baluarte; ou do arabe daique, logar es- 
treito, apertado). Reparo, vallado, con- 
strueção feita de terra, pedra, madeira, 
para impedir que as aguas entrem ou 
sdiam para alguma parte. — Fazer um 
dique. — Construir um dique.—Abrir um 
dique. 

— Figuradamente; Barreira, obstáculo 
ou embaraço, estorvo. 

— Romper, soltar os diques, deixar 
correr as aguas retidas por elles. 

— Figuradamente; Conceder toda a li- 
berdade, permittir livremente, franquear. 

DIRANDÉLLA, s. f. (De di prefixo, e 
arandella). Peça de metal que se intro- 
duz no bocal dos castiçaes, para aparar 
08 pingos de cera, cebo, stearina, etc. 
Vid. Arandella. 

DÍRAS, s. f. pl. (Do latim dirce, cruel, 
funesto). Termo Antigo de Poesia. Im- 
procaçoes, maldições. Segundo as ficções 
mythologicas, as Diras eram íillias do 
Acheronte da Noite, as quaes, sentadas 
perto do throno de Júpiter, recebiam as 
ordens d'este para ir perturbar o socego 
aos malvados e excitar-lhes os remorsos. 

DIRCÊO ou DIRCÈU, ÉA, adj. (Do la- 
tim dircceus). Termo do Poesia. De The- 
bas, onde estava a fonte Dirce consagra- 
das ás Musas. — O cysne dircêu. 

— Figuradamente: Pindaro, poeta ly- 
rico, natural de Thebas. 

DIRECÇÃO, s. f. (Do latim dsrectione). 
Acçâo de dirigir, reger.—Encarregar a 
direcção de negocios a alguém. 

— Termo do Devoção. Funcçílo de um 
director de consciências. Methodo parti- 
cular que esses directores empregam para 
conduzir as almas devotas no caminho da 
salvaçUo. 

— Termo de Casuística (theologia). — 
Direcção da intenção; phrase de que se 
servem os casuistas para denotar um certo 
modo de fazer com que uma acção que 

na apparencia é má, seja boa pelo fim 
que alguém se propõe; mas, se a acção é 
má de sua natui-eza, nunca a direcção da 
intenção a pôde fazer menos illicita ou cri- 
minosa. 

— Administração. Funcção de director. 
—Sob a direcção do empregado respe- 
ctivo.—Foi-lhe confiada a direcção de um 
estabelecimento importante.—A direcção 
geral dos correios. 

— Assemblôa, reunião dos directores. 
— Attribuições, extensão e circumscri- 

pção d'uma direcção. 
— Lado, caminho, rumo que uma pes- 

soa ou cousa segue no seu movimento.— 
No momento de partir tomou logo uma 
direcção errada.— Os grandes rios tomam 
todos a sua direcção para o mar. 

— Figuradamente: Dar uma boa di- 
recção a um negocio. 

— Logar, ponto, fim, lado para onde 
se dirigem as indagações, os trabalhos. 
—Ensaios d'uma boa direcção. 

Se podessein 
Todavia vencer sem esse auxilio ! 
V(!da-lh'o ausência do esforçado raeatre. 
Sem elle aventiirar-ae a dar asaalto 
Nào ousarão, nt;m duvem. Surdas minas 
Lavrando vão calladiimeiite emtanto 
Com direcção do alcaeer, que o mais foi te 
Lanço 6 da praça toda, e decisivo. 

GARBETT, D. IlIiANCA, C. VIÍI, Cap. 12. 

—Termo de Mechanica. Direcção d'uma 
forqa, linha recta segundo a qual 6 posto 
em movimento o corpo que recebe a acção 
d'essa força. 

— Linha que passa pelo centro da terra 
e o centro de gravidade de um corpo. 

— Termo de Astronomia. Movimento 
d'um planeta, segundo a ordem dos si- 
gnos. 

— Termo de Geologia. Linha que se- 
gue uma camada ou um veio no sentido 
do seu comprimento. 

— Termo de Phisica. — Direcção do 
iman, a propriedade que elle tem de di- 
rigir um dos seus polos para o norte. 

— Termo de Militar.—Mudança de di- 
recção, opposto á mudança do frente, mu- 
dança d'um corpo de tropa em mai-elia. 

—Termo d'Astrologia. Calculo pelo qual 
se pretendia achar a explicação do porvir 
nas relações ou analogias dos diíferentes 
pontos do céo. 

— Termo de Botanica. Tendencia que 
tem uma planta ou ura orgão a dirigir-se 
para um ponto determinado. 

DIRÉGTAMÊNTE, adv. (De directo, com 
o suffixo «mente»). Em linha recta, di- 
reitamente. — Os dous polos são directa- 
mente oppostos. 

— Figuradamente: Isso é directaiaente 
opposto, contrario ao fim a que pretendais 
chegar. — Estes dous homens são directa- 
mente oppostos, 

— Por um modo directo, sem rodeios, 
sem voltas.—Ir directamente ao seu fim. 
— Caminhar directamente d'uma cidade 

a outra, d'um ponto a outro sem fanf 
digressdes. — Õ sol dardeja directamen- 
te os seus raios sobre o logar, 

—Sem intermediário, sem intervenção; 
sem mediação d'alguem. —-DíV?'^iV-s« dj' 
rectamente ao rei. — Corresponder se di' 
rectamente com o ministro. 

DIRECTÍVO, A, adj. (Do latim directi- 
vus). Que dirige, ou pode dirigir; fl*^® 
tem a força, a propriedade de dirigir- 
Potência directiva. 

DIRÉCTO, A, adj. (Do latim directus)- 
Recto, direito, que está em linha recta. 
— Caminho directo, que vai ter em direi- 
tura a um ponto dado. — Movimento dire- 
cto. Vid. Directa. 

—Em linha recta, sem rodeio, nem vol- 
tas ou tortuosidades. 

— JVem directo, aquelle em_ que al- 
guém chega ao seu destino sem mudar 
de vehiculo. 

— Termo de Astronomia. Os planetas 
são directos quando parece movercm-s® 
do occidente para o oriente, seguindo a 
ordem dos signos do zodiaco. 

— Por extensão : Sem intermediariÇ) 
immediato.— Correspondência, commun^' 
cação, acção directa. 

— Figuradamente : Ataque directo^ c''"' 
gumento directo, que vão direitos á p®®' 
soa, á cousa. 

— Formal. — Prova directa. — EsM''' 
em contradicção, em opposição direct® 
com alguém, com alguma cousa. _ 

— Termo de Jurisprudência. — Li^'^^ 
directa, serie dos gráos de parentesco 
tro pessoas que descendem uns dos 
tros. —Herdeiro directo, o herdeiro 1 
não é colateral, immediato na orde 
da successão. 

— Termo P"'oronse. — Senhor dir®" ' 
o legitimo successor immediato. « 

— Dominio directo, proprio, qup 
deriva de outrem, o do proprietário 
praso. Opposto a dominio util, usu 

— Termo de Grammatica. — 
directa, construcção directa, ordem, 
strucção das palavras segundo a sua 
dem analitica: sujeito, verbo, attrio 

— Complemento ou regimen dir 
aquelle que completa a significação 
verbo sem auxilio d'uraa preposição- 

— Modo directo, indicativo. 
— Nas linguas classicas, casos 

ctos, o nominativo e o acciisativo- 
— Termo de Rhetorica.— 

recto, aquelle em que o orador m 
a fallar a própria pessoa. . - jí- 

—Termo de Lógica. — yof 
recta, toda a proposição consideia^'^^^^g 
opposição a proposição inversa q^® 
resulta da inversão dos termos. (ji. 

— Termo de Mathematica.-—^ 
recta de duas quantidades, a rc 
primeira quantidade para a 
mesma ordem cm que cilas sao 
das. 
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'—Termo de Musica.—Intervallo di- 
recto, o que faz harmonia cpm o som fun- 
dcamental que o produz. 

•— Accorde directo, aquelle que tem o 
som fundamental em grave, e cujas par- 

são distribuidas segundo a sua ordem 
aproximada: do, mi, sol. Diz-se do 

piesmo modo por opposiçào ao accorde 
invertido, mi, sol, do, sol, do, mi. 

— Movimento directo, igual ou simi- 
íhante, o que fazem duas partes quando 
®obem ou descem ao mesmo tempo. 

— Termo de Óptica. Raio directo, raio 
® luz, que chega ató ao ôlho, sem refle- 

^^0, nem refracção. 
DlfiÉCTÕR, A, s. (Do latim director, 
directus, part. de dirigere, dirigir), 

■^pessoa que dirige. O que dirige uma 
^uininistracçíío, uma exploração, uma 
®nipreza. — O director de uma companhia, 

® wwia officina. — O director de um thea- 
— Director de um collegio. 
■^•Director em chefe, o funccionario en- 

carregado de exercer funcçSes de vigilan- 
^lasoDre um ramo da administração pu- 
blica. 

, Director geral, o que dirige um sei-- 
publico com muitos directores debai- 

xo de suas ordens, ou agentes com ou- 
^i'08 titulos, como delegados, ajudantes, 
etc. 

— O director geral dos correios. 
'— O director geral de instrucção pu- 

blica. 
•—■ Director da consciência, ou simples- 

'"íente director, o ecclesiastico que diri- 
ge a consciência de uma pessoa. — Con- 
sultar o seu director espiritual. 

O sábio director, que todo ufano 
t)a recente victoria iiida folgava, 
A repetido assalto oppõo debalde 

Arte, vigor, coustancia. 
DARB. DD BÜCAGE, QUADRO DA VIDA nüMANA. 

— No tempo da republica franceza, em 
/'95, titulo de cada um dos cinco mem- 

do conselho ou dircctoiúo executivo. 
DIRÉGTORÍA, s. f. (De director). A 

^cção de dirigir. 
■— As pessoas que dirigem. 
' Cargo, officio de director. 

Junta ou tribunal encarregado de 
^ êmia direcçSo publica. — Directoria 

áos estudos. — Directoria da ivipren- 
nacional. 
DIRéCTÓRIO, a, adj. (Do latim dire- 

oriws). Que dirige, que indica a direc- 
vo. — Ordem directoria. 

m. Livro ou papel que contem 

Se ° instrucçoes, segundo as quaes eleve dirigir alguma pessoa ou adminis- 
algum negocio. 
Livro que ensina os ordenandos a 

P9'i'ar-se para serem examinados. 
Conselho encarregado de uma direc- 

civ ; nome de alguns tribunaes 
^ ^administrativos, ou militares, em di- 

Paizes da Europa. — Direotorio 
da Suissa. 

VOL. 11— lol 

— Directorio executivo, junta ou con- 
selho do cinco membros, na republica 
franceza, em qviem a convenção de 179Õ 
delegou o supremo poder executivo. 

— Termo de Liturgia. Livro em que 
são indicados com toda a exactidão os 
officios de cada dia, com os ornamentos 
e ceremonias da egreja. 

— Regulamento que uma assemblêa de 
theólogos inglezes organisou em 1644, 
em que se estabeleceu a fôrma e a natu- 
reza das preces publicas. 

DIREGTRÍZ, adj. (Do latim directrix, 
fem. de director). Que dirige. 

— 8. f. Termo de Geometria. Linha 
ao longo da qual se faz correr outra li- 
nha ou uma superfície, na geração d'unia 
figura plana ou d'um sólido. A directriz 
da parabola ó uma linha recta tal que to- 
dos 03 pontos da curva estão a igual dis- 
tancia do foco o d'esta recta. 

— Termo de Fortificações. A recta ti- 
rada do ponto principal do objecto que 
se quer bater, ao meio da abertura. — 
Directriz de uma canhoneira. 

DIREITA, s. /. (Do adj. direito, a). A 
mão direita, o lado direito, a parte op- 
posta ao lado do coração. 

— Levar á direita, dar a direita, o lo- 
gar da mão direita. 

— Phrase Militar. Direita volver, voz 
de commando, á qual o soldado, unindo 
no primeiro tempo o concavo do pó di- 
reito ao calcanhar do esquerdo, levanta 
no segundo as pontas dos pés, e gyra 
para a parte direita sobre ambos os cal- 
canhares. 

— A direita da linha, direita do regi- 
mento. 

— Sorte de dous metaes, no jogo das 
presas. 

DIRÉITAMÊNTE, adv. (De direita, com 
o suffixo «mentem). Sem digressão, em 
direitura, não obliquamente, pelo cami- 
nho mais curto, sem rodeios, sem parar. 
— Ir direitamente a qualquer parte. 

— Directamentc, coherentemente, bem 
dirigida, ajustadamente, devidamente. — 
« Que todolos que em essas guallees forem, 
sejam bem obedientes, e mandados aos Al- 
quaides, que pelo Almirante forem pos- 
tos em todalas cousas, como a seus Al- 
quaides, assy como sempre foi uso, e cus- 
tume; e esto se entenda do dia, que as 
guallees forem armadas, ou navios ataa 
postumeiro dia, que forem desarmadas. E 
os nossos Escripmaens, que forem nas 
ditas guallees,. jurem a Nós, que bem, e 
direitamente escrepvam em seus livros as 
cousas, que no mar gaanharem, pera Nós 
compridamente havermos nosso direito, e 
cada huum o sew.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. I, Tit. 54, § 17. 

— Conformemente ao direito, segundo 
o que é justo. — a Muito proveitosa cousa 
nos parece haver hi Procuradores Letra- 
dos, e entendidos, que procurem os feitos, 
que alguuns ouverem assi em a Nossa 

Corte, como na Nossa Caza do Civil, e 
nas Cidades, Villas, e Lugares dos nossos 
Regnos; e porem Ordenamos, e Mandamos, 
que aquelles, que ouverem de seer Procura- 
dores em a Nossa Corte, e Caza, sejam 
examinados pelo Nosso Chanceller Moor, 
e os das Cidades, Villas, e Lugares sejam 
enlegidos pelos Officiaes desses Lugares, 
e com essa enliçom venhaò ao Nosso Chan- 
celler Moor pera os examinar, e os que 
achar perteencentes pera ello, dê-lhes suas 
Cartas seelladas com o seello da Nossa 
Chancellaria, fazendo-os hi jurar, que bem, 
e direitamente, e sem malicia trautem os 
feitos, e ã'outra guisa nenhuum nom vo- 
gue, nem j7)'ocure; e nom embargando 
taaes enliçodes, que os Concelhos ham de 
fazer, -fique lugar a Nós, e aos outros 
Reys, que depois Nós forem, de darmos 
taaes Officios a quem Nossa mercee for, 
sem outra nenhuã enliçom; e nom se en- 
tenda esto em alguuns lugares, a que 
aprouve nom haver hi Procuradores do 
numero, mais quantos quizessem procu- 
rar, salvante aquelles, que fossem achados, 
que nom eram perteencentes, e lhes fosse 
defeso, que nom podessem procurar, ou te- 
vessem taaes Officios, que per as Ordena- 
çoões lhes seja defeso que nom possaõ pro- 
curar.d Idem, Liv. i, Tit. 13, § 1. — 
<íE se a dita Sentença fosse dada per bem 
do juramento judicial, a saber, que fosse 
dado por o Juiz a huuma das partees a 
requerimento da outra, ou por bem do ju- 
ramento voluntário, a saber, quG se des- 
se em Juizo per huuã parte á outra de 
consentimento, e autoridade do Julguador, 
em esses casos nom se revoguará a dita 
Sentença per vertude dos Estormentos acha- 
dos depois, ainda que per elles se mos- 
trasse a parte nom aver jtorado direita- 
mente.» Idem, Liv. m, Tit. 119, § 3. 
— «Todo Julguador deve ser avisado, 
tanto que julguar os Artiguos da Au^am 
per pertencentes, requeira ao Reo, que 
venha com sua contrariedade, se quiser, 
assinando-lhe pera ello termo aguisado; 
a qual deve fazer em Artiguos, que direi- 
tamente sejam contrairos aos da Auçam 
principal, e necessariamente comcludam a 
elles contrariedade, ca em outra guisa naõ 
seram de receber: e pode-se poer exemplo 
em esta guisa: Huum homem he acusado, 
que matou outro na Cidade de Lisboa, na 
rua nova, em huum dia de Pascoa, aas 
dez horas do dia; se elle quer fazer a 
esta acusação comtrariedade, deve de di- 
zer em ella, que em aquelle dia de Pas- 
coa, e em aquella hora, em que o Artiguo 
da acusaçam diz, que elle matou o dito 
homem, elle estava em Alanquer, ou em 
Torres Novas, ou em outro Luguar tam 
remoto, e alomguado da dita Cidade, que 
per nenhuã guisa elle naô poderia ser 
visto, nem haver cheguado aa dita Cida- 
de em aquella hora, e tempo da dita morte 
cometida: e fazendo a dita comtrariedade 
em esta forma, deve ser recebida.» Idem 
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Liv. III, Tit. 59. — dizemos, que de- 
pois que a j^cirte huuma vez depozer aos 
ArtiguoSf ainda que naõ deponha a elles 
direitamente, neguando, ou confessando, 
nom será theuda mais outra vez depoer a 
elles: salvo se abertas as Inquiri^es ella 
fosse novamente emformadada verdade per 
ellas, a qual ante nam sábia; ca em este 
caso, posto que huuma vez depossesse aos 
Artiguos ao tempo, que nam era sabedor 
da verdade, será theudo depoer outra vez 
a elles por a nova enformaçam, que ouve 
da cousa.T Ididem, Liv. x, Tit. 58.— 
iPera os feitos das Comunas serem hem 
desemhargados, e as partes nom fazerem 
grandes despezas. Mandamos ao Arraby 
Moor que ponha um Ouvidor na Cidade 
do Porto per a os d' Antre Doiro, e Minho; 
e outro na Torre de Meencorvo pera os de 
Tra-los-Montes; e outro em Vizeu pera 
os da Comarca da Beira d'aquém da Ser- 
ra; e outro em Covilhã pera os de Riba 
de Coa pela Serra aalem ataa contra o 
Tejo; e outro em Santarém pera os da 
Estremadura ; e outro em Évora pera os 
d'Antre Tejo, e Odiana; e outro em Faa- 
rom pera os do Algarve, e mais nom; e se 
outros mais, ou em outros Lugares sam 
postos, sejam Iogtio revogados. E esses Ou- 
vidores averam cada huum seu Escripvaò 
ChrisptaaZ, ou Judeo, que seja de boa fa- 
ma, e que saiba bem escrepver, e servir o 
Officio, jurando que tenha segredo nos fei- 
tos, que covi elle faliarem, e que bem e di- 
reitamente use do dito Officio; e leve das 
Escripturas seu direito, e guarde as Or- 
dena^es, que som dadas aos Escripvães 
da nossa Corte. E assy traga o Arraby 
Moor comsigo huum Escripvam jurado 
Chrisptaaõ ou Judeo, que saiba bem leer, 
e escrepver, e seja de boa fama, e tal que 
bem e direitamente use do dito Officio; 
e este escrepva todolos desembargos, efei- 
tos, e livramentos, e Escripturas que o Ar- 
raby Moor, ou ho Ouvidor, que com elle 
andar, desembargarem, e mandarem fa- 
zer-» Idem, Liv. li, Tit. 81, § 24. 

DIRÉITÈZA, s. f. (Do direito). Direi- 
tura, rectidão, inteireza. 

— Figuradamente: aPorque antre as 
causas, que os Reyx, e os que similhantes 
lugares têm em este mundo, estremada- 
mente som theudos, assy he que os de seu 
Senhorio vivam em direiteza, e boa fama, 
e alongados da sanha de Deos, em que 
podem cair por maa cobiça, e assynada- 
mente os do seu Conselho, e aquelles, que 
por elles ham de fazer direito, e justiça.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 31,§ L 

DIREITÍNHO, adj. Diminutivo de Di- 
reito. 

Sahiram-lhe ao caminho... 
E o rosto sabeis \6b. Vi-os eu todos 
Os seis c o mercador mui direitinhos 
Ir com sendos palmitos e capellas 
Para o ceu. Eu também mo fui direito, 
Mas raivando e sem palmas nem palmitós, 
A Sylves onde a moça me levavam. 

GABBETT, D. BRANCA, C. IX, Cap. 20. 

DIREITÍSSIMO, A, adj. superl. de Di- 
reito. Muito recto, justo.—Regra, von- 
tade direitíssima. — <iE por isso na sa- 
grada Escritura se chamão as virtudes, 
direitura de coração, & os justos homens 
de coração direito, porque o tem medido 
& regulado polia infaliuel & direitíssi- 
ma vontade de Deos.» Diogo Paiva d'An- 
drade. Sermões, Part. i, p. i2. 

DIRÉITO, adj, (Do latim directum). Em 
linha recta, quo segue a linha recta, que 
não é curvo, torto ou torcido.—Caminho 
direito.—Estrada direita. 

— Linha direita, a que vai d'uin ponto 
a outro ponto pelo caminho mais curto. 

— Levantado, perpendicular, erecto.— 
Corpo, postura direita. 

— Ter-se direito, sustentar a postura 
direita, erecta. — nE foy graciosa a res- 
posta, que deu ao padre Francisco estra- 
nhando-lhe elle também per graça o modo, 
que tem de lançar as letras, e as regras 
quando escreuem, que he d'alto a baixo, e 
nam de huma mam pera a outra como se 
ttsa em Europa. Antes o vosso, dizia, he o 
estranho, e menos natural, que como a 
natureza fez o corpo direito ao homem, 
pondolhe a cabeça em cima, e os pés em 
baixo: assy he rezam que comece o homem 
a escreuer em cima, e acabe em baixo, 
pois em cada regra o fim sam os pes, e 
o principio a cabeça.» Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 19. 

— Figuradamente: Justo, integro, in- 
flexível, recto. — dReynou Asa em Iipdá 
onze annos e foy muy boom e muy direita 
e temia Deus, e quebrantou todollos idollos 
que achou, em sa terra.Livro de Linha- 
gens III, p. 253,'em Portugal. Mon. Hist. 
Scriptores II. 

E disse aasi: Ó Padre, a cujo império 
Tudo aquillo obedece, que cri as to ; 
Se esta gente quo busca outro hemispherio, 
Cuja valia, e obras tanto araaste, 
Nào queres quo padeçam vituperio, 
Como ha ja tanto tempo que ordenaste, 
Nào ouças mais, pos és juiz direito, 
liazões de quem parece que 6 suspeito. ■ 

CAM., Lus., e. I, est. 38. 

Nem quem acha que 6 justo o que é direito 
Guardar-se a lei do rei severamente, 
E nào acha quo é justo e bom respeito, 
Que se pague o suor da ser vil gente : 
Nem quem sempre com pouco experto peito 
Rasòes apprende, e cuida que é prudente 
Paratíiixar, com mào rapace e escassa, 
Os trabalhos alheios, que não passa. 

IDEM, 1BIDE5I, C. VII, CSt. 86. 

— aDiz sancto Ambrosio que o que o 
domina faça leys, que elle mesmo garde. 
Nao porque seja sogeito a ellas, mas polo 
exemplo que de si deue dar aos outros. O 
Príncipe ou prelado he oliuel, que não 
sómente em si he igoal & direyto, mas 
igoala, <& indireita o edificio: á- mal pode 
elle indireitar, se for torto. Assi como 
não pode ser direyta a sombra da vara, 
assi não he o pouco justo, quando o Rey 
he deprauado. Isto he o que diz Salamão 
nos prouerbios: O Rey justo aleuanta a 

terra. E no Ecclesiastico se diz: Qual he 
o regedor da cidade taes som os morado- 
res delia.n Diniz da Cruz, Da Justiçai 
cap. 4, p. 89 V. 

—Termo de Brazao.—Armas direitas, 
as do chefe de familia ou linhagem, sem 
a diífercnça que trazem os ramos do tronco 
ou os bastardos. 

— Cartas direitas, as de justiça, por 
opposição ás cartas de graça, ou gracio- 
sas.— Primeiramente mandamos a todo- 
los nossos Juizes, e Corregedores das Co- 
marcas, e Desembargadores, e Sobre 
zes, e Ouvidores, que nom conheçam 
nenhuum feito Civel, nem Crime, que sejd 
antre Judeo, e Judeo de qualquer estado, 
e condiçom, que seja, nem dê Cartas ní- 
nhuãs direitas, nem outras; e se as de- 
rem, mandamos, e defendemos aos nossos 
Chancelleres, que as nom assedem; e se a* 
derem, ou forem asseelladas dos nossos 
seellos, mandamos que nom valham, w®"' 
façam per ellas obra, e estes que as dere^ 
sejam theudos de pagarem a nós os nos- 
sos encoutos; por quanto he nossa mercee> 
que todolos feitos de qualquer maneii''^ 
que sejam antre Judeo, e Judeo, sej(í^ 
vistos, e desembargados per elle, ou 
seus Ouvidores, e seellados do nosso seeÜ^> 
que o dito Arraby Moor trouver.i) Ord®' 
nações Affonsinas, Liv. n, Tit. 81, § ^* 
— «.Todalas Cartas, que per elle passaref^' 
honde a cousa, sobre que se dam, forfi^' 
da, em que nò ha mais distinçom ou 
tas de Conjírmaçooens d'Arrabys das 
munas, ou d'outros Ofjiciaees, que a 
perteençam de confirmar, ou Cartas 
reitas, per que se faça direito, e 
serão dadas em nosso nome, como suso 
he: e as outras que sam Cartas teste^^ 
nhavees, ou d'aggravos, ou frontas, 
protestaçooens, que perante elle foremp 
didas, de que ainda a nós perteençf^ ^ 
nhecimento de sobre seu livramento, 
mandado avermos de correger, sejüO 
das pelo Arraby Moor em seu nomepoe^ 
seu ditado: Juda Cofem Arraby Moof £ 
meu Senhor El Rey das Comunas j ^ 
deos de Portugal, e do Algarve.^ 1"® 
Ibidem, § 9. 

—Termo Forense. Immediato na oi 
da successão. — Herdeiro direito.— v0,- 
direita. — porque em a dita Uy 
Rey D. Affonso he contheudo, í"" ^ 
metedor da treiçom soomente em d^os 
SOS perde os beens pera El Rey, ^ 
filhos aja, a saber, o que trautou sud 
te, ou d'algum seu provinco; e o 
quando algum mata seu Senhor; 
rando acerca desto dizemos, qu^ jní' 
trautasse morte nossa, ou da 
nha molher, ou d'algum acendente, 
cendente nosso per linha direita i 
guum meu Irmaão, ou Irmaão de 
dre, ou de minha madre, ou meti' 
mo com Irmaão, ou sobrinho fil " ggfti 
Irmaão; ou d'alguum daqtielles, 
hordenados pera nosso conselho, q^ 
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presentes em a nossa Corte, os qiiaees se- 
guindo Direito Imperial som chamados par- 
te, de nosso corpo, porque as cousas gra- 
'-"És, e pesadas avemos sempre d'ordenar 
com seu conselho, e acordo. y> Ordenações 
Affonsinas, Liv. v, Tit. 2, § 5. 

— Directo. — Senhor direito, o pro- 
prietário do praso. 

íSenAoriodireito, jiropriedade legiti- 
ma, opposta ao dominio ou senhorio util, 
do usuíructuario. 

— Coração direito, justo, inflexível, 
cheio d'inteireza.— «.Porque a ley de Deos 
justíssima he como humas talas que tem o 
coração direito, & o não deixão dobrar 
para nenhuma parte ao reues da vontade 
rfí Deos. E assi quanto a ley da graça he 
inais excellente, tanto lhe he mais própria 
^''^flamar os coroçoens em desejo de obede- 

a Deos, & de fazer sua vontade.d 
üiogo Paiva d'Andrade, Sermões, Part. 
h p. 12. 

— Espadoa, braço, lado direito, o que 
está opposto ao coração. — «.E como ne- 
"nhum não errasse o encontro, forartl de 
tanta força, que os cavallos caíram com 
seus senhores. E o de D. Duardos jicou 
com a espadoa direita quebrada, e não se 
podendo levantar, lhe tomou uma perna 
debaixo, de que o poderá tratar mal, se o 
cavalleiro do Salvage lhe não acudíra, 
transtornando o cavallo da outra parte, 
dizendo.Idera, Ibideni, cap. 39. 

—Mão direita, a dextra. —tE dhuuma 
parte tijnham quinas e da outra figura dho- 
mem com barvas nas faces e coroa na ca- 
beça, assentado em huuma cadeira, com 
huuma espada na mão direita.» Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 11. 

Alça-se em pó, com elle o Gama junto, 
Coelho de outra piirte; e o mauritano : 
Os olhos põe no bellico trangunto 
De um velho branco, aspeito soberano, 
Cujo nome não pode ser defunto, 
Etn quauto houver no mundo trato humano ; 
No trajo .1 grega uaaiiça está perfeita, 
Um ramo por insígnia na direita. 

CAM , Lus., e. vir, cst> 57. 

— <iO 2y)'inc{p{o das mais religioens mili- 
tares terem Cruzes por diuisas, humas de 
huma feiçaõ, outras doutra, me parece que 
'i«ceo da que Constantino Magno fez quan- 
do despois de ver o sinal da Cruz no Ceo, 

aquelle letreyro que dizia, In hoc 
®igno vinces, mandou que no seu guião, 
^de solaiad broslar as imagens dos Em- 
per adores, a que todos os soldados fazião 
'"'euerencia em aparecendo, se broslasse a 
^riiz de Christo, para que assi pouco a 
pouco os Oentios, fazendo-lhe reuerencia 
pollo custume militar, se lhe fossem affei- 
ípando, & para mostrar por aquella pelei- 

e nella esperaua vencer; e como conta 
yusebio, mandou que evi huma estatua, que 

poserão em Roma despois da vitoria 
^ntra o tirano Maxancio, o pozessem com 

'Urna Cruz na mão direita, em testemunho 

de ser Christo a quem deuia a uitoria.» 
Diogo Paiva d'Andr,'xdc, Sermões, Part. 
I, p. IGl.— «Só o Accedecan guarda ou- 
tra ordem, porque não tem mais obriga- 
ção, que certas vezes no anno ir fazer esta 
zumbaia a ElRey, e ao dia que ha de ser, 
cavalga ElRey, t vai a huma quinta fora 
da Cidade a Jolgar, aonde o Accedecan vai 
com dez, ou doze mil cavallos que sustenta, 
e faz sua zumbaia: se ElRey está a caval- 
lo, a cavallo; se a pé, a pé: quando se as- 
senta he á mão direita d'ElRey, acima de 
todos os Capitães, e Senhores do Reyno, 
porque precede a todos. Este Cufo Larym 
(como he natural em todos os Reynos se- 
rem invejados os que mais podem) foi 
mexericado com ElRey, que lhe começou 
a ter má vontade, do que elle foi avisado j 
e receando-se que viesse perder 'o lugar 
que tinha, e ainda a vida, (porque pera 
hum destes Reys cortar a cabeça, não só 
a seu Capitão, mas a seu irmão, basta 
hum pequeno mexerico,) querendo segu- 
rar a sua com os Portuguezes, carteou-se 
com o Governador Nuno da Cunha, e lhe 
offereceu as terras firmes de Salcete, e 
Bardes, que já foram do Estado pela doa- 
ção que dellas fez ElRey de Bisnagua, 
cujas foram, sendo o Governador Diogo 
Lopes de Siqueira no Estreito, e Ruy de 
Mello Capitão da Cidade de Goa, que lo- 
go foi tomar fosse dellas, como se verá 
na terceira Década d,e João de Barros.t 
Diogo do Couto.» Décadas, IV, Liv. vl, 
cap. G. — »0 gigante vendo que sua bra- 
veza não lhe aproveitava, remetteu ao da 
Fortuna, cuidando leval-o nos braços, c 
antre elles o espedaçar : mas não foi as- 
sim, que elle o atalhou, com uma ferida per 
antre os dedos da mão direita, tal, que lha 
fendeu com alguma parte do braço. Fran- 
ncisco dc Moraes, Palmeirim dluglaterra, 
cap. 32. 

No orbe que habitas, 
Felicidade inteira os fados iicgum. 
Toma estos doií ramoa incantaJos 
Com mágicas p:\lavriis, guurda-os semjire; 
N'elles de teu futuro pus a sorte, 
E ora t'os dou, e em tuas mãos a ponho, 
üe loiroó um, colhido á luz escassa 
Do crepuaculo pullido da noite 
Co'a mão direita, e salpicado n'árvore 
Dc sangue d'homem morto iiabiitalha. 

aAKIlETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 10. 

— Termo de Botanica. Diz-se de todo 
o orgao que não apresenta curvas. 

— Folhas direitas, as que são muito 
levantadas, o não têm tortuosidadc al- 
guma. 

—Plantiãa direita (zmbryo rectus). Que 
offerecc uma direcção rectilinea, com ou 
sem albumen. 

— Artigos direitos, que constam do 
libello, opposto a contrario. — « Todo Jul- 
guador deve ser bem avisado, quando o 
Feito jor conduzo sobre a defenitiva, que 
veja, e examine com boa diligencia todo 
o processo, assy o Libello, como a contes- 

taçam, artiguos direitos, e contrairos, e, 
os depoimentos a elles feitos, e dês y as 
Inqniriçoeens do ptrincipal, contrarieda- 
de, contraditas, e reprovas, e dos embar- 
guos á defenitiva dados, e prova feita a 
elles, e as razoeens aleguadas de huuma 
parte, e da outra, e assy de Sentença de- 
finitiva segundo o que achar provado de 
huuma parte, e da oídra, ainda que lhe 
a consciência dite, ou diga o contrairo.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. iir, Tit. 69. 

— Direito, diz-se, na armaria, do lado 
direito do escudo, que, virado para nós, 
corresponde ao nosso lado esquerdo, quan- 
do SC brazona: e esquerdo ao que corres- 
ponde ao nosso direito. 

— Antigamente se chamava assim ao 
escudo posto ao alto para diíferença do 
inclinado, ao que os reis do armas cha- 
mavam em balão. 

— Modernamente, diz-se do escudo que 
não tem differença alguma, como divi- 
são, osquartoladura, quebra, ou divisa. 

— A seu direito, diz-se quando todas 
as figuras animadas estão viradas para o 
lado direito do escudo. 

— Figuradamente: Coração direito. 
— Homem direito, amigo da verdade, 

justo, sincero, honrado, recto. 
— Adverbialmcnte. Em direitura, di- 

rectamente. Sem torcer caminho, nem 
parar em alguma parte. — Seguir a di- 
reito. — tA foz de Marateca pola ribei- 
ra acima ataa Cubrella; e des y pelo ter- 
mo de Montemoor ataa ribeira de Canha; 
edes y ataa ponte de Travar, e dhi a Amo- 
ra ; e da Amara a Mante-argil pola augua 
do Saor : e dhi aas becouças; e dhi ao vai 
d'Alcolula; e dhi a Abrantes, resalvãdo o 
Tamargual, que he acima da estrada, que 
he coutada, e per Rio de moinhos pola 
estrada como se vai direito aa foz da ri- 
beira de Tomar, que entra no Zezer; e 
dhi a Ihmar hindo pola estrada coimbraã 
atee o Porto. E destas diuisooens suso di- 
tas contra o mar todo he coutado de por- 
cos, e porcas, e bacoros, e bacoras monte- 
ses, e tinha de pena quem quer o matasse, 
que pagasse por cada cabeça quinhentas 
libras de boa moeda : e esto em tempo d'El- 
Rey Dom Joham.D Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. I, Tit. G7, § 12, — aQiiefez 
minha merce entaõ, pus os pés ao cami- 
nho, como um rayo, direito a casa de mi- 
nha amiga Filtra.d Jorgo Fen^eira de 
Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 1. 

— Navegar direito para nm^orío qual- 
quer, não ir por arribada. 

— Olhar direito para alguma cousa, 
fixar a vista, os olhos. — Olhar direito 
para o sol. 

— Olhar em direito, dircctamente para 
o objecto. 

— Bem, acertadamento.—Andou di- 
reito no que disse, no que fez. 

— Loc. ANT.: Pôr-se, ou estar em di- 
reito d alguma cousa, cm direitura, de- 
fronte. 
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Poem-se a deosa com outras em direito 
Da proa capitaina e alli fechando 
O caminho da barra, está de geito, 
Que em vão asaopra o vento, a vela inchando : 
Poem no madeiro duro o brando peito, 
Para detraz a forte náo forçando : 
Outras em derredor levando-a estavam, 
E da barra inimiga a desviavam. 

cAM., i,us., c. II, est. 22. 

DIRÉITO, s. m. O que c raoríilmcnto 
justo, equidade, jus, o que ó de justa ra- 
zão. — nAssaz direito lie, respondeo elle, 
tirar huma minha neta irmãa destas duas, 
de poder de hum Cavalleiro, que forçosa- 
mente poucos dias ha desta casa a levou, 
Assi, Senhor, que naõ sem causa me quei- 
xo dos Cavalleiros andantes, e ainda que 
isto diga delles nau lhe negarei esta casa, 
e tudo o que em mim for, olhando fazer 
o que devo, e naõ o que elles merecem.d 
BaiTOS, Clarimundo, Liv. ii, cap. 26. 

— Justiça.—O que é de direito e razão 
a cada um, ordenado e mandado pelas 
leis. — aA vos Juizes da Cidade do Porto, 
e a todolos Juizes, e Justiças dos nossos 
Regnos, a que esta carta for mostrada, 
ou o trelado delia em puhlica forma, e a 
outras quaesquer pessoas, e Officiaaes, a 
que desto o conhecimento perteencer per 
qualquer guisa que seja, saúde. Sabe- 
de que a Comuna dos Judeos desta Ci- 
dade nos enviou dizer per Juda Negro 
morador na Cidade de Lixhoa, que algu- 
mas pessoas dessa Cidade, e d'outros Lu- 
gares denunciam, e levantam fama ã'al- 
guuns delles, dizendo que fezerom, e fazem 
moedas falsas, e que trautam, e usaò dei- 
las, e que compram, e vendem, e comprarom 
e venderom ouro, e prata, e moedas, e bu- 
ihoões, que as fundirom, e fundiam, e fa- 
ziam as ditas cousas, e cada huma dellas 
contra a nossa defesa ; e que quando vos 
álguãs pessoas requerem, que prendaaes al- 
guuns Jxideos da dita Comuna, quepero vos 
da sua parte he dito, e requerido que o 
nom façades, por quanto se esto faz ma- 
liciosamente, e pólos ditos Judeos averem 
aazo d'averem medo, e lhes peitarem, posto 
que o Judeo, contra que for dito, se nom 
seenta em ello por culpado, com temoor 
de seer preso, e lhe serem escriptos seus 
heens, fazem aveenças com aquelles, que 
assy delles denunciam, e lhes dam do que 
teem; e que nom embargante todos estes 
aggravos, que assy recebem, que vós pren- 
dedes, e queredes prender aquelles, de 
que vos assy foi denunciado, ou sobre que 
fama levantam, e que lhes fazedes escrep- 
ver seus beens sem vos delles dando que- 
rella jurada, e testemunhas nomeadas, 
per que o devedes de fazer; em a qual 
couza dizem, que lhes he feito aggravo, e 
sem-razom: e que porem nos pediam -por 
mercee, que lhes ouvessemos a ello reme- 
dio com direito.» Ordenações Affonsinas, 
Liv, II, Tit. 82, § 1. — «/i' nós veendo 
o que nos assy dizer, e pedir enviarom, 
teemos por bem, e mandamos-vos, que os 
nom prendaes, nem mandees prender por 

taaes denunciações, e famas, que delles 
sejam dadas, nem levantadas, nem lhes to- 
medes por ello seus beens, salvo se delles 
for querellado, e a querella for jurada, e 
as testemimhas nomeadas, e se se o que- 
rellozo obrigar nom provando a querella, 
e seendo o Judeo solto sem, pena, que lhes 
pague outro tanto, quanto esse querelloso 
averia, se fosse provado: e sobre a obri- 
gaqom dar fiadores avondosos, que se obri- 
guem, que se o querelloso nom provar a 
querella, que deo, e for por ello candep- 
nado per Sentença ao Judeo preso, que 
elles fiadores mostrem logo os beens desem- 
bargados do dito querelloso, em que logo 
se faça eixecuçom pala dita Sentença; e 
nom os mostrando, que pela Sentença se 
faça logo eixeçuçom nns beens desses fia- 
dores, sem seendo pera ello mais citados, 
nem chamados; e se tal querella com tal 
jiadoria der, vos prendede aquelle, de que 
vos assy for querellado ; e se esses, que pre- 
sos forem, derem fiadores aos beens, vos 
nom lhes tomedes seus beens, e leixade-lhos 
estar em seu poder, ataa que o feito, que 
contra elles for hordenado, seja desembar- 
gadoper direito, e Sentença quem ha d'aver 
os ditos beens e al não façades. n Ibidem, § 
2.— Se acontecer, que alguuns Ouvidores 
do Arraby Moor-sem hordem de Juizofe- 
zerem alguuns aggravos a algumas pes- 
soas, esses aggravados venham perante o 
Arraby Moor, e digam-lhe o aggravo, que 
lhes seu Ouvidor fez, e se lho nom quiser 
correger, entonce venham a nós, e fare- 
mos-lhe direito: e quanto he dos que se 
sentirem aggravados delle, ou do Ouvi- 
dor, que com elle andar, ou dos outros 
Officiaaes, que elle consigo trouver, possad 
vir a nos, ou ao Corregedor da nossa 
Corte, que he seu Juiz, que perteence em 
nosso nome o conhecimento delles, e fare- 
mos-lhe direito sem embargo da pena das 
mil dobras, que lhe é posta.t> Idem, Ibi- 
dem, Tit. 81, § 34. — <íE nos, vista a 
dita Ley, achámos que era muito odiosa 
na parte da pena; porque segundo Direito 
e comunal razom a pena deve sempre cor- 
responder ao maleficio; e nom parece seer 
cousa razoada, que por taõ leve crime al- 
guum homem aja de morrer. E porem li- 
mitando a dita pena, mandamos que a 
dita pena aja lugar no laballiaõ, que 
fezer a dita Kscriptura em letera Araviga 
por fazer falsidade, e de feito a fez; e 
no cazo, honde o dito Taballiao fezesse a 
dita Escriptura verdadeiramente sem fa- 
zendo oxitra falsidade, ainda que a fe- 
zesse em Araviguo, tal como este manda- 
mos que seja açoutado publicamente, e 
perca ho ofjicio, e nunca ja mais o possa 
aver em alguum tempo.Idcm, Ibidem, 
Tit. IIG, § 1. — «.Outro sy acho de direi- 
to, que aquelles, que os ferirem, sejam 
escõmungados, como se ferissem outros 
Cleriguos; e esto acho de direito, que ha 
lugar naquelles, que eraõ lidimos, ou li- 
gitimados, e ordenados de Ordees Meno- 

res, ante que se casem com essas Yirgees, 
e que depois que forem casados, que trou- 
verem sempre coroas, e cercilhos, e abitos 
de Cleriguos, e usaraõ de obras de Cleri- 
guos, e que depois naõ casaraõ com outras 
molheres.T) Idem, Ibidem, Liv. iil, Tit. 
15, § 54. — i-E bem assy Dizemos, 
se os Juizes d'alçada acharem, que o Au- 
tor avia provada sua tençnm segundo a 
auçam per elle formada, pero se acharem 
que per essa auçam nam poderia aver 
vencimento de seu feito, e que necessaria- 
mente lhe convinha formar novo Libello 
sobre outra nova auçam fundada em fl'" 
guuma rezam per elle aleguada, e se es- 
ses Juizes acharem per este processo, jwí 
o Autor tem provada toda, ou a mayoT 
parte daquella auçam, que lhe he necessá- 
ria pera vencer em esse libello novo, 
segundo riguor de direito deveria nova- 
mente formar; em tal caso devem 
mandar ao dito Autor, que declare essa 
rezam, que assi alegua perante elles,^ 
esse mesmo processo sem outro novo íio®'' 
Io; e ouvida sua rezam mandem á 
parte que responda a ello; e assy ouvinA 
as partees ambas, vam per esse processo 
em diante, segundo acharem per DireitOi 
sem o mandando mais aos Juizes prw'^^' 
paees, nem os costrangendo que venham co"* 
outra auçam de novo; ca em outra guisa 
ligeiramente seriam as partees ambas po^' 
tas em desperaçam, consirando as grandt 
perlonguas, gastos, e fadigas, que ja 
vessem recebidas em esses Feitos; assy 
com aguisada rezam deveriam recear as 
que ao diante poderiam receber, e assy 
pareceria seu direito sem aguisada rezatn- 
porque nossa tençaò he, que todollos 
tos sejam desembarguados por a verdade 
sabia assy de huuma parte, como doutfO') 
sem embarguo de qualquer solenidade, oi"' 
dem, ou sustancia do Juizo, e tolherm^' 
todollos modos, e maneiras, por que 
Feitos, e processos possam ser perlong^^^' 
dos, e trazellos com a graça de Deos f 
todo nosso poder a breve, e final terin^' 
naçam com guarda de Direito e JusM^ 
dámballas 2>artees.K Idem, Ibídein, ' 
68, § 5. — «E achamos per Direito, 
se alguum he achado por ladraõ, ou, 
bador dalguma casa, ou Navio, ou do 
tra cousa semelhante, e he dado ^ 
mento ao roubado sobre as couzas rou 
das, e o ladraõ, ou roubador he conde'> 
do segundo o dito juramento, ainda 1 
depois seja achada alguuma Escrip^^^ 
pubrica, per que se mostre o dito 
mento nom ser verdadeiro, nom 
tanto a dita Sentença revoguada, 
que o dito Juramento fosse dado ao ^ 
bado contra vontade do roubador ; po 
esto he assy determinado per 
odio e condenamento do roubador e Ia 
por o furto e roubo, que fez ^ 
alhea.D Idem, Ibidem, Liv. in, 
§ 6.—nií no caso, honde todos os 
res se acordassem que o devedor ou 
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espaço de cinquo annos pera paguar to- 
dalas as dividas, será o devedor theúdo 

aceptalo, ainda qiia nam queira, por- 
ÇWô esta eleiçam dos cinquo annos, ou dar 
iuguar aos heens, he per Direito outorgua- 
da aos Credores; e pois elles escolhem, 
jwe o devedor aja o dito espaço de cinquo 
Wnos, nam o poderá recusar o devedor.» 
Wem, Ibidem, Tit. 121, § 4. — nDefeso 
^6 per direito ao foreiro, que iras algu- 

herdade, casa, ou vinha cÊc. aforada 
P^fa sempre, ou em certas pessoas, que 
nom possa vender, nem escaimbar, doar, 
wem enalhear a cousa aforada sem outor- 
ganiento do Senhorio, porque o Senhorio 
deve sempre pera ello seer requerido, se 
® tanto por tanto; e querendo-a elle, 
nom a poderá aver outrem; e nom a que- 
'"'^ndo, entom a poderá outrem auer. E 

seer vendida, ou escaimhada dtc. a 
pessoa, que livremente pague o foro 

Senhorio, segundo a forma do contrau- 
^ «ohrello feito.» Idem, Liv. iv, Tit. 71), 

—• Jurisprudência, sciencia das leis.— 
Estudar Direito. —Ensinar Direito. 

^ — Lei escripta ou não escripta, tradi- 
cional. Subentcnde-sc que pôde ser di- 
reito civil, criminal, mercantil ou com- 
i^^ercial, positivo, etc. 

— Faculdade moral, concedida pela lei 
Natural; poder legitimo, approvado pelas 
'eis naturaes, sociaes, divinas, etc. Os 
paes tinham, entre os romanos, o direito 
de vida o morte sobre os filhos; os se- 
nhores gosavam eguaes privilégios sobre 
os seus escravos. 

— Direito da guerra, de re2}resalias, 
propriedade. 
— Privilegio, prerogativa. — Direito 

de progenitura, de cidadão. 
— Tarifa que se pagava na chancella- 

íia por sentenças, despachos, etc. 
— Imposição posta sobre fazendas, 

^Mercadorias, etc. — Este genero tornou- 
mais caro ao consummidor, porque pa- 

90' doze por cento de direitos na alfan- 
d^ga, pela pauta. 

— Alcançar direito, justiça feita confor- 
íls leis.—nEnoque tange outro sy aas 

Pessoas de cada huum dos ditos Condes, e 
■Almirante, e riquos homeens, seendo em 
^'ídpa d'alguuns dãpnos, ou malfeitorias 

'ís sobreditas, mandamos, e estabelecemos, 
l^e pola primeira vez por qualquer cousa, 

seja Jilhada per qualquer de sua com- 
P^^nha per seu consentimento, de dez libras 
"■'^ima contra a nossa dejesa, e Hordena- 

se nom pola maneira suso dita, que 
P primeira vez percam as quitaçooens, 
2^® de nós teem, e paguem o seis dobro 

° que assy for filhado, e desto aja a 
qxif ncusar, por o filhado, ou dã- 

que lhe for feito, o preço dessa cou- 
que lhe for filhada, e a estimaçom do 

^Pno, quQ ifig for feito, e o mais seja 

for^ e se o dãpno, ou maljeitoria 
doh libras a fundo, pague o nove '"0^ de que aja a parte o seu direito, e 

o mais seja pera nós, mas nom aja po- 
isem outra pena: e pola segunda vez per- 
caõ as Terras, e Lugares, que de nós te- 
verem, e ouverem, per qualquer guisa, e 
titulo, que as tenham; e os outros seus 
beens proprios, que ouverem, sejam toma- 
dos, e apricados aa Coroa do Regno de 
tamanha conthia, quer sejam essas cousas 
pequenas, quer grandes; pola terceira vez 
sejuo desterrados dos nossos Regnos pera 
semjore.K Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 
Tit. 60, § 11. 

— Contribuição, rendas publicas, ren- 
das particulares, quotas, etc., etc.— o A 
este artigo respondemos, que sempre nossa 
voontade foi, e he, que os direitos, e li- 
berdades da Santa Igreja sejam guarda- 
dos, como devem ; e sobre aquellas cousas, 
q%ie som contheudas no dito artigo, man- 
damos que se guarde, e use sobre ello pe- 
la guisa, que se sempre tisaarom ata a 
morte d'ElRey nosso Padre, a que Deos 
perdoe, e despòis ata ora.» Ordenações 
Affonsinas, Liv. ii, Tit. 5. — «.E ao que 
dizem, que fazem os Officiaaes per pel- 
louros: diz ElRey, que esto mandou assy 
fazer, por se fazer mais sem rnalicia, e 
que por ello nom 'perdem elles nenhuma 
cousa dos seus Direitos, porque assy lhes 
prezentam os Juizes enleitos pellos pellou- 
ros, e assy os confirmam, quando as Con- 
firmaçooens som suas, como antes faziam, 
quando hi nom havia pellouros. E quanto 
he na parte dos agravos, que dizem, que 
nom leixam livrar a seus Ouvidores; diz 
ElRey, que vejam as Ilordenaçooens do 
Regno feitas sobre esto, e que se guardem, 
como em ellas he contheudo.»Idem, Ibidem, 
Tit. 59. — «Statuimos, e estabelecemos, e 
hordenamos, e por Ley e Hordenaçom poe- 
mos, e mandamos, e defendemos, que nom 
seja nenhuuma das pessoas suso ditas, 
nam outro alguum, de qualquer estado e 
condiçom maior ou menor, tam ousado, 
que arrende, nem affore, nem empraze ne- 
nhuumas suas heranças, Villas, Castellos, 
coutos, granjas, quintaãs, casaaes, casas, 
vinhas, pumares, ortas, nem outras ne- 
nhumas possissooens, nem foros, nem di- 
reitos, nem rendas, nem outros nenhuuns 
lugares, assy leigos, como sagraaes a ou- 
ro certo, nem prata, c a ouro e prata jun- 
tamente. Ordenações Affonsinas, Liv. iv, 
Tit. 2, § 6. — «Que os cavallos da Pér- 
sia, e Arabia, que pelos contratos passa- 
dos eram obrigados a ir a Baçaim, dalli 
por diante iriam a Dio, aonde pagariam 
direitos a ElRey de Portugal, segundo o 
costume de Qoa. E que os cavallos que se 
aüi não comprassem, poderiam seus do- 
nos tornar a levar livremente pera onde 
quizessem. E que isso mesmo todos os ca- 
vallos que viessem dos portos de Meca se- 
riam livres, e não pagariam direitos al- 
guns. D Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
IX, cap. 8. — iíE tornando aos Magores, 
ficaram estes Senhores Christãos podero- 
sissimos opprimindo, e maltratando os 

Tartaros, que eram seus vassallos, toman- 
do-lhes grossos direitos de seus gados, e 
criações, e obrigando os a muitos serviços 
em que se gastavam, e consumiam, v Idem, 
Ibidem, Liv. x, cap, 2. 

— Figuradamente: — t Fugido o Rei de 
lantana (que também se intitulaua assi 
por ser lantana o mesmo que Malaca) che- 
gou Manoel Godinho mandado per dom 
Francisco Deça, que ainda que nam con- 
tou da batalha cousa de nouo, que toda a 
cidade ja nam teuesse ouuido do púlpito 
ao padre M. Francisco, elle lhe largou o 
direito das aluisseras,e o capitam, e muy- 
tas outras pessoas lhas deram sôpelo grande 
prazer, que todos recebiam da conformi- 
dade dos testimunhos da terra com o do 
ceo.» Lucena, Vida de S, Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 18. 

De Amor livre, e izenta, 
Vivo seguindo íis fenig na espessura ; 
Niida mais me contenta. 
Que uiiõ p;igiir direitos á ventura, 
Servindo por scnliora 
Aqiiella casta bella caçadora. 

FRANC. R. LOBO, PRIMAVERA. 

Cuidados, que amor me deu ; 
Gunrdo-os com tanto respeito, 
Que perco tudo o que he meu. 
Por lhe guardar seu direito: 
E por quem me fornõ dados, 
Tenho por tam grande affronta 
Ter outros mal empregados, 
Que nem do mim faço conta : 
Tanto estimo meus cuidados ! 

IDEM, IBIDEM. 

Mulher não sabe respeito 
Mais, que amar aonde se inclina : 
Quem lhe poem lei desatina ; 
Que a ninguém guarda direito : 
Depois que entrou no meu peito, 
Depois que soube querer, 
Mal quero a quem bem me quer. 

IDEM, IBIDEM. 

E nisto com hnm abraço maia estreito 
Amor os nossos rostos ajuntnva. 
Tirando a c.ida huiri do ardente peito 
IjHgrimas, que nos olhos misturava. 
Os que ap Mrtou a veiitura a sen direito 
Tam juntos tinha amor. tanto apertava, 
Que nem o ar da tarde fresca, e fria 
As palavras, e o rosto dividia. 

IDEM, IBIDEM. 

Direito divino, o que é fundado na 
revellaçao de Deus aos homens. — t E 
achamos per Direito, que somente ao Prín- 
cipe, que nao reconhece suprior, he dada 
Authoridade, que em todo caso possa jtd- 
giiar segundo sua consciência, leixando 
qualquer outra prova, ou aleguaqam feita 
per cada huma dasparte.es en contrario; 
porque tal Príncipe he sobre toda Ley hu- 
mana, e o Direito prizume delle sempre 
ser íncurrutivel: nem deve ser recebyda em 
algum tempo prova em contrario de tal 
presumçaõ, porque he em sy tam vehemente 
por rezam de sua alta j)riminenc{a, que 
segundo^ Direito nam recebem prova em 
contrario, como ditohe.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv, iii, Tit, 31, § 1. 
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— Direito humano, as leis feitas pelos 
chefes das nações. 

— Direito natural, o que a natureza 
ensina a todos os homens; regra geral 
dictada pela razão humana; princípios de 
justiça, communs á universalidade dos ho- 
mens.— A união dos dons sexos, a pro- 
creação dos filhos, a educação destes, a 
conservação e defeza própria, são precei- 
tos geraes deste direito, de cujos precei- 
tos dimanam outras muitas regras parti- 
culares. 

— Direito das gentes, é o direito na- 
tural applicado ás nações on aos seus go- 
vernos nas relações e interesses recíprocos, 
determinando o modo de estarem em mu- 
tua communicação, a maneira como de- 
vem proceder em tempo de guerra e em 
tempo de paz, a extensão que devem dar 
ao seu commercio, etc. As regras d'esto 
direito derivam umas do direito natural, 
e outras do direito positivo; por exem- 
plo, os tractados de paz, de alliança, de 
commercio. Entende-se também ás vezes 
por direito das gentes aquella porção de 
leis de um paiz, que se podem applicar, 
tanto aos estrangeiros como aos naturaes, 
e que, por consequencia, é commum a 
todos os homens. — O direito das gentes 
ainda é dividido por alguns em direito 
primitivo e direito secundário. O primi- 
tivo é propriamente aquelle que a razão 
natural suggeriu aos homens, como o res- 
peito e submissão dos filhos aos pais, o 
afFerro que os cidadãos devem ter á pa- 
tria, a boa fé que deve reinar nas con- 
venções, e outras cousas d'este genero. O 
secundário consiste em certos usos, que 
se estabeleceram entre os homens pela 
successão dos tempos, á medida que se 
sentiu a necessidade d'elles. 

—Direito publico, o que é estabelecido 
entre as nações civilisadas para utilidade 
commum dos povos, considerados como 
corpo político. Elle fixa quanto tem rela- 
ção ao culto da religião, á distribuição 
da justiça, á administração interna e ex- 
terna, n'uma palavra, constitue a sobera- 
nia. A soberania ó a omnipotencia humana. 
Analysando-a, acha-se composta de tres 
poderes: o legislativo, que faz as leis; o 
executivo, que as executa; e o judicial, 
que as applica aos factos particulares. O 
direito publico tem, por tanto, por fim 
dividir estes poderes, determinar as pes- 
soas a quem serão confiados, o o modo 
por que serão exercidos. 

— Direito publico geral, o que rege os 
fundamentos da sociedade civil, commum 
a muitos Estados, e os interesses que es- 
tes Estados têm uns com os outros. 

— Direito publico particular, aquelle 
que regula os fundamentos de cada Es- 
tado. 

— Direito civil, chama se assim o di- 
reito particular de cada nação, regras en- 
tre os cidadãos que a constituem, privi- 
légios, etc. — (íE bem assi Dizemos, que 

o Escolar, que continuadamente aprende, 
e estudji, nom será constrangido, em quan- 
to assi aprender nas Escolas jeraees, a 
responder, e Utiguar permte o dito Cor- 
regedor; porque taes, como estes, tem seus 
privilégios emcorporados em Direito Ci- 
vil, e halem desto, tem por nosso privile- 
gio especial certo Juiz, a saber, seu Con- 
servador ; e por tanto são mais fortes e 
de mayor viguor os ditos privilégios em- 
corporados em direito, que aquelles, que 
são outorgados somente polo Principe, e 
nam sam emcorporados em Direito Civel, 
como dito he.» Ordenações Affonsinas, 
Liv. III, Tit. IG, § 3. 

— Direito civil universal, a moral ap- 
plicada ás nações; leis naturaes applica- 
das ás sociedades. 

— Direito da guerra, as leis que se' 
devem observar quando se faz a guerra. 
— «E alem de vosso esforço, e valor, que 
me assegura a victoria, ainda mo faz 
mais a justiça que de nossa parte temos, 
porque bem vistes como me justifiquei com 
estes imigos, porque quiz fossem elles os 
quebrantadores da paz per a nos ficar na 
guerra todo o direito.)^ Diogo do Couto, 
Décadas, VI, Liv. i, cap. 7. 

— Direito positivo, o que se funda em 
leis dependentes da vontade de quem^as 
promulga. 

— Direito romano, as leis, ou collec- 
ção de leis civis e criminaes feitas pelo 
povo romano. 

— Direito canonico, a collecção de pre- 
ceitos tirados da Sagrada Escriptura, dos 
concilies, dos decretos e constít lições dos 
papas, das opiniões dos padres da egre- 
ja, e do uso approvado e recebido pela 
tradição. 

— Direito privado, o que tem por ob- 
jecto a auctoridade de cada pessoa em 
particular, considerada independentemen- 
te dos outros homens. 

— Direito pessoal, aquelle que está uni- 
do á pessoa, como, por exemplo, a liber- 
dade, o direito de cidade, o exercício do 
poder paterno, os benefícios concedidos 
ás mulheres o aos menores, etc. 

— Direito movei, o que consiste em 
cousa movivel, como na cobrança de di- 
nheiro. 

— Direito immovel, aquelle que é repu- 
tado tal por uma ficção da lei. 

— Direito adquirido, o que já alguém 
tem antes do facto ou acto que se lhe op- 
põe. 

— Direito allusivo, o que tem alguma 
coisa de contrario á razão e á equiedade. 

— Direito real, é aquelle que anda unido 
á cousa, como uma servidão, etc. Bens, 
dinheiro, serviços a favor dacorôa real.— 
«Direito Real he lançar o liey pedido ao 
tempo de seu casamento, ou de sua Filha; 
e servillo o Povoo no tempo da guerra 
pessoalmente: e levar mantimento ao ar- 
rayal assy em carros, como em bestas, 
como em barcas, ou em navios, ou em ou- 

tra qualquer guisa, que mester for. Gee- 
ralmente todo encarrego assy real, como 
pessoal, ou misto, que seja emposto por 
Ley,ouper Costume longamente approva- 
do.d Ordenações Aftbnsinas, Liv. n, Tit- 
24, § 20 e 21. — a Direito Real he o p»' 
der o Principe tomar os carros, e bestas, 
e navios, assi grandes, como pequenos dot 
seus sobditos, e Naturaaes cada vez 
lhe fezer mester pera seu serviço / e p^^ 
semelhante guisa lhe som theudos, e obri- 
guados a lhe fazer Pontes pera passar, f 
levar suas cousas d'huã parte pera a outra 
a todo tempo, que lhe seja compridoiro.' 
Ibidem, § 22. — «As rendas dos navios> 
carros, e pontes, e de quaeesquer outras 
cousas, que forem confiscadas per algV'^'^ 
commisso, porque em tal caso, tanto çwe 
a cousa he commetida, que se chama 6"* 
vulgar descaminhada, logo per esse mees- 
mo Jeito sem outra Sentença he feita dl' 
reito Real, e por conseguinte as renda/ 
dellas.D Ibidem, § 23.— «E por tanto 
dezejando Nós de seer desencarregado 
tal obrigaçom. Mandamos ao Doutor 
Fernandes do nosso Concelho, que 
veesse as Leyx Imperiaaes, e quaeesq^^f 
outros Direitos, assy Canonicos, como t'®' 
vys, per que podesse seer em verdadeiro cO' 
nhecimento de todolos Direitos Reaaes, 
aa Coroa do Regno perteencem, e por ài' 
reito lhe som realmente devudos pera con' 
servaçam de seu Real Estado, em tal gui/^> 
que per seu bou encaminhamento podess^' 
mos seer certamente enformado de como 
ouvessemderecadar: o qual com estudo 
liberado nos deu huã declaraçom, seg^^"' 
achou per Direito, em esta forma, 
segue.n Ibidem, § 2. 

— Faculdade de crear, instituir.—•« 
serom as Leyx Impe riaaes, que D ir®' 
Real he Almirantado, que significa 
thoridade pera crear Almirante no 
e Capitom na terra em tempo de 
pera haver de reger, e governar a, 
d'ElRey.r> Ibidem, § 3. 

— políticos, os que as leis co" 
stitucionaes dão á qualidade de cid.iO'^^ 
e consistem na faculdade de votar e 
eleito nos collegios ou círculos eleitoi^i 
o na capacidade de ser nomeado 
funções publicas. . jg 

— Direito commercial, ó a collecçS" 
leis escriptas, ou costumes e usos 
gem o commei-cio. 

— Direito commercial de terra, 0*^ 
restre, as leis e usos que regem as 
soas e convenções commerciaes qu° 
dizem respeito ao raar. ^ ujg, 

— Direito marítimo, a colleçção de ^ 
regras, e usos que se seguem na na 
ção, commercio e guerra por^ 

— Direito commercial marítimo, 
pressão d'uma ou mais leis 
ções, ou de um ou mais tratados do3 jg 
SOS povos do mundo. Este direi 
ser derivado do direito 
tureza, e então é permanente, im 
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e universal; e pode também proceder com 
o consentimento actnal das nações, em 
certos casos e em circmnstancias determi- 
nadas ; e então não é mais do que con- 
sensual, accidental e particular. Se nasce 
da primeira fonte commum a todos cs se- 
res do globo, toma o nome dp direito na- 
tural, que, entre os povos civilisados, é 
por excellencia considerado como direito 
das gentes absoluto, universal. O segundo 
constitue também o direito commum ou 
das gentes quando adoptado pela genera- 
lidade das nações. 

■— Direito universal das gentes absoluto 
® convencional, designa-se assim o di- 
reito que participa dos primeiros elemen- 
^■os do direito natural, do costume geral 
dos povos, e dos tratados das nações con- 
firmados pelo uso e pela razão. 

,—Dizer de direito, expôr o que as 
determinam no caso, allegar as leis 

® razões que tornam justa a sua causa, 
apontar e esclarecer todas as cir- 

cunistancias que possam regular o deter- 
''linar a questão. 
/—Ponto de direito, ou controvérsia de 

•Jireito, aquillo que versa sobre applica- 
ÇSo das leis ao caso em letigio. 

■—Phrase de direito criminal.—Dízer 
defacto e de direito, dizer a final o sen- 
tenciado á morte. 

— Estar a direito, ou pôr-se a direito 
^om alguém, comparecer em juizo, liti- 
gar pessoalmente. 

— Loc. : A torto e a direito, com ou 
sem justiça; som consultar a razão; sem 
examinar a justiça ou injustiça do que se 
faz; por fas e por nefas, inconsiderada- 
mente, sem tom nem som. 

Sabedes vós, João Corujo, 
Todos fazem eeu proveito. 
Olhade o froi Caramujo, 
Bargante que não tem cujo! 
Cant'a agora lie o feito feito. 
Não aabçs tu que o respeito 
Do mundo heeni gunhar? 
K BÔbre isso he seu proveito, 
Ou a torto ou a direito 
Apanhar. 

OII. VIC., AUTO DA BARCA DO PURG. 

. —Loc.: De direito, com justiça, legi- 
timamente. — Isso pertence-vos de direito, 
ou por direito. — aOutro st/ porque a 
^orreiçom he sobre toda jurdiçom, como 
^ousa, que esguarda o maior, e mais 
Alto Senhorio, a que todos som sobjei- 

assy he a presa, ajuntada ao Prin- 
'^^padoj e poderio do Rey, que per ne- 
'"^huma guisa nom na pode de sy quitar; 
® a obra, e exercido delia he, e deve seer 
obre os grandes, e poderosos, e que maior 

e mayor Estado a sob nos teem, 
''"■o.is quQ sobre os outros pequenos, e de 
^^nor condiçom: porem mandamos, e de- 
J^ndemos, que nenhuum, de qualquer es- 

ou condiçom que seja, nom aja, nem 
per sy, nem per outrem de correiçom, 

"fn ponha Corregedor pera correger por 
^nneiihuum lugar, nem sobre nenhuumas 

pessoas de nossos Itegnos; nom embargan- 
do qualquer privilegio, ou doaçom, ou com- 
posiçom, per que lhe fosse, ou seja outor- 
gado, nem uso qualquer novo, nem anti- 
go, que delia usasse, ca nenhuum outro nos 
nossos liegnos nom a pode aver, nem usar 
delia se nom nós, e os nossos Corregedo- 
res, e Meirinhos, a que por nós, e em nos- 
so nome mandamos fazer; e segundo ter- 
minaçom de direito approvada, o poder, 
c authoridade do Corregedor nom passa, 
nem pode passar a outra pessoa sobgeita 
a essa correiçom, per doaçom, que lhe se- 
ja feita, nem privilegio, nem eixençom, 
que lhe pelo Rey, ou Principe sejam da- 
dos, quer geeralmente, quer expressamente, 
nem per uso antigo, que delia use.» Idem, 
Liv. II, Tit. G3, § 11.— «Se ahjuum Cleri- 
guo faz scisma na Igreja, querendo fazer 
outro Papa em. tempo daquelle, que he 
Papa de direito^ ou outro Bispo em tempo 
daquelle, que he Bispo de direito, ou se 
faz per alguns emleger por Papa em tem- 
po doutro Papa, ou por Bi^po em tempo 
doutro Bispo, este Cleriguo tal scismati- 
co deve ser penado per ÈlRey, assi cvmo 
he contheudo em huum Degredo que se co- 
meça, De liguribus^ que he 23. Ca. q. 5. 
Idem, Liv. iii, Tit. 15, § 43.— aE aquel- 
le, que assi citar, ha de emviar recado certo 
por escriptura pubrica, de como fez a 
dita citação, e do dia do aparecer, a 
aquelle, que a dita Citação mandou fazer, 
pera elle todo ver, e fazer comprimento 
de direito.» Idem, Ibidem, Tit. i, § 8.— 

— Por direito, segundo o direito, se- 
gundo as praxes regulam entares e leis 
respectivas. — <íE segundo Direito, na 
causa d'Apellaçam naõ ha luguar a Ee- 
convençam, per que o Apellante vay ao 
Juiz d'Appellaçam per necessidade, en- 
tendendo que he a aggravado da Sentença 
contra elle dada, e espera ser relevado 
per Appellaçam; e por tanto he estuble- 
cido per Direito, que na causa de Apel- 
laçam nam aja Itiguar a liecomvençam, 
que somente ha luguar naquelle, que es- 
colher o Juiz per vontade, e nam per 
necessidade, como dito he.n Ordenações 
Affonsinas, Liv. xix, Tit. 29, § 8. — 
uE aquella sentença he chamada per Di- 
reito alguuma, que pero nom seja dada 
expressamente contra direito, he dada 
contra direito da parte: assy como sefos- 
ss contenda sobre o testamento d'alguum 
meor de quatorze annos, dizendo-se per 
huma parte que o Testador era meor de 
Quatorze annos ao tempo que o fez, e da 
outra parte se dissesse que era mayor; e 
pero que se provasse per as Inquiriçoeens 
que era meor da dita idade ao dito tem- 
po, o Juiz julgou o dito Testamento ser 
booj e valioso, nom avendo respeito como 
per Direito he ordenado, que o Testa- 
mento feito per o meor de quatorze annos 
he nenhuum, mas ouve respeito como se 
nam provava ser meor, sendo porem pro- 
vado o contrario pollas Inquiriçoeens. 

Idem, Ibidem, Tit. 63, § 2.—tEporque 
tal Sentença como esta he contra direito 
da parte, e nam contra Direito expresso, 
por tanto nom he per direito dita nenhuu- 
ma, mas he dita alguuma; e se a parte, 
contra que fosse dada, nom apelasse del- 
ia ao tempo, que per Direito he assinado 
pera apelar, ella passaria em cousa jul- 
giiada, e ficaria Jirme, assy como se fos- 
se bem Julguado. E esto ha luguar nos 
jeitos Cives, ca nos feitos Crimes devem 
os Juizes apelar sempre em todo caso por 
parte da Justiça, ainda que as partees 
nom apelem, segundo ao diante mais com- 
priJumente Diremos no quinto Livro, 
honde entendemos tratar dos Crimes.n Ibi- 
dem, p. 3. 

— O direito d'um panno, d'um estoffo, 
etc., o lado oppostq ao avesso, a face ou 
lado principal. 

— Os direitos, imposições, contribui- 
ções exigidas por leis espcciaes, etc. 

— Direitos de mar, os que se pagam 
das cousas que vêm ás praias lançadas 
pelo mar. 

— Em Historia de França. Declara- 
ção dos direitos do homem, declaração 
feita primeiramente sob fôrmas puramen- 
te theoricas por Condorot, Pitin, Lieyes, 
Mirabeau, Carnot, Robespicrre, etc., e 
proclamada no mez do agosto de 1789, 
sob a fôrma de decreto legislativo, como 
base primaria da legislação social. Pro- 
clamando os direitos do homem, a Fran- 
ça seguiu o exemplo da America do Nor- 
te, que tinha feito essa declaração em 
1776. 

— Direitos de porto, as imposições quo 
pagam os navios nos portos por ancora- 
gem, pharoes, tonelagens, o outros que va- 
riam segundo os differenites portos. 

— Direitos reaes, são aquelles quo têm 
por objecto os bens de raiz. As hypothe- 
cas, o direito d'habitação, as servidões, 
o usofructo, etc. constituem os direitos 
reaes. 

— Direitos incorporeos, os créditos, og 
direitos e as acções quo cada um tem so- 
bre terceiros. 

— Ao direito, de frente. 
Levando como em rodeio 
A vistii íUiuelle lugar, 
Pola naõ poder fitar 
Ao direito. 

PRAMC. R. LOBO, O DESKNOANjVDO. 
— Ir ao direito, seguir em direitura. 
Mna seja como quer, isto estil feito 
Antes que a nos falar outra se afoute, 
Fujamos por aqui mais no direito. 

IDEM, 1'H1JIAVERA. 

— Ter o seu, direito, a sua razão do ser. 

Piques tu saò, que em eíTeito 
O mais tudo tem emenda : 
líoniom tem-lho o preço feito, 
Tenha a vid.i o seu direito, 
Perca-se embora a fazenda. 

IDKM, ECLOQAS. 

— Contra a força não ha direito. 
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Onde força ha perdemos direito; 
Que o fino peccado lia de ser de vontade, 
Formando desprezo contra a Magestude; 
E nào serào nossos, se for d'outi'o geito. 

GIL VIC., AUTO DA UI&T. DE DEUS. 

Ó maldito Belzebu, 
Quem te deu a ti poder 
Que atormentasses tu 
Nenhum homem nem mulher, 
Sem ter direito nenhum ? 

IDBM, AUTO DA CANANÊA. 

Niato consiste a ley, nisto o direito. 
ANT. FEKK., CARTAS, 1ÍV. II, H. 2. 

— Syn. : Direito, Justiça. O direito é 
o objecto àsk jimtiqa; a justiça ó a confor- 
midade das acções com o direito ; o pri- 
meiro muda, a segunda nunca varia. 

DIREITÚRA, s. f. (üe direito, com o 
suflSxo «ura»). Via recta; o caminho, via- 
gem sem digressão, nem desvio. — Ir 
em direitura á Índia. — Vir em direitu- 
ra de Paris a Lisboa. 

— Direiteza de um corpo qualquer. — 
— A direitura da regoa ou taboa. — 

Direitura de um tronco de arvore. 
— Estado do que é direito, que não 

tem curvas ou torcicollos. 
— Correnteza, alinhamento. — Direi- 

tura de casas, de ruas. 
— Enfiam-se na mesma direitura a 

harra e o canal. 
— As portas dos saldes estão na mes- 

ma direitura. 
— Face, lado direito. 
— Figuradamente: Rectidão, inteireza, 

probidade, integridade. — nAs virtudes 
se chamão direitura do coração.» Diogo 
Paiva de Andrade, Sermões, Part. ii, 
p. 12. 

— PI. Pensões miúdas, a que actual- 
mente se dá o nome de forragens, ou 
miunças, e que antigamente eram pagas 
pelo emphiteuta além do foro principal e 
sabido. — dHum maravidim de Direitura: 
meio maravidim de serviço: « quarta de 
maravidim de Permissa: e xviii Dinhei- 
rosde Pedida, v Documento do século XIII, 
em Elucidario. — «Por Direituras huma 
teiga de centêo, e huma de trigo, e hum 
soldo.D Documento de 1227. — «Acha- 
mos, que o Vigário, e Raçoeiros avião 
d'aver xiil moyos, e tres quarteiros de 
centêo, e LX rp,oyos de vinho, e ameyada- 
de das meuças, e das Anniversarias, e 
das Mandas, e das Direituras cada hum 
anno, E assi o julgamos por sentença, que 
as ajam pera sempre.d Ibidem, de 1334. 

— Direito, imposto, tributo.— lOutro 
sy tomem conhecimento detodolos aggravos 
e dapnos, que os lavradores receberam, ou 
receberem desses Fidalgos, e dos seus so- 
bre as palhas, e lenhas, e herias, e pra- 
dos, e pacigoos,e lavoiras, e tapagens; e 
se lhes levam mayorea fôros, ou rendas, 
ou direitos, ou, direicturas, ou rendas dos 
Casaes, e herdades ; e doutras cousas que 
aquello, que lhes per direito, ou foro, ou 
costume antigo devem de levar: e esto se 

entenda quando se lhes aggravarem os la- 
vradores dos ditos Fidalgos, e dos seus 
das cousas sobreditas.» Ordenações Affon- 
sinas, Liv. i, Tit. 25, § 4. 

DIRÉITURÉIRO, A, adj. (De direitura, 
com o suffixo «eiro). Recto, que practíca 
direitura; inteiro, cheio de probidade, in- 
flexivcl, justo.— aO teu coraçom non he 
direitureiro ante o Smhor.» Actos dos 
Apostolos, cap. 8, v. 2, em Inéditos de 
Alcobaça. 

DIRIGÍDO, part. pass. de Dirigir. Gro- 
vernado, regulado, que recebe uma direc- 
ção. —As suas vistas são dirigidas para 
o oriente. 

Mas qi\e fazer ! A noite veiu ; a um proximo 
Olival me levará incerto piisso, 
E na Boidào, minha nhna ae intranhuva 
Em peu»araeiit')3 vagos, ein projeetos 
Mais vagos... Uia corcel vejo pascendo 
Iinbridudo, e moirisea sella tinlia : 
Era o meu fiol Adir : chamcio. corre 
A mira alegre, extende-ae abaixando 
O alto costado, como convidando-mo 
A mont:U-o.—Hesitei... mas dirigido 
Por occulto jíodêr não é meu fado V 
Montei, partimos ; trouxe-me a estes paços. 

OAIIRET, D. BKANCA, C. Y, Cap. 19. 

— Trabalhos dirigidos com intelligen- 
cia. 

— Um mancebo mal dirigido nos seus 
estudos. 

— Submettido a um director de con- 
sciência. — Dirigido por um bom padre. 

— Recorrido. — Tinham-se dirigido ao 
superior. 

— Remettido, enviado, mandado.—Eu 
tinha-lhe dirigido os meus papeis, 

— Transmittido.—Foi-lhe dirigida uma 
ordem, uma instrucção. 

DIRIGIR, V. act. (Do latim dirigere). 
Regular, reger, administrar; governar, 
conduzir, guiar.—Dirigir im estabeleci- 
mento.—Dirigir uma obra, uma negocia- 
ção. 

— Dirigir os negocios do estado. 
— Dirigir uma companhia, uma casa 

de educação. 
— Figui-adamente: Sómente o seu in- 

teresse é que o dirige. 
— Dirigir suas paixões, regulal-as. 
— Dirigir o consciência de alguém, ser 

o seu director da consciência. 
— Termo de Casuística. — Dirigir a 

intenção, instruir nos meios de evitar a 
culpa. 

— Dirigir a mão do que aprende a es- 
crever. — Dirigir o braço de quem faz al- 
gum exercido. 

— Dirigir expedição. — Dirigir opera- 
ç3es militares. 

— Indicar, mostrar o caminho que se 
deve tomar. 

— Instruir sobre os meios de conse- 
guir. 

— Encaminhar, endereçar, mandar, 
enviar, transmittir. — Dirigir uma carta 
a alguém. —Dirigir ordens, instrucçòes. 
— Dirigir-lhe as suas supplicas. 

— Dedicar. — Dirigir obra, producçao 
litteraria. 

— Volver, voltar, mover. — Diriji^ os 
olhos para alguém, ou para alguma cousa. 
— Dirigir os passos a qualquer parte, ou 
ptara algum logar. 

— Termo de Astrologia. Tirar uma ou 
muitas dirccções. 

— Dirigir-se, v. refl. Tomar uma di- 
recção, cncaminhar-se. —Dirigiu-se 
a cidade. — Dirigiu-se a casa do seu pfO- 
tector, quando foi interrompido na direc- 
ção que levava. ' . 

— Dirigir-se a alguém, ir ter com al- 
guém. 

— jíls suas palavras dirigem-se a 
se acha disposto a ouvil-as. 

DIRIMÈNTE, adj. 2 gen. (Do latim d»- 
rimens, entis, de dirimere). Termo 
reito. Que annulla, dissolve. —• Impedi' 
mento dirimente, impedimento que i®' 
porta a nullidade do matrimonio já con- 
traindo. 

— A Igreja considera os gráos de am" 
nidade, como impedimentos dirimentes do 
matrimonio. 

— Por extensão : Razdes dirimentes. 
DIRIMIDO, part. pass. de Dirimir. Dis- 

solvido, annullado. — Matrimonio difi' 
mido. 

DIRIMÍR, V. act. (Do latim dirimere)- 
Regular, separar, decidir, acabar. —■ p'" 
rimir duvidas. — Dirimir controvérsia^) 
terminal-as. 

— Desfazer. — Dirimir a sociedade,-^ 
As differenças de cor nas raças não dif* 
mem a irmandade. 

— Annullar, dissolver, apartar.—• '5'^" 
diversos os impedimentos que dirimem " 
matrimonio. 

DIRIV... As palavras, que não se acha* 
rem com Diriv..., busquem-se com D®' 
riv... 

f DIRK, s.m. Punhal que usam os mO®' 
tanhezes de Escossia. 

DÍRO, adj. m. (Do latim dirus). Teí' 
mo de Poesia. Cruel. 

t DIRRHOMBOÉDRICO, A, adj.ÇDo gr®' 
go dis, deus, e rhomboédrico). Termo d® 
Mineralogia. Que é produzido pela reii' 
nião de dous rhomboédros similhantes."^ 
Crystal dirrhornboedrico. 

t DIRRHYNEO, A, adj. (Do grego di^ 
dous, e rhi/nghos, bico). Termo de ZoolO' 
gia. Que tem dous bicos. 

DIRUIR. Vid. Derruir. 
DIRUPTÍVO, A, adj. (De di, e do lat»» 

ruptum, suffixo de rumpere). Termo de 
Pathologia. Que produz a ruptura. — 
ria dentaria diruptiva, aquella que s® 
estende obliquamente para baixo, e dei- 
xando intacta a coroa, que, n'ura dado 
momento, se separa pela ruptura da rai2' 

DIS,... prefixo latino, tornado 
guez, que significa separaçãç, divisaO) 
como em distrahere, distrair. E o mesfflO 
que o prefixo di..., e os etymologistas la- 

I tinos consideram-no como derivado 
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grego dia. Este prefixo tem algumas ve- 
zes tanto em latim como em poiiuguez, 
o sentido negativo: dissimilhante, dissi- 
mular. 

DISBARÁTE, Vid Disparate. 
DISCANTAR, V. act. (De dis, e cantar). 

Termo Poético. Cantar em verso. 
DISCEPTAÇÃO, s. /. (Dó latim disce- 

ptatione). Termp Didactico. Discussão de 
viva voz, ou por escripto. 

_DISCERKÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
discernens, discernentis, part. act. de dis- 
cernere). Que distingue bem, que diífere 
o bem do mal, etc. 

discernido, part. pass. de Discernir. 
DISCERNIMÊNTO, s. m. (Do thema dis- 

cerne, de discernir, com o suffixo «men- 
^0»). Acçào e eíFeito de discernir. 

Critério, penetração, juizo recto que 
®e faz das cousas, distinguindo-as de ou- 
tras com que se poderiam confundir. 

discernir, V. act. (üo ktim discerne- 
Distinguir, diíferençar uma cousa de 

outra, julgar d'ella por comparação, com 
discernimento. 

DISCINGIR, Vid. Descingir. 
Disciplina, «. /. (Do latim disdpU- 

Ensino, educação, instrucção. — «Fe- 
^icidade rara, que poderamos contar imi- 

na disciplina daqitelles tempos em que 
vião nas emulaçoens do valor sem con- 

^i^adiçào os acertos.y> Fr. Domingos Tei- 
xeira, Vida de D. Nano Alvares Pereira, 
Liv. n. 

— Arte, faculdade, sciencia. 
— Disciplina militar, regulamento, rc: 

gra, ordem que devem guardar os mili- 
tares, 

■—Disciplina estoica, a pbilosophia es- 
toica. 

— Instrumento de cordas, de cadeias 
de arame, de tiras de couro, etc., para 
castigar alguém, ou com que os peniten- 
tes se açoitavam a si mesmos, por mor- 
tificaçào. — <!.Esquecem-lhe os cilicios, & 
discipliaasjpor cima, dos hofetes na casa das 
'^^zitas.í) Francisco Llanoel de Mello, Apó- 
logos Dialogaes, p. 161. 

— Z>ai'disciplina.s, açoutar alguém, por 
Castigo, com ellas. 

■— Tomar disciplina, açoutar-se. 
— A pratica em artigos religiosos, no 

Culto, governo, policia.— uMays essa es- 
'^nda ereyta é a nossa vida no segre, que 
® ^rtyta ao ceo por homildade de coraçon 
fí nostro Senhor ; mays os lados d^essa es- 
'^(ída dizemos os nossos corpos e alma, nos 
iuaes lados desvairados grãos d'omildade, 
^ de disciplina pelo guiamento de nostro 
^^nhor acendemos. í> Regra de S. Bento, 

7, em inéditos d'AIcobaça. 
disciplinado, part. pass. de Disci- 

plinar. 
DISCIPLINADÔR, s. m. (Do thema disci- 

^'na, de disciplinar, com o suffixo «dor»). 
^ que disciplina. 

DisciplINANTES, s. m. pl. Os que se 
disciplinam. 

voL. 11 — 132 

1.) DISCIPLINAR, adj. 2 gen. Concer- 
nente á disciplina. 

2.) DISCIPLINAR, V. act. (Dedisciplina). 
Ensinar as regras c preceitos de alguma 
arte ou profissão; instruir. 

— Açoitar, castigar com disciplinas, 
flagellar. 

—Disciplinar-se, V. refl. Açoutar-se cora 
disciplinas. 

DISCIPLINÁVEL. adj. 2 gen. (Do dis- 
ciplina, com o suffixo naval».) Que é ca- 
paz de se submetter á disciplina. — «Ia 
nam chamauam Barbaros, nem saluagens 
aos moradores das pobres ilhas, mas fe- 
ras mais brauas que tygres, e menos dis- 
ciplinaueis que dragões; entre os quais 
a conuersaçam, e vida, quando lhe per- 
doasem, seria pena, e tormento i^ual ao 
da mesma morte.Lucena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 8. 

DISCÍPULA, s. f. (De discipulo). A 
que aprende alguma arte ou sciencia. 

DISCIPULÁDO, s. m. (De discipulo, 
com o suffixo «ado».) O tempo que al- 
guém é discipulo, e aprende uma scien- 
cia ou arte liberal. 

DISCIPULAR, adj. 2 gen. (Do disci- 
pulo, com o suffixo ■iar».)0 que perten- 
ce aos discípulos. 

DISCÍPULO, s. m. (Do latim discipu- 
lus). Pessoa que aprende com um mes- 
tre alguma sciencia, ou arte liberal. — 
«Conheci um monge chamado frei Cypria- 
no, natural de Myragaya. Foi este con- 
discipulo do mestre frei Ignacio de Jesus, 
em Basto, onde lia philosophia o mestre 
frei Isodorode Santa Anna. Encontraram- 
se os discipulos em ferias, e como jrei 
Cypriano andasse com solideu e occulos, 
perguntado, respondeu ao condiscipulo: 
Amigo, isto é propter farsollam.» Bispo 
do Grão Pará, Memórias, p. Ií37. 

—Sectário, o que segue ou ensina a 
doutrina de uma escola antiga ou mo- 
derna ou de ura professor celebre, etc. 
— Aristóteles j'oi discipulo de Platão. — 
S. Chrysostomo foi discipulo de Libanius, 
que era um famoso sophista. 

— Os discipulos de Jesus Christo, os 
apostolos escolhidos por elle, para prega- 
rem, e propagarem o Evangelho. — «Eja 
muy gastado dapeqonha, que auia dias lau- 
raua, faltando-lhe as forças pera visitar 
os Christãos (Como se conta que o fazia 
na sua derradeira idade o discipulo, a 
quem amaua Jesus) assi elle se mandaiia 
leuar lançado sobre um lençol a hombros 
de homens, porque d'outra maneira nam po- 
dia ser, e assi corria todos os lugares pe- 
las igrejas, e casas dos particulares, dou- 
trinando-os.D Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Lir. v, cap. 1 — aNam 
bastando pera os desenganar, nem a es- 
trema humildade com que Christo mandou 
seus discipulos ao mundo tam longe, e fo- 
ra da amhiçam das cortes; nem a since- 
ridade, com que elles pregauam, e man- 
dauam pregar aos Christãos toda a obe- 

diência aos Principes, como consta das car- 
tas de 8. Paulo aos Romanos, e a Tito, e 
da primeira Canonica de S. Pedro, e do 
que 8. Inácio escreuia aos de Esmyrna.» 
Idem, Ibidem, cap. 22. — aE isto mes- 
mo nos ensina hoje a todos, sobindo os 
tres discipulos ao alto do monte para 
nelle lhes dar vista de sua gloria, mos- 
trandonos nisso, que o caminho mais certo, 
(& hõroso, para a podermos alcãçar, l>e o 
sojrimento dos trabalhos, e tribulaçoens.» 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
foi. 46, col. 1. — «Que considerando Ra- 
bano diz assy: Delectabate os culmen ho- 
noris, sed prius debebant exercere via 
laboris: quer dizer: os dous discipulos, 
cobiçosos das honras, que desejauão, afou- 
taranse a pedilas: mas o 8enhor lhes en- 
sinou o caminho mais seguro por onde as 
podião alcançar, que era padescendo por 
seu amor: isso quer dizer, Potestis bi- 
bere calicem?» Idem, Ibidem, foi. 52 v, 
col. 1. — »E ordenou assi isto não so- 
mente por atalhar as enuejas que podião 
resultar nos outros discipulos, lendo o 
grande fauor que o Senhor fizera a sós 
estes tres.i Idem, Ibidem, foi. 54, col. 2. 
— a Trabalhemos pois por nos enriquecer 
de virtudes, & por vencer as tentaçoens, 
não aja trabalho que nos acobarde na con- 
quista do Ceo, & grande prêmio a que as- 
piramos : baste a certeza delle pera asse- 
gurar nossas esperanças, nem nos atemo- 
rise serem tão poucos os escolhidos, pois 
todos somos chamados: & pera todos Christo 
aparelha a gloria de que oje deu mostras 
a sós tres discipulos, & em jim a todos 
nos offerece nesta vida a graça com que 
ella se alcança.Idem, Ibidem, foi. 55 
V., col. 2.—«Discipulos meus, não sejais 
tão limitados na misericórdia, nem tão 
sentidos nas offensas que vos Jizerem: de 
mim vos certufico, que estou prestes pera 
buscar a quem me agraua em todas as ho- 
ras do dia.D Idem, Ibidem, foi. 69, col. 
1. — «Pois como vemos neste Euangelho, 
em quanto os discipulos de Christo foráò 
huns pobres pescadores, & se não occupá- 
rão mais que no seu barco, & redes, não 
lemos que ninguém os arguisse de peccado, 
ou notasse de falta alguma: mas tanto 
que o Senhor os trouxe a si, & lhes deu 
poder de fazer milagres, & autoridade de 
poderem ensinar, S pregar ao pouo, logo 
ouue phariseos que lhes acharão faltas, c& 
os notarão de transgressores, & pouco ob- 
seruanles das iradiçoens dos antigos. Quaro 
discipuli tui transgrediunturtraditiones sc- 
niorum?» Idem, Ibidem, foi. 96, col. 2. 
— «7iV«o os discipulos sagrados, diz Ma- 
chario, os olhos da Igreja: erão a luz do 
mundo, assi puderão logo os phariseos 
enxergar nelles estas venialidades, porque 
até os pequenos argueiros offendern & per- 
judicão á vista.í> Idem, Ibidem. — «O que 
se confirma bem, com ve^' que até os pha- 
riseos procurarão achar faltas nos disci- 
pulos de Christo, dizendo. Quaro discipuli 
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tui, (Êc.» Idem, Ibidem, foi. 47 v., col. 
2.— «Ora a substancia das queixas, & ca- 
pitolos que os phariseos trasiam contra os 
discipolos do /Senhor, era diserem que não 
lauauão as mãos quando sc punhão ú 
mesa, no principio de todas as iguarias 
que a ella vinhão, como era antiguo cus- 
tvme entre elles, notandoos nisso não só 
de imperfeitos, mas de transgressores das 
ceremonias, (È estilos recebidos de todos.^ 
Idem, Ibidem.— <iE não só tratauam os 
phariseos de arguir nisto de imperfeitos 
aos discípulos, mas principalmente a seu 
santissimo mestre Christo nosso senhor, E 
por isso imagino que fizeraò a força da 
queixa que tinhaõ em estas palauras que 
disserão.» Idem, Ibidem, foi. 99, col. 2. 
— «Este foy o fundamento, & principal 
motiuo com que estes phariseos formarão 
queixas dos discípulos do Senhor, que lhes 
naõ sofria o coração veremnos a elles, <& 
a seu santissimo mestre, tam estimados, 
& honrados de todos, parecendolhes que 
era menoscabo seu, & que perdido muito de 
seu creditocò elles.7> Idem, Ibidem, foi. 99, 
col. 1-2.—nisto mesmo acòteceo oje aos pha- 
riseos, os quaes procurárão acusar aos dis- 
cípulos sagrados julgãdoos por imperfei- 
tos, & trnsgressores das ceremonias, & tra- 
di^es dos antigos: fazendo muito caso de 
que naõ lauauaò os discípulos do Senhor 
asmaõs quando se punhaõ á mesa.n) Idem, 
Ibidem, foi. 101 v., col. 2.— tAssi digo 
que procurou Christo nosso Senhor cofun- 
dir, & enuergonhar aqui aos phariseos cõ 
a reposta que lhes deu, porque conheceo a 
malicia de seus corações, & o danado ani- 
mo com que arguião de pecado a seus sa- 
^raáos discípulos. «Idem, Itidem, foi. 103, 
col. 2.—dliaro exemplo desta verdade fo- 
rão os termos que Christo nosso Senhor 
hoje guardou com os phariseos, porque 
vendo que vinhão apostados a maldizer, 
& murmurar de seus discípulos, os repre- 
hendeo de sorte que os enuergonhou, & con- 
fundia, mostrandolhes que erão transgres- 
sores da ley de Deos, & menos prezauão 
seus diuinos mandamentos por ohseruarem 
as supérfluas, & impertinentes tradiçoens 
de seus antepassados.» Idem, Ibidem, foi. 
103 V., col. 2. 

— Termo do Musica. Os modos baixos 
do canto-chão: são 2, 4, ü, 8. 

Disco, s. m. (Do latim discus). Espé- 
cie de cliapa muito pesada, ordinariamente 
de pedra, algumas vezes de ferro, de for- 
ma redonda e achatada, com que os an- 
tigos se exercitavam a atiral-a ao ar. 

— Nome dado gei-almente a um corpo 
solido, delgado, de fôrma circular, tendo 
duas superlicies paralellas. 

— Termo d'A8tronomia. O corpo re- 
dondo do sol, ou da lua, tal como se apre- 
senta á nossa vista. — O disco da lua. 

— Termo de Botanica. A parte da su- 
porficie d'uma folha que se acha compre- 
liendida entre as bordas. — «ils folhas 
comprimidas (compressa), são siccculentas 

ou carnudas, mas nos dois lados margi- 
naes e longitudinaes oppostos são hum 
tanto esmagadas e chatas de modo que o 
disco fica hum tanto mais elevado e pol- 
poso.y> Avellar Brotero, Compêndio de Bo- 
tanica, Tom. I, p. G9. 

DISCOBRÍR, Vid. Descobrir.—nEposto 
que os de uma banda não sabião quem eram 
os da outra, estavam todos tão contentes 
e confiados de se acharem assim juntos, 
que cada uns cuidavam que a outra parte 
seria mais fraca; porem não sabiam que 
dissessem a não lhe descubrirem o pera 
que alli foram trazidos. Estando neste 
cuidado, abriram as portas da torre, e 
saíram delia duas donas, a uma acompa- 
nhada como pessoa de preço, a outra só 
sem mais companhia que um pequeno don- 
zel.i Francisco de Moraes, Palmeirim d'In- 
glaterra, cap. 37.—«Mas os homens, e os 
Anjos só por aquella hora, e momento que 
sam visitados, e inuestidos do diuino rayo, 
alcançam das cousas, que dissemos, tanto, 
quanto lhes elle discobre d'ellas. Está o 
espirito de profecia sogeito aos Profetas, 
como escreue S. Paulo: mas esta sogeiçam 
os santos a entendem da pregaçam somente, 
e communicaçam das cousas reueladas.yi 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
V, cap. 6. — (íA este tempo, faltando elle 
ja quasi a dom Francisco pera se recolher 
á sua justa, vinham os Mouros discobrin- 
do, repartidos em dez fileiras, as noue de 
seis nauios cada huma: e a de diante de 
tres Galeotas da Turcos em companhia da 
lanchara do general intitulado liey de Pe- 
dir. Que tomando logo á nossa jjrimeira 
vista Jogo de ira, e sanha mandou o des- 
sem também furiosamente a toda a arte- 
Iharia.^ Idem, Ibidem, cap. 14. 

DISCOBÉRTO.^arí. pass. irreg. de Dis- 
cobrir. — «Que justo era fosse per ella 
nomeado, e honrado, pois Deos o escolhia 
por vaso, ou instrumento pera a levar com 
tanta honra, e nome per aquelles termos, 
e jins de todo o díscoberto. Que foy tam- 
bém a rezam, porque nos deteuemos hum 
pouco mais com o mesmo Paulo de santa 
jé.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 19. 

DISCÓIDE, adj. 2 gen. (Do grego dis- 
lios, disco, e eidos, fôrma). Termo Dida- 
ctico. Que tem a fôrma do um disco, ou 
d'uma esphera achatada. 

DiSCOLO ou DYSCOLO, adj. Rebelde, 
indócil, contumaz, obstinado, incorrigi- 
vel; que é perturbador da paz. 

DISCOMMODIDÁDE. Vid. Descommodi- 
dade. 

DISCÓMMODO. Vid. Descommodo. — 
uSahio de Madrid, & chegou a Lisboa, 
sem que de sua vinda lograsse, senão o 
discomodo do Conde da Castanheira.v 
Francisco Manoel de Mello, Epanaphoi'as, 
p. 14. 

DISCONCORD... As palavras, que co- 
meçam por Disconcord..., busquem-so 
com Descoucord... 

DISCONFÓRME. Vid. Desconforme. 
DISCONV... As palavras, que começam 

por Disconv..., busquem-se com Desconv. ■ • 
DISCORDÂNCIA, s. /. (De discorde, com 

o suffixo «ancía»). Discrepância, contra- 
riedade, diversidade, desconformidade de 
umas pessoas ou cousas com outras. 

discordante, adj. 2 gen. (Do latim 
discordans, cZtscoráaníis^ part. act. ãe dis- 
cordar e). Que discorda. 

DISCORDANTEMÈNTE, adv. (De discor- 
dante, com o suffixo «mente»). Com dis- 
cordância. 

DISCORDAR, V. n. (Do latim discorda- 
re). Desentoar, cantando. 

— Não conformar nas opiniões, von- 
tades, etc. 

DISCORDE, adj. 2 gen. (Do latim dis- 
cors, discordis). Que não está de accor- 
do, desconforme, discrepante, opposto.— 
aRudeza e pequice não ha fidalguia 
discriçam que lhe dê verdadeiro lustre si 
nam huma sombra de bò ensino: sam nd' 
turalmente mal sofridos e discordes, 
a paz está na prudência, v D. Joanna da 
Gama,Ditos da Freira, p. 48 (ed. de 1872)- 
— uSam tam mãos companheiros os 'Vi' 
cios, que os que os tem perdem o tino à<i 
razam, andam discordes, trazem os spi' 
ritus inquietos, a consciência lhes 
roendo o repouso.n Idem, Ibidem, p. 

— Dissonante, desafinado. 
DISCORDEMÈNTE, adv. (De discorde. 

com o suffixo «mente»). De uma manei' 
ra discordante. 

DISCÓRDIA, s. f. (Do latim discordi<i)- 
Falta de concordia, desavença, disse»' 
são; opposição de vontades, contrarieda* 
de de opiniSes ; desunião de ânimos. 
«Sobre isto he tam pouca fé, que se 
dam, e tem entre si, tantas as sospeii'^'' 
o odio, a discórdia, a inconstância, 
como fronteiros e imigos viuem em cont^' 
nua vigia huns dos outros, v Lucena, viO 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 

Entro as damas gentis da corte ínglcza 
E nobres cürteziíos, acaso um ciia 
Se levantou discórdia cm ira accesa, 
Ou foi opini.ào, ou foi poríiii. 

cAu., Lus., c. VI, est. 4!. 

Este, que soccorrcr-lhe nào queria. 
Por não causar discórdias intestinas, 
Lhe diz : Quando o direito pretendia 
Do reino lá das terras Iberinas. 

IDEII, IBIDEM, C. VI, CSt. 48. 

Entre tanto a Discórdia encara a port'''' 
Do grande Piesidenfe do Cabido. 
A tempo qun estirado, a perna solta, 
Sobre um molle Sofá, dorinia a scata, 
Roncava mui folgado, e cada rouco 
A graude sala estremecer fazia. 

DINIZ DA CKUZj IIYSS01'E, Cap. 2. 

Tanto foi da Discórdia o fóro iaflaxo • 
Caminhantn, que vê súbito raio, 
Ante seu3 pé» c iliír, ferindo a terra, 
Tào suspenso niloíica, tào confuso, 
Como o grave Prelado... 

ID£M, IBIOHM. 
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DISGORRÊR t>. n. (Do\^i\va. discurrere). 
Vagar, decorrer, ir, andar em varias di- 
recçSes, por vários lugares.— <íE sabida 
a, nova em toda a Corte como o Empera- 
dor era partido sem saber a que parte, 
alguns poucos Cavalleiros, que na Corte 
estavaò, começaraõ a discorrer por todo o 
Império em sua busca, de maneira que fi- 
cou a Cidade de Constantinopla em poder 
de mulheres, que enchiaõ aquellas casas 
de muitas lagrimas, suspiros, e outras 
nagoas, que nos taes tempos a dor lhes 
ensinava.y> Barros, Clarimundo, Liv. ii, 
cap. 25. 

Vae-te ao longo das Costas discorrendo, 
E outra terra achar As de tniiis verdade, 
Lá quaai junto d'onde o sol ardendo 
IgHíilaodiii e noite ern quantidade ; 
Ali tua Frota alegre recebendo 
Um Rei, com muitas obras de amisade, 
Grasaih.ido seguro te daria, 
E para a índia certa a sábia guia. 

CAM., Lüs., c. II, est. 63. 

— Correr, ter corrente para alguma 
parte. 

— Seguir a ordem da natureza. 
— Discursar, raciocinar sobre alguma 

matéria mentalmente, ou fallando ou es- 
crevendo. 

— Examinar. 
— V. act. Ir, correr com varias direc- 

çòes, 
— Vagar por vários logares. 
— Tractar, expôr. 
DISCRÂSIA ouDYSCRASIA, s.f. Termo 

de Medicina. Máo temperamento, altera- 
ção dos humores, máo estado de saúde. 

DISCRASIÀDO ou DYSCRASIADO, adj. 
Que tem dyscrasia. 

DISCRÉDÍTO. Vid. Descredito. 

O temor por níitureza 
De iiudheres em mudanças 
lie de cíiutclla, e fraqueza, 
Por em forte as eíiperiinças, 
E cm discredito ti linneza : 
Quem poem tudo em condição 
De ou seria, ou iiaõ seria, 
Tira á fé preço, e valia ; 
Pois em credito, e razaõ 
Mais merece quem se fia. 

FKANO. n. LOBO, PRIMAVERAS, p. 295. 

discrepância, s. f. (Do latim dis- 
<^'>'epantia). Discordância, desigualdade. 

— Diífcrcnça que resulta da compara- 
ção de diversas cousas entre si. 

DISCREPANTE, adj. 2 gen. (Do latim 
^iscrepans, antis, part. act. de discrepa- 

Que discrepa. 
—- Loc. LAT. ; Nemine discrepnnte, 

Unanimemente. 
DISCREPAR, V. act. (Do latim discre- 

pare), yer diverso, dissimilliante, con- 
trario, desigual, differir. 

'— Não se conformar. 
— Discordar, desconcordar, dissentir 
opinão, do caracter, do parecer de ou- 

'>"0, etc. 
DISCRÉTAMÊNTE, adv. (De discreto, 

o suffixo «mente»). Com discripção. 

DISCRETEAR, V. act. Fallar discreta- 
mente. 

DISCRÉTÍSSIMO, adj. superl. de Dis- 
creto. 

DISCRETO, adj. (Do latim discretus). 
Que tem discripção, em que ha discripção; 
judicioso, avisado. 

Gir. Pois digo-vo-la verdade : 
Passaros hei de vender ? 
Olhae aquella piedade! 

Via. Senhora minha Juliana, 
Peço-vos que me falleis 
Discreta palaciana, 
E dizei-me que vendeis. 

GIL VIC,, AUTO DA TEIRA. 

— «.E see acertam de ser discretas he 
gram recrearam per a quem as conversa', 
tal amisade como esta se se podesse com- 
prar, eu seria mais pobre do que sou, 
porque sempre me acho necessitada d'el- 
las.D D. Joanna da Gama, Ditos da 
Freira, p. 51 (ed. de 1872). — «Os j)o- 
bres se sam discretos teem em si hum 
triste encolhimento, e nam ousão a sayr 
da baynha e metem-se em si como hum 
caracol na concha: derriba lhe as asas do 
coraqam a pobresa, e doe lhe ver nella es- 
tar a sciencia desluzida; isto humana- 
mente, que os que sam spirituaes nam os 
tem suas payxões presos, nem ha adver- 
sidade que lhe afogue a liberdade.d Idem, 
Ibidem, p. 53.— aMas emfím não concluiu 
com disparate, similhante ao de um poeta 
que fechava um soneto de boas festas; e 
fallando de uma moça doente e nada ga- 
lante, e menos enfeitada ou discreta, con- 
cluia: Essa divina flor, D. Maria !y> 
Bispo do Grão Pará, Mçmorias, p. 70. 
— «Estas (criadas) costumam ser discre- 
tas, musicas, comedíantas, sabem fazer 
toucados estravagantes; bordadoras, cos- 
tureiras, etc., e com o cebo das boas ha- 
bilidades enfeitição as senhoras.-n Francis- 
co Manoel de Mello, Apologos Dialogaes. 

Que Tiree, a mais discreta, a mais formosa 
Ninfa, que o Tejo estima, 

De sangue illustre, geração famosa, 
A quem mais alta rhna 

Fará eternamente gloriosa. 
J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 301 (3.° od.). 

— «Leu Oriano o papel muito de va- 
gar, e disse ao companheiro: Em verdade 
que está a carta muito hem escrita, po- 
rém me parece mais triste, que amoroza; 
e mais discreta, que affeiçoada; e se pela 
experiencia eu tenho voto 7ia matéria, ain- 
da me~ alargára mais, e me doera menos / 
porque damas naõ se querem namoradas 
com cuidados alheios ; e estimad mais que 
á sua vista se percaò todas as lembran- 
ças, que haver no coração, que cativão, 
algumas que o inquietem. ^ Francisco Ro- 
drigues Lobo, O Desenganado, p. 15. 

Nào sabia ser galante. 
Ser discreto, servir damas, 
Ser liberal, ser briozo, 
Gastar ouro, vestir galas. 

franc. hodr. lobo, o desenganado, p. 19. 

— tMais 0 amava perseguido, do que 
o cubiçara poderozo, buscando occazião 
na liberdade daquelle sitio para o seu 
segredo com a sua fiel criada, e discre- 
ta conselheira, lhe escreveu a carta que 
se segue.D Idem, Ibidem, p. 40. — «Ou- 
vindo-a Arcelio disse para os pastores: 
Certamente, amigos, que podeis com mais 
razaô estimar esta pastora por discreta, 
que tratalla mal por desavizada, porque 
jala tam bem, que naõ merece ser julgada 
tam mal.T) Idem, Ibidem, p. 90.—«E em 
quanto o hortelão acodindo a seu exerci- 
do quiz pelo frio da manhã ^egar as 
hervas, e boninas, lhes falou desta ma- 
neira: Muito, folguei de vos ouvir a noite 
passada, ainda que me cauzou primeiro 
sobresalto a novidade de tam discretas 
cantigas, que respondem mal ao traje que 
vestis; e o mesmo acho agora no vosso 
parecer.D Idem, Ibidem, p. 192. — 
« Que esse mesmo amor, senhora, he grande 
mestre em qualquer sujeito; tudo ensina, 
e faz capaz de tudo a quem o serve,m6r- 
mente aos rústicos para saberem sentir, e 
declarar sua pena: e não he muito que 
aos pastores fax^a discretos, ywewi ao» pas- 
saros faz muzicos, ás feras forçozas, ás 
aves ligeiras, ás plantas galantes, aos 
valles amenos, aos prados floridos, e até 
ás penedias graciozas; que enfrea os ven- 
tos, suspende os rios, amansa as ondas, 
muda os montes, e faz arder de amores 
as estrellas.D Idem, Ibidem, p. 193. — 
«Sobre o sentido dos versos, a formozura 
dos cabellos, e a tençad das cores da tran- 
ça, com que vinhaò atados, tiveraõ mui- 
tas, e discretas duvidas, e repostas; em 
fim das quaes lhes disse Oriano: Não me 
atrevera a fiar tanto de mim por melhor 
que conheço a ventura, que, dando-lhe ou- 
vidos, me não levassem traz si o dezejo 
esses favores; que não pôde haver receio, 
que á sua vista possa nada com a vonta- 
de.r> Idem, Ibidem, p. 206.—«Esta pas- 
tora, que vos respondeu, chama-se Dari- 
cia; e melhor lhe está o nome, que a for- 
mozura: he assaz discreta, mas nunca 
foi avizada dos cazos de amor; teve-lho 
nesta ribeira muito grande hum pastor, 
a que chamavao Mendino, montanhez no 
trajo e no parecer, mas no entendimento 
nenhum, dos da villa lhe fazia vantajem; 
e nao lhe faltava gado com que vivesse, 
como lhe faltou ventura para obrigar: em 
pouco tempo poz ella em estado suas espe- 
ranças, que quasi sem juizo se partio 
deste lugar, não sabemos para onde, des- 
pedindo-se delia em huma fonte, onde inda 
agora entre as suas lagrimas estão escri- 
tas estas palavras: 

Ingrata, e tam cruel quanto formoza, 
Fica-te embora, e guar-te da ventura; 
Que huma alma tam cruel, tam rigoroza 
Da torra, nem do Ceo vive segura. ' 

IDEM, PRIMAVEBA3. 

—«Elle que tu querias fazer, discreta 
pastora (respondeu elle) consentira eu por 
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vontade, se não fora dar hum mal gran- 
de a quem nenhum merece, e tirallo a 
hum descontente, que nasceu para padecer 
todos por seu gosto; se de outra coiza o 
achares em minha vida, nenhuma te sa- 
berei negar.i Idem, Ibidem. 

— Termo de Mathematica. Quantida- 
de discreta, quantidade composta de par- 
tes separadas. Os mimeros são quantida- 
des discretas por opposiçào á extensão 
que é uma quantidade contínua. 

— Proporção discreta. Vid. Proporção. 
— Termo de Medicina: Variola dis- 

creta, variola em que as pústulas são dis- 
tinctas e separadas umas das outras, por 
opposiçào á variola confluente. 

— Padre discreto, madre discreta, re- 
ligioso, religiosa que assiste ao conselho 
do superior. 

— Substantivãmente : Um discreto. — 
Os discretos. — «.Os discretos aborrecem 
as malicias e amam a paz, e em tudo re- 
gistados, e se se lhe vai a paixam do co- 
raçam á boca, e quebram a yra em algu- 
mas palavras, todas soam a bõ ensino.i 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 17 (ed. 1872), — «.Perigosos estam 
os discretos em companhia dos néscios 
que os nam entendem, e entendem em os 
anojar: todas as malicias residem nos co- 
rações dos pecos.D Idem, Ibidem, p. 18. 
— «Tem as pessoas discrefas o váo muy 
fundo, nam o podem passar com pouco 
tento. Tem muytos impedimentos os dis- 
cretos pera serem ledos, e algumas cau- 
sas pera serem tristes, porque sentem mil 
species de penas com qxie avoam ao que 
pode ser, e consideram tudo covi maduro 
exame.D Idem, Ibidem.— a A muytos co- 
mete a yra, mas os discretos saem-lhe ao 
encontro com a resam que a amansa, e 
lhe faz tomar pensamentos contrayros, e 
com calar-se dam paz a si e aos outros, t 
Idem, Ibidem, p. 32.— cOs néscios sam 
azorragues dos discretos, e sam seu exer- 
cido,d Idem, Ibidem, p. 43.— (/.Pequice 
nam ha mézinha que a sare, nem razam 
que a encaminhe, mas comtudo adelgaça- 
se o entendimento conversando discretos, 
c nam ficam abatidos.d Idem, Ibidem, p. 
48, — «Vinganças nam sam de bus spi- 
ritus, aboi-reçam nas os discretos, e se 
dam hum pesar, ficam lhe cento, d Idem, 
Ibidem, p. 6G.— aNam podem amansar- 
se muitas vontades em huma, e d'aqui vem 
algumas quebras que ham de saldar os 
discretos que obedecem a todo o Justo.» 
Idem, Ibidem, p. G7. 

— Adag. : «.Acenai ao discreto, dai-o 
por feito.t — «Fê um dia do discreto, e 
não toda a vida do néscio.d — «Mais vai 
um dia do discreto, que cento do néscio.n 
— <iNa boca do discreto, o publico é se- 
creto. 

DISCRETÓRIO, s. m. (De discreto, com 
o suffixo oorio»). Sala onde se ajuntam 
os discretos, superiores de certas com- 
munidades. 

I DISCRIÇÃO, s. f. (Do latim discretio- 
ne). Discernimento, juizo recto, circum- 

' specção nas obras o palavras, agudeza de 
engenho e acerto no dizer. 

Traz c^iísigo gravidade, 
acrecenta a discriçam ; 
faz uaar mais de resam 
que do que quer a vont ide. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FKEIRA, p. 75 
(ed. 1872). 

— «Discriçam em que este escondida ha 
de dar boas mostras de si, e que nam 
possa efetuar o que quer, sempre tem va- 
lia, e a põe por quem deve. He tam boa 
alfaya pera huma casa discriçam, que 
aonde ella está tira j^era si os corações de 
quem a entende, como a pedra de cevar o 
aço.ij Idem, Ibidem, p. 17. — «Depois 
disso as competências foram em tamanha 
rotura, que, nascendo dellas discórdias 
grandes, houve bandos, em que morreram 
alguns senhores principaes c cavalleiros 
famosos, e ia em tanto crescimento, que se 
assim não atulhara com sua temperança e 
discripção, Hespanha fora posta em maior 
destruição do que já foi em outros tempos.» 
Francisco dc Moraes, Palmeirim d'Ingla 
terra, cap. 53. — Fazendo-se á vela che- 
gáram a Cochim, onde Nuno da Cunha 
mandou pelo Ouvidor geral tomar a me- 
nagem a Lopo Vaz, e escrever toda sua 
fazenda, avalialla, e depositalla em mãos 
de pessoas abonadas pera a levarem pera 
o Iteyno: o que tudo soffreo Lopo Vaz 
com muita discrição, e animo, e disse ao 
Ouvidor geral quando o prendeo: Dizei 
ao Governador, que eu prendi, e elle me 
prende, lá virá quem o prenda a elle ; e 
assi houvera de ser, senão falecera no mar 
indo pera o Reyno; porque nas Ilhas o 
esperavam com grilhões, como em seu lu- 
qar diremos.-» Diogo do Couto, Décadas, 
iV, Liv. VI, cap. G. — «Por onde hum 
menino quando nace ainda que não tenha 
discrição para querer, as 2>otencias de sua 
alma estão corrutas & deprauadas de ma- 
neira que se pudessem querer, quererião 
cousas contrarias á vontade &lcyde Deos. 
Assi como huma pedra tirado o que auio- 
lenta irá para baixo.» Paiva de Andrade, 
Sermões, Part. i, p. IG.— nEm quanto 
Marisbea hia contando a sua historia, que 
com discrição, e sentimento reprezentava, 
Lereno, e Oriano olhavaõ muitas vezes 
hum para o outro, como enleados ouvindo 
o nome de Diamiro, de quem o dia antes 
se apartaraõ, e o de Leontino, que da Ilha 
de Federico fazia a Oriano tantas inve- 
jas.t> Francisco Rodrigues Lobo, O Des- 
enganado, p. 199.— «F era ella digna 
de obrigar a taes extremos; porque, além 
de ser muito formoza, tinha igual discri- 
ção, e honestidade: mas nem com estas 
partes, e outras muitas obrigava Florido 
a querer-lhe bem; que este he o maior mal, 
que tem quem faz emprego em coraçaõ af- 
feiçoado, que naõ sómente lhe he necessá- 
rio conquistar huma vontade, mas desa- 

possalla da affeiçaõ, que ás vezes tem na 
alma poderozas raizes.D Idem, Primave- 
ras, p. 174. 

— Fatiar com discrição, fallar com 
acerto, com juizo. 

— Ter alguma cousa á discrição, dis- 
posição. 

— Navegar á discrição, servir o ma- 
rinheiro, ou qualquer outro empregado a 
bordo, fazendo uma viagem sem sallario 
fixo, que se lhe estabelecia comtudo em 
relação ao sou trabalho, e á sua aptidão. 

— Render-se á discrição, entregar-se 
sem capitulação ao, arbitrio do vencedor. 

— Loc. ADV.: A discrição, ao arbitrif, 
á vontade alheia, conforme o capricho, 
segundo o arbitrio e vontade própria. 

— Adag. : «Discrição smconfíição dal- 
la ao demo.-» Jorge Ferreira de Vascon- 
cellos, Eufrosina, act. i, sc. 3. 

DISCRICIONÁRIO, adj. (De discrição, 
com o suffixo «ario») Diz-se do que se 
faz livre e prudencialmente, á discrição. 

— Poder discricionário, faculdade dada 
a juiz para decidir em certos casos, se- 
gundo a sua apreciação pessoal.== Diz-se 
também do poder illimitado, que um go- 
verno toma ou recebe em certas circum- 
stancias. — A dictadura é um poder dis- 
cricionário. 

DISCRÍME, s. m. (Do latim discrimen)- 
Differença, diversidade. 

— Kisco, perigo. 
— Termo de Cirurgia. Bandagem da 

sangria da veia frontal. 
DISCRIMINADO, part. pass. de Discri- 

minar. 
DISCRIMINÁL, adj. 2 gen. Agulha dis- 

criminai, de dividir, retalhar. 
DISCRIMINAR, v. act. (Do latim dis' 

criminare). Dividir, separar, distinguir 
unia cousa do outra; discernir. 

f DISCÚLPA. Vid. Desculpa.— «F lei- 
xando as disculpas que Filena por si, ^ 
por Clarimundo deu, deu-lhe conta do 
elle, e Fendibal passaraõ, e onde era5 
idos: por tanto, que lhe pedia o mais 
jmdesse desviasse sua Smhora daquell'^ 
■presumpção.Ti Barros, Clarimundo, LiV' 
II, cap. 18.— o O que ponderando S. Chri' 
sostomo, exclama dizendo: O magum be* 
neficentiffi põdus! ó plurimam misericor- 
diai magnitudinem 1 O ineffabilem tolc- 
rantia), excellentiam ? rara profecto misc 
ricordiaj species : &he como se mais clcí'<y 
dissera até aqui pode chegar o estremo d 
misericórdia diuina, pois de sorte se coW 
padesce de nossas culpas, & misérias, 
elle jjroprio os disculpa, com aquiUo 
mais as agraua: auendo que o serem _ 
próprias, <& tão naturaes, & 
em nós, as faz mais dignas de p^ ' 
de maneira, que tal he a compdi^'^'^ ? 
tem de nossos males, que então se ap 
como mais magoado, e sentido . ■'q-j., 
remediar.» Fr. Thomaz da Veig^.» 7 
mões, Part^ i, foi. 38, col. 1- ^ 
dito, & injusto he sem duuida o vici > 
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peccado da enueja, pois todos os demais 
tem alguma disculpa & so este naõ tem 
nenhuma. O furto tem por disculpa a ne- 
cessidade : a sensualidade a Jraquesa da 
carne, a cubiça o desejo de ser rico, & a 
ambição o querer ser de todos estimado, 
hanrado,& obedecido; só a enueja nem tem 
disculpa, nem interesse algum, pois padesce 
tormento cruel com os bens que ve a seu 
proximo.D Idem, Ibidem, foi. 100, col. 2. 

t DISCULPAR. Vid. Desculpar. — «Po- 
rem já agora que por descurso de tão 
poucos annos se tem quebrado este encan- 
tamento, saindo tantos, <& taõ doctos liuros, 

encatoárão, & escurecerão muita parte 
dos 2)assados, mais rezão me fica de des- 
culpar meu descuido, em não ter sahido, 
^0 que disculpar meu atreuimento, em es- 
creuer, & assi tiro a confiança donde pu- 
dera tirar o temor, porque se tenho, que 
temer á vista de tantos, & tam insignes 
touros, também me franqueáram a estrada, 
^ me daõ animo pera acometer caminho 
to.0 facilitado.^ Fr. Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part i. Prol. 

Discursado, part. pass. de Discursar. 
Discursar, v. act. e n. Formar dis- 

cursos, discorrer. 
DISCURSIVO, adj. (De discurso, com o 

suffixo «ivo»). Termo de Lógica. Que 
deriva uma proposição d'uma outra pelo 
raciocinio.— O homem tem a faculdade 
discursiva. 

—Termo de Philosopliia.—Methodo dis- 
cursivo, diz-se algumas vezes por synthe- 
se, ou deducçào.—A theologia é essencial- 
mente discursiva. 

— Que discorre, pensa, raciocina, que 
tem capacidade de formar discursos. 

— Cogitabundo, pensador. 
■—6'. m. pl. Os discursivos, ■ os que 

pensam, e entendem as cousas, e as suas 
Causas. 

DISCÜRSO, s m. (Do latim discursut). 
Faculdade racional com que se inferem 
filias cousas de outras, tirando-as por 
consequencia do seus principios. 

—• Uso da razão. 
— Raciocínio ; pratica ou conversação 

dilatada sobre alguma matéria ; tractado 
de varias reflexões acerca de algum as- 
®Unipto com o üm de ensinar ou persua- 

peça de eloquencia. 

Acabou c'um suspiro 
O dincurso com outro começado, 
^ suspendido quasi em seu cuidado, 
oem ver o quo fazia, 
lodo ussustido íipoz da fantasia 
* oy descendo confuso a hum verde pr.ido. 

babb. baclllah, saudades de aonio. 

<íMas como já não havia outro re- 
'"^cdio, fizeram seus discursos, assentando 
j se tornarem pera a Corte do Preste 

c alli acabarem suas vidas, e bus- 
'^fem recolhimento, e quietação conforme 

lhes o tempo offerecesse.» Diogo 
° Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. 4.— 
^ tudo Simam de Melo depois de lar- 

gos discursos quis pôr a votos de cada 
hum o que té li fora approuado, e jeito 
por acclamaçam,e voz de todos : nam tan- 
to por acabar de tapar as bocas aos que 
ainda fallauam, ou repartir por mais que 
por si, e polo P. Francisco os queixumes, 
que se fizessem: quanto por segurar me- 
lhor (se noutra parte lha pedissem) a con- 
ta d'aquelle feito: que quando se elles em- 
prendem per juizo dos mais, e com ma- 
dura consideraram, posto que no que pode 
sair sempre o gosto vá d ventura nunca 
se arrisca a honra.n Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 11.— 
(íTodavia não sendo as Memórias nem a 
Viagem livros inculcados como selecta de 
vernacuUdade, antes libram seu mereci- 
mento em noticias não somenos validas pa- 
ra estudiosos, posponhamos discursos que 
não dizem ao particular intento desta pu- 
blicação.i> Bispo do Grilo Pará, Memórias, 
p. 169.— <sAcabada a historia de l.eonti- 
no, que Oriano ouoio muito attento, venda 
quaõ mal elh jjrocederanos seus primeiros 
amores, e quão jóra da razão quiz casti- 
gar sem tempo seu desatino, e atalhar sem 
interesse proprio a ventura alheia, disse : 
Certamente, companheiro, deixando o dis- 
curso de teus primeiros ciiidados (que 
não era muito haverse nelles mal quem 
com tam pouca experiencia os começava) 
que me pareceu a occazião; que tiveste, 
muito de sentir, porém incapaz de tam 
desatinados extremos; e menos a segunda 
para te auzentares de tua patria, e ami- 
gos: e creio que mais foi ejfeito da raiva, 
e desconfiança de naõ alcançares o que 
emprendeste, que do amor que tinhas.» 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desenga- 
nado, p. 25.— «Conta-me o discurso del- 
ia, choremos ambos; fartaremos de lagri- 
mas aos coruçoes, dartehei o meu para te 
animar nesse tormento, e aceitarei o teu 
para o ajudar a sentir o que padeces: di- 
ze-me que queres, para onde joges, e a 
quem buscas: lembra-te de ti, e de quaõ 
pouco remédio tem a dor que se não com- 
munica: fala, suspira, queixate, dize mal 
da sorte, não accrescentes o damno com o 
emmudecer, pois o pódes aliviar com fa- 
lar comigo, em quem acharás segredo, 
ajfeição, verdade, e pouca ventura, y» Idem, 
Ibidem, p, 73. — «Tl/as achou cerrados 
os penedos da cova, como se nunca alli 
houvera tal caminho: e tendo então por 
impossivel o remedio de seu mal, fazendo 
mil discursos^ que na imaginaçaõ vinhaõ 
a parar em desatinos, se foi huma manhã 
buscar ao sábio Menalcas, que habitava 
naquella estranha morada, que dissemos, 
juntos do rio: e entrando pela cova, onde 
com a escuriduõ naõ atinava, foi ter 
onde corria hum ribeiro, cujas aguas vi- 
nhaõ tam frias, que tocando a maõ nellas, 
perdia de improvizo o sentimento; e che- 
gando alli ouvi dentro grande harmonia 
de muzica de aves, entre vozes humanas 
mover de arvoredos, murmurar de fontes: 

e dahi a pouco espaço se veio para elle 
o sábio velho, e lhe perguntou o que 
buscava.D Idem, Primaveras, p. 114. — 
«Aqui acabou Althéa o discurso de seus 
cuidados; e atraz das ultimas palavras 
começáraõ a cahir-lhe muitas lagrimas, 
que tinha nos jormozos olhos reprezadas ; 
e não faltara a Lereno acompanhalla nes- 
tes efftitos amorozos, que como entrado 
do mesmo mal conhecia a pma delles; mas, 
por não esforçar o sentimento da pastora, 
com alegres mostras lhe dizia estas pala- 
vras : Formoza Althéa, conheço teu mal, e 
tenho delle experiencia; e pois pelos si- 
gnaes, que em mim viste, me contaste 
teus amores, pagar-te-hei com hum conse- 
lho do que eu experimentei.t Idem, Ibi- 
dem, p. 152. 

—Antigamente: Curso, carreira, cami- 
nho a percorrer de um logar para outro. 

— Duração de tempo, decurso.—t En- 
trados pois em hum navio de mercadores, 
rico, e bem artilhado, lhes ventou em seu 
favor toda a viagem; eno discurso delia 
sentiaõ pouco os doua amigos o trabalha 
do mar com o gosto de communicarem en- 
tre si, até as menores coizas de seus es- 
tranhos acontecimentos. D Francisco Ro- 
drigues Lobo, O Desenganado, p. 202. 

DISCUSSÃO, s. f. (Do latim discussio- 
ne). O acto de discutir. 

DISCUSSIÈNTE eDISCUSSÍVO. Vid. Re- 
solutivo. 

DISCUTÍR. V. act. (Do latim discutere, 
dissipar). Examinar attenta e diligente- 
mente, ventilar, debater o ponto, a ma- 
téria, a questão. 

DISCUTÍVEL, adj. (Do tliema discute, 
de discutir, com o suffixo «ivelt). Que 
pôde ser discutido, que é susceptível de 
discussão. 

DISENTERÍA ou DYSENTERÍA. (Do gre- 
go dyssenteria). Enfermidade que consis- 
te na inflammação da membrana mucosa 
do intestino grosso, e cujos symptomas 
genericos são, febre mais ou menos agu- 
da, com freqüentes dejecçoes de muco ou 
sangue, acompanhados de tenesmos e eó- 
licas. 

DISENTÉRICO, adj. (De disenteria, com 
o suflixo «icoí). Que respeita ádisenteria. 

DISÉPALO, adj. (Do grego dis, dous, 
e sépala). Termo de J3otanica. Que ó for- 
mado de duas sópalas distinctas. 

DISEPULÓTICO, adj. Termo de Medi- 
cina. Diz-se da chaga diíficil de cicatri- 
zar. 

DISERT... As palavras, que começam 
por Disert..., busquem-se com Dissert... 

DISÉRTO, adj. (Do latim disertus). Que 
falia com abundancia, e não som elegan- 
cia. — Um homem diserto. 

DISFARÇADAMÈNTE, adv. (De disfar- 
çado, com o suffixo «mente»). Com dis- 
farce. 

— Figuradamente: Dissimuladamentc. 
t DISFARÇADO, part. pass. de Disfar- 

çar. 
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Sempre acho nelles huma fria escusa, 
Que mais fez a cabi'ça de Medusa ? 
E se a algum destes se llie vê na boca 
Alegre diíferença, he que o provoca 
Hum odio disfarçado, 
Que vai sempre no riso misturado. 
Sem longa experiencia 
Quem não se enganará desta apparencia ? 
Nova especie de féra, 
Peito depedrenal, rosto de cora. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 239 (3.' cd.). 

Nâo estudo palavras, e artifícios, 
Do maiihoso Sinão, tecendo enganos ; 
Quaes elle fez nos dons, e sncrihcios, 
Que introduzio nos míseros Troianos : 

Nào sou lobo esfaiinado 
Com pelle de cordeiro disfarçado : 

Amo por natureza 
A doce paz, abella singeleza. 

IDEM, IBIDEM, p. 455. 

Da là deste meu gado 
Coberto esciiprirei, terei socego; 
Que nella disfarçado, 
Em perigo mais cego, 
Escapou do Gigante o cauto Grego. 

PRANC. R. LOBO, ECLOGAS, p. 248. 

— u Naò te aconcelho ial (tornou Ori- 
ano) antes me parece que sabes pouco do 
mal, de que te queixas. Cifras mudadas, 
ou letras encobertas em papel cerrado, mais 
suspeita fazem a quem as acha, que ra- 
zoens declaradas; e assim tem maior pe- 
rigo para quem as manda. Huma carta 
namorada he ouzadia; mas hum segredo 
disfarçado dá a entender mais obras que 
palavras, môrmente onde argue traiqaò.D 
Idem, O Desenganado, p. 17. 

Um nome escripto 
Entre as pregas do saio achei.. .Que espanto! 
Hugo, o nome fatal do nazareno 
Que em nossas terras disfarçado entriiM, 
Que o respeitado alcacer devassando 
De meus antepassados, a discórdia 
Semeara entre os meus! Se era elle o morto?... 
Se estava em meu destino que em seus trajos 
Disfarçado eu agora, penetrasse 
Pelo mais recatado, o mais zelado 
Dos christàos ?...Sorte!—A sorte e á ventura! 

OAKBET, D. BRANCA, C. V, CMp. 15. 

DISFARÇAR, v. act. (De disfarce). Ves- 
tir alguém, mascaral-o de sorte que senão 
conheça. 

— Figuradamente : Dissimular. — <íE 
que maior engano, que o de quem desco- 
nhece esta verdade"? Que estilo mais con- 
forme ao uzo da razão, e menos inficio- 
nado da malícia, que a singella jiratica 
dos pastores ? Desta rezaõ nasceu aos es- 
triptores antigos disfarçarem a doutrina 
de suas obras no modo pastoril como mais 
puro estilo, e verdadeiro; neste escondeu 
Salomaõ os mysterios de nossa Fé, que 
estaõ nos cantares da Espoza, escolhendo 
parahuma empreza tam alta, e para huma 
poezia tam divina huma similhanqa tam 
humilde, cujo exemplo era assás bastante 
para acreditar estas artes com os homens 
da nossa idade.d Francisco Rodrigues 
Lobo, Eclogas, p. 242. 

— Disfarçar-se, v. rejl. llascarar-sc. 
DISFARCE, s. m. Mascara, vestuário com 

que alguém se disfarça. 

DISG 

— Figuradamente: Cor, ficção, dissi- 
mulação, rebuço. 

— l'l. Disfarces, mascaras ridículas por 
occasino de festas. 

DISFAVÕR. Vid. Desfavor. — "Nãopre- 
sumi, que passasseis tão avante no disfa- 
vor, que me fazeis, cerceando-me esta nossa 
conversação, y Francisco Manoel de Mello, 
Apologos Dialogaes, p. 144.— «Quero de 
ti o que he mais teu gosto (respondeu 
Oriano) c o terei muito grande de ver bom 
successo aos jjrincipios que te tem alvo- 
roçado: piorem, nào te fies delles; que 
com os melhores, que tinha que dar a for- 
tuna, vim ao mais rigorozo estado, que 
ha em seus disfavores : e tenho pnr melhor 
sorte começar o bem pelos males, que en- 
trar de súbito em algum contentamento; 
porque enfad he a perda delle maiscustoza. 
Porem conta-me agora o que quizeres.D 
Francisco Rodrigues Lobo, O Desenga- 
nado, p. 13. 

DISFAV... As palavras, que' começam 
por Disfav..., busquem-se com Desfav... 

DISFEfiÍR, Vid. Desferir. 
DISFORMAR, Vid. Deformar. 
DISFORME, ad.j. 2 gen. Vid. Deforme. 

— «Zoptjro teue tanto amor a Dario, que 
ja nunca o desamparou, antes por amor 
detle cortou os beiços & narizes, & fez 
grandes feridas em seu proprio rostro por 
lhe ganhar BaLilonia. E quando Dario o 
vio tam disforme disse, que antes o qui- 
sera sam, que ganhar cem Babilônias. E 
estudo huma vez partindo huma romam 
perguntaranlhe, ds que cousa queria tã- 
tas, como aquella romam tinha de grãos, 
(È elle respondeo que de Zopyros, & esti- 
mou o tanto que nunca o perdia da me- 
mória, nem nas prosperidades, nem nas 
aduersidades.D Heitor l'into, Dialogo da 
Tribulação, cap. 7.— «Ainda que em to- 
dos, (Ê cada hum dos homens sam muito 
pera estranhar as culjms, & faltas, muito 
mais jeas, (& disformes fcam sem duui- 
da, em os Prelados, Mestres, Doutores, 
(Ê ^'"^ssoas publicas.» Fr. Tliomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, foi. 95, col. 2. 

DISFORMEMENTE, adv. (l>e disforme, 
com o suífixo «mente»). Com disformi- 
dade. 

DISFORMIDÁDE, s.f. Vid. Deformidade. 
— «Porque como disse marauilhosamente 
Pluiarcho em seus morais, assi como as fe- 
ridas, & disformidades em o rosto se sin- 
tem mais (pelo danno que fazem) que em 
qualquer outra parte do corpo, por ser 
a parte principal delle, assi os erros, cê 
descuidos dos prelados, ás pessoas que go- 
uernão, & ensinam, sam muito mais da- 
nosos, & perfudiciaes.» Fr. Thomaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, foi. 95 v., 
col. 2. 

DISFRAÇÁDO, part. pass. de Disfraçar. 
DISFRAÇAR. Vid. Disfarçar. 
DISFRACE. Vid. Disfarce. 
DISGREGAÇÃO, s. /. (Do dis... prefixo, 

no sentido negativo, e agregação). Ter- | 

DISN 

mo Didactico. Acção e effeito de desag- 
gregar, ou desunir. 

— Termo do Óptica antiga. Dispersão 
dos raios luminosos. 

DISGREGAR, D. act. (De dis... prefixo, 
no sentido negativo, o aggregar). Vid. 
Desgregar. 

— Termo de Óptica antiga. Dispersar 
os raios da luz, ou os raios visuaes. 

DISGREGATIVO, adj. (Do themadisgre- 
ga, de disgregar, com o suííixo «ativo»)- 
Que produz a desgregação. 

f DISIGUAL. Vid. Desigual. 

Duas mil penas mortais 
recebia cada dia; 
se com ellas n;im podia 
como poderey cora rnais ? 
trabalhos didguaes 
me tem ja tam magoada, 
que ando de todo pasmada. 

D. JOANNA DA OAMA, DITOS DA FREIRA, p. 9- 
(cd. de 18T2j. 

DISISTÃO. Vid. Digestão. 
DISJUNCÇÃO, s. /. (Do latim disjun- 

ctione). Separação de duas cousas que es- 
tavam juntas. 

—'Termo de Grammatiea. Particula 
disjunctiva. 

— Termo de Ehetorica. Especie de elli" 
pse pela qual se supprime,' para obter 
mais rapidez, as conjuncções coputulati- 
vas, que naturalmente seriam exigidas. 

DISJÚNCTA, í. /. Termo de Musica* 
Movimento disjunctivo. 

DISJUNCTÍVAMÊNTE, adj. (De disjuü- 
ctivo, com o suífixo «mente»). Separada- 
mente, com disjuncção. 

DISJUNCTÍVO, ad.j. (Do latim disjun- 
ctivus). Que desune, separa. 

— Termo de Grammatiea. ParticU' 
Ia, conjuncçào disjunctiva, que separa aS 
proposições no discurso, que, unindo oi 
membros d'um discurso, exprime a al' 
ternativa entre duas cousas propostas, o'' 
a negativa de ambas. Ou, nem são pai" 
ticulas disjunctivas, que exprimem sepa* 
ração. 

— Termo de Lógica. Proposição diS' 
junctiva, proposição em que ha partícula 
disjunctiva, composta, que comprehcnde 
dous membros. 

— Termo de Musica antiga, 
mento disjunctivo, que passa de uma de* 
dução para outra. 

DISJÜNCTO, part. pass. irreg. de Dis* 
jungir. 

— 8. m. Termo de Lógica. Vcrdafl 
necessaria de uma das duas proposiÇ"®® 
contradíctorias. 

DISJUNJÍR, V. act. (Do latim disjw^'^ 
gere). Soltar do jugo, desprender docar^ 
ro, do arado.—Disjungir os bois, os cf 
vallos. 

DISLÁTE, s. m. Disparate. 
DISLOC... As palavras, que começa 

por disloc..., busquem-se com deslo •' 
DISNEMBRANÇA ou DESNEMBRANV»' 

Vid. Deslembrança. 
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DISPADTÉRIO. Vid. Disparate. 
DISPÁR, adj. 2 cjen. (üo latim disjyar). 

Desegual, dissimiíhante, diverso. 
DISPARADÕR, s. m. (Do tliema dispa- 

ra, de disparar, com o sufíixo «dôrí). 
Gatilho, peça com que se desarma a bósta, 
® os fechos da espingarda. 

disparar, V, act. Soltar o tiro, des- 
carregar uma arma de fogo. — Disparar 
® espingarda. 

— Lançar, arremessar.—Disparar set- 
tas, raios. 

Figuradamente: Disparar injurias 
<^ontra alguém. 

—• V. n. Descarregar-se uma arma de 
fogo. 

■— Figuradamente: Desfechar, vir a 
dar. 

DISPARATÁDAMÊNTE, adv. (De dis- 
paratado, com o suffixo «mente»). De 
®iodo disparatado, com disparate. 

I^ISPARATÁDO, part. pass. de Dispa- 
''3tar. — «Vossês estão mortos por sabe- 

quem eu sou. Aqui em segredo ao ou- 
^^do.„Sou eu. Achava-me em vinte e quatro 
^nnos de edadej quando juntei a maior par- 

das especiesj tão disparatadas como as 
cinco do Universal. í> Bispo do Grão Pa- 

Memórias, p. 51. 
DISPARATÁR, V. n. (De disparate), 

^espropositar, desarrasoar, dizer ou fazer 
disparates. 

DISPARÁTE, s. m. (Do hespanhol dis- 
ptiraté). Dito ou acçíto desarrasoada, ab- 
surda, indiscreta, de tollo, mentecapto. 

— Desproposito, loucura, extravagan- 
cia, desatino, desvario. 

DISPARIDÁDE, s.f. (De dis... prefixo, 
® paridade). Desigualdade, difterenca, 
^issimilliança entre dous objectos compa- 
íaveis. — Disparidade das armas, das 
^iades. 

•— Disparidade do culto, segundo o di- 
^6ito ecclesiastico, ó um dos quatorze im- 
pedimentos dirimentes do matrimonio. 

DISPARTÍR, V. n. (De dis... prefixo, e 
Partir). Partir para diversos lados. 

""-Figuradamente : Separar, e dctermi- 
a cada um. 

DISPEND... As palavras, que come- 
por Dispeiid..., busquem-se com Des- 

Pead... 
DISPÊNDIO, s. m. (Do latim dispen- 

Despeza, gasto, custo, desembol- 
emprego que se faz de dinheiro. — 
o snr. rei D. João V não gastara 

Roma cento e quatro milhões na sua 
se não fizesse um convento de arra- 

'"es com tão enorme dispendio, se não 
Sjstasse... podia o seu filho, o snr. D. \ 

ter com que comprasse negros ca- 
Polvos em justa guerra, com as condições 
''^ais benignas da escravidão, e receber por 

modo a innocente usura dos seus cres- 
dos dizimos, e se seus vassallos 7uis con- 

í^^stas, princijialmente do Pará, viverem i 
inenos vexações: visto que a j:>roviden- \ 
de se applicwem indios á soldada sae 1 

pouco mais que inútil; pois os indios, que 
conhecem a liberdade, e são de natureza 
preguiçosos não ha quem os metta a ca- 
minho ; fogem do trabalho para a ociosi- 
dade ; não param em casas particulares, 
excepto emquanto andam divertidos com 
as Índias e malucas, por cuja causa os 
casam os senhores.» Bispo do Grão Pará, 
Memórias, p. 18o. 

— Figuradamente: Perda, perigo, dam- 
no. — Dispendio das forças. 

DISPÈNDIÓSAMÈNTE, adv. (De Dispen- 
dioso, com o suffixo «mente»). Com gran- 
de dispendio de dinheiro. 

DISPENDIOSO, adj. (Do latim dispen- 
diosus). De muito custo, que traz com- 
sigo grandes despezas do dinheiro. 

DISPENSA, s. f. Vid. Desp.msa. 
DISPENSAÇÃO, s. f. (Uo latira dispen- 

satione). Acção de dispensar, de dar, ou 
conceder dispensa; de isentar de obriga- 
ção, lei, voto. 

— O pormittir cousa defesa; dispensa. 
— Administração de bens. 
— Gasto, despeza, distribuição que faz 

o dono, ou dispenseiro, ou o feitor que 
feitorisa. 

DISPENSÂDO, part. pass. de Dispen- 
sar. 

DISPENSADÔR, s. m. (Do latim dis- 
pensatore). ü que dispensa ou distribue. 

DISPENSAR, V. act. (Do latim dispen- 
sare). Isentar, eximir, absolver de um 
voto, lei, regra, juramento, obrigação, 
serviço. — aAo que dizem no vigessimo 
sexto artigo, em que dizem que som agra- 
vados, porque dispensamos contra a Ley, 
per que he defeso, que os Clérigos num 
comprem nenhuns herdamentos, e damos 
a elles Cartas, e bem assy aos Religiosos, 
e Ilordens, que ataa certas conthias pos- 
sam comprar jwssissooens: e que fosse nossa 
mercee de o nom querermos fazer." Orde- 
nações Aííonsinas, Liv. iv, Tit. 48, § 1. 

Mas vciulo o illustrc Persa qne vencido 
Fòrii (Ic Amor, quu em (im não tom dufensa, 
Leveiiiento o perdoa: e foi servido 
D clli! n'uiii caso grande ein recompensa. 
Por íbrçn, de Jmiitha foi niiirido 
O ferreo B ilduino; mas dispensa 
Carlos p li d'elia. posto nin oous;is grandes, 
Que viva, e povoador sej i de Fraudes. 

CAM., LUZ., c, X, est. 49. 

— Distribuir em sorte a alguém. 
— Conferir. - Dispensar mercês. 
— V. n. Suspender a força da lei, vo- 

to, etc. 
— Dispender, consumir, gastar, usar. 

— «Nas palauras, e resoluçom dos sol- 
dados via o i^adre os ejfeitos, e efficacia 
da graça, que como he no mais sobre á 
natureza, assi dissimulando, e dispen- 
sando muytas vezes com suas regras, 
obra cousas marauilhosas, e de tanto maior 
gloria diuina, qxianto menos as prometiam 
os meyos humanos, e pretendiam, o» es- 
perauam os homens.» Luceua, Vida de S. 
Fraucisco Xavier, Liv. v, cap. 9. 

— Dispensar-se, v. refl. Livrar-se, es- 
cusar-se. 

DISPÈNSATÍVO, adj. (Do thema dis- 
pensa, com o suffixo «ativo»). Que dis- 
pensa. 

DISPÊNSATÓRIO, s. m. (Do latim dis- 
pensatorium). Officina. 

— Dispensatorio pharmaceutico, obra 
em que se acha a descripção dos medi- 
camentos simples ou compostos que devem 
encontrar-se na officina de um pharma- 
ceutico, e as fórmulas das preparações of- 
ficinaes. 

DISPENSÁVEL, adj. 2 gen. Que se pô- 
de dispensar. 

DISPÈNSÉIRO, s. m. Vid. Despenseiro. 
— a Chegou o conde j e ella sem mais de- 
mora, lançou mão de um pau e deu-lhe a 
valer. Ajoelhou-se o conde, e disse: V, 
ex.^ por que me castiga ? Ouvida a causa, 
repoz: Injustamente o faz, minha senho- 
ra, porque ainda agora sei que o assu- 
car não veio mandado pelo copeiro, mas 
sim pela condessa, minha senhora e dis- 
penseira. Ficaram em paz: beijou-lhe a 
mão o conde, e foi para o seu quarto.-» 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 99. 

DISPEPSIA, s. f, Vid. Dyspepsía. 
DISPERMATIGO, adj. Synonymo de 

Dispermo. 
DISPÉRMO, adj. (Do grego dis, dous, 

e sperma, grão). Termo de Botanica. Que 
contóm duas sementes. 

DISPÉRSAMENTE, adv. (De disperso, 
com o suffixo «mente»). Como disperso. 

DISPERSÃO, s. /. (Do latim despersio- 
ne). Acção o efFeito de dispersar ; separa- 
ção, disjuneção do pessoas ou cousas que 
se apartara para diversas partes. 

— Termo de Óptica. Dcsgregação dos 
raios do luz do diíferentes cores, quando 
são rompidos por alguns corpos refran- 
gentes. 

DISPERSAR, V, act. (Do latim disper- 
sum, supino de dispergere). Causar a 
dispersão, espalhar, fazer que se afaste 
para diversas partes. —Dispersar o povo. 

— Dispersar-se, v. refi. Espalhar-se, 
derramar-se um ajuntamento de gente, 
ou animaes. 

DISPERSO, adj. (Do latim dispersus). 
Espalhado, diffundido. 

DISPESÍA. Vid. Dyspepsia. 
DISPLICÊNCIA, s. /. (Do latim displtcen- 

tia). Desprazer, desgosto, desabrimento. 
— Desagrado. Tédio, fastio, aborreci- 

mento ; estado do que está descontento 
de si mesmo; estado aborrido em quo 
nada nos satisfaz, nos agrada. 

DISPLICÈNTE, adj. 2 gen. Que des- 
agrada ; desagradavel. 

DISPNÉA. Vid. Dyspnéa. 
DISPONDÊU, s. m. (Do latim dispon- 

deus). Termo de Prosodia grega, e latina. 
Espondeu duplicado. 

DISPONÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
despomms, entis, part. act. de disjjonere), 
Que dispõe, quo prepara. 
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DISPONÍVEL, adj, (De ura latim hypo- 
thttico disponibilis, de disponere). De 
que se pôde dispor. 

1.) DISPÔR, s. m. (De dispor 2). Dis- 
posição, ordem. — Estou ao seu dispor. 

2.) DISPOR, V. act. (Do latim dispo- 
nere). Arranjar, por em certa ordem, 
accommodar. —Dispor os painéis. 

— Traçar na mente alguma cousa, e o 
modo de a fazer. 

— Preparar.—o E foy como se dissera; 
Não vos culpo na escolha que fizestes dos 
lugares & terras que me pedis para vossa 
habitação, porem lembrouos, que as hon- 
ras, & merces que se estímão, saõ só aquel- 
las que se merecem, & possuindo vós as 
terras que pedis sem as conquistar, & me- 
recer por vosso esjorço, e ficareis ricos 
mas não tão honrados como vossos cõpa- 
nheiros, & irmãos: <& Joy bastante esta 
exortação de Moyses, para que desde logo 
(como nota Philo) se animarem, & dispo- 
rem a pelejar, não temendo arriscar as 
vidas por só alcançarem a honra que es- 
perauão.n Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 45, col. 2. 

— Preparar o animo de alguém, incli 
nal-o, movel-o ao que desejamos. — «De 
maneira, que assi como o trigo pera ser 
perfeito, <& puro se costuma mondar, em 
o principio, das más eruas, & sisania, 
que o ajogão, assi pera que as searas das 
virtudes, & Sanctos pensamentos, que Deos 
nosso Senhor semea em o campo das almas 
se logrem, & não sejam afogadas com os 
vidos, he necessário nad os deixar cres- 
cer, mas destruilos logo em seu principio, 
pois vemos, que hff traça, & arte do de- 
monio, começar por cousas poucas, dis- 
pondonos pera outras mais granes, come- 
çando com pés de laã, pera que não seja 
sentido, <& mais a seu saluo procure nossa 
destruição, como vemos, que nestas tenta- 
ç5e« se ouue com Christo, pedindulhe em a 
primeira dellas jizesse das pedras jjão, 
cousa, em que nad auia peccado, <& na 
segunda, que se arrojasse do templo, o que 
fora já peccado grauissimo, & na tercei- 
ra, que adorasse, & cometesse idolatria, 
que era o ultimo mal que podia fazer.» 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, 
foi. 24, col. 2. — nHe traça esta inuen- 
tada de sua misericórdia, com a qual nos 
procura dispoi' para o bem, & nos ensina 
a fugir o mal.s Idem, Ibidem, foi. 80 
V., col. 1. 

— Antigamente: Depor. 
—Dispôr as suas cousas, pôr em ordem 

os seus negocios, fazer o seu testamento. 
—Plantar, ou semear em viveiro, para 

depois transplantar. — Dispôr arvores. — 
lE não só acontece isto nas heruas, pera 
quem não he necessaria muita humidade, 
mas ainda em todo o arvoredo; porque se 
querem dispôr hum craveiro, buscam parte 
onde estam outras arvores, pera que chu- 
pando-lhes o humor, cresçam.» Diogo do 
Couto, Deçadas, IV, Liv. vi, cap. 9, 

— Figuradamente: 

Nem receeis que possa em outra idade 
Esquecer-me de vós ; porque a amizade 
Dispoz em meu aífecto verdadeiro 
Mais forçosas raizes que hum sobreiro. 

J. X. DE MATTOS, HIMAS, p. 221 (3.' cd.). 

— Dispor-se, v. refl. Preparar-se. — 
Dispor-se para morrer. 

— V. n. Regular legislatoriamente. — 
«^s Irys humanas, & ainda o direito 
natural dispõem, que a venda, & con- 
trato que o menor jizer sem licença, <& au- 
thoridade de seu tutor seja nulla.t Fr. 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 
82, col. 2. 

— Fazer do uma pessoa ou cousa o 
que se quer; desfazer-se de alguma cou- 
sa por venda ou dom. — tSe a dõ Ema- 
nuel Duque de Beja, seu primo covi ir- 
mão, se a dom Oeorge seu filho bastardo, 
me pareceo necessário declarar logo aqui 
no começo d'esta Chronica algumas clau- 
sulas do que ordenou em seu testamento, 
xxvi. dias antes, que jalecesse, para que 
se saiba quão bem dispoz de todalas cou- 
sas que á sua alma, <& consciência con- 
uinham.íi Damiao de Goes, Chronica 
de D. Manuel, Part. i, cap. 1.— «Ze- 
varaã consigo dous filhos de Taulfo, e 
tres primos pera que o Emperador dis- 
posesse delles o que mais seu serviço fos- 
se.* Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 12. 

— Ordenar, mandar.—Dispor por tes- 
tamento. 

— 8ervir-se, usar. —Dispôz da minha 
casa covio se fosse sua. 

— Aoag.: «o homem põe, e Deus dis- 
pões, os projectos humanos succedem- 
se muitas veres ao contrario do que se 
pensa. 

DISPOSIÇÃO, s. f. (Do latim disposi- 
tione). Arranjamento das diíFerentes par- 
tes de um todo, situação, ordem que se 
guarda na collocação de alguma cousa, 
ordem na arrumação. — «Quando vier 
caso, que o arraial seja á vista d'alguma 
Villacom proposito de seer cercada, aquel, 
que da parte do Conde-estabre sooe d'hir 
diante veer os lugares, onde o arraial ha 
de seer assentado, esse meesmo vaa entom 
tam a cerca do arraial, que ligeiramente 
possa haver soccorro delle, em tal guisa, 
que noni receba prigo, e tenha tal manei- 
ra, que j)ossa devisar a terra em lugar, 
onde o arraial seja melhor asseentado, e 
venha-o faliar com o Conde estabre, e re- 
contar-lhe-ha a disposiçom dos luguares, 
que vio, e achou, pera elle com nosso 
acordo hordenar, e assinar o lugar, onde 
ho arraial haja de seer asseentado. í Or- 
denações Affonsinas, Liv. i, Tit. 52, § 
10. — <íAo que dizem no terceiro artigo, 
que dos hornamentos Eclesiásticos, a sa- 
ber, callezes, e patenas, beentos, ou sagra- 
dos, e imageens de prata, e d'ouro, que 
alguuns Leigos teem per qualquer guisa 
que seja, se os Clérigos demandam taaes 

Leigos perante a Justiça Eclesiástica 
revendicaçom, ou per auçom de furto, 
esbulho, calificando sua auçom, a saber, 
que som hornamentos, callezes, e cruzes> 
perque se demostra, que a disposiçõ, í 
minio seja da Igreja, e assy lhe perteen- 
cer o conhecimento como de cousa sua, 
fende a Justiça secular ao Juiz Eclesiat' 
tico, que nõ conheça de tal feito, i Ibideni, 
Liv. II, Tit. 7, art. 3.— posto 
cada dia passava perto delia, não 
Eutropa,que entrasse no sitio defendido> 
té seu sobrinho e os gigantes estarem «í" 
disposição de batalha, assim que dest<i 
maneira andou atravessando aquelle 
no por espaço d'alguns quarenta dias, í®"* 
nunca achar nenhuma aventura, de 
possa fazer memória; posto que neste teiH' 
po passaram por elle muitas.FrancisC 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap' 
41. —«Dom Francisco visto, e bem consy 
derado o curso, e grande corrente do TiO) 
e a disposiçam, e sitio da terra 
parte, e da outra, escolheo a abrig'^'^^ 
d'hum cotouelo, que ella faz da banda 
Sul, onde os nossos nauios alem de fi^"'' 
rem menos sogeitos á veya da agoa, e 
a voga mais liure, tinham as costas se^ 
ras.)> Lucena, Vida de S. Francisco 
vier, Liv. v, cap. 13. 

—Acção pela qual se dispõe de 9ig 
ma cousa, eíFeito que resulta d'esta acç^®' 

— Cessão, alienação. — Disposição®" 
bens por doação. 

—Distribuição de um edifício. 
— Ordem, determinação do senhor " 

administrador, de viva voz, por escrip^ ' 
por testamento, ou qualquer outro 
a respeito de bens, propriedades, 
nistração; poder, auctoridade de disp''^^ 
arbitrio, faculdade de usar, empr®^'.^ 
cousa que se confia a alguém, que 
xa a seu arbitrio para que disponha d ® 
Ia. — Pxiz á sua disposição tudo 
tinha. ^ 

—Arbitrio. — Entregar-se d disp" 
ção do inimigo. . « 

— Inclinação, tendencia, propen9 ' 
gênio, Índole, aptidão, habilidade, .j, 
to.— Ter grande disposição para aj"'''^ 
ra e para as mathematicas. ^ 

— Tendencia, inclinação favoravel- 
Achei-o com disposição a abraçar o 
projecto. 

— Estado actual da saúde, do ' 
da vontade. — «Posto, Senhor 
do, respondeo elle, que a minha disp ^^^^ 
ção estivera com maiores forças pef'^ 
ponder a vossas cousas, creio, que me , 
fallecerão, assy como as de todolos 
leiros ante vós desj allecem, quanto 
estando em tal estado: basta-me por 
esta discidpa,a Ban-os, Clarimundo, ^ 
II, cap. 3. — «E vendo Dom .g o 
sua disposição pôs-lhe a espada so ' 
rosto dizendo: Convém Cavalleiro que ^ 
ras, ou que restituas a Nafacor o q^ 
fizestes. Senhor, disse Nafacor, n(íO 
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deis a vida^ senão prometendo de me en- 
tregar a outra minha neta: que este Tie 
irmão de quem a tem.í> Idem, Ibidetn, 
cap. 26. — a Tanto que Pridos viu o nas- 
civiento dos infantes^ e a disposição de 
flerida, á maior pressa que pôde se par- 
tiu pera Londres a mandar trazer andas, 
«w que a levassem. El-Rei Fradique que 
estava a uma janella de seu aposenta- 
mento, que o assim viu vir, receando o 
que podia ser, antes doutra cousa quiz sa- 
ier a que era a sua víWa.«Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 4. 
•— «-B pesarme hia não ser assim, que se- 
'rá forçado haverdes batalha comigo em 
iempo que vossa disposição tem mais ne- 
'^essidade de repouso que de trabalho.» 
Idem, Ibidem. — Artifar seu escudeiro, 
^endo a má disposição de seu senhor, te- 
""^ndo-se que alguns criados do gigante se 
"-poderassem do castello, o Jez levar a uma 
^orre,quenomais alto dtlle estava, onde as 
donzelas o acompanhavam: e segurando-se 
das portas e entradas da fortaleza, se apo- 
derou d'elle, posto que disso havia pouca 
'"Necessidade: porque, tanto que o gigante 
joi morto, não houve pessoa, que nelle qui- 
sesse estar mais.^ Idem, Ibidem, cap. 28. 
— 1-Dizendo que este cavalleiro lhe ma- 
tara seu pai por traição, e agora matára 
seu irmão; que nos pedia que a vingasse- 
'nos. Francião, vendo já em má disposição 
o irmão da donzella, quizera defendel-o: 
mas elle que era bom cavalleiro, o não 
quiz consentir em quanto esteve pera se 
defender.D Idem, Ibidem, cap. 34. 

— Sentir em si disposição, sentir-se 
disposto.— liCom isto lhe recresceu tama- 
nha ira, que sem mais esperar tomou a 
espada com duas mãos, e remmetteu con- 
tra o sènhor do castello, que não com me- 
nos ira o recebeu; e, em pouco espaço f,- 
zeram em suas carnes tanto estrago, que 
parecia impossivel poderem-se ter em pé. 
J^almeirim, que os vio em tal estado, pe- 
sando-lhe d'Albayzar, quizera apartal-os, 
''nas não pode, que Albayzar lhe pediu 
que lhe deixasse levar sua batalha avan- 

que inda sentia em si disposição para 
® acabar á sua vontade.» Francisco de 
^^oraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 

■— Estar em boa disposição, em boa 
®aude, bem disposto; apto a executar to- 
das as funcçoes da vida, todos os movi- 
mentos do corpo o faculdades do espi- 
rito.— uNem o cavalleiro da Fortuna pode 
Saber delle o lugar donde os tinha, ain- 
da que da esperança de sua saúde e boa 
disposição/osse sempre certificado.» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim de Inglater- 

cap. 35. — (.(Senhor, disse Argolante, 
^^'vo e em mui boa disposição ficava ao 
ienipo que eu de lá parti.v Idcni, Ibidem. 
' «Passado aquelle dia,as donzellas que 

mandado do velho, que alli veio o 
da batalha derradeira, ficaram curan- 

° o cavalleiro da Fortuna e o gigante 

voL. n —133 

Dramusiando, se vieram a D. Duardos, 
dizendo: Senhor, o pera que aqui ficamos 
é já acabado, e os feridos em tão boa dis- 
posição, que podeis caminhar cada vez 
que quizerdes, e a nós dar licença pera 
nos irmos; porque lá em outra parte so- 
mos mui necessarias, d Idem, Ibidem, cap. 
43. — (.(E virando-se contra Basilia, dis- 
se: Senhora, e vós, por<jue também deste 
contentamento não fiqueis com menos qui- 
nhão, o vosso Vernao, (jue a seus paren- 
tes e amigos não quiz dizer nada em suas 
affrontas, antes, sendo-lhe companheiro na 
prisão é saido delia em tão boa disposi- 
ção, qiíe poderá emendar o tempo, que Ia 
gastou.» Idem, Ibidem, cap. 4õ.— «Pa- 
rece-me que essas armas são mais pera 
jjarecerem bem, que pera as empregardes 
nas cousas pera que se fizerai^. Senhora, 
disse Palmeirim, aquelle cavalleiro o faz 
tão bem e está em tão boa disposição, que 
seria erro acudir-lhe, pois nisto se lhe es- 
torvara uma tão honrada victoria e feito 
tão façanhoso, como tem antre as mãos: 
por isso deixai-o fazer, que se a necessi- 
dade o pozer em mais aperto, então po- 
dereis jidgar nossas obras melhor do que' 
agora fazeis.Idem, Ibidem, cap. Ib. 

— Deliberação, resolução.—«-E som 
Poderosos pera ousadamente com louvor, 
e eixalçamento do seu lieal Estado reger, 
e ministrar Justiça; e por esto se diz, 
que se pode com justa razom dizer, que 
bem aventurada he a Terra, onde ha Rey 
Sabedor, porque a Sabedoria o ensina como 
sojugue os apetitos mentaaes, e carnaaes 
desejos a jugo da razom, pera direita- 
mente reger seu liegno, e Senhorio, e man- 
teer seu Povoo em direito, e justiça; em 
a qual Sabedoria se requere necessaria- 
mente pera boo regimento do Regno aver 
conhecimento das Leyx Politicas, e posi- 
tivas, que as gentes fundadas em razom 
natural antre si stabelecerom pera boa, e 
direita disposiçom dos negocias umanos, 
e casas emergentes em cada huum dia.» 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, Prol.— 
«Que quando os delitos forem extraor- 
dinários, fique ao arbítrio, & disposição 
do juiz, (È magistrada, a darlhes as pen- 
nas, & conforme a isto (diz Oleastro) que 
em Deos não assinar na ley certo sacri- 
fício pello peccado da malicia (como fizera 
pelos demais) mas deixar o castigo delles 
ao arbitrio dos juises, dè gouernadores, 
que fossem de seu pouo: foy sem duuida 
querer 'mostrar, que a tal culpa era gra- 
uissima, extraordinaria, & conforme a 
isso deuia também de ser a pena. E assi o 
julgou o mesmo Deos, quando (como nota 
Origenes) peccando o pouo mandou em os 
Números a Moyses, que enforcasse a todos 
os Principes delle em lugar publico, & a 
todos notorio.» Fr. Tliomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, foi. 73, col. 1. 

— Mandado, ordem, vontade do um 
superior ; determinação da Providencia a 
respeito de cousas humanas. 

I —Estado, qualidade requerida em uma 
cousa, para que possa produzir certo ef- 
feito ou receber certa fôrma. 

— Termo de Rhetorica. Segunda parte 
da rhetorica que consiste em dispor e col- 
locar com ordem as differentes partes de 
um discurso oratorio. 

DISPOSITÍVAMÈNTE, adv. (De disposi- 
tivo, com o suffixo «mente»). De um mo- 
do dispositivo. 

DISPOSITÍVO, adj, Que dispõe, prepa- 
ra, apparelha ou poe em estado para qual- 
quer cousa. 

DISPOSITÔR, «. m. (Do latim disposi- 
tor). O que dispõe. 

DISPÔSTO, piart. pass. de Dispor— aEs- 
ta gente Malaia he baça, a lingoagem del- 
les he doce, & boa de tomar, saõ mui bem 
dispostos, c& atabiados de suas pessoas, 
músicos, dados a boa vida, assi elles, como 
as molheres, com tudo na guerra sam mui 
esforçados, & arriscados no que querem 
cometer.» Damião de Groes, Chronica de 
D. Manuel, Part. iii, cap. 1. — «Desta ma- 
neira ficou Filena na camera de Clarinda, 
fazendo-se ella algumas vezes mal disposta 
por fugir á conversaçaò das outras don- 
zellas : mas tudo isto eraô meios pera os 
cuidados obrarem mais á sua vontade, sem 
lhe aproveitarem taò prestes como ella qui- 
zera, pois passou muito tempo primeiro 
que visse a causa delles. Portanto, lei- 
xaremos agora hum pouco as cousas de 
Grécia^ por jallar em outras mais altas, 
a que he necessário os sentidos mui pron- 
tos, pois as grandes, e de grandes jun- 
damentos na3 se alcançai com elles occu- 
pados.» Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
44. — «O imperador o aguardou em casa 
da imperatriz, acompanhado d'alguns, que 
nas festas dos novéis se acharam. Todos 
se apartaram por dar lugar a Floramão, 
que além da mostra de sua pessoa mostrar 
o preço delia, era tão bem disposto e gen- 
til homem de rosto, que dava azo ao olha- 
rem com affeição.» Francisco de Moraes, 
Palmeirim d'Inglaterra, cap. 22.— (nEsti- 
veram tantos dias aqxielles principes e ca- 
valleiros na torre de Dramusiando, até 
que elle e o da Fortuna se acharam dis- 
postos pera poderem caminhar.» Idem, 
Ibidem, cap. 43. — aNisto ouvio dizer-. 
Dom cavalleiro, vede não vos custe caro 
esse atrevimento.; e olhando contra onde 
lhe bradavam, saia pola ponte da cava, 
um homem armado de todas armas; tão 
bem disposto c grande, que era muito 
piara recear.» Idem, Ibidem, cap. 57.— 
a Das quais ainda que vizinhos, tínhamos 
até entam pouca noticia, foy juntamente 
o padre Diogo de Magalhães de nossa 
Companhia, por tentar como se receberia 
na terra a mercadoria do Euangelho. Acha- 
ram que eram Gentios, imigos dos Mou- 
ros de Maluca, homens de guerra, e poli- 
cia: as ilhas muyto pouoadas, e de luga- 
res grandes de quatro, cinco, seis mil al- 
mas, tam fáceis, e dispostos pera nossa 
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santa fé, que corriam do sertam ás prayas 
a milhares pedindo ao padre, todos a huma 
voz os fezesse Ckristãos.» Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 14. 
— mE estando no mtyo d'hum destes ser- 
mões parou, e disse ao pouo que se po- 
sessem de joelhos, e rezassem hum Pater 
noster, e huma Âue Maria pola alma de 
Diogo Gil, hum hmtiem Português bem co- 
nhecido, que áquella hora estaua em pas- 
samento em Ternate, onde o deixaram 
auia poucos dias sam, e bem disposto.» 
Idem, Ibidem, cap. 15. 

Bentemo-nos, se he teu gosto ' 
Falemos no em que o tiveres, 
Que a tudo estou disposto, 
Largo o coraçaü no rosto. 
Mas naõ de estorvar prazeres. 

FRANC. R. LOBO, ECLOOAS, p. 288. 
o como, quando, e os modos imagino ; 
Mas as cousas baralh<ío-se de sorte, 
Que eu mesmo dentro dellas perco o tino. 
Ante meus olhos vejo a fria Morte 
Quasi lançar-me a mâo, enâo me arredo, 
Porque estou ji disposto a todo o córte. 

J. X. DE MATTOS, IlIMAS, p. 223 (3." cd.). 
Já entre a comitiva mal disposta 
A íiccedcr aos escrupulos do frade 
Murmuravam alguns ; e so continha 
O respeito da infante, que assanhada 
Não rompesse a questão entre os dous niaxi- 
Podôres que este mundo entre si regera... (mos 

OAKRETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 20. 

DISPROPORÇÃO, Vid. Desproporção. 
DISPÚTA, s. f. Contenda, controvérsia 

vocal ou por cscripto.— « Depois de huma, 
e outra cantiga que naõ cauzou pouco ri- 
zo, e alegria nos ouvintes, esperauaõ os 
dous com igual confiança o que os estran- 
geiros julgariaõ; mas Arcelio, que com 
differentes cuidados occupava o pensamen- 
to, tinha mais os olhos nos movimentos de 
Oriano, que os ouvidos na disputa dos 
rústicos pegureiros: mas para remediar 
com elles o seu desattento lhe disse: Pri- 
meiro que julgue a duvida do vosso canto, 
me haveis de tirar de outra em que está 
a victoria delle, e he que, sem se declarar 
o vencedor, se descubra o retrato, que jun- 
tamente servirá de terceiro para julgar, e 
de prêmio a quem o merecer.'t Francisco 
Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 79. 

Folgo ouvirte, e já confio 
Que vivas desenganado. 
Ergue sobre o cajado. 
Desceremos para o rio, 
Que estão lá competidores; 
Houve hontem grande disputa, 
Jle possível que haj luta 
Dos da serra, e doa pastores. 

IDEM, ECLOOAS. 

Levam tempo disputas, e as fradescas 
Mais que nenhuma. Escassa a luz incerta 
Do crepusculo tenue, dúbias cores 
Ao vecejar dos campos dava ainda. 

OABBETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 13. 

—E que monte é aquello 
Tam negro onde elle está ? 

—E 6 o Monteagudo, 
Senhora, nomeado n'este3 sities 
Pelo seu ermitào que alli vivia 
Inda ha pouco, e nào sei se é morto ou vivo; 

Mas ha bem tempo que o seu branco alforge 
Não tem vindo a ijedir pelas aldeiiis 
Como vinha antes aempru; e eram disputas 
A quem mais Tho encheria entre as cacliopas 
E lavradeiras todas d'esta terra. 

iDEu, c. I, cap. 37. 

— Cantar em disputa, cantar ao desa- 
fio. 

Fui Domingo a ver a luta, 
E outros com grande alvoroço ; 
vim encantado d hum moço, 
Que alli cantava em disputa 
Dos pastores mais gabados 
Tinha á roda mais de mil, 
Que ao som do seu rabil 
Estavaõ como enlevados. 

FRANCISCO RODRIGUES LOIlO, ECLOOAS. 

— Pôr em disputa alguma cousa, con- 
trovertel-a, mover questão. sobre a certe- 
za ou falsidade d'ella; pôr em litigio ou 
em juizo. 

— Syn. Disputa, Altercação, Contesta- 
do, Debate, A Disputa significa propria- 
mente uma conversação algum tanto vi- 
va entre duas pessoas que differem de 
opinião sobre um mesmo objecto ; ella se 
torna em altercação quando se lhe mistu- 
ra acrimonia; a contestação é uma dis- 
puta entre varias pessoas sobre um as- 
sumpto importante, ou entre duas pessoas 
para um negocio judicial; debate é uma 
contestação tumultuosa entre varias pes- 
soas. 

DISPÜTÁDO, part. pass. de Disputar. 
DISPUTADÔR, s. m. (De disputa, com 

o suffixo odor».) O que disputa. 
DISPUTÁNTE, s, 2 gen. Vid. Disputa- 

dor. 

Já se vê quede clássicos, românticos, 
Guelphos das lettras, gibelinos da arte, 
Fallar intendo : paz si-ja com elles, 
Assim como c'os outros disputaates 
D'este disputativo por essencia, 
Inqaieto mundo, aonde todos ralham 
E ninguém tem razão. 

OABRETT, D. BRANCA, C. III, Cap. 12. 

DISPUTAR, V. act. (Do latim disputa- 
re). Controverter, contestar, pleitear. 

— Pôr em duvida, em questão. 
— Contender para ganhar alguma cou- 

sa ou conserval-a. 
— Discutir, arrazoai" sobre alguma cou- 

sa. 
— V. n. Argumentar, defender a pró- 

pria opinião, impugnando a de outrera. 
— Contender. 

Nào lhe comporta o generoso peito 
Perder, sem disiiutar, a liberdade, 
E antes a vida, que a honra, barateia. 

OAKRETT, D. BRANCA, C. II, Cap. 14. 

— Discutir. — í Quer eis ver isto. O qffi- 
cio dos philosophos he tratar, & disputar, 
& mostrar como se ha de gouernar a re- 
puhrica, & quaes são os generos de ho- 
mens, que nella ha d'auer, & quaes nam: 
& querendo vós mostrar per razoes que 
na rupvhrica nam ha d'auer philosophos. 

tomais officio de philosopho, & disputado 
cõtra a j^hHosophia vsais delia: como Só- 
crates que nunca vsou de tã alta eloqüên- 
cia, como quãdo reprende a eloquencia, 
o que se entende nã da verdadeira, mas 
da falsa, a qual elle reprende no dialogo 
de Platão intitulado Georgias, onde lhe 
chama especie de adulação.» Heitor Pin- 
to, Diálogos da Justiça, cap. 8. — nNào 
disputo da causa; mas o ejfeito era jcí 
lumentavel a toda a Monarchia.» Fran- 
cisco Manoel deMelio, Epanaphoras, p.7* 

— Litigar, altercar. 
DISPUTÁVEL, adj. 2 gen. (De disputa, 

com o suffixo «avel»). Que se pôde dis- 
putar. 

t DISPUTATÍVO, s. m. (Do disputa, 
com o suffixo nativo»). Litigioso, dispu- 
tador, altercador. 

— Objecto sobre que se disputa muite. 

Já se vê que de clássicos, românticos, 
Guelphos das lettras, gibelinos da arte, 
Fallar intendo : pnz seja com elles, 
Assim como c'os outros disputantes, 
D'este disputativo por essencia, 
Inquieto mundo, aonde todos ralham 
E ninguém tem razão. 

GARBETT, D. BRANCA, C. III, Cap. 12. 

DISQUISIÇÃO, s. /. (Do latim disqui- 
sitione). Exame de questão, duvida, 
teria controversa. 

DISSABOR, s. m. (De dis... e sabor)* 
Semsaboria, insipidez, falta de sabor. 

— Figuradamente : Desgosto, despra- 
zer, descontentamento. 

— Fallar com dissabor, com desabri- 
mento, com enfado. 

DISSÃBOREAR, v. act. (De dis... e sa* 
borear). Causar dissabor, desgostar, des- 
contentar. 

— Tirar o sabor, fazer insipido. 
— Dissaborear-se, v. rejl. Desgostar-se- 
— Dissaborear-se com alguém, descoB' 

tentar-se d'elle, receber d'elle dissabor- 
DISSABOR...As palavras, que comecei' 

por dissabor..., busquem-se com dess^' 
bor... 

DISSECAR, V. act. (Do latim dissec^' 
re). Termo de Anatomia. Abrir cadaV^' 
res, fazer a dissecção de um corpo org®' 
nisado, separar as differentes partes " 
um animal para estudar a anatomia, 
para reconhecer o estado das partes offe"^' 
didas por doença ou accidente que causoU 
a morte ; anatomisar. Também se diz 
operação no corpo vivo, v. g., dissec 
um tumor; ou parte que se pretende ex- 
tirpar, V. g., dissecar o peito cancro^f ' 

— Termo de Botanica. Separar as 
ferentes partes de uma planta, 
nliecer a sua structura, etc. 

DISSEGAÇÃO, s. /. (Do latim 
tione). Termo de Anatomia. 
dissecar, separação methodica das 
de um corpo ou de parte mórbida na 
soa ou animal vivo, que se pretencto 
tirpar, ou que se quer sujeitar a ^ 
exame, operação ou experiencia; 
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pela qual se dividem as diíFerentes partes 
de um cadaver, seja para aprender a ana- 
tomia, seja para reconhecer as causas e 
assento de uma enfermidade, o que deu 
origem á morte, e o estado das partes of- 
fendidas ou doentes, ou, emfim, para ve- 
rificar a existencia de certos delictos, co- 
ino em casos de envenenamento, de fe- 
rimento, etc. As dissecções comprelien- 
dem a preparação dos ossos, dos liga- 
nientos, dos musculos, das visceras, dos 
vasos (que se subdivide em dissecção das 
artérias, dissecção das veias, e dissecção 
dos vasos lymphaticos), e dos nervos. Vid. 
Autópsia. 

DISSECTÔR, s. m. Termo de Anato- 
mia. O que disseca ou faz dissecções ana- 
tômicas. 

DISSEGNO. Vid. Desenho. 
DISSEMILHÁNTE. Vid. Dessemelhante. 
disseminação, s. /. (Uo latira disse- 

''^inatione). Acção de disseminar ou de 
®e disseminar, derramamento. 

■—Termo de Jiotanica. Dispersão das 
sementes dos vegetaes depois de madu- 
ras, a qual se faz pela força clastica dos 
Seus pericarpos, pelos seus corutilhos ou 
alas, ou, em fim, pelas aguas, ventos e 
animaes. E por effeito d'esta dispersão 
que ellas são semeadas naturalmente, e 
continuam a sua especie. 

DISSEMINÁDO, part. pass. de Dissemi- 
nar. 

DISSEMINAR, v. act. (Do latim ãisse- 
minare). Semear, diífundir, espalhar por 
uma e outra parte. 

— Figuradamente : Disseminar erros. 
— Publicar, divulgar. 
DISSÉNHO. Vid. Desenho. 
DISSENSÃO, s. f. (Do latim dissentio- 

ne). Discórdia, rixa, desavença, falta de 
conformidade nos pareceres, desunião por 
opposição ou diversidade de opinião, do 
interesses.— ainda que a paz não ti- 
uera outro bem, se não ser couto c& habi- 
taram das musas, este era assaz: quanto 
mais que lie ella hiima cisterna de todas as 
viirtudus, & faltando ella, todas faltam, 
<6 a terra que carecer delia, onde em lu- 
Qar de amor & concordia, reynar odio (& 
dissensam, não -poderá permanecer.» Hei- 
tor Pinto, Prol. - « Visto por todos os da 
fortaleza a guerra travada, pediram a 

Jorge soltasse D. Garcia, que era 
hum Fidalgo tão honrado, qu& acabara de 
^^r Capitão daquella fortaleza, e que os 
Mouros andavam escandalizados de ver 
(intre elles aqiiellas dissensões; mas como 
Dom Jorge estava teimoso, disse que assi 
prezo o havia de mandar á Índia: com o 
?ue Dom Garcia lhe mandou, requerer que 
o soltasse, e quando não, que o prendesse 
en» ferros, senão que se havia de ir pera 
®wa casa; (isto lhe mandou dizer,porque 
sempre cuidou que D. Jorge não quizesse 
chegar com elle ao cabo:) Mas D. Jorge, 

estava com sua paixão, lhe mandou 
dançar hum bom grilhão, com o que os ami- 

I gos, e criados, que seriam perto de sin- 
I coenta, se amotinaram, tratando de o ir 
j tirar da fortaleza, mas não puderam: pelo 
' que se determináram de se irem pera hum 

lugar forte do Sertão, do que deram conta 
a Cachil Daroez, pera de lá mandarem 
requerer a D. Jorge soltasse D. Garcia, 
senão que se passariam pera os Castelha- 
nos.d Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
IV, cap. 2. 

DISSENTÀNEO, adj. Discordante, re- 
pugnante. 

DISSENTÉRIA. Vid. Disentéria. 
DISSENTIMÈNTO, s. m. (Do dissentir). 

Opinião contraria, diíierença, diversida- 
de de parecer, o acto de discordar, de 
dissentir, desconformidade de opinião; 
desapprovação. — Responderam com dis- 
sentimento. 

DISSENTIR, V. act. (Do latim dissen- 
tire). Ser de parecer diverso, de senti- 
mento differente, de opinião contraria; 
não se conformar, não concordar, desap- 
provar, discordar em sentimentos, votos, 
opiniões, seitas, crença religiosa, culto.— 
Dissentir da opinião da maioria.—Dis- 
sentir da religião dominante. — Dissen- 
tir de alguém. 

DISSEPULÓTICO. Vid. Disepulotico. 
DISSERTAÇÃO, s. f. (Do latim disser- 

tatione). Discurso sobre algum ponto par- 
ticular de uma sciencia ou arte : exame 
attento, de viva voz ou por escripto, de 
uma questão litteraria, scientifica ou his- 
tórica. 

DISSERTADÔR, «. m. (De dissertar). 
O que faz dissertações. 

DISSERTÁR, V. n. (Do latim disserta- 
re). Fazer dissertações. 

DISSIDÊNCIA, s. f. (Do latim dissiden- 
tia). Discordância, separação era matéria 
de crença religiosa ou politica. 

DISSIDÈNTE, adj. 2 gen. (Do latim 
dissidens, entis, part. act. de dissidere). 
Que está em dissidência sobre ura ponto 
de doutrina cora a raaioria, ou com uma 
egreja official. — Seita, facção dissidente. 

— Substantivamente : Os presbiteria- 
nos são os dissidentes em Inglaterra. 

— Os dissidentes da Polonia, os luthe- 
ranos, e os gregos schismaticos. 

DISSÍDIO, s. m. (Do latim dissidium). 
DiíFerença de opinião, discordância. 

— Dissensão, disputa, litigio. 
DISSÍMIL ou DISSÍMILE, adj. 2 gen. 

(Do latim dissimilis). Termo Poético. 
Dissimilhante. 

DISSIMILAR, adj. 2 gen. (Do dis... 
prefixo, no sentido negativo, e similare). 
Dissirailhante, heterogeneo, que não é da 
mesma natureza, genero ou especie. 

DISSIMILHÁDO, part. pass. de Dissi- 
milhar. Que não se assimelha ao que 
era anteriormente, raudado do que era, 
— Dissimilhado nos ademans. 

— Que não se assimelha aos objectos 
ordinários; extraordinário. 

— Monstruoso ; feio, horrendo. 

DISSIMILHÃNÇA, s. f. (De dissimi- 
Ihar). A qualidade do que é dissimilhante. 

— Differença; distincção entre duas 
cousas diíFerentes. 

DISSIMILHANTE, part. act. de Dissí- 
milhar. Não similhante, diverso, diffe- 
rente, na ordem physica ou moral. 

DISSIMILHÁNTEMÈNTE, adv. (De dis- 
similhante, com o suffixo «mente»). De 
modo dissirailhante. 

— Desegualmente. 
DISSIMILHAR, v. act. (De dis, e si- 

milhar). Tornar dissimilhante, diverso, 
desegual. 

— Distinguir. — As cores só dissime- 
Iham estes dous objectos. 

— Dissimilhar-se, v. reft. Tornar-se 
dissirailhante, diverso, desigual. — Este 
homem dissimilhou-se do que era por 
causa dos desgostos. 

DISSIMILHAVEL, adj. 2 gen. (Do the- 
ma dissimelha, de dissimilhar, cora o 
suffixo «avel»). Que não se assimelha; 
que não se pôde assimilhar, comparar 
com outro. 

— Figuradamente : Monstruoso, enor- 
me ; horrendo. — « Tinha na mão huma 
bisarma a modo de segur de tanoeyro, 
mas o cabo muyto mais comprido, com a 
qual dizião os Sacerdotes ao povo que a 
noyte passada matara a serpe tragadora 
do concavo fundo da casa do fumo, por 
querer roubar a cinza dos sacrificados; a 
qual serpe tragadora estava no meyo da 
casa diante da tribuna do idolo em figu- 
ra da mais dessemelhavel cobra, qxie o 
entendimento humano pôde imaginar, e 
tão natural em tanta maneyra, que me- 
tia medo, e as carnes tremiam de a ve- 
rem/ era no collo de grossura de huma 
pipa, e de oyto braças de comprimento.» 
Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 
161. 

DISSIMÍLIMO, arfj. superl. de Dissi- 
mile. 

DISSIMILITÚDE, s. /. (Do latim dissi- 
militudo). Termo de Khetorica. Dissimi- 
Ihança, differença, desproporção que se 
encontra entre duas ou mais cousas con- 
frontadas. 

DISSIMULAÇÃO, s. f. (Do latim dissi- 
mulatione). Arte, cuidado de encobrir os 
seus pensamentos, designios, projectos, 
sentimentos, etc.; fingimento, disfarce, 
reserva. — como Cachil Daroes pera 
mais dissimulação nunca se ausentou, an- 
tes hia muitas vezes d fortaleza, assi por 
sua vontade, como chamado do Capitão, 
hum dia lhe mandou elle recado, que se 
fosse pera elle, e levasse Cachil Tamara- 
no, que era Capitão do mar, e Cachil Boyo, 
justiça mór do Reyno, porque tinha ne- 
gocias que tratar com elles. Cachil Daroes 
innocente do que D. Jorge determinava, 
ajuntando os outros, se foi d fortaleza, e 
o Capitão os recolheo em huma camara, 
e lhes mandou dar tratos sobre o caso, e 
nelles descubriram a conjuração, do que 
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mandou fazer hum auto judicialmente, 
porque os condemnou á morte, d Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. vii, cap. 7.— 
— <íE dando muitas graças a Deos, en- 
tregou a escrava a hum homem seu, pera 
que a provesse de tudo o necessário, e lhe 
mandou dar huma quantidade de dinhei- 
ro : e tratando todas estas cousas com mui- 
to grande dissimulação a avisou que não 
falasse cousa alguma.r> Idem, Décadas, 
VI, Liv. I, cap. 7.— <tCom a dissimula- 
ção necessaria, na hora da noite mais 
quieta, entrou com os seus do navio, quan- 
do dos que nelle estavaõ triunfava o som- 
no: e fazendo-se senhor delle sém contra- 
dicçaõ, ou rezistencia alguma, levando logo 
ferro, e dando velas ao vento, que favo- 
receu sua ouzadia, amanheceu muitas lé- 
guas ao mar com sua empreza.n Francisco 
Rodrigues Lobo, O Desenganado, p. 53. 

— Ãlostra de que se não vê, ouve ou 
entende alguma cousa. 

— Tolerancia affectada, impostura re- 
flectida. 

DISSIMULÁDAMÊNTE, adv. (De dissi- 
mulado, com o suffixo «mente»). Com 
dissimulação. 

DISSIMULADO, part. pass. de Dissimu- 
lar. 

Dizem que tu es Elias, 
Ou profeta enviado, 
Ou anjo dissimulado; 
Mas eu digo que es Mexias, 
E assi o tenho apostado. 

OIL VIC., AUTO DA IHST. DE DEUS. 

— «Essa noute houve serão, e Flora- 
mão esteve presente vendo favores de mui- 
tos, que lhe trouxeram á memória a perda 
dos seus e saudade das cousas passadas: 
e não podendo soster em si aquella pai- 
xão, desabafava com alguns suspiros dis- 
simulados, que ninguém ouvia, e a elle 
arrancavam a alma, que este era o maior 
remedio que á sua dôr podia dar. Por- 
que elles e lagrimas em as tristezas são 
alivio d'outros malles.D Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 22. 
— aE assim lhes era affeiçoado, que es- 
caçamente o podia dissimular; tanto, que 
a mãi, e mulher do Turco lhe chamavam 
Turco fingido, e Christão dissimulado.» 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. viii, 
cap. 14. — aO amor falto de obras, he 
amor sem credito & de menos confiança: 
obriganos pois Christo nosso Senhor, a 
que naõ somente amemos, mas juntamente 
façamos bem a nossos enemigos, Diligitc, 
benefacite: & sem duuida obriganos nis- 
to, a que o tal amor seja verdadeiro, & 
naõ fingido, & que seja amor de credito, 
& confiança, <& naõ odio dissimulado, o 
qual he fogo que ahraza, & Cocodrilo que 
mata sem lingoa.t Fr. Thomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. i, foi. 10, coL 1. 

Guarde-te Deos d'hum engano. 
De hum bom rosto contrafoito, 
De homens que trazem no peito 
Sempre hum cavallo Troyano ; 
Palavras todas d'amoreB, 

Tcnçaò perversa, e danada, 
Peçonha dissimulada, 
Como vivora entre flores ; 
Com a fala scmi)re a sabor 
Te daõ pirobis de fel, 
Poem-te pi-los beiços mel, 
Para que engulas melhor. 

FRAh-C. R. LOBO, ECLOGAS. 

DISSIMULADÒR, s. m. O que dissimula. 
DISSIMULAR, V. act. (Do latim dissi- 

mulare). Disfarçar, occultar astutamente, 
encobrir o que se não quer que os outros 
percebam usando de reserva.—Dissimu- 
lar o seu pensamento; os seus projectos, 
intenções, sentimentos.—«//e mais que mal 
nam vencer as paixões, e sofrel-as, e dis- 
simulal-as he lutar continuo com as más 
incrinações.» D. Joanna da Gama, Ditos 
da Freira, p. 46. (ed. 1872).— «Traz 
este justou com Crespião de Macedonia, 
Claribalfe, Esmeraldo, Flamiano e Ro- 
candor, e um traz outro foram polo cami- 
nho de Farbolando: postos os escudos e 
elmos onde faziam companhia ao primeiro, 
de que seus donos estavam pouco conten- 
tes ; posto que uns com outros dissimulavam 
esta paixão; que quando ella é de muitos 
passa-se mais levemente.■:> Francisco de 
J\íoraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 13. 
— (sFloriano lhe pediu que, prirfieiro que 
ceassem, lhe mostrasse o cavalleiro preso, 
e ella o mandou trazer: quando Floriano 
e Pompides o conheceram, não poderam 
dissimular o contentamento que receberam: 
Selvão se lançou a seus pés.n Idem^ Ibi- 
dem, p. 66. — «Estando as cousas neste 
estado, e o Rey Tabarija odioso de al- 
guns que lhe desejavam de urdir a morte, 
como logo fizeram, tratando em segredo com 
o Capitão, e affirmando-lhe, que ElRey so- 
licitava sua morte, como já fizera ao Capi- 
tão Gonçalo Pereira, e tomar aquella forta- 
leza, e lançar todos os Portuguuzes fora 
daquellas Ilhas; e como isto era cousa que 
tocava na vida, e no perigo da fortaleza, 
foi-lhe miiito fácil de crer, e mais tendo 
exemplo tão fresco, como na morte do ou- 
tro Capitão; e dissimulando o negocio o 
melhor que pode, ordedou com alguns Por- 
tuguezes, que trouxessem ElRey á fortale- 
za', como que o tomavam pera com elle 
por valedor, (como muitas vezes costu- 
mam a fazer). í> Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. viii, cap. 13. — «Como bempro- 
uou 8aul quando apagou dissimulando, 
e calando o primeiro motim dos mãos do 
pouo em sua eleiçam, perdendo depois Da- 
uid as onze partes d'elle polo caso, que 
os de ludá fezeram, e respostas, que de- 
ram ás queixas, que os outros tinham de 
nam serem chamados primeiro pera a res- 
tituiçam, e entrada do Rey em lesusalem; 
e metendo-se logo o padre entre os solda- 
dos, e capitãis da armada, se algum auia; 
em quem o sucesso (que ás vezes toma no 
conselho á rezam) teuesse apalpado o ani- 
mo, e bom proposito ; a todos com santos 
exemplos, e abraços tomou tam alegres, e 
inteiros, como de primeiro, t Lucena, 

Vida de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 
10. —« Disse o recado, mostrou-lhe o po,' 
fél, entendeu ella o ardil da carta: mas 
foi tam grande o sobresalto, que teve em 
vendo a joia, que ficou esmorecida sem 
poder dissimular o que sentia: porém, tor- 
nando sobre si, deu outra fingida cauza 
a seu accidente; mas nem tirava os olhos 
da peça que conhecera, nem deixava de 
os pôr no papel, cuja letra, e palavras 
desconhecia. D Francisco Rodrigues Lobo, 
O Desenganado, p. 27.—«Cerrou Oriano 
esta carta com os olhos cheios de lagri- 
mas, que, ainda que as procurava dissi- 
mular com cautella, não as as podia en- 
cobrir com sentimento: entregou-a ao mes- 
sageiro, jazendo-lhe muitas offertas de seu 
dezejo : encomendando-lhe que, se houvesse 
lugar de reposta, lha procurasse: elle o pro- 
metteu assim; e se tornou no batei, onde vie- 
ra innocente daquelle engano, e compade- 
cido de quem lho fazia, porque reprezentavd 
em Oriano a tristeza os merecimentos, çwí 
lhe tirava a ventura; quenunca essa he 
tam poderoza, e tam cruel,que negue as vci- 
lias ás partes naturaes, ainda quando rou- 
ba o preço dellas.n Idem, Ibidem, p. 52. 
— «Arcelio estava de melhor condiçaõ 
naõ ter falado, porque corria alli maioi" 
perigo o seu segredo, que ficava mais p&i"' 
to; e Oriano nem queria chegar ás suat 
aguas com receio: e dalli foraõ caminhan- 
do todos com maior pressa, parecendo-lhet 
que estavaõ perto dos ouvidos da Ninfa! 
que tanto custa ao acautelado, e secreto o 
receio com que guarda, e esconde o segre- 
do, como a hum palreiro, e impaciente rt 
força com que o dissimula.»Idem, IbideiDi 
p. 101:. — «E se, por naõ ojfender o gosto 
de hum generozo amigo, aquém tanto devO, 
dissimulo a força com que aqui padeço! 
mais obrigado me tem amor a seguir 
destino, que a natureza aos bons procedi- 
mentos da urbanidade; mormente quando 
o meu dezejo não pode obrar o que em seu! 
cuidados procuro, v Idem, Ibidem, p. 137* 
— «E dissimulando com fingida innocen- 
cia o seu intento, lhe disse: não zombes 
mim, por ser dos montes; que farás hoO» 
obra ao dono deste nome por quem p^''" 
gunto, se me encaminhares aonde o ve)<i-* 
Idem, Ibidem, p. 212. 

— Fingir que se não vê, que se nao 
observa alguma cousa, que se não tem r®' 
sentimento d'ella; não dar mostras do 
se pensa, sento, projecta. — Dissiniul^f 
uma affronta, um aggravo, uma injuTi<{' 
— «Donde infere Òleastro, quão g^cin 
erro seja o terse entre os homens por /í" 
queza, saber sofrer, & dissimular agf<^^^ 
db enemigos, sendo verdade que 
actodemaior honra & fortaleza, n Ir. i 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, 
V., col. 1. 

— Dissimular culpas, crimes, não a 
tender a cilas, não castigar nem 
ciar o criminoso ou culpado.— «Ese ^ 
pera se mostrar poderoso, & generoso 
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os homens, toma (como vemos) por argu- 
''nento o perdoar, & dissimular suas cul- 

• julgai quão errada & falsa he a opi- 
nião que entre elles corre, terem por afron- 
'a (è fraqueza, o saherense perdoar & 
^frer huns aos outros.d Fr. Thomaz da 
Veiga, Sermões, Part. i, foi. 14, col. 1. 

Encobrir, tolerar, desculpar, deixar 
passar sem castigo.—Dissimular umdefei- 
^0) uma falta, etc. 

Verdade lie que eu fiz mudança 
No cuidado, e no dezejo, 
E nenhuma na esperança ; 
i^que em mim vejo a vingança 
Das culpas, que em outrem vejo ; 
Poena-me culpa em mc cansar, 
Eera querer dissimular 
Erro tam bem acertado, 
yue farei, se em meu cuidado 
■N5o mudei mais que o lugar ? 

franc. r. lobo,eclooas. 

, Dissimular os beneficias, não os con- 
®fi8ar nem agradecer. 

~~ Dissimular a verdade, rebuçal-a. 
Termo de Pintura. Dissimular as 

^nhas, dispor o desenho de maneira a 
®Dcobrirá vista o que elle representa olha- 

em espelho cylindrico ou visto o qua- 
de certo ponto. 

■— V. n. Encobrir os seus pensamen- 
sentimentos, intenções, projectos, 

Hostrar por apparencias o contrario do 
^ue se pensa, medita; disfarçar, aíFcctar 
'alta de attenção a cousa que se passa, ou 
ao que alguém diz ou faz diante da pes- 
soa ; usar de indulgência com os máos, 
toleral-os, deixar passar as culpas d'elles 
8em castigo. — a Afonso dalbuquerque lhe 
*^spondeo que faria tudo o que nelle fos- 

pelo que quis dissimular alguns dias 
'^m os enganos dei Rei, no que se passou 
^o.nto tempo, que a Soltam zeinal pareceo 
?Ue Afonso dalbuquerque nam ousaua de 
^nieter a cidade, S medroso que lhe quei- 
"•assem a frota, se foi de noite secreta- 
'"'^ente pera el Rei, com a mor parte da 
Qente que com elle vinha, do que Ajonso 
^Albuquerque teue muito desgosto, & man- 

logo a Fernaõ perez dandrade com 
*"^2 capitaens que fosse poer fogo a al- 

dumas das casas que estauam metidas nau- 
cfe a tres nãos de Cambaia que es- 

'^Uam Junto dellas, o que elles fezeram, 
que achassem muita resistência nos 

Damião de Goes, Chronica de 
Manuel, Liv. iii, cap. 18.—aRui da- 

^)o em chegando dixe a Afonso Dalhu- 
se nam fiasse das palauras 

leij perque elle speraua pelo seu La- 
officio de almirante, o qual 

Ir frota de muitos nauios bem 
Q CO»» muita gente de guerra com 

íer " ^ na cidade es- 
Afonso dalbuquerque, 

djj " lhe Rui daraujo isto dixesse, 
com el Rey.» Idem, Ibidem.— 

^ carecia Angero de todo nem do co- 
^'x^ento^ nem do temor do Criador. Ain- 

da se lhe representaua, posto que in- 
fiel, e destragado, que quem fizera este 
Mundo com tanta sabedoria, e poder, tam- 
bém o deuia gouernar com rezam, e jus- 
tiça: e que como era impossiuel nam dar 
T>eos fé de quanto os homens fazem na vida, 
assi era certo que ou nella, ou depois da 
morte castigaria todo o mal, por mais 
que dissimulasse, e galardoaria o bem, 
por motivo que tardasse.y> Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. v, cap. 19. 
— «Aos mininos que continúam a santa 
doutrina, mostrarlhes eis muito av^or, dis- 
simulando com o castigo, que merecerem, 
porque importa muyto que nam se vos es- 
candalizem.n Idem, Ibidem, cap. 25. — 
a Não cessáram por aqui as maldades dos 
da pa7'te de D. Garcia, pulo que deter- 
minou D. Jorge de o mandar pera Ta- 
langame, que era outro porto da Ilha onde 
as nãos surgem: e disto deo conta ao Al- 
caide mór, e ao Baldaya, que ou por se- 
rem amigos de D. Garcia, ou por quere- 
rem ver paz, e quietação, lhe aconselháram, 
que deuia de dissimular com aquillo por 
nào renouar chagas passadas, o que elle 
fez, porque tamhem desejada quietação.D 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. iv, cap. 
3.—tA Turcacomo òoamuíAer dissimulou 
cõ o negocio, mostrando folgar com o aviso, 
e disse que hia negociar suas cousas pera 
se tornar pera a Cidade. t> Idem, Ibidem, 
Décadas, IV, Liv. i, cap. 0. — «Dissimu- 
lou loab cõ Amassa, <& depois matou ás 
punhaladas. Dissimulou Absalao por al- 
tempo cõ a afronta feita a sua irmaã 
Thamar, (& depois de dous annos tomou 
inteira vingança -dela. S. Chrisostomo 
considerando as palauras que disse Esau.» 
Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, part. i, 
foi. 10, col. 2. — «<& que cegueira tama- 
nha, pois quando dissimulem consigo fe- 
chando os olhos a suas culpas, por não 
se emendarem ddlas : impossiuel será fo- 
girem aos olhos de Deos que tudo vê para 
os castigar, n Idem, Ibidem, foi. 71, col. 1. 

Vem, üriano, que he tarde ; 
Trata de dissimular; 
E dos perigos do mar, 
E de amor o Ceo tu guarde. 

FRANO. R. LüBO, O DESKNOAIÍAnO, p. 44. 

— «Acabando de escrever, o deu a Ni- 
zarda, e juntamente o caixilho do seu re- 
trato, que ainda trazia, dizendo que era 
O preço da adivinhaçad. Leu ella o papel, 
e começou a mudar as cores, e a lhe virem 
afrontamentos, e accidentes, que nad podia 
dissimular, porque via o discurso dos amo- 
res de Oriano, e de sua fortuna rezumi- 
dos, e relatados na adiuinhação.t Idem, 
Ibidem, p. 225. — «Bem mostrava Mena- 
lio na graça do seu cantar, e na-differença 
do que costumava, que queria contentar 
aos companheiros, e conpetir com Flori- 
cio: e posto que muitos, que o entendiad, 
se calassem, nao o pôde dissimular Theo- 
niOf ^ue turrindo diste: Tam bem a Flo- 

rido devemos a tua cantiga, como a sua; 
que bem se mostrou nellas que era compe- 
tência. Antes te digo (respondeu Menalio) 
que mais canto por obedecer a quem mo 
mandou, que por me parecer que podia 
fazello diante de Florido, e de ti, que 
sempre me vencestes.D Idem, Primaveras. 

— Dissimular-se, v. refi. Ser dissimu- 
lado, encobrir-se. 

DISSIMULAVEL, adj. 2 gen. Que se 
pode ou deve dissimular. 

DISSIMULO, Vid. Dissimulação. 
DISSINGULAR, Vid. Dissimular. 
DISSIPAÇÃO, s. f. (üo latim dissipa- 

tione) Acção de dissipar. 
DISSIPÃDAMÈNTE, adv. (Do dissipado, 

com o suffixo «mente»). Com dissipaçâo. 
DISSIPADO, part. pass de Dissipar. 
DISSIPADÒR, s. m. (Do latim dissipa- 

tor). O que dissipa. 
— Rei dissipador do povo, que estraga 

a substancia da naçilo. 
— SíN. : Dissipador, Prodigo. O dis- 

sipador estraga, só cuida dos seus praze- 
res, e ó movido da vaidade ; o prodigo 
é largo em dar, o muitas vezes, generoso 
e bcmfazejo, soccorre os desgraçados: o 
primeiro recebe e dissipa, gasta mal, sem 
proveito para si, e mui pouco para os ou- 
tros : toca na extremidade opposta á ava- 
reza ; as suas despezas são de ura louco : 
o segundo despreza as regras da econo- 
mia : ás despezas que faz anda quasi sem- 
pre unida á magnificência ; porem ha nel- 
las excesso. Toda a despeza inútil é dis- 
sipação. Dissipador toma-se sempre á má 
parte : prodigo depende da applicação. 

DISSIPAR, V. act. (üo latim dissipare). 
Derramar, espalhar; estragar, desperdi- 
çar, gastar profusamente. 

Outi os, cheios de cólera, gritavào, 
Que por jogar o Wisth, o dar merendas, 
As rendas dissipava do Mosteiro : 
Que por isso, iio santo Refeitorio, 
A Fome cruelmente os consumia. 

DINIZ DA CllUZ, HY3S0PE, C. 2. 

— Consummir, arruinar, destruir, ex- 
haurir. —Dissipar as forças do corpo. 

— Dispersar, desbaratar.—Dissipar o 
exercito inimigo. 

— Desfazer, dispersar, desviar para 
longo.—O vento dissipa o fumo 

— Fazer cessar, desvanecer.—Dissipar 
os partidos. 

— Remo ver, tirar.—Dissipar as duvidas,. 
— Remover, fazer que se ovaporo. — 

Dissipar os humores accumtdados. 
— Dissipar-se, v. refi. Desfazer-se, des- 

vanecer-se, desapparecer. 
DISSIPAVEL, adj. 2 gen. Que dissipa. 
DISSOCIAÇÃO, s. f. (De dissociar). Di- 

visão, separação dos socios, desunião, an- 
tipathia. 

dissociado, part. pass. do Dissociar. 
DISSOGIAL, adj. 2 gen, Insocial, des- 

unido. 
— Termo do Commercio. Em que se 

dissolveu a sociedade, 
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DISSOCIÁLMÊNTE, adv. (De dissociai, 
com o suffixo «mente»). De modo inso- 
cial. 

DISSOCIAR, V. act. (Do latira dhsocia- 
re). Separar, desfazer a sociedade; apar- 
tar, desunir o que estava unido, no sen- 
tido physico e no moral. 

DISSOCIÁVEL, ad,j. 2 gen. Insocial, in- 
trâctâivd 

DISSOLÚBILIDÁÜE, s. f. (De dissolu- 
vel, com o suffixo «idade»). Estado do 
que é dissoluvel. 

DISSOLUÇÃO, s. f. (Do latim dissolu- 
tione). Separação das partes de ura corpo 
que se dissolve; operação chimica pela 
qual um corpo solido, ou gazoso, apre- 
sentado a ura liquido, se decompõe e 
desfaz n'elle participando da sua liqui- 
dez, ou haja decomposição do dissol- 
veote, como quando se faz dissolver um 
metal em um ácido, ou havendo uma 
simples fusão sem nenhuma decomposi- 
ção, como se fizermos derreter o assucar 
na agua; acção de um dissolvente.—Pôr 
em dissolução. 

— O corpo dissoluvel. — Fazer uma 
dissolução. Alguns auctores applicam a 
palavra dissolução para indicar o eíFeito 
que resulta, quando, pela acção recipi-oca 
de um liquido e de um solido, este des- 
apparece e forma um composto liquido, 
no qual o corpo dissolvido e o dissolvente 
adquiriram novas propriedades. Chamam 
solução á simples fusão de um corpo so- 
lido n'um liquido, sem mudanças das suas 
propriedades respectivas. Também deno- 
minaram dissolução ou solução ao resul- 
tado d'esta operação, isto é, ao liquido no 
qual se fez dissolver qualquer substancia. 

— Termo de Commercio. Quando não 
ha período de duração da sociedade esti- 
pulado, qualquer dos soeios pode fazer 
dissolver a sociedade quando lh'o fizer sa- 
ber : havendo periodo determinado, é ne- 
cessário o mutuo consenso dos soeios para 
se dissolver antes do termo chegado. Se 
a sociedade não pode continuar segundo 
o intento e fim dos soeios, a lei opera a 
</issolucão. O abuso de boa fé praticado 
por um socio o o seu máo corapartaraento 
auctorisam o juiz a determinar a sua dis- 
solução. Üm acto de fallencia d'um dos 
Bocios dissolve a sociedade. A natureza 
dissolve as sociedades, porque a morto 
d'um dos soeios a dissolve. A socidade 
dissolve-se pelo modo que so contrahiu; 
pôde ser dissolvida por decisão de árbi- 
tros. 

— Dissolução geral, quando a socieda- 
de deixa de existir. 

— Dissolução parcial. Quando algum 
dos soeios se retira e a sociedade conti- 
nua: dissolve-se a respeito d'elle. 

— Dissolução legal, quando é devida- 
mente annunciada e participada. 

— Soltura de costumes, depravação, 
corrupção, vida licenciosa, devassidão, in- 
continencia. 

— Termo de Medicina. Começo de 
desorganisação vital. 

— Dissolução vitul; Chaussier consi- 
derava como dissolução vital a especie 
de alteração pela qual passam os alimen- 
tos no estomago ; dissolução essencial- 
mente diíFerente da dissolução chimica 
admittida pelos antigos. Vid. Digestão. 

— Dissolução dos humores do sangue, 
a nimia fluidez d'estes liquides, por exem- 
plo, no escorbuto, em que o sangue é tara 
fluido que sahe pelos mais pequenos va- 
sos, conseguindo-se difTicilmente suspen- 
der esta sahida. A palavra dissolução, 
empregada para exprimir este estado flui- 
do do sangue, é exacta; mas similhante 
expressão ó incorrecta se quizermos for- 
çar a sua accepção signilicando que o san- 
gue, que perdeu a sua consistência, real- 
mente se dissolveu ou decompoz. 

DISSOLÚTAMÉNTE, adu. (De dissolu- 
to, com o suffixo «mente»). De modo 
dissoluto. 

DISSOLUTÍVO, adj. Vid. Dissolvente. 
DISSOLÚTO, part. pass. irreg. de Dis- 

solver. 
DISSOLÚVEL, adj. 2 gen. Que se pode 

dissolver. 
DISSOLVENTE, adj. 2 gen. Que tem a 

virtude de dissolver. 
— Substantivãmente: Um dissolvente. 
DISSOLVÈR, V. act. (Do latim dissol- 

vere). Penetrar o dividir um corpo soli- 
do, decorapol-o desfazendo a intiraa con- 
textura das suas partes, desfazer a ag- 
gregação das particulas de um liquido. 
— O ácido nitrico dissolve a prata. 

— Derreter por meio do calor. — Dis- 
solver a neve, o gelo, o ferro. 

— Figuradamente : Desatar. — Dissol- 
ver os vinculas sociaes. 

— Desfazer, separar, desorganisar, des- 
truir. 

— Dissolver as Cortes. 
— Annullar, roraper. — Disolver o ma- 

trimônio. 
— Resolver, tirar.—Dissolver duvidas. 
— Dissolver a alma do corpo, morrer. 
— Dissolver-se, v. reji. Desfazer-se era 

algum menstruo, em líquidos, derreter- 
se ao fogo, ou pelo calor. 

— Dissipar-se.—Dissolver-se emfümo. 
— Fazer-se dissoluto, licencioso. 
DISSOLVIDO, part. pass. de Dissolver. 
DISSONÂNCIA, 8. f. (Do latim disso- 

nantia). Termo de Musica. Notas desen- 
toadas, discordes ; tom falso, desafinação 
nas vozes ou nos instrumentos; ajunta- 
mento de dous ou mais sons, que ferem 
desagradavelmente os ouvidos. 

— Termo de Grammatica. Som ingra- 
to ao ouvido. 

— Figuradamente : Desproporção, des- 
concerto, incongruência, cousa contraria 
á boa razão, contraricdadc, repugnancia, 
desacerto. 

— Mistura disparatada de estylo serio 
e jocoso, nobre e vulgar. 

DISSONANTE, adj. 2 gen. (Do latim 
dissonans). Termo de Musica. Que nao 
está no tom, desafinado, discordante. •— 
Voz dissonante. 

— Ingrato ao ouvido, áspero.— PaU' 
vras dissonantes.— «.A cadência he 
as palauras; porque não hão de ser esca- 
brosas nem dissonantes; hão de ter caden- 
cia.T Padre Antonio Vieira, Obras, Tono- 
I, p. 39. 

— Figuradamente: Desproporcionado, 
mal ajustado, desigual. 

— Contrario, opposto, que repugna, 
que não'assenta bem. 

DISSONAR, V. n. (Do latira dissonare)- 
Discordar, soar desentoado. 

— Figuradamente: Ser disproporcio- 
nado, desconforme, opposto, contrario, 
repugnante; ser ira.proprio ; não quadrar; 
não se ajustar. 

DÍSSONO, adj. (Do latira dissonus). D'®' 
sonante, desentoado; discorde, confuso- 

— Voz dissona, desafinada, ingrata- 
DISSONÓRO, adj. (De dis... prefixo, e 

sonoro). Não sonoro. 
DISSUAÇÃO, s. f. Vid. Dissuasão. 
DISSUADIDÔR, s. m. O que dissuade- 
DISSUADIR, V. act. (Do latira dissua- 

dere). Fazer mudar de parecer, despof' 
suadir. — Dissuadir alguém de alg^i-''^ 
cousa. 

— Desaconselhar. — Dissuadir algu^'^ 
cousa a alguém, 

DISSUASÃO, s. /. (Do latim dissiiasio- 
ne). Acção de dissuadir. 

DISSUASlVO, adj. Que dissuade. 
DISSUASOR, s. m. (Do latim dissuasor)- 

O que dissuado. 
DISSUASÓRIO, adj. (De dissuasor, co/» 

o suffixo «orio»). Qi^g tera foi'ça de diS' 
suadir. — Argumentos dissuasórios. 

DISSYLLABO, adj. (De dis prefixo, « 
syllaba). Que tem duas syllabas. 

— S. m. Palavra de duas syllabas._ 
DISTÂNCIA, s. /. (Do latira distantw' 

O espaço que alguma cousa dista de outr^^ 
— «E acontecendo que a parte princip^ 
seja auzente de taT> lomgua distancia, 
não possa ser achada pera dar pod^f 
seu Procurador, per que possa ^ 
dito juramento, em este caso disseraõ "■. 
guns Doutores, que lhe deve ser dado g^J"^ 
Curador aos beens, o qual fará os dü"' 
juramentos, e será com elle tratado 
preito.D Ordenações Affonsinas, Liv. 
Tit. 40, § 4. — «Deve o Autor ser 
tado em sua pessoa, se na Terra for, 
vezes successivamente, avendo em c' ^ 
huuma citaçam termo rezoado, segundo 
distancia do Lugar, honde for, perd ^ 
a Juízo dizer, se quer hir pollo feito e 
diante; pero se o Autor for no LugC'_ > 
honde se trata o Feito, nom a verá 
termo, que aquelle que geralmente hi 
uzado de se dar aos que citados sam f 
virem responder, ou segundo o termo, 1 
hi for dado ao Eeo pera respo')ider , 
Feito, quando primeiramente foi 
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pe.ra responder,^ Ibidem, Tit. 42. — «jB 
«íse Reo nam ha rezam ãe vir a Juizo 

percebido como o Autor, temos por 
oen, e Mandamos, que se o Reo naõ trou- 
"fií" loguo comsiguo a Juizo a Escriptura, 
í*®'" que emtende provar, e fazer certo a 
ijzaò, que àlegua de Feito 'pera sua de- 
J^za, e disser per juramento que a tem em 

luguar, e que a nom pode ao presente 
''Oguo mostrar, que aja tempo comvinhavel, 
'^9'^ndo a distancia do luguar, em que a 
possa averj e trazer a Juizo pera se ver, 

outra malicia.» Ibidem, Tit. 64. — 
'^■^oçam dar pregooens, e poer editos nos 
Pelourinhos, e lugares pera ello acustuma- 

que todolos creedores, a que o dito 
'Vendedor fosse ohriguado, ou a dita cousa 
'^P^nhada, venham perante elles allegar de 

direito sobre o dito preço, e apenha- 
a, termo aguisado peremptorio, se- 

9^ndo 05 distancia dos lugares, honde o 
oiiver per certa enformaçoin que esses 

'"^^^dores som moradores; seendo certos 
uindo ao dito termo, mandarom en- 

^^gar o dito preço, dinheiro, ou quantida- 
de Cl aqiielle, qiie sobre ello milhor mostrar 
j seu direito; e nom vindo, que o man- 

^<irom entreguar ao dito vendedor: pero 
esse termo a todo mais nom passará 

trinta dias, por mui grande distancia 
?"e aja do lugar, honde a dita cousa Joi 
tendida, aos lugares honde os ditos creedo-. 

forem moradores.i> Ibidem, Liv. iv, 
■'^it. 52. — «Z)e huma pedra parda, que 
^o,da huma he de mais de quatro palmos 

comprido, e muito perto de tres de lar- 
30, e outro tanto de alto, que se não liam 
^umas com outras com betume, nem cal, 
''^mente feitas humas encarnas no meio de 
'^oda pedra em igual distancia, com humas 
fechas de pão ferro, em que as pedras 

cima se vam encaixar, tão justas, e 
'ào primas, que parece parede de huma 
^ pedra.11 Diogo do Couto, Décadas, IV, 
■^iv. VII, cap. tí.—<íOs naturaes chamam 
^cirbenda, e Tapeti, que estam hum do 
Outro na mesma distancia em que Ptolo- 
""eu os põe.11 Idem, Ibidem, Liv. ix, 

&.~«Esta Província Gedrosia, se- 
9'^ndo Ptolomeu, será de cem léguas, por- 

começa na Cidade liizana em vinte 
^^ciosj Cque nós temos pela mesma de Ca- 

e acaba no rio Arbio em vinte gráos, 
que ha a mesma distancia das cem 

^O^ias.11 Idem, Ibidem.— aComo eu faço 
de viajar por sertões que jicam na 

'staiicia de 800 léguas, que tantas con- 
no Pará de oriente a occidente, não 

^}Xarei de encontrar algumas raridades 
yias de reflexão; e com efjfeito mandei 

^^'^o.dernar alguns livros em ordem a in- 
^^ir com algumas especies mais raras as 
o^gens que jizer, de que participarei a 
»sa paternidade, dando-me Deus vida, d 

do Grão Pará, Memórias, p. 8. — 
fazem viagens, como os Mates 

^ Portugal, desde Belem do Pará ao 
'^^'anhão e Bio-Negro, perigosas distan- 

cias pela passagem de 32 bahias para o 
Maranhão, e da navegação do Amazonas 
para o Bio-Negro.^ Idem, Ibidem, p. 
172. 

Sobro uma agra montanha que se estende, 
Em pequena distancia rios soberbos 
Guerreiros muros da triumphante Elvas, 
O celebre convento se levanta. 

DINI7. DA CBUZ, IIYSSOPE, C. V. 

— Extensão. — «De cima apparece 
grande distancia de mar, e grande quan- 
tidade de Ilhas, porque a pureza do ar 
faz descubrir muito.» Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. vii, cap. 10. 

— Figuradamente : Grande diffcrença, 
desproporção nas qualidades de duas pes- 
soas ou cousas que se comparam; vanta- 
gem. 

DISTANCIAR-SE, v. refl, Püi--se distan- 
te, apartar-se, alongar-se. 

DISTÂNTE, adj. 2 gen. (Do Icitim dis- 
tans). Apartado, aíFastado, desviado, lon- 
giquo, remoto. Cidades distantes.—«-Se- 
nhora, disse Lúcida, toda essa honra, e 
muita mais merece este Cavalleiro, pois a 
meu rogo he vindo por vos servir de taZ 
distantes terras.v 13arros, Glarimuudo, 
Liv. II, cap. 23. 

Só 08 caminhos que correndo passão 
Essris quatro correntes caudalosus, 
Tantos climas occiipão. tanto abraçào 
Entre as fozes distantes, e espaços is, 
Que ou seguro, que o vê-las só te façào 
Menospi-esar esfoiitras deleitosus, 
E conhecer que vives d'huin engano 
Comprado tanto á custa de teu dano. 

BÜLIM DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 38. 

Ok! Como me parece 
Que as Eatrellas scintillàomnis brilhantes ! 

Que o mar nào se cnfurcee, 
Que estilo de nós oa Ccos menos distantes! 

Que lá dos horizontes 
A terra inclina os levantados montes ! 
Porém que o líeino de ira sempiterna, 
Oude tuilo aeni ordem se governa, 

Ouvido o nome Santo, 
Levanta horrendo, e inconsolavel pranto. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 143 (3." Cd.). 

Prhneirodo que aos mais o trigo cresça, 
A fruta, aitiadur(!ça, 
Na vossa terra farta, e abundante, 
E o Pastor lá da serra mais distante 
A Sorte vos inveje ; 
Mas sem faltar a elle, a vós sobeje. 

IDEM, IBIDEM, p. 220. 

Entretida Leriope bordava 
Os campos de Peiiicia, onde abundante 
O grosso gado do Agenor pastava ( 
Logo o íilho de Maia 
Guiando as mansas vacas mais distantes, 
Se vê ao longo da espaçosa praia : 
Da branca, e liava côr, que imita o ouro, 
Pinta o formoso touro, 
Em que fora mudado 
Júpiter, d'alta Europa namorado. 

IDEM, IBIDEM, p. 27(5. 

Assim por estos campos vago errante 
Fujo dos homens, vou buscando aa fóras 
Até parai- no monto mais distante: 
De lá os olhos viro 
Para a parte onde estás : Ah su «ouberas! 

A saudade com que então suspiro, 
Não sei que acho no ar, que dalli corre, 
Que a vida me soccorro : 
Vê quanto pode, e mente 
O pensamento do quem ama, e eente. 

HUDEM, p. 289. 

DISTÁNTÍSSIMO, adj, superl, do Dis- 
tante. 

DISTÂR, V, n. (Do latim distare). Sor 
ou estar distante, apartado, remoto, des- 
viado. 

— Figuradamente: Differir, ser diflFe- 
rcnte, haver diíferença, diíferençar-se em 
talentos, partes, qualidade, nobreza, etc. 

DISTENÇÃO, s. f, (üo latim distentio- 
ne). Dilatação forçada, extensão, estado 
do que está muito estirado ou estendido. 
— Distençâo dos nervos. 

DISTÈNSO, adj. Dilatado, estendido, 
estirado. 

DISTENE, s. m. (Do grego dis, e sttre- 
nos, força). Termo de Mineralogia. Mi- 
neral que se encontra quasi sempre em 
fôrma de crystaes allongados. 

DISTIGHADO, adj. (Pronuncia distika- 
do). Termo de Botaniea. Collocado sobro 
duas ordens ou renques oppostos um ao 
outro. 

— Folhas distichadas, as que, tendo o 
ponto de apego diíFerente e conchegado, 
olham todas para só dous lados dos ra- 
mos ao longo d'elle8, deixando a face su- 
perior e inferior um tanto calvas como se 
observa no abéto. 

—Bamos distichados, os que, sendo pa- 
tentes ou horizontaes, têm o seu ponto de 
nascimento em diíFerentes logares, e se 
vão segiiindo nos dous lados do tronco, 
dispostos á maneira das barbas de uma 
penna. 

DISTICHIASE ou DISTICHIÂSIS, s. f. 
(Do grego distskiasis). Termo de Cirur- 
gia. Irritação e inflammaçào da conjun- 
ctiva e algumas vezes da cornea, causada 
por uma ordem de pestanas supranume- 
rarias, que têm direcção viciosa sobre o 
globo do olho. 

DÍSTICO ou DISTICHO, s. m. (Do gre- 
go distikos). Phrase, na poesia grega ou 
latina, encerrada em dous versos, um he- 
xámetro c outro pcntámetro. Na poesia 
portugueza são dois versos, ordinaria- 
mente da mesma medida, que formam 
um sentido perfeito. 

— Termo de Armaria. Lettras ou le- 
treiros dos escudos e das emprezas ou di- 
visas. Nos escudos são certas lettras, pa- 
lavras ou emblemas que se gravam era 
orla, ou em roda, ou em cima de alguma 
peça do escudo. Como empreza ou divisa 
são aquelles lettreiros que se gravam ex- 
teriormente nos escudos. 

— Por extensão : Lettroiro, rotulo. 
DISTILLAÇÃO, s. f. (Do latim distil- 

latione.) — Acção e eíFeito do distillar, 
de extrair o, alcohol ou os oleos aroma- 
ticos do plantas, hervas, das borras do 
vinho, de assucar, o outras substancias. 
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por meio do alambique e outros appare- 
Ihos ; operação chimica que consiste em 
separar, por meio do fogo e em vasos fe- 
chados, os principios voláteis de um cor- 
po, dos principios fixos : os primeiros, 
elevando-se em vapores, vão condensar- 
se em um ou mais vasos denominados re- 
cipientes, em quanto os principios fixos 
ficam no vaso distillatorio, que de ordiná- 
rio é um alambique, retorta, ou matrás. 
A distillação toma o nome de sublima- 
rão quando os productos obtidos são so- 
lidos ; e o de gazeificação se estes produ- 
ctos ficam no estado de gaz. 

— Distillação per ascensum, distilla- 
ção que se fazia n'um alambique cujo capi- 
tei estava mui elevado acima dacurcubita. 

— Distillação per latus, isto é, em um 
apparelho disposto de maneira que os va- 
pores corriam horisontalmente uma serie 
de peças antes de chegar ao recipiente. 

— Distillação per descensum, que se 
fazia pondo fogo por cima e em roda da 
parte superior do apparelho distillatario, 
cujas peças estavão todas dispostas de 
tal maneira que o vapor era obrigado a 
dirigir-se de cima para baixo. Os pro- 
ductos extraidos das mesmas substan- 
cias eram sempre idênticos, empregando- 
se qualquer destes tres processos. Usa se 
da distillação, em chimica e em pharma- 
cia: 1.* para purificar ou rectiticar sub- 
stancias voláteis; 2." para obter sem al- 
teração certos principios vegetaes natu- 
raes, como os oleos essenciaes; 3." para 
extrair, de substancias animaes ou ve- 
getaes, productos que resultam de novas 
combinações devidas ao calor, como se 
verifica em certos oleos animaes pyroge- 
nados, em alguns oleos voláteis não 
preexistentes, em ácidos gordos, etc.; 4.°, 
finalmente, para formar combinações sim- 
ples, cujos productos voláteis podem só- 
mente ser obtidos pela distillação. 

—Estillicidio, doença, seminação, fluxo 
espermatico. 

DISTILLÁDO, part, pass. de Distillar. 
DISTILLADÕR, s. m. (Do thema dís- 

tilla, de distillar, com o suffixo «dor.») 
O que distilla. 

DISTILLAR, V. act. (Do latim distilla- 
re). Extrair pelo alambique ou retorta 
o succo de alguma cousa; fazer uma dis- 
tillação, separar de uma substancia, por 
meio de fogo e em vasos fechados, os seu» 
principios voláteis dos principios fixos. 
Diz-se igualmente da substancia submet- 
tida á distillação, e do producto obtido 
por este processo: submetter á distillação, 
obter por distillação. 

—Figuradamente : Soltar gotta a gotta, 
verter. 

— V. n. Cair ou correr gotta a gotta, 
gottejar, pingar, manar, estillar. 

— Distillar-se, v. re^. Correr, manar 
ás gottas. 

DISTILLATÓRIO, adj. Que serve de dis- 
tillar. 

DISTILLICÍDIO. Vid. Estillicidio. 
DISTINÇÃO, s. f. (Do latim distinctio- 

ne). O acto de distinguir. 
— Acção com que se distingue alguém. 

Diz Francisco de Mairões, 
Ricardo, e V ouaventura, 
Não me lembra em que esoriptura, 
Nem sei em quiies distinções, 
Nem a copia das i'azões : 
Mas o latim 
Creio que dizia assim. 

GIL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

D'eUe reliifa pois a choealheira, 
Que inda o Rol pendurado tniz ao collo 
Das Moças, que em Maiicebo namorara, 
Onde, com distinção, se lern çeus nomes, 
Suas grnças, e dotes. IVlos prados, 
Que o Hebr.i cristalino corta, e rega, 
Tiintas, de Amor captivas, nào seguirão 
De Thracia o grão Cantor, que a cara esposa, 
Na solitaria praya descansando 
Dua.s vezos perdida, em vão chamava. 
Quantas o Rol contém, desde a mais baixa, 
£ roliça fregona, ató a Dama 
Mais nobre, maia gagé, e mais xarifa. 

DINIZ DA CIIUZ, nVSSOPE, C. VII. 

— o ser distinguido, e difFerençado. 
— O acto de distinguir as partes, os 

sentidos, em que uma proposição ó ver- 
dadeira, e admissível, do sentido em que 
o não é. 

DISTÍNCTAMÈNTE, ad». (De distincto, 
com o suffixo «mente»). De maneira dis- 
tincta. — Fortar-se distinctamente, com 
distincção. 

DISTINGTÍVAMÊNTE, adü. (De distin- 
ctivo, com o sufiixo «mente»). Distincta- 
mente. 

DISTINCTÍVO, adj. (De distincto, com 
o sufíixo «ivo»). Que serve para distinguir. 

— íS. m. Signal.—Os distinctivos da 
ordem. 

DISTÍNCTO, part. pass. irreg. de Dis- 
tinguir. — «Não se explica o horror que 
similhante f acto causou, por ser coisa mui- 
to rara o homicídio em Oalliza. Souòe-se 
logo que fora um portuguez o matador; e 
das camisas e outras coisas do morto in- 
feriram ser pessoa distincta, e errada- 
mente assentaram que era o marquez de 
Gouveia^ que tinha fugido com a snr.^ D. 
Maria de Penha de França, a qual eu 
conheci depois recolhida em um convento 
de Redondella em Galliza.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 112. — «.Chegamos ao 
engenho de Fedro de Sequeira e Queiroz, 
cavalheiro dos mais distinctos d'estas ter- 
ras, casado com sua prima a snr.^ D. 
Angela, neta do mestro de campo Ântonio 
Ferreira Ribeiro.» Idem, Ibidem, p. 207. 

Assim receio eu, que tu. Senhora, 
Conhecendo algum' hora 
Que esse amor repentino 
Nào fora amor, mas fora desatino, 
Com que ao principio para mim olhaste, 
(Porque comtigo não te aconselhaste) 
Me deixes pezarosa 
De ter sido comigo tão piedosa : 
Oh ! Nunca chegue o dia 
De tanto mal, de tanta tyrannia ! 
Que, inda que os teus favores valem tanto. 

Merece-os o meu pranto, 
Merece-os a constancia, 
A inquietação, o amor, o susto, a ânsia, 
Que dentro d'alma sinto : 
Só nestas qualidades sou distinto. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 25G (3.* cd.). 

— S. m. ant. Vid. Instiucto. 
DISTINGÍR. Vid. Destiugir. 
DISTINGUIDÔR, s. m. (Do thema dis- 

tingue, de distinguir, como sufíixo «dôr»)- 
O que distingue. 

— Distinguidor das pessoas de bem, 
as trata com distincção. 

DISTINGUÍR, V. act. (Do latim distin- 
guere). Discernir, ver a diff'erença 
existe entre dous ou mais objectos. 

Mas se ha paiz, ao ha clima onde pereçam 
As illusões de nossa prisca edade 
Reaes nascer da própria natureza, 
E CO'a verdade unir-se tam estreitas, 
Que as não distinguirás,—teus verdes b"!' 
Teus palmares. teus áridos desertos, (qu®'' 
'^uas rocas ermas, tuas sos areias, 
Aquém, além de varzeas que vecejam. 
De chryatallinas aguas marehetadas, 
Ardente Algarve, são : tu, nào cantado 
Téqui de nossos vates. em meus versos 
Não insensíveis íls bellezus tuas. 
Verás por ti um brado erguer-se á fama. 

GAIIRETT, D. BHANCA, C. III, Cap. 9. 

— Distinguir uma proposição, separ®' 
os sentidos diversos que ella encerra 
admittir ou rejeitar algum delles. 

— Distinguir alguém, preferir, trat®' 
com distincção, de maneira obzequios"') 
singularisar. 

— V. n. Fazer distincção, tornar o'®' 
tincto. 

Doce affabilidade, que os monarchas 
Portuguezes outr'ora distinguia, 
Mas a frente pesada de cuidados 
Em vão se aliza, as rugas da tristeza 
Sob o diadema d'oiro se lhe'increspam. 

oahkett, d. bkanca, c. vni, cap. 21- 

— Distinguir-se, v. rejl. Ser distiu®"'' 

Todos com gula comem furiosa, 
Sem olhar, sem falar, nem distrahir-sc : 
Tanto se absorvem na paixão gulosa 
Que mal pudera ao vel-os distinguir-se 
Si! são férae ou homens. Vergonhosa, 
Triste miséria humana! Confundir-se 
Um peito racional c'um bruto feio 
No horrendo vicio, donde o mal nos veio- 

w C» FB. J. SANTA BITA DURÃO, CABAM., 
est. 74. 

— Syn. ; Distinguir, Discernir, 
nhecer. Distingue-se umobjecto pelas 
apparencias; 6 discernido pelos s® 
gnaes exclusivos ; reconhecido Pf °gges- 
gnaes particulares. Para ajuizar e ^ jo 
sario distinguir; para escolher cu 
discernir; para restabelecer a orde 
vem reconhecer-se os objectos tota ^jjj. 
cialmente. Distinguir, Separar. ^ gfji 
gue-se para não confundir ; separa-s 
desviar. A differença da ob 
tingue as nações; a ausência 
amigos. g pôde 

DISTINGUÍVEL, adj.2gen. ® fjdoS 
distinguir de outra cousa, pelos 
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ou mentalmente, digno de distincção. 
DISTIT... As palavras, que começam 

por Disíit..., busquem se com Destit... 
DISTON... As palavras, que começam 

por Diston..., busquem-se com Deton... 
DISTORSÃO, s. f. (Do latim distortio- 

ne). Contorsão, torcimento de uma parte 
do corpo humano, de um membro. 

DISTRACÇÃO, s. f. (üo latim distra- 
ctione). Desapplicação do espirito ás cou- 
sas que o deveriam occupar, causada por 
outras idéias ; acções de quem está dis- 
traindo ; o seu caracter; desvio do assum- 
pto de que se está tractando, ou d'aquillo 
que estamos fazendo; falta de attenção, 
descuido momentâneo.— Ter freqüentes 
distracções, successão de idêas sem nexo 
ou alheias do objecto ; divertimento, des- 
®nfado, diversão do pensamento, meio 
de se distrahir da dôr, tristeza, pezar, 
Wio, etc. — A lição dos bons livros é 
® melhor distracçâo. 

■— Descontinuação do estudo, dos ne- 
gócios, recreio. 

— Termo de Chimica. Desunião de 
•iuas substancias feita com difficuldade, 
®eja por via de separação ou de calcinação. 

— Syn.: Distracçâo, Digressão, Diver- 
são. A distracçâo do espirito ó sempre 
involuntria. Digrxssão, diversão são vo- 
luntárias. No sentido de divertimento che- 
ga-se muito á diversão; mas este termo 
encerra a idéia de procurar, buscar cousa 
lue divirta ; distracçâo significa acção de 
®cr levado. 

DISTíIACTÍVO, adj. Que causa distrac- 
Çoes; recreativo. 

DISTRAHÍDAMÉKTE, adu. (De distra- 
hido, com o suffixo «mente»). Com dis- 
tracçâo. 

BISTRAHÍDO, part. pass. de Distrahir. 
■ <íMas atreuome eu a falar nella, por 

íue ainda, que agora jpor causas importã- 
ando delle apartado & distraído, to- 

^auia foy tempo, em que eu fuy dado al- 
tanto a ella, & como experimentado 

posso nella jiraiicar, o que eu farey hre- 
'^emente, porque querer minha lingoa to- 
'^o.r todos seus louuores, seria presumir de 
contar todas as areas do mar, & querer 
o.char numero a cousa innumera,uel.» Hei- 
tor Pinto, Dialogo da Verdadeira Philo- 
sophia, cap. 2.~ aQuando, nos maisài&- 
trahidos lhes morde no peyto, aquella 
^duãavel aranha da consciência, sempre 

ouvimos offerecer a Deus a hora da 
morte.-» Francisco Manoel de Mello, 

^ologos Dialogaes, p. 44. 
DISTRAHIMÈNTO, s. m. Distracçâo ; 

•levassidão, soltura de costumes. 
distrahir, V. act. (Do latim distrahe- 

Causar distracçâo, divertir, fazer mu- 
o sentido para outros objectos, des- 

de alguma applieação.—Distrahir 
" ffwem do estudo, do trabalho.—Distrahir 
o seu pensamento. 

■ Distrahir alguém do serviço, indu- 
^^"0 a que o abandone. 

—Apartar, an-edar, desencaminhar mo- 
ralmente. — <i.Porque neste estado de sua 
gloria temporal se p>odia esuaecer, (Ê en- 
tregar aos vidos mas em o muturo com 
huã telha em a mão, limpando suas cha- 
gas tendose por mortal, daua sua alma 
por segura & hemauenturada; porque na 
verdade mal se pode ensoherhecer, nem 
distrahir huã alma envolta, & ocupada 
em lembranças da morte. São Bernardo, 
ponderando a sentença de morte que Deos 
deu a Adão: dizendolhe, que era terra, (& 
que em terra se tornaria.)) Fr. Thomaz 
da Veiga, Sermões, Part. i. 

— Termo Militar. Distrahir as forças 
do-inimigo, obrigal-o a que as divida, 
fazer-lhe diversão. 

— Distrahir a bateria inimiga, procu- 
rar ardil, meio de a fazer apontar mal, 
de lhe desviar os tiros. 

Distrahir-se, v. refl. Desapplicar-se; di- 
vertir-se. 

— SvN.: Distrahir, Divertir. Distra- 
hir exprime somente uma mudança de 
logar; distrahem-se dinheiros, papeis, 
pondo-os de parte: divertir denota di- 
versas mudanças, um eíFeito mais trans- 
cendente : quem diverte quaesquer obje- 
ctos do seu emprego e applieação dispõe 
d'elles em beneficio proprio. Fallando dás 
pessoas, basta interromper a attenção de 
alguém para o distrahir do seu trabalho ; 
para o divertir d'elle ó necessário fazer- 
íh'o abandonar. 

DISTRATÁR ou DISTRACTAR, v. act. 
(De dis prefixo e tratar). Desfazer, an- 
nullar; dissolver um contracto, ajuste, ca- 
samento, venda, etc. 

DISTRÁTE. Vid. Distrato. 
DISTRÁTO, s. m. Termo Jurídico. 

Dissolução do contracto, annullação do 
pacto, ajuste. As convenções, na ordem 
civil, são ligames de direito tecidos pe- 
las mãos das partes, e sellados pela au- 
ctoridade publica. Só, pois, os que as 
formáram e a publica auctoridade que 
as protege é que podem desatál-os. As 
partes podem, porque qualquer pode des- 
truir a sua obra; a auctoridade pode 
igualmente, porque deve rejeitar quanto, 
füi-mando-se em seu seio, e sob sua pro- 
tecção, tendesse a anojar a sociedade. O 
distrato em matérias commerciaes pôde 
ser de dous modos : por vontade expressa 
das partes, e por falta de consenso ou 
objecto, como no seguro, em que a falta 
de risco em gênero ou especie estornaria 
o contracto. O distrato tem grande fre- 
quencia nos contractos e convenções com- 
merciaes, porque, nascendo estes ordina- 
riamente de especidaçõcs, facilmente se 
suscitam exceições, que annullam os con- 
tractos, que, nascidos de pura boa fé, 
abrem mais facilmente a poi;ta á dissolu- 
ção ou distrato. Tem, por exemplo, lo- 
gar o distrato no frctamento, se o navio 
não 6 da qualidade expressa ou contem- 
plada no contracto. Assim no seguro. 

como dissemos. O distrato deve ser da 
mesma natureza do contracto. D'ahi vem 
que a demanda por distrato diíFere essen- 
cialmente da demanda por nullidade. A 
nullidade suppõe uma existencia, ainda 
que invallida; o distrato não suppõe ne- 
nhuma. A presumpção jurídica está a fa- 
vor da existencia e validade do contra- 
cto ; especialmente em commercio, onde 
se obra e deve obrar-se com a maior boa 
fé. D'ahi, se se não prova o erro ou o 
defeito que pode distratar o contracto^ os 
tribunaes e os juizes opinam pela sua exe- 
cução. 

DISTRIBUIÇÃO, s. f. (Do latim distri- 
butione). Acção e effeito de distribuir, re- 
partir entre muitos.—Distribuição de di- 
nheiro. 

— Retribuição, honorário que, em algu- 
mas collegiadas e cabidos, se dava todos 
os dias aos conegos pela sua assistência 
aos officios divinos ; divisão, separação 
conveniente. 

—Fazer distribuição, distribuir, — a. Ou- 
tro sy os ditos Ouvidores vejam os ditos 
feitos por esta guisa; repjartam as Escri- 
pturas, e façam distrihuiçom entre sy, 
que tantos feitos veja huum per primeiro, 
como ho outro; e despois que p)Or huum 
for visto, vaa a outro; e esse, que o vir 
por segundo, faça desse feito rolaçom; e 
esto se entenda nos feitos crimes; e nos 
feitos Civys, que lhe cometidos, ou remeti- 
dos forem, ou lhe per api)elaçaò vierem, 
veja-os por 2>'>'imeiro, e despois os veja o 
outro, e se se atribos acordarem, dem li- 
vramento como acharem por direito; e se 
forem em desvaira, veja os o outro Ouvi- 
dor por terceiro, e com o que acordar se 
dê livramento; e se cada huum delles for 
doente, ou occupyado d'outra maneira, e 
necessidade, honde aja de veer o terceiro, 
veja esse feito, ou feitos o Nosso Procu- 
rador por terceiro.y> Ordenações Affonsi- 
nas, Liv. i, Tit. 7, § 2. 

— Distribuição do tempo, o destinar 
certa porção d'elle para occupações de- 
terminadas. 

— Disposição, coordenação, collocação 
dos objectos no logar que lhes corres- 
ponde. 

— Termo do Rhetorica. Divisão e emi- 
meração bem ordenada das principaes 
qualidades do um assumpto, figura de rhe- 
torica, em que se consideram por sua or- 
dem matérias diversas introduzidas no 
discurso. 

— Termo de Fôro. O repartir os feitos 
nos tribunaes aos escrivães, despachado- 
res, com certa ordem e regularidade. — 
«A esto mandamos, que se eixecute a nossa 
Hordenaçom nos Escripvaaens, que a nom 
comprem, e mais percam a distribuiçom 
por huum mez; e esso meesmo os Tahal- 
liaaes, que nom derem as penas em rool, 
que se perante elles passar, ou souberem, 
que paguem a Nós o que o Chanceller 2>ro- 
var que ellos sabiam, e encubriam, e so 
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comprir em elles a nossa Horãenaçom.y) 
Ordenações Affonsinas, Liv. i, T:t. 72. 

— Termo de Imprensa. Acção de repor 
nos caixotins as lettras ou caracteres de 
uma fôrma que saiu da prensa. 

— Disposição, ordenação, dispensação. 
DISTRIBUÍDO, part. pass. de Distri- 

buir. 
DISTRIBUIDOR, s. m. O que distribuo. 
DISTRIBUIR, V. act. (Do latim distri- 

htiere). Dividir, repartir por muitos, dar 
a cada um a sua parte.—(í Por que passa- 
dos os tres meses, em que fez, e ordenou 
o que já escrevemos, logo se tornou a Ma- 
luco pera tomar a monçam da Índia, por 
ser rezam, e ohrigaçam de seu officio que 
fosse visitar, conhecer pessoalmente, e dis- 
tribuir os padres, e irmãos de nossa Com- 
panhia vindos nouamente do reyno per 
diversas partes da índia, Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 11. 

— Dividir o discurso em partes. 
— Distribuir os feitos, envial-os aos es- 

crivães o juizes a quo pertence o conhe- 
cimento dellcs. 

— Termo de Imprensa. Repor a lettra, 
de fôrma que se desmancha, nos caixotins 
correspondentes. 

—Distribuir-se, v. refl. Ser distribuido. 
—Distribuir-se o annuncio.— «-4s esmo- 
las, que nos mesmos dias derem, ou ojfer- 
tas, que ojferecerem ás Igrejas assi homens, 
como molheres, ou votos, ou promessas de 
doentes, tudo se distribuirá pelos pobres, 
de maneira que nenhuma cousa vos fique 
para vós.í Lucena, Vida de S. Francisco 
Xavier, Liv. v, cap. 25. 

DISTRIBUÍTÍVAMÊNTE ou DISTRIBU- 
TIVAMÊNTE, adv. De maneira distributi- 
va, com distribuição. 

DISTRIBUÍTÍVO ouDISTRIBUTIVO, adj. 
Quo distribue. 

— Justiça distribuitiva, que dá a ca- 
da um o que lhe pertence, o que lhe 6 de- 
vido. 

— Termo de Grammatica. O contra- 
rio de collectivo.— Proposição distribui- 
tiva. 

DISTRICÇÃOj «. f. (Do latim districtio- 
ne). Aperto, afflicção, tortura. 

DISTRÍCTO, s. ' m. (Do latim distri- 
ctus). Territorio c jurisdicção circumscri- 
pta; divisão territorial sujeita á jurisdi- 
ção judiciaria ou administrativa. 

Aquella ilha que alli vês tito pequena 
Será com tanta fama nomeada. 
Quanto se vê no Fado, que lhe ordena 
O grào valor da peregrina es^pada ; 
üiide ha de vir a geiitu a que dá pena 
Estar em seus districtos socegada, 
Que o iieito generoso nào permittc 
Poder-se comprehender d'algum limite. 

ItOLIM DE MOORA, NOV. DO IIOK., C. I, CSt. 51. 

DISTRINÇAR. Vid. Destrinçar. 
DISTURBAR, v. act. (Do latim distur- 

lare). Perturbar, desordenar, interrom- 
per o socego, a tran(iuilIidado; estorvar 
alguém de fazer alguma cousa. 

DISTÚRBIO, s. m. (Do latim distur- [ 
JiMm).-Motim, desordem, reboliço, con- 
fusão, tumulto, alvoroto, dissonsão^ tur- 
bulência. 

DISTYLO, adj. (Do grego dis, dous, e 
estylo). Termo de Botanica. Que tem dous 
estylêtes. 

DISÚRIA. Vid. Dysuria. 
DISVELÁR. Vid. Desvelar. 
Bofé tam pouco vai ella, 
E 03 n ales que dá por fruito, 
Porque homem mais se cZisve/to, 
Que somente por pei'della 
Se pudera perder muito. 

FRANC. K. LOBO, EOLOGAS. 

DISVÉLO. Vid. Desvelo. 
DÍTA, s. f. (Do latim dictus, à^dicere). 

Boa ventura, fortuna, felicidade, sorte. 
— a alli se recolheram cada um a sua 
pousada. Palmeirim de Inglaterra fez mui- 
ta honra a Daliarte, havendo por mui 
gram dita ter com elle tão chegado paren- 
tesco.y> Francisco de Moraes, Palmeirim 
d'Inglaterra, cap. 48. — c(Arnedos, que 
sempre o acompanhára em tudo, enlazára 
o elmo, e pediu a D. Duardos que o dei- 
xasse provar sua dita, que foi tão má como 
a de seu primo; porque também do pri- 
meiro encontro o lançou fóra do cavallo.y> 
Idem, Ibidem. 

E por isso do Olympo já fugi, 
IJuscando algum remedio a meus pezares, 
Por ver o preço, que no eco perdi, 
Se por dita acharei nos vossos mares. 

cAu., Lüs., c. VI, eat. 34. 

—Como foi minha dita libertá-la, 
Ja vos disse, senhor, Nuno acerescenta : 
Mas os tormentos crus, mas a impiedosa 
Injúria atroce que um perverso monstro 
Lhe ha feito... oh ! nào me atrevo a referi-la. 

OABKETT, D. BRANCA, C. IX, Cap. 9. 

DITADO. Vid. Dictado. 
DITÁRIA, s. f. (De dito, com o suffixo 

«ariaiO. Collecção de ditos. 
DÍTE, s. m. Termo Poético. Plutão. 
— O inferno. 
— S. f. Proserpina, ihulher de Plu- 

tão. 
DITHEÍSMO.s. m. (Do grego dis, dous, 

e theismo). Systema religioso, cm que se 
reconhecia dous primeiros principios, sen- 
do um o principio do bem, e o outro o 
principio do mal.— A religião de Lorvas- 
tro é um ditheismo. 

DITHYRÁMBICO, adj. (De dithyrambo, 
com o suíSxo «ico»). Que pertence ao di- 
thyrambo. 

DITHYRÁMBO, s. m, (Do grego diihy- 
rambos, sobrenome de Baccho). Termo 
de Antigüidade. Poema lyrico em honra 
de Baccho e do vinho. 

— Dansa acompanhada de canto e de 
musica instrumental em honra de Baccho. 

— Actualmente, poema que se aproxi- 
ma da ode pelo movimento e enthusiasmo, 
e que diíFere pela irregularidade das es- 
tancias. 

DITÍNHO, s, m, Diminutivo de Dito 2). 

1.) DITO, part. pass. irreg. de Dizer. 
Vid. Dicto. — «£ logo esse Deam jurou 
aos Santos Evangelhos corporalmente pef 
el tanjudos en a alma da dita D. Costan- 
ça, que essa D. Costança tenha bem, ejiel- 
mente, e a verdade compridamente todo 
esto, e que no venha contra elo em nenhum 
tempo, nem por nenhuma rezom.n Docu- 
mento de 1338, no Corpo Diplomático 
Portuguez, publicado pelo Visconde de 
Santarém, p. 219. — «Qite o dito Almo- 
xarife per sy conhecesse dos ditos feitos 
ou os cometa aos Juizes do Crime.d Cor- 
tes de Extremoz, anno de 1414, Artigos 
especiaes de Santarém. — tíRecehem gran- 
de agravamento em razom das cazas, o 
roupas que lhes som tomadas gram tempo 
ha pera os nossos Escudeiros, que manda- 
mos estar na dita Villa em as teerem, « 
lograrem contra talantes Paqueles ayaj 
som.)i Cortes de Coimbra, anno de 144o, 
Artigos especiaes de Santarém.—^Guar- 
dem compridamente estas pazes, e jurem 
outros taaes juramentos per suas pessoas, 
sometemdo os ditos lieis e seus reinos 
çenssura e sentença ecclesiactica, himdo 
contra esto per alguuma guiza.n FernaO 
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 53. 
— «Ca elRei manda lavrar seis çentas o-f 
rovas de cera, de que fezerom çimquo mi' 
çirios e tochas, e veherom de termo de Li^' 
boa, onde elRei estonçe estava, cimquo ffiw 
homens das vijntenas pera teerem os ditoS 
çiV/os.Didem, Chronica de D. Pedro I, cap* 
14.— (íTomará conhecimento nos lugares^ 
onde Nós formos, dos feitos das viuvas, ^ 
Orfoõs, e pessoas miseravees, que o esco- 
lherem poi' Juiz, porque teem privilegio df 
perante elle demandarem, ou se defendi' 
rem quando perante elle quizerem letiga''' ■ 
per o quando taaes pessoas miseravees, o^ 
Viuvas, ou Orfoõs quizerem demandar 0'^' 
guãs outras pessoas privilegiadas de 
vilegios semelhantes aos seus, em tal cd»" 
os lieeos poderão escolher por Juiz o dit" 
Corregedor, ou os Juizes Ordinairos dO' 
terra, onde forem moradores, ou os sobf^' 
juizes da Nossa Casa do Civil, segu^" 
he contheudo nas Ordenaçooens, sobre 
feitas; e nom serom constrangidos a 
ponder senom perante aquelles, que 
escolherem por Juiz.n Ordenações 
sinas, Liv. i, Tit. 5, § 1.—o. Quando 
ditas pessoas privilegiadas, ou cada w'' 
dellas forem demandadas per outras 
soas nom privilegiadas, ou privileg^^f 
sobre feito de Álmotacerias, ou de 
naaes, ou de soldadas, ou força novci^ 
guarda, e condesilho, em tal caso nom 
mará o Corregedor conheciraento de ta 
feitos contra voontadx dos Autores, 
letiguarom as partes perante os Juizes ^ 
terra, ou perante os Almotacees, o. 
conhecimento de direito perteence; s ■ 
seendo Nós no lugar, onde ambaJas 
tes forem moradores, porque em í" 
Nós hi formos, poderá de taaes 
mar conhecimento, e aa Nossa 
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leixa-los-ha aos Juizes ãa Terra, cujo 
for o conhecimento. T> Ibidem, § 2. — 
os Juizes mandarom requerer as Cartas 
pera usarem do OJjicio do julguado ao Cor- 
regedor, ou ao fSenhorio, que lhas ouver 
de dar, e ataa que hajam as ditas Car- 
tas, nom usarom do dito OJficio, e os que 
o contrairo fezerem, haverom por ello 
(íquella pena, que Nossa mercee jor de lhes 
dar.y, Ibidem, Tit. 23, § 47.—tSe achou, 
que em a dita sua Comarca eraõ alguuns 
àandos antre alguuns Fidalgos, ou alguuns 
Concelhos com outros, e se trabalhou de os 
ditos bandos tirar, e arredar de guisa, 
jwe fossem todos em boa concordia.y> Ibi- 
dem, Tit. 24, § 10.—O/Se executou o dito 
Corregedor em tempo as Hordenaqoões do 
liegno em as mancebas dos Clérigos, ou 

lhes levou as penas d'ella8, leixando-as 
^star no dito peccado, pjor cobiça dos di- 
tos dinheiros.t Ibidem, § 13. — aPor se 
melhor declarar, e entender como se ham de 
Contar estes solairos, quanto pertence ao 
wencer, e defender, averaõ de veer aquello, 
que ao autor he julgado do principal da 
sentença, sem esguardar aquello, que he pe- 
dido; e desso, que jor julgado, contarom a 
seu Procurador a quarentena ataa dita con- 
thia, como dito he ; e ao dejender veeram o 
?we pedio no libello, e daquello, de que o 
feeo vai absoluto, contarom ao seu Procu- 
rador a quarentena ataa conthia de quatro- 
centos reis, como he contheudo, e declara- 
do no primeiro capitulo; e se todo o que 
o autor pedio em seu libdlo lhe for jul- 
gado, de todo esso seu Procurador ha de 
aver a quarentena; e se o reeo for absol- 
to de todo o que contra elle he pedido de 
todo esso, que he ahsolto, contarõ a seu, 
Procurador a quarentena ataa a dita con- 
thia, como he declarado.d Ibidem, Tit. 
43.— <i Porque muitas vezes acontece hor- 
denar-se hum feito de grande conthia so- 
^re escriptura pruvica, e posto que a par- 
te, contra que se dá tal escriptura peça o 
trelado, e venha com embargos, e nom lhe 

delles conhecido, mais o Juiz sem em- 
bargo delles procede pelo feito, dando em 

final terminação, em tal caso averá o 
Procurador o terço do dito solai.ro. >> Ibi- 
dem, Tit. 45, § 1. — «U porque nossa 
teençom foi, e he a dita nossa Jlordena- 
Çom, que sobre esto he feita, seer bem com- 
prida, e guardada, e as declaraçooens 
oqui em esta nossa carta ora per Nos no- 
^amente feitas: Teemos por bem, e Man- 
^amos-vos, que em essa Cidade, ou Villa, 
ftem em seus termos nom consentaaes a 
''^cnhuum dos ditos Taballiaaens das au- 
diências, nem do Paaço, nem Escrip- 
'^aaens dos horfoõs que façam nenhuumas 
c^cripturas, salvo aquellas, que lhes a 
cada huuns na nossa llordenaçom, e em 
esta nossa declaraçom he mandado que 
Jaça ; e fazendo alguum delles o contrai- 
'Oj vós defendee lhe da nossa parte, que 

usem mais dos officios.r, Ibidem, Tit. 
§ 16.—íE este guardará bem, e fiel- 

mente todas as nossas vestiduras, e joyas, 
e quaeesquer outras cousas, que aa guar- 
da-roupa forem levadas, e nom fará dei- 
las alguuma cousa sem espicial mandado 
nosso, ou do nosso Camareiro Moor] e 
este, que tever carrego da guarda-roupa, 
como dito he, deve sempre teer lugar do 
Camareiro Moor em todo tempo que elle 
for ausente da Camara.n Ibidem, Tit. 
58, § 3. — «ÍJ porque continuadamente 
vaaò em cada huum dia aa nossa guarda- 
roupa, e saahem delia per nosso mãdado 
muitas cousas, que som de grade valia, 
mandamos, que de seis em seis mezes seja 
feito enventairo de todalas cousas, que na 
guarda-roupa esteverem, per maad de 
huum Escripvam, que nós pera ello assi- 
nármos, o qual escrepverá fielmente toda- 
las cousas, que em ella forem achadas, « 
bem assy as que jalecerem do enventairo 
ante feito, declarando em cada huuma ra- 
zom, porque as ditas cousas falecidas 
assy falecerom por tal, que todo ve- 
nha a boa recadaçom.y) Ibidem, § 4. 
■— « Que todo Mouro forro, que se livrar 
pera hir fora da terra, e pagar a redizima 
na Âlfandegua, que pague a redizima aa 
àiídíAlquaidaria, e haja-ao_Cãio Alquaide 
Moor.)> Ibidem, Tit. 62, § 16.—nHa d'a- 
ver todalas cooymas, que ha de pagar todo 
Judeu, ou Mouro, que for achado fora da 
Judaria, ou Mouraria despois do sino 
d'Ooraçom, que se tange, acabadas as tres 
badaladas, a qual pena lie dez libras da 
moeda antigua por cada vez que for acha- 
do : e haverá mais o dito Alquaide toda- 
las cooimas, que os homeens da Alquai- 
daria poserem aas molheres, que som usei- 
ras de braadar, e he de pena por cada 
vez, que a assi poserem, tres libras da 
moeda antigua.-» Ibidem, § 13.— a Outro 
sy quaeesquer, que houverem de partir 
pera fora do Begno novamente, ante que 
partam dante o porto do dito lugar, mos- 
trem as armas, que assy levarem, pera 
quando tornarem veerem se as tragem; e 
aquelles, que esto nom fezerem, percam as 
armas, que lhes forem achadas, e sejam 
pera o Alijuaide Moor.-» Ibidem, Tit. 63, 
g 22.— «-Ê aquelles, que achardes, que 
nom som pera apousentar, e que nom som 
pera servir, e que som anegociados, ou ve- 
lhos, ou adoorados, ou tam pjroves, ou tam 
pequenos de corpos, que nom comprempera 
servir por beesteiros do conto, vós leixa- 
de os ao Concelho, e que o dito Concelho 
faça delles, como dito he, e vos dê outros 
em seu luguar, que sejam perteencentes 
pera ello.d Ibidem, Tit. 68, § 12.— «iVos 
lugares, em que vos forem mostradas al- 
gumas nossas cartas, perque mandamos, 
que nom haja hi mais que certos beestei- 
ros do conto, posto que em outro tempo 
hi hozívesse mais, mandamos-vos, que fa- 
çades hi tantos beesteiros do conto, quan- 
tos hi soya d'aver nos tempos antigos, nom 
embargando as ditas cartas, que assy de 
Nós ouverem: com tanto que achedes hi 

tantas gentes, por que se possam fazer 
boõs, e mancebos, e perteencentes pera ello 
ataa o numero antiguo; e nom achando hi 
tantos, fazede aquelles, que mais poderdes 

fazer.T> Ibidem, § 27.— a-E quando acon- 
tecer, que em alguns luguares nom achar- 
des tantos meisteiraaes, ou serviçaaes pera 
fazerdes comprimento dos beesteiros, que 
ouver d'aver no luguar, e achardes alguns 
outros homens mancebos, que usem de ti- 
rar com beestas, ou que som perteencentes 
pera serem nossos beesteiros do conto,posto 
que nom ajam mester, fazede-os beesteiros 
de guisa, que em cada hum lugar façades 
comprimento dos ditos beesteiros do nu- 
mero, se os hi poder a ver, e mais nom : 
com tanto que tenham casas mantheudas 
com suas molheres, e mancebas theudas, 
e nom sejam lavradores, nem homens, 
que nos ajam de paguar juguada, nem 
oitavo, como dito he.v Ibidem, § 28. 
— d Diz ElRey, que o que poser homem 
na vintena malliciosamente, que aja escar- 
mento, sabendo-se a verdade como foi pos- 
to, a saber, que o dito vintaneiro seja 
posto por gualliote na dita vintena, e 
vós fazede outro vintaneiro em seu loguo.it 
Ibidem, Tit. 69, § 6. — Nos manda- 
mos, que em qualquer tempo do anno, 
que elles derem as ditas maads d'aguias, 
que lhes sejam recebidas, e lhe sejam guar- 
dados seos privillegios, posto que as nom 
dem aaquelles tempos, que per nós som 
assinados: e outro sy mandamos, que os 
beesteiros, que forem feitos novamente, que 
do dia, que assy forem postos por bees- 
teiros ataa huum anno dem as ditas maaus 
d'aguias, e que ante d'huum anno nom se- 
jam por ellas costi-angidos.v Ibidem. —■ 
tSe alguuns desta condiçom nom som ataa 
ora postos nas vintenas, e usarem no mar, 
ou em barcas de carreto, e de passagem, 
e do rio a pescar, e vos allegarem, que 
servirom na guerra comnosco, ou com os 
sohreditos, e que teem de Nós as ditas 
Cartas, nom os ponhades nas ditas vin- 
tenas novamente, e fazede numero delles 
apartado em vosso livro, declarando seus 
nomes, e as Cartas jjrivilegios, que de 
Nós ouverom, perque os assy escusamos, 
e com quem servirom na guerra, pera o 
Nós veermos, e mandarmos como sobre 
ello façaaes.í) Ibidem, Tit. 70, § 10. — 
«E Quando lhe assy forem avaliados seus 
beens, nom seram avaliadas suas casas 
de morada, de que nom ouverem reiida, 
salvo se as casas forem de valia de vinte 
e quatro marcos de prata na Estremadu- 
ra, e nas Comarcas, em que se lançao ca- 
vallos de conthia de quarenta marcos, e 
elles ouverem outros beens, que valham ou- 
tros vinte e quatro marcos de prata em 
tal guisa, que sobegem oito marcos da con- 
thia, de que he ordenado teer em cavallos, 
que os costranguam que os tenham; e fal- 
lecendo-lhe alguma parte de nom averem 
per seus beens, aalem das casas, os ditos 
vinte e quatro marcos de prata, uom se-' 
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jam costrangidoB pera teerem os ditos ca- 
vallos; nem as ditas casas nom lhes se- 
jam postas em avaliamento pera averem 
de teer beestas, ou outras armas.» Ibidem, 
§ 7. — Quando os Coudees, e os avalia- 
dores fezerem aconthiamentos a alguãs 
pessoas, o Escripvam do dito offido será 
presente, e escrepverá os ditos aconthia- 
mentos, e o dia, em que se fezerem; 
e os aconthiados seram constrangidos per o 
Coudel, que desse dia a quatro mezes 
tenham, e pareçam com os cavallos, e ar- 
mas, segundo o que lhes for lançado 
per seus beens.i> Ibidem, Tit. 71.— aE 
passando alguma Carta em contraxro. 
Mandamos que nam valha, nem se faça 
per ella obra alguuma ; e fazendo alguum 
Juiz por ella obra. Mandamos que seja 
suspenso do Oficio per seis mezes: sal- 
vo se a dita Carta for firmada do nos- 
so verdadeiro Sello, e sinal, o que Jazer 
nom entendemos sem muito evidente, e as- 
sinada causa: e passados os ditos tempos 
de seis mezes, e trinta dias, como dito 
he. Mandamos que se dem as ditas Car- 
tas nas formas acustumadas, segun- 
do foi sempre usado geralmente em a 
nossa Corte.D Ibidem, Tit. 123, § 2. — 
« Outro sy ao que dizem no vigésimo quin- 
to artigo, que os Fidalgos acostumaarom 
de comer, ou levar comedorias d'alguus 
Moesteiros, ou Igrejas, e alguns desses Mo- 
esteiros, e Igrejas, em as quaes os ditos 
Fidalgos dizem que ham naturalezas, som 
tausados em certas conthias de dinheiros 
per nossos Avoos, e per El-Rei Dom Af- 
fonso nosso Padre, em alguuns delles ham 
de comer / sobre as quaaes comedorias sta 
feito Degredo per nossos Avoos quantas 
Igrejas, e quejandas ham de dar a cada 
huum, segundo seu estado, e que ora algu- 
uns desses Fidalgos nom queriam guardar 
a dita tausa; e que outro sy os que ham 
de comer nom querem guardar em nas co- 
medorias o dito Degredo, trazendo comsi- 
go mais homees de bestas, e de pee, que 
o Degredo manda, vindo com suas molhe- 
res comer e pousar nos ditos moesteiros 
e Igrejas contra o dito Degredo.n Ibidem, 
Liv. 11^ Tit. V, § 25.— <sE esto, que di- 
to he, se entenda, salvo se os ditos Filhos 
dalgo, e Cavalleiros, e Escudeiros mos- 
trarem o contrairo desto pelos Foraaes, ou 
privilégios, que lhes sejam pelos Iteyx, que 
forom ante Nós, outorgados, e per Nós 
confirmados, os quaees, mandamos que lhes 
sejam guardados com direito.d Ibidem, 
Tit. 2'J, § 5. —«Outro sy na parte dos 
lavradores das Igrejas, e Moesteiros, e 
Abbades, e dos outros lugares Religio- 
sos, e dos Clérigos d'Ordeens Sagras, 
e d'Ordeens meores, que nom som casados, 
mandamos, que os seus caseeiros, e lavra- 
dores, que teverem Casaaes, ou Quin- 
iaãs dos sobreditos encabeçadas, e povo- 
radas, escusem Julgada, e Oitavo / e se 
as ditas Igrejas, e Moesteiros, e Abbades, 
e lugares Religiosos teverem Aldeas povo- 

radas de lavradores, os quaees lavrem 
Herdades, que pertençaõ ao Termo das 
ditas Aldeas, e som dentro dos Termos 
dellas, taaes lavradores escusem Jugada, 
e Oitavo daquello, que lavrarem nos Ter- 
mos, e Terras dos ditos lugares, e Aldeas 
das Igrejas, e Moesteiros, e lugares Reli- 
giosos, e das outras nom.d Ibidem, § 6. 
— «Temos por bem., e mandamos aos di- 
tos Almuxarifes, e colhedores das ditas 
Jugadas, e Oitavos também das nossas 
terras, como das da Raynha, e dos ou- 
tros Senhores quaaes quer que sejam, que 
elles costrangziam ora os moradores dos 
sobreditos lugares por aqudla Jugada, e 
Oitava de pam, e de vinho, e dinheiros, 
e das outras cousas, que elles sempre acus- 
tumaarom de pagar nos tempos passados 
dos Reyx, e Raynhas, que ante Nós fo- 
rom ataa ora. d Ibidem, § 8.— «E di- 
zem, que pelos Foraaes dos lugares som 
escusados, porque dizem, que quem com 
jugo de boys lavrar, que se deve entender 
dos boys proprios; e jwrque as palavras 
dos Foraaes de sua natura nom trazem 
tal entendimento, nem o podem trazer, e 
pola interpretaçom, que os sobreditos dam 
aos ditos Foraaes, se seguem enganos, e 
malicias: Porém mandamos, que taaes 
pessoas, como estas, que assy lavrom com 
boys alheos, e colhem tanto pam das herda- 
des, que lavrau, como aquelles, que boys 
piroprios tem, que paguem jugada como 
aquelles, que lavram com seus boys : salvo 
se os Foraaes dos ditos lugares o contrai- 
ro hordenarem, ou mostrarem privilégios, 
per que sejam escusados, ca entam manda- 
mos, que sejam ouvidos com seu direito.» 
Ibidem, § 10. — aOutro sy mandamos, 
que as pessoas pobres, que com boys em- 
prestados, ou dados por Deos lavrarem 
alguã sua terra, e semearem, e colherem 
seu pam pera seus mantimentos, taaes 
como estes nom paguem Jugada, salvo se 
polo Foral, ou uso antigo forem theudos 
de a pagarem. E por estas cousas, que 
Nós mandamos em esta nossa Carta, nom 
entendemos fazer prejuizo a alguum direi- 
to, ou Foral, ou posse, ou prescripçom, ou 
uzo, se aos Reyx, que ante Nós forom, ou 
aas Raynhas eram, ou he devudo sobre 
as ditas Jugadas, e Oitavas contra esto, 
ou aalem desto, que Nós ora hordenamos.» 
Ibidem, § 11. — "Cá em tal caso deve 
cada huum dos sobreditos gouvir de seu 
privillegio, assy como se o ouve.^se ante 
qxie a terra fosse dada ao Fidalgo ; por- 
que em taaes casos, e cada huum delles, 
honde alguum per Nós he privillegiado de 
tal privillegio, o dito privillegio nom soo- 
mente lhe he dado per Nós, mais ainda 
lhe he ortorgado, e encorporado assy em 
Direito Comuum, como nas Leyx do Re- 
gno, e Foraaes antigos dados pelos Reyx, 
que as terras guaançarom, aos Povora- 
dores dellas ao tempo de sua povoraçom ; 
e por tanto nom he feito agravo per tal 
privillegio ao Fidalgo, Cavalleiro, &c., 

pois conformado he com os dito.s Fo' 
raes, e Ilordenaçooens do Regno como di- 
to /«e.» Ibidem, Tit. 45. — « ElRey 
Dom Joham meu Avoo de gloriosa me- 
mória em seu tempo fez Ley, pei' 9"® 
hordenou, que em quanto os Vassallos 
de seus Regnos ouvessem delle conthias, 
ouvesse a sua luitosa o seu filho ba- 
rom primeiro lydemo, que per sua mor- 
te fcasse; e nom avendo hy tal filho ba- 
rom, que entom ha ouvesse o seu primei- 
ro neto barom lydemo, que per sua morte 
fosse achado; e nom avendo hy tal filho, 
ou neto, como dito he, entom desse ElRey 
a luitosa a quem sua mercee fosse; e que 
os ditos herdeiros do finado pagassem poT 
luitosa o milhor cavallo, ou mulla, ou mi- 
lhor cota, que elle ouvesse ao tempo de sua 
morte; e nom ficando per sua morte al- 
guum cavallo, ou mulla, nem cota, em tal 
caso os herdeiros nom fossem theudos a pa- 
gar por luitosa, salvo outro tanto, quanto 
o finado ouver d'aver por conthia d'ElRey^ 
huum anno.y) Ibidem, Tit. 37. —«ElRei 
Dom Fernando hordenou em seu tempo, qu& 
os Concelhos, nem outro alguum Fidalgo de 
qualquer estado, e condiçom, e preminen- 
cia que fossem, nom apousentassem alguum, 
por grande hidade que ouvesse, nem por 
outra alguuma cousa, ou rasom, que seer 
podesse; e se alguum quizesse seer apiou- 
sentado per hidade, parecesse per pessoa 
perante ElRey, ou perante os do seu Des- 
embargo, a que dello perteencia o conhici- 
mento, nom avendo tal necessidade d'al' 
guã door, ou infirmidade, p)er que nom 
podesse pessoalmente hir; e os Desembar- 
gadores vissem per aspeito, e esguarda- 
mento de sua pessoa, que poderia razoa- 
damente aver hidade de setenta annos, 
que entom lhe dessem Carta pera se tirar 
inquiriçom de testemunhas na terra sobre 
a dita hidade, seendo pera ello chamado o 
Almuxarife, e Escripvào do lugar, e bem 
assy o Procurador do Concelho pera veer 
como se tira a dita inquiriçom, e poer con- 
traditas aas testemunhas, ou fazer con- 
trariedade, se a ouverem; e acabada a 
dita inquiriçom, fosse levada aos ditoS 
Desembargadores pera a veerem ; e se p^''' 
ella achassem provada a dita hidade de 
setenta annos, dessen-lhe Carta de pousa- 
do, e d^outra guisa nom lha dessem; ^ 
sendo dada em outra guisa, mandava, 
que lhe nom fosse guardada, nem elle nom 
fosse avudopor apousentado.v Ibidem, Tit* 
A8.—«.A esto responde ElRey, que elle sem- 
pre trabalhou de lhes pagar o milhor 5'^^ 
elle pode, e que elle assy o faria de grado 
se tivesse como o fazer podesse: mais pof' 
que, segundo elles bem sabem, elle nom ha 
suas rendas, senom aos quartees do anno, 
elle nom pode pagar as ditas conthias, se- 
nom segundo lhe as ditas rendas forem 
pagadas; a saber, pelo anno assy como 
lhas pagam; e se lhes milhor podesse pa- 
gar, elle o faria de mui boa mente, n Ibi- 
dem. — «Senhor, fazem saber aa Vossa 
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Mercte, que, elles som muito agravados, 
Especialmente aquelles, que som moradores 
wa Cidade da l.ixhoa, e seu Termo, jior- 
í«e lhes nom mandades dar Cartas pera 
® dita Cidade, e Termo, per que lhes dem 
Azemees, e Pages, e servidores pera vosso 
serviço, e do Regno: porque. Senhor, vos 
pedem por mercee, que os nom agravedes, 
nais que os igualedes com seus vizinhos.í> 
Ibidem, § 33. — «A quantos esta Carta 
'^^rem fazemos saher, que as Comunas dos 
dudeos dos ditos nossos Eeynos por Mees- 

Mousem nosso Fisico, e Ârrahy Moor 
"04 ditos Judeos, nos mostrou huma letera 
^0 nosso Senhor o Papa Bonifácio Nono, 
filada do seu verdadeiro seello de chum- 
bo, colgado por fios de sirgo vermelho, e 
^narelo, com figuras de duas cabeças no 
^ito seello, com humas leteras em cima 
'^Uas de huma par te. y> Ibidem, Tit. 93, 

1.— «Dom Joham pela graça de Deos 
de Purtugal, e do Algarve. A quan- 

esta Carta virem fazemos saher, que a 
he dito, que os Tabelliaaens das Co- 

''^^nas dos Judeos dos ditos nossos Regnos 
J^zem todalas Cartas, e Escripturas, e 
■^stormentos per Abraico.» Ibidem. — «E 

inclinados ás petiçooens dos ditos Ju- 
deus, e aas sobreditas leteras, e privile- 
9^os, e tJieor delles, per nossa Authoridade 
apostólica ennovamos, e damos-lhe autho- 
''"^dade, e ajuda, e defendimento. Pero 
per esta nom entendemos dar a nenhuã 
pessoa direito alguuin de novo, mas soo- 
""^ente queremos conservar, e guardar o 
"■ntigoo tiso.v Ibidem, Tit. 94, § 11.— 
'■S em todo caso mandamos, que des- 
fas roupas aja ameetade o Alquaide pe- 
9^1-eno do Lugar, hu esto acontecer, ou o 
^osso Meirinho, ou cada huum dos seus 
'^omeens, que com elles andarem, e acusa- 
'"'enx os ditos Mouros, e a outra meetade 

pera as pontes, e fontes, e calçadas 
dito Lugar, hu esto acontecer, porque 

^ehamos que todo esto, que assy per nos 
declarado, foi hordenado antigamente 

f^jos Reyx, que ante nós forom. i> Ihiáem, 
■•■'t. 103, § 7.— <iE com esta declaraçom 
""^^ndamos, que se guarde a dita Curta 

Ley geeralmente em todolçs Mouros 
J^'>'roB de nossos Regnos, e Senhorio, se- 
O^ndo em ella he contheudo, e per nós 

emaddido, e declarado. Ibidem, § 
• —-«E se aquelle, que postumeiramente 

for nomeado por Autor, nom vier a 
^izo, ou vindo nom quiser ser Autor ha 
•'■a demanda, em tal caso ficará com todo 

^'"^carreguo do furto aquelle, que postu- 
""^iramente veyo á Autoria, e se deo por 

uíor á demanda. D Ibidem, Liv. iii, Tit. 
^) § 8.— <íE se aquello, sobre quefezer 

^ dita execuçam, 'nam for primeiramente 
a nossa Corte julgtiado, ou não foi per 

°^trQ nenhuum Juiz fora da nossa Corte 
^ Aguado, se esse, contra que se faz a exe- 

quer dar ao dito Porteiro boa cau- 
ou pinhores perante dous, ou três 

""^ens boas pera estar a nosso Juizo, e o 

Porteiro o nam quer receber, mas quello 
penhorar, esto seja testemunhado dante dous 
homens boons, e entam tolha-lhe o penhor, 
e se mester for tolha-lho ])er força sem 
nenhuma Coima.v Ibidem, Tit. 91, § 1. 
— <íE em todo cazo que for aggravado da 
dita Sentença dos ditos Sobre-Juizes, e 
lhe for recebido o aggravo, segundo a Or- 
denaçam suso dita, dfive paguar pera a 
nossa Chancellaria qxiinhentos reis bran- 
quos da moeda, que ora corre, que som 
trinta e cinco libras por real, do dia que 
a Sentença for pobricada, e sdlada, e en- 
tregue á parte, até seis mezes p)rimeiros 
seguintes: e deve ainda seguir, e apresen- 
tar o dito aggravo em a nossa Corte ata 
huum anno cumprido, contado do dia da 
pubricaçam da dita Sentença; e naõ pa- 
gando os ditos quinhentos reis em a nossa 
Chancellaria, ou nam seguindo o dito ag- 
gravo nos ditos tempos suso declarados.» 
Ibidem, Tit. 109, §5. — ^^E se as par- 
tes comprometerem em certos Alvidros, e 
huum delles nom o poder ser, ou for au- 
sente, ou embarguado de tal guisa, que 
nom possa julgnar no dito compromisso, o 
outro, ou outros seus parceiros nom pode- 
rão hy alguma cousa julguar.» Ibidem, 
Tit. 113, 3.— «Pero se alguum devedor 
dos contraídos suso ditos se obrigou expres- 
samente a pagar moeda antiga, ou seu ver- 
dadeiro valor, em este caso mandamos que 
pague da moeda antigua, ou nova, que foi 
feita ataa postumeiro dia de Dezembro da 
Era de mil e quatrocentos e vinte e tres 
annos, ou desta moeda de re(d de tres li- 
bras e meia, oitenta libras pmr huma, 
qual o devedor mais quiser.»Ibidem, Liv. 
IV, Tit. 1, § 18. — <iEm todos os con- 
trautos, que forom feitos des primeiro dia 
de Janeiro Era de quatrocentos e trinta 
e seis annos, ataa feitura desta Ley, pa- 
guem huma libra por outra destes reaes 
de tres libras e meia, sem fazendo dijfe- 
rença da dita moeda, nem da bondade 
delia.1, Ibidem, § '"Zl.— <íE porque ou- 
tro sy na dita Ley Jeita pelo dito meu Se- 
nhor e Padre he contheudo, que quem qui- 
zer comprar ouro ou prata, que a possa 
comprar aa voontade de seu dono, pagan- 
do logo, tfic.; e por outra Ley dejiois per 
elle jeita he geeralmente dejeso, que ouro 
ou prata se nom possa comprar, nem ven- 
der, salvo no seu caimbo sob certa pena: 
jwrem declarando em esta ])arte, manda- 
mos que se guarde a nossa Uordenaçom 
sobre esto declaradamente feita.Ibidem, 
Tit. 2, § 19. — «7í/' aquelle preço, 
em que assy os ditos beens jorem avalia- 
dos, dem elles sua autoridade a se rema- 
tarem aos ditos compradores, se os por 
elle aver quiserem, e em outra guisa nom 
consentam 2>er nenhum modo que os ajam : 
e mandem-nos meter tm pregom, e rema- 
tar a quem por elles mais der; c os di- 
tos Tetores, e Curadores, e Executores, 
étc. nom ajam, nem os possam aver ja 
mais per sy, nem per outrem os ditos beens; 

e avendo-os per alguma guisa qualquer 
que seja, percam o preço, que por elles 
derem, e seja pera nos. E jaçam os di- 
tos Juizes em ello teer tal maneira, como 
se faça venda e remataçom delles direita- 
mente, sem alguuma arte ou conluio ou 
engano, em tal guisa que as almas dos fi- 
nados, e os ditos meores nom recebam hy 
algum dapno, ou per juizo. n Ibidem, Tit. 
41, § 1. — «Primeiramente Dizemos, que 
pera a dita venda seer perfeita, requere- 
se que seja feita puramente, e sem algu- 
ma condiçom; ca se ella fosse feita condi- 
cionalmente, jallecendo a condiçom falle- 
ceria de todo a venda, assi como se nun- 
ca fosse jeita, e per conseguinte toda per- 
da e dapno, que acontecesse na cousa ven- 
dida em qualquer tempo, toda perteence- 
ria ao vendedor.^ Ibidem, Tit. 40, § 1, 
— «7í se em pendendo a condiçom a cou- 
sa vendida fosse peiorada, ou dapnifica- 
da em alguma parte, e despois fosse a 
condiçom comprida, todo o dapnificamen- 
to e peioria perteenceria ao comprador : 
salvo se o vendedor fosse em mora e tar- 
dança d entregar a cousa ao comprador / 
ca em tal caso pola culpa da tardança, 
em que o dito vendedor foi, encosta-se a 
elle com o dapnificamento, que despois 
aconteceo aa cousa vendida ante da 
condiçom comprida. y> Ibidem, § 3.— «JS 
no caso que o dito jinado morresse com 
testamento, ou com alguma outra pos- 
tumeira voontade. Mandamos que possa 
leixar esses beens assi comprados a quem 
lhe aprouver, com tanto que os nom leixe 
a cada huma das pessoas defesas, segun- 
do suso avemos dito e declarado.-» Ibidem, 
Tit. 48, § 3. — aE mandamos que em todo 
caso, honde o Senhor d'alguma terra, que 
de Nós em ella tenha jurdiçom, mandar 
prender alguém em sua jurdiçam, nom 
lhe poderá esse jweso fazer obrigaçom, ou 
algum outro contrauto, que seja em pro- 
veito do dito Senhor, em quanto assi for 
preso; e em outra guisa Mandamos, qut 
quanto assi jezer seja nenhum, ainda que 
esse contrauto seja feito per autoridade 
de Justiça.t> Ibidem, Tit. 58, § 4.—<iE 
Dizemos, que todo homem preso pode fa- 
zer obrigaçom, e qualquer outro contrau- 
to, com que lhe aprouver, e valha esse con- 
trauto per elle feito', assi como se elle fos- 
se feito em sendo elle solto: com tanto qu« 
o nom jaça com aquelle, que o prendeo, 
ou mandou prender, ou a que o feito de 
sua prizom possa pertencer per alguma 
guisa; ca entom nom valerá cousa que hi 
faça, salvo como suso dito he.i> Ibidem, 
§5. — nE tanto que o preço foi pagado, 
ou ojferecido ao vendedor, logo esse com- 
prador he feito senhor da cousa compra- 
da; e nom pagando, ou offerecendo logo 
o dito preço ao vendedor, poderá elle co- 
brar a dita cousa do comprador assi como 
sua, quando quiser; salvo se ao tempo do 
contrauto antre elles feito, ou entrega da 
cousa, ou vendedor delia se ouve por pago 



1072 DITO DITO DITO 

ão dito pre(^o; ca enfom será o comprador 
feito senhor delia, assi como se o dito pre- 
ço ouvesse pagado, ou offerecido ao dito 
vendedor.Ibidem, Tit. GO, § 3. — «.E 
visto per nós o dito artigo com sua repos- 
ta, adendo e declarando em elle dizemos, 
que por quanto despois do dito artigo assy 
forom ao dito Senhor dados outros Arti- 
gos por parte da dita clerizia, dos quaaes 
forom certos concordados ptelo dito Senhor 
Rey e a clerizia, e aos outros respondeo 
elle per conselho e acordo da sua Corte, 
antre os quaaes he huum feito sobre este 
passo, a saber, ho nono dos dez postumei- 
rçs, o qual hé conforme a este; porem 
mandamos que se guardem ambos, assy 
este como outro, segundo em elles he con- 
theudo.D Ibidem, Tit. 9G, § 2. — «/í se o 
Padre, ou Madre morrer, e ficar alguum 
de seus filhos, ou seu herel na possissom 
dos beens que ajam, e veem os outros seus 
Irmaaõs, ou hereeos de fora, e pedem par- 
tiçom, este, que está ende em a possissom, 
deve seer entregue daquello, que elles him, 
assi como já dito he de suso ; nem devem 
entrar em aquelles beens com elle, que elle 
tever pera partir: ergo de jora lhe de- 
vem demandar partiçom.D Ibidem, Tit. 
167, § 18. — <tE em todo caso que elle 
descobrisse o dito conselho, sendo ja 2>ri- 
meiramente descuherto por outrem, será 
acudo por commetedor da lesa. Magesta- 
de, e nom será relevado da pena, que por 
ello merece, por assy revelar o dito conse- 
lho, pois que o revelou a tempo, que nós 
dello éramos sabedor, ou encaminhado pera 
o saber. ^ Ibidem, Liv. v, Tit. 2, § 11.—t.E 
seendo esse foro dado em certas pessoas, e 
o possuidor ó.elle commetesse contra nós a 
dita maldade, em tal caso logo elle deve 
seer tornado ao Senhorio, donde procedeo; 
porque esse, que a dita maldade cometeo, 
nom pode despois da dita maldade come- 
tida nomear ao dito Joro alguã pessoa; e 
a nomeaçom, que sobre ello ouvesse jeita 
ante da maldade cometida, será toda ani- 
chillada, e avuda por nenhuã, assy como se 
nunca fosse feita. D Ibidem, § 34.—<iMan- 
damos, que as conthias em as ditas Leis 
contheudas,per respeito das quaees som pos- 
tas penas aos ditos barregueiros, e a suas 
òarregaãg, se entendom segundo as valias, 
que pelas Hordenaçooens do Regno som 
postas aas ditas moedas, que em esse 
tempo corriam em nossos liegnos.» Ibi- 
dem, Tit. 20, § 32. — «E como quer que 
escripto seja, que em esses feitos nom seja 
recebida appellaçom; pero porque esto po- 
deria seer prejuizo aos esbulhados, a que 
teemos por bem proveer, porque os Jui- 
zes pollas terras nom som todos tam en- 
tendidos, que segundo direito jidguem nos 
ditos feitos, ou per poder dos forçado- 
res poderóm julgar contra os forcados; 
porem teemos por bem, qice as partes pos- 
tam appellar da Sentença dijjinitiva, e 
nom da intreluquitorea: salvo em aquel- 
les casos, que na nassa Ley ante desta 

tom contheudos.li Ibidem, Tit. 36, § 7. 
— (lE esto iodo, que dito he, entendemos 
quando tnm soomente he demanda posta so- 
bre a força, que he Jeita; ca se demanda 
for posta sobre a pena, que os forçadores 
hamd'aver, entom teemos por bem que se 
guarde a hordemdo Juízo.d Itidem, § 9. 
— n Outro sy manda, que se nom en- 
tenda esta Ley em bordamento d'Armas, 
a saber, de peças, coixotes, canelleiras, e 
rebraças, e luvas, que as possa todo o homem 
trazer, posto que sejam bordadas com laton 
collor d'ouro, nem outro sy em allotoamento 
de cotas, faldra, e camaaes, que esso mees- 
mo as possam trazer em ja'iues, e esto- 
fas, em que manda que possam trazer o 
dito velludo, etc.-» Ibidem, Tit. 43, § 7. 
— aE quanto tange aa dejfesa das pou- 
sadias, e comedorias, que se jazem nas 
Igrejas, e Hloesteiros, e penas sobre ello 
postas, por quanto per Klliey Dom Jo- 
ham meu Avoo de gloriosa memória foi 
jeita sobre ello tal Ley, a qiml he encor- 
porada no segundo Livro da rejormnçom 
das llordenaçoòes, mandamos, que se guar- 
de a à\ ta L^ey segundo em ella he contheudo.» 
Ibidem, Tit. 4o, § 14. — <íE Mando, e de- 
fendo outro sy a todos esses guardadores 
sob pena dos corpos, e dos averes, quenom 
tomem algo de nenhuma pessoa, pera lhe 
leixarem tirar nenhuã das ditas cousas 
pera fora de meu Senhorio sem minha 
Cartn, ou sem meu mandado, nem façam 
com elles aveença nenhuã; e mando que 
assy o jurem esses guirdadores aos Avan- 
gelhos; e que outro sy jurem, que bem e 
direitamente guardem esses pórtos, e di- 
guam aos meus Almuxarifes das Comarcas 
todallas cousas, que assy tomarem a qual- 
quer pessoa.y Ibidem, Tit. 47, § 11.— 
aNós El Rey fazemos saber a vos Ruy Bor- 
ges de Sousa Caualleiro de nossa Casa, e 
Kscripuam da nossa Chancellaria, que ve- 
endo Nós como continuadamente éramos 
requerido dos nossos naturaaes, e d'outros 
estrangeiros, que lhes ouvessemos de das 
saca de pam, e de gaados pera jora dos 
nossos Regnos, epolia darmos, nossa terra 
muitas vezes era minguada do dito pam, 
e gaado em tal maneira, que os morado- 
res e naturaaes deliu piar esto aazo aviam 
os mantime7itos mais caros, do que os ave- 
riaõ, nom os le vando nehuma pessoa pera 
fora dos ditos Regnos.t> Ibidem, Tit. 48, 
§ 3.— iE o que nom quizer dar os ditos 
fiadores, podendo-os aver, nom seja rece- 
bido aa demanda. E se jiadores aver nom 
poder, e o assy jurar, obrigue-se per esse 
juramento pagar ao dito reeo, se nom pro- 
var a dita injuria, outro tanto, quanto 
lhe elle pagaria, se condapnado fosse, e 
com todo esto as custas direitas simpres- 
mente. E se por ventura o pagar nom po- 
der, se for 'p<'ssoa vil, den-Uie trinta açou- 
tes no logo, hufor dada a Sentença; e se 
for pessoa honrada, seja degradada do 
Bispado do dito logo em quanto nossa mer- 
ceefor.» Ibidem, Tit. 52, § 2.— ^Epor- 

que nas Comarcas da Estremadura, e de 
Antre Douro e Minho, e do Regno do Al- 
garve, e assy dos outros lugares dos nos- 
sos Regnos avia alguuns marinheiros, « 
pescadores, e mercadores, que per wax 
usam, e trautam, e carregam suas mer- 
cadorias, e ham seus mantimentos, e an- 
dam omiziados por alguuns malleficioSj 
que ataa ora fizerom, e estes nom pode- 
riam trautar suas vidas nos Coutos, ® 
lugares suso ditos.» Ibidem, Tit. 51, § &• 
— dE tanto que esse malfeitor assy for 
preso querendo a parte querellosa accusaf 
segundo a forma da dita quer ella, rece- 
baõ-na os ditos Juizes do couto á acusa- 
çom, conhecendo soomente sobre o dito cou- 
to, se lhe deve valer ou nom, veendo o.> 
inquiriçooens, que sobre o dito malefício 
forom tiradas; e se tiradas nom foronh 
façam nas tirar, guardando á cerca de,llo 
a hordem do Juizo ataa o feito seer con- 
cluso.d Ibidem, § 13.—se elles acha- 
rem pelo àiio feito, que o dito malfeitor 
nom deve gouvir do privilegio do ditO 
couto, e o assy jidgarem per sentença, re- 
metam logo esse preso bem recadado ao 
lugar, honde o malejicio for cometido, 
se fazer hy delle comprimento de direito 
ácerca do maleficio principal, sem rece- 
bendo ao dito prezo, nem a outrem por 
elle, appellaçom nem aggravo sobre a dit^ 
sentença, per que assy julgarom que o dif 
preso nom gouvisse do dito couto, e o man- 
daram remeter e remeteram ao lugar "O 
maleficio, como dito he.n Ibidem. — 
os ditos Juizes acharem per esses feitoh 
que os ditos presos no caso das ditas 
rellas devem gouvir dos privilégios 
coutos, e o assy julgarem per suas sentei' 
ças, se a parte querellosa e acusador ap' 
pellar da sentença, recebaõ-lhe os Juii^f 
a appellaçom pera a nossa Corte, e 
gnem termo razoado aas partes, pera 
ella proseguirem seu direito, segundo 
distancia do lugar do couto aa nossa Co^ 
te.)) Ibidem, § 14. — aPeró se os peio^^ 
dores, ou marinheiros, ou mercadores, ^ 
dando no mar, per fortuna de tempo 
rem a alguum porto da costa dos nOS 
Regnos, sejam hy seguros, e nom os 
dam: com tanto qtie elles nom sayainjO ^ 
desses navios em quanto hy jouvererU) 
como ouverem tempo, que se vaaõ 
zer sua viagem, ou tornem pera " ^ g 
logo de Caminha.^ Ibidem, Tit. fy, 
— diElRey Dom Affonso o Quarto, 
mosa e louvada memória, em seu 
Cortes Oeraaes em a Villa de 
em que lhe forom requeridos por pc^''' 
povoo certos artigos, antre os 
huum com a resposta a elle dada f 
dito Senhor Rey em esta forma yw® 
gtie.K Ibidem, Tit. 74.—«A este Cap^^ 
respondemos, e mandamos, que 
que trouxer da dita Cidade alguma 
pessoas sem vosso mandado e autori 
por cada huma dellas pague gjatfl 
aes brancos; dos quaees os doos 
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X>èra quem os acusar, e os tres mil sejam 
pera as obras da dita Cidade. E se muitos 
forem culjjados na ohra de taaes homeens 
assT/ serem trazidos, pague cada hum delles 
« dita pena, e seja preso, e levado aa dita 
Cidade, pera se delle fazer comprimento 
de justiça e direito.Ibidem, Tit. 84. 
■— «E as mortes que forem de preposito, 
serom perdoadas, se forom, ou forem fei- 
'cis ante sete annos, que os culpados em 
^llas vaaõ, ou forem aa dita Cidade; os 
quaees fazendo-nos certo per vossas Car- 
tas como ella esteverom outros sete annos 
'^ontinuqdamente, nós lhe mandaremos dar 
''íossas Cartas de perdom, veendo primei- 
'"ameníe as Inquiriçooens devassas, e ci- 
^o,ndo as partes, como dito he; as quaees 
boamente receberemos a embargar os ditos 
P^'>'dooens, provando que as ditas mortes 
í'^'>'om a aleive, ou treiçom, e nom d^outra 
9wí«ci. E esto se nom. entenda a aquelles, 

aa dita Cidade forom estar ante do 
^itneiro mez de Junho, que agora passou, 
^dEra de quatrocentos trinta e tres annos, 

o qual mez o dito Conselho foi Jeito; 
porque taees como estes poderam estar em 
" Cidade de Cepta, e aver o dito perdom, 
^orno dito he, nom embargando que nom 
^^jam passados os sete annos.« Ibidem.— 
'4 este Capitulo respondemos, e manda- 
'"^os, qug taaes como estes, que vós assim 
'^(indardes, e vosso recado certo trouxa- 
''Jm, como veem per vosso mandado, man- 
^<imos que ajam doos mezes d'espaço pera 
® estada dos nossos Regnos: com tanto 

nom entrem nos lugares, honde forem 
maleficios, salvo se nós estevermos no 

^Ugar, honde foi feito o malefício, e seos 
'"^'deficios sejam taaes, que possam estar 
^^guros em a dita Cidade.» Ibidem, § 8. 

Acordou o dito Senhor, que todolos 
^''n.iziados, que per bem da dita Hordena- 
iom forom seguros de qualquer malefício, 

que fossem culpados, hindo na dita 
'^''"niada, e em ella jorom, sejam seguros 

dia de Pascoa da Resoreiqom pri- 
'"^^ira, que hade vir, com tal declaraqom, 

nos maleficios, honde nom couber mor- 
possam durante o dito tempo entrar 

^^'>'emente nos lugares dos malefícios, e 
i outros maleficios, onde couber pena de 
I '^orte, nom entrem no lugar dos malefí- 
I E per aqui nom tolhe o dito Senhor 

aas partes querellosas faculdade, pera 
P'^derem demandar em durando o dito 
^yípo os ditos seguros pela emenda e cor- 
^g^mento, que contra elles possam ou en- 

poder percalçar, nom embargando 
° dito seguro; porque sua teençamhe que 
^possam livremente fazer.» Ibidem, Tit. 

") § 4.—«E o dito Jidgador faça logo 
^^epver a huum Tabaliom, ou Escripvam 

* "Hco todo aquello, que se perante elle 
P^^ar, assy o aucto da injuria como da 
'^^^depnaçoni, compridamente, por tal que 
,, ^ dito condaijnado a nos aggravar da 

<^ondapnaçom, possamos certamente 
informado pela dita escriptura da 

verdade de todo o feito, como se passou, e 
dar Jty desembargo, como acharmos 
direito. E se o dito condapnado nom ap- 
pellar da dita sentença, ou appellar, e 
a nom seguir, faça o dito Jidgador per 
ella eixecuçom, assy como se per nos fosse 
dada.t Ibidem, Tit. 91, § 1. — «ií vis- 
ta per nos a dita Ley, mandamos que 
se guarde e cumpra, segundo em ella 
he contheudo, em aquelle, que outra vez 
quizerem accusar: salvo seendo achado 
que esse preso joi livre per falsa prova, 
ou per concluio algum, que elle, ou ou- 
trem por elle houvesse feito na primei- 
ra acusaçom; ca em tal caso poderá ou- 
tra vez seer accusado, avendo primeira- 
mente o nosso Procurador da justiça tal 
enformaçom do dito conluio, per que jus- 
tamente se mova ao accusar outra vez. d 
Ibidem, Tit. 101, § 2.— «Outro sy man- 
damos, que os Meestres das Cavallarias 
das liordens, e Priol do Hospital, e Com- 
mendadores, e Freires das ditas liordens, 
que tenham cada hum delles cavallos aquel- 
les que os nom teem, assinando-lhe tem- 
po a que os ajam e tenham, a saber, ataa 
dia d Omnium Sanctorum primeiro que 
vem; e mandamos, que aquelles que nom 
teverem os ditos cavallos ataa o dito tem- 
po, que se forem nossos vassallos, ou de 
cada hum dos sobreditos, que percam aquel- 
la conthia, que de nós, ou delles ham por 
aquelle anno que os non teverem, e paguem 
a nos outro tanto, quanto som as conthias, 
que de nos teem os outros Cavalleiros nos- 
sos.■!> Ibidem, Liv. v, tit. 119, § 4. — 
«E porque nossa teençom he de manteer e 
conservar todolos nossos subditos e natu- 
raaes em direito e justiça, e nom tolher a 
alguum creedor, a que cada Jmum dos ditos 
a nós revees e desobedientes fossem obri- 
gados em alguum tempo, e des y por tolher 
os debates, contendas, e escandalos, que 
ligeiramente se poderiaõ por ello antre 
o nosso Povoorecrecer.i) Ibidem, Tit. 120, 
§ 2. — «.E assy com a graça de Deoa 
esperamos que as ditas Ilordenaçooens, com 
a dita declaraçom e addiçom ora per nos 
jeitas, serom eixecutadas e guardadas, co- 
mo compre a serviço de Deos, e nosso, e 
jjroveito de nossos sobditos, e os ditos Clé- 
rigos acharom quem lhes faça honestos 
serviços jJor seus dinheiros.» Ibidem, Tit. 
121^ §ü. — »E outro si daraa cartas 
que pertençã aas abertas e valadores nos- 
sos, e reconheceraa dos feitos que aas di- 
tas abertas e valas pertencerem,v Ord. 
Manoeliiia, Liv. i, tit. 5, foi. 25 v., 
(ediç. de 15G5).—tE bem assim pelo di- 
to modo poderá o padre ser demandado 
per o filho familias sobre aquelles bens e 
cousas adventicias.y) Ibidem, Liv. iii, 
liv. 8. 

So as armas quores ver, como tens dito, 
Cumprido esse descji) to seria : 
Como amigo as verás ; porque eu mo obrigo, 
Que nuiita as queiras ver como iuimigo. 

CAM., Lus., c. I, est. GG. 

—«Os outros como não tinham mais in- 
formação, que a que lhe elle mesmo deo, 
e os tomou depressa, pera que logo lhes 
respondessem, disseram, que pelo que lhes 
tinha dito, e por aquelles papeis, estava 
de muito boa posse.íi Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. iii, cap. 5. — «.E El- 
Rey de Portugal não seria mais obriga- 
do a receber o dito preço, nem a retro 
vender o direito, e acção que o dito Im- 
perador por qualquer maneira podia ter 
nelle: antes por virtude do contrato tinha 
vendido, renunciado, e traspassado em 
ElRey de Portugal; e pelo dito feito a 
dita venda fique pura, e valiosa pera sem- 
pre. Nesta pena não incorreria quando 
alguns seus vassallos navegando por esse 
mar do Sul, entrasse com fortuna, e tem- 
po fortuito a dita linha, porque então se- 
riam bem tratados, como vassallos d^El- 
Rey de Portugal, e do Imperador seu ir- 
mão, e cessando a necessidade, se torna- 
riam logo a sahir. E passando a dita li- 
nha por ignorancia, não incorreriam por 
isso em pena, até lhe não constar que es- 
tavam dentro; e se não sahissem, e des- 
cubrindo-os que assi entravam algumas 
terras, ou Ilhas dentro da linha, seriam 
d'ElRey de Portugal, como se as descu- 
brissem seus Capitães, evassallos.» Idem, 
Ibidem, Liv. i, cap. 1. — «.Poder que se 
não fora governado por hum homem tão 
fraco, e pusillanime, pudera dar batalha 
a todo o Mundo, quanto mais a hum ini- 
migo tão inferior em poder como temos 
dito, e em seu proprio lieyno, e terras,-» 
Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 5. — sEste 
anno foi ter Alvarado Castelhano ás Ilhas 
dos Papuas, indo por mandado de Fer- 
não Cortez ás de Maluco: e dam lhe a 
elle a honra deste descubrimento, sendo 
ella de D. Jorge de Menezes, que a ellas 
foi ter o anno de vinte e sete, como atrás 
temos dito.i Idem, Ibidem, Liv. x, cap. 
G. — «.E que dalli por diante desistia de 
todo o direito, que nas ditas terras, Ilhas, 
e mares tinha: e que todo traspassava, e 
applicava a ElRey de Portugal; e que 
havia por bem, que logo por seus Offici- 
ciaes mandasse tomar posse de todo o so- 
bredíto.)! Idem, Ibidem, Liv. ix, cap. 2. 
— «Mas o que está dito basta pera quan- 
to agora pretendíamos, que era sómente 
dar per este modo os parabéns aos padres 
loam da Beyra, e Nuno Ribeiro, é ir- 
mam Nicolao Nunez de serem entre os 
nossos da índia os que leuaram as pri- 
micias da consolaçam, e alegrias espiri- 
tuais, que todos recebiam com a vista, e 
conuersaçam do bemauenturado padre,d 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. 
V, cap. 2. — o Quando succeder complica- 
rem-se todos os ditos affectos a saber, car- 
nosidades, pedra, etc.» Madeira, Morbo 
Gallico, Part. i, cap. 44, p. 3, cm Blu- 
teau. — «Ventos frios, e sutis, a quem 
vulgarmente nossos marinheiros chamão 
hriza ventante, qua de ordinário se esfor- 
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ça com a nova influencia^ qm o Sol lhe 
vai mandando, se já não dissermos, que 
o nome hriza se deduz do antí(jo verbo 
hrizar, que hoje dizemos, embalar, sendo 
tal o effeito d'aquelle poderosíssimo vento, 
e tem proporção com o nome Grego Bre- 
phos que significa a criança, por ser esta 
hriza o primeiro vento do anno, ditto In- 
fante d'essa causa.» Francisco Manoel de 
Mello, Epaaaphoi-as, p. 220. 

Quantas vezes, subindo aquelle outeiro 
Comtigo pela mão, esta que apertas 
(Me dizias) penhor mais verdadeiro 
Será sempre de amor : (Palavras certas) 
O tranco vendo estou, onde em letreiro 
Inda lá estào por testemunho abertas : 
Ou cumpre quanto então mc tinhas dito, 
Ou deixa-me ir riecar tão vil respeito. 
J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 172 (3." cd.). 

pero, que causa ou traz felicidade.— «/Se 
podessemos poor os males dos outros em 
huma balança com os nossos, nam os sen- 
tiriamos tanto, que huns estariam ouroe- 
fio, outros fariamos mais pesar a outra 
parte, e outros nos faziam escolher por 
menos mal o querermos e acharmo-nos di- 
íosos com o quinham que nos coube, que 
nam ha casa tam privilegiada, que a pay- 
xam nam entre nella por força.v D. Jo- 
anna da Gama, Ditos da Freira, p. 36 
(ed. de 1872). 

Em íim que. Senhor, 
Comerão seu pão com grande suor, 
Seu mal temja certo, o bem duvidoso. 
Oh como andava Adão tão mimoso, 
E Eva cuborta de grande esplendor! 
JIíis eu fui ditoso. 

GIL VIC., AUTO DA HIST. DE DKUS. 

— 3. m. Sentença, conceito, maxima, 
apophthegma, expressão ou palavra no- 
tável. 

Podia c'um sorriso, huma brandura, 
D'olhos curar meu mal, ornar meus ditos. 

ANT. FEB., SON. 1ÍV. J, n.° 2. 

E como posso eu ser teu conselheiro 
Aonde Braz está, e o seu bom dito ? 
Pois sei, amigo Agrário, que primeiro 
(Mais que tu) dos conselhos necessito. 

J. X. DE MATTOS, EIMAS, J). 186 (3.' ed.). 

— «Também por esse caminho me pa- 
rece gracioso o dito de huma mulher, que 
não tratava bem de obras a honra de seu 
marido, & elle muito mal de palavras a 
de toda a visinhança: era seu nome delle 
N. Ramos, & pondo-se hum dia em pra- 
ticas com a mulher, começou a contar com 
ella todos os cornudos que hauia no seu 
bairro; a mulher com rayva de sua má 
natureza, a cada passo dizia: erramos 
marido, tornay a contar, que falta iim.» 
Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al- 
dea, Dialogo XI. 

— Papel ou parte que cada actor tem 
que recitar, no drama, etc. 

— Termo Jm-idico. Depoimento de uma 
testimunlia. 

DITÓNGÁDO, part. pass. de Ditongar. 
DITONGAR, V. act. (De ditongo). Dar 

o caracter de um ditongo. 
DITÕNGO, s. m. (Do grego diphthoggos, 

de dis, dous, phthoggos, som). Termo de 
Grammatiea. tíyllaba formada pela com- 
binação de duas vogaes, que, pronuncia- 
das por uma só emissão de voz, fazem 
sentir dous sons, 

DITONO, s . m.(Do grego ditonos). Termo 
do Musica Antiga. Nome dado ao inter- 
vallo composto de dous tons como ut-mi, 
fá-la, mi-sol. E o que actualmente se 
chama terceira maior. 

DITÓSAMÈNTE, adv. (De ditoso, com 
o suffixo «mente»), Com dita, venturo- 
samente. 

DITOSÍSSIMO, adj. superl. de Ditoso, 
DITÒSO, adj, (De dito, com o suffixo 

«ôso»), Venturoso, afortunado, feliz, pros- 

— «E estando assi praticando, disse 
Lindarifa a Clarimundo: Seria eu ainda. 
Senhor Clarimundo, taò ditosa, que visse 
vossas irmãas pera descansar este desejo, 
que taõ aptetitoso anda? Clarinda, como 
quem tinha prompto o sentido no que am- 
bos fallavaõ, disse.d Barros, Clarimuiido, 
Liv, II, cap, lü. 

Quem não sabe a ventura, e sorte estranha 
Ue M tnotíl eni tudo tam ditoso, 
Que príncipe jurado toy dllespanha 
D'amba8 casas do Sol lley glorioso V 

• ANT. FEB., K1>ITAI'UI0 A D. MANOEL. 

Ditosa chamo a hora, o dia, e o ano, 
Que coQio cera estou ao fogo posto. 

IDEM, SONETOS, 1ÍV. l,n."58. 

Delle encontrada por ditosa sorte 
A namorada copia, qual no monte 
Se offerece á defensa da consorte, 
Saluage touro de arrugada fronte. 

si DE MENEZES, MALACA C0KQ.,1ÍV. V, CSt. 27. 

Mas já O Priiicipe Aflbnao apparclhava 
O luditano exercito ditoso 
Contra o Mouro que as terras Inbitava 
D'alem do claro Tejo deleitoso ; 
Já no catnpo de Ourique se assentava 
O arraial soberbo e bcllicoso, 
Defronte do inimigo S.irraceiio •, 
Posto que em força e gente tão pequeno. 

CAM., Lus., c. III, est. 42. 

Em quanto o pertinaz pay busca modo 
Pera impedir ao Sousa, o que a ventura 
Ditosa lhe concede, & a prometida 
Palaura cumpra a quem o tempo a nega. 

CORTE BEAL, NAUF. DE SEPCLV., C. I. 

Tudo quanto o Sabeo inolle cultiva, 
O índio adusto, arabe ditoso. 

OAB. TER. DE CASTBO, ULYSSIÍA, C. 111, OSt. 91. 

— nEsta foy a ditosa sorte d'aquelle 
mais bem auenturado, que nomeado lugar; 
onde os Mouros em satisfaçam das ajron- 
tas que desejaram, e nam poderam fazer 
á santa cruz, nam deixaram pessoa viua.» 
Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, 
Liv. IV, cap. 15. — aO que de mais de 
nos constar 2)er outras vias, se deixa bem 
entender da pressa, com que logo em che- 
gando a ella escreuiam aos que ficauam no 
reyno huns grandes queixumes de o nam 

I acharem em Goa, e juntamente as muytas 
cousas, que se contauam da sua oraçara, 
milagres, profecias, perseuerança nos tra- 
balhos, zelo das almas, prudência em as 
tratar, efficacia em as render, humildade, 
pobreza de espirito, própria mortificaçam: 
outros, se eram tam ditosos, que logo po- 
diam ver ao padre, ou a primeira vez 
se encontrauam com elle, de nenhuma ou- 
tra noua enchiam mais as cartas metendo 
santas inuejas aos de Portugal com pala- 
uras tam ajfeiticosas, que ainda oje as 
fazem aos que as lemos.d Idem, Ibidenii 
Liv. V, cap. 1.— «O' chagas diuinos es- 
maltes, e jermozura das almas bem auen- 
turadas! O' espinhas, de que se coroam no 
ceo os Anjos, e os homens! O' açoutessantd^ 
redençam das culpas, por feas que sejam- 
O' tormentos preço do mesmo paraiso! ^ 
morte fonte da vida per toda e eternida- 
de ! E nam darei eu, ou trocarei p>or 
a minha! Ditoso, emil vezes ditoso aqu^""^ 
tomar a morte pregando a de lesu Christo-* 
Idem, Ibidem, cap. 9. 

Nesse tronco ditoso 
Os innocentes membros vos atárào : 

Oh tronco venturoso ! 
Cuja alta sorte os outros invejárSo, 

Que na fértil campanha 
O Sacro Tibre vagaroso banha ! 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 104 (3." cd.)- 

Vós sois capazes de fazer ditosa . . 
A alma do hum Pastor, e de hum Barquei'" i 
Mais livre está do raio, quem vos goza, 
Do que á sagrad.i sombra do loureiro : 

Coinvosco ao Ceo voárão, 
Esses, que do morrer nunca acabárão : 

Eu vos amo, eu vos sigo ; 
Mas sem vaidade, e sem soberba o digo. 

IDEM, IBIDEM, p. 155. 

Bemdito Eeino ! Portugal ditoso ! , 
Oh não te assustes mais ! Oh não auspir®' • 
Se cs do Ceo tão bem visto, e tão mimosO' 

IDEM, lUIDEM, p. 2Ü0. 

Ditoso seja aquelle, que embebido 
Pode estar no teu rosto, 
Sem ter outro sentido, 

Que examinar de espaço esse composto : 
Ditoso seja aquelle, que escutando 
Ora as palavras, ora o rizo brando 

Vèd'um, e d'outrogésto 
O moto peregrino, 

Claro, puro, suave, manifesto, 
Que eu de ver nào sou dino 

IDEM, IBIDEM, p. 295. 

E por bocas escondidas 
Borrifos de aljofar lançao ; 
E ditozos os que alcançaõ 
Seus cabelloa. 
O Sol, ({ue morre por vêllos. 
De entre os ramos os espreita; 
E com os raios, que lhe deita, 
Kesplandecem. ^^0, 

FBANC. BODE. LOBO, O DESENGANADO, P* 

Deixou fruito venturozo, 
Ao seu pastor descontente, 
Quanto algum tempo ditozo; 
Que mui íia em bem prczcnte, 
Quem sabe que heporigozo. 

IDEM, ECLOtiAS. 
Ella de toda a sorte está formoza. 
Vamos, que se faz tarde; e . 
Na tua sorte, Gil, que he mais ditoe 
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Justo seril qne aqui delia gozemos, 
Também da minha parto íijudarei. 
E eu digo ijela minha que cantemos, 
Mas que perca comvosco o que ganhei. 

IDEM, IBIDEM. 

Mil vezes ditozo 
Quem sem tal cuidado 
Dorme descançado 
Somno saborozo. 

IDEM, PRIMAVERAS. 

Tem ditoza cstrclla 
Que por vós se perde. 
Vossa formozura, 
Taò mal conhecida, 
Como me deu vida. 
Me dará ventura. 
Ditozo partido 
Para meu dezejo, 
Ganhar no que vejo 
O ficar perdido. 

IDEM, IBIDK5I. 

A' affeiçaò ditoza, 
Que de amor vos trata, 
Naõ sejais ingrata, 
Sereis mais formoza. 

IDEM, IBIDEM. 

Fogi do amortyranno, 
Pastoras deste valle ameno, o verde : 
Fogi seu cego engano; 
Que o que iielle mais ganha, mais se perde, 
Porque só no estado 
Ha ditozo, contente, e invejado. 

IDEM, IDIDEM. 

— <íFestejo muito, disse o amigo (já 
jue em fim havias de ser sujeito ao senho- 
^^0 de Amor) teres nelle ventura tam in- 
^'ojada: e pelo que imjiorta conservar es- 
'"áo tam ditozo, faze que Amor te na'ò 

descuidado nas ribeiras do Tejo.n 
Idein, Ibidein. 

Tudo he mais formozo. 
Por rudo que seja; 
E tudo festeja 
Teu nome ditozo. 

IDEM, IBIDEM. 

Lembrança saudozi, 
Caro penhor de minha liberdade, 
Que com tanta razào íicou cativa ; 
Lembraivos da dourada nossa idade 

breve, c tão ditoza, 
Se dezejais que nesta idade viva : 
Porque se o mui se aviva 
^a memória dos bens, que jfl iiassáraõ, 
Em vós se salva a pima, que sustenta, 
Que se nesta dureza, 
Que os males me ordenaraò, 
liimbem me ha de vencer o sentimento ; 
|5em nunca alcançar íim minha tristeza, 
■He mercê bem pequena 

lostrarme o bem para deixarme a pena. 
IDEM, IBIDEM. 

«Que mal pode sentir quem vive en- 
opinião tudo o que de- 

ditozo o estado de quem vive de en- 
S^inos, e ditoza a vida, que com elles se 
^^tenta, pois naõ sente samrazoens, cruel- 

ingratidoens, ciúmes, e esquivan- 
Idem, Ibidem. 

TOL. n —135 

Sem voz, sem Tinimo, 
Entre a morte o a existencia suspendido 
Dcsfallece, cahiu.—SophA ditozo, 
Que outros desmaios ha tam pouco viste, 
Thalamo de prazer, da dor és hoje. 

GABEET, D. BRANCA, C. X, Cap. 11. 

DITRACHYCEROS, s. m. pl. (Pr. ditra- 
Idceros). Termo de Historia Natural. Ge- 
nero de vermes intestinaes. 

DITRIGLYFO ou DITRIGLYPHO, s. m. 
(Do grego dis, dous, e triglypho). Termo 
de Arcliitcctura. Espaço compreliendido 
entre dous triglyplios. 

DITROCHÈO ou DITROCHEU, s. m. (Pr. 
ditrokeu; do grego dis, dous, e trocheo). 
Termo de Métrica antiga. Pó grego ou 
latino, composto de dous troclieos, como 
flücliíõsã. 

DIURÉSE, s. f. (Do grego dioyresis). 
Termo de Jledicina. Evacuação abun- 
dante de urina. 

DIURÉTICO, adj. (Do grego dioyreti- 
Jcos): Termo de Medicina. Que augmenta 
a secreçíio da urina. —O vinho branco 
é diuretico. 

— S. m. Um bom diuretico. 
— Que urina freqüentemente. 
DIURNÁL, s. m. (Do latim diurnalis, 

de diurnus). Nome de uma especie de 
breviario, onde se acham reunidas todas 
as orações de cada dia para uso dos ec- 
clesiasticos. 

— Adj. 2 gen. Termo de Antigüida- 
de romana. — Os actos diurnaes, espe- 
cie de jornal, que apparecia na antiga 
Roma, e informava o publico dos actos 
do governo e das noticias principaes. 

DIURNO, adj. (Uo latim diurnus). Que 
se faz n'um dia.—Arco diurno, numero 
de gráos que um arco descreve no cir- 
culo diurno, entre o seu nascimento, e 
occaso. 

— Circulo diurno, cii*culo paralello ao 
equador, com que uma estrella se move 
ou parece mover-se pelo seu movimento 
diurno. 

— Movimento diurno da terra, a rota- 
ção d'este planeta em roda do seu eixo, 
o que constituo o dia natural. 

— Movimento diurno dos astros, o que 
09 astros parecem ter do oriento para o 
occidente, mas que é devido á rotação da 
terra, e que se verifica também em vinte 
quatro horas. 

— Planetas diurnos, assim designa- 
vam os antigos astrologos os planetas que 
possuiam mais calorico, e nocturnos os 
que tinham menos. 

— Termo de Botanica. Diz-S'? da flôr 
que está aberta dc dia, e fechada de noite. 

— Termo de Medicina. Diz-se de va- 
rias enfermidades, e principalmente das 
febres que têm paroxismos ou crescem 
durante o dia. 

— Termo de Phisica. Variações diur- 
nas, movimentos que a agullia dc decli- 
nação experimenta todos os dias, para 
Este, ou Oeste, do meridiano jnagnetico. 

— Termo do Zoologia. Diz-se dos in- 
sectos que não duram senão um dia, ou 
que só de dia é que voam. 

— S. m. pl. Ordem de aves de rapina, 
que fazem as presas de dia para as dis- 
tinguir dos mochos, os quacs por opposi- 
ção se chamam nocturnos. 

— Familia de insectos lepidopteros, 
composta de quinze tribus. 

— Syn. : Diurno, Quotidiano, Diário. 
O que ó diurno acontece ou apparece to- 
dos os dias, c oçcupa todo o dia; quoti- 
diano ó de todos os dias, mas não occu- 
pa necessariamente toda a extensão do 
dia, V. g. febre quotidiana; diário repe- 
te-se como os dias, mas varia do mesmo 
modo, e pôde oceupar ou não occupar to- 
da a extensão ; v. g., trabalho, despeza 
diaria. Diurno ó termo didáctico : os dous 
outros não. 

DIUTURNIDÁDE, s. f. (Do latim diu- 
turnitate). Longa duração, dilatado pe- 
ríodo de tempo. 

DIUTÚRNO, adj. (Do latim diuturnus). 
Que dura ou tem durado ou subsistido 
muito tempo, do longa duração, durável, 
prolongado. 

— liesoluçSo diuturna, muito tempo 
considerada. 

DiVA, s. f. (Do latim diva). Termo 
Poético. Deidade, deusa. 

DIVAGAÇÃO, s. /. Acção de divagar. 
DIVAGÁNTE, adj. (Do latim divagans, 

divagantis, part, act. de Divagarí). Que 
divaga. — Olhos divagantes. — Pensa- 
mentos divagantes. 

DIVAGAR, v. n. (Do latim divaga- 
ri). Andar vagando, errante; vagar, pe- 
regrinar por diversas partes, ser vaga- 
bundo. 

— Figuradaroente : Aflfastar-se do as- 
sumpto. 

— V. act. Percorrer. 
DÍVAN, s. m. (Do arabe diouân, con- 

selho). Nome que dão na Turquia ao con- 
selho dc estado do grão-senhor, a que as- 
siste o grão-vizir e os mais ministros do 
império; tribunal de justiça nos paizes 
orientaes; acto do conselho, o despacho 
que n'elle se dá, a mesma consulta: em 
algumas terras marítimas do império otho- 
mano, é a casa onde se despanham as fa- 
zendas e mercadorias, o se cobram os di- 
reitos, á maneira das nossas alfandegas, 
d'onde os italianos deduzem o nome do 
doganu, e doana, e os francezes douane. 

— Collecção numerosa de ghazaes dif- 
fcrentes na rima ou terminação. Vid. Gha- 
zal. 

— Primeiro secretario de txm nababo 
indiano. 

DIVÊDO, adj. ant. Parente. 
— Divedo de parentesco, gráo de pa- 

rentesco.— <íSe o rigor dos samtos câno- 
nes poem dejeza e intredito sobre a copul- 
la do matrimonial aiuntamento, qiterem- 
do que se nom ja^a amtre aquelles que 
per alguum divedo de parentesco som com- 



1076 DIVE DIVE DIVE 

jumtos.D Fernão Lopes, Chronica de D. 
Pedro I, cap. 28, Vid. Divido. 

DIVELLÈNTjS, adj. (Do latim divellere). 
Termo Didaetico. Que separa. 

— Termo de Chimica.—Afinidade di- 
vellente, muito activa, que separa e at- 
trahe a si. 

DIVERGÊNCIA, s.f. (Dothema diverge, 
de divergir,como sufHxo «encia»). Termo 
Didactico. Desvio de duas linhas reetas 
parallelas em direcçoes oppostas, de dous 
raios de luz que divergem ou se afFastam 
um do outro. 

— Figui-adamente : Discrepância.—Di- 
vergência de opiniões. 

DIVERGÊNTE, adj. 2 gen. (Part. pass. 
de divergir). Termo de Geometria e Ópti- 
ca. Diz-se das linhas e raios de luz que 
divergem, ou que, partindo do mesmo 
pontoj se vão afastando cada vez mais um 
do outro, sendo reflectidos por um corpo, 
ou depois da refracção experimentada 
atravessando um meio raro. Oppõe-se a 
convergentes. 

— Termo de Botanica.—Troncos, pe- 
dunculos divergentes, que se apartam do 
seu ponto commum do insersão. 

—ColyUdones divergentes, que se afFas- 
tam um do outro pelo seu ápice. 

— Termo de Arithmetica.—/Sme di- 
vergente, cujos termos vão sempre aug- 
mentando. 

— Figuradamente : Opiniões, systemas 
divergentes, oppostos, contrários, discor- 
des, diversos entre si. 

DIVERGÊR ou DIVERGÍR, v. n. (Do la- 
tim divergere). Termo de Geometria e 
Óptica. Fallando de linhas parallelas, par- 
tir de um ponto commum ou da direcção 
recta, desviando-se para diversas partes. 
■— Os raios de luz divergem saindo do 
prisma. Opòe-se a convergir. 

—Figuradamente: Diz-se das opiniões, 
dos pareceres contrários ou oppostos, em 
que ha discordância, divergencia. 

DIVÉRSAMÊNTE, adv. (Do diverso, com 
o suffixo «mente»). De um modo diverso. 

DIVERSÃO, s.f. (Do latim diversus, de 
divertere). Distracção das occupações e 
negocios, entretenimento, recreio, desvio 
voluntário do objecto, de meditação, tra- 
balho, recreação; o divertir a attenção. 

— Termo de Medicina. Acção de apar- 
tar, do desviar para outro ponto, desvio 
de humores accumulados em orgão prin- 
cipal, por meio de medicamentos, v. g. 
por fontes, sedenho, vesicatorios.—San- 
grárão-no para fazer diversão do humor. 

— Termo Militar. Fazer uma diversão 
aos inimigos. Acommettél-os ao mesmo 
tempo por differentes lados, para os obri- 
gar a dividir as suas forças para diversas 
partes, occupál-os em um ponto, atacan- 
do-os nelle, ou ameaçando do os atacar, 
para desviar a sua attenção e as suas for- 
ças de outro. 

DIVERSAR. Vid. Divisar. 
DIVERSIDADE, s. /. (Do latim diversi- I 

tatem). Dissimilhança que uma cousa tem 
de outra; variedade, quantidade de cou- 
sas diversas. — <iA cor vermelha ão arco 
significa o sangue do hom lesu, & a verde 
a esjjeranqa, porque no sangue das suas 
chagas está a esperança de nosso remedio: 
a diuersidade de cores denota as miiytas 
maneiras de misericórdia.y> Heitor Pinto, 
Dialogo da Tribnlação, cap. 8. 

DIVERSIFICÀDO, part. pass. de Diver- 
siflcar. 

DIVERSIFICÀNTE, adj. 2 gen. Que di- 
versifica. 

DIVERSIFICAR, v. act. (De um latim 
hypothetico diversificare). Variar, diíFe- 
rençar, dispor, formar de diversos modos. 
— Diversificar o discurso. 

— Fazer diverso. — A natureza diver- 
sificou as vozes, as fôrmas, etc. 

— Alternar, fazer succeder.—Diversi- 
ficar o trabalho com o recreio. 

DIVERSIFICÁVEL, adj. 2 gen. Que se 
pode diversificar ou variar. 

DIVÉRSÍSSIMO, adj. superl. de Diverso. 
DIVÉRSÍVO. Vid. Revulsorio. 
DIVERSO, adj. (Do latim diversus). 

DifFercntc, dissimilhante, que não é o 
mesmo, de difFerente natureza ou qualida- 
de, não idêntico. — «El Rei dom Fernan- 
do, & ha Rainha dona Isabel sua molher 
per respeitos que acharaõ serem justos, 
no anno do Senhor de M.ccc.lxxxii. lan- 
çaraõ de seus Regnos todolos ludeos) que 
nelles hauia, dos quaes alguns alumeados 
do Spirito Santo, & outros por naõ des- 
baratarem hos bens que tinhaõ de raiz, 
fazendo delles mãos partidos, & vendas, 
se conuerteraõ á nossa Fé, & ho mesmo 
fezerau outros, ainda que pobres, por naõ 
deixarem sua natural criação, hos outros 
a que ho Spirito nam tocou, nem hos bens, 
nem ho amor da patria constrangeo, dei- 
xarão todos suas moradas, & quomo gen- 
te sem pastor, nem abrigo sespalhou per 
diuersas partes do mundo, t: Damião de 
Goes, Chronica de Dom Manuol, Part. i, 
cap. 9. 

Silv. Nào menos quebro os sentidos 
Coni meus veados diversos, 

llerb. Isso são gados perdidos. 
Os meus forão escolhidos, 
E fizerào-stí perversos. 

OIL VIC., ADTO DA CANANÉA. 

Agora vereis 
O que por diversos doetores lereis 
D' ■abinitio mundií até á resurreiçào ; 
A' qual se endereça a final tençào 
De versos seguintes. Nào vos enfiideis, 
Que breves serào, 

IDISM, ADTO DA UISTORr A DE DEUS. 

— dAssi como meu irmaò que elle he: 
e j^orgue as cousas que antre nós passa- 
raõ saõ diversas, d'algumas darei conta. 
Entaõ disse a força de todalas que atrás 
ouvistes (somente jJor louvor de seu irmaõ, 
e naõ por al.)» Barros, Clarimundo, Liv. 
II, cap. 8. 

Estas palavras Júpiter dizia, 
Quando, os Deoses, por ordem respondendo, 
Na sentença um do outro diliteria, 
R:isões diversas dando e recebendo. 

oAM., Lcs., c. I, est. 30. 

Um batei grande e largo, que toldado 
Vinha de sedas de diversas eôres, 
Traz o Rei de Melinde, acompanhado 
De nobres de seu reino e de senhores. 
Vem de ricos vestidos adorundo. 
Segundo seus costumes e primores ; 
Na Cíibuça uma fóta guarnecida 
De ouro o de seda, e de algodào tecida. 

IDE.M, IBIDEM, C. It, CSt. 94. 

Se 03 antiguos philosophos, que andaram 
Tantas terras por ver segredos d'ella3, 
As maravilhas, que eu passei, passaram, 
A tão diversos ventos dando as velas : 
Que grandes escripturas que deixaram ! 
Que intJuiçào de signos e de estrellas ! 
Que exti auhezas, que grandes qualidades ! 
E tudo, sem mentir, puras verdades. 

iDEM, lüiDEM, e. V, est. 23. 

Estava a Terra em montes revestida 
De verdes hervas e arvores floridas, 
Dando pasto diverso, o dando vida 
A's alimarias n'elia produzidas. 

IDEM, IBIDEM, C. VI, est. 12. 

Foi Filho e companheiro do Thebano, 
Que tão rfífcj-íaspartes conquistou : 
Parece vindo ter ao ninho hispano, 
Seguindo as armas que contino usou. 
Do Düuio e Guadiana o campo ufano, 
Já dito Elysio, tanto o contentou, 
Que ali quiz dar aos já cansados ossos 
Eterna sepultura, e nome aos nossos. 

IDEM, IBIDEM, C. VIU, CSt. 3. 

— «Este me dá tanta dor, que me es- 
tou comendo comigo,''& parece que se 
aperta o coração. Duas sentenças, dis>^ 
o amigo, se escreuem de 1'ithagoras, 
se as quiserdes comprir achareis grande 
remadio, â; ambas dizem hiima mesma cou- 
sa per diuersas palauras: Huma diz jw® 
ninguém coma coração: & outra que nin' 
guem traga no dedo anel muito apertado-* 
Heitor Pinto, Dialogo da Tribulação, cap- 
7. — «Que certo vimos cansados de andci^ 
pelo mundo vendo diuersas terras, & vario' 
custumes. Folgára de saber, disse o Po'^' 
tugues, o que vos moueo a esta peregf^ 
naçã.B Idem, Dialogo da Vida Solitária» 
cap. 11. 

Umas se chamào Mãis, as outras filhas, 
Testemunhas, e Árbitros : isto feito. 
Diversas hervas queima, e murmurando 
Tres vezes, ao redor, certas palavras, 
Começou a tremer toda a montanha. 

DINIZ DA CEUZ, IiySSÜPE, csp. 8. 

Sobre as cruentas Aras de Cupido 
Quentes entranhas, que inda estão vi vcnd") 
Tem por tenções diversas ofterecido. 

.7. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 70 (3.' cd.) 

Do meu corcel, ou em diversos trajes, 
Que a pêso d'oiro e jóias hi comprasse, 
Apé seguir a incerta romaria 
De meu peregrinar mysterioso. 

OARBET, D. BRANCA, C. V, Cip. 12. 

— Ir por caminho diverso, 
do que antes se tomou, ou que a g 
leva, que tem outra direcção. 
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_—Diverso no pensar, que segue opi- 
nião diversa. 

DIVERSÓRIO, s. m. (Do latim diverso- 
rium). Pousada, estalagem, hospedaria 
de caminhantes. 

mVERTÍDAMÊNTE, adv. (De diverti- 
do, cora o suffixo «mente»). De um modo 
divertido. 

t DIVERTIDÍSSIMO, aãj. auperl. de Di- 
vertido. — o Como tem oitenta pessoas de 
familia, mandaram illuminar a rua prin- 
cipal da roça, e fiezeram os escravos um 
iaile innocente e divertidissimo, e uma ga- 
lante festa de hosque, terminada com o 
cântico do terço em muito boas vozes.d 
Bispo do Grão Pará, Memórias, p. 174. 

Divertido, part. pass. de Divertir.— 
' Difficultada neste accid'inte a assistência 
do Principe, resolueo-se que a rainha D. 
Leonor Telles supprisse aquella falta, e 
da sua mão entregasse na praça de El- 
'>'as a Princeza a El-Rey de Castella: 
convocarão-se os Fidalgos da Corte, man- 
dou-se aviso aos que vagavão divertidos 
fora.D Fr. Domingos Teixeira, Vida de 
D. Nuno Alvares Pereira, Liv. i. 

DIVERTIMENTO, s. m. (Do thema diver- 
te, de divertir, com o suffixo «manto»). 
Acção de divertir, ou de se divertir; en- 
tretenimento, recreio, passatempo, cousa 
que diverte, que distrae o espirito do re- 
flexões e cuidados sérios ou penosos. 

— Falta de attenção, distracçào. 
— Desvio, falta de applicação ao ob- 

jecto, ou fim. 
— Syn. : Divertimento, Entretenimento, 

Recreação, Regozijo. O divertimento é 
acompanhado de prazeres vivos e mais 
ou menos duráveis; o entretenimento oc- 
cupa o espirito ligeira, porém agradavel- 
mente ; a recreação consiste no gozo de 
passatempo pouco durável; o regozijo ma- 
nifesta-se por acçoes exteriores. 

DIVERTIR, V. act. (Do latim divertere). 
Entreter, recreiar, alegrar, fazer passar 
o tempo com gosto, sem enfado ou tris- 
teza. 

A alegria era tal somente em vella, 
Que ainda quando iio longe apparecia, 
Já do cá nie liia rindo para cila ! 
Iluinas vezes cantando a divertia 
Nos versos, que compunha aos meus amores 
Com muita mais verdade que harmonia : 
Outras vezes, mais livro de temores, 
Quando Ia pelo prado se sentava, 
O rpgaço lhe enchia de mil flores. 

J. I. DE MATTOS, BIIIAS, p. 192 (3.' cd.). 

Em vós todas as graças se estào rindo, 
Urincando irão coinvosco melindrosas, 
Quacs ao íilho de Venus divertimlo. 

IDEM, lUIDBM, p. 263. 

■— Sômente a sua ingrata Célia lhe lem- 
brava; tudo o mais, que occupava a seus 
olhos, e divertia o seu pensamento, lhe 
aborrecia : passando os dias descontente, 

noites cuidadozo, suspirava pelos en- 
ganos em que antes vivia, n Francisco Ro- 
^gues Lobo, O Desenganado, p. 144. 

Mais, que em paz desfructar minha Prebenda, 
Comer, jogar, dormir, e divirtir-me. 

DINIZ DA cnuz, HYaSOPE, c. IV. 

— Distrair, apartar, desviar, fazer mu- 
dar de direcção.—Divertir alguém do es- 
tudo, do trabalho, etc. 

— Desencaminhar, distrair do emprego 
destinado, não applicar devidamente. — 
Divertir os dinheiros públicos. 

— Fazer tomar outra direcção.—Diver- 
tir a corrente de um rio. 

—Fazer diversão.—Divertir o inimigo. 
—Divertir as suas forças. 

— Divertir o perigo, ovital-o, desvial-o, 
atalhal-o. 

■—Divertir o humor, desvial-o para parte 
onde faça menos damno. 

— Divertir-se, v. refl. Recreiar-se, ale- 
grar-se, deleitar-se, occupar-se em cousa 
divertida o de passatempo. 

— Syn. : Divertir, Entreter. Divertir 
é occupar agradavelmente o espirito de 
sorte que não sintamos passar o tempo, 
senão pela successão dos prazeres; entre- 
ter é occupar ligeiramente o espirito "de 
maneira que não sintamos o pêso do tempo 
ás vezes tão vagaroso. Quando nos diver- 
timos gozamos o tempo ; o tempo passa 
quando nos entreternos. O prazer, que só 
nos entretem, é ligeiro e frivolo; o que nos 
diverte é mais vivo c real. Divertir, na 
significação própria do latim, quer dizer, 
desviar a attenção d'um objecto applican- 
do-a a outro; mas o uso lhe augmentou 
uma idéa dc prazer: entreter nem sem- 
pre traz a idéa do prazer, e, ainda n'esto 
caso, é elle mais fraco do que o que ex- 
prime a palavra divertir. A opera di- 
verte-nos, o passeio entretem-nos. 

DIViCIAS, s. f. pl. {Do latim divitias). 
Bens, riquezas, opulencia. 

DÍVIDA, s. f. (De dever). Cousa devida, 
dinheiro devido, o que se deve, obriga- 
ção de dar, ou do restituir a alguém al- 
guma cousa, quantia que se deve por 
cousa comprada, ou por se ter recebido 
dc empréstimo.— Divida antiga.— Satis- 
fazer uma divida. — «Ao que dizem aos 
doze artigos, que alguns aconthiados de 
cavallos, e armas do [7io.ssc> Senhorio sam 
individados a Nós, e a outras pessoas, e 
no tempo das execuçoens penhoram-nos 
nos cavallos, e armas, que tem pera nosso 
serviço, e outro sy nos bois do arado, e 
no pam da semente, avendo outros beens 
assy movees, como raiz, que valem essas 
dividas ; e que desto se segue grande da- 
pno aos da nossa terra,p)orque em alguns 
Lugares nom podemos tam compridamente 
ser servidos destes assy acontiados, por- 
que assy saõ penhorados nas couzas sobre- 
ditas, nem as terras per minguoa dos 
bois e semente serem lavradas; e que em 
alguns Luguares do nosso Senhorio, espe- 
cialmente no Algarve, se guarda esto. 
Ordenações Affonsinas, Tit. 98, § 1. — 
<i Outro sy jinando se alguum homem, ou 
molher, e acontecendo que nom tevesse her- 

deiro alguum, que sua herança queira 
aceptar, e venham alguuns credores, que 
digam que o dito finado lhes era obriga- 
d,o, e queiram demandar suas dividas, e 
nom acham contra quem propoer suas pe- 
tiçoões; em tal caso mandamos que o Juiz, 
que desse feito ouver de conhecer, dê Cu- 
rador aa dita herança: o qual faça in- 
ventairo de todolos beens, que a ella per- 
tençam, e aministre a dita herança, assy 
como dito avemos nos Curadores dos pró- 
digos, e furiosos, e defenda a dita de- 
manda bem e fielmente, sob pena de pagar 
todalas perdas e dapnos, que se segui- 
rem.D Ibidem, Liv. iv, Tit. 94, § 1. — 
«E quanto he a arremataçom, que se faz per 
mandado e authoridade de Justiça com 
Tabelliam, ou Escripvaaõ, e Porteiro em 
•praça acustumada. Mandamos que se te- 
nha esta maneira, que se segue, a saber; 
se em durando a demanda antre o cree- 
dor, e devedor, a que a remataçom joi 
feita, ou despois ante da remataçom, nunca 
veeo outro creedor, que lhe embasgasse sua 
divida, e pagamento delia, em tal caso, 
tanto que a remataçom fôr feita, seja 
logo pago o dito creedor de sua divida, a 
cujo requerimento a dita eixecuçom, e re- 
mataçom foi feita, d Ibidem, Tit. 52, §4. 
— íE na parte, em que a dita Lei falia 
nas penas, porque aa teençom delia pa- 
rece soomente aver lugar nas dividas d'al- 
gua quantidade, ou qualquer outra cousa, 
declararando em ella Dizemos, e Decla- 
ramos, que também aja lugar em qualquer 
obrigaçom de feito, em que algum pro- 
metesse, e se obrigasse afazer alguã cou- 
sa a tempo certo, e sob certa pena; ca em 
tal caso deve seer estimada aquella obra, 
que ouvera de seer feita, e nom o foi; e 
quanta for a dita estimaçom, tanto creça 
a dita pena, e mais nom.n Ibidem, Tit. 
G2, § 5. — <tO terceiro Capitião he, que 
todos aquelles, que agora comvosco que- 
rem hir pera a dita Cidade, ajam espaço 
de todos seus feitos, movidos e por mo- 
ver, e assy das dividas que deverem.n Ibi- 
dem, Liv. v, Tit. 84, § 4. — «Que em 
tudo ho que achasse elle nam ter satisfei- 
to, assi em pagar dividas, & seridços, 
quomo em quaesquer outras cousas lhe en- 
comendaua que ho satisfizesse.^ Damião 
de Goes, Cbronica de D. Manuel, Part. i, 
cap. 1.— «.Porem como em seu coração 
nenhum medo, por grande que fosse, fa- 
zia tamanha mossa, que o apartasse de 
jazer o que devia, lhe respondeu: Melhor 
seria que deixando essa soberba, que tão 
senhoreado te traz, e de que tu tão servo 
eras, empregasses essas forças em obras 
virtuosas, pera pagar a Deus a divida, 
em que estás de te fazer tão signalado 
antre os outros homens. Calfurnio jicou 
tão agastado d'aquelle conselho, que lan- 
çando fumo pola viseira do elmo, com voz 
temerosa e rouca começou a blasfemar di- 
zendo: Agora quizera que foram aqui 
juntos os melhores dez cavalleiros do mun- 
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ão, pera v%ngar nelles as palavras deste 
só.T) Francisco de Moraes, Palmeirim de 
Inglaterra, cap. 27. 

— Divida actíva, o que nos é devido, 
aquella divida de que temos direito de 
exigir o pagamento. 

— Divida o que nós devemos. 
— Divida movei, a que tem por obje- 

cto alguma cousa movei, como uma somma 
de dinheiro devida por promessa, obri- 
gação, saldo de contas, etc., ou uma certa 
quantidade de pSo, vinho, etc. 

— Divida immovel, aquella que porfic- 
çüo jurídica se considera tal, como a renda 
de bens de raiz. 

— Divida pessoal, a contraida pelo de- 
vedor, pessoalmente, ou pela qual o cre- 
dor tem uma acçào pessoal. 

— Divida real, a que provem mera- 
mente da detenção de uns bens de raiz, 
como a renda. 

— Divida chirographaria, a que resid- 
ta d'um escripto particular, ou d'uma con- 
venção verbal, que não envolve hypo- 
theca. 

—■ Divida hypothecaria, a que é"fun- 
dada n'um acto ou n'um direito, que en- 
volve hypotheca, e pela qual se pôde ac- 
cionar hypothecariamente contra o tercei- 
ro detentor [da herdade que é hypotheca 
d'essa divida. 

— Divida antiga (em matéria de hypo- 
theca), a que precéde outras ; e (em ma- 
téria de subrogação) aquella a que o novo 
credor é subrogado. 

— Divida liquida, quando o objecto 
d'ella é fixo e certo: assim uma divida 
de umalettra é liquida. 

— Divida illiquida, quando ao apura- 
mento de uma somma deve preceder uma 
conta, como n'uma sociedade. 

— Divida commercial, 6 a que procede 
de.actos de commercio. 

— Divida civil, toda a outra divida or- 
dinaria 

— Divida legal, aquella a que so é 
obrigado por lei, tal como a porção legi- 
tima dos filhos, os alimentos e similhan- 
tes. 

— Divida condicional, quando depen- 
de de algum evento, e que não pode exi- 
gir-se, salvo preenchida a condicção. 

— Divida pura e simples, quando con- 
tem urna obrigação de pagar sem termo 
ou prazo o sem condicção. 

— Divida simulada, a que se contrahe 
cm apparencia, o de que ha ordinaria- 
mente uma contra obrigação escripta. 

— Divida consolidada, aquella para pa- 
gamento de cujos interesses, e resgate ou 
extincção progressiva do capital, estáas- 
signalada uma parte sufficiente das ren- 
das publicas, que nunca pôde ser distra- 
hida d'e8ta applicação. 

— Divida solidaria, a que alguém ó 
obrigado a pagar solidaria e conjuncta- 
mente com outro ou outros.—Dividas 
vilegiadas. Vid. Preferencia, Privilegio. 

— Figuradamente: Obrigação por fa- 
vor recebido. — Estou-lhe em divida de 
muita amisade. 

— Ter dividas a alguém, ter obriga- 
ções, devercs á pessoa. 

— Peccado, culpa, falta. 
— Divida commum, a morte. 
DIVÍDAMÊNTE. Vid. Devidamente. 
DIVIDÊNDO, s. m. (Do latim diuiden- 

dus). Termo de Arithmetica. Numero, 
quantidade que se ha de repartir ou di- 
vidir. 

— Termo de Commercio. O producto 
dc uma acção, repartição que se faz dos 
lucros de uma companhia ou sociedade, 
pelos accionistas que têm n'ella interes- 
se ; somma que se ha de dividir pelos que 
têm direito aos bens de um fallido. 

t DIVIDÍDO, part. pass. de Dividir. 

Outro com muitos braços divididos 
A Briareo parece que imitava ; 
Outro fronte canina tem cie fora, 
Qual Anubis Memphitico se adora. 

CAM., LUZ., c. VII, est. 48. 

Na prole immensa dominou monarcha, 
E as várias tribus dividido havendo 
Por coutiuentes as ilhas do mar fundo, 
De toda a gente é pai, que. habita o mundo. 

IDEM, IBIDKM, C. 111, CSt. 49. 

— «//« dividida em muitas Hhas cor- 
tadas por muitos braços de mar, que se 
navegam com embarcações ligeiras, toda- 
via por ser de hum só Senhor as nomea- 
mos por huma sô.n Diogo do Couto, Dé- 
cadas, IV, Liv. VII, cap. 8.— (íEstes sen- 
do homens, (pjor haver já grande multi- 
plicação, e hum grande número de ho- 
mens, e mulheres, divididos em tribus, 
governados, e regidos pelos irmãos mais 
velhos,) tratáram de se dividirem, e apar- 
tarem; assim porque a jjarte em que vi- 
viam os não podia sustentar já a todos, 
como porque entrava já com elles a cubiça 
de reinar.n Idem, Ibidem, Liv. x, cap. 
1. — d-ElRey que era moço, com alguns 
que o seguiram, acolheo-se pera a serra, 
e esteve muito perto de ser cativo. Dom 
Jorge não se sahio da Cidade até a dei- 
xar toda assolada, e feita cinza; e como 
não teve que fazer, foi pôr cerco ao forte 
em que estavam os Castelhanos, a quem 
mandou requerer que se entregassem, que 
elle os deixaria ir livremente sãos, e sal- 
vos com suas armas, e fazendas, e não 
quizessem que terras de gentes tão barba- 
ras como aquellas fossem banhadas com 
sangue Christuo: e que era mui grande, 
escandalo pera todo o Mundo, sendo de 
huma mesma Lei, e quasi naturaes, esta- 
rem tão divididos, e tomarem armas hune 
contra outros em meio de inimigos, que 
desejavam de lhes beberem o sangue: que 
o Imperador não se havia de haver por 
servido disso, nem do direito daquellas 
Ilhas ficar nas armas, senão na razão, e 
na justiça.Idem, Ibidem, Liv. vi, cap. 

No circulo primeiro que s'estende 
Em tres circules outros dividido, 
Sobre esse Grande Centro que compreliende 
Tudo, sem ser de nada comprehendido, 
Estào 03 Seraphins, que amor acende 
Da Divina Visão, d onde he nascido, 
Com ardor tão suave e tão perfeito, 
Que não so apartão nunca deste effeito. 

BOLIM DE MOUKA, NOV. DO HOMEM, C. IV, CSt. 65. 

Em Impérios, em Eeinos dividido, 
Em Províncias, em mandos limitados, 
Que pode ser aquillo que era unido 
Ilum manifesto engano de cuidados? 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 25. 

D'alli se mostra logo divididas 
Aquellas Jerarchias, que gozando 
Estào (a nove Coros reduzidas) 
Essa divina Luz que vão cercando; 
Da qual polas Substancias repartidas 
Suas illustraçõea ficam obrando 
(Indaque diíierentes) tal eíliiito, 
Que não deseja mais qualquer sujeito. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, eSt. 61 . 

Quo naõ dará fé dellas 
O que as outras conhece; 
Que, por muito subidas, 
Sois na cauda do Cancro divididas. 

FHANC. E. LOBO, O DESEMOANADO, p. 82. 

DIVIDIDÕR, s. m. Repartidor, distri- 
buidor, 

DIVIDÍR, i;. act. (Do latim dividere). 
Partir um todo em duas ou mais partes. 
—«.E para melhor declaração, e entendi' 
menio desta descripção, dividiremos est6 
grande Archipdago, e mar desta banda 
em sinco partes, danda-lhes termos, e h' 
mites a cada huma pera se poderem cO' 
nhecer.n Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VI, cap. 3. 

— Separar, apartar. 

Em torno o cerca o reino neptunino, 
Co'os muros naturaes por outra parte: 
Pelo meio o divide o Apennino, 
Que tão illustre fez o pátrio Marte; 
Mas depois que o porteiro t ;m divino, 
Perdendo o esforço veiu e beilica arte: 
Pobre está já da antigua potestade; 
Tanto Deos se contenta de humildade ! 

CAM., Lus., c. iii, est. 15. 

Dizem que d'esta terra, co'as possantes 
Ondas o mar entrando, dividiu 
A nobre ilha Samatra, que já d'anteg 
Juntas ambas a gente antigua viu. 
Chresoneso foi dita ; e das prestantes 
Veias d'ouro, quo a terra produziu. 
Áurea por epitheto lhe ajuntarain : 
Alguns que fosse Ophir imaginaram. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 124. 

— Dividem o Reino de Arracaõ do de 
Pegú outros Alpes mayores, e mais intrd' 
taveis, que os que dividem Italia de 
ça, e de Alemanha, por onde era necest<^^ 
rio abrirse caminho, porque lho não , 
xou a natureza, e pera isso hia o 
negociado de todas as cousas necessari^^f 
e chegando a elles começou a pôr as^ mdO^ 
á obra, metendo nella duzentos mil gf^^ 
tadores, que os começâraõ a cortar P 
huma parte, que lhes pareceo melhof 
abrir; mas como tudo erao penedias 
rissimas, e muito Íngremes, e a serra 
se havia de cortar, tinha perto de duas 
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guas de grossura, foy lusindo a ohra pou- 
^0, com ElEey mandar dobrar a (jente 
^iip, andava no serviço delia, e deixallos- 
fiemos por hora em seu trabalho, por 
<^nfinuarmos com a Armada.y> Diogo do 
Couto, Décadas, VI, Liv. i, cap. 3. 

— Desunir, pôr em discórdia, semear 
a sizania. 

■— Dividir os ânimos, o povo em fac- 
ções. 

_ — Termo d'Arit}mietica. Fazer uma 
divisão, repartir, achar quantas vezes um 
numero ou quantidade se contem em ou- 
tro numero ou quantidade maior. 

•— Dividir-se, v. refl. Partir-se ; repar- 
tir-se, separar-se, desunir se; ser divi- 
dido, separado, repartido. — Divide-se 
o reino em províncias; a casa em sa- 

quartos, camarns. — aE ainda ha 
'nappas, que os meftem da outra ban- 
da do Jazartes per a a Tartaria, como 
tamhem o tem para si Pardo Jovio, o que 
com reverencia he erro mui grande-, por- 
que muito averiguado he que a antiga 
Scithia, e a Tartaria se dividem da Sog- 
diana, da parte que corre da Volga pera 
o mar Cáspio, e da banda do Turcstan pe- 
^0 muito celebrado rio Jazartes, e tudo o que 
]az Jóra delle pera o Norte, e pera o Le- 
"^ante, tudo he Tartaria. t Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. x, cap. 2.— «A..., 
Seguimos viagem, e, jantando na casa re- 
sidencial de 8. Domingos, vimos bater a 
pororoca bravamente, vendo-se a larga 
distancia a grande onda que atravessava 
o rio mais de um quarto de légua e es- 
pumava dos lados, até que, dividindo-se 
"o sitio em que estavaynos, tomou caminho 
do Guamá, e ao mesmo o de Capim por 
onde entramos com a maré. d liispo do 
CtSo Pará, Memórias, p. 196. 

•— Figuradamente : Discrepar, dissen- 
tir, discordar.—Dividiram-se os votos, as 
Opiniões, as vontades. 

divido, s. m. ant. Parentesco por san- 
Sue ou affinidade. — «líe todo homem, 
® toda a molher obligado a guarda-los por 
(livido de creaçon.n Cathecismo, 133, em 
^Deditos de Alcobaça, Tom. i.—see- 
de percebidos de perguntar, quando essas 
''■nquiriqodes filhardes, que pessoa he ofe- 
'"'ido; e outro sy o que o ferio; e por 
íual razom o ferio; e qual foi o comete- 
dor de dicto, ou de feito ; e qual delles he 

honrado ; e se aviam divido de U- 
'^kagem, ou d'outra maneira: e fazede-o 
odo escrepvernainquiriqom.n Ordenações 

Aífonsiuas, Liv. v, Tit. 34, § 5. 
DIVIDUÁL, adj. 2 qen. Òue é dividi- 

do, separado. 
DIVINAÇÃO, s. f. ant. (Do latim divi- 

^atione). Arte supposta de predizer o fu- 
de adivinhar; adivinha(;So. E só 

^.®ado fallando dos antigos adivinhos. Fa- 
parte da religião dos pagàos. Vid. 

''^Ugurio, Aruspice. 
divinadúr. Vid. Divinhador. 
ÍJIVINÁL, adj. 2 gen. (De divino, com 

o suffixo «ai»). Divino. — Divina! myste- 
rio. 

Vir;/. O' cordeiro divinal, 
Precioso verbo proíimdo, 
Vein-sc ti. hora 
Em que teu corpo humanai 
Quer caminhar pelo mundo. 

GIL VIC., AUTO DA MOFINA MENDES. 

NiTo no sabes ; quanto mais 
Commetterdes falsa guerra, 
Presumindo que íilcançais 
Os secretos divinaes 
Que estào debaixo da terra. 

IDEU, IDIDEU, 

Jos. Senhora, nSo monta mais 
Semear milho noa rios, 
Que querermos por signaes 
Metter cousiis divinacs 
Nas ciibi-ças dos bugios. 

IDEM, IIIIDEH. 

Vosso livre alvedrio, 
Isento, forro, poderoso. 
Vos he dado. 
Polo divinal poderio 
E senhorio, 
Que possais fazer glorioso 
Vosso estado. 

IDEM, AUTO DA ALMA. 

Tu, agua real, 
Que vences os raios do sol natural 
Com tua vista per graça divina. 
Guarda não te cegue o tol da rapina, 
Poia te alhuiiia a luz divinal 
Com sua doctriiia. 

IDEM, AUTO DA niSTOlUA DE DEDS. 

Oh formosura ! oh doce encanto d'olhos, 
Inlevo d'ahiia, para que iio mundo 
Tc debuxou a nulo da natureza V 
Que vieste fazer do ceu á terra 
Oriiato de anjos, divinal rcvérbcro 
Da face do creador ? 

OARKETr, D. liRANOA, C. II,|cnp. 1. 

DIVINÁLMÊNTE, adv. Vid. Divina- 
mente. 

DIVINAMÊNTE, adv. (De divino, com 
o suffixo «mente»). De um modo divino, 
intervindo poder divino ou alguma di- 
vindade, por virtude ou poder do Deus. 

— Figuradamente : JVIui sabiamente, 
maravilhosamente, admiravelinente, ex- 
cellentemente, com summa perfeição, per- 
feitamente. 

DIVINATÓRIO, adj. Pertencente á divi- 
nação; que serve para adivinhar. 

DIVINDÁDE, s. f. (Do latim divinitas, 
divinitatis) .Essência,natureza divina, par- 
tes, attributos sobrehumanos, obras, eífei- 
tos divinos.'—nDeixo o que maiso fez que 
foy fazer hum filho d^Adão, (& verdadeiro 
homem que fosse verdadeiro Deos, mas 
porque isto não podia ser em todos comu- 
nicou a todos tãta da diuindade, quãto á 
natureza podia ser ficado humana, por 
onde ficará entendido que todos os pecca- 
dos nacem da ignorada.v Paiva d'An- 
drade, Sermões, Part. i, p. 81. 

— Pela metonymia do concreto pelo 
abstracto : o proprio ser divino, deus ou 
deusa. 

■Em quanto assifallando caminhavam 
Por entre mil ruinas temerosas, 
Onde arvores que aoCeo se levantavSo 
Nascem fendendo as pedras escabrosas, 
Cliegáram junto il Lapa que cercavão 
Correntes de tres Fontes saudosas. 
Mostrando bem que em tal suavidade 
Comprehendc algüa occulta Divindade. 

KOLIM DE JIOUBA, KOV. DO HOMEM, C. II, est. 35. 

Aasini de vós o julgo, assim o espero, 
Nàs por mim, pelo nuiito que venero 
Em vós aquellas altas qualidades, 
Que vos igualào tanto ás Divindades: 
E nuiis que tudo, por aquelle aíFecto, 
Com que (saudoso de tào lindo objecto) 
Sahir das ondas vejo 
A esperar-vos contente o Padre Téjo. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 247 (3.* cd.). 

— Isto fabulas são, com que os antigos 
Quizeràü explicur aos kíus vindouros 
Dl! muitos animaes a industria, e a arte ; 
E alóin disso ensinar, que ás Divindade» 
Se deve ter um grande acatamento. 

DINIZ DA CllUZ, HYSSOPE, C. V. 

—Por antonomasia, o verdadeiro Deus. 
Alto Deos maravilhoso, 
Que o mundo visitaste 
Em carne humana, 
Neste valle temeroso 
E lacrimoso 
Tua glória nos mostraste 
Soberana; 
E teu filho delicado. 
Mimoso da Divindade 
E natureza. 
Por todiis partes chagado, 
E mui sangrado. 
Pela nossa iníinnidade 
E vil traqueza. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Nesta Uòrte Suprema, onde pendendo 
Todos estão daquella Divindade, 
De que huiis iimis, outros mono» percebendo 
Satisfeitos se vêem com igualdade. 
Grande cópia d'a5sentos forão vendo 
Que não occupa algua Deidade ; 
De maravilha tal Adão suspenso 
Pergunta as causas delia por extenso. 

ROLIM DE MOUIÍA, KOV. DO HOMEM, C. IV, est.43. 

— «Dondepodemos inferir quanto maior 
será em nós o contentamento nascido da 
gloria essencial, que consiste na visaS da 
diuina essencia? tíe a vista de só o corpo 
glorioso de Christo assi arrrebatou hoje 
a tí. Pedro em o Tabor, quanto mais e/- 
feito terá a vista da Diuindade, & com 
quanta mais forqa, <& ventajem arrebatará 
os bemauenturados em o Ceo ? isso mostrouo 
Dauid naquellas palauras do Psalmo trin- 
ta (6 sinco. I) Fr. Thomaz ,da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 47 v., col. 1. 

— Por extensão: O que se adora. 
— Figuradamente: Mulher formosíssi- 

ma, de rara belleza. — E uma divindade. 
DIVINHADÒR. Vid. Adivinhador. 
DIVINHAMENTO. Vid. Adivinhação. 
DIVINÍSSJMO, adj. superl. do Divino, 
f DIVINIZADO, part. pass. de Divini- 

Zãr* 
DIVINIZÁNTE, adj. 2 gen. Que divi- 

niza. 
DIVINIZÂR, V. act. (De divino). Fazer 

divino.— Divinizar um oráculo. 
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— Endeosar, deificar, admittir no nu- 
mero dos deoses do paganismo. 

— Figuradamente; Exaltar sobrema- 
neira. — Difinizar o valor. 

— Divinizar-se, v. reji. Figuradamen- 
te : Exigir cultos e respeitos pertencen- 
tes á divindade. 

— Familiarmente : Fazer-se grave. 
DIVÍNO, adj. (Do latim divinus). Que 

vem de Deus ou lhe pertence. —Justiça 
divina. —Essência divina. — aPalavras 
asperas alteram o coração que quer ser 
senhor: nam ha cousa que satisfaça agra- 
vo de honra a quem he escoymado d'el- 
la; nam deixa dormir o sentimento, ha 
mister ajuda divina para as esquecer.n 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 45 (ed. de 1872). 

Hum. Deviào ter piedade 
DaSfinhora peregrina, 
Romeira da christaiidade, 
Que está nesta escuridade, 
Sendo Princeza divina, 
Pera exemplo dos senhores, 
Fera lição dos tyrannos, 
Pera espelho dos mundanos, 
Pera lei aos peccadores, 
E memória dos enganos. 

OIL VIC., ADTO DA MOFINA MENDES. 

Oh tu, que só tiveste piedade, 
Eei benigno, da Gente lusitana, 
Que com tanta miséria e adversidade, 
Dos mares experimenta a fúria insana ; 
Aquella alta e divina Eternidade, 
Que o cco revolve, rege a gente humana, 
Pois que de ti taes obras recebemos, 
Te pague o que nós outros não podemos. 

CAM., Lüs., c. 11, est. 101. 

Tào temerosa vinha, e carregada, 
Que poz nos corações um grande medo : 
Bramindo o negro mar, de longe brada, 
Como se désse ein vão «'algum rochedo. 
«Oh Potestade, disse, sublimada ! 
Que ameaço divino, ou que segredo 
Esta clima, e este mar nos apresenta, 
Que mór cousa parece que tormenth ?« 

IDEM, IBIDEM, c. V, est. 38. 

Esse que bebeu tanto da agua Aónia 
Sobre quem tem contenda peregrina, 
Entres), Khodes, Smyrna e Colophonia, 
Athenas, los, Argo, e Salamina ; 
Ess'outro, que esclarece toda Ausonia, 
A cuja voz altisona, e divina, 
Ouvindo o pátrio Miiicio se adormece, 
Mas o Tibre co'o som se ensoberbece. 

IDEM, IBIDEM, C. V, CSt. 87. 

—Divina Guarda, angélica, celeste, 
Que os céos, o mar e a terra senhorêas. 
Tu, que a todo Israel refugio déste 
Por metade das aguas Erythreas : 
Tu, que livraste Paulo edefcndesto 
Das syrtes arenosas o ondas feas, 
E guardaste co'os filhos o segundo 
Povoador d o alagado c vácuo mundo. 

IDEM, IBIDEM, C. VI, est. 81. 

NSo eram senão prêmios, que reparte 
Por feitos immortacs e soberanos, 
O mundo co'o3 barões, que esforço e arte. 
Divinos os fizeram, sendo humanos : 
Que Júpiter, Mercúrio, Pheho e Marte, 
Eneas e Quirino, e os dous Thebanos, 
Cerea,Pallas e Juno, com Diana, 
Todos foram de fraca carne humana. 

IDEM IBIDEJI, c. IX, est. íl 1. 

Qual a matéria sejanào se enxerga, 
Mas enxerga-se bem que estíi composto 
De vários orbes, quo a divina verga 
Compoz, e um centro a todos só tem posto. 
Volvendo, ora se abaixe, açora se erga, 
Nunca 8'ergue,ou se abaixa;e um mesmo rosto 
Por toda a parte tem, e em toda a parte 
Começa, c acaba em fim por divina arte. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 78. 

Inda outra muita terra se te esconde, 
Até que venha o tempo de mostrar-se, 
Mas não deixes no mar a» ilhas, onde 
A natureza quiz mais aftamar-se : 
Esta, meia escondida, que responde 
De longe á China, d'onde vem buscar-se, 
É Japão, onde nasce a prata fina, 
Que illustrada será co'a Lei divina. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cst. 131. 

— «Bem he verdade que acahara o tem- 
po a falsa opiniam dos Mouros, por ob- 
stinados que nella fossem, ou sejam, como 
acabou, e acaba as mais cousas humanas 
a elle sogeitas: mas a fé, e ley divina 
por isso lhe chamaram os Profetas So- 
berba dos séculos, porque dia só os ha de 
sogeitar, humilhar, e como cá dizemos, 
assoberbar a todos, cumprindo-se inteira- 
mente a palaura do Senhor: Acabara o 
céo, e a terra, e nam a força, vigor, e 
autoridade do meu Euangelho.n Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv.— 
«Nam he, nem cria habito o dom, e luz da 
prof ecia, como bem o significam os termos, 
com que d'elle jallam as diuinas letras, 
chamando-o ora pratica, que o Senhor faz ao 
Profeta, ora mam, que lhe lança, ora impe- 
to com que dá sobre elle, ou o arrebata, d 
Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 6.—«D^onde 
tirou S. Basilio a regra septugesima, que 
diz. Os que por diuino beneficio fezerem 
algum bem deuem fazelo saber aos outros, 
para maior honra, e gloria de Deos.j> 
Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 22.—aE al- 
guma cauza aueria, nacida assi dos que 
nesta causa d^tlRey de Tanor, como na 
execuçam dos despachos, que Miguel Vaz 
trouxera do reyno em fauor da christan- 
dade, votaram tam largo polas rezdes, que 
chamam d'estado, e com tam pouco res- 
peito das diuinas.» Idem, Ibidem, Liv. 
VI, cap. 1. — «Como quer que seja, ella 
era tida por diuina, e em tanta estima que 
perguntado Demonasco Philsopho quando 
começára a philosophar, respondeo, que 
depois que começára a conhecer a si mes- 
mo, conforme a diuina sentença.Heitor 
Pinto, Dialogo da Verdadeira Philosophia, 
cap. 4. — «Exemplo temos em Dauid, do 
qual dizem as diuinas letras, que sendo 
atribidado deu a vida a seu immigo Saul, 
(è sendo prospero a tirou a seu amigo 
Vrias.i Idem, Dialogo da Tribulação, 
cap. 5.—«Passados depois setenta annos 
de seu captiueiro, liurouos Deos, & tor- 
nando a lerusalem fizeranlhe sacrificio, & 
foram buscar o fogo que ficára metido na 
coua, & cota a diuina Scriptura no se- 
gundo liuro dos Machabeus que não o 
acharam, n Idem, Dialogo da Vida Solita- 
ria. — íEsta he a perfeição da philoso- 

phia christam, cÈ aquelle alto estado a çu® 
o homem nesta vida pode chegar: (6 perd 
o alcançar he necessário deixar o caminho 
do appetite, & entrar no do spirito com 
guia da razão, pedindo sempre a diuina 
graça, & o lume do Spiritu sancto.» Idem, 
Ibidem, cap. 10. — «Como homem conste 
de duas partes, corpo curruptiuel & ca,-. 
duco, (& alma racional & immortal, a qual 
cotejada cô o corpo se pode chamar cousd 
diuina em respeito da humana, & a con- 
templação conuenha a homem segundo al- 
ma, & segundo a mais excellente de suas 
potências, que he o entendimento, seguese 
que lhe conuem segundo aquillo que nelU 
he racional & immortal, & mais alto & 
excellente.y> Idem, Ibidem, cap. 11. 

Em quanto assi fallando se queixava 
A líírâía Justiça rigorosa. 
Está a Misericórdia, que escutava. 
Inquieta, aíiligida, liistimosa; 
No Grão Juízo em pé se levantava 
Em acto humilde, era mostras piedosa, 
E com choro que a voz interrompia 
Taes palavras do brando peito abria. 

nOLIM DK MOURA, NOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 81' 

Mas aquella bondade tào Divina 
A quem não pode haver caso escondido, 
Condemnal-o porém não determina 
Sem ser o Eéo da sua escusa ouvido. 

IBIDEM, c. I, est. 101. 

Aquelles, de que as vês estar cercadas, 
Ai'chanjos são, Ministros escolhidos 
Para essas tão Divinas ílmbaixadas 
Y)o3 Divinos Juízos escondidos ; 
Os Anjos, a que são encommendadas 
As Guardas dos mortaes tào perseguidos. 
Neste ultimo circulo assistindo 
Ficão OB nove Coros incluindo. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, BSt. 7 1 . 

— t.A quem cõ mais razão, Serenissii^ 
Rainha, posso buscar, pera que empaf^' 
(fc defenda este meu liuro, que a vós 
sois torre forte de Dauid'? Ou quem 
o pôde acreditar, do que vós, que sois sd' 
erário do Spirito Sancto, thesouro das Th' 
uelações diuinas, & abismo de toda a s<i' 
bedoria ? quem mais me pode agalardoaT> 
& agradecer qualquer pequeno serviço, 
nisto vos offereço, do que vós, que 
Itaynha dos Anjos, Emperatriz domun^'^' 
& aduogada dos peccadores ? Aonde 
buscar, puríssima Senhora, mais nobrez^t 
mais poder, ou mais bondade, que na 
de Deos? E ainda que por tantos titu'''^, 
fico enteressado em vos offerecer estas 
micias de meus estudos: também me 
moriza vossa Magestade, & grandeza, j'"?' 
vejo que pago tão pouco, a respeito 
muito que se vos deue: mas deste 
me assegura vossa misericórdia, segun ^ 
a qual vos naõ pagais menos dos bons 
sejos, que das boas obras: & pera q 
em huma, <& outra cousa, me possa 
lhorar vos peço humilmente vossa grajfl) 
e fauor. í Fr. Thomaz da Veiga, Sernioe i 
Part. I, Dedicatória. — «Como se 
até hoje viuemos por nossa võtade, poi" ^ 
naS tiuemos descanço, mas na terra 
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pfomissão, que Deos nos promete, gouer- 
narnos-emos sómente por sua vontade di- 
uina.» Idera, Ibidem, foi. 26, col. 1.— 
*He condição esta, diz S. Hilário, de in- 
gratos, & obstinados, peiorarense com os 
^ens, que lhe fazem, & atê dos beiiefi- 
cios divinos fazem pessonha. D Idem, Ibi- 
•lein, foi. 27 v., col. 1.— «Quer dizer 
os médicos visitaõ os enfermos despois 

chamados, & rogados primeiro del- 
mas Christo nosso Senhor, medico di- 

Uino de nossas almas, n'isto estremou 
*ua bõdade, <& misericórdia, que elle he 

o mesrao, que nos busca, & oferece a 
^aude.i) Idem, Ibidem, foi. 37 v., col. 1. 
~^«Mas o manjar da gloria (diz 8. Agot- 
f^nhoj como he eterno, & infinitamente per- 
feito : Sine fastidio amabitur: de sorte sa- 
^Waz, (& enche as medidas da alma, que 

naõ deixa lugar a desejar outra ne- 
^^uma cousa: O que se colige do que diz 
" Diuina Escriptura, no liuro de losue 
^pilo quinto.v Idem, Ibidem, foi. 47 v., 
^"1. 1. — íSaõ ptccados em fim que Deos 
""íais abomina, c& que mais o prouocão, 

incontrão sua diuina misericórdia. A 
cujo proposito declarado Caietauo aqueU 

palauras do Genesis.v Idem, Ibidem, 
lol. 72 V., col. 2. — dE pois fomos tão 
^tnturosos que esta riquissima nao tomou 
porto em nossos Reynos, cÊ nos deu vista, 
^ entregou (per meio da pregação do glo- 
'""íoso 8. Tiago padroeiro da nassa Es- 
panha) tão preciosas, & diiünas merca- 
dorias, saibamolas estimar em tanto pre- 

<& valor, que o diuino tratãte, & mer- 
cador das almas Christo nosso 8enhor, 

por bem de nos conseruar na posse 
ddla, c& não obriguemos com nossas in- 
g'>'atidoens a leuar a anchora, & tiramos 
^o-manho bem, como fez á sinagoga, & a 
outros muitos Reynos por suas culpas, 
po^isandosse a outras prouincias, <& im- 
íerios.D Idem, Ibidem, foi. 73 v., col. 1. 
'^<Tudo fazia nelle tanto sentimento, que 
orotavão aquelles dous olhos sacratissimos 
oolhòes, e fontes de lagrimas, que subião 
^0 Ceo; abrandavão a divina ira justa- 
''^ente accessa contra nós.» Fr. Tliomé de 
Jesus, Trabalhos de Jesus, Liv. i, Trab. 5. 
'^<íE a esta Divina Conta tomou a Coroa 
j Portugal, reinando o invicto Bei D. 

/.» Antonio Cordeiro, Historia In- 
®^ana, Liv. i, cap. 16.— tE aos vinte 

Janeiro deste anno de 1535, em que 
^OTti o favor Divino entramos, dia do Mar- 

8. Sebastião, deitou o Governador a 
Pj'^meira pedra no fundamento, vestido 

c todos os Fidalgos muito louqàmen- 
dando nome á fortaleza do 8anto Mar- 

y'"') em cujo dia aquelle auto se celebrou 
'^om as móres festas, e alegrias que po- 

\o-inser.s> Diogo do Couto, Décadas, IV, 
ix, cap. 2. — «E por aqui temos 

dado a conhecer estes Magores, com 
jwein (com o favor Divino^ havemos de 
'Continuar por todo o decurso de nossa his- 

Idem, Ibidem, Liv. x, cap. 2.— 

«Aqui entra o escarneo da Fortuna, e per a 
melhor faUar a Justiça Divina, que per- 
mitte, que por cubiça d,o alheio se venha a 
perder o proprio.» Idem, Ibidem, cap. 3, 

Mas vós. ó Coro Santo, 
Quanto melhor quo as filhas da memória, 

Em vosso immortal canto 
Destea assombros numerais a gloria! 

Eu ouço, ou ouço 03 Ilynos : 
Cantai, cantai, Espiritoa Divinos. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 105 (3." cd.). 

— (üEjilevado estava Lereno no doce 
canto, e naõ menos satisfeito dos versos 
delle, cubiçozo de ver o d.onde nasciad 
aquellas vozes, que dellas jidgavaõ ser 
coiza divina; e sedo lhe pareceu que nad 
se enqanára: porque ainda os sonoros ac- 
centosno ar se suspendiad em saudozo ecco, 
quando vio ir correndo por entre as tre- 
midas canas ditas Ninfas com louro» ca- 
belloa soltos sobre os hombros.n Francisco 
Rodrigues Lobo, Primaveras, p. 154. 

Nào ha surriso nos vermelhos lábios, 
Nilo ha ineiguictí nos brilhantes olhos. 
Mas ha não sei que pensamento languido 
A ressumbrar de toda essa figura 
Angélica, divina, que o desprezo 
Justo, quo as sanctas iras niXo souberam 
Onde, cm tanta bellezu, debaxar-se. 

GABKETT, D. BKANCA, C. 11, Cap. 18. 

Ai Affonso ! E perdoste afilha, e choras 
E accusas os céus ! Os ti'U3 tào crimes 
Que a iírêt/ía justiça nào espera 
Para os vingar depois na eterna vida. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, Cap. 1. 

— Figuradamente : Sobrenatural, ex- 
cellente no seu genero; egregio, perfeito, 
raro, singular, extraordinário, maravilho- 
so, admiravel, incomparavel. — Obra di- 
vina. — Belleza divina. — O divino Pla- 
tão. — O divino Ilyppocratas. 

Passae-me por vossa fé, 
Meu amor, minhas boninas, 
Olhos de perlinhas finas : 
Que eu sou apostolnda, 
Angelíida, e iiiartel.ida, 
E fiz obras mui divinas. 

GIL VIC., AUTO DA BARCA DO INFERNO. 

Mas em quanto esta obra tào divina 
Foi a Suiiima Bondiule f ibrieando, 
Do triste Reino, o Kei triste imagina 
Como o grande cdificio vá minando. 

BOLIM DK MOÜRA, HOV. DO HOMEM, C. I, CSt. 7. 

— (LíSt á contemplnçam da primeira cau- 
sa (& diuina fermosura, com tam maraui- 
Ihosa eloquencia & sublime philosophia, 
quefoy chamado o divino Platão, t Heitor 
Pinto, Dialogo da Vida Solitaria, cap. 2. 

Do rosto, e da figura nsaim formado, 
Com igual perfeição de seu sujeito, 
Olhos da côr do Ceo, do Sol dourado, 
O rosto em quo mostrava lium brando aspeito, 
O falar certo, o termo compassado, 
O rizo moderado, o claro peito,_ 
Generozo, real, claro, e bcnenino, 
Que até em ser humano era divino. 

FRANC. *. LOBO, ECLOGAS. 
 tAtraz desta sorte cahio a de Pava- 

nio, o qual das semrazoens, que Natereia I 

uzára com sua affeiçad, aprendeu a recear 
mudanças: porém como nenhum temor he 
taõ poderozo, que o naõ vença hum pare- 
cer divino, nos olhos de Angelia os seus 
cuidados occupara, fazendo entrega da 
vontade ; qti,e em fim era alheia pela pri- 
meira affeiçaò: foi mandado ao valle da 
Ninfa Amathia, onde dava as repostas a 
encantada Ecco, que dentre muitos pene- 
dos, t arvores sombrias se ouvia tam na- 
tural como a própria voz, em que cada 
hum repetia de novo a pergunta; e a sua 
era: 

Se me ha de vingar Amor 
De uma alheia semrazão ? 

IDEM, TRIMAVERAS, p. 319. 

Alli, olhos no quadro, os teus formosos 
Estremada rafgou ; alli as faces 
De neve, e rosas coloriu divinas ; 
Alli rigonha bôca, onde continuo 
Foi aninhar-se anior, te abriu mimosa; 
Alli o collo d'alaba3tro puro ; 
O» lácteos pomos, que devorào bejo^ 
De faminto amador... 

GARRETT, RETRATO DB VENUS, C. IV. 

— OJJuíio divino, officio da missa. — 
«(6 outras Pessoas que entendiam de can- 
to, em que houue pregaçam sendo presen- 
tes muitos dos da terra a todo o officio di- 
uino, com grande espanto, & acatamento, t 
Damião de Góes, Chronica de D. Manuel, 
Part. I, cap. 5õ. 

— Substantivamente : O divino e o hu- 
mano. 

DIVÍSA, s. f. (Do latim divisum). Ter- 
mo de Armaria. Faxa que só tem meta- 
de da sua largura ordinaria ; insígnia, si- 
gnal distinctiyo dc dignidade, figura, que 
trazem em suas bandeiras os soberanos 
j)ara diíferença de sua auctoridade; e os 
vassallos nos escudos para diíferença de 
suas familias, por figuras de certos ani- 
maes, elementos, plantas, e outras cou- 
sas, que symbolicamente tomaram os pri- 
meiros chefes de familia do mundo para 
sua distincção; e pai-a o mesmo fim se 
principiaram a usar na heraldica por umas 
lettras gravadas na orla da cota, nas ban- 
deiras, e nos adornos dos cavallciros: 
hoje sSo aquellas divisas gravadas nos 
brazões; como ornato, ó uma distincção, 
quo se acrescenta ao brazão do armas; 
d'ellas Im tres especies : de dignidade, de 
devoçSo o de empreza: divisas de digni- 
dade, Sito certas peças, que se pcSem por 
cima ou do roda do escudo, o até por de- 
traz nos brazões das pessoas tanto cccle- 
siasticas como seculares, e quo inculcam 
seu emprego, como as chaves nas armas 
do Papa, a ancora por detraz das quo 
usara os almirantes, etc. : divisas de de- 
voção sSo aquellas peças que os cavallei- 
ros gravaram em seus escudos nas expe- 
dições contra os inimigos da Fé Catholi- 
ca, como as cruzes nas cruzadas, a cruz 
de escudinhos com os trinta dinheiros nas 
Armas Portuguezas, o outras: divisas 
chamadas emprezas. Vid. esta palavra. 
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Que por divisa um ramo na mào tinha, 
A barba branca, longa e penteada. 

CAM.jLUS., C. THI, cst. 1. 

— Divisas dos quatro Evangelistas, i&va.- 
bem servem de movei nas armarias, e re 
presentam a aguia, o anjo, o leão, e o 
boi. 

— Figura acompanhada de palavras 
que exprimem de um modo allegorico e 
breve algum conceito, emblema, sentença 
que alguém tomou por norma.—Z?. João 
II tinha por divisa wm pelicano com a let- 
tra : Pda lei e pela yrei, 

Olha tão subtis artes c rnsineiras 
Para adquirir os povos, tão fingidas, 
A fatídica cerva, que o avisa : 
Elle é Sertorio, e ella a sua divisa. 

OAM., LUS., C. VIU, est. 8. 

— Insignia, distinctivo. — «E não só 
08 que se passáram á lei de Mafamede, 
depois que aquelle Império se perdeo, ma* 
ainda os de toda Grécia, que ficáram na 
sua antiga; porque como os Gregos eram 
muitos, e andavam misturados com hum 
mesmo trajo, sem fazer differença o Mou- 
ro do Christão, mandou hum daquelles 
Príncipes Turcos, que os Chistãos troic- 
xessem nas cabeças toucas pretas pera 
serem conhecidos, e differenciados, e assi 
o são tanto de todos, que os nomeão por 
este nome Cara Rum, que quer dizer os 
Rumes da divisa preta.» Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. ym, cap. 9. 

— Antigamente; Vara, marca, raia, 
demarcação, baliza, signal que divide, ex- 
trema. 

— Bens de raiz herdados e que se re- 
partiam pelos descendentes: algumas ve- 
zes confundiam-se com bohetria. Vid. Be- 
hetria. 

DIVISAÇOM, s. /. ant. Vid. Divisa. 
DIVISÁDAMÈNTE, adv. (De divisado, 

com o suffixo «menle»). Distinctivamente. 
DIVISADO, part. pass. de Divisar. 
DIVíSAMÈNTE, adu. Repartidamente, 

em estado de divisão. 
DIVISÃO, s. f. (Do latim divisione). 

Acção e effeito de dividir; separação de 
um todo em jJartes, distribuição, reparti- 
ção, partilha. 

Outro em partes, e rosto mais formozo. 
Entregando-se entãõ da larga auzericia. 
Em que o tempo os puzera de iiivcjozo, 
Que, pela divizaò do claro emjirego, 
Hum dellea possuio sempre o Moiidego. 

KRANC. B. LOBO, ECLOGAS. 

— A porção feita, dividindo. 
— Figuradamente : Desunião, opposi- 

çSo, má intelligencia, discórdia. — Divi- 
são de vontades, opiniões. — Divisão de 
ânimos. 

— Cada uma das partes em que um 
todo se dividiu ; signal que divide, cousa 
que denota as divisões, as separações. 

— Termo do Cirurgia. Separação for- 
tuita ou accidental de partes naturalmente 

reunidas (então é synonymo de solução de 
continuidade); separação methodiea d'es- 
tas partes operadas pelo cirurgião. 

— Termo Militar. Porção considerável 
de exercito commandada por um general. 

— Termo de Marinha. Pequeno nume- 
ro de navios de guerra que faz parte de 
uma esquadra: dous ou tres navios po- 
dem ser considerados como uma divisão 
de uma esquadra de seis ou nove. Tam- 
bém chamam divisão a repartição dos 
officiaes, officiaes inferiores o soldados da 
guarnição para fazerem quartos de vigia, 
denominando-se primeira, segunda oxi ter- 
ceira divisão. 

— Termo de Rhetorica. Distribuição de 
um discurso em vários pontos ou partes, 
de um poema em cantos ou livros, do um 
drama em actos, etc. 

— Termo de Arithmetica. Quarta re- 
gra de arithmetica, segundo a qual se di- 
vide um numero, chamado dividendo, em 
tantas partes quantas são as unidades que 
ha em outro numero chamado divisor. 

— Risquinha horisontal (-) que sepa- 
ra as syllabas de uma palavra cortada 
no fim da regra e que termina na seguin- 
te ; risquinha posta entre duas palavras 
que se devem pronunciar juntas, como 
dura-mater, etc. 

— Divisão composta regular, a que se 
fôrma nos escudos por duas linhas das 
divisões simples. 

— Divisão regidar, a que ó feita por 
partes eguaes. 

— Divisão irregular, a que é feita por 
partes irregulares. 

— Divisão regular simples, a que se 
faz com uma só linha recta, que passa 
pelo centro do escudo, e o divide em duas 
partes que se reputara eguaes. 

— Divisões do escudo, aquelles espa- 
ços do seu campo, separados por linhas 
que findam nas extremidades do mesmo 
escudo. 

— Divisão por alliança, as uniões de 
dois ou mais escudos das famílias que se 
unem por casamentos. Era Portugal não 
se podem gravar mais de quatro na es- 
quarteladura de um mesmo escudo, como 
se acha determinado na ürd., liv. V, tit. 
92, § 4.°. N'esta união se usa do escudo 
dividido em pala, e esquartclado para 
duas allianças; o do escudo terceado em 
pala, o do esquartelado para tres allian- 
ças ; pois que ja n'esse caso ha quatro 
armas a gravar era um só escudo. 

DIVISAR, V. act. (Do latim divisum, 
supíno de dividere). Vôr quanto basta 
para se conhecer um objecto, perceber, 
entrever; descobrir, ver ao longe ; ver 
com distincção, conhecer distinctamente. 

Que assim sahc a manha serena, c bella ! 
Como vem no ürisontu o Sol raiando ! 
Já se vão os outeiros divisando : 
Já no Ceo se nào vô niMihuma estrella : 
Como se ouve na ruatica jaiiclla 
Do pátrio ninho o rouxinol cantando : 

Já lá vai para o monte o gado andando : 
Já começa o barqiieiro a içar a véla : 
A Pastora iicolá, por ver o Amante, 
Com o cantaro vai á fonte fria : 
C:í vem sahindo alegre o caminhante. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 30 (3.' Cd). 

— lÁmor, que sempre espreita o tempo 
para fazer damno, e com o ciúme, qut ^ 
acompanha, anda correndo as téllas, qu^ 
deixou armadas, trouxe para aqualla parte 
a Florido, que descia do monte; e conhe- 
cendo a Lereno no tom da voz antes qu^ 
o divizasse, veio manso pela parte do mato 
para ver com quem fullava, e ouvio ciS 
palavras com que elle jurava nas mcios 
de Âlthéa aquella condição, que amornão 
consente: e naõ sabendo da cauza mais 
que o que via, julgando por infiel ao caro 
amigo, como desesperado atravessou por 
diante delles, e virando com ira os olho! 
a Lereno, lhe disse ao passar: De hii'"^ 
fementido baste o conhecimento por vin- 
gança. E pjor mais que o amigo bradou 
traz elle: Espera, espera Florido: nao 
voltou o rosto.» Francisco Rodrigues LobO) 
Primaveras, p. 224. 

— Distinguir com os olhos, observar 
cousa difficil. 

•— Antigamente: Aprazar, assignala^. 
—Divisar o dia. 

— Demarcar, abalisar um terreno. 
— Divisar-se, v. refl. Distinguir-se, du* 

fcrcnçar-se. — (íEntre as quaes 
que melhor se divizava, assim pelo trajf) 
de- que luziaõ com a claridade aljofãveS) 
e ouro, como pelo respeito com que as ou- 
tras se apartai:aõ delia, conheceu que 
via ser a senhora das que alli havia '• ^ 
se afirmou que o era, ouvindo a prati^^> 
que entre ellas passava, mais por raZ^O 
de serem ouvidas do passageiro, que co^i* 
cautela de esconderem o segredo do 2"^^ 
diziaõ.» Francisco Rodrigues Lobo, 
Desenganado, p. 7. 

— Avistar se. 

No fundo do arvoredo se divisa 
Dehuma só m ídre pérola formada 
A cavernosa gruta de Bcliza : 
Do Ninfas inferiores 
Servida alli se mostra, c rode ida, 
Bem como a rosa cm meio dc outras flores- 
Alli geiiioe solícitos voando 
A mão lhe cstào beijando, 
E o Siicro Pan lhe tece 
As capellas do lyrios, que lhe ofFfrece. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 278 (3.''ed.)' 

DIVISÉIRO, s. m. (De divisa, com " 
suíTixo «eiro»). Demarcador; morador® 
herdeiro de bohetria. Segundo o ElU^i ^ 
rio, era juiz e avindor de todos os pi 
tos d'entre os moradores das behetrias- _ 

DIVISIBILIDADE, s. /. (Do latim d^ 
sibilis, com o suffixo «idade»)- jg 
de do que ó divisivel.— A divisibü^®® 
da matéria. ^ 

DIVISIONÁL, adj. 2 gen. Pertencente « 
divisão. . 7- 

DIVISÍVEL, adj. 2 gen. (Do latim » 

V 
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visibtlis). Que se pode dividir, que ad- 
fflitte divisão. 

Diviso, part. pass. irreg. de Dividir. 
DIVISÔR, s. m. (Do latim díoisor). Ter- 

mo de Arithmetlca. Numero pelo qual se 
divide ou reparte outro maior chamado 
dividendo. 

divisório, adj. (De divisor, com o 
suffixo «io»). Que diz respeito á divisão. 

■—Sentança, juizo, acção divisória, em 
que se demanda partilha, etc. 

•— Que divide, deslinda as raias. 
■—S, m. Termo de Imprensa. Peça de 

pio em que se descança o mordente, com 
que o compositor divide as regras do ori- 
ginal. 

Divo, adj, (Do latira divus). Termo de 
Antigüidade. Divino epitheto que davam 
os romanos aos seus imperadores mor- 
tos. 

■—S. m. Deus, deidade do paganismo. 

Aqui só verdadeiros gloriosos 
Divos estilo. 

cAM., Lus., c. X, est. 82. 

DIVORCIÀDO, part. pass. de Divorciar. 
DIVORCIAR) V. act. (De divorcio). Pro- 

mnciar sentença de divorcio. 
— Figuradamente: Desunir. — Divor- 

ciar as vontades. 
—- Divorciar-se, v. ref,. Separarem-se 

os casados em virtude de sentença. 
DIVÓRCIO, s. m. (Do latim divortium). 

E^issolução do matrimonio, separação que 
faz entre marido e mulher relativa- 

'nente á cohabitação e bens, em virtude 
sentença dada pelo juiz competente. 

•—Por extensão : Dissensão entre dous 
Esposos. 

Figuradamente; Separação, desunião, 
Uebra da amisade, sociedade, correspon- 
encia. — Estar em divorcio com os seus 

'^nigos. 
Renuncia voluntaria, abaüdono que 

faz d'aquillo a que se era affeiçoado.— 
^azer divorcio com o mundo. 

DIVULGAÇÃO, s. /. (Do latim divulga- 
^ione). Acção e effeito de divulgar. 

—- O estado da cousa divulgada. 
DIVULGADO, part. pass. de Divulgar. 
DIVULGADÓR, s. m. (Do thema divul- 

de divulgar, com o suffixo «dôr»). O 
lUe divulga. 

divulgar, V. act. (Do latim divulga- 
Publicar, propalar, manifestar a to- 

^os o que não era sabido. 
DIVULSÃO, s. f. (Do latim divultione). 

■^^Ção de arrancar ou separar á força. 
— Termo de Cirurgia. Dilaceração, 

®®paração dos musculos, das libras, etc., 
®^Usada por uma tenção violenta. 
j 1-) DÍXE, .9. m. (Etymologia incerta). 

013', brinco para adorno que se pendura 
oy no vestuário ou mesmo no corpo. 

■— Esta palavra tem uma nova acce- 
0*0 mais larga do que a que lhe attribue 
^^oraes. 

^■) DÍXE, por DISSE, preí. per/, do ind. 

voL. II —136 

1 do verbo Dizer. Nos tempos derivados do 
thema do perfeito : Dixera, Dixesse, etc, 
= Formas bastante usadas pelos antigos 
escriptores e ainda ouvidas hoje na bocca 
do povo. — «Cs. Folego lhe dás tu pera 
isso, se o pensamento lhe pudéras tirar, 
também o Jizeras. JüL. O que tu vês he. 
Cs. Quantas vezes to dixe ?» Antonio Fer- 
reira, Cioso, act. I, SC. 3. 

DlXEMEDÍXEME, s. m. (Termo produ- 
zido por uma verdadeira phrase repetida : 
Dixe-me-dixe-me). Termo Chulo. Intrigui- 
nha, enredo, embrulhada produzida por 
ditos, maledicencias. 

DiXES, s. m. pl. Vid, Dixe 1. 
DIZEDÔR, s. m. Vid. Dizidor. 
DIZENH... As palavras, que começam 

por Dizenh..., busquem-se com Desenh... 
DIZÊR, V. ac,t. (Do latim ãicere, da 

raiz dic (comp. ju-dez por jus-dec-s) in- 
dicar; d'onde grego deihnymi, alto alle- 
mão ant. zeigon, mod. zeigen). Exprimir, 
significar por meio dos sons articulados e 
reunidos pelos processos especiaes de ca- 
da lingua para formarem a palavra; pro- 
nunciar. 

Que grande sabor cu avia 
De as oyr cantar enton, 
E prouguemi de coraçon, 
Quando mha senhor dizia ; 

Uize d'amigas comigo 
O cantor do meu amigo. 

CANC. BE TROVAS ANT., n. 39. 

E que muito mo pagava 
De como mha Senhor disse. 

IDEM, lilIDEM. 

Ca me dizen que lh'y ten Fernanda 
Cilada feita pela gafaria. 

IDISM, IBIDEM, n. 32. 

Algnà vez dix' eu cn meu cantar 
Que non querria viver sen Senhor, 
E porque in'ora quitei de trobar, 
Muitos me teen por quite d'amor, 
E couseeeu me do que fuy dizer, 
Que queria sen Senhor viver 
Com'or'K8si me foi d'amor quitar, 

TBOVAS E CANT., CANO. E. 

E ora já direi vos que aven : 
Cada dia vos quero mayor ben. 

TKOVAS E CANT., p. 40. 

Pero que dizem que negar 
Non xe lhe podo nulla rcn. 

canc.de d. diniz. 

E venho voro dizer 
Senhor do meu coraçom, 
Que possades entender 
Como prendi cujon, 
Quando vos fui ver. 

CANC. DE D. DINIZ, p. 27. 

Se o a vós non for dizer, 
Que podedes conselho dar ? 

IDEM, IBIDEM, p. 10. 

Poys calar me non m'é mestcr, 
VI dizer voVo nõm'cr vai. 

IDEM, IBIDEM, p. 10. 

Porque pcrço quanto vos dire^ 
O corpo c deus. 

IDEM, IBIDEM, p. 107. 

— «Diga sempre o frade proffeytoso no 
seu coraçom.» Regra de S. Bento, cap. 7, 
— «Gonçalves Cogoviinho vassallo do dito 
senhor Iley mostrou um estromento feito, 
e assinado em que dizia que compria de 
enchar o dito estromento a algumas par- 
tes, e se temia de se perder, em romper 
per agoa ou per fogo, ou per outra ma- 
neira de cauzo fortuito em guiza, que a 
certidão dei no ficaria em memória.^ Doe. 
de 4838, em visconde de Santarém, Cor- 
po Diplomai. Portiig., Tora, i, p. 215, 
— nPor'que seendo o pohoo rico diziam 
elles que o Rei era rico, e o Rei que te- 
souro tijnha sempre era prestes pera de- 
fender seu reino e fazer guerra quando 
lhe cumprisse, sem agravo e dampno de 
seu pohoo, dizendo que nenhuum era tam 
seguro de paz, que podesse carecer de for- 
tuna nom esperada, n Fernão Lopes, Chro- 
nica de D. Pedro I, cap. 12. — nElRei 
como o vio ante que lhe el faliasse, ptedio- 
Ihe a alvissera do que mandara fazer; 
dizendo que ja o tynha vingado da alei- 
vosa de sua molher, e do que lhe poinha 
as cornas e que melhor sabia el quem ella 
era, que el.v Fernão Lopes, Chronica de 
D. Pedro I, cap. 9. — <íAvudo conselho 
com os de suso ditos sobre as pousadias, 
que faziam nos Mosteiros, e nas Igrejas, 
sobre a contenda, que era antre os filhos- 
d'algo, e os Abades, e os Priores, de como 
se provaria aquella sobegedooe das poti- 
sadias, e das mais cousas, que eram con- 
theudas no degredo; que assy se prove: 
que o homem do Meirinho, que hy estever 
no Moesteiro, ou na Igreja, que seja ju- 
rado sobre os Santos Avangelhos, e outro 
sy seja jurado o Avençal, ou Avençaaes 
de cada Moesteiro, ou de cada Igreja, e 
per qual verdade disserem, per aquel ju- 
ramento sejad creitdos,» Ordenações Affon- 
sinas, Tit. 44, § 5.—« E esto mesmo Man- 
damos guardar em todos aquelles, que que- 
rem uzar das Cartas das Emcomendas, 
que de Nos ham, querendo per ellas citar 
aquelles, de que dizem que recebem dapno 
contra a nossa Encomenda. XI Idem, Liv. iil, 
Tit. 43,—a A qual Ley vista per Nós, aden- 
do em ella declaramo-la em esta guisa, a 
saber: tamto que o Juiz principal, ou Jui- 
zes de Alçada souberem que ho Autor he 
casado, façam-lhe pergunta, se traz Pro- 
curaçam de sua molher; e se disser que 
a nam traz, nom o recébaõ á demanda, ate 
que a tragua soficiente; ca nam parece 
cousa rezoada, que seja a ella recebido, 
nem o Juiz vaa por esse Feito em dian- 
te sem Procuraçaõ da molher, pois que 
sem ella nom pode f azer a demanda; por- 
que indo o Juiz por esse feito em diante, 
ante que o Autor mostrasse Procuraçad 
da molher, se a depois nam trouver ao 
tempo, que lhe for assinado pera ello, con- 
virá necessariamente ser todo processo an- 
nulado, que hatá hi fosse feito, n Idem, 
IJjidem, Tit, 45, § 10, — <íE o dito Juiz, 
visto seu requerimento, mandou logo aos 
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Procuradores dos Mesteres, e assy a ou- 
tras quaaesquer pessoas,que daqui em dian- 
te nom façam o que dito  como o dito 
Senhor Manda, e fazemdo o contrario, que 
os há por condanados em  dous mil 
reis brancos cada huum, assy os que as- 
signarem, como os que enduzindo que 
assinem, e esto pera os Captivos, como El- 
liey  dos Mestres diseraõ, que ellesti- 
nhaõ Carta d'ElRey pera escrepver  
ou onde quizerem, e o dito Juiz lhes man- 
dou que cÊc.» Ibidem.Liv. v, p. 418. 
— a Teemos que bem sabedes, como senpre 
foi nossa voontade e he, que os nossos so- 
geitos vivam bem, e sejam regidos em di- 
reito e em justiça; e porque as mallicias 
dos homeens som muitas, e a Nós cabe de 
as refrear e tolher com aguizado, e seen- 
do dellas partidos, farom serviço a Deos, 
e a Nós, como devem; e em como a Nós 
fosse dito tempo ha, que elles novamente 
usavam das ditas injurias, o que nos nos- 
sos Regnos nom era acustumado, queren- 
do tolher essas mallicias, quanto a Nos 
era, hordenamos e posemos por Ley, que 
se alguum demandasse outro por injuria, 
que dissesse quelhe fezera ou dissera, que 
nom fosse recebido a essa demanda, atee 
que desse jiadores, que se nom provasse 
o que contra elle dissesse, pera lho corre- 
ger com outro tanto quanto a el seria jul- 
gado, se provado fosse o que se el obri- 
gasse de provar contra o demandado, se- 
gundo em essa Ley he contheudo: o que 
antes dessa nossa Ley nos nossos liegnos 
se nomusava.T) Idem, Ibidem, Tit. 59, § 1. 
—uSe alguém ferirem de noite, ou lhe fe- 
zerem outra alguma cousa ou sem-razom, 
se elle nom ouver prova, pode-o provar 
desta maneira, a saber, se braadar de 
noite, quando o ferirem, dizendo, fereme 
fuam, ou esto me faz, se alguns homeens 
saaem aas janelas, ou aas portas, e veem 
estar na ma aquelle, de que o ferido dá 
voz, e de que braada, fica assy provado. 
Outro sy pode ainda seer provado, se o 
ameaçou ante, dando el vozes e braadando 
de noite, dizendo que o fere aquelle, que 
o ameaçou, como quer que o nom vío.d 
Idem, Ibidem, Tit. 110, § 1.— nE por- 
que os ditos Prelados nos enviarom dizer, 
que por quantas penas elles posessem aos 
Clérigos, e lieligiosos, que nom tevessem 
barregaãs, que as nom leixariam de teer, 
se nós nom posessemos penas aas molhe- 
res, que nom fossem barregaãs dos ditos 
Clérigos, e Religiosos; e nós porque desto 
avemos certa enformaçom, e porque aquel- 
les, que as teem, nõ se arrendam do mal 
fazer por temor de Deos, qxie ajam razom 
de se apartar do dito pecado com temor 
da pena temporal; e oolliando o mal, e dã- 
pno, que se deste pecado tam pruvico re- 
crece aa nossa terra, e pôde recrecer ao 
diante; e porque polo estado, que nos Deos 
deur pera reger estes Regnos, soomos theu- 
do trabalhar quanto podermos, que os nos- 
sos sobgeitos vivam sem escandalo, e sem 

pecado; e querendo correger com pena 
temporal as molheres, que tam publica- 
mente cometem este pecado, que se casti- 
guem, e refreem de o fazer; com os do 
nosso Conselho hordenamos, e poemos por 
Ley pera sempre, que daqui em diante 
nom sejom ousadas as molheres do nosso 
Senhorio de viverem por barregaãs publi- 
camente com os Clérigos, e Frades, e Frei- 
res, e outras pessoas Religiosas de qual- 
quer estado, e condiçom que sejamtn Idem, 
Liv. II, Tit. 22, § 4. 

Âroz. Pois, em que agora ura rei me fallasse, 
Eu lhe diria,—Senhor, vou-me a Mouros : 
Ou lhe diria: 
—Vou despachar hüa mercadoria, 
Que está empachada á porta redonda. — 
Desta te abasta e isto t'aboiida 

Samuel. Disso te fartes de noite e de dia 
No tempo da monda. 

OIL VIC., DIAL. SOBIlfi A HESUBEEIÇÃO. 

Diaho. Todas cousas com razão 
Tem sazão. 
Senliora, eu vos direi 
Meu parecer. 
Hii hi tempo de folgar, 
E idade de crescer; 
E outra idade 
De mandar e triumphar, 
E apanhar 
E acquirir prosperidade 
A que puder. 

GIL VIC., AUTO DA ALMA. 

Vae, Satanaz, e salta com elle : 
Emfim elle he homem, por mais que te (Ziya/ 
Mais podes tu que elle. 

GIL VIC., AUTO DA IIIST. DE DEUS. 
Morte. O tempo me atiça. 
Ahel. Onde me levas ? 
Morit. Lá t'o dirão. 

IDEM, IBIDEU. 

Pois quia infernus es, 
Nulla redencia ha hi; 
Vêde vós o que dizês, 
Qu'a mim ja me pruemos pés, 
Pera me passar d'aquí. 

Anjo. Digo que andes assi 
Purgando nessa ribeira, 
Até que o Senhor Deos queira 
Que te levem pera si 
Nesta bateira. 

GIL VIC., AUTO PAST. POBT. 

Anjo. Morreste tu bom christão ? 
Pas. Que sei eu que vós dizeis f 
Anjo. Dize oraokirieleison, 

Kirieleison, Chisteleison. 
Pas. O Pater noster quereis? 

Ja eu soube hum quinhão delle. 
IDEM, IBIDEM. 

De maneira, 
Que'elles tem birra de nós. 
Dizem que nem giestcira, 
Pois que nos casamos sos, 
Não temos na panasqueira. 
Porém amor lhe tenho eu, 
E ella samicas a mi, 
Que ella o diz soma assi: 
— Porque elle não tem de seu, 
Meu pao deu-me, e eu fugi.— 

IDEM, IBIDEM. 
Albcrtus Magnus, 
Tullius Ciceronis, 
Kicardas, Ilarius, Eemigius, 
Dizem, convém a saber : 
Se tens prenhe tua mulher, 

E per ti o composeste, 
Queria de ti entender 
Em que hora ha de nascer 
Ou que feições ha de ter 
Esse filho que fizeste. 

GIL VIC., AUTO DA MOF. MENDES, OBKAS, tOBl. '• 

Diz que assi resplandecia 
Neste capitão do ceo 
A vontade que trazia, 
Que o Turco esmoreceo, 
E a gente que o seguia. 

IDEM, IBIDEM. 

Nào fica por lh'oprégar, 
Nào fica por lh'o dizer, 
Não fica por lh'o rog:.r; 
Mas nào querem acordar, 
Com pressa de adormecer. 
Delles fazem que não ouvem, 
E elles ouvem muito bem ; 
Delles fazem qne não vem, 
E delles que não entendem 
O que vai e o que vem. 

IDEM, IBIDEM, 

E dizei-lhe que o pavio 
Desta velahca salvação, 
E a cera o poderio 
Que tem o livre alvedrio, 
E o lume a perfeição. 

IDEM, IBIDEM. 

Nào julgueis vós pela cor, 
Porque em al vai o engano ; 
Ca dizem que sob mao pano 
Está o bom bebedor : 
Nem vós digaes mal do amo. 

GIL VIC., AUTO DA FEIEA. 

E como formos avindos 
Noa preços disto que digo 
Vender-vos-hei como amigo 
Muitos enganas infindos, 
Que aqui trago comigo. 

IDEM, IBIDEM. 

E as graças que dizeis 
Que tendes aqui na praça, 
Se vos outros as vendeis, 
A Virgem as dá de graça 
Aos bós, como sabeis. 

IDEM, IBIDEM. 

Den. Compadre, nó mais soífrer : 
Sae de lá desse silvado, 

Aman. Pera eu ser arrepelado 
Não havi'eu mais mester. 

Den. E não n'has tu de vender ? 
Aman. Tu dizes que a quês feirar. 
Den. Não qu'ella se me tomar, 

Leixar-m'ha quando quizer. 
IDEM, ibidí;m. 

Porém quero-vos prégar. 
Sem mentiras nem cautelas, 
O que por curso d'ebtrellas 
Se poderá adivinhar, 
Pois no ceo nasci com ellas. 
E se Francisco de Mello, 
Que sabe sciencia avondo, 
Diz que o ceo he redondo, 
E o sol sobre amarello; 
Diz verdade, não lh'o escondo. 

IDEM, IBIDEM. 

E aqui quero acabar. 
E pois vos disse atéqui 
O que se pôde alcançar, 
Quero-vos dizer de mi, 
E o que venhp buscar. 

IDEM, IBIDEM. 
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Proe. Bejo-vo-ras m3o3, Juiz. 
Que diz esse arrais ? que diz f 

Diabo. Que sereis bom remador. 
Entrae, bacharel doutor, 
E ireis daudo á bomba. 

CIL VIO., AUTO DA BAKCA DO INF. 

Cor. I-V03 tornar a tecer, 
E urdir outra inenda. 

Briz. Dizede, Juiz d'alçada, 
V em ja Pero de Lisboa V 
Leva-lo-hemos Atoa, 
E irá desta barcada. 

(Vem hum enforcado). 
Diabo. Venhais embora, Enforcado. 

Que diz lá Griircia Moniz? 
IDEM, IBIDEM. 

-P™. E este barqueiro zomba ? 
Jogatais de zombador? 
Essa gente que hi'stá, 
Pera onde a levais V 

Diabo. Pera as penas infernaes. 
iVo. Dixe, nào vou pera lá; 

Outro navio está ca, 
Muito melhor assombrado. 

IDEM, IBIDEM. 
Snf. E Moniz ha do mentir ? 

Dixe-me :—Com San Miguel 
Irás comer pão e mel, 
Como fores enforcado. — 
Ora ja passei meu fado, 
E ja feito he o burel. 
Agora nSo sei que he isso : 
Nilo me fallou em ribeira, 
Nem barqueiro nem barqueira, 
Senào logo ao Paraizo. 

IDEM, IBIDEM. 
Onz. Dixe, nào m'embarco eu nessa barca; 

Esfoutra tem a vaiitMíçein. 
(Vai-se á barca do Anjo.) 
Hou da barca, hou lá, hou ! 
Ilaveis logo de partir? 

■^njo. E onde queres tu ir ? 
Eu pera o Paraizo vou. 

IDEM, IBIDKM. 

E isto muito em seu siso, 
E que era sancto meu baraço. 
Porém não sei que aqui faço, 
Ou s'era mentira isto. 

Diabo. Fallou-te no purgatorio? 
Diz que foi o Limoeiro ; 

E ora por clle o saltoiro, 
E o pregão vitatorio ; 
E que era muito notorio 
Que aquelles diciprinados 
Erão horas dos finados, 
E missa de San Gregorio. 

IDEM, IBIDEM. 
■ftaJ j Aroz. Pois que faremos sobre isto emtanto ? 
^evi. Que uog calemos em nosso calado : 

Quemquer quer/taieí-que he resuscitado, 
l->ar-lhe-hei hila figadebaixo do manto: 
E leixae estar; 
Que Bfja verdade, calar e negar. 
'I'er mão na Sinagoga, que nos dá repairo; 
Que 8abendo-o o povo, he nosse o fadairo : 
E se o aventar, 
Cada sacerdote lhe cumpre estudar 
Pera boticairo. 

OIL VIC., DIAL. SOBKE A RESUHHEIçÃo. 

^amuel. Digo que oivamos esta gente honrada. 
Ora dizei. Tudo ha de ser vento. 

^^'nliirio. Nào he senào cousa de que vos pasmeis, 
De grande segredo. Ouvi sequereis, 
E sabereis caso de gran pcrdimento. 

IDEM, IBIDEM. 

■—<iE rogando-lhes que o quizessem ou- 

vir, se apartaram assim por ãescançarj 
como por lhe fazer a vontade. Senhores, 
disse o da Fortuna, vejo-vos tão maltra- 
tados das feridas, que nesta batalha rece-- 
lestes, e a bondade e esforço de todos tão 
igual nella, que hei medo que seja pera 
mais damno. Peço-vos, se a razão sobre 
que a fazeis é tal que a possais escusar, 
ofaçaes por amor de mim,e ahi fica tem- 
po em que vol-o depois possa servir.» Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 33. — tJá sei, disse o do Salvage, 
com palavras mais saberieis vencer que 
com armas: digo isto por quam prestes se 
me trocou a vontade com essas palavras 
que vos ouvi.^ Idem, Ibidem, cap. 13.— 
nPolendos o foi abraçar, dizendo: Não 
sei como isso será, mas sei que quem vos 
tirar destes braços poderá mais que eu. 
Assim se tratavam todos com aquelle ga- 
salhado, que o amor comsigo traz onde é 
grande e verdadeiro, n Idem, Ibidem, cap. 
15. — «O da fortuna descontente de ver, 
que um homem tão mal tratado lhe durava 
tanto, renovando a força e golpes o fez 
vir a seus pês, e pondo-lhe a ponta da 
espada no rosto, lhe disse, que se rendesse 
e dissesse quem era, senão que o mataria. 
O outro, ainda que muito contra sua von- 
tade o fizesse, por ver o estado em que es- 
tava, não pode al fazer, e disse; Certo, 
Senhor cavalleiro, minha tenção foi sem- 
pre ninguém saber de mim meu nome, até 
minhas obras o manifestar em. n Idem, Ibi- 
dem, cap. 20.—«Nisto passou D. Duar- 
dos a noite; depois lemhrando-lhe quão 
pouca defensa tivera em sua prizão, ái- 
zia: Por certo não sou eu por quem se 
pode dizer que usando de esforço foi ven- 
cido de quem o não devia ser.d Idem, 
Ibidem, cap. 1. — «-0. Duardos quizera 
responder-lhe, mas nisto abriram a porta 
ponte, e Pandaro o chamou que se reco- 
lhesse, que Dramusiando o mandava. As- 
sim que não teve tempo pera mais que di- 
zer-lhe que se ia á sua prisão.d Idem, 
Ibidem, cap. 10.— tChamardes-vos meu 
cavalleiro, eu o consinto, pois pera isso 
basta a mostra de vossa pessoa, a criação 
desta casa e eu não aventurar nada. O 
perigo em que me dizeis que estaes, quero 
saber de vós, que de qualquer, que vos 
visse, pouco contente seria. 9 Idem, Ibi- 
dem, cap. 17.—«Antes mandando-o apar- 
tar de si, encostado sobre uma mão, com 
os olhos n'agoa da fonte sobre que estava 
lançado, trouxe á memória as palavras 
de sua senhora, a braveza com que lhas 
dissera, e começou a faliar comsigo mes- 
mo mil piedades namoradas, offerecidas 
a quem não sabia se lhe ficára alguma 
delle.D Idem, Ibidem, cap. 18. — «E di- 
zendo isto, abaixou a lança, e o outro se 
veio a elle: o do valle errou seu encontro, 
e perdeu os estribos com a força do que 
recebeu; e arrancando das espadas come- 
çaram deferir-se com muito esforço. Nes- 
ta batalha andaram grande espaço sem se 

conhecer vantage; posto que no fim delia 
o caualleiro do valle se sentiu tão affron- 
tado, que quiz descançar; mas como o do 
Salvage sentisse nelle fraqueza e desejo 
de repouso, o carregou de tantos golpes, 
que em pequeno espaço se mostrou a dif- 
ferença, que de si ao outro havia, tratan- 
do-o tão mal, que o fez vir ao chão.i> Idem, 
Ibidem, cap. 21. — nE pondo as pernas 
ao cavallo, remetteu a Floramão; e ainda 
que os encontros foram grandes e dados 
em cheio, nenhum foi ao chão. Desta ma- 
neira correram a segunda vez sem se po- 
derem derrubar, e á terceira o cavalleiro 
da morte se chegou á imagem, que estava 
sobre a tenda, dizendo: Senhora, pois 
nas cousas em que vos sempre pedi soc- 
corro m'o não quizestes dar, nestas que 
são do vosso serviço não m'o negueis. E 
apertando a lança só com o braço se jun- 
taram ambos com tamanho impeto e força, 
que Floramão esteve de todo pera cair. d 
Idem, Ibidem, cap. 22.—«Polo jtíaZdigo, 
que nesta, que é a primeira e mais no- 
bre, farei conhecer a todos os que servem 
damas, que nenhuma iguala ao menor qui- 
late da figura que sobre a porta de minha 
tenda está.d Idem, Ibidem, cap. 22. — 
«Por certo, tornou o outro, a vossa sabe- 
rei eu de vós; e se não for tal, aqui es- 
tou em quem podereis vingar algum ag- 
gravo, se o delle tendes. Té agora o não 
recebi de ninguém, disse o da fortuna, se 
não d'uma senhora a que o não mereço, e 
quer que o tenha delia.-» Idem, Ibidem, 
cap. 24.—lE ainda bem não acabava de 
o dizer, quando, dando-lhe de tod% sua 
força um golpe por cima do elmo, o fez 
ajoelhar, e levando-o nos braços o derru- 
bou de todo. Então mostrando que lhe que- 
ria cortar a cabeça, o das armas verdes, 
vendo-se em tal estado, lhe disse.» Ibidem. 
— <1.4 tenda dar-se-ha a quem elle diz, 
porque quem tão bem a soube ganhar e com 
tanta honra, como a elle ganhou, não pode 
mal escolher pera se dar a quem melhor 
o merece.-:^ Idem, Ibidem, cap. '29. — 
«O gigante como se viu só com o caval- 
leiro do Salvage, se foi a elle dizendo : 
Já agora faz o que poderes, que ainda 
que te arrependas não pódes escapar da 
fúria de minhas mãos: e lançando-lhe um 
golpe da maça, o tomou no escudo com 
que se amparou ; e foi dado de tanta for- 
ça, que com quantas pontas a maça al- 
cançou, tantos pedaços o escudo foi feito, 
e o braço, em que o trazia, atormentado, 
que não se podia bollir; de que o do Sal- 
vage ficou tão cheio de temor, que teve 
sua morte por certa, d Idem, Ibidem, cap. 
27.— «Selvião, que lhe pareceu que ain- 
da alli não estava seguro, disse: Senhor, 
vamo-nos d'aqui, que polo caminho vos 
contarei o que se passa. Primeiro o quero 
eu saber, disse o da Fortuna, pera depois 
determinar o que devo fazer.-» Idem Ibi- 
dem, cap. 32. «Se vós. Senhores, disse 
ella, quizesseis outorgar-me um dom, que 
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não seria injusto, eu vos servirja com ou- 
tros cavallos e armas tão hoas, como as 
que já perdestes.D Idem, Ibiclem, cap. 
34.— dMas o do Salvage, que nestes tem- 
pos sabia mal temperar sua cólera, lhe 
respondeu com um golpe por cima do es- 
cudo tal, que lho fendeu até o meio, di- 
zendo ; Fazei o que poderdes, que eu vos 
mostrarei que inda assim, como estou, me 
sobejam forças pera vôs.« Idem, Ibidem, 
cap. 34.— (íTÍ7iha umas letras gregas em 
roda tão mortas, que não pode ler dellas 
mais que uma pequena parte, em que di- 
zia Arbão rei do Norgales: então lhe lem- 
brou que a sepultura ficára do tempo do 
famoso rei Lisuarte senhor da Gram-Bre- 
tanha.T) Idem, Ibidem, cap. 36.—■ <í Vi- 
nha acompanhado com muitos cavalleiros. 
Argolante lhe trazia a lança, D. Rosirão 
de Ia Brunda o escudo; chegando onde 
o da Fortuna estava, disse : Senhor ca- 
valleiro, não sei porque me desafiastes: 
porém sei que pera meu gosto esta é a mor 
mercê que me podieis fazer. Quem tão 
sem piedade, disse o da Fortuna, mata 
quem o não merece, não se deve espantar 
achar que o castigue. t> Idem. — iA do- 
na lhe propoz uma falia forjada de mui- 
to tempo, com jjalavras tão cheias d'enga- 
no, quanto as mostras eram ao contrario, 
dizendo : Senhores, a fama de vossas cou- 
sas é tão espalhada pelo mundo, que só o 
tom delia basta pera não deixar obrar 
mal áquelles, que o tem por officio. As- 
sim que quem com esta cuidava fazer te- 
mor a seus imigos, muito melhor o pode- 
rá fazer com as próprias pessoas, de quem 
ella nasse.i Idem, Ibidem, cap. 37. — 
iFosto que dentro em si cada um suspei- 
tava o quinhão, que nelles podia ter. Es- 
te receio os fazia haver tamanha dôr, que 
sentiam aquellas feridas como se fossem 
suas próprias. For certo, disse D. Duar- 
dos, eu vi muitas batalhas de notáveis ca- 
valleiros, mas não me lembra que visse 
autra igual a esta. Eu estou tão espan- 
tado, disse Frimalião, que não sei o que 
cuide: porque agora me parece, que to- 
dalas cousas, que d'antes sohia ter em 
muito, se devem estimar j)ouco em compa- 
ração d'esta. Assim estavam todos lou- 
vando sua valentia e sentindo tamanha 
perda / porque daquelles cavalleiros não 
se esperava senão a morte, conforme as suas 
feridas e a braveza, com que andavam.t 
Idem, Ibidem, cap. 38.— aEntão lhe con- 
tou tudo o que na tenda lhe disseram das 
grandes e bravas batalhas que fizera e co- 
mo o achou e da maneira que o caúallei- 
ro da Fortuna foi ter co^elle, e do pran- 
to que fez e palavras que dissera: 
e que dalli se partira pera o ir vin- 
gar.i Idem, Ibidem, cap. 40. — «^s- 
sim chegou ao paço a ternpo que el- 
rei sahia á caça de gavião, acompa- 
nhado d'alguns caçadores, que aquelles 
dias o seguiam. E tirando o elmo pera 
lhe beijar as mãos, elrei, que o conheceu, 

o levou nos braços, dizendo : Por certo, 
senhor Floramão, vossas armas me dizem 
os perigos, que por vós podiam passar; 
posto que pera isto se crer, estas mostras 
não eram necessarias, senão pera quem 
não conhecesse vossa pessoa, n Idem, Ibi- 
dem, cap. 42. — «.Rogovos que me digais 
como saheis vós isto, que eu inda que o 
sempre suspeitei, não o creio polo gosto 
que recebo. Daliarte disse : Eu vos o en- 
sinarei tão claro como convém pera se crer 
o que digo. Então tirando um pequeno li- 
vro do seio, leu pouco espaço; porque 
aquelle bastou pera fazer vir ante si o 
Salvagem, que os criara e sua mídher 
co'elle, entrando pola sala tão espantados 
como pessoas que nunca em oídra parte 
como aquella se viram.d Idem, Ibidem, 
cap. 47. — (íCousas ahi disse Daliarte, 
que eu não queria dizer; mas mandan- 
m'o vossa alteza não posso fazer al. O 
cavalleiro porque me pergunta, que hon- 
tem entrou no torneio, chama-se Blandi- 
dom, e porque Floriano do Deserto, vos- 
so neto e seu amigo, vol-o dirá menos pu- 
blico, do que aqui seria, o não faço.-n 
Idem, Ibidem, cap. 48.—n.Portanto que- 
ro tornar o pesar, que recebi de não jus- 
tar, em prazer de ver fóra de tão gran- 
de receio como me essas palavras deram: 
porém se me quizesseis dizer quem é o ca- 
valleiro, e se é necessário encubril-o, fal- 
o-hei; porque assim esse segredo de mim 
como de vós o podeis fiar, estimal-o-ia em 
muito. Muito bem sei eu, disse Daliarte, 
que a vós não se deve encobrir nada. O 
cavalleiro se chama Florendos, a quem 
os amores de uma mídher trazem tão mal 
tratado como a vós os de sua irmãa: seu 
nome não o saiba ninguém, que esta é sua 
tenção.D Idem, Ibidem, cap. 49. — «Po- 
rem já agora se pode tudo esquecer polo 
fructo, que d'ahi sahixi. Sabei que Blan- 
didom é vosso filho e seu, e eu não lhe ou- 
sei té agora dizer a verdade, porque me 
guardei pera tempo, em que o milhor po- 
desse fazer.-» Idem, Ibidem, cap. 50. — 
a Senhora, disse Daliarte, o nome é Mi- 
raguarda e o seu parecer tal, que quem 
bem o sentir olhal-o-ha pera ver o que 
nunca viu e gardar-se ha por não cair 
nos perigos, que d'ahi lhe podem nascer. 
E' natural de liespanha, filha do conde 
Arlao, pessoa de muito preço e ella em 
tanto extremo fermosa, que ninguém a viu 
uma vez, que não quizesse aventurar a 
vida pola tornar a ver outra. Do conde 
vos sei dizer, disse elrei Recindos, que é 
o que vós dizeis, de sua filha não sei nada, 
porque ao tempo, que vim de liespanha, 
era de tão pequena idade, que inda senão 
dizia delia,n Ibidem. — ^Chegando a elle, 
com voz mais temerosa que branda, disse 
polo ver sem elmo: Quem esse escudo ha 
de levar, havia de trazer armas de sobe- 
jo pera o defender e não vir sem a peça, 
de que mais necessidade tem: e não que- 
rendo ouvir a resposta que lhe Palmei- 

rim dava, remeteu com um golpe tão 
grande, que um quarto do escudo, em çwe 
o recebeu fez vir ao chão. Falmeirim, 
que em tamanha affronta se viu, vendo-o 
tão perto de si, o levou nos braços; ^ 
porque o seu coração era grande, e mui- 
tas vezes delle vem a força aos membros, 
alem delle a ter de seu natural, se achou 
naquella hora com tanta que o derribou, 
e tomando-lhe a espada das mãos, o ca- 
valleiro se lhe rendeu.y> Ibidem, cap. 
—«Os nomes dos tres cavalleiros vos psço 
me digaes, disse Falmeirim, e mostrai- 
me onde estão os presos pera os tiraT» 
pois aqui não ha ahi mais que fazer. O 
primeiro, respondeu elle, se chamava 2i- 
tubante o Negro, o segundo Medrusão o 
Temido, o terceiro Forbolando o Forte; 
se já alguma hora estivestes em casa do 
imperador Falmeirim, ahi os poderisi-^ 
ver.D Ibidem, cap. 58.—iPorque achavcí 
a vontade presa, a liberdade perdida: ^ 
isto lhe nasceo mais da conversação e prd' 
tica d'aquelles homens, que em sua prisão 
tanto tempo teve, que de lhe vir por na- 
tural; ainda que d'outra parte já entaO 
poderamos dizer que era natureza; pois 
o costume de largo tempo nella se conver- 
te.y> Idem, Ibidem, cap. 62. — <sAgora> 
que estavá ao pé da obra, vejo-vos tao 
menino e moço e de tão poucas forças ao 
parecer, que perdi a esperança que 
vós trazia. Senhora, disse Falmeirim, 
razão e justiça queria que tivesseis 
vossa parte, que no al, eu farei o que po- 
der, e por veutura será mais do que 
gais pola idade: por isso peço-vos q^^ 
sem nenhum receio digaes ao que vim, 
eu aventurei a vida qualquer perigo.» 
dem, cap. 68. — iPeço-vos, senhora, diS' 
se Floriano, que queiraes tornar comnoi' 
CO e mostrar-nos esse castello onde se a 
batalha faz, que seria gram perda mof 
rer tal homem.d Francisco de lloraeS) 
Falmeirim d'Inglaterra, cap, 75.—<iVen' 
dolhe Anselmo hum Rosário que trai}'* 
pendurado na cinta lhe disse: Grand^' 
mente folgo de ver a vossa reuerencia 
tas contas, porque temos lido em mud^ 
hystorias, que nossa Senhora tem 
grandes merces á ordem da Cartuxa-'' 
Devoçüo do Rosário, Dialogo IV. 

Que dizp.s destes graves, que se prezara 
D authorizar com aeu juizo o mio, 
Por grandes contas entoado rezam ? 

ANT. FEUR., CARTAS, li V. I, n. 5. 

— (íNenhum credito merece quem 
disse, pois são factos, que sem se prova- 
rem, não se crem ; maiormente quando seUS 
fundamentos ou são manifestamente fal/' 
SOS ou sonhos aereos, e contra o commu^ 
dos mais historiadores.Antonio Cordel" 
ro, Historia Insiilana, Liv. i, cap. 2. ■ 
«•Se for alguma, disse Clarinda, quefO^^ 
minha mão se possa haver, eu trabalharei 
nisso por amor de vós o impossivel.» 
ros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 5.— 
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lihor, disse elle quando alU o vio, antes 
ffwe entrássemos na justa eu vos tirei lo- 
go a hatalJia d'espada, por isso he escu- 
sado trabalhardes em mais, que em dizer 
vosso nome, pois folgastes de aceitar este 
partido. Senhor Cavalleiro, respondeo Ar- 
tinaò, quem a sua honra aventura, logo a 
poem pera perder, e ganhar, por tanto 
farei o que me mandais, pois per a fazer, 
e ás vezes mandar, trago estas armas. d Ibi- 
dem, cap. 7.—«Senhor, disse elle, nas cou- 
sas que vós levardes gosto, eu o tenho tanto, 
jwe escusado he pedir essa liçença a quemhe 
tamanho vosso servidor.* Ibidem, cap. 7. 
— f^Senhora, respondeu ella, saõ partidas, 
que me apartaò de vos ver, e antes que o 
faça venho-vos heijar as mãos, e saber o 
jue mandais de mim, que a magoa deste 
sentimento naõ me leixa outra cousa di- 
zer.» Ibidem, cap. 9.— «Muito louvaraõ 
dquelles Cavalleiros estas razoes de Cla- 
nmundo, e juntamente foraõ nisso. Pois 
vós Clarimundo, disse o Emperador, des- 
tes vosso parecer, eu direi minha vontade; 
fíífi he tomardes cargo de toda esta gente: 
Olinda que ella he tal, que sem Capitaõ 
se governa.» Ibidem, cap. 'J.— «E tomando 
o lança nas mãos olhou onde Filomena es- 
tava, e disse em seu coração: Senhora, 
pois o amor que vos eu, tenho venceo a mi- 
nha liberdade, que taõ isenta sempre foi, 
peço-vos que o favoreçais agora, porque 
saibaõ todos, que sois taõ amada como 
fermosa.D Ibidem, cap. 15.— tA estas 
palavras acordou o Solitário, e quando 
se vio daquella maneira, ainda que algum 
sentio verse vencido, e perder a virtude 
que tinha, com tudo folgou por conversar 
com os homens, e naZ andar toda vida 
encantado sem gostar dos bens delia, e com 
a memória destas cousa disse : Senhor Ca- 
'^alleiro, já agora com maior razaõ podeis 
haver o nome que eu tenho d'Amor, do 
lue minha mãi teve quando mo pôs, e pois 
com meu vencimento alcançais corôa de 
fnais leal amador, de quantos se agora 
(tchaÕ; peço-vos que me aceiteis por vosso 
^migo, porque com quem perdi o Dom 

tinha, quero empregar o mais que me 
^a vida fica.ai Ibidem, cap. 15.—«Se vâs 
fOreis taõ justo, disse elle, como vossas 
palavras mostraõ, naõ aceitareis empresa 

informaçaõ de verdade: cá está a don- 
zella, mas naõ ganhada da maneira que 
'*^ós cuidais, ou vos contaraõ, e esse pala- 
/'■em que está sellado he pera ella: por 
tanto, esperai farlhe-ei saber ao que vin- 
^^s, e se folgar de ir em vossa companhia, 
^di^vola-ei mui francamente; e se o con- 
trario disser, ou vós do que ella folgar, 
® cavallo estais, e eu o meu tenho sellado 
pero o que quiserdes.n Ibidem, cap. 19- 

"Seja como mandardes, disse Fendihal, 
eu isso farei, e com estas palavras 

^pearaõ-se na borda do rio.t Ibidem.— 
"^Clarinda, antes que se de todo rompesse 
^^ta nova, receando de ouvir em publico 
® certeza, retraheo-se em sua camera; e 

disse a Alderiva que lhe trouxesse a Fi- 
lena: e como ella naõ desejava outra cou- 
sa, foi-se com Alderiva, e tanto que se 
vio ante Clarinda, banhada nas lagrimas 
daquelle fingimento começou a dizer: Já 
agora Senhora, naõ tereis de quem vos 
queixar, nem onde entregueis vossas iras, 
pois perdestes o lugar contente que se 
dellas prezava: mas ai de mim! que eu 
perdi mais em perder o meu bem, e vós 
mo tirastes da vista dos meus olhos: por 
tanto, de vós me queixarei, e naõ de quem 
digo que o matou: e se lanço esta fama 
falsa que o mataraõ Cavalleiros, he por- 
que naõ saibaõ vossa crueza, e naõ sejaes 
mal julgada, e querida de todolos que elle 
amparou, e soccorreo: porque certo se o 
soubessem, naõ estimariaõ a vida por dar 
morte ao que a deu a quem vós a destes: 
e além d'outrus cousas tamhem lhe deveis 
esta, que antes de sua morte me mandou 
que naõ désse conta que vós o matareis. 
Ai! ai! disse Clarinda, mais me matas 
tu com essas cousas: Como! verdade he que 
algum mal tem Clarimundo por minha 
causa sentido^ A morte: respondeo File- 
na. Morte^ disse Clarinda; e com estas 
palavras cahio sobre humas almofadas taõ 
trespassada, que ficou Filena arrejjendida 
pelo que fizera, receando o que d'aquella 
paixaõ podia succeder: e com muita dili- 
gencia tomou-a nos braços, dizendo; Se- 
nhora, Clarinda, Senhora, que cousa he 
esta? que se fez daquelle Real coraçau? 
onde está o esforço delle ? acordai minha 
Senhora, e Senhora daquelle que sempre 
será vivo pera o matardes: e com estas 
pjilavras lançou-lhe gran quantidade de 
agua no rosto com que a fez estremecer, 
mas tornou logo a quebrar todolos mem- 
bros como se nellet naõ ouvesse espirito, 
e d'ahi a hum pouco acudio ás cousas 
que Filena fazia, dizendo. Filena, Fi- 
lena, naõ tens tu nos braços quem te ma- 
tou teu Senhor?» Ibidem, cap. 22. — 
tSenhor Clarimundo, disse Fendibal, eu 
estou aqui ocioso, a vós occupado no que 
esperais fazer, por tanto he necessário 
que vá trás aqudle Batei verei se acho 
remedio de salvar aquella Dóna, e saber 
a causa de sua paixão, d Ibidem, cap. 21. 
— «Senhor, responderão elles, vede o que 
mandaes que se mais Jaça neste Castello, 
que palavras de agradecimentos pera ou- 
trem são necessarias, e naü pera vonta- 
des tão certas. Será bem, disse Clarimun- 
do, que as leixemos por ver duas donzel- 
las que cá estaõ, e pedir-lhe-hti minhas 
armas, e cavallo.d Ibidem, cap. 24. — 
«Clarimundo com as mentiras que disse 
da sua vida: que será de mim ? que cou- 
sa terão por verdadeira, pois agora vou 
com outra novidade ? Irmão Carjel que 
faremos ? que será de nós perdendo nos- 
so amparo, nosso bem, e esperança ? da- 
me algum conselho pera o salvar; pois 
tantos busquei pera otdras cousas.» Idem, 
Ibidem.— «jS se o amor atormentou este 

Cavalleiro em algum tempo, bem poderá 
julgar quanta razaõ tenho pera negar o 
que pedis: e se disser que não, eu me 
combaterei com elle, e antes sobre isso 
quero perder a vida, que fazendo o con- 
trario tel-a segura.D Ibidem, cap. 26.— 
«Ainda que eu Granfano, disse Dom 
Dinarte, seja isento das cousas d'amor, 
bem sei que he huma paixaõ que atormen- 
ta a alma, cega o juizo, e cura-se com a 
causa que a ordena: por tanto, não me 
parece estranho negardes a vosso irmão 
o que vos pede: e pior saber quanto sinto 
essa pena que vós sentis, eu trabalharei 
com Nafacor que seja contente de vos dar 
sua neta por mulher, e senaõ quizerães 
aceitar este partido taõ favoravel; naõ 
gastemos mais tempo em praticas de pou- 
co jruto, e logo vos hide armar, que já 
agora naõ quero emenda de vosso irmaõ, 
mas de vós, que sois a principal causa do 
erro que elle commetteo.^ Ibidem.— iSe- 
nhor Cacalleiro, disse Granfano, se eu 
em algum tempo cuidára que tanto bem 
podia alcançar, mais contente fora de 
mim: e pois ouço o que não cuidei, eu fico 
mui satisfeito, se a vontade de Nafacor 
for a isso conforme.-> Ibidem.— «Digo 
isto, porque ElRei vosso Pai he meu tio, 
primo segundo do meu, e já muita tempo 
o acompanhou sendo ambos Cavalleiros 
andantes, e elle o casou com minha mãi, 
que também he fallecida: e por serdet 
mais certificado, meu pai havianome Mar- 
pel, que casou com Fefina, filha do Duque 
Firmendo, que vós muitas vezes ouviriais 
nomear a ElRei vosso pai. t Ibidem, cap. 
28.— «E estando n^esse cuidado vio dahi 
a gran pedaço pelo Rio abaixo atravessar 
hum Batei pera a parte da terra onde 
elle estava: e parecendo-lhe este bom re- 
medio disse a Firtaque: espera tu aqui 
em quanto eu vou ver aquelle Batei, e bra- 
da sempre contra os pescadores, porqud 
percaõ o cuidado de mim.» Ibidem. — 
^Dom Dinarte, e o Solitário ainda que 
isto sentiraõ muito, tornaraõ-se asssentar 
dizendo : Naõ me parece. Senhoras, que 
o fazem os Cavalleiros desta terra a lei 
de cortezes, j^ois como ladrões roubaõ O 
alheio em tempo que lho naõ podem defen- 
der. Os Cavalleiros, tanto que tomaraS 
os cavallos, vieraõ encima delles, e pon- 
do-se á porta da tenda encostados sobre 
as lanças disseraõ : Amigas nós já temoi 
ganhado o que havemos mister, por tanto, 
trabalhai por ganhardes o mais, e senão, 
nós vos livraremos da perda. Agora me 
parece, disse Dom Dinarte, este jogo peor 
do que cuidei, mas se nós ganharmos, Se- 
horas, naÕ sei quem vos haverá de nossas 
mãos, porque as minhas são tão avaras 
quando ganhaõ peças de tamanho preço, 
que antes perdem a vida, que as dar a 
ninguém.D Ibidem, cap. 27. — «Quizera 
louvar a paciência, achey-lhe hum ponto 
tam alto de perfeiçam que tudo o que ti- 
nha pera, dizer ficou ba,ixo, não quiz co- 
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meçar cousa a que não podesse dar cabo. ( 
Sey eu que os religiosos tem necessidade 
d'ella.% D. Joanna da, Gama, Ditos da 
Freira, p. 46 (ed. de 1872). 

De penas acompanhada 
des que sinto as mais fortes, 
nam dizendo, 
de mim mesma espantada, 
como vivo, tantas mortes 
padecendo. 

iDEM, iBiDEU, p. 82 (ed. 1872). 

— iNam ha lança que trespasse as en- 
tranhas com a má lingoaj quem a tem 
tudo quer saber pera o dizer, até os pen- 
samentos querem advinhar pera os con- 
verterem mal: andam apôs novas d'elle, e 
ã'estes taes he bõ fogir e afastar dWles, 
escusal-os e nam acusal-os.» Ibidem (ed. 
de 1872).— íPedralvrez Cabral fez fa- 
zer rosto para aquella banda, e como fo- 
raZ bem á vista mandou ao seu mestre 
que no esquife fosse a terra, o qual tor- 
nou logo com nouas de ser muito fresca, 
(fe viçosa, dizendo que vira andar gente 
baça, & nua pela praia, de cabello com- 
prido, & corredio, com arcos, & frechas 
nas mãos, pelo que mandou alguns dos 
capitaens, que fossem com os bateis ar- 
mados ver, se era isto assi, os quaes sem 
sairem em terra, tornaram á capinai- 
na afirmando ser verdade o que o mes- 
tre dixera.® Damiâo de Goes, Chroni- 
ca de D. Manuel, Part. i, cap. Õ5.— 
i Afonso dalbuquerque como soube que 
o Marichal estaua na tranqueira, & o 
Íue dizia, se veo pera elle, dandolhe so- 
re isto muitas desculpas que elle nam 

quis receber, mas muito anojado chamou 
Gaspar o lingoa, & lhe dixe alto, onde 
estaS os paços dei Rei que Ia quero ir 
buscar homens com que peleje, que os des- 
baratados, com tam pouca resistencia nam 

V O deuem ser, Gaspar lhe mostrou de hum 
teso os paços, que seria da praia mais de 
mea legoa.^ Idom, Ibidem, Part. ii, cap. 
43. — «Neste tempo começaua dentrar o 
inuerno, que naquellas partes he de mui- 
tos ventos, <& chuuas, com as quaes arru- 
nhou de noite hum pedaço de muro, o qual 
mandando o capitão repairar, acudio Ro- 
çalcão com muita gente, cuidando quo po- 
deria entrar a cidade, mas elle foi tam- 
bembem recebido com alguns berços, & fal- 
coens, que com perda de muitos dos seus 
te tomou ao arraial: com tudo ha pelle- 
ja durou todo aquelle dia, <& veo a tanto 
que se ferião com has espadas, & ada- 
gas, que foi causa de assi de huma par- 
te, como da outra morrerem alguns, & fe- 
rirem muitos, entre os quaes foi Cojequi 
ianadar, de huma espingarda de que de- 
pois morreo, dizendo, como esforçado ca- 
ualleiro, que lhe nam daua nada morrer, 
ee não por ser em sua cama, & leito, que 
ee fora ás lançadas, & cutiladas com os 
Turcos, a que tinha por capitaes imigos, 
que sua alma fora descansada def,ta vi- 
ÔTa.» Idem, Ibidem, Part. iii, cap. 21. 

— «Este homem era de bons parentes, de 
que alguns erão criados dei Rei, & an- 
dauão no paço, com favor dos quaes logo 
pela manhã tece entrada pera faliar a el 
Rei indo perá Missa, sem lunar outro 
vestido que humas celouras, & çapatos, (& 
huma capa com que se cobria, a qual em 
chegando a el Rei deixou cair dizendo, 
senhor Ecce homo, o vosso governador da 
casa do Civel, mandou fazer em mim esta 
justiça, por me achar faliando com huma 
sua escrava.n Ibidem, cap. 40. — nOlhai 
as cegueiras, e desenganos, ainda hoje 
quiz mal, e deshonrey a quem me dizia, 
que me enganava.ri Antonio Ferreira, 'Üo- 
so, act. õ, SC. 3, 

Seíçuro vive, quem boa fama cobra, 
Diz o bom povo. 

ANT. FEKR., CARTAS, 1ÍV. II, 71. 5. 

Diràs que apozar meu foste fugindo, 
Rcyiiando Sebastião, R«y de quatro annos ; 
Anno cincocnt i e sete ; eu vinte e nove. 

IDEM, soN. 1, liv. I. 

— «A agoa digam que fugio, pipineira, 
joeira, gral, caldeira, e tudo mais, que as 
impertunas vizinhas soem pedir, dize-lhe 
que o nãa ha hi, e que vierão os ladrões, 
e que o levarão, n Antonio Ferreira, Cioso, 
act. I, SC. 2. — «Nunca vi moço mais 
trincado, que este Janoto, outras o farião 
a elle tão refolhado, que fora se lhe dis- 
sera, que promettera a Júlio huma noi- 
te a furto de Octavio. o Idem, Ibidem, 
act. II, SC. 2. — «Digo-te eu, se o meua 
mo sabe, que d mister cachorrínhos.» Bris- 
to, act. IV, SC. 3. — ^Confesso que foi 
Túlio o milhor dos philosophos latinos 
de seu tempo, & que trabalhou quãto 
foy possiuel, por imitar Platão, mas 
per cima de tudo isto afjirmo, que ficou 
tanto aquém delle, que se pode por elle 
dizer aquillo que Pindaro dizia por Thi- 
meo o historico que querendo seguir ao 
gram Thucydes, era como homem que in- 
do a pé com seus vagarosos passos pre- 
sumia de seguir o velocissimo curso de li- 
geyro carro de Lydia. E Seneca tractou 
depois a mesma questão, & tem contra Ci- 
cero, que a vida solitaria he mais excel- 
lente, c6 de mais quilates quê. a pubrica, 
& que mais fructifero foy a Grécia o ocio 
(& solidam de Cleantes & de Zeno, que o 
suor & trabalho dos famosos Gregos.d 
Heitor Pinto, Dialogo da Vida Solitaria, 
cap. 2.— «ò'e he verdade, disse o Italia- 
no, o que diz Aristóteles, que ao sábio ne- 
nhuma cousa he noua nem peregrina, eu 
confesso que o nam sou, porque dissestes 
vos muitas pera mim de muita nouidade 
& admiraçam em louuor da vida solita- 
ria. Mas hum defeito acho eu nella, & he 
falta de pratica & conuersação, & parece 
que, um soliiario não terá contentamento.» 
Ibidem, cap. 8.—^Dize o que quizeres, 
que eu tenho mandado ás orelhas qne ou- 
çam, & a lingoa que cale, & ao animo 
que esté quieto. Que mais se podia dizer, 

& que mais sublime philosophia se podid 
imaginar í O injuriado ficou sem injurif^i 
& o injuriador ficou injuriado: O 3"® 
queria abater ficou abatido, a quem 
queria abater ficou honrado: porque nam 
pode ser mór infamia pera os mãos, 
querer infamar os bôs, nem mor gloria pi- 
ra os bons, que ser perseguidos dos mãos.* 
Idem, Dialogo da Tribulação, cap. 5.— 
«Sam Bernardo diz, que não somente 
Christo nosso Saluador he espelho de po-' 
ciência, mas prêmio de paciente. Por isso 
contemplayo da Cruz, & sereis consolado, 
(& remunerado. Eu, disse o preso, traio,- 
lharey por fazer o que dizeis, & peçouos 
que me venhais ver muitas vezes, pera me 
consolardes, <& animardes. Disso, disse o 
amigo, perdey o cuydado, que eu o terey 
tanto, como vós vereis, porque doutra ma- 
neyra, não auerá pena com que se possa 
descòtar minha culpa.y> Ibidem, cap. 8.— 
«Como se lhe dissera: Não viuas esque- 
cido de ti, não te enlee a falsa proprie- 
dade do mundo: lembrete que es homem, 
& que sendo homem es mortal.» Idem, 
Dialogo da Verdadeira Philosophia, cap- 
4. — «O Governador o recebeo humana- 
mente, e lhe disse, que lhe perdoava, por- 
que os Governadores d'ElRey de Portu- 
gal tinham por obrigação recolherem, fa- 
vorecerem, e perdoarem a todos os que se 
lhe humilhassem: que elle lhe perdoava 
com condição que logo mandasse entregai" 
todos os navios de remo com sua artilhe-^ 
ria que houvesse naquelle porto, e assi 
mesmo huma náo que estava á carga pefd 
Meca por ter em si muita pimenta. O Ta- 
nador lhe disse que em tudo o satisfaria, 
que não passasse mais avante.t Diogo d® 
Couto, Décadas, IV, Liv. i, cap. i). 
a Vendo D. Jorge que não havia monçuo 
pera tornar pera Maluco, senão dalU a 
algicns mezes, deixou se alli ficar co mmu- 
tando com os da terra tudo o de que ti- 
nham necessidade, achando aquelles mo- 
radores dalli domésticos, posto que diziaiB 
que pela terra dentro havia na^es q^i^ 
diziam qxie pela terra dentro havia nações 
que comiam gentes, d Idem, Ibidem, 
iir, cap. 3. — «Tornemos ás náos dos Cas- 
telhanos, de que em Ternnte andava fa- 
ma, e diremos que Armada era, e o 
lhe aconteceo na jornada. y> Idem, Ibidenj* 
— «E presente o Secretario Antonio 
CO, lhes disse, que da xmião que em Co- 
chim havia sobre sua successão, não yf 
ria tomar o castigo que o caso merecia 
nos perturbadores do povo, porque dese- 
java de os moderar, e quietar por bem • 
que lhes pedia muito, como Fidalgos hon- 
rados, e Capitães d'ElRey, e que o m»" 
haviam mister, pois se hiam pera o R^I/' 
no, que lhe dissessem livremente o q^^ 
lhes parecia daquelle negocio, e se enten- 
diam que por virtude da successão, 
se abrio, podia elle ser Governador da 
Índia, e sobre isto lhes deo juramento dot 
Santos Evangelhos. E como elle lhes 
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guntou isto simplesmente, com a mesma 
simplicidade lhe responderam que não ti- 
nham dúvida a elle ser Governador, por- 

da successão se entendia claramente 
ser essa a tenção d'ElRey: senão quanto 
Tristão Vaz passou adiante, e disse, que 
por se evitarem coxcsas em deserviço de 
Deos, e d'ElRey, elle devia de ser Oo- 
remador da índia, pois já estava de pos- 
se; e que quanto ao direito de Pero Mas- 
carenhas era necessário ver todas as Pro- 
visdes passadas, porque sem isso elle não 
podia resolver-se em cousa alguma,»Idem, 
Ibidem, cap. 10. — fA mesma pergunta 
fez a hum Fr. João de Hayo, da Ordem 
dos Pregadores, homem hom Letrado, que 
^he affirmou que era verdadeiro Governa- 
dor ; e que para ser mais notorio a todos, 

o affirmaria o dia seguinte, {que era 
da Circumcisão do Senhor,) em que havia 
de pregar, e assi o fez; porque no cabo 
do Sermão tratou das murmiiraçues que 
'ia terra havia contra Lopo Vaz de Sam- 
pf^io por parte de Pero Mascarenhas, es- 
^ranhando-o mxdto, e affirmando, que Lo- 
po Vaz de Sampaio estava legitimamente 
de posse da governanta por assi ser a ten- 
Ç«o d'ElRey, dando sobre isso muitas ra- 
^^es; e concluio com dizer, que o mesmo 
pte alli dizia sustentaria em Salamanca, 
e Paris, e em Portugal, para onde aquel- 
^e anno hia, pelo que se devia de crer que 
faliava verdade sem suspeita, pois era 
Prade, que não tinha necessidade do Go- 
'^ernador, affirmando, que era mór amigo 
de Pero Mascarenhas, que seu.» Idcin, Ibi- 
dem. — aOs Castelhanos ficáram tão ufa- 
nos e soberbos, que diziam aos da terra, que 
08 Portuguezes fugiram delles, e que não 
estariam naquella fortaleza mais que em 
íuanto elles quizessem: e todavia a Villa 
emqueelles estavam ficou assolada.» Idem, 
Ibidem, Liv. iii, cap, 4. — «A Tangere 

mandou ElRey chamar pera me man- 
dar á Índia, dizendo-me, que tinha lá 
''necessidade de minha pessoa, o que logo 
Receitei, e fui sem partido algum, nem 
Ordenado, n Ibidem, Liv. vi, cap. 7. — 
'■í' andando assi indeterminados, succe- 
deo mandar o Capitão prender Vicente da 
^onseca por humas palavras que teve com 
"''nj sobre rolda: isto escandalizou tanto 

da conjuração, qu^ logo se foram al- 
guns em segredo a casa da Rainha, e com 
ella^ e com seus Regedores tratáram os 
''■ggravos do Capitão, dizendo-lhes, que 

hum tyranno, e máo, e que fora pera 
^^Uella Ilha pera destruição de todos.y> 
Wem, Ibidem, Liv. viii, cap. 1. — «-E 
^^nspirando Deos em hum Abexim {fera 
Ç^e se descobrisse a maldade de Ruy Frei- 

se sahio da Cidade aonde pousava, e 
se foy á fortaleza, e disse aos porteiros 
9Me o levassem ao CapitaS, o que logo foy 
J^yto, e IJie disse, que tinha cousas de im- 
Portancia que tratar com elle: e recolhen- 

pera huma camera lhe disse, ^2<e elle 
natural do Reino da Ábassia nacido 

Christad, mas que fora cativo moço, efei- 
to Mouro por Jorça, e que no seu cora- 
çaõ contessava a Deos verdadeiro, e que 
elle o movera ao vir avisar de huma gran- 
de traição, que lhe estava ordenada, e que 
em paga daquelle serviço que lhe fazia, 
não queria mais delle, se não que orde- 
nasse, quando fosse tempo, com que se po- 
desse passar á sua patria.n Idem, Déca- 
das, VI, Liv. I, cap. 6. 

Também o Mouro astuto está confuso, 
Olh indo a côr, o trajo e a forto armada; 
E pcrguntaudo tudo, lhe dizia, 
Se porventura viiih im de Turquia ? 

CAM., LUS., c. I, cst. 62. 

E com grandes palavras lhe oífereco 
Tudo o que de aeus reinos lhe cumprisse, 
E que se mantimento lhe fallece, 
Como se proprío fosse lho pedisse : 
Dh-lhe mais, que por faina bem conhece 
A gente Lusitana, sem que a visse ; 
Que j A ouviu dizer, que n'outra terra 
Com gente de sua lei tivesse guerra, 

IDEM, IBIDEU, c, II, cst. 102. 

Estas palavras Júpiter dizia ; 
Quando os deoses por ordem respondendo, 
Na sentença hum do outro differia, 
Kazões diversas dando, e recebendo, 
ü padre Bacho alli não consentia 
No que Júpiter disse, conhecendo 
Que aquecerão seus feitos no Oriente, 
Se lá passar a Lusitma gente. 

IDEM, IBIDEM, C. I, est. 30. 

Como isto disse, o Padre poderoso, 
A cabeia inclinaiulo, consentiu 
No que disse Mavortc valeroso; 
E nectar sobre tudos osparziu. 

IDEM, lUIDEM, c. I, cst. 41. 

, E sendo a cila o Capitilo chegado, 
Extranhamente ledo, porque espera 
Dn poder ver o povo bnptisado, 
Como o falso Piloto llie dissera: 
Eis vem bateis da terra com recado 
Do Kei, que já sabia a Gente que era ; 
Que Bíiccho muito de antes o avisára, 
Na forma d'outro Mouro, que tomára. 

IDEM, lUIDEM, C. I, est. 104. 

Deixa as flores de Pindo, que já vejo 
]5anhar-me Apollo na agua soberana; 
Senào direi, que tens algum receio, 

■ Que se escureça o teu querido Orpheio. 
IDEM, IBIDEH, C. III, CSt. 2. 

Promptos estavam todos escuitando 
O que o sublime Gama contaria; 
Quando, depois de um pouco estar cuidando, 
Alevaiitando o rosto, assi dizia: 
tMandaa-me, oh Rei, que conte, declarando 
De minha Gente a grão gene.^logia : 
NSo me mandas contar extranha historia : 
Mas mandas-me louvar dos meus a gloria, 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 3. 

Entende o que ordenava a bruta gente: 
E vendo sem contraste, e sem bniveza 
Dos ventos, ou das águas sem corrente, 
Que a nau passar Avante não podia, 
llavcndo-o por milagre, assi diiia. 

0Au.,Lus., c, II, est, 29, 

Se dizem, fero Amor, quo a sêdo tua 
Nem com lagrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tyraniio. 
Tuas aras banhar em sangue humano. 

idem, ibidem, c, III, cst, 119, 

Este que vCs olhar, com gesto irado, 
Para o rompido alumno mal soífrido, 
Dizendo-lhe, quo o exercito espalhado 
Recolha, e torne ao campo defendido i 
Torna o moço do velho acompanhado, 
Que vencedor o torna de vencido: 
Egas Moniz se chama o forte velho, 
Para leaes vassallos claro espelho, 

IDEM, IBIDEM, C, VIII, CSt. 13. 

Nem tão pouco direi, que tome tanto 
Em grosso a consciência limpa e certa, 
Que se enleve n'um pobre e humilde manto, 
Onde ambição acaso ande encoberta. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, CSt. 55. 

Já não fugia a bella Nympha, tanto 
Por se dar cara ao triste que a seguia, 
Como por ir ouvindo o doce canto. 
As namoradas magoas que dizia. 

IDKM, IBIDEM, C, IX, CSt. 82, 

Assi por elle passando : 
Natonio, tenhas prazer, 
lhe disse, gram brado dando 
tce o da vista perder 
os olhos u'elle deixando. 

cuBTST. FAicXo, OBRAS, p. 5(ed. dc 1871). 

Nada senhora me vai 
nam sei em que tno sostenho 
pois que vos escrito tenho, 
porque nam vejo resposta 
quem vos poz ao que estais posta? 
que palavras vog disseram 
que mais que a rezão poderam 
que jaa entre nos puzemos ? 

IDEM, IBIDEM, p, 15 (cd, de 1871), 

E nam vos diga ninguém 
que o mal que me tende» feito 
me faz ter outro respeito 
ynda que fora rezam ; 
mas não quer o coraçam 
pelo muito que vos quer, 
e sempre ysto hade ser 
om quanto eu vivo fôr. 

IDEM, IBIDEM, p. 15. 

E se ysto ante vós fer 
que me puz a escrever, 
querei senhora entender 
que tinha que dizer mais, 
mas lembra-me os sinais 
vossos, e olhos fermosos. 

IDEM, IBIDEM, p. 16. 

Antes que moora, diga eu 
que se mantenha um Sócrates 
nào gorgulhos bonifrates 
que cá ripam seu e meu 
per graça não grátis datis, 

ANTONIO PBESTES, AÜTO DA AVE-lIABLl. 

Eu não digo, senhor, que sem castigo 
Passe tiimanho excesso tão damnoso, 
Que são iguaes em vós sómente digo 
Brandas entranhas peito valoroso, 

BOLXM DK UOUKA, NOV, DOIIOMBM, C, I, CSt, 88, 

—tíE se isto ha de ir por rezão, diuo- 
sey o que me conuence neste caso, dos ef- 
feitos se conhece a causa, & da ausência 
dos effeitos conhecemos a ausência da cau- 
sa quando saõ necessariamente conjuntas, 
Do lume conhecemos o sol, das treuaa 
arguimos não auer sol, ou estar sua for- 
ça impidida.t Diogo Paiva d'Andrade, 
Sermões, Part. i, p, 20. — tAinda qui 
não sey se me desdiga, porque vejo que 
tem a palaura de Deos antre nós mais ou- 
uidotes que ouuintet, porque os menos saS 
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ouuintes delia, para aprender, & se de- 
mouer, (6 buscar ndla remedio, & os mais 
não seruem senão de ouuidores, que jul- 
(jão do que se diz, & que fazem do púl- 
pito (como diz S. Chrysostomo) teatro onde 
cuidão que se representuo autos, & não 
que lhe insinão as leys em que hao de vi- 
uer. í Idem, Ibidem. — aMas o P. que o 
era de sua saluaçam, mais que de seu 
gosto, lha tornou a dar em presenqa po- 
las mesmas palauras, com que primeiro 
o dissera, ratijicandose na certeza, e se- 
gurando o fruyto da profecia.^ Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 2. — Ha casos em que he forcado 
fazer prudência da impossibilidade, como 
noutros se faz da necessidade virtude. Tem 
V. m, muyta rezam, acudio o padre Fran- 
cisco, mas a mi se me representaua que o 
que dizia era aqui o voto da virtude, da 
necessidade, da prudência, E quanto a 
impossibilidade eu que menos posso que 
todos, confiado na infinita bondade do Se- 
nhor j cujo poder he o querer, por gloria 
sua, e honra de seu seruo elliei de Por- 
tugal nosso Senhor, tomo sobre mim dar 
as fustas prestes a tempo por podres que 
estejam. Ê apontando com a mam, e cor- 
rendo com os olhos modestos, e alegres, 
huma grande mó, de gente nobre, que es- 
taua presente proseguio dizendo, e d'aqui 
me offereço pera ir em companhia de meus 
irmãos estes caualeiros, e soldados de 
Christo a peleijar com minhas armas, que 
aam a sagrada cruz contra os imigos de 
nossa santa fé, porque sem duuida sem- 
pre venceremos, ou vençamos, ou morra- 
mos.» Ibidem, Liv. v, cap. 7. 

Lembraivos de quem 
Só de vós se esquece, 
Desque o Sol parece 
Té que a noite venl. 
Que eu tomei porfia 
De cuidar bó nella, 
Do noite de vella, 
Por vella de dia. 
Meus olhos diraõ 
Estes desconcertos, 
Que de andar abertos 
Já naò vem nem vaõ. 

FIAHC. X. LOBO, FniUAVlCItA. 

E digo que he menor dano, e perigo 
Ter hum murmurador ao descoberto, 
Que hum, que offende louvando como amigo. 
Porque, do que diz bem, cremos que he certo ; 
O que diz mal sempre he mais duvidozo, 
Porque mostra a tençaü muito do perto. 
Mas murmura calando hum invejozo. 
Aqui contradizendo oa bens alheios, 
Alli dizendo o mal, e o bem danozo. 

IDEM, ECLOGAS. 

Mas eu também que falo ? que reprendo ? 
Todos dizemos mal, todos falamos ; 
Não me Condeno a mim, outros emendo : 
Conta, Gonsalo, emfim pois cá ficamos, 
Da festa, jd quoeu sou nella suspeito ; 
E naò quero que o seja o que contamos. 

IDEM, IBIDEU. 
Gons. Antes o devo eu ser por teu respeito. 

Da luta contarei; tu diie o mais, 
Pois te cabe por gosto, e por direito. 

{DEU, lOIDEU. 

Digo-te isto de hum saõ peito, 
Que d'outros tem feito espelho ; 
E approvo o mesmo conselho, 
De que vês que me aproveito. 

IDEM, IBIDEM. 

Franc. O teu gado me esquecia, 
Que anda ao pé daquelle outeiro. 

Clorind. Nem parte delle sabia. 
Franc. Para ti olha o rafeiro. 

Parece que to dizia. 
IDEM, IBIDEM. 

Disse lastimas sem fim, 
Mal da vida, e mal de fim, 
E a fera a tudo prezente. 
Falou-lhe nesta agonia. 
Disse-lhe que naò chorasse ; 
Que, se verdade falasse, 
O filho lhe soltaria. 

IDEM, IBIDEM. 

Fer. Se alguma hora, pastora, me offereço 
Dizer o que olho cm ti qu indo te vejo, 
Perco a voz, e a razaò; logo eiijudeço 
Ou do espanto vencido, ou do dezejo : 
N'alina te louvo, e nelle te conheço ; 
Que os sentidos falecem neste ensejo. 

IDEM, iniDICM. 

Lour. Pergunta tu a Andreza, pois ahi veio, 
Se se pode fiar tnuito de mim. 

Magd. Ainda que ella mo diga, nào no creio, 
Gil. líazão será, Andreza, pois cA vim, 

Que alcanse aiguina coiza do convite. 
Posto-que cheguei ja perto do fim. 

IDE.M, IBIDEM. 

Digo aquella que o amor força tem posta 
Na bruta cruelilade, & impiouso 
Dos feros Croeodrillos... 

COKTE BEAL, NAUFB. DE SEPDLV. 

...& acha 
No mcyo de hum deserto hu varão grauo 
Mal tratado do Sol & penitente 
Hum cordoiro mostrando, assi dizião 
Letras, que claramente se enxergauão. 

IDEM, IBIDEM. 

— «.Ainda que os Reys de Portugal, 
(disse o Italiano) começassem com pouco, 
e tamhem em pouco tempo alcançassem 
muito de gloria, e fama; nem por isso 
deixarão de ser os Portuguezes sempre 
valerosos, e de grande animo; e que li- 
beralmente sabião fazer bombarato da vi- 
da, a troco da liberdade.y: Pedro de Ma- 
riz, Dialogo de Varia Historia, Dial. 1, 
cap. 1. — «Dir-lhes-hei a todos, que nes- 
ta sucede, o que nas cartas de marear; 
que quem as vir assim cruzadas de linhas, 
e riscos, que se comem huns aos outros.» 
Francisco Manoel de ilello, Carta de Guia 
de Casados. — «Lembra-me agora por is- 
so, que hides dizendo, o que lhe vi suce- 
der a hum Cágado com huma Águia, lá 
em certa lagoa da minha aldea.ri Idem, 
Apologos Dialogaes, p. 31. — <iPor isso 
disse hem a nosso intento aquelle Clérigo 
de Polonia (Copernico, ou como lhe cha- 
mad).« Idem, Ibidem, p. 76. — uMeus 
amigos, digo que me pello por ouvir 
quatro eguivocos.» Auto da Feira, Dial. 1, 
p. 1.—(íCerto equiüoquista ouvi eu estar di- 
zendo mares de anexins, e huma onda se 
me vinha, e outra se me hia, dever como 
se esprayava, sem que hum cabelinho tro- 

casse, que ondeasse a prosa metaphorica, 
que se envolveu.» Ibidem.— «.Como se dis- 
sera: não se pode negar que mostrou ChriS' 
to nosso Senhor que era verdadeiro 
de Deos nas obras & doutrina que en- 
sinou : mas sobre tudo o mostrou no sofri- 
mento que teue: pois em -fim tanto sofff^'> 
que como diz S. Chrisostomo, respondeo 
o sufrimento ao cabedal que tinha de D^os 
CÊ homem. Ut quanta esset, inquit, pa- 
tientia fingularitatis, tanta esset singula- 
ritatis passionis. Donde disse Tertulliano 
que Christo de proposito padecera tanto 
por se fartar de paciência.y> Frei Tbo- 
maz da Veiga, Sermões, Part. ii, foi- 
12.— íE Tertidliano, ponderando aquel- 
la pregiinta, que Caiphas fez a Christo, 
requerendolhe, que lhe dissesse claramen- 
te se era filho de Deos (Ad iuro te p^"" 
Deum viuum, ut dicas nobis, si tu c3 
Chistus silius Dei.» Idem, Ibidem.— 
rezão do qual disse TertulUano. Christia- 
nu3 nuliius est hostis, que hecomo se dis- 
sera, dou hum seguro geral ao mundo do 
animo dos Christãos, pera que que nin- 
guém se tema delles, porque por ley áí 
seu Legislador de ninguém saõ enemigos- 
E S. Ambrosio, em hum sermão que 
ponderando aquellas palauros, Latuffl 
mandatum, diz assi. Quam latum est 
mandatuni charitatis ? omnes vtig afFectU 
inclusit, qui non exclusit inimicos, como 
se dissera : verdadeiramente he generosd, 
& grandíssima a charidade de Christo, 
pois qxie nem a enemigos exclue da sua 
ley.y> Idem, Ibidem, foi. 8. — «Tev^ 
muito que padecer da gotta, quando, 
preso, e dizia; El-rei prendeu-me ^ 
Deus lançou-me os grilhões. Não erafO'' 
cil em deixar de rezar o oficio divino, ^ 
costumava dizer : <íEscrupulos da reza só 
m'os tira o hreviario.T> Bispo do Gra® 
Pará, Memórias, p. 88.— «Não sei coino 
ao pensamento me veio em Lisboa se se- 
ria este defunto o Sãppico; e muito cd' 
sualmente perguntando eu ao padre D' 
Celestino Teguineau da Providencia 
fim tivera, respondeu-me que ouvira muit'^ 
em voz baixa dizer que o mataram 
Compostella, intervindo um religioso n<i 
morte; e, muito apertado por mim, nom^o'^ 
o padre frei Antonio Serra, acrescentando 
que Supico morrera em castigo de maqui' 
nar conspirações contra D. João v.»Idem, 
Ibidem, p. 113.— «Quando o mestre fi"^^ 
Jorge de Carvalho, beneditino e irmão do 
bisavô do primeiro conde de Oeyras pi"^' 
gou em Odivellas, sendo juiz ou princi- 
pal mordomo D. Pedro Cavallo, na veni^ 
ao Sacramento, disse que via a Christo 
como em Belem, visto ser casa do pão, ® 
Christo panis cui de ccelo descendit, coW" 
cluindo que se em Belem se vira adorad 
de uma mula, era n'aqueV.e dia em 
vellas odorado de um cavallo. Idem, 
dem, p. 114.— «Como se mostravam car- 
tas da condescendencia da nossa corte n es ^ 
ponto, e depois se duvidava verificai 
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promessa, resentida a delicadesa de que 
^uppuzessem que nos obrigavam, dizem 
fôra resolução de el-rei catholico (em cujo 
coração tinha despotico dominio a rainha) 
que marchassem tropas sobre a fronteira 
de Portugual.» Idem, Ibidem, p. 131. 
— tJoão Jacques de Magalhães deu a es- 
sencia de ambar ao snr. D. João V, de 
que resultaram os sabidos effeitos para os 
quaes o acompanhavaum Manuel da Costa. 
Dizia o doutor Bernardes, seuphysico-môr : 
Cure-o João Jacques que sabe o que lhe 
f^z, e Manuel da Costa que sabe o que 
dle fez.1, Idem, Ibidem, p. lõl.— (.(.Es- 
tando n'este sitio chegou uma canoa, e nos 
entregou uma carta, que se dizia vir da 
'Cidade, Não vinha assignada. O que con- 
tenha era dar-nos uma conta do que ha- 

escandaloso naquelle rio. Similhantes 
papeis não se prezam nem se desprezam. 
Não se prezam, porque trazem a presum- 
Çtto de que a vingança rebuçada na capa 
^0 zelo esconde a cara / nem o impio quer 
o nome conhecido nem 6 nome que se es- 
f^reva. 8aiba-se (dizia Santo Antonio de 
^adua) o nome do pobre Lazaro; mas não 

ponha em papel o nome do rico ava- 
i'('nto.n Idem, Ibidem, p. 211. 

Nestas ai-mas somente confiado 
Partio, Amor, voando, 

E ou a suspifar acostumado. 
Lhe disse suspirando: 

Aqui te espero, Amor, nestes retiros : 
A victoria segrura ; 

Mas olha bem, que são os meus suspiros 
Suspiros sem Ventura. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 137. 
Nunca os olhos da estrada levantava, 
(Que isto só faz quem lisamente adora) 
Quando por estes campos encontrava 
No caminho da fonte outra Pastora : 
Se aqui alguma vez te nào achava. 
Te esperava saudoso de hora em hora ; 
E só quando chepavas, e eu te via, 
Graças a Deoa ! Comigo então dizia. 

IDEM, IBIDEM, p. 147. 
ao torpe, e tostado continente 

Da inculta Abylla, que vá já tirando 
O pérfido turbante reverente. 

IDEM, IBIDEM. 
Quem to arrancou da minha companhia ? 

{Dizia suspirando) 
Se acordado gozar-to não podia, , 

Porque ao menos sonhando 
Me não durou mítis tempo esta alegria ? 
Oh quem pudera, amada Tirce, achar-te 

Outra vez nos meus braços ! 
Mas como de hum Pastor, para apertar-te, 

São indignos os laços, 
Usou talvez comigo Amor desta Arte. 

IDEM, IBIDEM, p. 303. 
Ríramos hoje nós, degenerados, 
Tibios fieis, da emphatica resposta 
Do rigido Soeiro ; e tal inagano 
Haveria de spirito philosopho, 
Que impio mofasse do zeloso padre, 
H lhe ousasse dizer : Fora, bíirnardo ! 
Porem n'aquelles tempos de fe viva. 
Em que ao mais leve incrédulo resjiiro 
Tremenda excommuiihão tapava a bôcea, 
E em caso do mnis polpa, um bom milagre... 
•—Tempo SMncto, que nós não mais veremos ; 
Maldicta seja a ruim philosophia ! 

UAKIIET, U. UKAKCA, C. I, Cap. !). 
voL. n —137 

Maravilhou a todos o spectaeulo 
Inesperado : a timorata infante 
Cuida ja ver de mouras incantadas. 
De feiticeiras más, de lobishomes 
Tod'a a caterva em pêso a vir sôbre ella; 
E não ousava rezar b:iixo o credo, 
Nem < vude retro, Satana !» que dizem 
Nem sempre coisas más se vão com rezas, 
E ás vezes 6 peior, porque se assanham. 

IBIDEM, c. I, cap. 15. 

Que será? disse emfim um rumor surdo 
De vozes dos que tremaloj pararam, 
E observam com terror a luz estranha. 

IBIDEM, cap. IG. 
— Certo me espanta, 

Volve domNuno, o pagem da princcza : 
Certo me espanta este signal estranho, 
Que por velas de mouros o tomára 
N'outra paragem. Bem travado co'elles 
Anda o mestre dom Piiio, ,quc os deixasse 
Passar do Algarve aqui. Afe vos digo 
Que este é o proprio signal que usa cm seu 
Aben-Afan. (campo 

IBIDEM. 

Todas do eeu e terra as potestades, 
Quem nos uniu assim, que força ?... 

— A minha 
Disse uma voz solerane e retumbante, 
Que estremeceu nos timidos ouvidos 
Da donzell.i christ in, como estremece 
O som do bronze conductor da morte. 

IBIDEM, C. IV, cíip. 8. 
Oh ! quem vê hoje na ponteada casa 
De apeniltada, esguia casaquinha 
Brilhar a mesma Cruz, symbolo d honra. 
De patriotismo egloria, que pendôra 
D'!iureo colliir em peitos d'iiço duro. 
Peitos que sem pavor por entre selvas 
De lanças, de azagaias se arrojavam ; 
Quem as vô hoje, a Cruz sancta de Christo, 
Pendão de gloria que guiou no Oriente 
Castro, Alboquerquo e Vasco—a roxa Espada 
Do Sanctiago que arvorou as Quinns 
Nos castellos do Algarve—penduradas 
Pelas libres da infancia e da injustiça... 
Quem do sua nobre origem cogitando. 
Ousará do dizer: São cavalleiros, 
Sào portuguezes cavalleiros esses ? 

IBIDEM, e. VI, cap. 2. 
— Mas se incantada a infante diz dom Paio, 
Co moiro está, que vale guerra e sangue 
Para a cobrar ?—A tudo se ha provido 
Nuno volveu : com elrei quem sabe. 
Té uns formosos paços, onde a infante 
So com Aben-Afan entrar podcram, 
E que súbito os paços se sumiram. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, Cap. 10. 
Com fúria os olhos,n'um arranco horrível : 
—O que queres de mim lhe disse: mestre ? 
Es tu frei Soeiro ? 

—Não. 
—Nào es frei Soeiro ! 

Quem es tu pois. ? clamava el-rei pasmado. 
Frei Gil tornou :—Responde. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, Cap. 15. 
Mas os extremos sons dos lábios rompem, 
O sol se obscureceu ; medonha noite 
Cai sobre o ceu, como um funereo manto 
Sôbre a urna cinerea ; estala um raio, 
Com vivido lampejo fere as nuvens, 
E horrisono trovão nos ares brama, 
—Voto fatal ! estremecendo disse. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CRp, 11. 
Dizei-0 vós, quando a explosão primeira 
Do faxo se exhalou, que amor o accende ? 
Culpa 6 do amante se em quieto fogo, 
Mais tranquilla a paixão no peito lhe arde V 

IDEM, IBIDEM. 

— Que lhe diz, quem lhe diz que... 
isto é, sobre o que se funda, quaes sSo 
as razoes que tem para affiançar que... 

— O mesmo modo de dizer e n'outro 
sentido com referencia á pessoa que falia 
e exprime uma conjectura, uma suspei- 
ta. — E quem me diz que ê o auctor do 
attentado ? 

— Dizer um segredo, revelal-o. 
— Dizer injurias, injuriar. 
— Dizer o seu pouco e o seu muito, 

queixar-se dos seus males; dizer o que 
tem a dizer contra alguém ou em abono 
proprio. 

— Dizer a verdade a alguém, dizer-lhe 
sem rodeios os defeitos que tem. 

— Dizer a sua opinião, o seu pensa- 
mento, exprimir a opinião que se tem, o 
que se pensa. 

— Sem dizer palavra, sem pronunciar 
uma palavra, sem protestar. 

— Bem lh'o tinha eu dito, cspecie de 
censura que se dirige a alguém por não 
ter dado ouvido a um aviso do que lhe 
ía succeder. 

— Dizer a buena dicha, predizer o fu- 
turo, principalmente por pretendidos pro- 
gnosticos tirados das linhas da m3o, do 
dia do nascimento, etc. Vid. Buena-di- 
cha. 

— Tenho um dedo que m'o diz, diz-se 
ás creanças do que se soube por meios 
que ellas ignoram. 

— Dizer, tomado absolutamente. — E, 
como diz, o caso. 

E hum Gil... hum Gil... hum Gil... 
(Que maretentiva hei !) 
llum Gil... já não direi : 
Hum que não tem nem ceitil. 
Que faz os ai tos a elrei, 
í;ile me fez, 
E tirou de minha aquella, 
Muito inda em que me pez, 
Que entrasse ca na capellii 
Previcar hum antreinez. 

GIL VIC., AUTO PAST. rOUT. 

E como a vi, como diço, 
Saltou tal tremor comigo, 
Porque elle reluzia, 
Que estava se fugiria ; 
Tal claror tinha comsigo. 

IDEM. míDEM. 

Nem porque o sagaz e bom caçador 
Se veste no boi por caçar perdizes, 
Não he elle boi, como tu dizes. 

IDEM, AUTO DAIIISTOEIA DE DEUS. 

— Como dizem, como lá diz ou dizem; ~ 
que dizom, como ó do costume dizer-se, 
como é proverbial, como reza o provér- 
bio.— (íE se comprio aqui o exempro que 
dizem, que quem seti cam quer matar, 
raiva lhe poem nome.n Fernâo Lopes, 
Chronica de D. Fernando, cap. 101. — 
(íPortanto, senhor, fazei-m^ mercee, que 
vos vades sempre polo fio da gente, e co- 
mo Ia dizem errar antes com os muitos, d 
Jorge Ferreira do Vasconcellos, Eufrosi- 
na, act. i, sc. 1.—«O Ttc he castelhano; 
e por isso que elles o citem carinhoso, co- 
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mo Ia dizem, he palavra muito de pra- 
ça.i> Francisco Manoel de Mello, Carta 
de Guia de Casados. — nOu ospedes ou 
ospedas avemos nós oje de ter (como di- 
zem) bona xira.» Antonio Ferreira, Bris- 
to, act. IV, SC. 6. 

— Como diz o outro, como o outro que 
diz, locuções que eqüivalem a: como se 
diz, como diz o provérbio. 

Poeticamente: Disse, diz, põe-se no 
fim d'uma narraçàio, d'um discurso. 

— Quando citando um discurso, pala- 
vras textuaes, se intercala o verbo Dizer 
o sujeito segue sempre o verbo. — Não 
creio, diz Paulo, que... 

— Disse, pronuncia-se no fim d'um 
discurso para indicar que o orador nada 
mais tem que dizer. 

— Dizer hem, fallar d'um modo con- 
veniente, exprimir-se com bons termos ; 
ter razào nas suas palavras. 

— A arte de dizer bem, a eloquencia. 
— Dizer bem de alguém, louval-o, fal- 

lar de suas boas qualidades. 
— Dizer censurar, vilipendiar, vi- 

toperar ; amaldiçoar. — «Aperfiar e es- 
carnecer, e dizer mal, he huma grande 
barreyra de néscios.n D. Joanna da Ga- 
ma, Ditos da Freira, p. 44 (ed. de 1872). 

— Dizer mal da sua vida, amaldi- 
çoal-a; queixar-se d'ella. 

— Ter escripto, apresentar escripto, 
enunciar por escripto. 

ProQ. Diz um texto cio Decreto... 
Uiaho Entrae, que ca se dirá. 

OIL VIC., AUTO DA BAllCA DO INF. 

— a Basta, quaesquer que foram, se em- 
barcaram pera Ooa, onde foram recebi- 
dos com a mór pompa, e apparato fune- 
ral que pode ser, e depositados na Capei- 
la mór da Sé Matriz na parede da parte 
do Evangelho, aonde estam com huma for- 
mosissima pedra de mármore mui bem la- 
vrada, e com suas armas, e letreiro, e em 
sima outra pedra mais pequena, que tem 
hum letreiro, em que diz, que o Summo 
Pontífice concede grandes perdões a toda 
a pessoa que rezar hum Pater noster, e 
huma Aoe Maria.y> Diogo do Couto, Dé- 
cadas, IV, Liv. viii, cap. 2. — <1.0 padre 
Carboni mandou logo jazer um painel, e 
o poz no seu cubiculo em Santo Antão com 
letreiro que dizia: Morreu ás mãos dos 
barbaras. O caso é que o martyr estava 
vivo como lhe segurou o portador da nova, 
contando que se achára na hulha, sem se 
interessar n'ella; mas sabia que embru- 
lhado em lençoes de, vinho escapára.» Bis- 
po do Grão Pará, Memórias, p. 98. 

— Enunciar por escripto fallando de 
pessoa. — Jjiz Jíujf on no seu tractado dos 
Mammiferos..,. 

Diabo Ora pois, entrae, veremos 
Q(ie diz lii nesse papel. 

Cor. R onde vai o batei? 
Diabo. No luferno vos poremos. 

OIL VICKNTK, AUTO DA BAItCA DO INF. 

— Nomear, chamar, classificar de.— 
Este acontecimento, disseram-no prenun- 
cio de grandes cafastrophes no estado. 

E no deleite infando intorpecer-llie 
Alma, sentidos, coraçào, ea... honra ! 
—Tal em cheiroso banho aspide amigo 
Voluptuoso suicida applica sía veias ; 
Tal perde a vida em binguido lethargo, 
Que, a.ão transe de morte, mas tranquillo 
Adormecer de vida, e socegado 
Antes dirás repoiso de existencia. 

GAERETT, D. BRANCA, C. II, Cap. 19. 
— Recitar, ler, pronunciar. — Dizer a 

lição. 
— Em termos de theatro.—Dizer bem, 

declamar bem. 
— Em termos da egreja.—Dizer mis- 

sa, celebrar a missa. 
— Dizer as vesperas, cantal-as. 
— Termo de Musica.—Dizer bem uma 

phrase, um recitativo, cantal-os bem. 
— Dizer um trecho, executal-o. 
— Contar, narrar, descrever. — nPero 

Manda que dizem que foi sepolo do De- 
mo.v Livro de Linhagens, p. IfJO. — «E 
passadas grandes duvidas, epalavras, qua- 
si a rogo delles deu o Emperador licença, 
que viesse este Cavalleiro Solitário de que 
já tinhaõ grande noticia, e alguns delles 
havia alli, que sentirão a força de seus 
encontros, assi como Clarimundo, e por- 
que atrás onde o elle venceo dissemos, 
que em outra parte vos dariamos conta de 
quem era, e a causa porque se chamava 
Amor; será agora, pois faz ao caso. ri 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 14.— 
a Porque assim alli mais que com os ou- 
tros lhe era necessário, andando tão vivo, 
como se então entrára de novo: mas isto 
nem al lhe valia, que Dramusiando, além 
de mui esforçado e forçoso, como se em 
outro lugar disse, era tão manhoso em 
tudo, que em nada lhe fazia ninguém 
vantage.í) Francisco do Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 39. _ porque 
seria largo de contar dizer o que cada 
um per si passou, o não Jaço, pois como 
já disse atraz, seria gastar o j>apel em 
obras alheias, e deixar as de quem o livro 
tem o nome. Porém porque uma batalha, 
em que os mais delles juntamente se acha- 
ram, é das principaes e mais famosas 
causas, que naquelle tempo succederam, 
dir-se-ha aqui a maneira delia; que dei- 
xar de o fazer seria erro.» Idem, Ibi- 
dem, cap. 37. — (íSaber-m'-heis dizer, 
disse o outro, onde ache um cavalleiro, 
que traz as armas como estas minhas, e 
no escudo em campo branco, um Salvage 
com dous liões 2'or um trella.v Idem, Ibi- 
deni, cap. 24. — «.Estando ambos orde- 
nando nossos concertos, nos vierão dizer 
grão pressa, que andava Lionardo ás cii- 
tiladas com um rafionaz, que aqui anda.» 
Antonio Ferreira, Bristo, act. iii, sc. 7. 

Alem d'isso, o que a tudo emfim me obriga, 
E nào poder mentir no que disser ; 
Porque de feitos taes, por mais que diga, 
Mais me hade ficar inda por dizer; 

Mas, porque n'isto a ordem leve e siga, 
Segundo o que desejas de saber, 
Primeiro tratarei da larga terra, 
Depois direi da sanguinosa guerra. 

cAM., Lüs., c. III, est. 5. 

Que particularmente ali lhe désse 
Informação mui larga, pois fazia 
N'isso serviço ao Rei, porque soubesse 
ü que n'este negocio se faria. 
Monçaide torna : Posto que eu quizesse 
Dizer-te d'isto mais, não saberia; 
Somente sei, que é gente lá de Hespanha, 
Onde o meu ninho e o sol no mar se banha. 

IDEM, IBIDEM, c. VII, eSt. 68. 

— «E tornando ao Governador, que, es- 
tava em Baçaim, continuando nas obras 
da fortaleza, sendo já o mez de Março, 
lhe deram cartas de D. João Pereira Ca- 
pitão de Goa, em que lhe dizia, que o 
Idalcan tentava novidades, e que fazi^ 
prestes capitães pera mandar sobre 
terras de Salcete, que devia acudir áquc^' 
Ias cousas.T) Diogo do Couto, Décadas, 
IV, Liv. IX, cap. 3. — «Hamau Paxà 
(como hiamos dizendo) tanto que teve no- 
vas da tomada de Chitor, tomando aqu^^' 
Ia affronta muito á sua conta, partio log^ 
da Cidade do Deli com trinta e sinco mil 
cavallos, e tomou o caminho de Chitor 
apressadamente, cuidando que ainda 
achasse Soltão Badur. Pelo caminho 
foram acudindo vassallos, com que 
fez o numero de sessenta mil cavallos / ^ 
chegando a Chitor sotibe que estava 
Soltão Badur, e logo lhe poz cerco.» IdenJ» 
Ibidem, cap. 5. —iQue na Cidade 
Meliapor joi perguntado por cousas do 
Santo em huma inqurição, que ElRey D' 
João mandou tirar da vida, morte, e W®' 
lagres deste Santo, em cujo testemunho 
diz o Bispo estas palavras:» Que haviO' 
quinze annos que estava naquella Cidaà^ 
de Meliapor, e que ouvira dizer a 
tos Christãos, e Gentios velhos de Bisnd' 
ga, e em Babilônia, donde era naturdh 
que o Apostolo S. Thomé Jora envicí^" 
j)or Deos Nosso Senhor a estas partes 
Índia em companhia de Judas Thadd&Ot 
e que foram ter a Babylonia, e que 
se passáram atravez de Baçorá a hui^ 
terra chamada Calacadaca, onde S. 
das ficara.» Idem,Ibidem, Liv. x, cap- 
— <íE com o que Jorge Alurez lhefoy con- 
tando d'elle, e dizendo per toda a viag^^ 
das cousas de nossa santa fé, já desejO''^ 
o sagrado bautismo.» Lucena, Vida de o- 
Francisco Xavier, Liv. v, cap. 19. 

Dizei-me, 6 fadas que inspiriies meu cantO) 
Kspiritos das lobregas cavernas, 
Que á meia noite volteaoa d'entôrno 
Dos tumulos co'as nziis membranosas, 
Dizei-m'o VÓ3 ; com que fataes palavras, 
l'or (jue terríveis rito» se prepara 
No arraial portuguez o formidável 
Incanto em que impeiihou suas artes tedas 
O Babio Gil, d'alta scieucia inestrc. 

GAKKETT, D. BBANCA, C. X, Cflp. P'- 

— Poeticamente : Musa diz a cólera de 
Achilles. 
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_ Julgar, — pensai-. — Que se dirá de 
similhante acto f — Que dizem por ahi 
de mim? 

— Quem o diria ? — Quem tal diria ? 
Modoa de dizer que eqüivalem a ; quem po- 
deria imaginal-o, suppõl-o, conjectural-o? 

— Não saber o que dizer, o que ha de 
dizer, estar embaraçado, enleado. 

_ — Dirias, diraisi/tíe, supporieis, suppo- 
neis, imaginarias, imaginarias etc., que. 

Dirias que a terra era um immenso 
vulcão. — Dirias que o céo se desfazia em 
agua. 

— Advertir, prevenir, avisar, ordenar. 
— «Morrendo o Senhor do preito, ante que 
a lide seja contestada com seu Procura- 
dor, loguo espira o poderio de sua procu- 
'''açaõ, e cessa em todo seu Officio em tal 
guisa, que naõ pode mais hir pelo jeito 
em diante : e se o Senhor do preito morre 
depois da lide contestada, nom espira po- 
fem o Officio do Procurador, nem perderá 
de seu poderio cousa alguma, ante dize- 
Oios, que deve seguir o preito até que seja 
acabado, assi, e tam compridamente, como 
se o Senhor do preito fosse vivo, ainda 
?ue naò haja nova Procuraçaõ, ou man- 
dado de seus herdeiros.y> Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. iii, Tit. 23.— «Outro sy 
dizemos, que se o Procurador morresse 
flníe da lide contestada, espira com todo 
seu Officio; e se morresse depois da lide 
contestada, seus herdeiros poderam axabar 
o preito, que o Senhor houvesse começado, 
se esses herdeiros forem homens entendi- 
dos, e Letrados, em tal maneira que o Se- 
nhor do preito seja delles contente.»Ibidem, 
Tit. VIII, § 1. — «Oiííro«3/Dizemos, queso- 
^re preito, que pertença á prol cõmunal da 
terra, meter paz ou treguoa amtre os ho- 
meens, ou estabelecimento de Cavallaria 
pera guarda da terra, ou escramento de 
Ladrões puhricos que teem caminhos, e dos 
tredores, podem os Juizes ouvir, e livrar; 
porque segundo que disseraõ os Sabedores 
o,ntiguos, amiguos de iJeos sam os que os 
iniiguos de Deos matam em qualquer tem- 
Po.y) Ibidem, Tit. 36, § 8. — «E vista 
per Nós a dita \Ley, declarando e limi- 
tando em ella dizemos, que sem embargo 
delia seer local, a saber, na Cidade d E- 
i^ora, se guarde geeralmente em todos nos- 
sos liegnos, quanto tange aos appellidos, 
® saidas aos arroidos. E quanto he aa 
parte, em que a dita Ley manda e defende, 
2we os Alquaides Moores nom eonsentam 
nem dem licença a alguuns seus homeens, 
que com elles viverem, ou a elles forem 
acostados, pera trazerem armas, aalem 
daquelles, que lhes he hordenado que as 
ajam de trazer, e bem assy aos Alquaides 
pequenos ; mandamos, qxiejjor quanto agora 
as armas nom som defesas, salvo em cer- 
^os casos, e pollo j^resente a dita Ley em 
ellas nom piode aier lugar, se ao diante 

alguum temj>o as armas forem de- 
fesas.d Ibidem, Liv. v, Tit. 71, § 6. 

*Outro sy Mandamos a esses Juizes, 

que saibam se esses Fidalgos per sy, ou 
per outrem fazem novamente tomadas, ou 
malladias, ou comedorias ou outras hon- 
ras, ou tomam jurdiçoocs em todos estes 
Jidqados, ou coutão rios, e se estendem 
mais os coutos antigos do que soyam d'a- 
ver 00 tempo de Nosso Avoo, e saibão bem 
a verdade de como se faz, e no-lo enviem 
dizer todo pelo meudo espe.cificadamente, 
e Nós mandaremos sobre ello Jazer aquel- 
lo, que Nossa mercee for.i> Ordenações 
Affonsinas, Liv. i, Tit. 25, § 7. — «Le- 
vou-o nos braços, tapando-lhe logo a boca 
pera que não gritasse, e assi nos ares foi 
levado á praia, e embarcado no batei, que 
estava muito prestes. E tomando o remo 
na mão, se foram caminho do não, e apre- 
sentáram o Mouro a Nimo da Cunha, que 
lhe mandou dizer que não houvesse medo, 
que não queria saber mais delle, senão se 
havia remedio pera tirarem dalli aquel- 
las nãos.» Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VI, cap. 1. 

— Offerecer, propor. —Já lhe disseste 
o preço? 

— Exprimir, fallando das cousas a que 
se attribue uma expressão. 

Nenhum signal nos dii se 6 elle 
Rompe do coração e accode aos lábios. 
Não fallavam, mas dii tudo o silencio, 
Diz mais que as fallas ; mudos se percebem, 
Mudos se iutendem, mudos se respondem, 
Nem tem mor eloquencia a natureza, 
Quo a mudez, que o silencio dos amantes. 

QAKBETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 4. 

— Presagiar, fallando do coração. 
— Olhos que não dizem nada, olhos 

sem expressão. 
— Não dizer nada ao coração, ao es- 

pirito, não os tocar, não os commover de 
modo algum. 

— Não dizer nada, diz-se das palavras 
que não têm sentido, nem significação, e 
também das pessoas que empregam essas 
palavras. 

— Querer dizer, fazer entender, insi- 
nuar, pretender, fallando das pessoas. — 
Que por elle dizer na sua?—Que querem 
elles dizer com aquellas palavras ? 

—Denotar,fallando.— Que querem dizer 
estas andadas?—Que quererá dizer aquel- 
le signal no céo? 

— Significar.—Que quer dizer esta pa- 
lavra ? 

— A palavra Gott em allemão quer 
dizer Deus. — oA este nasceo hum Jilho 
com as mãos fechadas, e abrindo-lhas lhe 
acháram dentro postas de sangue; pelo 
que lhe puzeram nome Ogus, que quer di- 
zer abrir. Este teve seis filhos, e o mais 
velho se chamou Gun, que foi o primeiro 
que começou a governar.Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. x, cap. 1.— <iTo- 
mando titulo de Can, a que commummen- 
te chamamos Cão, que antre elles quer 
dizer Senhor, ficando-se chamando Gun- 
chan. Este teve muitos filhos, e o que lhe 
succedeo na governança se chamou lliel- 

Dux-Chan, que quer dizer em sua lin- 
gua EstvcWa, por ser formoso : eaffirmam, 
que nasceo com huma na testa. A elle suc- 
cedeo seu filho Mungel Chan, e a elle seu 
filho 1 anguis Chan, e apos elle succedeo 
seu filho Jlil Chan.11 Ibidem.—«.Neste 
officio de salteador foi ferido em huma 
perna de que fcou aleijado: e porque na- 
quella lingua, langar, quer dizer manco, 
lhe chamáram Tamur Langar, e vindo-se 
a adulterar este nome, lhe chamaram Ta- 
morluo.» Ibdem, cap. 2. 

— Achar que dizer, achar que censurar. 
— No estylo elevado: Que digo eu ? 

especie de volta sobre si, de aggravação, 
de transição. 

— Loc. ADV.: A dizer verdade, di- 
zendo a cousa como ella 6. = O modo de 
dizer usual—a dizer a verdade—é incor- 
recto, porque verdade é aqui empregado 
advcrbialmente. Compara-se o francez: 
á dire vrai. 

— Por assim dizer, locução que tem 
por fim attenuar uma expressão, para 
justifical-a. — Portugal é, por assim di- 
zer, uma nação cadaver. 

— Digamoi-o, emprega-se quando se 
quer dizer alguma verdade desagradavel. 
— O estado intellectual d'este paiz, diga- 
mol-0, é miserável. 

— Não ha que lhe dizer, locução que si- 
gnifica que uma pessoa, uma cousa, não 
oíFerece motivo para censura. — Esta mu- 
lher tem um comportamento exemplar ; não 
ha que lhe dizer. 

— Seja dito passando, exprime-se que 
se menciona uma cousa só a proposito 
de outra, ou quo se faz alguma leve 
queixa, alguma leve censura em poucas 
palavras. 

— O que está dito, está dito, isto 6, a 
palavra dada será cumprida, 

— Sou eu que o digo, especie de aífir- 
mação. 

— Olhe o que eu lhe digo! especie de 
ameaça. 

— Dizer uma cousa por outra, mentir, 
faltar á verdade ; contradizer-se. 

— Dizer pela boca pequena, dizer em 
segredo, dizer a occultas. 

_ Dizer a alguma mídher com algum, 
dizer que ella tem mancebia com essa 
pessoa. 

— Dizer a vozes, clara, energicamente; 
publicamente. 

^ Não dizer cousa com cousa, contra- 
dizer-se a cada passo j tresvariar, mostrar 
nas palavras desarranjo da inteíligencia. 

— Tem que se lhe diga, diz-se de uma 
cousa difiicil de fazer ou de entender.— 
A lingua sanslcrita tem que se lhe diga. 

— Dizer e dizer, fazer o que se diz, 
serem as acções conformes ás palavras. 

— Dizer com, harmonisar-se cora ■ cor- 
responder aj ficar bem comj ter congruên- 
cia com.—Este chapeo diz bem com o ves- 
tido. Não dizem aa palavras com aa 
obras. 
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— Dizer a alguém, estar á sua feição, 
ficar-lhe bem.—Esta cor não diz a Amé- 
lia. 

— Aproveitar, ser util.—Disse-lhe lem 
o estudo. 

— Aquém tu o dízes, etc., locução que 
exprime que o que falia sabe, conhece, 
experimentou tam bem como qualquer 
outro aquillo de que se tracta. 

— Como quem diria, locução familiar 
que eqüivale a: uma especie de.—Era, 
como quem diria, um gigante de pedra. 

— LocuçSes jurídicas antigas.— Dizer 
ás testimunhas, dizer aos dictos, pôr-lhes 
contradictas. 

— Dizer de facto, e de direito, allegar 
o facto e o direito. 

Se estes competidores 
querem seguir este feyto 
ordenem procuradores, 
<5c diguam de seu direyto. 

cANc. DE EEs., tom. I, p.31 (cd. dellanib). 

— F. refi. Dar-se, fazer-se passar 
por.— Diz-se filho do marquez. — Diz-se 
doente. 

—Allegar que é ou está.— O reu dis- 
se-se allucinado. 

— Dizer-se, ser dito.— lEno meio posto 
no ar sobre uns esteos de jaspe, estava um 
chafariz grande de muita agua, que saia 
polas bocas d'uns meninos de cristal, de 
que o chafariz era cercado: e o pateo de 
todas as partes era occupado de aposen- 
tamentos reaes e mui bem obrados, cousa 
muito pera ver, e ser povoado d'outra 
gente. E, segundo se diz, aquella fora 
uma casa de caça, que os reis d'Irlanda 
álli fizeram antigamente, e depois o pai 
deste gigante, que se chamava Tromazor, 
a tomou por força, e fez nella aquellas 
torres, com que sempre a defendeu.d Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 87.— «Pois disse o philosopho, em 
que cõsiste logo a verdadeyra philosophia. 
Será, respòdeo o ermitam, longo de contar 
o que sinto nesta parte: & por isso será 
melhor callar, que dizer pouco, no que 
se não pode dizer senão em muito. Não 
ha cousa no mundo, disse o còpanheyro, 
que eu agora mais folgara de ouuir, que 
em que consistia a verdadeyra philoso- 
phia.v Heitor Pinto, Dialogo da Verda- 
deira Philosophia.—íi^oí equivocação: é 
Dedicatória. Succedeu-me o que a um guar- 
dião de S, Francisco. Lia um frade ao 
refeitorio a Chronica do padre Esperança ; 
e como lá se diz «no convento da Concei- 
to de Mathosinhosv o corista, que era 
de Lesta, não levava á paciência que fi- 
cando no destricto d'este logar se lhe não 
désse o titulo. Lia: uno convento da Con- 
ceição de Lessat. O guardião dizia : Não 
é Lessa, é Mathosinhos.t Teimaram seu 
pedaço de tempo, cada um pela parte que 
lhe tocava. Eu sou dócil: accommodo-me 
logo.t Bispo do Gr2o Pará, Memórias, 
p. 48. 

E em vào, para paga-los ofFrecia 
A venda de seus prédios, ou seus fructos ; 
A pezar da Kazão, e da justiça, 
Com publico pregão excommungado : 
Bem que dizer se delle se nào possa 
Que de Herodes A féra tyrannia, 
Nem se quer escapou por innocente; 
Pois só, d'uma pennada, a muitas almas 
Tem feito as margens ver do Stygio Lago. 

DIHIZ DA CRDZ, UYSSOPE, C. VI. 

Pode ser, que a belleza rigorosa 
Dô causa tanta vez a que se diga, 
Que não ha formosura venturosa. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 203 (3." Cd.). 

— 8. m. O que alguém diz; maneira 
d'exprimir-se, (i'escrever, estylo, etc. — 
O dizer d'este orador é fácil, correcto, ele- 
gante, persuasivo. 

— O meu dizer, a minha opinião, o 
meu modo de pensar, o meu parecer. 

— PI, Ditos satyricos, murmurações, 
apodos, motejos com que se desacredita 
alguém atacando e ridicularisando. 

DIZIDÔR, s .m. A pessoa que diz cousas 
ingenhosas o discretas, que abunda em 
dictos sentenciosos. 

— Metejador, que diz agudezas. 
— Improvisador, que recita d'impro- 

viso. 
DÍZIMA, s. /. (De dizimo). Imposto 

que eqüivale á décima parte.—A dizima 
do pescado.—Dizima do valor das causas 
na chancellaria, 

— A dizima do pão, do vinho, etc. 
— A dizima nem sempre representava 

a décima parte d'uma cousa. Antigamente 
chamava-se dizima aos dous por cento so- 
bre o pão exportado para fóra do reino; e 
algumas vezes também a dizima era mais 
do que Yio do genero ou cousa que tinha 
de ser dizimado. — «.E porque nossa teen- 
çom he a dita saca seer vedada o mais 
que podermos, e que nom sejamos per tan- 
tos, nem assy amiude por ello requerido, 
acordamos com os Ifantes Dom Pedro, e 
Dom Henrique meus Irmaãos, e outros do 
nosso Conselho, que daqui em diante qual- 
quer pessoa, que nos saca do dito pam, e 
gaados requerer, e lhe nos outorgarmos, 
que nos pague a dizima do que. assy per 
bem delia pera fora dos ditos nossos Re- 
gnos levarem, como ataa aqui pagavão, a 
saber, de cincoenta huum: e per esta gui- 
sa entendemos que a dita saca será re- 
freada, quando os que a requererem vi- 
rem que am de pagar dello dizima.» Or- 
denações Affonsinas, Liv. v, Tit. 48, § 4. 
— «.Porem vos mandamos, que da feitura 
deste Alvará en diante vós assy façades 
por nos recadar a dita dizima de todallas 
ditas sacas, que passarem; e mandes re- 
gistar este Alvará no nosso Livro da Chan- 
cellaria por renembrança da dita detre- 
minaçom, que sobre esto demos: e al nom 
façodes.n Idem, Ibidem, § 5. — aSe al- 
guuns dos nossos Vassallos fogirom da 
Armada, ou ficarom na terra sem neces- 
sidade lidema, ou sem licença, mandamos 
que tejam logo tirados de Vassallos, e tor- 

nem as conthias que levarom, e tornem o 
soldo qxie levarom em dobro, e seja pera 
o que o acusar; e que nom ajam daqui 
em diante Officio nenhuum nosso, nem do 
Concelho, e servam nos encargos do Con- 
celho, como os que nom som Vassallos nem 
priviligiados; e a dizima seja pera nos.» 
Idem, Ibidem, Tit, 83, § 8.— «Be al- 
guuns Beesteiros de cavallo, ou de conto, 
ou Galliotes, ou Apurados fogirom da 
Frota, ou jicarom em terra sem necessi- 
dade lidima, ou sem licença, mandamos, 
que taaes tornem o soldo em dobro a aquel- 
les, que os acusarem, e vaaõ servir a Ce- 
pta hum anno,semavendo outro soldo, sal- 
vo o mantimento, que he hordenado qií^ 
lhes dem; e se nom forem aa dita nossa 
Cidade de Cepta despois da publicaçom 
da Hordenaçom a cinquo mezes, manda- 
mos que percam sua meetade dos bcens, 6 
sejam pera o que os acusar, e a dizima 
seja pera nos.d Idem, Ihidem, § 10.— 
tSe alguuns escusarem alguuns dos que 
auiam d'hir na Armada por doentes, e o 
nom eram, ou os Capitaaens os pozerom 
fora das gallés, ou navios, em que os nos 
mandassemos hir, e os fezerom ficar em 
terra, mandamos, que se os Capitaaens, 
ou outros alguuns os escusarom malicio- 
samente, que piaguem o soldo, e a con- 
thia em dobro; e mande Ia outro em seu 
lugar daquelle, que assy escusarom, aa 
sua custa, o qual serua huum anno em 
a dita Cidade, como suso he declarado; 
e este soldo, e conthia aja aquelle que o 
acusar, e lho provar, e a dizima seja pera 
nós. D Ibidem, § 11.— «8e alguuns jicarom 
em a nossa Cidade de Cepta per nosso 
mandado, ou por demazias, e fogirom 
delia ; ou se partirom delia sem licençCíj 
0 nom leixarom outros por si, mandamos 
que taaes percam sua meetade dos beens, 
por quanto a outra meetade he da molher, 
se a tever, e se a nom tever, perca seus 
beens, e raizes; e os beens sejam pera 
quem os acusar, e servam huum anno em a 
dita Cidade continuadamente nem lhes dan- 
do soldo, sollamente dandolhes o manti' 
mento: e a dizima parte seja pera nós.n 
Idem, Ibidem, § 12. 

— Termo de Arithmetica. Os números 
decimaes.—Números cie dizima, os deci- 
maes.— Dizima continua.—Repartir di- 
zima. Vid. Dizimo, e Décima. 

DIZIMAÇÃO, s. f. (De dizima, com " 
suffixo «ação»). Acção de dizimar. 

— A cousa dizimada. 
DIZIMADO, part. pass. de Dizimar. D® 

que se pagou ou cobrou dizima. 
— Dado como dizima ou dizimo. 
— Figuradamente : Desfalcado, sone- 

gado, a que se roubou uma pequena parte 
do todo.—Receber um presente dizimai® 
pelo portador. 

— Termo de Militar. Castigado, tirando 
de cada dez soldados um, á sorte. —O re- 
gimento, que se tinha amotinado, foi dizi- 
mado. 
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■—Libras dizimadas. Diz-se d'aquellas 
que eram precizas dez para fazerem ou 
eqüivalerem a uma das antigas. Isto em 
■^irtude d'uma lei promulgada por Dom 
João I, em 1399. 

DIZIMADÔR, s. m. (De dizima, com o 
suffixo «dôn>). O que cobra dizima, ou 
dizimo: dizimeiro. 

DIZIMÁL, adj. 2 gen. (De dizima). Ter- 
mo de Arithmetica. Decimal. 

dizimar, V. act. (De dizima). Cobrar 
^ dizima ou o dizimo, tomar a décima 
parte. 

■—Termo de Militar. Castigar de cada 
dez um, quando sào muitos os culpados, 
sendo tirados á sorte. 

— Figuradamente: Furtar parte d'al- 
guma cousa, sizar, desfalcando, ou so- 
negando parte do que se havia de entre- 
gar. 

— Pagar dizima.— <í8e a parte vence- 
dor em custas for mercador, e fezer certo, 
jwe dizimou esse anno, que o preito veen- 

pam em alguumas das Alfandegas; 
OM se for Moedeiro, contem-lhe custas de 
^dssallo, a saber, oyto reaes por dia: e 
^stas mesmas custas contaram aas molhe- 
^es de cada huum dos sobre ditos, se por 
VJ trautarem os feitos em vida dos mari- 
dos, comtanto que estas pessoas em este 
^^pitulo contheudas tenham, em durando 
os preitos, bestas suas de sella, d'albarda, 
6 venham em ellas aa Corte, e as tenham 

continuadamente, em quanto os feitos 
durarem ; e se as hi nom teverem, nom ave- 
'>'am custas, senom de piam,» Ordenações 
Aflonsinas, Liv. i, Tit. 44, §. 4. 

■—Dizimar-se, 'o. refl. Pagar o dizimo. 
Vid. Decimar. 

DIZIMARÍA, s. f. (De dizimar, com o 
suffixo «ia»). Logar aonde se depositava 
o dizimo ou dizima. 

DIZIMÉIRO, s. m. (De dizimo, com o 
suffixo «eiro»). Cobrador de dízimos ou 
dizima. Vid. Dizimador. 

Dízimo, a, adj. (Do latim décima^. 
Décimo, décima parte de um todo; uma 
das dez partes em que o todo pode ser 
dividido, ou considerado como tal. 

— S. m. Tributo que se paga de cada 
dez um, décima parte dos fructos que se 
pagavam aos paroclios, bispos, cabidos, 
etc., antes de serem extinctos em Portu- 
gal. 

— Dízimos maiores, os que consistiam 
eiQ vinho, trigo, etc. 

Dizimes menores, os que constavam 
de legumes, palhas, hervagens, etc. 

•—O dizimo pertencia exclusivamente 
classe ecclesiastica; em quanto que a 

dizima 6 puramente civil. 
DiZiVEL, adj. 2 gen. Que se pode di- 

^er, explicar, referir, exprimir. É cos- 
tume usar-se com a negativa.—O nume- 
''Oj a grandeza, o modo não é dizivel. 

D-LA-SOL-RÉ. Termo de JMusica pelo 
l^al se denota o tom de ré. 

Do. Contracção da preposição de, e o 

] artigo masculino singular o. Usa-se jun- 
to aos nomes masculinos, exprimindo to- 
das as relações inherentes ás duas pala- 
vras de e o, abstracção feita do e que foi 
absorvido no o. 

Ca meu coraçon nen é, 
Nem será, por boa fó, 
Senon do qu'eu quero ben. 

CANC. DK TKOVAS ANT., n. 1. 

Estando na ormida ante o altar, 
Ceroarou-m'as ondas grandes do mar. 

IDEM, IBIDEM, U. 33. 

E fiz seu mal, e do meu coraçon 
Por me vengar deles, c por al nom. 

TROVAS E CANTAKES, n. 9. 

— «Outro SS7/ usem para tudo sempre 
dos Privilégios, e das Indulgências, e das 
servidões dos Coutamentos a Nós, e aa 
nossa Ordem de Cistel outorgados da See 
do Apostoligo.» Documento de Almoster 
de 1287, em Viterbo, Eluoidario. — «Eu 
catsy e vy o tormento do meu poboo que 
hé em no Egipto.» Actos dos Apostolos, 
cap. 7, V. 34. — «E sacarom os ludeus 
do meeo daquella gente a grandes enpela- 
das huum homeem, que avia nome Ale- 
xandre. ^ Idem, Ibidem, cap. 19, v. 33. 
— (íAs costulnções do céo se mudam muy 
toste segundo o corimento do céo das pra- 
netas.v Livro de Linhageps, p. 188. — 
líEsta he rrenembrança dos Reys que ffo- 
ram destes Regnos de portugall e do al- 
guarue.ri Santa Cruz, Ghronica Breve, 
p. 22. — (lEsqueceramsse das mercees gran- 
des que a mim fezeste, e do Santo nome 
de Cristão, de que me gtiareceste.yi Fr. 
Joào Claro, Opusc., p. 204.—aNom furtes 
nenhua cousa do alheo, nem per onzena, 
nem per maa guanca.n Cathecismo, p. 
163, em Inéditos d'Alcobaça.— «Fero se 
em tal caso esse Almoxarife entender e ou- 
ver per certa enformaçom, que aquelle 
que fica vivo nom era marido, ou molher 
do que morreo, em tal caso elle deve re- 
querer aa Jtistiça do lugar, que faça in- 
ventairo per Tubelliam, ou Escripvam 
pruvico de todolos beens, assy movis como 
de raiz, que per morte do finado forem 
achados ; o qual inventairo assy Jeito, fa- 
ça demandar em nosso nome esses beens 
do morto a esse, ou a essa, que ficou vi- 
vo e emposse e cabeça de casal, ataa se- 
rem julgados per direito. E esse, que as- 
sy ficou em a dita posse, nom será tira- 
do delia, ataa que essa demanda seja fin- 
da per sentença de appelluçom, se arrei- 
gado for, ou der fiança abastante pera ello, 
no caso que arreigado nom seja.» Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. iv, Tit. 8, § 3. — vE 
se per morte do marido abintestado a mo- 
lher nom ficou em posse e cabeça de Ca- 
sal, porque nom vivia a esse tempo com 
elle em casa mantheuda, como marido e 
molher, em tal caso mandamos que seja 
logo feito inventairo de todolos beens, que 
per sua morte ficarom; o qual assi Jeito, 
sejam logo postos em socresto per conto 

e recado em maaõ d'homem fiel, ataa 
que achado seja per direito a quem per- 
teecem, e aaquelle, a que forem julgados, 
sejam lhe entregues, como fôr direito.» 
Ibidem, § 4.— (/.Segundo somos informa- 
do, estabelecerom os Sabedores antigos, 
que compilaram as Leyx Imperiaes, que 
se algum home vendesse huma casa, ou 
herdade, ou qualquer outra cousa de raiz, 
a qual ao tempo da venda ja tinha arren- 
dada, ou alugada a outrem por tempo, que 
fosse menos de dez annos, nom he o dito 
comprador theudo de manteer o dito con- 
tracto d'aluguer, ou arrendamento ao di- 
to rendeiro, ou, alugueiro, mais podelo-á 
com Direito demandar e constranger, que 
lhe leixe a dita cousa sem embargo do 
alugamento, ou arrendamento, que lhes 
foi feito: saluo se no dito contrauto de 
compra e venda foi acordado antre aa 
partes, a saber, comprador, e vendedor, 
que o dito comprador mantenha ao alu- 
gador, ou arrendador, o contrauto da ren- 
da, ou aluguer, que lhe assy foi feito pe- 
lo dito vendedor : ou se o dito vendedor no 
dito contrauto d'arrendamento, ou aluguer 
obrigou geeralmente, ou especialmente a 
dita cousa arrendada, ou aluguada ao 
dito rendeiro, ou, alugueiro, pera compri- 
mento do dito contraído; ca em cada hum 
destes casos sera o dito comprador theudo, 
e obrigado de manteer ao dito rendeiro, 
ou alugueiro o contrauto do aluguer, ou 
arrendamento, que lhe foi feito polo dito 
vendedor, sem outra nenhuma contradi- 
çom.D Idem, Ibidem, Tit. 43.— «Eainda 
que o meor de vinte cinco annos ouvesse 
impetrada Carta d'ElRey, per que fosse 
avudo por maior de vinte cinco annos, e 
lhe fossem entregues seus beens, nom se- 
rá por tanto costrangido pera seer tetor, 
nem curador d'alguum horfomporque OB 
sabedores, que relevaram o meor de vinte 
cinco annos de toda a tetoria, e curadia, 
soomente ouverom respeicto aa hidade na- 
tural de vinte cinco annos, e nom a aquel- 
la, que fosse impetrada per graça espe- 
cial do Emperador, ou Rey, cÊc.; e por 
tanto estabelecerom, que tal menor nom 
tam sóomente seja escusado de toda te- 
toria, e curadia, mais ainda que a re- 
queira, nom lhe seja dada.s Idem, Ibi- 
dem, ilt. 88, § 8. — íÜerá escusado de 
toda tetoria, e curadia aquelle, que for 
enfermo de tal enfermidade, que rasoada- 
mente nom possa reger e ministrar sjia 
fazenda, em quanto assy for enfermo de 
tal enfermidade; ca bem parece seer cou- 
sa razoada, que piais v.om pode reger e 
ministrar sua fazenda, menos regerá ha 
do horfom, ainda que seja a elle muito che- 
gado em divido. — Idem, Ibidem, § 9. 
— aE vista per nós a dita Ley, decla- 
rando em ella dizemos, e mandamos que 
aja lugar, quando ao tempo da morta do 
Padre ou da Madre hy oucer outro jilho, 
ou filha lidema, que nom ouvesse cometi 
do semelhante pecado; ca em tal caso' 
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ainda que o Padre sóbredito, ou Madre 
ial flha, que assy pecou, queiram herdar, 
nom ho poderom fazer contra vontade do 
f.lho lidemo, que hy ouver, ou filha lide- 
ma, que semelhante pecado nom ouvesse 
feito, como dito he.v Idem, Ibidem, Tit. 
99, § 2. — (íE se ao tempo da morte do 
dito Padre, ou Madre hi nom houver ou- 
tro filho, nem filha lidima, ou netos lídi- 
mos de cada huum delles, em tal caso 
mandamos, que elles e cada huum delles 
possam herdar a dita filha, que assi con- 
tra elles pecou, como, e em quanta parte 
lhes aprouverj ca pois soomente a elles 
foi feita a injuria, com justa razom a 
podem perdoar, sem prejuízo d^outro filho, 
ou filha, pois que os hí nom ha, como dito 
he.» Ibidem, § 3. — aSa o Padre, ou Ma- 
dre forem postos em cativeiro, e o filho, 
ou filha forem negríyentes em o remir e 
livrar do dito cativeiro, e esse Padre, ou 
Madre per sua hoa diligencia forem livres 
do dito cativeiro, sem ajuda e jjrestança 
do dito jilho, ou Jilha; em tal caso esse 
Padre, ou Madre assy remidos do dito 
cativeiro poderóm livremente exherdar esse 
jilho, ou Jilha, que assy forom negriyentes 
em remir sua liberdade; porque esta causa 
será lidema e sojiciente pera os com di- 
reito exherdar de sua herança.ri Idem, 
Ibidem, § 18. — <íE vista per nós a dita 
Ley, declarando em ella dizemos, que nom 
soomente aja lugar no caso, honde ao tem- 
po da morte do Acoo já nom vivia o Pa- 
dre, ou a Madre daquelle neto, a que joi 
feita doaçom pelo Avoo, mais ainda aja 
lugar no caso, honde despois da morte do 
Avoo ainda vivia esse filho, seu Padre do 
neto, a que foi feita doaçom pelo dito seu 
Avoo; ca querendo o Padre do neto, a que 
foi feita doaçom pelo Avoo, entrar aa he- 
rança de seu Padre, trazerá aa collaçom 
a seu Irmaaõ aquello que per seu padre 
foi dado a seu. neto, ou neta, filho ou Ji- 
lha desse, que quer entrar aa herança de 
seu Padre com seu Irmaaõ; ca pois a dita 
doaçom foi feita pelo Avoo ao neto por 
comtemplaçom de seu Padre, ou Madre, 
se esse Padre, ou Madre quer entrar aa 
herança do Avoo com seu Irmaaõ, ou Ir- 
mãa, rasoada couza parece seer, que lhe 
tragua aa collaçom todo aquello, que per 
sua contemplaçom Joi dado pelo Avoo a 
seu filho, ou Jilha, ainda que todos vivos 
sejam, como dito he.t> Idem, Ibidem, Tit. 
107, § 2.— nE pior tanto consirando rvjs 
Dom Ajfonço o Quinto todo esto, e como 
o peccado da herezia direitamente tange 
ao Nosso Senhor Deos, a que soomos mais 
gravemente obrigado, que nenhuum outro 
do Nosso Senhorio, por avermos delle re- 
cebido maior e mais alto dom e beneficio, 
que todollos outros que em elle vivem, de- 
zejando-lhe reconhecer o dicto beneficio, que 
da sua Alteza avemos recebido, com justa 
razom somos theudo ávorrecer o dicto pec- 
cado contra elle cometido, e estranhallo 
gravemente com grandes penas, e escar- 

mentos, segundo a qualidade do caso re- 
querer.t> Idem, Liv. v, Tit. 1, § 2.— 

<1 Outro sy Teemos por bem, que os sobre- 
dictos, que na nossa casa andarem, pos- 
sam huuns aos outros fazer amor do seu 
pam, e do seu vinho, e das suas carnes, 
e das outras cousas semelhantes.^ Idem, 
Ibidem, Tit. 31, § 10.— «.E porque nas 
Comarcas da Estremadura e de Antre 
Douro e Minho e do Regno do Algarve, 
e assy dos outros lugares dos nossos Re- 
gnos avia alguuns marinheiros, e pesca- 
dores, e mercadores, que per mar usam, 
e trautam, e carregam suas mercadorias, 
e ham seus mantimentos, e andam omizia- 
dos por alguuns malleficios, que ataa ora 
jizerom, e estes nom poderiam trautar suas 
vidas nos Coutos, e lugares suso ditos; e 
jjorque a nossa Villa de Caminha he muito 
despovorad.a e minguada de gentes, a qual 
he porto de mar, e estam em ella, assy 
per mar, como per terra; por ella seer 
melhor povorada, e esses omiziados hy me- 
lhor poderem a ver, e trautar suas vidas, 
coutamos pera essas pessoas essa Villa, e 
mandamos que elles possam hy morar e 
povorar seguramente, e sem temor das nos- 
sas Justiças; e sejam hy coutados de to- 
dollos malleficios, que assy ham cometidos 
ataa ora, per qualquer guiza que Jossem 
Jeitos e cometidos, a fora aleive, ou trei- 
çom; e estes marinheiros, ou mercadores, 
e pescadores vaam morar, e povorar aa 
dita Villa de Caminha, como dito he, ataa 
huum anno, sob a dita pena.» Idem, Ibi- 
dem, Tit. ül, § 5. 

So á do mundo casáreia 
jaa que o n:tm sois á nossa 
eu penam e vós penAieis 
foraygual a miuhii e a vossa; 
mas o vosso mao casar 
roubou minha liberdade, 
se nam usais piadade 
vosso amor me hade matar. 

CIIHYST. FALCÃO, OBBAS, p. 21 (1871). 

Quando os deoses no Olympo luminoso, 
Onde O governo está da humana gente, 
8e ajuntaiii em concilio glorioso, 
sobre as cousas tuturus do Oriento : 
Pisando o crystalino céo formoso, 
Vem pela viii-Lacten jiuitamento, 
Convocados, da parte do Tonante, 
Pelo neto gentil do velho atlaute. 

OAM. ,Lus., c. I, est. 20. 

Cortaram os bnteis a curta via 
Das agiias de Nejituno : e recebido 
Na terra, do obscquente ajuntamento 
Se foi o Mouro ao cognito aposento. 

cAM., Lus., c. I, est. 72. 

Contar-te longamente aa perigosas 
Cousas do mar que os homens não entendem, 
Súbitas trovoadas temerosas, 
Kelampagos, que o ár em fogo accendem ; 
Negros chuveiros, noites tenebrosas, 
Bramidos de trovões, que o mundo fendem ; 
Não menos é trabalho, que grande erro, 
Ainda que tivesse a voz de ferro. 

IDEM, lUIDEU, C. V, BSt. 16. 

Era maior a força em demasia 
(Segundo para traz nos obrigava,) 

Do mar, que contra nós ali corria, 
Que por nós a do vento que assoprava. 

IDEM, IBIDEM, C. V, CSt. C7. 

Vedes que tem por uso e por decreto, 
Do qual são tão inteiros observantes, 
Ajuntarem o exercito inquieto 
Contra oa povos, que são de Christo amantes. 
Entre vós nunca deixa a fera Aleto 
De semear ciziinias repugnantes : 
Olhae se estaes seguros de perigos, 
Que elles e vóa sois vossos inimigos. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, Cst. 10. 

Entre um e outro rio, em grande espaço, 
Sáe da larga terra uma longa ponta 
Quasi pyramidal, que noregaço 
Do mar com Ceilão insula controiita: 
E junto d onde nasce o largo braço 
Gangetico, o rumor antigiio conta, 
Que os visinhos, da terra moradores, 
Uo cheiro se miintem das finas flores. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSt. 19. 

A Polydoro mata o Rei Threício, 
Só por íicar senhor do grão thesouro : 
Entra pelo fortíssimo edificio 
Com a íillia do Acrisio a chuva d'ouro : 
Pode tanto em Tarpeia avaro vicio, 
Que a trôco do metal luzente e louro 
Entrega aos inimigos a alta torre, 
Uo qual quasi aübgada em pago morre. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, est. 97. 

Olha o reino Arracào, olha o assento 
De Pegu, que já monstros povoaram ; 
Monstros filhos do feio ajuntamento 
D'uma mulher e um cão, que sós se acharam '• 
Aqui soante arame no instrumento 
Da geração costumam; o que usaram 
Por manha da Rainha, que inventando 
Tal uso, deitou fóra o error nefando. 

IDEM, IBIDEM, C. X, Cst. 122. 

— íA escuridão cada vez era mór, ^ 
não dava lugar a poder ir por diante, 
nem tornar a traz, e por isto dizia com- 
sigo proprio: Por certo mores acontecf 
mentos tem o mundo do que os homem pO' 
dem suspeitar, e ninguém quererá meter- 
se em seus desastres, que se ache desacom- 
panhado delles; que emfim quem menos oi 
teme esse os acha, e os que mais lhe fo- 
gem não podem escapar de todo.v Fran- 
cisco de JMoraes, Palmeirim d'Inglaterra, 
cap. 98. — aDiz a historia que Palmei'' 
rim esteve assim algum espaço sentado no 
chão, aconselhando-se com elle mesmo nO 
que devia fazer, e vendo que aquellas coe- 
sas não tinham conselho, levantou-se sen* 
nenhuma determinação, encomendando- 
se aos trabalhos que a fortuna quizesse 
ordenar, desestimando o que já lhe poi^^' 
se acontecer, inda que fosse dar fim a seuí 
dias, determinando vendel-os o melhor 
podesse, crendo, que quem morrendo 
o que pode, satisfaz co'a vida o que de^^ 
á honra. Pezava-lhe com tudo vêr-se se^* 
armas, temendo que á falta dellas naO 
poderia cumprir sua tenção. Do que 
mais espantava era ver que a alma se 
entristecera dentro do corpo, de maneii'<^ 
que quasi sentia os membros desempd'''^ 
dos de toda sua virtude.y> Idem, IbideiD» 
cap. 99. — d.Determinou Mirhocem de sctii" 
ao largo pelejar com elle, posto que con^ 
tra vontade, & parecer de Miliquiaz, 
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^oqiie mandou logo aos capitães das suas 
gales, paraos de Calecut, dt Justas de Mi- 
liquiaz que saíssem pera fora do haluar- 

do mar.D Damiíío de Goes, Chrouica de 
D. Manuel.»Pcart. ii, cap. 39.— «Arainha, 
depois de lhe perguntar quem era, quiz sa- 

a causa porque fizera batalha com o ca- 
^alleiro das Donzellas: elle lh'o contou, e 
« morte de Sigeral seu companheiro, e co- 
"ío no mesmo dia, primeiro que os vences- 

a elles. Justara com o guardador do es- 
cudo do vulto de Miraguarda, e houvera 
^atalha com o gigante Almourol, na qual 
o pozera no derradeiro fim da vida. Por 
certo, disse el-rei, este homem é o mais 
extremado do mundo, quanto mais ouço sua 
'^o.lia, mais me dá que cuidar, n Francisco 
•íe Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 
^29, — a. Então contando o que lhe acon- 
^^cera, e a causa, e razão de sua hata- 

disse el-rei: Por certo, hem seria que 
I^eus me castigasse, pois eu não castigo a 
íuem tão hem o merece, sendo seu minis- 
''"0 na terra pera não consentir taes obras ; 
* se me não parecera, que sendo aqui 
'^'■o.ndados polo cavalleiro das DonzeVas, 

obrigava a vos não Jazer mais damno 
do que trazeis comvosco, a villania que fi- 
zestes contra uma fraca donzella, que por 
"íeM reino caminhava segura, fCra castiga- 
da segundo a qualidade do caso merecia: 
quanto mais ouço do cavalleiro das Don- 
zellas, mais lhe devo, pois o que eu por 
"ífiM desctcido não attento, elle anda cor- 
'''egendo e emendando com suas forças. i> 
Idem, Ibidem, cap. 129. 

O capcllo ande no hombro, 
fcyto como o do SyntrSo, 
traga-o cabo em uma mão 
e na outra huum cogombro. 

CANO. DE nF.s., tom. I, p. 14G. 
— «Se quereis obra do medico descobri 

^ossa chaga. D Jorge Ferreira de Vascon- 
^gIIos, Eufrosina, act. 1, sc. 1.— « Fés- 
iete do teu, e chamate meu.» Idem, Ibi- 
deai.— «Quando o hem do Senhor tarda 
o serviço do servidor se enfada.t Idem, 
Ibidem, act. 1, sc. 3.— «Eu não me man- 
tenho do fumo dos nabos.» Idom, Ibi- 
dem.— «Cõxiderdra aquellealto De,os,qxie 

si diz: E\i sou luz do mundo. De quem 
•^'2 sau loam: Elle era a luz verdadeyra 

allumia todo o homem que vem a este 
''^undo: olhara pera aquellè sol de Justi- 

aquelle diuino & sempiterno lume, que 
''«o he todo o uniuerso possante pera lhe 
tolher sua luz, (È este sol que vemos, basta 

a lua pera o eclipsar. Se o atfrahia a 
a fermosura do sol criado, contemplara 

® fermosura do Criador, donde vem toda 
® outra fermosura, porque a fermosura 
«as criaturas vem do criador.-» Heitor 
^into, Da Verdadeira Philosophia, cap. 

• ■— « Toda a bondade está no ponto do 
""^eo da esphera, do qual procede a fer- 
^osura delia mesma. A esphera tem um 
ponto no meo, que se chama centro, do 
^^l saem as linhas pera a circumferen" 

cia. Pelo centro entendem elles a Deos, 
& que per si, per sua essencia & nature- 
za só elle he bom. (& que a fermosura das 
criaturas, assi interior como exterior J/e 
per participaçam desta summa bondade, 
que he Z)eo.9.»Idcm, Ibidem, cap. 3—«E 
não sinto eu agora pessoa de quem a eu 
tanto deseje de ouuir padre, como de vossa 
reuerencia, porque sey que a tratareis 
muito hem, S que responderá o que disser- 
des ao que tendes dito, qtie certo prouastes 
marauilhosamente o que propusestes, & 
desfizestes as objecçôes & razões em cõ- 
trayro com tanta euidencia, qtie não tenho 
eu palauras com que o possa explicar, 
quanto mais que as vossas saõ mais claro 
& verdadeyro testemunho de vosso louuor, 
do que as minhas o podem certificar.» 
Idem, Ibidem. cap. 3. — «Usa delia Aido 
Gellio no décimo septimo liuro das suas 
noites Atticas. Marco Marcello o primeiro 
que venceo os Co^^sos edificou em Roma 
hum temj)loá tempestade,porque sendo del- 
ia perseguido nas duuidosns ondas do mar 
antre Corsega & Cerdenha escapou sem 
lhe empecer, como o conta as antiguas his- 
torias, & o refere Fiduio nas suas anti- 
gualhas. Parece que sentia este Marcello 
ser tam excellente atribulaçam, que quasi 
se auia de adorar.)) Idera, Da Tribula- 
ção, cap. 5. — «Mas aquf-m nosso Se- 
nhor visitou com sua maõ, & com seu 
espirito, & lhe alargou o coraçaò com 
desejo de o seruir, de o contentar, com 
as prendas, & esperanças do Ceo, & de 
seu amor, nem ser Rey Jaz nelle mossa, 
nem ser infamado & deshonrado o aca- 
nha, porque ha que faz pouco em despre- 
zar tudo por hum Senhor de quem recebe 
tanto, & espera tanto.d Uiogo Paiva d'An- 
drade, Sermões, Part. i, p. 94.—«Como 
se dissera miserauel, & sobre modo des- 
graciada he a alma, que por rezão do pec- 
cado milita debaixo da bandeira, & po- 
der do demonio; porque sendo elle como 
he taò cruel tirano, não pode deixar de 
ter sempre em tromento aquelles que o ser- 
uem.t Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
foi. 91, V.—«Esta Ilha está lançada di- 
reitamente ao Rumo, a que os mareantes 
chamão Leste Oeste: terá de comprido cento 
e sessentaleguas, e de larguranomais largo 
setenta. Aquella parte das costas, que lhe 
ficam da banda do Sul, não he tratada de 
nós, nem se lhe sabem jiortos, nem baldas ; 
mas da outra parte da barriga, que he a 
da banda do Norte, he mui tratada, e com- 
municada de nossos navios, e tem muitos, 
e bons portos; e ainda que toda a costa 
he mui suja, e cheia de baixias, todavia, 
pela continuação suo seus canaes, e sorgi- 
douros mui sabidos, e raramente acontece 
desastre a navio algu.m.i> Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. iii, cap. 1. — «Pri- 
meiro que entremos nas cousas deste Ve- 
rão, será razão que demos conta das que 
succedêram em Maluco este passado, por- 
que daqui por diante seguiremos esta or- 

dem, que será no tempo do Inverno dar- 
mos razão dell<is, pelas não misturarmos 
com as outras, nem as contar por peda- 
ços.» Idem, Ibidem, Liv. vi, cap. 5.— 
n O que feito foram sobella villa de Pan- 
gim, onde se recolhera Miliqui cufgurgi, 
do Baluarte que tomou dom Antonio, mal 
ferido de huma setada que lhe passou huma 
mão pelo meo da palma, o qual vendo o 
poxico animo dos seus, (& que estauam Ja 
os nossos defronte da fortaleza pera sai- 
rem em terra mandou aos em que mais 
confiaua que se fossem pera onde os bateis 
estauam, pera defenderem aos nossos que 
nam saissem em terra, <& elle sem disso 
dar conta a ninguém, se acolheo pera ci- 
dade. No desembarcar teue dom Antonio, 
e os da companhia algum trabalho, com 
tudo elles desembarcaram, a pesar dos imi- 
gos, & os fezerão recolher pera dentro, c6 
varar pela porta do sertam.» Damiíío de 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. iii, 
cap. 1. — «Despachadas todalas nãos que 
neste anno de Mil, c& quinhentos, <& dez 
partiram pera o Regno, Ajonso dalbu- 
querque desejoso de fazer guerra a el Rei 
de Calecut, mandou sobrisso huns aponta- 
mentos a el Rei de Narsinga, per frei 
J.uis da Ordem de SaÕ Francisco, o qual 
despedido determinou de ir outra vez so- 
bre Ormuz, dando cor que queria fazer 
huma Jortaleza na boca do mar de Ara- 
hia, & de caminho deixar algumas nãos 
a Duarte de Lemos, que era capitão das 
quella costa, pera o que armou vinta tre- 
velas, em que entrauão dezoito nãos de que 
afora elle eruo capitaes dom Antonio de 
Noronha, etc. etc.» Idem, Ibidem, cap. 3. 

Tenho a conta feita c chea, 
O que ha de ser, seja logo 
Pelo ferro, c pelo fogo, 
Que iiào he a morte tão fea. 
Viui á vontade iilhea, 
Moura á minha, o quando nào 
A peziir do coração. 

si DE MIRANDA. 
Vencedor da braveza do Neptuno, 
Senhor do seu Tridente, e ricas conchas. 

ANT. FKRU., CARTAS, líV. I, n. 1. 

— «Velha malaventurada, comida dos 
bichos, alma do diabo, porque me não 
abres?» Antonio Ferreira, Cioso, act. iv, 
sc. 6. 

Jil do ar cay do géra 
O cristalino orvalho hervas, 0 flores. 

ANT. FER»., ODES, liv. 11, n. 5. 

— «Chegou-lhe á minha fortuna a sua 
hora: ordenando que huma escrava de 
casa, espanando-lhe o vestido, me espa- 
nasse a mim do holsinho do meu amo para 
contribuir com os réditos a hum rascão 
muzico, que a jjoder de xacaras, e segui- 
dilhas a trazia amartellada.» Francisco 
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 
72. — « Tal vez passava pelo contador do 
tratante, como por minha casa; e tal me 
via encantado no nicho do tabuleyro do 
boticário.» Idem, p. 98. — «0« homens 
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mais facilmente se apartàò do que gozam 
do que concabem.v Idem, Ibidein, p. IGÜ. 
— <i Tanto erra quem errou em hum, como 
quem errou em mil... nos havemos de en- 
tender ambos em pratica como do lar, a 
cujo abrigo, nestas longas noites de ja- 
neiro, vou escrevendo.)) Idem, Carta de 
Guia de Casados. 

Esse largo circitito, junto á, Praya 
Muita gente marinha (varia em formas 
Por entender a letra do amoroso 
Canto) attonita estava sem moverse. 

CORTE BEAL, KAÜP. DE SEPÜLV., Cap. 2. 

Ainda que do feroz contrario bando 
Aqui fazer pedaços me vejais, 
Estai firme, constante, estai s«guro 
Que menos he morrer que ser perjuro. 

IDEM, IBIDEM, Cap. 1 3. 

— iPelo contrario Orfato justiniano 
homem de letras, & animo generoso Km- 
bayxador do mesmo senado a El Rey Fer- 
nando de Nápoles, que pelo mão anima 
que contra os Venezeano» tinha, não fa- 
zia delle a conta, & estima que seu valor 
merecia.» Francisco Rodrigues Lobo, Cor- 
te na Aldea, Dialogo iv. — «.Que como 
nam era de Capitam arriscar todo hum 
campo por assinalar sua pessoa; assi lhe 
nam seria a elle bem contado comprar a 
honra do Martyrio nas Ilhas do Moro 
com o perigo de huma tam grande perda 
de todo o Oriente.» Lxxcena, Vida de S. 
Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 8. — <íE 
segundo parece d'alguns pedaços, que nos 
ainda chegaram d'esta pratica, foy o prin- 
cipal argumento d'ella o jeruor da gente, 
e esperanças do bom successo da em2)resa: 
dando o padre por causa de tudo as cha- 
gas sômente, paixam, e morte do Senhor.-» 
Idem, Ibidem, Liv. v, cap. 8. — nEpor- 
que Platão, e os seus não sabião ainda, a 
largura, e comprimento do Oceano.» An- 
tonio Cordeiro, Historia Insulana, Liv. i, 
cap. 5, 

E morrendo de puro sentimento 
Só do que se consume se sustenta, 
Assi Adão a Lapa considera, 
Onde enterrar-se vivo só quizera. 

BOLIU DE MOUBA, KOV. DO HOMEM, C. II, CSt. 30. 

Mas por occultae nova providencia 
(Que ainda aqui com justa Leigoveirna) 
Terão estes da própria consciência 
Outra pena maior, e mais interna ; 
Que como seu poder a preeminencia 
Meios farão de tyrannia eterna, 
Assi d'alma terão novo castigo 
A16m do que esta pena traz comsigo. 

IDEM, IBIDEU, c. III, BSt. 41. 

Junto da bocc i do cruel Averno, 
A Província se vc da Dependencia, 
Cujos Campos retalha, murmurando, 
Um pequeno ribeiro de iigoa turva. 

DINIZ DA CBÜZ, HTSSOPE, C. I. 

E cheia do furor, uma arrancando, 
No seio do Deão, feroz a lança, 
E súbito pelo ar desapparcce. 

IDEM, IBIDEM, C. III. 

DO 

Ao triste som do aborrecido sino 
levantão em p6 os Prebeiidados, 

E fazendo uma longa reverencia. 
Correm velozes, por fugir da multa, 
A ganhar no alto Coro os seus assentos, 
Alli mesmo, primeiro que rezassem, 
A seus sábios Collegas propuzérão, 
Que para resolver certo negocio 
De maior interesse ao grande Corpo, 

IDEM, IBIDEM. 

Sem saber resolver-se, mudo fica, 
Umas vezes se anima, outras receia 
Do Mágico feroz o horrendo aspecto. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII. 

As primeiras palavras carinhosas, 
Com que, do berço, os Maternaes semblantes 
Souberam borrifar de almo sorrizo. 

FRANCISCO M. DO NASC., OBRAS, t. I, p. G7. 

Vio certa Lebre a sombra que fazião 
As orellias ; temeo que por mui longas 
Algum luqiiizidor lh'as interprete 
Por cornos, em razão do comprimento. 

Adeos, visinha, von-mo; 
Que estas orelhas passarão por cornos. 

FKANC. M. DO NASC., FAB. DE LAF., 1ÍV. I, f. 26_ 

Hervado de inveja, eraiva. 
Tirei por tirar-lhe a vida, - 

. Porque a vida me tirara : 
Porém, como a ventuia 
Aquelle dia o guardava, 
Cahio daquella ferida, 
E sarou, que esta me mata ; 
Depois de cobrar meu sizo, 
Corrido desta vingança 
Sentido do que perdi, 
Deixei tiiate a minha patria. 

FRANC. R. LOBO, O DESENOAKADO. 

— <iNão somente a musica de Althéa, 
mas a dos rouxinoes, que ao som da sua 
sanfonha com amoroza porjia a ajudavaõ, 
fazia huma formoza saudade nas faldas 
do rio, que com hum concertado ruido pa- 
rece que cantava, calou ella para ouvir 
cantar os passarinhos a tempo que os pas- 
tores, que leváraò a Montano, desciaõ do 
monte cantando ; ella por os ouvir deixou 
o lugar, e traz elles escutou a cantiga, que 
era esta.» Idem, Primavera. 

Bem sei que guardar a fé 
Dâ fé do muito que amais : 
Mas temo que vos percais ; 
Que amor respeita um porque, 
Que vós jil não respeitais : 
Se a sorte corta a esperança, 
A amor juntamente corta 
Pela estreita viznihança, 
Mui'pòucas vezes se alcança 
Fé viva, esperança morta. 

IDEM, IBIDEM. 

— <iE porque a este tempo se acabava 
o canto dos pastores, e muitas pastoras, 
e pegureiros do valle se ajuntáraõ, cessá- 
rad com a pratica por ver Aidizo que alli 
veio ter, e em sua vista achou Lereno tudo 
o que a namorada Eliza lhe dissera ; sen- 
tados em roda pedirão a Lereno çíte can- 
tasse ao concerto dos instrumentos, que os 
tres pastores tocavaõ; o que elle fez com 
igual receio, e dezejo por contentar com 
a voz, e com a cantiga a quem com o pa- 
recer de sua gentileza a todos contentava; 

DO 

e com os olhos nelle começou esta glossci'^ 
Idem, Ibidem. 

Se pois horiis da mesnía natureza 
Do tempo vão, que passa, e naõ se sente 
Como só no meu mal tendes firmeza, 
E tomais natureza differente, 
Como assi naõ fugis desta tristeza, 
E desta vida em tudo descontente, 
Se mais leves fogis, que o leve vento. 
Horas breves do meu contentamento? 

IDEM, IBIDEM. 

Quanto para sabervos me faltava, 
Naquelle breve espaço, que vos vi, 
Como do tempo entaò me descuidava 
Cuidei que tudo fosse sempre assi, 
Quanto fogia o bem, e o mal durava. 
Pareceu-me depois que vos perdi, 
Porque amor a meu mal tudo encaminha, 
Nunca me pareceu quando vos tinha. 

IDEM, IDIDEM. 

Se do cedro aos ardores 
Não vês chegar pacificas, e promptas 

Coroadas de flores, 
Com brancas rezes de douradas pontas. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 129. 

Nas rústicas Aldêas 
Não ha mais do que alegres passarinhos, 

Mcllifiuas colnieas. 
Pobres tarros, malhados cordeirinhos. 

IDEM, IBIDFM, p. 130. 

Nella o teu nome esteja 
Mais perduravel, do que em bronze duro, . 

Iliun nuvo Templ seja 
Onde se guarde do poder futuro. 

IBIDEM. 

— «De mesa de banquetes mouriscoi 
converteu-se essa pedra em ara do chriS' 
tianismo.» Alexandre llerculano, O CaS- 
tello de Faria. — «-4 intelligencia sup^' 
rior de Pedro d'Álcaçova não faria, fj"' 
vavelmente, senão condescender com a fr^' 
queza do rei e attendeu só, no meio da 
mensa corrupção d'aquella epocha, á 
pria conveniência, acceitando todas as tor- 
pezas que vamos encontrar na obra imfi'^ 
do estabelecimento do santo officio.» Al®' 
xandre Horculano, Da Inquisição em 
tugal, Liv. 3. 

No elmo brilhante flnctuando ondeia. 
Alta a visoira está, mas baixos olhos 
O respeito lhes põe; não fita ousada 
A vista do guerreiro as virgens sanctas 
Que o veo do templo separou do mundo. 

GARRETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 5. 

Nem lhes valeram 
Salvos-conductos do valente Affonso, 
Que o portiiguez cioso não tolera 
O rival castelhano em terra sua. 
Maa passaram alfim, o a sua bella, 
Real senhora levam. 

IDEM, IBIDEM. 

— a Não ha nada tão contagioso cos 
mo as moléstias da alma. Os prejii^^ 
das opiniões são ainda mais contagioso 
do que ss jjrejidzos dos interesses. * ^ 
drigues de Bastos, Maximas e Pensamen- 
tos, Tom. I. 1 

DÓ, s. m. (Do latim dolum). Dor, 
tima, compaixão. — Ter dó de alg^''^ 
— Ter dó dos males alheios, compadece 
se d'elle3. 
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— E)'a um dó ver os campos devasta- 
dos. 

— Perder o dó a alguma cousa, —Não 
ter dó ao dinheiro, gastal-o sem (jno d'is- 
so haja pezar. 

— Fazer seu dó, prantear, lamentar. 
— Lucto. — Cobrir-se de dó, vestir-se 

de lucto. 

Senuor fremosa, por deus granrl razon 
Seria jA agora, se cn prazer 
Voa caesse dequererdes prender 
Doo do mim. 

IllOVAS KCAHT., 11. 33. 

— iDalli se passaraô a Sanctos lio ve- 
^^0, donde fezeràò sua entrada na Cidade 
'^om poucas festas, nem recebimentos, por 
o> Rainha hos não querer, por caso do 
^ó, que trazia peZo Princip>e dom loão 
seu irmão, cfe forão pousar nos paços IJal- 
caçoua, onde dali a poucos dias lhes veo 
recado dei Rei dom Fernando, e da Eai- 
''dia dona Isabel, de quomo ha Princesa 
Madama Margaida fezera monito, rogan- 
dolhes mui efficadamente, que se viessem 
logo parelles, porque sua tenção era fa- 
^ellos jurar, assi em Castella, quomo em 
■dragão, por Príncipes herdeiros d'aquél- 
les regnos.t DamiSo de Goos, Ghronica 
de D. Manuel, Part. i, cap. 26. 

Chorando Ingrimas mil 
estava eoinsigo soo 
íio uiodo piistoril, 
do doo bem por» haver cloo 
tiuto o habito vil. 

CIIRYST. FILCXO, OBRAS, p. 5(cd. 18(1). 

—Termo de Musica. Monosyllabo sub- 
stituído em Italia, no século xvii, por tit, 
Como de mais fácil e suave pronunciaçíSo, 
para designar a primeira nota da escala 
do solfeio. 

DOA.'s. /. (Nome verbal, derivado de 
doar, como estima do estimar, etc.). Do- 
nativo, doaçSio; jóias, peças d'ornato, etc. 
~~ "-Mando, que todas mhas doas assi tou- 
f^as, como algiojar, como todas as outras 
doas, si vendam, per a comprir delles 
'nihas mandas e per a fazer chus prol de 
'nha alma.f Documento de 1273. — 
^és he dito, que na Nossa terra e em os 
nossos Regnos se faziam perlongas, e 
muitas maiicias nos feitos, porque os Pro- 
<^uradores leuão das partes muitas doas e 
grandes serviços de pam, e vinho, e car- 

e doutras cousas, e que nom leixão 
porém de leuar todos seus sollairos; e veen- 
do Nós, e consirando per razom das cou- 
®as que assy recebião, que era muito mais 
^0 que nos seus sollairos; montava, efa- 

as ditas perlonguas por razom de 
^^rem assy servidos, e querendo Nós es- 
quivar todas estas maiicias, e perlonguas, 
® catando Nós como taaes cousas nom fe- 
'^^ssem, e que os feitos fossem cedo des- 
^nbarguados com direito, e como devião, 
® que as gentes se nom andassem stragan- 

e veendo como esto já fora defeso por 

voii. II—138 

ElRey Bom Diniz per huma Ley, que so- 
bre esto fez. y> Ordenações Affonsinas, Liv. 
I, Tit. 13, § 32. 

DOAÇÃO, s. f. (Do latim 'donatione). 
Termo Forense. AcçSo de doar alguma 

cousa a alguém.—Doação pura e simples. 
— Doação condicional. 
— Doação irrevogável, etc, 
— Fazer, acceitar, annullar uma doa- 

ção. 
— Doação entre vivos, o acto pelo qual 

o doador se despoja actual o irrevogavel- 
mentc da cousa doada era favor do dona- 
tario ou doado, que a «acceita. 

— Doação mortis causa, a que se faz 
para ter o seu eíFeito por morte do doa- 
dor. D'aqui a diftercnça essencial entro 
uma o outra; e vem a ser: as doações 
entre vivos, são convcnçoes irrevogáveis. 
Em quanto que as causa mortis têm a 
natureza dos legados, c instituições d'Iier- 
deiros dependem meramente da vontade 
do doador, o portanto são revogaveis. 

— A cousa doada. 
— Doação em testamento, — «Outro sy 

conhecerá de todollos feitos, posto que se- 
jã antre partes, que se ordenarem per ra- 
zão de Doaçooens per Nos feitas, assi de 
beens d'abintestado, ou outros quaeesquer 
vaguos, ou outras cousas a Nos davólutas 
per quaeesquer cousas, de que fizessemos 
mercee, ou doaçom a alguãs pessoas; e 
esso meesmo das luitosas, de que fezermos 
mercee,* Ordenações Affonsinas, Liv. I, 
Tit. 61, § 6.— tE se alguuns ouverem 
fruito alguuns beens, de que tenham feita 
doaçom a alguãs pessoas, sejam-lhe avalia- 
dos, assy como se a dita doaçom nom te- 
vessem feita.Idem, Ibidem, Tit. 61, § 
3.—<sÈ vista per nós a dita Ley, decla- 
rando em ella dizemos, que nom soomente 
aja lugar no caso, honde ao tempo da 
morte do Avoo já nom uiuia o Padre, ou 
a Madre daquelle neto, a que foi feita 
doação pelo Avoo, mais ainda aja lugar 
no caso, honde desx^ois da morte do ilfoo 
ainda uiuia esse Jilho, seu Padre do ne- 
to, a que foi jeita doaçom pelo dito seu 
Avoo; ca querendo o Padre do neto, a 
que foi jeita doaçom j)elo Avoo, entrar 
aa herança de seu Padre, trazerá aa col- 
laçom a seu írmaão aquello que pi^r seu 
Padre foi dado a seu neto, ou neta, fi- 
lho ou filha desse, que quer entrar aa he- 
rança de seu Padre com seu Írmaão; ca 
pois a dita doaçom foi feita pelo Avoo 
ao neto por contenplaçom de seu Padre, 
ou Madre, se esse Padre oti Itladre quer 
entrar aa herança do Avoo com seu Ir- 
maaü, ou Irmaã, razoada cousa parece 
seer, que lhe tragua aa collaçom todo 
aquello, que per sua comtemplnçom foi 
dado ])elo Avoo a seu filho, ou filha, ain- 
da que todos uivos sejam, como dito ho.i> 
Idem, Liv. iv, Tit. 106, § 2.—«E vis- 
ta per nós a dita Ley, declarando e limi- 
tando em ella naquella parte, em que diz, 
que so o Padre, ou Madre, ou ambos em- 

sembra derem alguma cousa, quer em raiz, 
quer em movei, a seu filho, quer a sua fi- 
lha, em casamento, quer em outra qual- 
quer maneira que lha derem, será elle 
theudo de tornar á partiçom todo a seu 
Irmaaõ, ou Irmaaõs, se lho demandarem, 
desjjois da morte do Padre, ou Madre, 
ou d'ambos, ou se elle entender, que he 
sua prol, ainda que os outros Irmaaõs 
lho nom demandem: dizemos, que se per 
morte do Padre ou Madre, o filho, ou fi- 
lha, a que elles ou cadà hitum delles ou- 
vesse feita doaçom d'alguma cousa, quer 
movei, quer raiz, em casamento, ou em 
qualquer outra maneira, e esse filho, ou 
filha, a que assi foi feita a dita doaçom, 
nom quer entrar aa herança do dito seu 
Padre, ou Madre, ou d'amhos, nom será 
theudo tornar a seu Irmaaõ, ou Irmaã d 
partiçom a cousa, que lhe assi foi dada, 
como dito he: salvo se essa doaçom/oi- 
tam grande, que trespasse e exceda a le- 
gitima, que ao dito seu Irmaaõ pei'teen- 
ceria d'aver de toda a herança de seu Pa- 
dre, ou Madre, ou d'ambus, em tal guisa 
que a lidima de seu Irmaaõ nom seja per 
essa doaçom em alguma parte dejrauda- 
da; e trespassando a dita doaçom á dita 
lidima de seu Irmaaõ, como dito he, será 
elle theudo de a trazer aa partiçom, ain- 
da que nom queira entrar aa dita heran- 
ça, ou soprir ao Irmaaõ toda a dita sua 
lidima, em tal guisa que o dito seu Ir- 
maaõ nom seja em ella defraudado pela 
dita doaçom grande, que lhe assi foi fei-, 
ta.» Idem, Ibidem, Tit. 107, § 23.— 
«E bem assi dizemos, que se o Jilho, a 
que foi feita doaçom pelo Padre, ou Ma- 
dre de alguma cousa, quer entrar aa sua 
herança, e trazer aa partiçom a dita doa- 
çom, podelo-á fazer em todo caso, ainda 
que os Irmaaõs nom queiram, t Ibidem, 
24.—aPorque logo nos de Portugal man- 
davão os Reis ddle por letras, coiJÍosas 
doações á iSé Apiostolica, do que conquis- 
tavam.» Francisco Rodrigues Ijobo, Cor- 
te na Aldea, Dial. 2. 

DOADO, part. pass. do Doar. Quo doou. 
— De quo so fez doação a alguém. — 

Tendo-lhe doado a maior e melhor parte 
de seus bens. 

DOADÕR, A, s. (Do latim donafor). A 
pessoa ([ue faz .alguma doayào. 

DOÂUIO s: m. (Do donaire, por cor- 
rupçíXo). llosto^ semblante, vulto. 

Maã. üli ! 
Oh quando, quando 
M(! (lucvuraa aiguiii lifm ! 

Áff. ühluez! quiiuto iiinlt m 
Esta maleita, t;m (luo atiilo ! 

Ittez. Ob .Joaimel quilo .nmiíía 
Qiic Hiiiii do tíui hoiu dtnítro t 

Jotm. Su iiiio tüiiH outni ropairo, 
(uào Mui quo to ilig.i. 

(ití. VIO., AliTO l'OUT. 

Aff, Oh ím^z ! quanto mal tom 
Esta nialoitii, em qnn aiido ! 

Inn. ()h.Jo;iiiiio! ([uao amiga 
Quu sam do tou bom ãoairo ! 
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Joan. Sc n:*o tens outro rqiairo, 
Cniiftu iiào .'■(•i quo te (.ügii. 

[sto cliHinain atiior louco, 
Kn por ti c tu jü.r outro. 

IDKM, AfTO DA JIOKIX.V MK.NDKS. 

DOAR, V. act. (Do latim donare). Ter- 
mo Forense. IXir alguma cousa aalguoin, 
trespassar gratuitamente o clominio que 
tomos sol)re alguma cousa; fazer doa- 
ção. 

— Attribuir; conceder; entregar. 
— Dizer ; lallnr ; citar. 
— Mettcr ; induzir; cansar. 
DOBADÉIRA, s. f. (Do tlioma doba, dc 

dobar, com o suffixo «eira»). Jlnllitr quo 
doba fiado, scrvindo-se do dobadoura. 

f D03ÃD0, jjrtrt. pass. do Bobar. En- 
novelado por meio da dobadoura. —Fio 
doliado. 

— - Tinha dobado todo o fio qtie havia 
de entrar na lêa. 

DOBADOURA, s.f. (Do thema doba, do 
dobar, com o suíTiko «oura»). Jlacliina 
quo gyra so])ro um eixo, o na qual se 
pocm as meadas dc fio abertas [lara so 
dobarem. 

— Phraso proverbial. — Andar n'ima 
dobadoura, andar n'uma roda viva, sem 
parar, nem dcscançar. 

DOBAR, V. act. Ennovelar o fiado por 
meio da dobadoura. 

DOBLÉTE, s. m. (Do francez douhld, 
de doithle, dobrado, duiilo). Termo do Gra- 
vador de pedras preciosas. Duas laminas 
dc crystal com uma follia do côr inter- 
posta, para imitar as esmeraldas, o rubi, 
etc. 

DÓBRA, s. f. (De dobrar, como esti- 
ma de estimar). Duplicatiu-a, cousa do- 
brada ; a volta d'unia parto do iianno, 
couro, papel etc., sobro a outra parte, afim 
de a reforçar ou reduzir a menor exteii- 
são. 

— Prega, ruga. 
— O signal ou impressão quo fii'a na 

parto por onde se fez a dobra. 
— Figuradamcntc : Doblcz ou dobri^-z, 

duplicidade. 
— Termo Antiquado. Uma dcbra de 

papel, uma folha. — «Os rooles se façam, 
e livrem per esta guisa. O Fjscri'pm0j que 
os oitver de fazer, trme uma dobra de pa- 
2nl, e através d.'cila ponha o dia., e mes, 
e era, e lugar, em qve se livra, e desem- 
ha.rgua, e logo a fundo duus dedos comece 
de poer as jjctinioas, como suso he decla- 
rado, com suas perguntas, c, antrc peti- 
çom, e petiqom leixn cf-paco da dnvs dedos 
pera poerem hi desemhargno ao pee.n Or- 
denações AfTon;.-inas, Liv. i, Tit. iv. 

— Moeda antiga, do vários appellidos, 
valores, o cunhos. 

--Jlocda do om'o quo valia 12:800 
reis. — o/í se (dgnuns disserem, que fo- 
rom 7nal avaliados pdns Cmidees, que, 
ante forom, ou per a^junllcs, que nova- 
mente. vierem, e mostrarem taaes razooens, 
que sejam de rpceher, e ainda fezerem cer- 

I to, que no tempo, que lhes foi feito o ava- 
j liamento, elles aggravarom dello, e nom 

lhes foi conhecido do aggravo, a taaes, 
como estes^ avaliem novamente seus heens; 
e se acharem, <jue o avaliamento foi feito 
mal, corregam-lho; e se acharem, que fo- 
rom hem avaliados, pelo trah(dho, que 
derom ao Coudel, e aos avaliadores, pa- 
guem duas dobras d'ouro ao Coudel, e 
aos avaliadores senhas. >: Ordenações Allon- 
sinas, Liv. i, Tit. 71, § 7. 

— Dol)ra de landa, moeda quo em 1472 
valia ."300 reis. 

— Dobras cruzadas, que valiam do 
130 a lõO reis. 

— Dobrss valledias, do 100 a 120 reis. 
— «Dom JÍJuarte pela graça de Dvos Key 

de Portugcã, e do Algarve, e Senhor de 
Cejda. yl quantos esta Carta verem faze- 
mos saber, que eonsirando nós como o liey 
he theudo de fazer direito a todos, e aas 
coiisas, que a el.le pie,rtcencem, manteer cíü 
direito e justiça, em guisa que seií ettado 
seja guardado, e todos hajam direitamente 
iguídanra; porem veendo nós em nossa 
Corte muitos Jeitos, que se demandavam 
de pagamento do foros d'ouro, e prata, e 
casamentos, e obrigações, que som feitos 
per ouro, ou per p)ruta, e eram julgados 
que se p/agasse 2>or ello desta nossa moeda 
muito mais de seu intrínseco e direito 
valor, segxmdo a bondade e riqueza da 
dita nossa moeda, a qual he conhecida a 
todos aquelles, que Jhes j)raz de a conhe- 
cerem; e esgíKtrdando em como huum real 
destes brancos he acerca tam boo cm bon- 
dade e riqueza, como huum retd de três li- 
bras .0 7)teia, que nom ha hy huum preto 
d\tvuntagem; o como em aquella tempo 
o marco de jjrata chia valia seis centos, 
atua seis cmtos e quarenta reaes; e a do- 
bra crusi^da valia de cento e trinta ataa 
cento e quarenta; e a dobra valedia, ecoroa 
velha valia de cento ataa cento e dez; e veen- 
do como a dita jirata, e ouro andam agora 
muito mais cdtos de seu direito valor, igua- 
lando est.'i em cousa razoada, nom tam baC 
xa, como era nos reaaes de tres libras e meia, 
nem tam alta como ora anda: mandamos, 
que da jeitura desta nossa Carta em dian- 
te, todolos devedores, que forem obrigados 
a jiaqar ouro ou prata de jóros; ou pra- 
zos, qiie tenham, feitos de herdades, casas, 
2)ossissooens, assy em vida de pessoas, 
como per annos sahudos, ou injatiota, ou 
sejam obrigados per casamentos, ou j)er 
vendas, ou ]ier contrautos, ou casi contrau- 
tos feitos, ataa ora, ou se jezerem daqui 
ent diante, per qwdquer guiza que seja, 
que prata ou ouro devam, p)aguem polo 
marco de praia settvcentos e vinte reaaes 
brancos; e por coroa vedha d'ouro, e do- 
bra valedia, e dobra dc bnnda cento e 
vinte rfíacs; e por dcbra cruzada cento e 
cincoenta ; e por flnrim d'Aragom scttenta 
reaes brancos. i> Ordenações Affonslnas, 
Liv. IV, Tit. 2, § Di. — 9^1 qualLey vista 
2>or nós, declarando acerqua delia dize- 

mos, que ainda não possam comprar oii 
vender ouro o^íjirata, senão em nosso caibo, 
como dito hf, nom tolhemos porem, que 
algumas compras, ou vendas, ou quaesqMi" 
outros Contratos, que antre as parteesjo- 
ram jeitos per nossa moeda, como dito he, 
que j)0ssa livremente cada humadellas do-f 
em paguo a outra parte jjor o preço, 
que acordarem, ouro ou prata, segundo 
per nós he Ordenado de se jríguar, o, sa- 
ber, ]\Iarco dc -prata ])or fetecentos hran- 
quos, e dobra cruzida por cento e cin- 
coenta, e Coroa velha, e Dobra valedia, 
ou de banda por cento e vinte, e l'loriin 
de Araguaõ p>or setenta reis: com tanto 
que os ditos contos sejaü feitos direita- 
mente per a dita nossa moeda corrente) 
como dito he : pero não tolhemos aas p^i'' 
tes poderem dar, e oferecer em paguamenio^ 
do dito preço ouro, ou prata em Marco, " 
valia daquello, que per nós he Ordenado, 
segundo se aci^qua dello ambos acorda- 
rem. Idem, Ibidem, Tit. 3, § 2. — aChe- 
gou se a ajustes definitivos, e contractou- 
se que o dote da infanta piortugueta, fo^' 
se de noventa mil dobras, ou mais oito 
centos mil cruzados.« Alexandre llcrcu- 
ano, Da Inquisição em Portngal, Tom. 
Liv. in. 

— il/tíia dobra, moeda d'ouro donomi' 
nada peça, que valo hoje B^iOOO reis, va- 
limdo antigamente (]j}-ÍOO. 

■—A dobra valia ]2;5800 reis, c hoj" 
vale KiiiOOO. 

— Antiga joia dc forma o uso actuab 
monto ignorado. 

DOBRADA, s.f. (Do dobrado). As tri- 
pas o bucho do boi ou vacca, convenid^' 
temente limpas o cortadas em podaçoS; 
dc (juc a arto culinaria tira um bom pí^^'' 
tido guizando as com mão de porco, 
linlia, salchichão, feijiio branco, scnouras» 
c algumas espccies excitantes, como ]'*' 
monta, etc.; fornecendo assim um cxccl- 
lento prato capaz d'excitar o appcti'® 
mesmo !l([uclle3 que abundam om precon- 
ceitos mal entendidos. 

DOBRÁDAMENTE, adv. (De dobrado, 
com o suíTixo «nirnte»).'Duplicadamente- 

— Foi uma catastrophe dobradaniente 
horrorosa. 

— Com dobrez.—Dobradamente 
vil. 

— Por duas razões, por dous modcs. 
— Dobradamente maior em suas p/ropoi" 
ções. 

DOBRADÉIRA, s. /. (Do dobrada, com 
o suffixo «Gira»), Termo do Encadern'^" 
dor. Oliapa de latao, marlim ou pilo, 
fôrma de faca, mais boleado nas pontaS; 
com que os cncadernadores dobram 
follias dos livros 'antes de as bater c co 
zor. As dobradoiras do marfim são nn»^ 
to usadas nas secretarias o divcr.ías rc^ 
partições, quer [luldicas, quer pnrticn . 

^^DOBRADÍÇA, s. /. (Dc dobradiço)- 
Gonzo ou bisagra sobre quo giram 
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cousas quo so abrem c fediam, como 
portas^ janclias, l)a!iús, caixas clc rajié, 
etc. 

— TaLoa que so atravessa de mu a 
outro banco da platwi, quando ó grande 
o numero de espectadores a ponto de nào 
cliegarein os assentos regularmente dis- 
postos. E quasi sempre usado no plural. 

SOBRADÍÇO, A, adj. (Dc dobrado, com 
suffixo «iço»). Que so dobra f;icilmcn- 

que 6 ílexivel. — Sahjueirü, vime do- 
hi'adiço. — Junco, cana dobradiça. 

_ — Cobra doIíVadiça, (j^ue se dobra fa- 
cilmente sobre si mesma, cm-oscando-se 

desenroscando-sc com muita rapidez. 
■— Vara dobradiça, muito elastica. 

K.'i innng.i o frailc tir.t gi-avcir.ciifo 
Curfa víiriiili i dobradiça o i}('gr:\, 

■ Qiio tro.') VOKCS 110 «r coi/i pfuisa iigita. 
GAItliKTT, D. miANOA, C. IX, Clip. 1 

— Figuradamcntc: Que cedo ou''so do- 
facilmente a interesses pecuniários, 

Gtc Ânimos dobradiços. 
DOBRADO, pari. pass. dc Dobrar. Que 

'lobrou; que se dobrou pondo-se uma par- 
to sobre outra. — Papel, panno dobrado. 

— Curvado, torcido, arqueado. — Do- 
J^rado ao meio, voltado. 

— At]'avcssado, passado. — Vaaco da 
Gama tinha dobrado o Cabo da Boa Es- 
'pfirançd, 

— Que tem dobras ou ))cças duplas 
luc reforçam. — Escudo dobrado. 

•— Jíais encorpado que o ordinário, 
'liais cheio que o singelo. — Castor do- 
brado. — Cazimira, pellica dobrada. 

•— Duas vezes em numero, outro tan- 
to cm quantidade, dujilicado. — Cartas 
f^obradas, duplicadas, duas copias. — 
"Mais despois cjua o candlo novamente 
for recebido em aqwãla hidade, que dita 
<^t:evios, d'hi endianie, posto que venha a 
see?- muito velho, c cot disjxjsiçom pera 
poder servir, semp>re o receba em alardo: 
® J^osto que alguuns tenham a conthia do- 
'ii"ada, oií muito mais, nom sejao cons 
^'''angidos que tenham maior cavallo da- 
'luelle, que he hordxnado, que geeralmente 
'en/ía7rt.» Ordenações Affoiisiuas, Liv. i, 
lit. 71, cap. 7, § 1. — «Se forem de hi- 
(lade de settenta annos, posto que sejam 
^ciaus, e rijos, mandamos que nom sejam 
'fOnslrangidos pera teerem cavallos, nem 
apodrecerem em alar dos, sah.o se teverem 
"s conthias dobradas, mandamos, que te- 

dons arnezes, e os enviem per seus 
^^omeens, ou moços ao alarde quando se 
íezer: e posto que assy sejam desta hidd- 

se forem .acontiados em beestas, ou 
outras armas, nom sejam decidos dei- 
mais sejam constrangidos, que as te- 

".'íam bem limpas, e bem guardadas, como 
nom fossem da dita hidade, em quanto 

^eierem conthias per seus beens, pera as 
^^erem de teer.s Idem, Ibiceni, Tit. 71, 

10, § 1. — (tSe alguém jor chamado 
P^Tante algum Juiz sobre alguã cousa mo- 

vei, ou de raiz, e nomear autor era Juizo, 
a se chamar a ellc, deve-lhe o Juiz d'as- 
signar dia a que o aduga, e defenda da- 
qurllo, a que he chamado; e se o nom 
adusser ao dia assignado, defen'la-se q)er 
s/y; e se ao dia assinado adusser o autor, 
a que se assy chamou, e esse autor o qui- 
zer dejender em. Juizo, dê fiadores a aquel- 
le, que o nomeou em Juizo pov autor, e 
se chamou a elle; e se o demandador ven- 
cer a cousa, sobre que he d contenda, jul- 
gue-lha o Juiz por sua, efaqa-o d'ella eii- 
trcguar, e difenda-o na entregua; e ss o 
demandado disser ao autor, a que se cha- 
mou, que o defenda, e este autor nom 
quizer vir a defendello, ou se .vier, e o 
nom quizer defender, se o demandado d.e- 
jeiidendo a cousa, sobre que he a conten- 
da, for d'ella vencido, o aidor seja theu- 
do de a dar dobrada a aquelle, a que a 
cousa joi vendida, ou escaimhada per elle, 
ou, por aíjuello, cujo herel he.y> Ibideni, 
Liv. IV, Tit. f)8, § 1. 

— Cama dobrad.T, a de casados. 
— 1'ernio de Mathematica. Razão do- 

brada, relação dc quadrados. —■ Dezeseis 
2)ara quatro está na razão dobrada de 
qxiatro para. dous. ■ • 

— Termo de Medicina. Febre dobrada, 
a que c intermittentc, c <iue, no mesmo 
dia, tem dous accessos correspondcndo- 
se respectivamente. 

— Termo de Musica. Dobrados ou re- 
dobradas são todos os intervallos que ex- 
cedem uma oitava. Também so denomi- 
na intervallo dobrado aquelle que n'iim 
accorde fazem duas partes, J;l cm uniso- 
no, jà cm oitava, sem mudança de har- 
monia. 

— No accorde dc sexta, por exemplo, 
dobra-sc a terceira ou sexta, e raras ve- 
zes o basso : no accorde dominante, não 
se dobra nem o quinto gráo nem a 
sensivel, porque essas notas são quasi 
sempre per si mesmas nuii fortemente 
pronunciadas, c porque, nào tendo senão 
um modo de resolver, seria desacerto fa- 
zer marchar identicamentc duas partes 
em oitava uma da outra. 

— Dobrado-/>(.'))w/^ signo qite servo pa- 
ra abaixar a nota que já ó bemol. Tam- 
bém se lhe chama sobre-bemol, o a sua 
forma é: bb. 

— Dobrsda/ií^a, nome que alguns au- 
ctorcs, especialmente allemacs, dão a 
uma cspecie de fuga com dous themas; 
mas esta doiominação ó bastante impró- 
pria. 

— Dobrada-?io/a^ unisono formado so- 
bre duas cordas do violino, viola mi vio- 
loncello. Indica-se por meio d'unm nota 
com duas caudas, uma virada para cima, 
outra para baixo. 

— Uobrado-.çjísí(inúZo, signo destinado 
a fazer subir meio-ponto a nota í|ue já 
tem sustenido, apresentando-se pela fór- j 
m<a X, e dando-se-lhc também o nome dc j 
sohre-sustenido. I 

— Figuradamcnte : Dobro; que tem e 
usa dc dobrez; (juo não ó,sincero, ingê- 
nuo ; quo diz ou mostra o contrario do 
que sente; que ii a durtilicio, dissimu- 
lando engano no que diz c no qtie escre- 
ve para prejudicar alguém. 

Cniivei tc-rac n ciimc cin tona dura, 
Em ]ia!u'(l.i3 os otsoj sc lixurain; 
ICsttís moiiibros quu ^■0£!, cata íigara 
Por CBt.aa loügas aguaB sc ostomlerain : 
Ernfiai, minha gramlissima ettalura 
K'i'sto roaioto cabo cnuvcilerain 
Oi (lcos'^H : t'. ]it i' inai.s rlohnirlas inagoiis, 
Jle anda Thcti j (■(■i-caiido dV^stas agoas. 

OAM., i.rs., c. V, cst. r/J. 

— «1'yiitre amigos nào se sofre coração 
dobrado.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. 1, sc. 1. 

Lá nossos campos bn^maventurados, 
l\u-'onrte foi !i cauili'la iiino ■encla, 
Fughulo c.i dos aiiiaios (hhrados. 

j, X. nn jiArros, hdiaís, p. 228. 

— Homem, coração dobrado, refolhado. 
— Ambíguo, equivoco, quo se rej^ete, 

repetido.—Palavras dobradas, sentido do- 
brado. 

— Carta dobrada, escripta com dobrcz, 
tendo cedido a supplicas, rogos ou insi- 
nuações. 

— Reforçado, cntroncado, robusto. — . 
Homem dobrado d'ossos, de musculos. 

— Termo de Alveitaria. Refeito e bem 
formado de membros. — Cavallo dobrado. 

— Arma dobrada, reforçada. 
— Noticia dobrada, confirmada, repe- 

tida. 
— Duplo prazer.—Dobrado gosto, 

Keposta do hum pnstor, que calou o nome 
á quarta ])(>rginita: 

Be dará porfoita gloria 
liem gozado com roceio Y 

15oni oni de.-c ui^-o a!cauy,.'.do 
Já SC nào tian por nllioio ; 
Mas bom goz:i(li) cm rocoiõ, 
Dá gloria, c gosto duhrado. 

FIIANCI30O 11. I.OllO, I'KlMAVia!A. 

— Estar sobre dobrado d'alguem, lia- 
ver-se com dobrcz para com pessoa que 
costuma usar d'ella. 

Mais ou, qno lonlio o mundo coiihocido, 
K quasi que eobre file ando dobrado, 
Teidio jior baixo, rústico c enganado 
Quem não lie com meu mal engrandecido. 

0A5I., dllBAS, 80N. 151. 

— Adaq. : ti Amigo anojado, inimigo 
dobrado.» Aqui anojado 6 synonimo do 
agastado, offcndido. liste adagio c muito 
usado entro o jjovo para exprimir agrando 
inimisade entro dous indivíduos (jue vi- 
veram na ni.aior intimidade. 

— Sepiãiura dobrada. Vid. Sepultura. 
— Tornado, convertido ou multiplicado 

cm dous. 
— Termo dc.Iogo de bilhar.—Bola do- 

brada, a que é feita duas vezes com a 
mesma tacada. 

I 
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— Termo de Botaníca. Flores dobra- 
das, aquellas cujos estáines e pistillos se 
converteram em pétalas ou lacinias, na- 
turalmente, ou por effeito da cultura. Es- 
tas flores contêm entào maior numero 
do pétalas do que deveriam ter, e affas- 
tam-se por isso do seu verdadeiro typo. 
Quando isto acontece, também succede 
muitas vezes não ter logar a fecundação, 
especialmente quando os pistillos foram 
totalmente transformados. 

— Calix dobrado, o que está cercado 
do um involucro, formando este um se- 
gundo calix em volta do primeiro. 

— Perianthio dobrado, o que é for- 
mado de um calix o de uma corolla. 

— S. m. Um dobrado de cêra, um ro- 
lo. = Caído em desuso. 

— Adv.: Dobradamento, em dobro,— 
Ganhar dobrado. — Custar dobrado. 

— Com dobrez. —Responder dobrado. 
DOBRADÚRA, a. f. (De dobrado, com 

o sufíixo «ura»). Acção de dobrar. 
— O signal ou impressão que fica no 

logar da cousa dobrada. 
DOBRÁL, s. m, (De dobra, com o suf- 

fixo «al»). Termo Antiquado. Bolsa, car- 
teira do couro. 

DOBRAMÈNTO. Vid. Dobradura. 
DOBRÃO, s. m, (Augmentativo do do- 

■ bra). Moeda de ouro que valia 24^5000 
reis. 

—Moeda de Ilespanha, de diversos va- 
lores. 

DOBRAR, V. act. (Do latim duplare, de 
ãuplum). Augmentar uma cousa com ou- 
tro tanto, multiplicar por dous, ajuntar 
uma cousa a outra do mesmo valor. — 
Dobrar o numero, a deajjeza, o trabalho. 

— Dobrar os seus capitaes, duplieal-os. 
— Dobrar o passo, ir mais depressa. 
— Termo de Guerra. Dobrar as filei- 

ras.— Dobrar a etápa, fazer etápa dupla 
ou dobrada. 

— Termo de Marinha. Dobrar a estei- 
ra, fazer maior rasto ou sulco o navio. 

— Termo de Typographia. Repetir uma 
palavra, uma linha, um paragrapho. 

— Lançar a palavra final de um verso 
na extremidade de outra linha. 

— Termo Familiar. Dobrar folha, ces- 
sar do fallar. 

— Dobrar os vestidos para se guarda- 
rem. 

— Dobrar uma peça de panno, uma toa- 
lha, um papel, uma carta, um letiqo, etc. 

— Repetir.— Dobrar os tiros, o ataque, 
as diligencias, o requerimento, os rogos, 
as sujjjjlicas, etc. 

— Termo de Bilhar. Dobrar uma bola, 
fazer que a bola bata n'uma tabella e ve- 
nha tocar na opposta, 

— Curvar, arquear.—Dobrar itm ramo. 
— Dobrar as j^ernas, a cerviz. 

— Duplicar em pezo, em quantidade, 
cm força, em grandeza. — Dobrar a pa- 
rada, as guardas, etc. 

— Figuradamente: Mover, induzir al- 
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guem a que pense ou faça o contrario do 
seu primeiro intento, que não tenha opi- 
nião propriamente sua. 

—(Dobrar a outra opinião, ou partido, 
demovendo ou fazendo inclinar para clle. 

— Domar, vencer, fazer ceder. — Do- 
brar a ferocidade, a Iruteza dos selva- 
gens.— Dobrar a má indole do malvado. 

— Fortalecer, pôr o dobro da força.— 
Dobrar as estancias com artilheria, os re- 
pairos. — Dobrar o escudo, a saia de ma- 
lha. 

— Dobrar os joelhos, ajoelhar. 
— Passar além, costeando em torno do 

cabo, promontorio, etc. — No reinado de 
D. João II dobramos o Cabo que se acha 
na extremidade da África, primeiro de- 
nominado das Tormentas, e logo em se- 
guida conhecido pelo nome de Cabo da 
Boa Esperança. 

— Dar volta. — Dobrar uma rua, uma 
esquina, um largo. 

— Dobrar o passo, apressal-o, andar 
mais ligeiramente. 

— Dobrar a marcha, acceleral-a, an- 
dar jornadas dobradas. 

— Dobrar a ganancia, ganhar o dobro. 
— Dobrar a dóse, augmentar do dobro, 

acrescentar outro tanto. 
. — Dobrar a voz, cantar com requebros 
da voz, por tempo notável, como fazem . 
03 canarios e rouxinoes. i 

— Dobrar os sinos, fazel-os girar sobro j 
os seus eixos ; tangel-os por defunctos; 
dar signal de finados. j 

— Termo de Musica. Dobrar uma par- 
te, reproduzir muitos sons n'um só,- em 
oitava, por um ou muitos instrumentos, 
sem mudar a harmonia. Isto tem unica- 
mente por fim reforçar o som. 

— Termo de Collegio. Dobrar uma 
classe, repetir segundo anno os cursos 
d'eila. 

— Loc.: Dobrar a lingua, fallar com 
a devida cortezia, em termos comedidos 
e cortezes. 

— V. n. Vergar, curvar-se. 
— Figuradamente : Ceder, annuir, mu- 

dar. 
— Dobrar de proposito. 
— Dobravam com o pezo.—Bó não do- 

bra quem não cede. 
— Crescer, augmentar.— Dobrar o cho- 

ro, o pranto, o riso, a arrogancia, o me- 
do, o susto, etc. 

O animo de subir lhes acovarde. 
Dobra co'a3 trevas o terror; augmenta 
Com a grita confusa a sanha, a fúria 
D'um lado e outro; e longo permanece 
Entre tanto valor dubla a vlctoria. ^ 

OAllRETT, D. BBANCA, C. X, CEp. 2G. 

— Dobram os zelos, ciúmes, cuidados. 
— Dobram as diligencias. 

— Dobrou em zelo.—Dobraram em vai- 
dade. 

— Voltar, dar volta.— Dobrar á direi- 
ta, ou sobre a esquerda. 
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— Dobrar sohre si, voltar-se. 
— Repetir-se. — Dobrar uma noticia- 
— Dobraram os golpes. 
— Usar de dobrez.— Dobrar sobre al- 

guém, dissimular para com quem dissi- 
mula comnosco. 

— Soar. Diz-so dos sinos quando vol- 
tam sobre o seu eixo, como para assigna- 
lar a morte d'alguem. — Dobram os sinos 
a defuncto. 

— Dobrar-se, v. reft. Curvar-se. — Do- 
bram-se as arvores com o peso dafructã. 

— Arquear-se, inclinar-se.— O mario- 
Ia dobra-se para equilihrar-se com o peso 
ou carga que leva ás costas. 

— Dobra-se o velho pelos muitos annos. 
— Figuradamente; Ceder á persuasão 

ou á força, prestar-se, amoldar-se, ac- 
commodar-se ; deixar-se convencer, com- 
mover, persuadir, cedendo. — Dobrar-s0 
ao partido d'alguem. 

Este descontentamento 
eu o tenho todo só ; 
dubra-se-me o sentimento 
em ver haver de dó : 
namfoi acontecimento 
mas querem-se vingar 
Em me darem este pesar. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FEEIRA, p. 9^. 

Como áquelle que cegou, 
He cousa vista e notorla, 
Que a natureza ordenou 
Que se lhe dobre em memória 
O qu'em vista lhe faltou. 

CAM., REDOKDILUAS. 

Já trabucos 
Acestam, catapultas vêem de rôjo, 
MAchinas, ligneas torres ; e se dobram 
Acobertados couros, protectores 
Do escaladas e assaltos. 

GABRETT, D. BBAKCA, C. VIII, Cap. 1. 

DÕBRE, adj. 2 gen. (De dobro). D"' 
brado, duplo, duplicado. 

— Figuradamente : Simulado, artifici"' 
so, não sincero, refalsado.—Animo do* 
bre.— Trato, palavras dobres. 

— Espia dobre, a que trahe o segred® 
de quem manda espionar, dando-lhe avi- 
sos falsos; que serve dous partidos, tra* 
hindo um d'elles. 

— Festa dobre, a de maior solemiJ^' 
dado do que a semi-dobre. 

— Luiz dobre. Termo antiquado. Do' 
brão que valia o dobro do singelo- 
«O dobrão de G^áOO reis deve ser úina 
peça de 1.2^800.d Alvará de 2 de 
de 1867. 

— S. m. O dobrar dos sinos, o toqu® 
dos sinos para defunctos, 

— O dobro. — Fagar em dobre. 
— O requebro das aves. e 
DOBRÉL, s. m. (De dobre, com o siU- 

fixo «ei»). Termo Antigo. Sacco, alforg®- 
— nO Conde mandou, que dessem 
Mouro muy bem de comer, e em 
fez encher hum dobrei, que trazia, de 
pão alvo, que elle muito preçou, « 
tornou com sua embaixada, louvando ^ 
aquella cortezia, que achára no Con 6, 
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parece, que aquelle Mouro fora jaa cativo 
«Ml tal Villa acerca de dez annos, e por 
Mo sabia assy a nossa Ungoagem.t Iné- 
ditos d'Historia Portugueza, Tom. ii, p. 

DOBRÊTE, s. m. (De doblete). Termo 
Antiquado.—itllum somhreiro de Gueebe 
''vermelho com seu cor dom com aljofar, e 
'^om pedras grandes vermelhas quadradas, 
® com outras pedras pequenas verdes, e 
outras vermelhas redondas dobretes e vi- 
waças.i Documento de 1347, no Corpò 
'diplomático Portuguez, p. 291, public. 
pelo Visconde de Santarém. 

DOBRÈZ, adj. 2 gen. (De doblez). Do- 
bre.— «Os quaes Mouros vieram Arzilla 
^obre hum trato dobrez, em que o dito 
^onde por ardil falso de certos Mouros 
^(íio vendido.y> Inéditos d'Historia Portu- 
Sueza, Tom. ii, p. 81. 

. /. Falta de sinceridade; artificio ou 
simulação com que alguém obra de modo 

fazer entender o contrario do que sen- 
duplicidade, dobreza, dolo, falsidade. 

— Dobradura, dobra. 
DOBRÊZA, s. f. De dobre, com o suf- 

ixo «eza»). Dobrez, duplicidade, dissi- 
®iulação. 

DÔBRO, s. m. (Do^latim duplum). Duas 
^®2es outi'0 tanto; o duplo, outra tanta 
quantidade, porção, quantidade duplica- 
da.—É um livro muito bom, mas custou- 

o dobro do preço por que foi taxado. 
— Termo de Foro. Foi condemnado a 

pagar o dobro. — Pague as custas em 
dobro. — dE per esta Ley, que suso es- 
^^^^lecemos, nom entendemos tolhtr aos 
j^dalgos, nem lhes embargar d'aver, e fi- 
'■harem no* lugares de suas maladias, e 
^as Comarcas, de que se sempre assy usou, 
® '^ustumou, de elles, e os de que elles de- 
^^ndem d'antigamente, e sem outra torva, 
® ^'rnbargo jdharem, e mandarem filhar os 
'^'>'neiros, e as outras viandas, quando as 
"'^verem mester pera seu mantimento, sem 
'^tro embargo, e dãpno, e sem outro mal 
J^er; pagando logo o preço dellas em di- 
^i^eiro, ou poendo penhor por ellas, que 
^^Iha o dobro do preço, que i)or ellas de- 

dar, por essas cousas, que assy 
^ ^arem, ou mandarera filhar ; guardando 
, JWe em esta razom foi mandado, e hor- 
®'iacZo pelos lieyx, que ante nós forom, 

^ pelos Meirinhos, e Corregedores, que 
n(5s^ ou por elles andarem em essas 

""larcas: e em outra guisa passando es- 
fidalgos esto, ou nom ho querendo assy 

^'■ardar, ou nom pagando, ou nom poendo 
P^''^horpolo que assy filharem, hajam a pena 

dita, que per nós he posta a aquelles, 
j ® as cousas filham per authoridade de 

e por ellas nom dam os dinhetros, 
ç ^ pooem o penhor na maneira, que em 
^ ^aso avemos dito. d Idem, Ibidem, § 9. 

na parte, em que a dita Lei falia, 
^^ncida a cousa ao demandado, seja- 

® o nomeado, e chamado por autor theu- 
* lhe compoer a cousa vencida em do- 

bro, esto aja lugar quando lho assi pro- 
metter em algum contrauto; ca em outra 
guisa nom será theudo a lhe compoer, se- 
nom soomente a cousa vencida com seu in- 
teresse, ou lhe pagar o preço, que por ella 
recebeo; segundo mais compridamente di- 
remos ao diante.ri Idem, Ibidem, Liv. iv. 
— dOutro sy os homens, que ham Ales- 
teres nam tam honrados nem piroveitosos, 
ou andam a jornaaes, e forem casados, 
e teverem berregaãs, pague cada huum 
polia primeira vez tanta conthia, quanta 
ha de pagar aquelle, que ha conthia de 
duas mil libras, posto que beens nom aja: 
e se aquelles, que ham os ditos Officios ou, 
Mesteres, pagarôm, em dobro as conthias, 
que som postas aaquelles, que ham os ditos 
beens; a saber, huma parte pelos heens, 

, e a outra pelos Officios e Mesteres; e as 
suas barregaãs a meetade das ditas con- 
thias.t> Idem, Liv. v, Tit. 20, § 15. — 
a Outro sy os ditos òarregueiros polia se- 
gunda vez que forem achados no dito pec- 
cado com essas barregaãs, que p)vimeiro 
tinham, ou com outras, paguem as con- 
thias suso escriptas em dobro: e esso me 
dês as barregaãs, que com esses barre- 
gaãos, que primeiro tinham, forem acha- 
das, ou despois com outros barregaãos, 
assy que sejam duas vezes com outros bar- 
regãos, paguem as ditas conthias em do- 
bro.» Idem, Ibidem, § 10. — nE qual- 
quer que o contrairo fezer, e em elle for 
achado, que perca a couza dejfeza que as- 
sy trouver, e seja pera aquel que o acu- 
sar. E se for Escudeiro grande, ou de 
grande condiçom, perca a cousa deffesa 
que assy trouver, e polia, ^^fimeira vez 
pague mil librg.s pera Ellity; e polia se- 
gunda vez pague duas mil; e polia ter- 
ceira vez pague esta pena em dobro e este 
aa mercê do dito tíenhor liey pera lhe 
dar pena, qual entender.Idem, Ibidem, 
Tit. 4i3, § 4. 

—Pagar era doosdobro, tresdobro, seis- 
dobro, novedobro. — «E mandamos que 
qualquer, de qualquer estado e condiçom 
que for, que jezer contra esto o que nom 
deve, que per nós aqui é he hordenado, e 
dejeso, filhando, mandando filhar, ou con- 
sentindo, que filhem alguàs das cousas, suso 
ditas per força, ou -per sua autoridade sem 
mandado de justiça ou de jurado, ou ofji' 
ciai, a que esto perteencer, 2>osto que pa- 
gue dinheiros, ou ponha penhor, om que dê 
Alvara polo que filharem, ou consentir, que 
filhe qualquer de sua companhia, e ainda 
que seja nosso Vassallo, ou nosso morador 
ou jamiliar dos Iffantes, ou de Condes, 
ou de ricos homens: e posto que o façam, ■ 
ou filhem per mandado de cada huum del- 
les, que pola primeira vez pague o que 
assy Jílhar, ou mandar jilhar, ou consen- 
tir que o filhem, em tresàobro ; e pola se- 
gunda vez, que o pague em setsdobro; e 
pola terceira vez moira porem, n Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. ii, Tit. GO, § 7.— 
sE se as ditas cousas, e cada huã dellas 

forem filhadas per vontade daquelles, cu- 
jas forem, ou per authoridade de justiça, 
ou daquelle, que tever ojjicio pera esto, e 
nom for logo pagado o preço, e valor del- 
las, ou posto penhor na maneir.a, que dito 
he, pague o que assy filhou, e recebeo, ou 
mandar filhar, ou consentia, que fossem 
filhar, ou receber, em íresdobro pola pri- 
meira vez; e pola segunda vez pague o 
seísdobro ; e ])ola terceira vez, e de hy 
em diante ho nove dobro, e perca os ma- 
ravedis, e tença, que de nos, ou d'outrem 
houver; e se heens nom ouver, nem teença 
de nós, ou d'outrem nom tever, jier que 
possa pagar, se for Fidalgo, ou pessoa 
honrada, ou for de linhajem honrado, seja 
desterrado pera sempre dos nossos lie- 
gnos; e se nom for Fidalgo, ou pessoa 
honrada, nem CidadaZ, nemjilho, ou neto 
de Cidadad honrado, e for outra vil pes- 
soa, ou de menor condiçom, seja açoutado 
publicamente com pregom.n Idem, Ibi- 
dem, Tit. 60, § 8. — a Outro sy os ditos 
barregueiros polia terceira vez que fo- 
ram achados no dito peccado com essas 
barregaãs, que da primeira ou segunda 
vez tinham, ou com outras, paguem as di- 
tas conthias em doos-dobro: e as barre- 
gaãs, que tres vezes forem achadas no 
dito peccado, ou com um barregaão, ou 
com desvairados, sejam açoutadas puhri- 
camente pelas Cidades, e Villas ou Jul- 
gados, hu forem achadas, e degradadas 
do Bispado, honde esto acontecer, por 
huum anno.» Ibidem, § 17. 

-—Dobro de prêmio.—«.Se alem da re- 
ferida presumpção se provar dolo daparte 
do segurado, este pagará o prêmio em 
dobro ao segurador: se se provar dolo 
da parte do segurador, pagará este ao 
segurado o dobro do valor do prêmio; e 
alem disto o que for comprehendido ficará 
sujeito ás mais penas criminaes, que me- 
recer pelo seu dolo e falsidade.:» Regula- 
mento da Casa de Seguro, art. 14. 

DOÇÁINA, s. f. (De doce, e aina, do 
grego aô, soprar). Pequena trombeta mu- 
nida de palheta' e vários furos ou buracos 
similhantes á Hauta doce. 
DOÇÁINO, Vid. Doçaina. 

t DOÇAMÁRGA. Vid. Dulcamàra. 
DOÇAR, adj. 2 gen. (De dôce). Ter- 

mo Antiquado. Adocicado; muito dôce. 
— Pêra doçar. 

— Figuradamente ": Muito affcctado ; 
mimoso, dengue; cheio do maneiras ri- 
dículas.—Mulher doçar.—Ilomsm doçar. 

D'uin desejo tam doçar, 
Que muy docemcnte sabe. 

CAMO. DE HES., tom. Ir, p. 63. 

Da-me limbo cni quo viuii 
De doçar cuydado manso. 

IDEM, lUIDEU. 

DOÇARÍA, s. f. (Uo doçar, com o suf- 
fixo «ia»). Grande quantidade o varie- 
dade do doces. 

— Confeitaria. (Vid. esta palavra). 
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DÕCE, adj. 2 gen. (Do latim didcis). 
Que causa uma iiiipressão agradaA^el no 
paladar, similhantc á quo ó causada polo 
mel e assucar. Que iiSo é azedo compa- 
rado coiti outras cousa? da mesma especie. 
— Amêndoa, laranja doce.— Batata doce. 
— Limão doce. 

— Vinho doce, o mosto ou sumo da 
uva an tes de passar pela fermentação vi • 
nosa. 

— Açjua doce, a agua do rios ou lagos 
que nSo produzem no paladar o gosto 
desagradavel da agua do mar, ou da agua 
salôbra. 

— Marinheiro d'a(jua doce, diz-se do 
indivíduo que tem navegado pouco, ou 
que navega só cm pequenos rios (fami- 
liar). 

— Um medico à'a(jua doce, o que li- 
mita o seu receituario a pouco mais que 
a agua da fonte. 

— Figuradamente : Por extensão : Sua- 
ve, brando, jucundo, aprazível, que pro- 
duz sobre os sentidos uma impressão agra- 
dave; harmonioso, melodioso. — Uma 
doce voz. 

— Palavras, maneiras doces, brandas, 
sem aspereza. 

— Ferro doce, que dobra sem quebrar. 
— Metal doce, malleavel, macio no 

obrar. 
— Uma região fértil, doce, amavel, ri- 

sonha. 
— Macio.— Um pello doce como a seda. 
— Um doce murmurio. 
— Doce lembrança; doce sonho; doce 

engano. 
Estavas, linda Igntz, posta em soccgo, 
Dtí teus annos colhi udo doce. fnicto, 
Nitquclle engano da siliria, ledo e cego, 
Que afortuna não deixa durar muito; 
Noá saudosos campos do Jloiidego, 
Do teus formosos olhos nunca enxuto, 
Aos montes eiisinando, e ás liervinhas, 
O nome que no peito esáiipto tinhas. 

CAM., Li's., c. iir, cfit. 120. 
Do teu Príncipe alli te respondiam 
As lembranças que na íilnia lhe moravam, 
Que sempre ante eeus olhos te traziam, 
Quando dos teus formosos se apartavam; 
De noite cm doces sonhos que mentiam, 
De dia em 2>ensamcntos, que voavam ; 
E quanto emíim andava, e quanto via. 
Eram tudo memórias de alegria. 

IDEM, IBIDEM, C. III, CSt. 121. '' 
Até aqui no teu seguro porto, 
Cuja brandura, ti doce tratamento, 
Dará saúde a hum vivo, e vida a hum morto, 
Nos trouxe a piedade do alto assento: 
Aqui repouso, aqui doce conforto, 
Nova quietaçüo do pensamento 
Nos déste, c vês aqui, se attento oiiviste. 
Te contei tudo quanto me pediste. 

IDEM, IBIDKM, C. V, CSt. 85. 

— Um doce zephyro; ar doce, tempo 
doce. 

•— Doce de Jazer, fácil, suave. 
— Doce para o proximo, que c meigo, 

brando para com outrem. 
— Tranquillo, calmo, socegado.— Es- 

tylo doce. 

— Carruagem, escada, descida doce, 
quo não cança nem molesta, o contrario 
de violento, áspero, escabroso. 

— Lançamento doce, diz-se da escada 
que ó pouco íngreme, fácil de subir. 

— Engenho, machina doce, que se mo- 
ve facilmente, com pouca força. 

— Uma doce influencia, uma influen- 
cia lenta e salutar. 

— Chuva doce, a que vem sem frio 
nem vento, e que cae miudamente. 

— Termo de Serraliieii'o. Lima doce, 
aquella que tem as saliências ou aspere- 
zas finas_, e pouco profundos os sulcos que 
as separam. 

— Termo do Pintura. O eíTeito d'um 
quadro é doce, quando apresenta uma 
perfeita gradaçào dos claros ás sombras, 
das côrcs brilhantes ás côres graves. 

— Calor doce, calor moderado. 
— Fogo düce, o que se emprega para 

fazer a cocção de qual(|uer corpo ou sub- 
stancia sem auxilio de uma combustão 
muito activa. 

— Termo de Gravura.' Ente mettd é 
doce ao huril, presta-se facilmente ao tra- 
balho que o gravador deseja executar. 

— Talha doce, a gravura que se faz 
com o buril ou agua forte (ácido azotico 
ou nitrico) sobre chapas dc/cobre. 

— A arte de executar esta gravura. 
— Termo do Gramraatica c Pliisiolo- 

gia. Consoantes doces, também chamadas 
fracas, sonoras, ou soanfes, são as que 
se pronunciam com a glotta fechada; na 
lingua portugueza são ellas: na classe 
das momentaneas, g, d,, b ; na classe das 
continuas, v, z. 

— Termo de Grammatica Grega. Es- 
pirito doce, signal cm forma de virgula, 
que se colloca por cima das vogaes ini- 
ciacs, que não devem ser aspiradas. 

— Figuradamente; Que jjroduz sobre 
o espirito ou o coração uma impressão 
comparada á que exerce o mel ou o as- 
sucar sobre o orgão do gôsto.—Nada ha 
mais doce do que o viver em liberdade, 

E porque das iiisidias do odioso 
15aecho foram na índia molestados, 
lí das injurias sós do m^r undoso 
Poderam mais ser mortos, que cansados : 
No me.smo mar, que sempru temeroso 
Lhe foi, quero que sejam repoupados ; 
Tomando aquelle prêmio e doce gloria 
Do trabalho, que faz clara a memória. 

CAM., Lus., c IX, est. 39. 

Deixay de cortar os ares. 
Doces iwe», passarinhos, 
Que lie tempo de tocar arma, 
E deixar esses tonilhos. 
Cortay, aves, de veitir 

' A hum gato tào atrevido, 
Que de gatinhas matou 
O Pintatilgo mais lindo. 

JEBONYMO BAHIA, ItOMANCE A UM PINTASILGO. 

Nem que Apollo 
Levemente me inspire o doce alento : 
Dãdo-me saber novo, & claro engenho. 

COBTE EEAL, NAIIF. DE SliPULV., C. I. 

, Vendo cntauí quo me forçava 
I o jiraziT fazer demora • 

olhei o que mais ]iassava, 
c via q\io aquc lln hora 
commipo emjiarelhava: 
Dando huns mui (foces brados 
saídos do eoraçAm 
a cantiga vinha entam : 
Em meus olhos agravados 
vereis se tenho rezam. 

CIinTST. 1'AtCÃO, OHKAS, p. 9 (cd. dc 1871)' 

Dôce peso: 

Nos hombro.s de um Tritào, com gesto acecso, 
Vai a linda Dione furiosa : 
Não sente quem a leva o doce peso, 
Do soberbo com a e irga tào formosa ; 
Já cheg im perto onde o vonto tezo 
lincho as vellas da frota bellicosa ; 
Ilcpar(e;n-se, c rodeain nesse instante 
As vagas ligeiras que hiam i)or diante. 

CAM., Lus., c. II, e;t. 21. 

— li Que gosto hai que se possa igoah^ 
com o desta pratica í Como podéra eu sd" 
ber quantas boas aqui ouui senani fo'<'0' 
esta coinmunicação? Mas como as di.ssert 
eri, disse o Português, se as num apr&^' 
dera no ropouso solitari(^7 Dlzey vós,diss^ 
o Frnmengo, o qua quiscrdes, que eu 
que a connersação, boa pratica he 
doce pasto para a alma, & que deixaldi 
& tomar vida eremitica.v Heitor Pint"' 
Dialogo da Vida Solitaria, cap. cS. — "•f' 
per derradeiro os mãos sempre se 
xam da vida & de suas desaiienturas 
terem verdadeira alegria & qxiietaç'^i^' 
& os bos 2)e-la mor parte viuem cõsolado^i 
porque ahtre suas tribulaçucs sentem sud' 
ues contentamentos. Assi corrio as amar^"' 
sas (& salgadas agoas da Inricó setornara""^ 
doces sendo ndlas metido hum vaso m®''" 
com sal, assi os descotentamantos do 
significado per Jerico sa tornam suauf ' 
se o vaso de nosso coração nelles 
he nono pela graça, & limpo do peccd'*'^' 
<& cheo de sal da verdadeira sabedoriO" 
Idem, Da Tribulação, cap. 5. 

Do liquor doco, c puro 
Nos será a copia, e parto egual dúvida. 

ANT. FERli., ODES, 1ÍV. I, H. 8. 

Já a vejo, j.í se assenta, já me canta 
Ao som da doce. lira, o.s doces cantos, 
Que eu compunha em csperanç.i tantu. 

inEM, CAIITAS, liv. I, n, 10. 

.... lium doce fogò dcfce 
Ao coração, que ardendo bate as nz.'S, 
Nào por fugir, j)or avivar as br izas. 

JKU., BAUIA, I-A11UI,A DE 1'0I.Y1'IIK110 K 
UALATUEA, .3-1. 

Çrucl fiilia dos mares, cujo ouvido 
Á minha voz he de aspid ao encanto, 
As aguas deste entrega teu sentido 
Deste musico triste ao doce pranto, 
'Que os ventos tem calado, e imrnuflecicio 
Com a vnz dc falcão, e d'orfcu canto, _ 
Irninudccendo entre hinna, e outras vca 
Do rio os cysnes, as do mar sereas. 

iDEu, íBiDEir, cap. 45. 

Errei crn te buscar fora do mim : 
Este engano também conheço agora» 
Pois nunca dalma aos olhos te perdi. 



DOCE DOCE DOCI 1105 

"'fi amigo, incllior fora Qiic, pois híi tíinfo aqui to doanj:\va, 
^•loiMc ncharea biisc:indü-tB iniragor;!. 

l liANC. UODK. LOIIO, KCILOÍiAS. 

Ouviu ali da linda Filomena 
jov enfro o uvvovedo doce eiuito, 
Whc açsiin contiir eíiliiíio innl dü pürin, 
Que. ciileviivíi Oí spiitidoH do seu cniito 
A piirpiii-ra Jíozai e A(,ucoiia 
Ijsmiiltavaõ dii tcrni o vordd manto, 
^ '^cpliyro ciici-ctp".do braiidamoitu 
■'^3 cnstulimis íigii.is da coiTciito. 

'HEJl, ^nI^tAVURA. 

^roscou n'isfo o ineii querer, 
J^^pellii com o mpsino cffcito : 
Amo perdi nunca o respeito, 
Aem cila o o fcu prooi^der ; 
y lasim no tempo continuo, 
Que segui tam docn emprego, 
^iinea fiz deaasoccgo, 
"Cnclo Amor um desatino. 

IIRM, KCI.OGAS. 

l-jivres peixes que na véa 
rnios do sol tomais. 

»''st«s puros cristais, 
J^stiiis vendo a luz, nliiun, 
Vuiuido 8('brc a loura arêa ' 
^'iPCais doce miinlimcnto : 
Olhai nãobeliaia sem tento 
^sta agua, que me consume, 
Quo vos fará por costumo 

erder o contentamento. 
iDEst, rnniAVKRA. 

^I5pm se pí^rcce, Oil, no rfoce acccnto, 
graça, e no saber, com que Ciintavas, 

ç. tudo o mais to devo o vencimento. 
"'■Antes níXo atinei so mo cscutav^is ; 

Vue me calara entani d'e.nvergonbado. 
í^ora de ver qne aos tens cnvcrgonliavas. 

idem, kci.ogas. 

J^a ribeira famo.«a, 
'''.io crist dino, que honrais tanto, 

i'oinai pallidas cores, 
^'^rdura gracioza, 
Mudo cubra o Ceo d'cscuro manto : 
Nilo 80 ouça o rfoce'canto, 
^asfrautas tam contentes 
0('s pastores no prado, na montanlin, 
^fin lagrimas ardentes, 
^''vorcdos chorai perda tainirnha 
'Jaquellas (loreu ijiHas, 
Vuo agora cstào no Céo entre«s estrcllas. 

Tinha em docfí companhia 
^iiie agora li'' bem qiio choremos) 
^iiterzíii, Syivia e Armin, 
irez irmãs, novos extremos 
-'obulleza, e cortezia. 

iiunai. 
^ao rne incantíun a mim, nào mo imbellocam, 
J^"'no aos outros cantores nlamoda 

aos nossos doces climas tranB]ilinitarara 
-sses gp.los do norte, esses brilhantes 

j^'irainello8 dos topes das uiontaidias... 
jj'-" 8ol do nii'io dia, aoa raios vivos, 
p'|i'vos ! se lhes derretem ; a br ineura 
j^erdem c'oa nitidez, e se convertem 

lúcidos crystaes em agua cliiira. 
"AltUETT, n. JÜIANCA, C. I[I. 

pi viço e frcequidào verdeja o prado, 
j^'"iui e ali tnfado.''ramillietes 

' '"''''endentc amargo ro:jmarinho, 
f,'' Hlecrini iloreo ;ízu1 ecu doce aroma 

"^'11 a bi ixa do mar na terra exalam. 
'W-M, laiDKM, c. III, cap. 11. 

Meu doce clima, sol da minha terra, 
Quando tc verei cu ! quando á tua branda 
Kestea me íiqm ntarei, e ao suspirado 
Limiar da minha porta as vestes humidas 
D'e3tesge.liis do exilio hei de scccá-las ! 

inKM, IIUDEM, c. X. 

•— Um homem doce, de dofles costumes, 
quo tem LeuigniJado, iiirlulgcncia; que 
é dotado de maneiras c liaLitos suaves, 
agradaveis. 

— Doce como um cordeiro, diz-se d'uma 
pessoa dócil o bondosa. 

— Termo Náutico. Vir com facilidade 
o cabo, talha, on outra qualquer cousa 
que se puxa:''do contrario diz-se estar 
duro. 

— Doce de horda, phrase que exprime 
que o navio se inclina com qualquer ven- 
to, agüentando por isso pouco panno. 

— Termo do Caça. Este cão é doce da 
bocca, que segura mal a caga quando a 
traz ao caçador, que a deixa cair muitas 
vezes da bocca. 

— Boce-nmargo, diz-se das substancias 
que Sito ao mesmo tempo adocicadas c 
aniargosas. 

— Usado como advérbio. — Vossas pa- 
larras soam doces aos meus otividos. 

— S. m. Iguaria feita de mel ou assu- 
car, com gemmas d'ovo3, farinhas, etc. 

— Fructas cm conserva por meio do 
assucar, ou em calda do assuear. 

— Provérbio. —• O qtie é amaríjo d hocca, 
é doce ao coração, diz-se para incitar al- 
guém a tomar remcdios do diffieil deglo- 
tição, em razão d'alguma circumstancia 
qtic o torna desagradavel á vista ou in- 
grato ao paladar. 

DÕCE-AMÁRGAj s. f. (Dulcamára, do 
Linnco) Termo de Botanica. Sul)-arbus- 
to do gcnero solanuni, cujos caules sar- 
mentosos se elevam agarrando-se aos cor- 
pos circumvisinlios. Todas as partes da 
planta, quando postas na bocca o masti- 
gadas, apresentam um sabôr amargo se- 
guido d'um gosto adocicado, do que lhe 
provém o nome. As suas follias são pecio- 
ladas, inteiras, ovaes, accuminadas, o 
muitas vezes cordiformes ; as superiores 
também se apresentam algumas vezes cm 
três segmentos, sendo os lateraes mais 
pequenos o' obliquos. As llores sào em cy- 
mo, cxtra-axillares, com peeundulos bas- 
tante c mpridos. Os pcdicolos sào articu- 
lados. A corolla é côr do violeta, peque- 
na, lobulos lancinados, jmbesccntes no 
bordo. O seu fructo c uma baga ovoide, 
vcrmellia. A medicina tira bastante pro- 
veito d'esta planta, emprcgando-a cm al- 
gumas moléstias de pelle, como são os 
dartros ; e na gotta, no rheumatismo cliro- 
nico, etc. 

DOCÉL, s. m. Espaldar do cadeira ou 
d'àltar. 

— Distinctivo do lionra e auetoridade 
que se costuma collocar por cima do tjiro- 
no do rei, das cadeiras dos prelados cc- 
closiasticos, e presidentes dos conselhos, 

c que também ó proprio dos grandes o 
titulos nos seus estados. Esto distinctivo 
ó formado d'um Ijastidor do forma retan- 
gular umas vozes quadrado, outras qua- 
drilongo, coberto do vclludo ou damasco, 
quasi sempre guarnccido do franja na sa- 
nefa quo tem cm volta, o bordado na cor- 
tina que pende por detraz e cobro a pa- 
rede. 

— PI. Dóceis. 
— Figuradamento: Docel de jasminei- 

ros. — Docel de parreiras. — Ramadas 
dispostas em fôrma de docel. 

DÕCEMÊNTE, adv. (Do doce, com ò 
suffixo «mente»). Com doçura, com sua- 
vidadado, brandura. — Fallar docemente, 
rir, cantar, docemente. 

— O rio deslisa e corre docemente. 
— A fonte docemente sussxirra. 
— Andar docemente, lentamente. 
— Reprehender alguém docemente, som 

severidade, com bondade. 
— Commodamento, agradavelmente.— 

Passar o tempo docemente com os seus 
amigos, com as pessoas de suas relações. 

O fogo, qu' em meu seio guardo, c crio 
Hora tam doccmenlc a alma m'iníl;'inia 

ANT. FBBU., SONKTOS, 1ÍV. I, n. 28. 

Canta o preso docemente, 
Os duros grilhões tocando ; 
Canta o segador contente ; 
E o trabalhador cantando 
O trabalho menos sente. 

CAM., IIKDONDILIIAS, p. 309. 

— Praticar docemente, com brandu- 
ra, sem cxaltaçrio de esjiirito, som co- 
lora. 

DOCÉTES, s. m. j)l. Antigos Iiercjes 
que julgavam pliantastica a incarnação 
do Verbo. 

DÕCEZÍNHO, A. adj. (Diminuitivo do 
doce). Algum tanto dôce. 

DOCHELO ou DO-CHE LO. Termo An- 
tiquado.— ('J'J certo que 2>arece hum jogo 
de dochelo uivo, que de mão em mão se 
vai apagando hum pouco. ^ Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. v., cap. 4. «^Esta 
locução é certamente alliisiva a um jogo 
antigamente quo se fazia em líoma por 
occasião do entrudo, com velinhas accesas 
que se passavam do mão om mão. 

t DÓCHIMO^ s. m. (Do latim dochimus). 
Icrmo do Poesia. Pc de cinco syllabas, 
composto de uma breve, duas longas, 
uma brovo o uma longa. 

DOGICÁDO A, adj. QoIobo, amigo do 
bons bocados, ávido, perdido por elles. 

DÓCIL, adj. 2 gen. (Do latim docilís). 
Que tem facilidade cm receber a instruc- 
ção, apto para tomar o ensino ; quo tom 
boa disposição para comprehender qual- 
quer lição instructiva. 

— Cavallo áocW, animal dócil, que se 
amolda facilmente ao trabalho ein pro- 
veito do Iiomom, 

— Figuradanionto : Brando, submisso, 
que BC sujeita facilmente ao eonsollio, áí 
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ordens, á vontade d'outreni.—Pessoa dó- 
cil.—Caracter, gênio dócil. 

— Ha indivíduos dotados da mais dó- 
cil disposição. 

— Ferro dócil, que 6 malleavel, não 
pedrez, brando. 

DOCILIDÁDE, s./. (Do latim docilitas). 
Qualidade do que é dócil, submisso. 

— Boa disposição para aprender ou fa- 
zer qualquer cousa. 

— Suavidade, boa indole, brandura de 
gênio, de condição doce. 

— Syn. : Docilidade, Brandura do gê- 
nio. A docilidade dá ao indivíduo a apti- 
dão para aprender facilmente, ou execu- 
tar alguma cousa segundo a vontade de 
outrem. Brandura é a tendencia natural 
que muitas pessoas possuem para fazer 
qualquer serviço segundo os desejos e 
vontade d'alguem. São as creanças, em 
geral, que possuem esta qualidade em 
mais alto grá,o, pelo desejo que têm de 
agradar. Pôde portanto não ser branda a 
docilidade, satisfazendo-se só em submet- 
ter-se, era quanto que a brandura o sem- 
pre dócil, e sente-se feliz na sua submis- 
são. 

f DOCILISÃDO, part. pass, de Docili- 
sar. Feito dócil, abrandado. 

DOCILISAR, V. act. (De dócil, com o 
suffixo vdsar»). Tornar dócil, fazer dócil. 
— Docilisar uma indole má. — Docilisar 
um Jieretico, um inimigo das hoas e sãs 
doutrinas. 

DOCILÍSSIMO, A, adj. suparl. de Dó- 
cil. Muito dócil. 

DÔCILMÊNTE, adv. (De dócil, com o 
suffixo «mente»). Com docilidade. Bran- 
damente. 

DOCIMASIA ou DOCIMASTICA. (Do gre- 
go dokimasía, de dokimazú, eu ensaio, 
ou experimento). Termo de Chimica. Ar- 
te de ensaiar em pequena escala os diíFe- 
rentes mineiros, com o fim de conhecer 
a quantidade de metal que elles possam 
contar n'uma certa e determinada propor- 
ção do minério analysado, conhecendo a 
natureza d'outros corpos que se acham 
junctoa no estado de mistura ou do com- 
binação. 

— Diífere da metallurgia que tem sem- 
pre por objecto o trabalho das minas em 
ponto grande. 

— Termo de Medicina Legal. Docima- 
sia pulmonar, o total das experiencias 
que se fazem com os pulmões do um fé- 
to, para se verificar se respirou, e por 
consequencia se do ventre materno saíra 
vivo, ou se morrera antes do parto. 

— A docimasia pulmonar, também cha- 
mada docimasia pulmonar hydrostatica, 
isto é, fundada nas leis do peso da agua, 
consisto em pôr de vagar os pulmões com 
o coração do féto em um vaso cheio de 
agua pura, tam espaçoso que estes orgãos 
possam fluctuar livremente, e de quasi um 
pé de profundidade para que a columna 
do liquido seja proporcionada ao volume 

e ao peso dos orgãos sujeitos á experien- 
cia. Se estes orgãos cáem no fundo da 
agua, ó uma prova de que os pulmões 
têm um grande peso especifico, que não 
foram dilatados pelo ar, e que o féto não 
respirou; pelo contrario, conservando-se 
na supei-íicie, é uma prova de que se ope- 
raram os phenomenos da respiração, e 
que o féto nasceu vivo. A experiencia hy- 
drostratíca é de todas as experiencias a 
que se sujeitam os pulmões a que mere- 
ce mais confiança; mas assim mesmo não 
é concludente, e por isso tem-se suscitado 
acaloradas questões entre indivíduos de 
reconhecido saber. » 

DOCiSSIMO, A, adj. superl. de Doce. 
Muito doce.—« Voz, harmonia docissima. 
— Leite, chá docissimo, que tem assucar 
em 'grande quantidade. 

DOCT... As palavras, que começam por 
doct..., busquem-se com Dout... — «Mas 
elle era forte como a firme columna, cofre 
& receptacido das verdades theologicas, & 
o seguirão como a Principe, que elle he, 
dos doctores tscholasticos, muytos dos 
quaes eu aqui pudera allegar, pera pro- 
uar minha cuclusam. Mas pera que he 
gastar tempo em recitar doctores, pois 
sabemos que aqudle doctor diuino que de- 
ceo do ceo á terra pera ensinar o cami- 
nho da verdade aos mortaes, que andauã 
embrenhados nas matas da sua ignorãcia, 
preferia claramente a vida contemplatiua, 
á actiua, quando disse fazendo compara- 
ção de Marta a Maria, que Maria esco- 
lhera a milhor parte.D Heitor Pinto, Vida 
Solitaria, cap. 11.—«Considerada bem d 
letra, dt o mistério que em si contem a pa- 
rabola deste Euangelho, parece que cõfor- 
me â doctrina delle tem os priuados <& 
amigos de Deos, muito que temer em des- 
merecerem com elle a priuança: (& pelo 
contrario os mãos, <& peccadores tem mui- 
to que esperar.» Frei Thomaz da Veiga, 
Sermões, Part. i, foi. G4. 

DOCUMENTADO, piart. pass. de Docu- 
mentar. Provado com documentos.—Be- 
querimento documentado.— Concurso do- 
cumentado. 

DOCUMENTAR, v, act. (De documento, 
com o suffixo «ar»). Instruir algum re- 
querimento ou arrazoado com documen- 
tos ; juntar certidões, títulos, etc.; pro- 
var por documentos authenticos. 

• DOCUMENTO, s. m. (Do latim docu- 
mentum). Maxiraa, principio, preceito mo- 
ral, lição. 

— Instrucção, aviso, consellio que se 
dá a alguém para impedil-o de proceder 
mal. 

— Escriptura authentica que serve de 
prova jurídica ou histórica. 

— Instrumento com que se prova ou 
confirma alguma cousa. 

— Termo Forense. Ajuntar os docu- 
mentos aos autos. 

— Documentos antigos. 
— Os documentos authenticos consti- 

tuem plena prova e dispensam de ou- 
tras. O julgador não tem arbítrio n el- 
les. 

— Os documentos estrangeiros, que 
hão do ser reunidos ao processo, devem 
primeiro ser traduzidos na lingua nacio- 
nal, sem o que não são válidos. Esta má- 
xima é quasi geralmente seguida por to- 
das as nações. 

— Termo de Commercio. Documentos 
ou papeis de bordo, os capitães que eni- 
prehendem viagens são obrigados a ter a 
bordo: 1.° a escriptura da propriedade 
do navio ; 2.° o auto da naturalisação; 
3.° o passaporte ; 4.° o rol da equipagem j 
b.° a carta de fretamento e conhecimen- 
tos ; 6." a lista ou manifesto da carga; 
7." o recibo das despezas de porto, pilo* 
tagem e outras que fizer. ' 

— Segundo a nossa lei, para se prO" 
var que os navios pertencem in solidw^^' 
a subditos portuguezes, devem levar a 
bordo o passaporte regio passado 
aquella viagem de ida e volta, ou refoj" 
mado para as seguintes pela secretaria 
de estado; certidão da mesa do consU' 
lado de saída com o despacho das 
cadorias constantes dos livros da cargO-t 
conhecimentos; da mesma carga com " 
nome dos carregadores e pessoas a quen^ 
se dirige e o capitão, sobrecarga, g 
menos duas terças partes da tripulaÇ''" 
devem ser portuguezes ou naturalisa^os- 
Fallando com mais clareza e concis^O) 
podem considerar-sc os chamados doCíi-' 
mento de bordo divididos em duas esp®' 
cies: 1os que especificamente requer 
respectivamente cada nação para os seuS 
navios quaes os que acima lembram"®' 
2.» os que segundo o direito das gen'*'®' 
devem ter o bordo os navios neutrac^ 
para verificarem esta qualidade. 
hall e Ilubner enumeram para este 
gundo caso os seguintes : 1." o passap*^^ 
te ou carta do mar ; 2.° as provas ^ 
propriedade: estas devem mostrar 
navio pertenço realmente a subditos d ^ _ 
estado neutro; 3." o rol da equipag"!®^ 
á." a carta de fretamento ; 5." os 
cimentos : 6.° as.facturas ; 7.° o livro 
portaló ou diário de bordo; 8.° 
de saúde. O navio, que usar papeis 1'^ 
SOS ou simulados, é sujeito a confisco- ^ 

— Syn.: Documento, Monumento: 
documento ensina, instrue, descreve, 
põe circumstanciadamente e muitas vez 
é de per si sufficiente prova. O ^ 
mento avisa, excita a idéia trazendo ' 
lembrança ura facto que aponta, 
dá noticia. O documento exige J 
e até com a extensão precisa para a ^ 
íntelligencia do que se quer provar- ^ 
monumento representa-se com o sig 
qualquer, e se alguma cousa tem . 
escrever n'elle, devo ser o mais conc 
possível. ^ o 

DOÇÜRA, s. /. (De doce, com o sun 
«ura»). A qualidade de ser doce. 
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•íoce, a sensação no paladar do que ó 
doce. 

— Figuradamente: AíFabilidado, Ilia- 
neza, candura, singeleza, sinceridade.— 
■4 doçura da voz, do canto, da musica.— 
'^Sey morder com mais suhtileza, que na 
doçura de um comprimento abemolado, de 

ja a mercê anda tão estylada e apu- 
"""as syncodas, e synalephas, que parece 
iizica.T) Rodrigues Lobo, Corte na Aldea, 
Dial. XV, p. 206, ed. de 1722. 

— Brandura, suavidade, sensação sua- 
em outros orgãos, e o objecto que a 

causa. — A doçura do gênio, do caracter, 
religião, da caridade.— <íE como en- 

golfada no pego da doçura e charidade, 
?we se não pode per palavras exprimir, 
porque passa alem da raya a demarcação 
^0 juizo vulgar; e pois na vida solitaria 

acha tam grande òem, e os dados a el- 
^0, cõ suas orates, e scripturas, e cõ- 
^^niplaçòes, e exemplos de vida, aprouei- 
'am não sómente a si, mas a todos está 
daro, que lie ella mais excellente, e fru- 
^tifera no espiritual fructo, e de mais al- 
'a empreza que a pvhrica e dada a ne- 
gócios.d YLúiov Pinto, Da Vida Solitaria, 
cap. 11. 

— Deleite, delicia, regalo. 
•— Carinho, brandura aífectuosa para 

outrem. 
— PI. As doçuras da vida campestre, 

amenidades. 
■—As doçuras e mimos da fortuna. 
— Doçuras. Presentes, dons gratuitos 

fóra da soldada e ordenados. 
t DODARTIA, s. f. Termo de Botâni- 

ca. Planta raonopetala pertencente á fami- 
lia das personadas. 

t DODD-CÀTEM, s. m. Tombo. Este 
termo é muito usado na índia Portugueza. 

DODEGAÉDRO. s. m. (Do grego dôdê- 
ka, doze, e kedra, hasa). Termo de Geo- 
metria. Corpo solido regular, cuja super- 
ficie 6 formada por doze pentágonos re- 
gulares, iguaes e similhantes. 

t DODECÂFIDO, A, adj. (Do latim do- 
decafidus). Termo de Botanica. Que c 
fendido em doze. 

DODEGAGONO, s. m. (Do grego dôãê- 
lia, doze, e gônia, angulo). Termo de Geo- 
metria. Polygono regular, que tem doze ân- 
gulos iguaes, e doze lados também iguaes. 
— Figura dodecágona. 

— Termo de Fortaleza. Pi'aça fortifi- 
cada cora doze baluartes. 

■— Substantivãmente: O dodecágono, 
figura de doze ângulos. 

DODECAGYNIA, s.f. (Do dodecagyno). 
Termo de Botanica. Septima ordem da 
classe undecima do sj^stema sexual de 
Linneo, que contém as plantas cujas flo- 
res têm 12 pistillos ou orgãos femininos. 

^DODECAGYNO, A, adj. (Do grego dô- 
^êJca, doze, e gyne, mulher). Termo do 
J^otanica. Diz-se das plantas cujas flores 
têm cada uma doze pistillos ou org.Tios fc- 
'nininos.—Planta, flôr dodecagyna. 
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DODECANDRIA, s. f. (Do grego dôdê- 
Jca, doze, o andros, marido). Termo de 
Botanica. Undecima classe do systcma 
sexual de Linneo, que contém todas as 
plantas cujas flores são hcrmaphroditas, 
e dão ordinariamente doze até dezenove 
estames. 

DODEGANDRO, A, adj. (Do latim dode- 
cander). Termo de Botanica Diz-se das 
flores que têm de 12 até 19 estames in- 
clusivamente. —Flor dodecaudra. — Ar- 
busto dodecandro. 

DODECAPARTÍDO, A,adj. (Do latim do- 
decas, doze, e partitus, dividido). Termo 
de Botanica. Que tem doze divisões. Diz- 
se das partes das plantas, das folhas, etc., 
divididas cm doze partes por incisues 
agudas, quasi até á base. Esta palavra é 
algumas vezes substituída pela palavra 
multipartido. 

DODECAPÉTALO, A,ac/^'. (Do grego do- 
delca, doze, e petalon, pétala). Termo de 
Botanica. Que tem doze pétalas. 

DODECATEMÓRIO, s. m. (Do grego do- 
dekatos, duodecimo, o morion, parto). 
Termo de Geometria. A duodecima parte 
d'um circulo. 

— Termo d'Astronomia. Cada um dos 
doze signos celestes, por fazer duodecima 
parto do zodíaco. 

DOpÓ, í. m. Termo de llisioria Natu- 
ral. É a maior ave que se conhece de- 
pois do abestruz, da ema e do cazoar. 
Nào ha nenhuma que seja tam massiça 
nem que tenha menos agilidade, sendo 
entre as aves o que é a preguiça entre os 
quadrupedes. Parece opprimidacom o seu 
proprio pezo e apenas tem a força neces- 
sária para se mover. Tem azas, mas tam 
curtas que não lhe servem para voar. A 
cauda é desproporcionada e fóra do seu lo- 
gar. O corpo coberto de pennas macias, 
de cor cinzenta escura, com pintas ama 
i-ellas e brancas nas pennas das azas e nas 
da cauda, que são poucas e parecem fri- 
sadas. As pernas são muito curtas o muito 
grossas. A cabeça o a parte mais singu- 
lar do dodó. Quasi que se compõe d'um 
bico enorme, donde lhe saem os olhos, 
grandes e negros, bordados de um circulo 
branco, para alem dos quaes, até porto 
dos ouvidos, SC prolonga a abertura das 
mandibulas. Estas são coneavas no meio, 
grossas nas extremidades, e encurvadas 
na ponta, em sentido contrario, do ma- 
neira que parecem duas colheres agudas, 
sobrepostas com a convexidade para fóra: 
d'esta conformação resulta que o animal 
fica com uma physionomia estúpida e vo- 
raz ; o, para cumulo de deformidade, a 
raiz do bico é cercada por uma ourella de 
pennas, a qual, subindo em ponta sobre 
a fronte, arredonda-se em volta da face A 
maneira de capuz, d'ondo veio chamar-se 
a esta ave Cysne Acapellado. lí tara in- 
classificavel que os naturalistas não so con- 
cordam sobre o logar que lhe pertence nos 
seus quadros zoologicos. Lathan consido- 

ra-o um abestruz ; Cuvier um gallinaceo ; 
Blainville um abutre; o Femminck um 
cotete. O dodó é oriundo das Illias dc 
França, mas ahi mesmo já não appare- 
ce ha muitos annos, pelo que alguns 
Zoologicos classificam esta farailia, de que 
o dodó é o typo, na tribu das especics 
extinctas. 

f DODÓNA, s. f. Termo de Rlytholo- ■ 
gia. Antiga cidade do Epiro, pei-to da 
qual havia ura bosque consagrado a Jú- 
piter, cujos carvalhos proferiara oráculos. 
No raeio d'e8te bosque estava o tem- 
plo. 

t DODONEÁCEAS, s. f. pl. (Do latim 
dodoneacea:). Termo de Botanica. Trib i 
de plantas pertencente A familia das sa- 
peisdaceas, estabelecida por Kunth. 

f DODONÊU, s. m. (Do Dodona). Ter- 
mo de Mythologia. Sobrenome do Júpi- 
ter adorado cm Dodona. 

f DODÓNIDAS, s. /. pl. Sacerdotisas 
que davam oráculos no templo edificado 
em Dodona. 

DODÓNIO, A, adj. (Do latim dodonius). 
Termo de Poesia. Do Dodona.—Oráculos 
dodonios. 

f DODRANS, s. m. Termo Anti(iuado. 
Moeda de cobre dos Romanos. 

DODRANTÁL, adj. 2 gen. (Do latim do- 
drantalis). Termo de Fortificação. Dizia- 
se do castello, cidade, forte, etc.; cuja 
defesa estava a tres quartos do tiro de 
mosquete. —Castello dodraatal, cidade ào- 
drantal. 

DODRÁNTE, s. m. (Do latim dodran- 
tis). "Termo Antiquado. Tres quartos ou 
novo duodecimos de raedida ou de peso. 

— As nove partes ou onças do que con- 
stava o asse romano. 

—As tres quartas partes d'umaherança, 
entre os romanos. 

— Por extensão. As tres quartas par- 
tes de qualquer tpdo. 

DOÊNÇA, s. /. (De um latim dolentia, 
de dolens, dolentis, part. act. de dolere, 
doer). Alteração notável e permauente de 
uma ou varias funções.da economia ani- 
mal ; estado enfermo do corpo, indisposi- 
ção, achaque, moléstia, enfermidade, má 
saúde. 

De tamanhiis victorias triumpliava 
O velho AíFoiiso, Principe subido, 
Qu indo quem tudo emíiiu venccndo andava, 
Da líirga e muita idade foi veucido ; 
A pullida doença lhe tocava 
Com fria mào o corpo enfraquecido, 
E pagaram seus annos doate geito, 
A triste Libititia seu direito. 

CAM., LUS.,C. III, ost. 83. 

E foi que da doença crua o feia, 
A mais que eu nunca vi, desampararam 
Muitos a vida, e em terra estranlia e alheia 
Os ossos para sempre sepultaram. 

IDEM, IBIDKM, C. V, est. 81. 

— d.Offerecem-se merecimentos se nos 
soubermos d'elles aproveitar nas paixões e 
pohrezas,perseguições e doeuças, velhices. 
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Se nos armarmos ãe paciência^ ser-nos- 
ham todas acrecentamentos de prêmios.-» 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 47. 

DOÊNCIA, s. f. (De doença). Termo 
Antiquado. Insalubridade do clima, da 
terra, do sitio, que causa doença. 

— Más condições higiênicas de um lo- 
■gar, tornando-se por isso doentio. 

DOENCÍO, A, adj. (D,e doença). Doen- 
tio. =Caido em desuso. 

DOÉNTE, adj. 2 gen. (Do latim ãolen- 
tis). Falto de saúde, enfermo, molesto, 
indisposto, que soffre moléstia chronica 
ou aguda. — « Trazíamos doentes ; e os 
demoniados.» Actos dos Apostolos. — 
« JB vendo como todos vijnham gente 
folgada e fresca, de mais em presem^a e 
vista delBei, que lhes dava dobrado es- 
forço pera pelleiar^ com grande acorro 
que tijnham mujto prestes^ e elles per con- 
trairo cansados e fracos, e mujtos doen- 
tes.» Fernão Lopes, Chronica de D. Fer- 
nando, cap. 44. — (íE despois que os fe- 
ridos & os doentes foram conualecidos, 
cada hum se foy para onde lhe pareceo 
que teria o remedio de vida mais certo.n 
FernSo Mendes Pinto, Peregrinações, Liv. 
I, cap. 1. 

Mas a mim nem o passado 
nem o que me era presente 
nada me faz contente 
que n'isto o magoado 
he como o muito doente. 

cnnysT. falcão, obras, p. 3 (ed. de 1871). 

— ot Com a qual fezerao tamhem huma 
igreja da vocação de S. Gabriel com hxima 
casa grande em modo de hospital pera 
agasalhar os doentes que ordinariamente 
auia no tempo que as nãos ali inuerna- 
uão.T) Barros, Décadas, II, Liv. i, cap. 6. 
— «Doente que fez proposito de não co- 
mer nunca de manjar, porque perdeo a 
saúde, sempre foy delle mais goloso, em 
se vendo são.» Francisco Manoel de Mel- 
lo, Apologos Dialogaes, p. 32. 

Vendo a vossa enfermidade, 
Toda a saúde enfrífquece ; 
Que huma de inveja adoece, 
Outra de própria vontade : 
Vai sendode qualidade 
Este damno, que j.i agora ■ 
Cuidará que se melhora 
A que se mostrar doente. 

FRANO. R. LOBO, O DESENOANADO. 

Vai, mesquinha Ambição, chega-te ao leito 
Do languido doente, 
Alli lhe representa o rico aspeito 

Do Indico Oriente. 
J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 119. 

— Figuradamente: Mal sentido. 
— Doente da alma, pezaroso, magoa- 

do, afflicto, que se dóe. 

Porque neste sigro em fundo 
Todos somos negligentes : 
Foi ar que deu polatt gentes, 
Foi ar que deu polo mundo, 
De que as almas sào doentes. 

aiL VIC., AUTO DA FEIRA. 

— Que padece, eivado, que tem de- 
feito, vicio. — Doente de pobreza, falto 
de meios. 

— Doente de vaidade, acidia, pregui- 
ça para as obras espirituaes. 

—• Doente de podridão, do vicios c pec- 
cados. 

— Doente de f,dalguia, o que tem a 
mania das distincç(5es honoríficas. 

— Doente de poeta, aquellc que, não 
tendo estro nem talento para a poesia, 
anda sempre a fazer versos, ou a verse- 
jar. 

— Substantivamente : — Um doente 
tem impertinencias próprias do seu es- 
tado. 

— Os doentes precisam dos conselhos 
dos sãos. 

Aquelles conselhos sam 
OS que os sãos dão aos doentes, 
sam pesares diferentes, 
juntam-se no eoraçam 
e partem no polo meyo ; 
tó alma me vem ferir ; 
sam como a braza no céo 
que se nam pode encobrir. 

D. JOANNA DA GAMA, DITOS DA FREIRA, p. 81. 

— Provérbios: a-Hum dia frio, e outro 
quente, logo um homem he doente.» — 
«iVaõ ha moço doente, nem velho são.d 
— íO são áo doente em regra o mette.D 
— aEm casa de parida, ou doente, o lo- 
gar naõ se aquente.» — « Quando o doen- 
te diz ai, o phisico diz, dai. 3— a Quando 
os doentes bradam, os phisicos ganham.-» 
— d Quando o Medico é piedoso, é o 
doente perigoso.» 

DOENTÍNHO, A, adj. Diminutivo de 
Doente. Algum tanto doente. 

DOENTÍO, A, adj. (De doente). Onde 
reinam doenças, que as causa. — Clima 
doentio.—Serra, logar, estação doentia. 
— « Tam baixa e alagadiça, donde se cau- 
sa ser ella Tnw?/doentia.» Barros, Décadas, 
I, Liv. IV, c. 4. — «O fumo que lança he 
de muitas cores, e esta he a razão por- 
que esta Ilha he mais doentia que todas, 
por causa dos mãos vapores, e corrupção 
do ar, e das aguas, porque muitas ve- 
zes cahem aquellas pedras nas fontes 
de que bebem, que parece que as cor- 
rompe.» Diogo do Couto, Décadas, IV. 

— Águas doentias, as que {abundam 
em particulas organicas e se corrompem 
facilmente, produzindo miasmas, febres, 
etc.— nE pera que a maldiçam abranges- 
se ainda aos fruytos dos annos passados, 
de que tinham enceleirada boa prouisam, 
abertos pera se valerem delia os celeiros, 
tudo se achaua podre, e comido da pra- 
ga, que também se estendeo, como antiga- 
mente no Egito, ás agoas, porque sendo 
d'antes de beber, sadias, e saborosas, su- 
bitamente se tomaram carregadas,salobras, 
doentias: secaram os ságures donde ti- 
nham o vinho, e os mais liquores, corrom- 
peramse os ares, morriam muytos á pu- j 
ra fome, ardia em todos a peste.» Lucena, i 

Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 
11.—<í{Vallandode Pacem) eraesta cida- 
de, neste tempo, de huma legoa de compri- 
do, muito estreita em comparaçam longu- 
ra em que auia e boas augoas, os outros 
mantimentos lhe vem de carreto, ãizem 
que ha nella huma fructa de feiçam 0.1- 
cachofres, como cidras, a que chamão du- 
rioens, que sam de tdm delicado e siiM^ 
gosto, que muitos homens estrangeiros se 
deixão alli ficar por respeito desta fi'^''' 
ta, ainda que a terra seja doentia.» 
miào de Goes, Chronica de D. Pedro, 
Part. III, cap. 2. 

— Homem doentio, sujeito a doençaSj 
achacoso, valetudinario. 

doentíssimo, a, adj. superl. do Doen- 
te. Muito doente, gravemente doente. 

DOÊfl, v. act. Causar, excitar dor, dar 
dor. — «Que ainda as que são perdidas 
e que grandemente doem, se com isso se 
alcançam, então se chama bem emprega- 
da a paixão, que se por ellas toma; 
onde a esperança é perdida muito mÔT 
perda se recebe no sentimento, que cortisi- 
go trazem polo pouco que se nisso ganli<i 
e o muito que se pode aventurar.'^ FraU" 
cisco do Moraes, Palmeirim dlnglaterra, 
cap. 29. 

— V. n. Padecer dor, sentir dôr em 
alguma parte.—Doe me a cabeça, ope^to. 

— A operação da talha, ou extracç(í<^ 
da pedra da bexiga doe muito, faz sen- 
tir dores atrozes. 

Outro bem teras com ella : 
Quando vieres da arada, 
Coinerás sardinha assada, 
Porqu'el!a jenta a panella. 
Então geme, iiardeos, si. 
Diz que lhe doe a inoleira. 

GIL VIC., AUTO DA FEIRA. 

— Dar pancada que dôa. 
— Figuradamente : Pesar a algu®"^' 

sentir, ter sentimento, pesar. — Doe-lh® 
perder o throno, o emprego que tem, o lo' 
gar que exerce. 

— Causar pena, sentimento no anim''' 

Assy me tras coytado 
E afiea d'amor, 
E tam atormentado, 
Que se nutro senhor 
A minha senhor non mcfcn cor, 
Que se de mi doa d';nnor, 
Nunca averey prazer e sabor. 

CANO. DE D. DINIZ, p. 81. 

Ouvido tinha aos Fados, que viria 
Uma gente fortissima do Ilcspanha 
Pelo mar alto, a qual sujeitaria 
Da índia tudo quanto Doris banha : 
E com novas vietorias venceria 
A fama antigua, ou sua, ou fossa estranha • 
Altamente lhe doe perder a gloria _ 
Dé que Nyaa celebra inda a memória. 

CAM., Lus., c. I, est. 31. 

— »Com os propositos alarga Deos 
misericórdia e sua liberalidade, que so- 
fre nossas tastas, com as conhecermos,^ 
nos doerem suas ofensas.» D. Joanna 
Gama, Ditos da Freira, p. 46 (ed. " 
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1872).—« Tornou a lhe escrever pelo mes- 
mo caminho, e teve reposta menos esquiva, 
ainda que mais cheia de queixumes, que 
iíe amores: turnarao-se a renovar estes 
<^om muitos enganos: -porque Arcelio na 
i^aior força delles vigiava os signaes, mu- 
danças, e movimentos de quem lhe doia; 

como alU tinha o intento, e o dezejo, 
serviad-lhe estes enredos de alivio, e naõ 
J'i de cuidados. D Francisco Rodrigues Lo- 
^0; O Desenganado, p. 13G. 

Puz de sorte a liberdade, 
Pastoril, em voaso querer, 
Que nada u vontade quer, 
Senaij for vossa vontade: 
O bem, que vós naõ qiiereis, 
Me he damno mui desigual; 
E no mal, que nic fíizeis, 
Naõ ha mór bem que meu mal, 
Se de meu mal vos doeis. 

IDEM, PRDlAVKItA. 

- — Doer o cahello a alguém (plirase 
familiar), ter suspeita, receio de mal. 

— Doer-se, v. refl. Compadecer-se, con- 
docr-se, ter dó, lastima do mal d'alg'uera. 

— Arrepender-se do ter feito alguma 
cousa. 

—• Quejxar-se e explicar a dor que se 
sente, ter dor. — Doe-se do estomago, da 
cabeça.—Doe-se d'im hraço, d'um pé, etc. 

— Lastimar-se, queixar-se de dôr, tra- 
líalho, injustiça. — ü'ahi se doia. 

— Düer-S8 da honra d'alguem, sentir 
que seja ultrajada, offeudida, mancliada. 

— Doer-se da sua dor, lastimar-se,quei- 
xar-se, sentir-se. 

DÕES. Vid. Dons, pl. do Dom. 
Dá a Terra lusit ana Sei piões, 
Cesares, Alexaiidres, e dá Auí^ustos ; 
Mas nào lhe dá comtudo aquelles due.s, 
Cuja falta oa faz duros e robustos. 
Oct ivio, entre aa maiores oppressües, 
Compunha verbos doutos e vcnustos. 
Não dirá Fiilvia certo que ó mentira, 
Quando a deixava Antonio por Glaphyra. 

CAM., i.us., e. V, est. 95. 

— tíQuer dizer, nas causas que vos es- 
timais, comooremedio de vossa vida, como 
o descanso de vossas esperanças, assi p>ren- 
dem vosso coraçao,que em todas\as cousas vi- 
Ueis conforme ao que estimais, & por isso 
compara nosso Senhor os doens .da graça, 
(6 os hens que aos seus seruos communica 
a tisouro, para mostrar a estima em que 
os tem, (£■ para ninguém se espantar do 
i^uyto que lhe fizesse fazer por elles, ven- 
do o muyto em que os estÍ7nauão.i> Diogo 
l^aivad'Andrade, Sermões,Part. i, p. 104. 

DOÉSTA, s. /. Vid. Doesto. 
t DOÉSTÁDO, pass. de Doestar. 

Injuriado.—<íE porem todo Alquaide, que 
tever Castello de Senhor, deve seer de boa 
linhagem de padre, e madre, ca se o for 
Sempre haverá vergonça de fazer cousa, 
JKe lhe ste mal, nem per que seja does- 
tado, nem os que delle descenderem.» Or- 
denações AíTonsinas, Liv. i, Tit. G2, § 
1.-—a Diz que quando alguum, que foi 
^ouro, ou Judeu, e se tornou Chrisptaão, 
® alguém lhe chama Mouro, cam, Judeu, 

' c aquelle, que he doestado, quer corregi- 
mento, que elle deve seer seu Juiz, ou seus 
Juizes Sagraaes.-i) Idem, Liv. ii, Tit. 4, 

í art. 19. — dElIteij Dum Donis, de famosa 
I e louvada memória, em seu tempo fez Ley, 

que se alguum homem chamasse a aquelle, 
que ja fora Infiel, e se tornou Christaão, 
tornadiço, ou cam, e o doestado quizesse 
aver emmenda, e corregimento do dito 
doesto, deve-o de demandar perante os Jui- 
zes seculares.-n Idem, Liv. V, Tit. 81. 

DOÉSTADÒIRO, A, adj. (De doestado, 
com o suffixo «oiro» ou «ouro»). Que do- 
esta, injuria, deslionra. — ^Conversação do- 
estadoira dos judeus, m Documentos An- 
tigos. 

— Digno de doesto e desprezo. 
DOÉSTADÕR, A, adj. (Uo thema doesta, 

de doestar, com o suflíixo «dôr»). Que ó 
injurioso, aífrontoso, que deslionra.—Pa- 
lavras, ditos doestadores. 

— Substantivamente : Um doestador. 
DOÉSTÁR V. act. (De dehonestar, de 

de, e honesto). Dizer injurias, dizer does- 
tos, vituperar, lançar em rosto, descompor 
de palavras que deshonram, dcsauctori- 
sam, infamam. — aElRey Dom Joham 
meu Avoo de gloriosa memória em seu 
tempo hordenou que se o Judeo se tornas- 
se Chrisptaaõ, e lhe alguum chamar torna- 
diço, ou Judeo, e elle quer por ello deman- 
dar o que o doestou, que as Justiças Ec- 
clesiasticas nom ham dello de conhecer, e 
que a nós perteence dello o conhecimento, 
por ambos serem leigos, e da nossa Jur- 
diçom.D Ordenações AíTonsinas, Liv. ii, 
Tit. 89. 

DOESTO, s. m. (De doestar). Lijuria, 
descompostura, insulto, vitupei'io, pala- 
vra aífrontosa, cousa vergonhosa, que se 
lança em rosto a alguém. — nE porem 
mandamos, e defendemos a qualquer, a 
que chamarem Judeo, que se tornou Chris- 
ptaaõ, ou outro doesto semelhante, que o 
nom demande por ello perante o Juiz Ec- 
clesiastico, mais perante as nossas Justi- 
ças, e nos lhe daremos tal emenda, e cor- 
reginento, como acharmos per direito, e 
na Ordenaçom do Regno sobrello feita he 
contheudo; e se o demandar 2>erante as 
Justiças Ecclesiasticas pola dita razom, 
que pague a aquelle, que o acusar, trinta 
coroas, ou o vallor, que a aqnelle tempo 
vallerem, pera a nossa Chancellarla.y> Or- 
denações AíTonsinas, Liv. n, Tit. 89. 
— aE vista per nos a dita Ley, acrecen- 
tando em ella dizemos, que treiçom he 
huum dos maiores erros, e doestos, em 
que os homeens podem cair; e tanto o te- 
verom por maao os Sabedores antigos, que 
conhecerom as cousas direitamente, que a 
derom por semelhante aa gasidade; cabem 
assy como aquella infirmidade he maa, e 
enche todo corpo, e despois que o enche, 
nom se pode tolher, nem ameesinhar de 
nenhuma maneira que possa saar o que a 
tem; outro si faz ao homem, que a tem, 
seer apartado dos outros ; e aallem de to- 

j do esto, he tam forte mal, que nom faz 
j tam solamente dapno a him, mas a toda 
\ linhagem pola linha direita delle decen- 

dente, e ainda aos que com elle conver- 
sam; hem assy aquella meesma maneira 
faz a treiçom na fama do homem, que a 
dapna e corrompe de guisa, que quando 
se poderia adiantar, faze-lhe grande de- 
longa, e estorvamento daquelles, que conhe- 
cem direito e verdade, e denegrece e ma- 
zella a jama daquelles, que daquella li- 
nhagem veem, posto que nom ajam em ello 
culpas, de guisa que toda via ficam emfa- 
mados por ella. o Idem, Liv. V, Tit. 2, 
§ 3. — nPera tolher estes malles e dam- 
pnos, e outros que se delles seguem, horde- 
namos e mandamos, que daqui em diante 
os Juizes das terras dos nossos liegnos 
conheçam dos feitos das injurias, das pai- 
lavras, e doestos, que alguuns demandem 
a outros; é quando em elles ou verem de 
dar sentenças definitivas, que as dem com 
os Vereadores, ou com a mayor parte del- 
les desses logares, que sejam sem sospei- 
ta; e se forem sospeitos, dem essas Sen- 
tenças com dous homeens boons de hy, 
quaees jjera ello escolherem, outro sy sem 
sospeita aas partes, que jurem que hem e 
direitamente, segundo Deos e suas con- 
sciências, os julguem com direito e com 
agilizado, segundo os feitos, e as perfias 
forem; e esto meesmo façam os Juizes, 
honde Vereadores nom ouver; e esses Jui- 
zes mostrem toda a verdade desses feitos 
a estes Vereadores, ou homeens òoõs, com 
que esses feitos ouverem de julgar, de 
guisa que os julguem direitamente e per 
verdade, como devem-^ Idem, Ibidem, Tit. 
59, § 3. — nE despois desto o Virtuozo 
Eey Dom Joham meu Avoo, de muito sin- 
gular memória, em seu tempo acerca deste 
passo estabeleceo e pose por Ley, que todo 
aquelle, que tal doesto dissesse ao que 
foi Infiel, e se tornou. Christaaõ, lhe pa- 
gasse de emenda e corregimento mil reaes 
brancos.n) Idem, Ibidem, Tit. 81.—aTodo 
aquelle, que despreza o Jtdgador d'ElRey, 
menos preza a ElRey meesmo em seu Es- 
tado; ca todo aquello, qxie o Julgador 
d'ElRey faz julgando, ou fazendo qual- 
quer outra cousa, que a seu Ofjicio per- 
teença, em nome d'ElRey o faz, como 
aquel que seu, lugar tem, e em seu nome 
manda; e dando ElRey lugar, que o seu 
Julgador seja deshonrado, por fazer o 
que lhe elle manda, ou elle faz por con- 
servaçom do Estado d'ElRey, seguir-s'ia 
necessariamente j^erecer justiça, o que se- 
ria gram doesto a ElRey, e a seu Es- 
tado.ít Idem, Ibidem, Tit. 91. 

OOGÃDO, s. m. Dignidade de doge. 
— O tempo da sua duração. 
—Parte dos estados venezianos uo tem- 

po da republica. 
f DOGÁLDO, s. m. Termo do BrazDío. 

Appellido nobre cm Portugal. E oriundo 
de Galliza. Tem armas em brazào incom- 
pleto ; cm campo vermcllio uma arvoro 
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verde perfilada d'ouro, que sáe d'uin con- 
trachefe d'ouro, carregado de uma cotica 
em faxa d'ondas d'azul e prata, e junto 
da arvore uma cegonha da sua cor, bica- 
da, e membrada d'ouro, com uma cobra 
do mesmo no bico. Outros deste mesmo 
appellido uzam das armas dos Galdos. 

D'OGANO. Termo Antigo. Deste anno. 
Vid. Ógano. 

DÕGE, s. TO. Titulo do supremo magis- 
trado electivo nas antigas republicas de 
Veneza e Gênova. 

DÓGMA, s. m. (Do latim dogma, do 
grego dolieô, eu penso, julgo, creio). Ter- 
mo Tlieologico. Verdade revelada por 
Deus, declarada e proposta pela Egreja 
para nossa crença. — Os dogmas da reli- 
gião. 

— Artigo, ponto de crença religiosa, 
mysterio que a Egreja manda crer sem 
exame. 

— Ponto de doutrina estabelecido como 
fundamental, incontestado, certo. 

— O dogma da vida futura. 
— Os dogmas da jMosophia carte- 

ziana ou de Descartes. 
— Collectivamente : O dogma, o todo 

dos dogmas da religião christã. 
— A formação do dogma. 
— Projessor de dogma. 
— Opinião doutrinai e particular. — 

Os dogmas dos estoicos. 
DÓGMÁTICAMÊNTE, adv. (De dogmá- 

tico, com o suffixo «mente»). D'um modo 
dogmático. — Philosopho dogmático. 

— Em tom dogmático, segundo a ra- 
zão e a experiencia, para se crer conao 
dogma. — Tractar uma questão dogma- 
ticamente, 

— Fallar dogmaticamente, em tom 
de auctoridade, sem admittir contestação, 
como oi'aculo. 

— Figuradamente : Em tom decisivo, 
magistralmente, com gravidade. — An- 
dou dogmaticamente em todo o assumpto 
que tractoUj em todas as cousas que lhe 
diziam respeito. 

DÓGMÁTIGO, A, adj. (Do grego do- 
gmatikos, de dogma). Que pertence ao do- 
gma. — Termo dogmático. 

— Que liga certeza a um certo nume- 
ro de opinioes, particularmente de opi- 
niões philosophicas. — Platão é o philo- 
sopho dogmático. 

— Theologia dogmatica, exposição das 
crenças cliristãs. 

— Philosophia dogmatica, a que esta- 
belece dogmas. Oppõe-se a philosophia 
sceptica. 

— Que dogmatiza, que se exprime de 
um modo magistral, decisivo, sentencio- 
so, que assevera com certeza como cousa 
que não ó licito contradizer, que se affir- 
ma ser incontestável. — O tom dogmáti- 
co é muitas vezes inspirado por uma com- 
pleta ignorancia. 

— Estylo dogmático, o que procede por 
dogmas, por aíErmaçSes. 
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— Medicina dogmatica, a que, em op- 
posição a medicina empirica, se funda no 
raciocínio combinado com a experiencia, 
e dá preceitos reputados certissimos. 

— Substantivamente : Um dogmático, 
partidario do dogmatismo, o que está li- 
gado a uma doutrina dogmatica. 

— O que dogmatisa. — Dogmático do 
atheismo. 

— 8. pl. Dogmáticos, philosophos an- 
tigos que raciocinavam sobre principios 
que criam serem certos, por opposição 
aos pyrrhonicos e aos outros sccpticos que 
duvidavam de tudo. 

— Os dogmáticos da medicina, nome 
dado a uma seita de médicos, na anti- 
güidade, que se occupavam em indagar, 
pelo raciocínio, a própria essencia das 
doenças e suas causas occultas, mas que, 
por compensação e em virtude de suas 
mesmas idêas, recommendavam o estudo 
da anatomia. Distinguiam-se dos empy- 
ricos e methodi^as, que se ligavam stri- 
ctamcntc á experiencia ou aos factos ob- 
servados. 

DÓGMATÍSMO, s. m. (De dogmatisar). 
Doutrina dos que pretendem que se deve 
crêr sem exame no que elles asseveram. 

— Disposição do espirito a affirmar e 
a crêr, por opposição ao scepticisrao. 

— Pretenção á infallibílidade. Vid. Pe- 
dagogia. 

DÓGMATÍSTA, s. m. (De dogma). O 
que dogmatisa ou estabelece dogmas. 

— O que, partidario das doutrinas do 
dogmatismo, affirma certezas philosophi- 
cas. 

— O que introduz novas opiniões en- 
sinando-as como dogmas contra a verda- 
de da religião catholica. 

f DÓGMATISÁDO, part. pass. de Do- 
gmatisar. Que dogmatisou. 

— Ensinado como dogma. — Erro do- 
gmatisado. 

DÓGMATISADdR, s. m. (Do thema do- 
gmatisa, do dogmatisar, com o suffixo 
«dor»). O que dogmatisa; que toma o 
tom dogmático. — E um grande dogma- 
tisador. 

DÓGMATISÁNTE, s. m. Dogmatista. 
(Vid. este ultimo termo). 

DÓGMATISAR, v. act. (Do dogma). En- 
sinar como dogma uma doutrina religio- 
sa ou philosophica, principalmente em 
matéria de religião. — Dogmatisar erros, 
más doutrinas, proposições falsas. 

— Dogmatisar a inconstância. 
— F. n. Estabelecer dogmas. Pregar, 

publicar más doutrinas, ou quaesquer dou- 
trinas em tom dogmático. 

DÓGO, s. m. (Do inglez dog). Cão gran- 
de de fila que se lança aos bois bravos 
para os segurar. Também se lhe chama 
molosso maior inglez. 

DÓGRE, s. m. (Do hollandez dogger). 
Nome de uma especie de navio). Embar- 
cação, cuja navegação ordinaria era fei- 
ta entre a Hollanda e o banco Dogre, no 
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mar do Norte, onde ía á pesca do baca- 
lhau. 

— Modernamente : E um barco cuja 
mastreação consiste n'um mastro grande, 
um mastro da mezena e um gurupés, e 
que faz a grande navegação costeira fi 
de longo curso. 

DÓGUE, s. m. (Do inglez dog, cão)> 
Cão d'uma raça particular, de pello cur- 
to, corpo pequeno, refeito, focinho rom- 
bo, arregaçado, e muito parecido com o 
do molosso ou cão de fila. 

— Um dogue p>reto, pequeno fraldei- 
ro, pouco maior que o dogue de manga. 

— Pl. Dogues. Termo de Caça. Cãcs 
que servem para assaltar e acossar os ma- 
cacos e os lobos. 

— Termo de Marinha. Dogue de arnU' 
ra, buraco ou abertura praticada na amu- 
rada de um navio, entre o mastro gran- 
de e o da mezena, mas mais perto d'este 
que d'aquelle. 

DÓGUEZÍNHO. Vid. o seguinte. 
DÓGUÍNHO, A, s. Diminutivo de Dogue. 

Macho e femea do pequenos dogues, pro- 
venientes* de cruzamento da raça dogue 
de Inglaterra e do pequeno cão dinamar- 
quez. 

DOID... As palavras, que se não encon- 
trarem com Doid..., busquem-se com 
Doud... 

DOÍDO, part. pass. de Doer. Que sen- 
te dôr, dolorido. 

— Compadecido, sentido ; condoído. 
DÔILO, s. m. Dor, trabalho, desgosto- 
DOIRÂDO. Vid. Dourado. 

Duvidosa 
Vacillou a fortuna entre o estandarte 
Da roxa Cruz, e entre as doiradas Luas : 
Dom Píiio, que assolAra nossos campos, 
Entrara nossas villas precedido 
Da victoria, parou sua marcha rapida, 
E tropeçou «a estrada da conquista, 
Que tam fácil e plana se lhe abrira. 

GARBETT, D. BRANCA, C. IV, Cap. 20. 

O arrauto, com solemno o grave passo, 
A dom Paio caminha, e volteando 
Trcs vezes no ar o seu bastSo doirado, 
Em som lento e pausado assim lhe falia •" 
— Da parte do mui .alto o poderoso 
E temido senhor, rei dom Affonso 
De Portugal e Algarves, adom Paio, 
Mestre de Sanctiago, cavalleiro 
Muito nobre e esforçado, vem dom Nuno; 
Sua embaixada traz. 

— Entrae. Entraram. 
IDEM, IHIDEM, C. VIII, Cap. 4. 

DÔIS. Vid. Dous. — «^ este era o Gi'^ 
gante Clorundo, qiíe tinha sabido da 
ta que escapou na hatalha do Cavall^^'^''^ 
das lagrimas, como seu pay, e dois f 
mãos erão mortos com toda a^ gente í 
traziam.)) Barros, Clarimundo', ' 
cap. 3. 

DÕITO, fi. m. Costume, uso, estylo.-^ 
Haver em doito, ter por uso, costum t 
ter uso, noticia, pratica. , 

DOLABRIFÓRME, adj. 2 ge.n. 
tim dolahriformis, de dolohrce, enx , 
fôrma). Termo de Botanica. Que se a 
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semelha a uma acha de armas, ou á se- 
cure de que usam os tanoeiros no norte 
da Europa. Diz-se das folhas quando são 
carnudas, quasi cylindricas na sua base, 
achatadas no ápice, e quô offereccm dois 
l>ordos, um espesso e rectilineo, outro 
largo circular e cortante. 

t DÓLCE, adv. (Do italiano dolce, dô- 
<5®, do latim dulcis, doce). Termo de 
Musica. Indica o modo de exprimir com 
doçura c suavidade as phrases do canto 
a que elle se refere, sem excluir todavia 
certo vigor no som, nem ultrapassar os 
limites do mezzo-forte. 

t DÓLICO, s. m. (Do grego dolichos, 
comprido) Termo de Botanica. Planta 
trepadeira de ílor papilionacca, perten- 
cente á familia das leguminosas ; origina- 
''la dos paizes quentes. 

t DOLICOCÉPHALO, A, ad.j. (Do grego 
dolichos, longo, comprido, e cephalô, ca- 
beça). Caixa craneana, que, vista pela sua 
parte superior, 6 oval, apresentando o 
®cu maior comprimento api-oximadanien- 
'•e mais um quarto sobro a sua maior lar- 
gura.— As raças dolicocephalas. 

— Os Neos-Caledonios são dolicoce- 
Phalos. 

t DOLICHOCERO, A, adj. (Do grego 
dolichos, comprido, e heras, corno). Ter- 
•^0 de Zoologia. Que tem antennas com- 
pridas.— Insectos dolichoceros. 

t DOLIGHODERO, A, adj. (Do grego 
dolichos, comprido, o pescoço). Ter- 
'iio de Zoologia. Que tem o pescoço com- 
prido. 

t DOLICHOLÍTHA, s. f. (Do grego do- 
lichos, comprido, o liihos, pedra). Tcr- 

de Zoologia. Vertebra fóssil de peixe, 
t DOLIMAN, s. m. (Do turco thoida- 

vestuário que 'os turcos trazem de- 
baixo da pelliça). Nome d'um trajo cur- 
*■0, especie de sobretudo, oom mangas es- 
tí^eitas, o abotoadas nos canhões ou pu- 
nhos. 

DOLLÀR, s. m. (Doinglez dollar,irã,m- 
Jormaçao do allemão thaler, escudo). 
~Ioeda de prata dos Estados Unidos, cu- 

Valor c de 5 mil francos e 40 ccnti- 
'nos, como a piastra forte de Hespanlia. 

t DOLMÉN, s. m. (De gael. tülmen, 
^aboa de pedra, de tal, taboa, e mm, 
pedra). Monumento formado d'umagran- 
j ® pedra chata posta sobro duas pedras 
levantadas verticalmente, que se encon- 

em diíFerentes partes da Europa, 
Sobretudo cm Inglaterra, que se attribue 
Seralmentc aos druidas e aos celtas, e que 
'^utros dizem pertencer a um povo ante- 
'"lor e mais selvagem. 

DOLO, s. m. (Do latim dolus). Engano, 
''aude, má fé, simulação. — Dolos da 

ffiíerra. — Dolos das armas, ciladas, cs- 
^■■atagemaa. 

— Termo Forense. Plena deliberação 
advertência nos delitos. 
— Intenção astuta e maliciosa com que 
executam os contractos e outras acçoes. ' 

— Pôr dolo em alguma ac<^o, inter- 
pretal-a maliciosamente. 

— Termo Juridico. Diz-se em geral 
das fraudes, surprczas e estratagemas 
que se tramam para enganar alguém. 

— A hoa Jé é a base das convenções: 
nada lhe ê mais contrario do que o dolo. 

— O dolo não annulla o contracto; po- 
rém o juiz, rescindindo-o por causa de do- 
lo, decide que o contracto em verdade 
existe, mas com tal vicio, que devo im- 
pedir-lhe a execução. Cumpre ter em vis- 
ta a grande diíFerença que existe entre o 
dolo que ataca a substanciado contracto, 
o o dolo que fere simplesmente os acces- 
sorios. Se o dolo vicia em regra as con- 
venções, o seu ataque é de muito maior 
effeito nas transaíções commerciaes, (^ue 
na maior parte não têm outra base salvo 
a mais illibada boa fé. Ninguém deve 
tirar commodo do seu dolo. A convenção 
contrahida por erro, violência ou dolo não 
é nulla pleno jure; dá symente logar a 
uma acção denullidade ou rescisoi-ia; quer 
dizer; o erro impede que haja consenti- 
mento, e conseguintemente a obrigação tica 
nulla c sem vinculo ; em vez de que a 
obrigação contrahida por violência ou dolo 
é sómente viciosa. O primeiro presta por 
tanto acção de nullidade, os segundos a 
rescisória. Não se deve attribuir dolo 
áquelle que tiver obrado em conservação 
d'interessc proprio. 0 mandatario ou com- 
missario diz-se sempre em dolo, quando, 
podendo esperar a necessaria resposta do 
mandante oucommittente, cumpro o man- 
dato ; o da mesma sorte quando, poden- 
do, não executa a commissão. Esta pro- 
posição comtudo é sujeita a muitas limi- 
tações. A exceição de dolo é de tal força 
que se dá contra as lettras de cambio. 
Como o contracto do seguro é o que mais 
altamente se apoia em boa fé, n'elle o do- 
lo é mais severamente punido, 

j DOLOMIA, s. /. (De Dolomien, cele- 
bre naturalista que descobriu e estudou a 
substancia d'este nome). Termo de Mi- 
ncralogia. Variedade de carbonato do cal, 
especie de mármore primitivo do cor 
bíanca, e finalmente granuloso, tornan- 
do-se phosphorèscente pelo attrito ou fric- 
ção. 

f DOLOMISAÇÃO, s. /. Termo de Mi- 
neralogia. Formação de rochas dolomi- 
tic<ts • 

f DOLOMÍTIGO, A, adj. Termo de ]\Ii- 
neralogia. Que contem dolomia. 

DOLÔR, s. m. (Do latim dolor). Dor. 
= Antiquado. 

Le.vi. Que dolor ha 1:1 ? quu foi ? quci-eis ? 
Cent. Vimos pasmados. 

oiL vrc., niALOOo da nusuimEigÃo. 

DOLORÍDO, adj. (De dolor, com o suf- 
fixo «ido»). Dorido, que soíFreu dores, e 
está ainda muito molestado por efleito 
do padeciincntos. 

Figuradamente: Pezaroso, 

DOLORÍFICO, A, adj. (Do latim dolo- 
rificus). Termo Didactico. Que causa'dor. 

DOLORÓSAMÊNTE, ado. (De doloroso, 
com o suífixo «mente»)- Oom dôr, lasti- 
mosamente, acerbamente, com afHicção, 
asperamente.— Queixar-se; sentir dolo- 
rosamente. 

— Maviosamente. — Cantar doloro- 
samente, com voz magoada o dorida, 
trémida por doença. 

DOLOROSÍSSIMO, A, adj. superl. de 
Doloroso. Que causa grande dor.— Tor- 
mento dolorosissimo. 

DOLOROSO, A, adj. (Do latim doloro- 
sus). Que causa dôr, aíBicção, desgosto, 
acompanhado de dor. — Pa7'to doloroso. 
— Operação dolorosa. 

— Dorido, dolorido.—Perda dolorosa. 
— Ferida, lembrança, gritos doloro- 

sos. 
— Larãentavel, acerbo, lastimoso, af- 

flictivo, triste, luctuoso, que move A com- 
paixão.— Historia, separação dolorosa. 

— Espectnculo doloroso. 
DOLÒSAMÈNTE, ado. (De doloso, com 

o suffixo «mente»). Com dolo, com per- 
fídia, fraudulentamente. 

1.) DOLÕSO, A, adj. (Do latim ííoZo- 
sus). Feito com dolo, em que ha dolo ; 
enganoso, fraudulento, artificioso. — Pe- 
tição dolosa. 

— Pérfido. — Homem doloso. — Lín- 
gua dolosa.— Contracto doloso. 

2.) DOLÔSO, A, adj. (Do latim dolo, 
are, aplainar, polir, lavrar madeira). Ter- 
mo Antiquado. Roliço. —Bastões dolosos. 

1.) DÕM, s. m. (Do latim donum, da- 
diva). Dadiva, presente, mimo.— Quem 
soccorre espontaneamente os desvalidos 
practíca um duplicado dom. 

—A sepultura é o ultimo dom da vida. 
— <íE por tanto dizemos, que se alguum 
Vogado, ou Procurador ouvesse recebido 
d'alguma parte preço ou outro dom, pera 
vogar ou procurar seu preito, e de feito 
o vogasse ou procurasse por ella, e em du- 
rando esse feito elle vogasse ou procurasse 
polia otUra parte escondidammte, tal co- 
mo este com justa razom deve seer contado 
por falso e alleivoso, porque sô specia d'a- 
mizade falsamente'engana aquel, de que 
ha beneficio recebido, mostrando-lhe per 
palavra reconhecimento fingidiço e enga- 
noso, fazendo per obra o contrario, pois 
ajuda o seu aver sairo, contra o qual de- 
via de vogar; e por tanto o que tal fezes- 
se, deveria seer asperamente escarmenta- 
do.Ordenações Affonsinas, Liv. v, Tit. 
Cõ, § 1. ^ 

— Mercê que se pede ao cavalleiro (usa- 
do nos livros de cavallaria antiga).—<íSe- 
nhora, disse Blandidão, seria cousa tão ' 
larga dizer-vos como as perdemos, que hei 
medo que faleça o tempo de que homem 
tem necessidade pera as ir buscar. Se vós, 
senhores, disse ella, quizesseis outorgar- 
me um dom, que não seria injusto, eu vos 
serviria com outros cavallos e armas tão 
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hoas, como as quejáperdestes.D Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Iiiglaterra, cap. 
35. — «Essa dona vos falia verdade em 
tudo, e este é o dom, que vos eu então pe- 
di: por isso cumpri-o aíjora, como eu cum- 
pi'i com vosco quando tinheis necessidade, d 
Idem, Ibidem, cap. 37.—<tAo tempo, que 
vos minha irmãa, e eu achamos na Flo- 
resta Enganosa, em husca do Cavalleiro 
que vos levava a donzella por engano, e 
nos outorgastes hum dom por vos ajun- 
tarmos com elle, de que tomastes vingan- 
ça; andavao estes dous Cavalleiros, que 
nos aqui trouxeraõ em casa do Empe- 
rador Polinario, naquellas grandes fes- 
tas, que por causa de Clarimundo Jez.n 
Barros, Clarimundo, Liv. n, cap. 8. — 
«Senhor Artinaô, disse Dom Dinarte, 
agora estais em tempo que me podeis dar 
o Dom que vos pedi: e quero que seja em 
me aceitardes por vosso servidor".^ Idcm, 
Ibidem. 

— PI. Dons; mas os antigos diziam 
doêí), dadivas. — uRecebe os pobres does 
da sam vontade.i> Antonio Ferreira, Eglo- 
ga 2. 

— Talento, aptidão, doto natural, pren- 
das.— Os dons da natureza. 

— Graça particular ou habilidade para 
fazer alguma cousa. — Ter o dom de'fol- 
iar, d'escrever, d'executar, etc. 

Aqui teccra eu rnais iilto canto 
A V0S303 altos dons, senào aiidAra 
Já eata lyra coiivertiila em pvauto : 
Oh quem antes quo a vida sc acabara, 
Se quer a par de vóa com singeleza 
O mais que sinto em mim, communicára ! 

J. X. DK MATTOS, KISIAS, p. 228. 

— O dom d'escrever pode considerar-se 
como um,dos talentos collocados em pri- 
meira ordem. 

— Os hypocritas possuem o dom de cho- 
rar quando lhes convém. 

— Ha muitas pessoas que têm o dom 
de aconselhar bem, mas que são incapazes 
de executar o que aconselham. 

2.) DÕM, s. m. (Do latim dominus, se- 
nhor). Titulo honorilico que antigamente 
era só concedido aos reis e príncipes de 
Portugal c Hespanha, depois aos bispos 
e á maior parte dos iidalgos.—«Dom Do- 
nis per graqa de Deos Rey de Purtugal, 
e do Algarve. A quantos esta Carta vi- 
rem fa<io saber, que em Coimbra perante 
mim aos quinze dias de Junho da era de 
mil e trezentos e quarenta e nove annos, 
seenda hi Dom Frejf Estevom Bispo do 
Porto, e Rodriguo Annes Redondo, e Jo- 
ham Simom, e Padr Affonso Ribeiro, e 
Pere Esteves, e Ruy Muniz, e Joham 
Martins Chantre d'Évora, e Meestre Joan- 
ne das Leyx, e Vicente César, e Joham 
Lourenço Vogado em minha Corte, porque 
foi achado, que alguuns, também Igrejas, 
como Ilordeens, como Filhos dalgo, com- 
pravam os meus Regueengos, que eu tra- 
zia muitos delles enalheados de guisa, que 
tne nom davam os meus direitos, que me 

ende deviam dar; e muitos dos sóbreditos, 
que os tinham, pedindo-lhes os que tira- 
vam por mim os meus direitos, que lhes 
dessem o que deviam, e dizendo-lhes por- 
que mo nom davam, diziam, que eu nom 
era desto Juiz, e que os chamasse per-ante 
seus Juizes, por a mim jazerem perder 
os meus Regueenqos.y> Ordenações Aííon- 
sinas, Liv. u, Tit. 13^ § 1.—sE porem 
Nós EiRey Dom Fernando, querendo es- 
quivar, e tirar as malicias que, se fazem, e 
os dapnos que se seguem por qzo e força do 
dito costume, e fazer que os desembarguos, 
e Sentenças, e determinaçoens dados per 
Nós, e per os da nossa Corte, e per outros 
quaeesquer Juizes, e Offíciaes dos nossos 
Regnos, dados e guainhados com grande 
custa e trabalho, assy dos Juizes, como 
das partes, nom passem sem obra, e ajam 
seu effeito, e cada hum haja comprimento 
de seu direito .sem delongua: Tolhemos, 
Revogamos, e Removemos o dito costume, 
e Orden tçam, que até qui se guardou nas 
ditas comas; e Queremos, e Mandamos, 
e Poemos por Ley, que nos beens de raiz, 
em que se ouver de jazer execuçam p>oi' 
alguma divida, obriguaçam, ou direito 
qualquer, real, ou pessoal, de qualquer 
natura e condigam que seja, ou algu- 
ma Sentença, ou Mandado nosso, ou d'ou- 
tro qualquer Juiz, assy da nossa Corte, 
como de fora. delia, essa execuçam seja 
comprida e acabada venda, ou rema- 
taçam, ou doaçam, ou absoluçam, ou 
gua, ou entregua do que a parte tedor ou 
vencedor ouver d'a ver; e estes beens de 
raiz sejam per essa execução vendidos, e 
arrematados, ou dados em pagua á parte, 
segundo forma e ordem de Direito, do dia 
que esses beens de raiz forem fdhados, as- 
sinados, ou emcoutados pior o Porteiro, ou 
Executor, até tres mezes comjjridos; e os 
beens movees sejam vendidos, e arrema- 
tados, ou dados em pagua á parte, por 
que se faz a execuçam, do dia que por 
o Porteiro, ou Executor jorem filhados, 
ata tres nove dias, como se ataqui acostu- 
mou.» Idem, Ibidem, Tit. lÜü, § 2. — 
üElRey Dam Affonso o Quarto, da muito 
louvada e esclarecida memória, em seu. 
tempo fez Cortes geraaes na Villa de San- 
tarém, em que lhe forom requeridos por 
parte do Povoo certos Artigos, antre os 
quaees foi huum, a que elle respondeo per 
Conselho de sua Corte, do qual com a re- 
posta' a elle dada o theor he este, que se 
segue. Fazem saber aa Vossa Mercee, que 
ElRey Dom Donis vosso Padre mandou 
per suas Cartas, que os Meirinhos e Al- 
quaides, quando fossem chamados pera 
meterem segurança antre alguuns do Po- 
voo, qtie elles fossem logo hy, e mttessem 
antre elles segurança, e que nom pedis- 
sem, nem levassem delles algo por esta 
razom em nenhuma guisa: e. Senhor, esto 
nom se guarda; ca nom querem hy filhar 
afom, nem chegar hy, se lhes nom dam 
algo, e por esta razom se seguem muitas 

pelejas, mortes, e grandes dapnos: sejd 
Vossa Mercee que mandees, que se giinrde 

pela guisa que vosso Padre mandou." 
Idem, Liv. v, Tit. 102.— nElRey Doffl 
Joham mou Avoo, de muito louvada ejü' 
mosa e esclarecida memória, em seu tem' 
po fez Cortes geraaes na Villa de Gui- 
maraa.es, em que lhe forom requeridos pof 
parte do Povoo certos Artigos, antre os 
quaaes foi hum, a que elle respondeo poT 
Conselho de &ua Corte, do qual com a 
posta a elle dada o theor he este, qu& 
segue.<> Ibidem, Tit. lOG. — «O Muito alj" 
e poderoso ElRey Dom Eduarte meu b^' 
nhor e Padre, da muito gloriosa e famO' 
sa memória, em seu tempo fez Ley eiti 
esta fôrma, que se segue.»— «Dom Eduarte> 
<Èc. A vós Airas Gomes da Silveira uO 
nosso Conselho, que teendes carrego ff 
nós de justiça d'entre Douro e Minho, ^ 
ao Corregedor de Tras los Montes, saud^- 
Sabede que a nós he dito, que os Lugai'^^ 
do estremo, e moradores delles recebéJi^ 
muito dapno d'alguuns homeens da paft^ 
de Galiza dos Regnos de Castella, q^^ " 
esses ÍAigares veem, pera roubar e 
os que mal querem, fazendo assoadas huui^ 
com os outros, assy da terra., como » 
fora delia, vindo armados com lanças, ^ 
escudos, e beestas; o que nós nom avemos 
por bem feito.Idem, Ibidem, Tit. 
— ti Hum Tribulo de prata, com suas c(i' 
deas que pesava tres marcos e huma on^'^' 
as quaes coroa, e cintas, e copias, e cou^'*^ 
suso ditas o dito Senhor Rey dizia 
lançava Donna Maria mídher que foi ® 
Infante Dom Pedro de Castella por 
mil e cem livras dessa moeda de Portug 
a Nicola Domingues, e a Joam de Rat<i^' ^ 
Documento de 1347, no Corpo 
tico Poríuguez, Tom. i, p. 2ÜÜ, 
do pelo visconde de Santarém. — 
e adouto em meu fdho adqutivo e verad'^'' , 
ro herel vós Pedro Affonso filho do 
alto e mui nobre senho Dom Diniz cie 
Portugual e do Algarve. n ElucidanO 
Fr. Joaquim do Santa Rosa de Viter ' 
— (íNom embargando que ElRei D 
Affonso fosse comprido dardimento.'' ^ j 
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap- ' 
— (íAUichegou o cardeal Dom 
legado do l^apa Inoçencio, pera poer 
ça amtre elles.Ibidem,cap.'19.— 
que ElRei Dom Ped.ro dissesse muytíí^ ' 
zooes a celebrar este feito.» ? L 
33. — <iSeJortuna tão çedo nom » 
os anos da vida deste Rei Dom ^ y, 
Ibidem, cap. 3ü.— «.K o jjrimeiro 
gou a Dom Dinarte foi Artinão, que o 
nos braços, dizendo mil graças sobrf 
vencimento.» Barros, Clarimundo, 
cap. 8. — «A gente da terra foi á i^áo a ^ 
tar o Capitão, e o levaram com to 
seus pera terra, e os agazalhárani ^ 
pela amizade que sabiam tinham 
seu Rey. Alli soid)eram como os 
zes tinham fortaleza em Ternafe, f ^ 
as mais cousas que eram succedi 
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intão, e da guerra que Dom Garcia fi- 
ao seu Rey.t> Diogo do Cou'o, Dé- 

cadas, IV, Liv. ni, cap. 3.— iGrandeTiom 
a facilidade, quando seja confrapezada 
cultura.D Francisco Manoel do Mello, 

Apólogos Dialogaes, p. 202. 

Em que pnzc a dom Álvaro, as melhores 
Que hei visto era vida minhn,. Mas, Senhores, 
toisa vos direi eu que vos ngr.ade, 
iois cavíilleiros sois : pVigoso é o caso, 
Vns de gosto serí. Sabei que em Aiitas 
l' _a caça melhor do todo o Algarve : 
Mister 6 de passarmos por Tavira ; 
Mas em paz, como estamos, de impedir-nos • 
Nao ousarão os moiros : e Be ousassem... 

==Tanto melhor, qnc sua perda fora 
Volvem A uma os jovens eavalleiros : 
Vamos, e Ãmanhíuija. ^ 

Foram-se ao mestre, 
E do que ham concertado lhe dào parte. 

oarkeit, d. branca, o. VI, cap. 8. 
Mas grave e pensativo lhes tornava 
^om Paio :—Não é bom folgar, mancebos, 
Co'a3 agonias ultimas de um povo , 
«o derradeiro appêrto muitas vezes, 
Aífoga o que zombou de o ver prostrado. 

IDBM, IBIDKM, Cap. í*. 

^ — Algumas vezes também se usa D., 
''■breviatura de Dom.—«EUieylí. Affonso 
° Quarto da Louvada Memória em seu 
^'npofez Ley, perque ordenou, e mandou, 

9^e os Juizes julguem segundo a verdade 
^^iida por os jeitos, sem emharguo alguum 

° processo ser mal ordenado, em tal gui- 
?ííe nam seja cada huuma das partees 

'"^oarguada de poer, e aleguar suas re- 
^^eens, cada vez que as poder poer ainda, 

ante pozesse exceiqooens contrairas per 
i^alquer maneira que fosse, ou. que po- 

álguuma excepçam dilataria depois 
® lide contestada; e que possam as par- 

livremente poer, e aleguar todas suas 
^^^oeens sem emharguo nenhuum atá Sen- 

defeniiiva; porque sua tençam foy 
® nam ser nenhuuma das partees emhar- 

3^ada por o processo, y) Ordenações Affon- 
Liv. III, Tit. 68. 

1 'Dom por/ sô. (Loc). Ah dom Trai- 
dom falso! ah senhor traidor! ou 

° Um traidor, usado era alguns escriptos 
'^tigos de cavallaria. 
"^Titulo que em ITespanha e Portu- 

Ee dava aos religiosos do certas or- 
j, pnncipalmonto aos benedictinos. — 

^hade, titulo dos monges de Cister 
^tros mitrados. 

ou DOMÃA, s. f. (Corrupção do 
hehdomas). Termo Antigo. Semana. 

I^ois queja entrei aqui, 
^ao se me escusa fallar. 

u sou d'alem do Thomar, 
j casei em Almcirim, 
^ " mesmo no logar, 

gora, agora, agora 
■-sta doma que Ia vai 

^omii que casei embora 
'icença de meu pae ; 

diz que a iiào quer por nora. 
VIC., AUTO l'AST. 1'OIiT. 

ki' se ])er ventura as .Justiças da 
onde esto acontecesse, nom podes- 

sem todo esto assy comprir por razom d'al- 
guuns poderosos, que o enviassem assy di- 
zer a ElRey com toda a verdade, que desse 
feito podessem saber, e com seello desse 
Concelho, e sinal de Tahelliam em tal 
guisa, que toda a verdade pudesse seer 
sàbuda, mandando aos Taòelliaães dos Lu- 
gares, que leessem a dita llordenaçom aos 
Juizes das Terras, em cada domaã huma 
vez ataa huum nnno comprido, e a regis- 
tassem em seus livros por tal, que ao de 
pois cada huum delles com razam nom po- 
desse allegar jgnorancia.r> Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. ii, Tit. C2, § 3. 

DOMAÁIRO, s. m. (Do latim hehdoma- 
darius). Termo Antiquado. Hebdomadá- 
rio, semanario. 

DOMÁDO, part. pass. de Domar. Aman- 
sado, domesticado. — Animaes domados. 

— Tinha domado as feras, amansado, 
domesticado. 

— Sub-jugado, reprimido.— Tinha do- 
mado a altivez, o orgulho. 

— Muitos povos foram domados peZos 
exercitos romanos, opprimidos. 

Este, que ora o mais grave na pessoa, 
Pe&tii arte para o Rei de longe brada : 
O tu, a cujos reinos e coroa, 
Grande parto do nuuido esti guardada, 
Nos outros, cuja fama tanto voa, 
Cuja cerviz bem nunca foi domada, 
Te avisamos que he teiripo que jsl mandes 
A receber de nós tributos grandes... 

cAíi., i,us., c. IV, est. 73. 

Aqui resurjam todos os antigos , 
A ver o nobre ardor, que aqui sc apprende : 
Outro Seeva verão, quu espndaçado 
Não sabe ser rendido, nem domado. 

iDKM, iniDUM, c. X, est. 30. 

DOMADÕR, A, s. (Do latim domator). 
O, ou a que .doma, amansa, subjuga. — 
Domador de cavallos. — Domadora de fe- 
ras. — Domador dos appetites, que sabe 
conter os desejos desordenados. 

— Domador do oceano, diz-se do Vas- 
co da Gama. 

— Subjugador. 

Mas a de Jlir-llocem, que abalroando 
A fúria esperará dos vingadores, 
Verá braços e pernas ir nadando 
Sem corpos, pelo mar de seus senhores. 
Kaios de fogo irão representando 
No cego ardor os bravos domadores : 
Quanto ali sentirão olhos e ouvidos, 
K fumo, ferro, flammas e alaridos. 

cAM.,i.us,, c. X, est. 3G. 

— Termo de Poesia. O amor, doma- 
dor de peitos humanos, 

— O domador dos monstros, Hercules. 
DOMAR, V. act. (Do latim domare, do 

grego domaO, amansar, senhorear). Su- 
jeitar, amansar, fazer dócil um animal á 
força de exercicio e ensino.— Domar um 
animal hravo.; 

— Domar as aves da rapina, domes- 
tical-as. 
 Domar o cavallo, o touro, 
 Domar os tigres, a panthera, a hjena, 

subjugar, submetter, reduzir áobcdiencia. 

— Domar naqdes ferozes, vencel-as. 
— Dominar. 

Vedes agora a fraca geração, 
Que d'um vassallo meu o nome toma, 
Com soberbo o altivo coração, 
A vSs e a mi, e o mundo todo doma : 
Vedes o vosso mar cortando vão. 
Mais do que foz a gente alta de Kon)a ; 
Vedes, o vosso reino devassando, 
Os vossos estatutos vão quebrando. 

cA.M.,i,us., c. VI,est. 30. 

— Figuradamcnte : Refrear, exhibir, 
reprimir. — Domar as paixdes. — Domar 
os appetites. 

— Domar as ondas, vencer a braveza 
do mar. 

— Domar o rio, domar a corrente da 
agua, fazer parar ou diminuir a sua ve- 
locidade. 

— Domar as chammas, domar o incên- 
dio, apagar. 

— Domar o ferro, abrandal-o, tornal-o 
maleavel para melhor poder pôl-o em 
obra. — «Domão a prata e a lavrão de 
bastiões e de cardos, e de outros lavores.v 
Em Inéditos da Historia Portugueza, Tom. 
III, p. 448. 

— Domar a terra, abrir facilmente os 
sulcos, viral-a por meio de arado, tor- 
nal-a productiva de esteril que era. 

— Domar-se, v, refl. Conter-se, aman- 
sar-se, sujeitar-se. — O homem que sabe 
domar-se nos momentos de cólera, evita 
muitas vezes grandes males. 

DOMÁVEL. adj. 2 gen. (Do latim do- 
mabilis). Que se pode domar, sujeitar. 
— Animal domavel. — Naturezas, Índo- 
les domaveis. 

t DOMBEYÁCEAS, s. /. pl. (Do latim 
dornbtyaceoè). Termo de I3otanica. Deean- 
dollc deu esto nome ti quinta tribu da 
familia das byttnereaceas. 

DOMESTICAÇAO, s.f. (De domesticar). 
Acção de domesticar. — Últimamente tem- 
se tentado a domesticação de especies que 
se tinham conservado selvagens até á épo- 
ca actual. 

— A domesticação distingue-se da acli- 
matação e da naturalisaçSo, que a prece- 
dem sempre. 

t DOMÉSTICÁDO, part. pass. de Do- 
mesticar. Domado, amansado, acostuma- 
do A vista e companhia do homem ; feito 
caseiro, tractavel. Diz-se dos animaes bra- 
vios.—Feras domesticadas. 

DOMÉSTICAMÊNTE, adv. (De domésti- 
co, com o suíSxo «m ente»). Familiar- 
mente, em casa, de portas a dentro.—iSer- 
vir domesticamente, como creado.—Crear 
domesticamente, em casa. 

DOMÉSTICÁR, V. act. (Do doméstico, 
comosuffixo «ar»). Domar, amansar, fa- 
zer caseiro, tractavel o animal bravio, acos- 
tumar á vista o companhia do homem os 
animaes selvagens, tornal-os obedientes. 

— Figuradamcnte: Civilisar o homem 
selvagem, fazel-o dócil, tractavel. 

— Domesticar povos selvagens, abran- 

% 
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dar-lhes a condição ferina, atroz, desa- 
brida. 

— Domesticar as aves de rapina, tor- 
nal-as ou fazel-as mansas e caseiras. 

— A hrandura domestica os brutos. 
— Domesticar se, v. rcfl. Amansar o 

animal bravio ou o homem selvagem, 
acostumar-se a viver com liomem civili- 
sado, ou a ter morada estável. 

DOMÉSTICÂVEL, adj. 2 gen. (De do- 
méstico, com o suffixo «aveU). Que,se 
pode domesticar, que é susceptivcl de do- 
mesticidade. —Ânimaes domesticaveis. — 
Feras domesticaveis. 

—Co^idição domesticavel, possibilidade 
de se abrandar. 

DOMÉSTICIDÁDE, s. /. (Do doméstico). 
Condição d'uma pessoa que está ao ser- 
viço d'outrem.—2l domesticidade substi- 
tuiu a escravidão. 

— Collectivamente : Todos os domésti- 
cos d'uma casa; creadagem. 

— Estado de dependencia, de servidão, 
em que vivem, relativamente ao homem, 
os animaes que elle sustenta e modifica 
para suas necessidades ou os seus praze- 
res.—A domesticidade é um efeito do ins- 
tincto sociavel. 

— Familiaridade, convivência na mes- 
ma habitação. 

DOMÉSTICO, A, adj. (Do latim,cZomes- 
ticus). Que pertence á casa, ao interior 
da familia.—Serviços domésticos.—Cui- 
dados domésticos. 

— Espirito doméstico, maneira de vêr 
e de sentir que concentra tudo no interior 
da casa, da familia. 

— Entre os antigos, os deoses domés- 
ticos, os penates, e, por extensão, o in- 
terior da habitação. — Individuos assas- 
sinados no seio de seus deoses domésti- 
cos. ' 

— Tribunal doméstico, tribunal de fa- 
milia, que, entre os romanos, julgava cer- 
tos crimes domésticos. Era por meio de 
este tribunal que Tiberio punia algumas 
mulheres romanas, além da pena que já 
lhes havia sido applicada pela lei jidia. 

■— Que tem relação com o arranjo o 
ordem da casa.—Economia domestica. 

— As perturbações domesticas em Por- 
tugal, diz-se por opposição aos paizes es- 
trangeiros. 

— Que pertence ao proprio individuo, 
por opposição ao que lhe é estranho. 

— Remedio doméstico, feito em casa, 
tomado sem indicação nem prescripção 
de facultativo. 

— Exemplos domésticos, os que são 
praticados pela familia, pelos parentes, 
em casa, e, mais extensamente, na pá- 
tria, 

— Aves domesticas, as que se criara 
em casa, ou que podem ser domesticadas. 

São oíTereciineiitos verdadeiros, 
E palavras sinceras, nào dobradas, 
As que o Rei manda aos nobres Cavalleiros, 
Que tanto mar, c terras tem jinasadas ; 

Mauda-]lie mais lanigeros carneiros, 
Íj galliiibas domesticas cevadas, 
Com as íVuctas que entào na terra havia ; 
E a vontade á dadiva excedia. 

CAM., Lcs., c. II, est. 70. 

— itNos matos ha muitas aves bravas, 
e domesticas, e algumas das que ha na 
Europa j ha uma sorte de papagaios, a 
que chamam Nores, de cores muito for- 
mosas, e ainda que gritam muito, faliam 
algumas cousas bem. Contam os homens 
de Maluco de hurn que estando são gri- 
tára alto, morro, morro, e batendo as 
azaSj cahíra morto: e de outro, que vin- 
do de Amloino no paiol de huma fusta, 
fora hum rato pera o tomar, e elle gri- 
tára chamando j>or Bastião, {que era hum 
moço que tinha cuidado delle,) e com isto 
se livrou.» Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VII, cap. 10. 

— Guerra domestica, civil, intestina; 
dissensões politicas. 

— S. m. pl. Os domésticos, os croa- 
dos de uma casa. 

— Os domésticos têm o domicilio dos 
amos : estes respondem pelo damno que os 
domésticos causarem a terceiro por facto 
seu. São cm matérias civis testimunhas 
sujeitas a exceiçào : não podem ser depo- 
sitários sem consentimento do exequente. 
Estes principies geraes de direito ci- 
vil são procedentes em direito commer- 
cial. 

— Os domésticos devem ser tractados 
como amigos desgraçados. — « Teve an- 
nos Barbosa de colher mil e quinhentas 
arrobas de cacau, que no Pará se vendia 
a 4^800 a arroba. Diverte-se com bene- 
ficiar os pobres nos seus estaleiros. Entre 
feitas e imperfeitas, terá oitenta canoas. 
Tem feito mais de oitocentas, que distri- 
bue pelos seus domésticos.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 197. 

DOMESTIQUÊZ, adj. 2 gen. (De domés- 
tico). Termo Antigo.'Doméstico, tracta- 
vel, familiar. — Mansidão domestiquez. 

DOMESTIQUÊZA, s. /. Termo Antiqua- 
do. Domesticidade, convivência, intimi- 
dade familiar. 

— Comportamento de pessoa que vive 
familiarmente com outras. 

DOMÍCIA, adj. (De domicio). Chaina- 
va-se assim a lei decretada no anno de 
G50, sob os auspicios do tribuno do povo 
Domicio Aiienobarbo, pela qual se at- 
tribuia ao povo a eleição dos sacerdo- 
tes. 

DOMICILIADO, part. pass. de Domici- 
liar. Avisinhado, estabelecido com casa 
e de assento em algum logar. 

— Que vivo em habitação fixa, resi- 
dente. — Um individuo domiciliado em 
tal logar. 

DOMICILIAR, i;. act. (Do domicilio, cora 
o sufnxo»ar.»). Dar domicilio, acolher, alo- 
jar, dar aposento; fazer tomar casa e ha- 
bitação fixa. 

•— Doiaiciliar-se, v, refl. Fixar o seu 

domicilio, tomar domicilio, estabelecer-s® 
cm algum logar; pôr casa, residir com ani' 
mo de permanecer. — A necessidade ou 
os interesses obrigam muitas vezes o hoinêii> 
a domiciliar-se em terra estranha.—Mui- 
tos selvagens se domiciliam pelo influxoài 
civilisação, abandonando a vida errante 
em que viviam.. 

DOMICILIÁRIO, A, adj. (De domicilio)' 
Que pertence ao domicilio. — Visita do- 
miciliaria, a que é feita por auetoridade 
de justiça ao domicilio d'alguem. 

— Que mora, ou tem domicilio em casa 
d'alguma familia, onde vive continua- 
mente. E menos que commensal d'ella' 

— Substantivamente: O domiciliará' 
em tal logar, que tem o domicilio ou a 
sua morada fixa o d'assento em um loga' 
determinado. 

DOMICÍLIO, s. m. (Do latim domid" 
lium). Casa do habitação fixa, logar 
alguém escolheu para sua vivenda ordj" 
naria, e onde tem a sóde do seu patri' 
monio. 

— Morada, residencia estaVel. — 
lação do domicilio. 

— O acto de estar alguém estabelecido 
em algum logar debaixo das condiço®® 
que prescreve o direito, para que poss^ 
constituir-se domicilio. 

— Contrair domicilio, domiciliar-se. 
— Domicilio politico, aquelle onde cada 

um exerce os seus direitos de cidad^O) 
isto c, aonde se inscreve no registo civi'; 
que contém a lista apurada do todas 
pessoas hábeis a votar nas eleições, a 1"® 
estão sujeitas 

Domicilio civil, o logar era que ca' lada 
•00 

do- 
ura tera o seu estabeleciraento, e esei^ 
os seus direitos civis. — aConforrnan 
nos ao Direito das Leys Imperiaaes, 
usança da Nossa Terra, líordenainoSi 
poemos por Ley geeral em todos _ 
liegnos, e Smhorio, que vizinho se 
tenda de cada huma Cidade, Vill<^> 
lugar aquelle, que delle for natural') 
em ellle tiver alguuma dignidade, ow "J; 
cio nosso, ou da Raj/nha minha 
amada, e prezada Mulher, ou, d'outJ'0 
guum Senhor da terra, ou do Con<^^ 
dessa Villa, ou lugar, e seja,tal, P^'''. 
razoadamente possa viver, e de feito 
e more, ou seja livre em a dita 
lugar de servidooen, em que antes era / 
to, por seer principalmente servo; 
perfilhado em ella per alguum hy, 
dor, e o perfilhamento confirmado 
Nos; ca em cada huum destes 
per Direito avudo por vizinho^: 

gar, onde tever seu domicilio, ou a „ 
ainda avudo por vizinho da Villa^ gf 
gar, onde tever seu domicilio, ^ ^ ^ e 
parte de todos seus beens com teenÇ 
vontade de aly morar.» gf. 
fonsinas, Liv. ii, Tit. 30, § 2.— 
que ácerca deste domicilio achamos « 
desvarios antre os direitos, e 
terra, querendo trazer todo a boa 
dança, Declaramos esto em esta 
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saber, que aly se entenda cada huum ho- 
mem teer seu domicilio, honde casar, ca 
em quanto hi morar desjoois que assy ca- 
sado for, sempre será avudo por vizinho; 
e se per ventura se d^hy partir, e for mo- 
nr a outra jiarte, e despois tornar a mo- 
'>'ar ao dito lugar, honde assy casou, nom 
será avudo por vizinho; salvo morando 
% Tpcr quatro annos continuadamente com 
sua molher, e Jilhos, e fazenda, os quaees 
wahados, Mandamos que seja avudo por 
vizinho: e se alguum se mudar com sua 
molher, e toda sua fazenda, ou a mayor 
parte delia do lugar d'onde era natural, 
ou já avia casado, per a alguum outro lu- 
9'frj tal como este nom será amido por 
vizinho, a menos de morar continuada- 
mente em o dito lugar com sua molher, e 
toda sua fazenda, ou a mayor parte delia 
outros quatro annos, os quaees acabados, 
será por vizinho.n Idem, Ibideni, § 3. 

— Domicilio commercial, ó aquello on- 
de o negociante tem o seu escriptorio, o 
mercador a sua loja, o fabricante a sua 
fabrica. As questões de domicilio, toda- 

nílo süo fáceis ás vezes de resolver 
quando a mesma pessoa tem diversos es- 
tabelecimentos. Em duvida o domicilio 
d origem obtém a preferencia. 

— Domicilio necessário, da-se este no- 
ao quo tem por origem um oíficio. 

■— Domicilio voluntário, aquelle que se 
escolho á vontade, ü domicilio em razão 
"a lido 6 uma espccie quo se não pode 
collocar nem em voluntário nem em ne- 
cessário. 

Figuradamente; A familia do liabi- 
tador. 

— Habitação, assento. — Domicilio da 
alma. 

— Termo do Astrologia. Signo do zo- 
díaco no qxial se diz que um planeta tem 
'^ais poder que n'outro.— O sol, estando 

Leo, ou leão, está no seu domicilio. 
_ ~ Syn. : Domicilio, Residencia. Domi- 

cilio ó pròpriamente termo do Jurispru- 
dência, e significa habitação, morada le- 
Sal; residencia diz-se propriamente da 
pessoa com cargo publico, militar, civil 

ecclesiastico. 
t DOMIFICAÇÃO, s. f. (Do tliema do- 

^ifica, de domificar, com o suffixo «ação») 
^ermo d'Astrologia. AcçKo de domificar. 

t DOMIFICÁDO, part, pass. de Domifi- 
Dividido cm dozo partes, ou casas. 

(O cóo). 
fDOMIFICAR, V. act. (Do latim hypo- 

>etico domificare, de domus, casa, c fi- 
caj-e). Termo de Astrologia Judiciaria. Di- 

luir o ceo em doze partes, quo se cha- 
casas, para tirar nm horóscopo. 

Domina, «. f. (Do latim domina, de 
ominus, senhor, dono da casaX Dona, 

"cnhora. ' 
Tormo de Mincralogia. Especio de 

j. '''•'ga ou mame pctriíicada, fácil do po- 
que se encontra n'ura pequeno rio da 
d'Ambo. 

voL. n —110 

I DOMINAÇÃO, s. /. (Do latim domina- 
tione). Dominio, senhorio,império que um 
soberano tem sobre alguma provincia ou 
reino. 

— Espirito de dominação. 
— Sacudir uma dominação tyrannica. 
— A dominação da alma sobre o corpo. 
— Termo de Theologia.—.ás domina- 

ções, uma das ordens da hiorarchia ce- 
leste, que é a quarta começando pelos se- 
raphins. 
Saí. Mais que mo faz pasmar » 

Como diogou isso lá; 
Que Christo não foi de ca, 
Nem se bolio cl'luim logai'. 

Bdz. Nilo sei com'isso sera; 
Que éramos mil escolhidos 
Procedidos das nações 
Daquelles coros subidos, 
Thronos e Dominações. 

GIL VIO., AUTO DA CANANÊA. 

f DOMINÁDO, part. pass. de Dominar. 
Senhoreado; quo está sujeito a outi-em. 
— Um marido dominado por sua mulher. 

— Que está collocado em logar infe- 
rior.— Planície dominada uma emi- 
nencia. 

DOMINADÔR, A, adj. (Do latim domi- 
nator). Que àomma.— Um espirito domi- 
nador.— Um povo dominador. 

— Substantivamente: Aquelle ou aquella 
que domina, impera, senhorea; o que tem 
dominio ou império sobre algum paiz, 
principalmente conquistado comas armas. 
—lioma foi a dominadora do Occidente. 

— Termo de Astrologia. Dominador, ou 
senhor dominante, nome dado ao astro que 
tem maior poder em gráos n'um horos- 
copo. 

DOMINÁNTE, adj. 2 gen. (Do latim do- 
minantis). Que domina, que prevalece so- 
bre outras cousas de sua ordem e classe; 
predominante.—Paixão dominante. 

— lieligião dominante, a religião n'um 
paiz, e que ó a do Estado. 

— A religião dominante em Portugal 
é a Catholica-Apostolica-liomann. 

— Nas republicas bem constituidas, a 
religião dominante t/cs Cidadãos é o amor 
da patria. 

— Partido dominante, o que tem su- 
perioridade sobre outros. 

— Qosto dominante, aquelle quo se tor- 
na mais pronunciado. 

—Idüia dominante; opinião dominante. 
— Pessoa dominante, a quo exerce au- 

ctoridade. 
— Termo de Direito feudal. Feudo do- 

minante, o que dominava outros feudos. 
]S['cste sentido tambom se uza dizer se- 
nhor dominante. 

— Termo de Jurisprudência. Fundo do- 
minante, aquelle em favor do qual se es- 
tabeleceu uma imposição, por opposição 
a fundo dependente, ou feudo. 
 Tcnno do Grammatica. Voz ou vo- 

gai dominante n'íim di^Âthongo, aquella 
sobre a qual se demora a voz mais al- 
gum tempo. Na palavra miato temos o 

diphthongo ia, em que o i tem apenas 
um som fugitivo, em quanto quo sobro 
o a empregamos maior demora ; a é pois 
a voz dominante. 

— Termo de Mineralogia. Fôrma do- 
minante d'um crystnl, o sólido geométri- 
co simples a que ello se pôde reduzir, não 
considerando n'elle senão as faces mais 
extensas. 

— Termo do Astrologia. Astro domi- 
nante, o que domina era certos dias, cm 
certas horas, e em cortas casas de algu- 
ma figura celeste. 

— 8. f. Termo do Cantochão. A nota 
que se repete mais vezes, qualquer que 
seja o gráo com relação A final. 

— Cada tom do cantochão tem a sua 
dominante própria. 

— Termo de Musica moderna. Chama- 
se dominante á quinta nota da escala 
d'um tom ; no tom do dô, por exemplo, sol 
é a dominante. Toma o nome de domi- 
nante, poi*que domina sempre, o cmpre- 
ga-se n'umsem numero do accordes que 
não admittem a tônica. 

— >SÍM&-domiuante, a qtiarta nota aci- 
ma da tônica. 

— Accorde de dominante, aquelle que 
se practica ou executa sobre a dominante. 

— Termo de Grammatica. A vogai 
principal da syllaba, ou das duas sylla- 
bas de que se forma uma rima. 

DOMINAR, V. act. (Do latim domina- 
re). Imperar, senhorear, governar, man- 
dar sobre alguém como senhor c sobe- 
rano. 

— O espirito de dominar agita muitas 
nações. 

— A alma deve dominar o corpo. 
. — Figuradamente : Domar, refrear, 

sujeitar, reprimir."— Dominar os appeti- 
tes. 

— Dominar as paixões, saber conter- 
se nos limites da prudência. 

— Dominar os astros, ser superior ás 
suppostas influencias que elles exercem 
sobre o destino do homem. 

— Sobresaír, estar eminente, sobran- 
ceiro ; devassar ficando superior. — Um 
torreão dominava toda a cidade. ~A emi- 
nencia domina o castello, que parece ser 
rendido por meio de baterias qne joguem 
sobre a pr.aça. — a Fomos dormir a sua 
casa, e visitar outra capella, que tem jun- 
to de umas magnificentes casas que domi- 
nam o no, cercadas de deleitoso arvore- 
do e jasmineiros de Italia, e um jogo de 
bolla em local amenissimo.» Bispo do Grão 
Pará, Memórias, p. 197. 

— Apoderar-se, sobrepujar, vingar aci- 
ma.— A agua, que a cheia fazia entrar 
nas primeiras casas da margem, domi- 
nava ja os segundos pavimentos. 

— As chammas dominavam iodo o pré- 
dio. 

— Afortuna domina tudo. 
A moda domina as sociedades mo- 

dernas. 
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— A opinião domina o mundo. 
— F. n. Ter dominio, auctoridade; im- 

perar ; ter grande influencia, prevalecer. 
—Dominar sohre alguma pessoa ou, cousa. 

— Dominar sobre o coração. 
— Dominar sobre afortuna, superal-a. 
— Dominar-se, v. refl. Dominar-se de 

algum estado, usurpal-o; apossar-se, se- 
nhorear-se. ~ Caído em desuso. 

DOMINA.TÍVO, A, adj. (Do thema do 
mina, de dominar, com o suffixo «ativo). 
Que domina, que tom o caracter dã do- 
minação ; que tem predominio, influen- 
cia senhoril, de senhor. 

DOMINGA, s. f. (Do latim dominica 
dies). Domingo. Termo proprio do estylo 
e linguagem ecclesiastica. — Dominga da 
quaresma. 

— A primeira dominga do advento. 
DOMÍNGO, s. m. (Do latim dominicus, 

sub-entcndido dies, dia do senlior, domi- 
nus). O primeiro dia da semana, aquelle 
que entre os cliristaos é consagrado aos 
exercicios da devoção, como o indica a 
sua verdadeira ctymologia. E dia de guar- 
da e de descanço, e por elle começamos 
a contar a semana. 

— Observar, sanctificar o domingo. 
— O primeiro domingo do mez. 
— Dia entre o sabbado e a segunda-fei- 

ra. — ' Trazia um arco com muitas fre- 
chas, e saiu tão singular frecheiro, que o 
salvage lhe não igualava com muita par- 
te. N'esta vida continuaram até ser de 
idade de dez annos, no fim dos quaes um 
domingo pola manhãa. Deserto se saiu 
só com seus ledes j)ola trela, coma algu- 
mas vezes acostumava, por rêr se mata- 
ria algtima caça.v Francisco do Moraes, 
Palmeirim de Inglaterra, cap. 7. 

— Domingos e dias sanctos. 
— Figuradamente; Dia de festa, de 

prazer. 
— Ha pessoas para quem todos os dias 

são domingos. 
— Domingo gordo, aquelle que prece- 

de a quarta-feira de cinza. 
— Domingo de lazaro, de ramos, de 

paschoa. 
— Ar de domingo, ar de festa, do ale- 

gria. 
— Termo do Marinha. Poló portátil. 
— O mais pequeno dos moutões de que 

se faz uso n?s grandes embarcações. 
DOMIKGUÉIRO, A, adj. (De domingo, 

com o suílixo «eira»). Termo Popular. 
Que se usa ou traz nos domingos por ser 
melhor ou mais aceiado. — Casaca, rou- 
pa domingueira. — Vestido domingueiro. 

— Termo Familiar. Pessoa que feste- 
ja regularmente os domingos. 

DOMINGUÉLHO, s. m. Significação du- 
vidosa. — nMostra-se gramdomíngnelho.» 
Cancioneiro, foi. 20. | 

dominical, adj. 2 gen. (Do latira do- , 
minicalis, de dominus). Que pertence ao j 
domingo, a Deus, ao Senhor. — Os dias \ 
dominicaes. ■ 

— Oração dominical, o padre-nosso, 
ensinado pelo Senhor. 

— Direitos dominicaes, os foros que 
se pagam ao senhor da terra. 

— A acção, que elle tem para os co- 
brar, para renovar os prasos extinctoa, 
e recuperar os que se não renovaram a 
tempo. 

— I.ettra dominical, a que marca e de- 
signa o domingo nas folhinhas. 

— S. f. A dominical, lettra que, du- 
rante tod» o anno, é o signal do dia do 
mez cm qne cáe o domingo. Designa-se 
o primeiro dia do anno pela lettra A, o 
segundo pela lettra B, o terccii*o pela let- 
tra C, e assim por diante até ao septimo, 
que ó designado pela lettra G. Então co- 
meça-se novamente, pela lettra A, que se 
applica ao oitavo dia; depois contimia- 
se do mesmo modo at6 o fim dos annos 
communs. D'esta maneira, a mesma let- 
tra convém a todos os mesmos dias da 
semana, e a lettra dominical é aquella 
que cair aos domingos. 

— Toalha sobre a qual as mulheres re- 
cebiam o corpo do Senhor, não podendo 
recebel-o sobre as mãos nuas. 

— Véo com que as mulheres cobriam 
a cabeça na occasião do iremcommungar. 

DOMINICÁNO, A, adj. (Do latim Do- 
minicus, S. Domingos, derivado de do- 
minus). Que pertence á ordem ou aos re- 
ligiosos de S. Domingos.—Frades domi- 
nicanos. 

— Substantivamente : Religioso, ou re- 
ligiosa da ordem de S. Domingos.—Os, 
ou as dominicanas. 

— Ordem que, instituida em 1216 por 
occasiào da doutrina dos Albigenses que 
este sancto combateu, forneceu pregadores 
evangelicos, renunciando a tudo para se 
applicarem unicamente a este emprego. 
D'aqui se ficaram também chamando ir- 
mãos pregadores. Esta ordem segue a re- 
gra de Santo Agostinho; o hal)ito é bran- 
co, feito de lã. — Para sairem usam os 
dominicanos um manto preto.—aDuran- 
te o sen reinado as questões fradescas fi- 
guraram sempire entre os mais graves ne- 
gocios do estado, e, apenas ao sair da 
infancia, o seu jjrimeiro enlevo foi a edi- 
ficação de tim convento de dominicanos.» 
Alexandre Herculano, Da Inquisição era 
Portugal, Liv. iil. 

— Termo de Historia Natural. Nome 
d'uma especie do genero pardal, a que 
Cuvier chama pyrgita dominicana. 

DOMINÍCO, A, adj. Pertencente á or- 
denj de S. Domingos.—Canto dominico. 

— Substantivamente: Religioso, ou re- 
ligiosa da ordem de S. Domingos. 

DOMÍNIO, s. m. (Do latim dominium). 
Senhorio, direito do propriedade sobro 

I terras, sobre o que é nosso. Considerado 
! nesta accepçào, o dominio é xxm direito 
: ([ue deriva era ])arto do direito natural, 

em parto do direito das gentes, c em 2)ar- | 
te do direito civil. Estas tres especies 

de leis estabeleceram cada uma diversos 
modos de adquirir o dominio ou a pro- 
priedade d'uma cousa. 

— O dominio adquire-se e transmittc- 
se por suecessão, doação, testamento, por 
effeito das obrigações, por accessão e pres- 
cripção. 

— Mando, senhorio, poder, auctorida- 
de que cada um tem de usar e dispor li- 
vremente do que é seu. 

— Superioridade legitima sobre as pes- 
soas ; poder, influencia. 

— Ter dominio sobre alguém, ter im- 
pério, influencia em seu animo, por aucto- 
ridade, por amor ou respeito que nos tem, 
por fraqueza de animo, de temperamento, 
de condição, etc. 

— Influxo que os astrologos attribuiam 
aos astros. 

— Terra, estado debaixo da domina- 
ção de ura soberano ou republica. 

— Dominio absoluto, o que temos so- 
bre alguma cousa sem dependencia de ou- 
tro. 

— Dominio directo, o senhorio que nc®" 
ao que deu alguma casa ou herdade a 
censo perpetuo ou eraphytevisis. 

— Dominio util, o que compete a que® 
toma casa ou herdade a censo pei'petuo 
ou emphyteusis. 

— Figuradamente : Dominio da dôr, ^ 
acção e eíFeito do impressão physica oU 
moral que nos offusca o entendimento, 
não nos deixando ver ou considerar as 
coüsas cora a devida clareza. — «Ainu'^ 
que a liçam ót estudo das letras, & a long^* 
experiencia de muytas cousas que tendei 
visto & 'passado, tem jeyta vossa 
ria hum registro de cousas presentes, ^ 
hum almario de cousas antiguas, dõde P"' 
deis tirar remedios (Si cosolaç^es pero, 
sas tristezas, todauia porque nas cou^l^^ 
próprias não temos tam limado o jui^^ 
como nas alheas, em especial estando 
pedidos de dor, que com seu dominio 
curece o entendimento, vos porey dto^n 
algumas cousas que vos excitem a 
cia, alargando as redeas a minha p'^'^ 
ca, pois nisso tendes vontade, que « 
nha he jazer a vossa.» Heitor Pinto, 
Vida Solitaria, cap. iii. 

— Fl. Os domínios de Portugal, ' 
ras de senhorio. 

DOIMINIÔSO, A, adj. (De dominio, com 
o suffixo «oso»). Termo Antiquado. 1"^ 
perioso, altivo, suberbo. . 

DÓMINÓ, s. m. (Do baixo latini" 
nó). Nome que os francezes e itaban^ 
dão a um vestido talar de mascara. 
Dominó preto. — Dominó rosco. 

— A pessoa que veste ou usa este 
tuario. — Os dominós eram numerosos ' 
hailede mascaras.—Intrigar 

— Jogo composto de vinte e oito 
de marfira, ou d'ôsso, cobertas 
preto por baixo, e 6m fónna de para 

I pípedos. Por cima da parte branca ac u 
se os pontos ou pequenas marcas esci 
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para fazer as combinações possíveis des- 
de o duplo O até G e 6 ou dupla scna. 

— Collocar um dominó, pol-o ao lado 
<l'um outro já collocado e que tem, sobre 
a sua metade livre, exactamente o mes 
Kio numero do pontos. 

— Fazer dominó, collocar o seu ultimo 
dominó, ganhar a partida. 

— Diz-se ellipticamente : dominó, para 
annunciar que se faz dominó. 

DÓMO, s. TO. (Do latim domus, casa). 
Sé, egreja cathedral. Termo usado por 
Gaspar Barreiros, corographo. 

DOMÕÇA, s. f. Semana. Vid. Doma. 
DOMUCÚNCULA, s. /. Pequena casa. 
DOMZÍNHO. Vid. Donzinho. 
DÒNA, s. f. (Contracção do latim do- 

'mina). Distinctivo com que se nomeiam as 
mulheres nobres ou de qualidade. Ante- 
põe-se aos nomes de baptismo, o vale o 
mesmo que senhora, por ser formado por 
contracção do latim domina, d'onde se vô 
que só por abuso é que lhe acrescenta- 
mos o nome de senhora, dizendo por 
exemplo, a Senhora Dona Maria, que é 
o mesmo que dizer senhora senhora Ma- 
ria, 

— Senhora ou mulher principal, casada 
ou viuva. 

Aqui feita do bavbaro Gcntio 
A supersticiosa ndoraçJo, 
Direitos vão sem outro algum desvio, 
Para oude estiva o Rei do povo vão : 
Eiigro3.sando-se vai da gente o fio, 
Co'o8que vem ver o estranho Capitão: 
listão pelos telhados, e janellas, 
Velhos e moços, donas e donzellas. 

CAM., Lus.. c. VII, est. 4Í). ' ' ' I 

A dona mui de coraçon 
Oyra sa missa eutoii. 

CANC. DE TUOVAS ANT., n. 8. 

Eu trobo c trobei (M;la melhor 
Dona que Deus fez ; esto le ajades 
Estado coraçon non me síilrni 
Sed'teudrc!Í seu ben se mi o fará : 
E vós al de mi saber non queirades. 

IDIDEM, 11. 44. 

Men^ Eu vos tomarei a vós 
A porta de minha tia ; 
Entonces veremos iiój 
Os cães de vossos avós, 
Qu'estavão na maiieebia. 

Diabo Hé. 
Men. Mãe, s'elle quer-me eomer ! 

lí meu pile não voa dara V 
Diabo üé. 
Men. Dona, se lh'o eu disser. . . 

E cila rnatar-vos-ha :. 
Então ireis a morrer. 

GIL VICENTE, AUTO DA BAKCA DO l'lllia. 

Sinal he de boa feira 
Virem a cila donas taes ; 
E pois vás sois a primeira, 
Queremos ver que feiraes 
Segundo voasa maneira. 
Ca, se vós a paz quereis. 
Senhora, serei? servida, 
E logo a levareis 
A trôco de saneta vida ; 
Mas não sei se a trazeis. 

II)J:U, AUIU DA KÍOUIA. 

— aElla lhe agradeceu sita vontade com 
as melhores palavras, que pode, sentan- 
do-se junto com a molher do camlleiro, 
que era dona de boa conversação.« Fran- 
cisco de Moraes, Palmeirim d'Ingliterra, 
cap. — nE agora, querendo escusar o 
muito, que disto pode nascer, mandei-lhe 
dizer por aquella outra dona, qm vistes, 
que comigo saiu da fortaleza, que quizes- 
sem deixar seu preposito, pois era escu- 
sado, o que cuido, que não farão segundo 
já nisso estão endurecidos. Por isso, o 
que daqui, senhores, vos peqo é que assim 
como vossas pessoas e armas estão certas 
pera soccorro de todos aquelles, que vol-o 
pedem, me valham a mim em tamanha 
semrazão como me querem fazer. Tanto 
que a dona acabou sua falia, poseram os 
olhos uns nos outros esperando que cada 
um desse a resposta, e Graciano, como 
mais principal, se levantou em pé, vendo 
que assim o esperavam delle, dizendo.y 
Idem, Ibideui, cap. 37.—«O gigante Al- 
mourol espantado da braveza da batalha, 
como aquelle que nunca vira outra tal, e 
levando as novas delia a Miraguarda, 
não tardou muito que a uma janella se 
poz um pano de seda broslado de troços 
d'ouro, pera dalli a estar vendo acompa- 
nhada de suas donas e donzellas.v Idem, 
Ibidem, cap. CO. — dona, que se vio 
onde desejava, pondo os olhos em Floren- 
dos, disse: Senhor, o pera que vos aqui 
trouxe, se té agora volo não disse, agora 
o farei. Este castello é d'uma dona, em 
que ha tão pouca virtude, como fermosu- 
ra; a qual sendo eu casada mui poucos 
dias com um cavalleiro manceho dos mais 
gentis homens e esforçados desta terra, se 
namorou delle em um torneio, em que o 
vio.n Idem, Ibidem, cap. 74. 

— Mullier viuva, que, para auctoridade 
e respeito, e para guarda das mais crca- 
das, liavia nas casas principaes (antiqua- 
do). 

— Viuva. 
— Dona áe honor, ou de honra, senhora 

nobre, viuva, que servia a rainha, as 
princesas e infantas no paço. — «-Do que 
li em Metastasio, só direi que uma grande 
matrona portugtieza a exc.'"" D. Guiomar 
de Vasconcellos, dona de honor da rainha 
mãe, dizia que similhantes assumptos não 
eram para se exporem com tanta vivesa 
na presença de damas, a quem a cama- 
reira do seu tempo não deixava lêr D. 
Galindo, com ser obra de uma senhora, 
nem á princesa se permittiu lêr o livro 
de Pedro Norberto etc.v Bispo do Grilo 
Pará, Memórias, p. 185. 

— Conega de Santo Agostinho etc. — 
«Porem ponho por Ley, e faço tal Cons- 
tituiçom em meu liegno pera todo sempre, 

. que se Filhos d'algo, ou outras gentes 
' quer homeens, quer molheres, que em meu 

Regno entrem em Ilordeens, que aa morte 
delles as Ilordeens nom venham as suas 
socessodes, quanto he nos herdamentos, e 

j nas 2^ossissoões; nem os possam vender, 
I nem dar, nem enalhear, nem em outra 

maneira fazer delles cousa alguma, em 
que se faça engano, per que os ajam as 
Ilordeens : mais se alguuns destes alguma 
cousa quiserem dar por sua alma, vendam 
o terço de seus herdamentos, e possissoões, 
e as dzias partes fiquem a seus hereeos; e 
vendam o terço a taaes pessoas, que nun- 
ca se possam tornar aa Mordem, mas esses 
herdamentos, e possissoões, fiquem sempre 
a taaes pessoas, que nom sejam Fraires, 
nem Freiras, nem Donas d'Ordens: e os 
que nom houverem herdeiros lidamos, hor- 
denem, e façam desses herdamentos, epos- 
sissoões aquello, que por bem teverem em 
tal guiza, e em tal maneira, que despois 
nom -fiquem esses herdamentos aas Ilor- 
deens.n Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 
Tit. 15, § 3. — « Vemdo como sobre esta 
minha Ley se recrecem muitas duvidas, di- 
zendo os Sagran-is que se devia entender 
d'huma guisa, e dizendo os que entram na 
Ho7'dem, que se devia a entender outra ; 
e porque os Papas, e os Emperadores, e 
os Reijx, que Jazem as Leyx, devem de- 
clarar qual foi o entendimento, que ouve- 
rom as Leyx, que fezerom; por esto que- 
rendo eu tolher estas duvidas, que nacem 
sobre a I.ey subredita, outorgo, e declaro 
que tal J'oi o meu entendimento, e he em 
razom dessa Ley, que as Donas, ou as 
molheres, ou os homeens, que ja eroin em 
Ilordeens quando aquella minha Ixy foi 
jeita, se aviam alguuns herdamentos ante 
dessa Ley, que os Moesteiros, em que en- 
traram, hajam esses herdamentos, ou fa- 
çam delles como lhes mandar sua Âbades- 
sa, ou qualquer que j'or seu maior no 
Moesteiro.» Idem, Ibidem, § 5. — «JS 
quanto he dos herdameritos, que ouverom 
despois desta Ley, ou entenderem aver per 
razom de seus Padres, ou de suas Ma- 
dres, ou de seus parentes, ou gaanharem, 
ou jjoderem gaanhar dalhur honde quer, 
porque se esses herdamentos ficassem aos 
Moesteiros, tornar sia em meu 2>rejuizo, e 
desserviço, e em gram dãpno de meus lie- 
gnos, per razom que os que lograssem es- 
ses herdamentos nom hiriam em oste, nem 
jariam a mim aquelles serviços, que a mim 
devem fazer pera defendimmto da minha 
terra: e outro sy porque, louvado o Senhor 
Deos, os Moesteiros, que ora há em minha 
terra, som ricos d herdamentos, e possis- 
soões de guisa, que podem bem yuarecer: 
Digo, e declaro qm meu entendimento foi, 
e he que essas Donas, e molheres, e Cavai- 
leiros, e outros homeens nom hajam os her- 
damentos, e possissoões sobreditas, nêm os 
Moesteiros, em que os de suso ditos entra- 
rem, senom em sua vida; e se os dar, ou 
vender quiserem em sua vida a pessoas 
leiguas, j)üssam-no fazer, mas nom as pos- 
sam dar, nem doar, nem escaimbar, nem 
enalhear per nenhuma maneira a Moes- 
teiro, nem a Ilordem, nem a outra pessoa, 
senom sagrai: « esto fazer-se sem engano / 
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e se. se d'outra guisa fezer, devem-nos de 
perder aquelles, a que os derem, e torna- 
rem-se a seus hereeos despois da dita Ley 
feita.yi Idem, Ibidem, § G.— iMais pjor 
averem os Moesteiros, e Igrejas, e Hor- 
deens alguma prol pera sua manteença 
desses herdamentos, e possissoões, que ga- 
nharam, ou gaanharem esses de suso di- 
tos, ou os Moesteiros, vendam esses her- 
damentos, ou possissooes de suso ditas, ou 
os dem a pessoa, ou pessoas sagraaes, e 
leigas, quaes tecerem por bem, do dia que 
morrerem as ditas Donas, ou Frades, ou 
Cavalleiros d'Ordeens ataa huum anno: e 
esto se Jazer sem outra burla, e sem outro 
engano; e dos dinheiros, por que os ven- 
derem, façam sua prol como por bem te- 
verem.i Idem, Ibidem, § 7. 

— Avó. = Antiquado. 
— Ter uma mulher dona e senhora; 

tractal-a com mimo, mantcl-a com estado. 
— PI. Donas, jogo de tabelas com da- 

dos. 
— Jóias, bens doados. Vid. Doas. 
— Syn. : Dona, Dama, Matrona. Dama 

tem a mesma origem que dona; mas é 
costume applical-o á mulher nobre casada 
ou á mulher que conheceu varão. Na ac- 
cepção figurada significa mulher dada ao 
galanteio, com que se tratam amores, e 
até meretriz grauda. Matrona é mãi de 
familia, mulher casada, com íilhos cres- 
cidos. 

DONÁCEO, s. m. (Do grego donax). 
Termo de Historia Natural. Mollusco acé- 
phalo testaceo, de concha triangular, es- 
triada. 

DONÁCIAS, s. f. pl. Termo de Histo- 
ria Natural. Insectos coleopteros tetra-. 
meros de antennas formadas por articidos 
alongados e quasi cylindricos, e cores bri- 
lhantes bronzeadas ou douradas. 

DONAIRE, s. m. (Do Hespanhol donaire, 
do dona, dona ou senhora, e aire, ar). 
Graça, garbo, gentileza^ elegancia, galhar- 
dia, bom ar de corpo. — Mulher, moço 
de um lindo donaire. 

— Chiste, dicto agudo e engraçado, dis- 
creto, o até picante, chança. 

— Discrição e graça no que se diz. 
— Cortezãos donaires. Fraldelim ou 

anagoa com circulos de arame ou de barba 
de baleia, de que faziam uso aá mulheres 
para alargar e relevar mais a roda da 
saia ou vestido, o que passava antigamente 
por muito elegante e airoso. 

Então brocados, então pannos d'oiro, 
Bordadas telas, cortczilos donnaires, 
Pelo perdido ornato da innocencia, 
Se esforçam=preço vil!—de lh'oa dar novos. 

GABRET, D. BRANCA,C. III, Cap. 8. 

DONAIREADO, part. pass. de Donairear. 
Que gracejou. 
. DONAIREAR, v. n. (De donaire). Termo 
Antiquado. Dizer donaires, discretear. 

— Motejar, metter a bulha com dictos 
agudos e engraçados, com graças leve^ 
e urbanas. 

DONÁIRÓSAMÈNTE, adv. (De donai- 
roso, com o suffixo «mente»). Com do- 
naire, de um modo elegante, engraçado, 
garboso. 

DONAIRÔSO, E, adj. (De donaire, com 
o suffixo «Csoí). Airoso, bisarro, gentil, 
elegante, que tem garbo, donaire. 

— Jovial, que tem graça para mote- 
jar alguém sem escandalisar, sem offender. 

DONATÁRIO, A, s. (Do latim donatà- 
rius). Termo Forense. Pessoa a quem se 
faz doação de bens moveis ou de raiz. 

— Donatarios da coroa, que possuiam, 
bens da corOa doados pelo rei. 

— A doação foi aceite pelo danatario. 
— <iE porque avendo nós conselho com al- 
guns Leterados da nossa Corte achámos 
que todos aquelles, a que nos tenhamos 
feita mercee, ou fezermos ao diante uni- 
versalmente dos beens de cada huum dos 
sohreditos, som obrigados a pagar as di- 
vidas, a que esses a nós revees e dezobe- 
dientes eram obrigados aos tempos que 
assy contra nós cometerom a dita desabe- 
diencia e deslealdade, quanto abranger aa 
vallia dos ditos beens; e aquelles, a que 
ja fezemos, ou fezermos mercee particu- 
larmente de certos e declarados beens dos 
sohreditos, sem lhes dando a meetade, ter- 
ça, ou quarta parte delles, que se chama 
em direito quantidade non serom esses do- 
natarios obriguados a pagar divida al- 
guma, a que os ditos a nós revees e des- 
obediéntes erom obrigados, mais avelos- 
ham livremente, sem encarrego de pagar 
por elles alguma divida, em que os sohre- 
ditos fossem obrigados, salvo se os ditos 
beens realmente fossem obrigados por es- 
sas dividas.^ Ordenações Aflonsinas, Liv. 
V, Tit. 120, § 1.—nEporque nossa teen- 
çom he de manteer e conservar todolos nos- 
sos sobditos e naturaaes em direito e 
justiça, e nom tolher a alguum creedor, 
a que cada huum dos ditos a nós revees 
e desobedientes fossem obrigados a alguum 
tempo, e des hy por tolher os debates, con- 
tendas, e escandalos, que ligeiramente se 
poderiaõ por ello antre o nosso Povoo re- 
crecer: porem poemos por Ley e manda- 
mos, que todos aquelles, a que nós atee o 
presente tenhamos feita mercee, ou fezer- 
mos d'aqui em diante, de certos e decla- 
rados beens de cada huum dos sobreditos 
a nós revees e desobedientes, como dito 
he, nom declarando em essas doaçodes, 
que lhe damos a meetade, terça, ou quar- 
ta parte delles, e assy d'hy em diante, es- 
ses donatarios sejam obrigados a pagar 
as dividas, a que os ditos devedores ao 
tempo da dita desobediencia e deslealda- 
de contra nós commetida erom obrigados, 
quanto abranger aa quantidade e valia 
dos ditos beens, que lhe assy declarada- 
mente dermos, ou tenhamos dado ; porque 
nom he nossa teençom per taaes doaçoZes 
assy feitas fazer alguum perjuizo aos di- 
tos creedores, nom embargante que lhes 
os ditos beens nunca em alguum tempo 

fossem realmente, e per expressa ou cal' 
lada obrigaçom obrigados; ca nom seria 
cousa honesta, que os ditos donatarios ou- 
vessem os beens dos ditos devedores, pei" 
qualquer via e modo que lhes per nós fos- 
sem dados, sem paguarem as dividas aos 
ditos creedores, como dito he, nom as pa- 
garmos nos por elles em alguma guiza, 
pois ouverom os ditos beens per nossas 
doaçoões como dito he.n Ibidem, Tit. 120, 
§ 2. _ 

DONATISMO, s. m. Heresia dos dona- 
tistas. 

DONATÍSTAS, s. m. pl. (Do latim do- 
natista, de Donatus, bispo de Carthago, 
e chefe d'uma seita Iieretica). Sequazes 
de Donato, scismatico e hereje do século 
IV, segundo os quaes, entre outros erros, 
não havia egreja senão em África; e con- 
sideravam o Filho menor que o Padre, 
e o Espirito Sancto inferior ao Fillio. 

DONATIVO, s. m. (Do latim donati- 
vum). Dadiva voluntaria feita por uma 
ou muitas pessoas ; presente que se faz 
a alguém. 

— Presente que se dava aos soldados, 
ou ao povo romano, por ordem do impe- 
rador. 

— O que se offerece ao estado por par- 
te de todo um reino, ou por alguma pro- 
víncia, corporação, ou individuo, em caso 
de urgência. 

DONATO, s. m. (Do latim donatus). 
Homem que entrou por servente em al- 
guma ordem religiosa, e assiste n'ella 
vestido de habito, mas sem fazer profis- 
são. 

— Dava-se este nome ao leigo ou se- 
cular que, na ordem de Malta, recebia 
do superior ou Grão-Mestre a meia-cruz, 
por serviços prestados á religião. 

Já na rica litcira recoltado, 
Da Cidade sahia o gordo Biapo : 
Dous lacaios nietiibrudos, e possnntes 
Guinvào a compasso 03 grandes machos, 
E dous do mesmo talhe na dianteira 
A lenta, e preguiçosa marcha abriào, 
Nos altoa Campanarios a Donatos, 
E das Freiras as Moças, muito alegres 
Davào, como costumão, aos badalos. 

mmz DA CBtJz, iiYSsorE, c. vi. 

D'ÔNDE, adv. formado por contracçlío 
da preposição de, e do advérbio onde. De 
d'onde ó en-o de linguagem, posto qu® 
se encontre em alguns auctores. Egual' 
mente é erro dizer ou escrever adonde, 
devendo dizer-se aonde qmpara onde, com 
os verbos de movimento; simplesmente 
onde, cova os verbos dequietação.— íFaço 
saber, que na Cidade de Coimbra doz^ 
dias andados do mez de Março da era de 
mil e trezentos e vinte e nove annos, o 
Ifante Dom Affonso meu Irmaão, e Do^ 
Nuno Gonçalves, e Riquos-homeens, e 
lhos d'algo, e outras gentes do meu 
gno xe me queixaram dizendo, que esses 
Filhos d'algo, e outras gentes do meu 
gno som muito mingadas, e pobres, e eX' 
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írdadas das possissoues, t das heranças 
suas avoengas, e nora podem viver em 

Wfiít Regno, nem servir ki mim tcw hem, 
nem taÕ honradamente, como servirom os 
filhos d'algo, e outras gentes, que forom 
dnte elles, aos outros Reyx, que forom 
^nte mim, por razom que dizem que quan- 
'^0 seus filhos, « jilhas entram nas Jlor- 
deens, e hy morrem professas, que as Or- 
dens veem aas boas, e heranças per so- 
cessom de seus Padres, e de suas Madres, 
® por esta razom saaem das avoengas, e 
das linhas, donde decendem, e analheam- 
®e pera todo o sempre: e pediram-me por 
"lercee^ que eu sobre tal cousa, honde se 
tanto pterigo se poderia seguir, que o Re- 
gno nom averia lidenws defensores, quan- 
do lhe mester fossem, com mingua d'aver, 
?Me eu posesse tal Postura e tal Ley, qual 

Usa em muitas terras, a saber, que as 
Ilordeens aa morte de seus professos nam 
feem aos heens, nem aa herança de seus 
professos quando morrem.d Ordenações 
Affonsinas, Liv. ii, Tit. 15, § 1. 

Nunca tào vivoa raios ftibricou 
Contra a fera soberba doa gigantes 
O grào ferreiro sordiJo, que obrou 
Do enteado as armas radiantes : 
Nem tanto o grào Tonante arremessou 
Relamp:igos ao mundo fulminantes, 
No grão dilúvio, donde sós viveram, 
Oa dous, que em gente as pedraa converteram. 

CAM,, Ltis., c. VI, est. 78. 

Olha as Arabias três, que tanta torra 
Tomam, todas da gente v.'iga e b iça, 
Honde vem os cavalloa para a guerra. 
Ligeiros e feroces, de alta raça : 
Olha a costa, que corre ató que cerra 
Outro estreito de Persiii, c faz a traça 
O cabo, que eo'o nome se appelHda 
Da cidade Fartaqiie ali sabida. 

IDEM, IBIDEM, C. X, BSt. 100. 

•—<íE assi encheo levemente de soldados 
o logar donde pelejava que era o eirado 
ou abobeda da Igreja.« Jacintlio Freire 
de Andrade, na Vida de D. João de Cas- 
tro, Liv. II, n. 82. — «.E por cima de 
ludo ás de ter tanto poder sobre ti mes- 

que nem por mais folias que ouças, 
ou brados, ou arroidos te bulas ou te mo- 
"as donde .csíás.» Antonio Ferreira, Bris- 
^0, act. 4, SC. 1. — t Aproveitaram pouco 

ministros do baptismo, donde se causou 
''nandallos vir.n Barres, Decacfas, I, Liv. 
'Il, cap. 3. — aTam baixa, e alngadiça, 
donde se causa ser ella muy doentia.» 
Idem, Ibidem, Liv. iv, cap. 4. — n-lgo, 
'■aS donde estão esses thesouros, certo he- 
?we os não ha no mundo, nem pôdem ras- 
^^jallos esses bargantes embaydores, char- 
^^toens, mentirozos, e vagamundos.s Fran- 
cisco Manoel de Mello, Apologos Dialo- 
9aes, p. 21B, 

Entre hü campo, que tem no monte assento, 
Colosso o monte, o cainjjo Colysaeo, 
Cerra huni penhasco hua caverna fria, 
Honde a noite não sahe, nem entra o dia. 

JKBOKYMO BAUIA, POLYPUEMO B UALAIUIiA. 

1 — <íE assi também como os Reis Por- 
tuguezes, que de ti haõ de proceder, lan- 
(^araò de suas terras a esta dannada fei- 
ta, e entraraõ nas partes da Ajrica, * 
Ásia regando os campos com o sangue 
desta barbara gente; assi os Reis de Un- 
gria donde tti descendes ficaraò nestas par- 
tes de Grécia sostendo o imjMo de todolos 
Turcos, i) Barros, Clarimuudo, Liv. ii, cap. 
25.— líÂduares... são huns j^^quenos po- 
vos, de tendas de lãa de cabras, situados em 
circulo, donde os Alarves, de noite reco- 
lhem seus gados.Jeronymo de Mendon- 
ça^ Jornada de África, Liv. ii, cap. lõ. 
— <íE he muyto para aduertir que quasi 
geralmente tanto foraõ mais excessiuos os 
Santos nas penitencias, quanto tiuerão 
menos necessidade dellas, & quanto foraõ 
mais inocentes. A rezao disto me parece 
que he a que Christo nosso senhor deu a 
esta Santa virgem em conuersaçao fami- 
liar, que como nassa natureza brota sem- 
pre alguns deffeitos, <È cousas algum tan- 
to contrarias alei <& vontade de Deos he 
ordinário gerar o amor de Deos grandis- 
simo auorrecimento de si mesmo (& grande 
o dio àquillo, qxie em si sente repunhante 
ao que sumamente ama. Donde vemos que 
muyto mais se afligem os Santos por ares- 
tas, que nòs por j^eccacZos grauissimos, 
porque toda aflição na cede algum amor 
(È quãto o amor he mayor a alguma cou- 
sa, he mayor a aflição jjollo contrario. 
Diogo Paiva d'Andrade, Sermões, Fart, 
I, p. 255.— «O comeo, & achou a morte, 
donde esperaua tirar a vida : De manei- 
ra, diz o Santo, que vem os vidos como 
armados, (È feitos fortes contra nós, com 
as apparencias das virtudes.» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, foi. 20.—«Don- 
de podemos bem enferir, que depois de 
Christo nosso Senhor desatar a lingoa 
deste mudo de que Jala o nosso Euange- 
Iho ficaria sem duuida aduertido, <& dou- 
trinado para dali em diante falar sem- 
pre bem, (Ê. naíJ murmurar, nem maldi- 
zer (como he de crer que dantes tinha fei- 
to). Et locutus est mutus.» Idem, Ibidem, 
foi. 87. — «Iniraicum quanuis liumilera, 
docti est metuêre. Dõde se ve, quanto mais 
deuemos temer aos enimigos de nossa al- 
ma, sendo taõ poderosos, que ern todo o 
tempo, & lugar nos podem acometer, & 
tad sagazes, que por mil modos nos jjodem 
vencer, por onde atemorizada a Igreja 
Melitãte, pede muito a seu esposo por 
Dauid, que armado de ponto em branco, 
queria sahir a campo em seu Jauor.v 
Idem, Ibidem. — nNuno da Cunha man- 
dou Manoel Machado seu Capitão da guar- 
da no esquife com alguns companheiros 
pera irem a terra ver se podiam tomar 
alguma jjessoa, que lhes desse razão don- 
de estavam^ e se saberia tirar dalli as 
nãos, porque os Pilotos estavam pasma- 
dos, e areados.Diogo do Conto, Déca- 
das, IV, Liv. VI, cap. 1. — «Já que ago- 
ra tratamos dos Magores, {de que muitag 

vezes havemos de f aliar,) razão será que 
os demos a conhecer ao Mundo, e mostre- 
mos donde tiveram principio, e origem; 
porque nos não lembra termos visto escri- 
tura algxima, que nos désse verdadeiro co- 
nhecimento destes barbaros, posto que con- 
fusamente muitos Authores escrevessem 
delles, havendo-os por por Tartaros, o que 
tudo logo apontaremos, e traremos a ver- 
dade á luz, porque a tirámos de suas pró- 
prias palavras.D Idcni,JIbidem, Liv. ix, 
cap. 10. 

Disse-me que se perdera, 
Que lhe mostrasse o caminho ; 
Fui lií, perguntei dowle era, 
Tornou-me que era do Minho, 
E que no Teja estivcra! 

FRANC. n. LOJIO, EOLOQAS. 

— Syn. : D'onde, Onde, Aonde, Estas 
palavras são usadas indifferentemente pelo 
vulgo, mas erradamente. D'onde, signifi- 
ca do qual logar, principio ou causa.—O 
Douro, d'onde vênho, é o paiz vinhateiro 
/;or excellencia. Onde, advérbio relativo, 
refere o logar em que, e só juntando-lhe 
as preposições a ou de,é quo muda a sua 
signiticaçao. — A casa onde habito éexcel- 
lente; aterra onde estivestes era frigidis- 
sima.—Onde levas o lápis; na carteira"} 
Aonde é composto de a e onde, e designa 
o logar a que se dirige ou destina algu- 
ma cousa. Usa-se pois com muita pro- 
priedade juntando o aos verbos de movi- 
mento para exprimir ao logar que, ou 
para a parte que. Ex,: Aonde manda 
essa carta? 

— Provérbios: «Donde fogo naõ ha, 
fumo não se levanta.i>—«Donde joste pa- 
gem, naõ serás escudeiro.k — «Donde ti- 
ram, e não põem, cedo chegam ao fundo, t 
— «Donde muitos cospem, lama fazem,t 
—«Cuidando donde vás, te esqueces donde 
vens.» — «Donde sahio a cabra? entre o 
cordeiro.» — «Donde és homem? donde he 
minha mulher.» — «Donde vindes aranha? 
de casa de minha cunhada.» — «Donde te 
querem muito, não vás a miude.t — «Don- 
de a capa, dahi te guarda.» — 
«Donde te querem, ahi te convidam.»— 
« Donde o Clérigo canta, dahi janta, — 
«iVas unhas, e nos pés, semelharás donde 
vens,»—«Donde veio a Pedro faliar qál- 
lego.» 

DÔNDO, -A, adj. ^ rermo usado na Bei- 
ra.—-Fazer donda alguma cousa, gastal-a, 
saíal-a pelo uso continuado. —«F/n/ta de 
qua (cá) de cima hum soldado dondo mui- 
to recachado, toparão-se ambos, não sei 
que ouverSo.» Antonio Ferreira, Bristo, 
act. IV, SC. 1. 

DONEAR, V. act. (Do Italiano donneare). 
Termo Antiquado. Attraircom dons, fazer 
por agradar o conquistar sympatliias por 
meio de dadivas; namorar, requestar, se- 
duzir com attractivos. 

DÓNINHA, s. f. (Do daninha, por cor- 
rupçílo). Termo de Historia Natural. Ani- 
mal quadrupede pequeno, carnivoro, con- 

I 
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genere do furSo, a qixe Linneo deu o nome 
de Mustella viilgaris, o distribuída por 
Cuvier na tribu dos difritigrados. O corpo 
é esguio, a cabeça alongada, os ollios 
muito vivos e as orelhas curtas. Tem seis 
dentes incisivos em cada maxilla. E co- 
berto de pello muito curto, avermelhado 
no dorso e nos lados, branco de baixo do 
ventre e na garganta. Este animal, sendo 
dotado de extrema ligeireza e vivaeidade, 
persegue c mata facilmente os ratos, tou- 
peiras e outros animaes pequenos, cau- 
sando também muitos estragos nos pom- 
baes, poleiros c pátcos onde se criam aves 
domesticas, comendo os ovos e matando 
a creação. Costuma habitar em tócas de- 
baixo da terra, mas .'ilgumas vezes pre- 
fere fazer a sua habitação nos celleiros 
e adegas, onde nSo é difficil descobril-o 
pelo cheiro forte e desagradavel que exlia- 
la, a que o vulgo clíama cheiro a raposí- 
nho. A doninha ó indomesticavel. 

DÔNO, s. m. (Do latim dominus, por 
contracção). Senhor, possuidor, proprie- 
tário, pessoa a quem pertence o dominio 
d'alguma cousa. — O dono ã'um campo, 
ã'uma casa, d'uma quinta, d'um cavallo. 
— Dono d'uma quantia, d'um estabeleci- 
mento, d'um capital. 

— Dono da casa, o pai de familia, 
chefe que reúne em si todo o poder, que 
exerce toda a auctoridade moral sobre os 
membros que constituem a familia ou seus 
dependentes. — a Acontece algumas vezes 
que nom som hi os donos das casas, e som 
hi sas molheres e britam Ihis as portas, e 
entram Ihis nas casas dentro por mal, que 
Ihis querem ou a rogo dalguuns para Ihis 
fazer mal, e dam a entemder que buscam 
hi garções, e molheres, de que devem a 
aver algo.n Cortes de 1331, art. õl, mss. 
— nE se alguém tever cavallo de caval- 
lagem, que seja premoso e hem pensado, 
e seu dono fezer certo, que em cada hum 
anuo cavalgzca, e segura vinte éguas, tal 
como este, posto que seja manco, manda- 
mos que Ihò recebam em alardo.» Orde- 
nações Affousinas, Liv. i, Tit. 01, § 6. 
— u Outro sy. Senhor, os vossos Fidal- 
gos, t Vassallos som muito agravados, 
porque dizem, que vós Jizestes Hordenaçom, 
que nenhuuns Fidalgos evi suas Terras, 
nem em outro nenhuum lugar do vosso lie- 
gno nom hajam nenhuns mantimentos, se 
nom aas vontades de seus donos, nas 
quaes cousas. Senhor, som mui agrava- 
dos, ca aquellas cousas, que vallem me- 
nos, demandau por ellas mxdto mais; e 
esto nunca foi tempo d^antes, se nom os 
Fidalgos averem seus mantimentos por 
seus dinheiros aguisadamente.D Idem, 
Liv. II, Tit. 59, § 2b. — «.<4 esto res- 
ponde ElRe.y, que esto mandou elle, por- 
que entendeo, qxie era direito, e razom, e 
porque nom avia hi guerra, mais, pois se 
dello ham por agravados, que lhe praz, 
que ajam os mantimentos, segundo as 
Hordenaç^des d'ElBey Dom Ajfonso, e 

d'ElRey Dom Pedro; a saber, quando 
algum for per caminho, e chegar ao lu- 
gar, se achar viandas, e o que lhe fezer 
mester a vender, que as compi-e aa voon- 
tade de seus donos ; e passando seus do- 
nos a razom nos jrreços, ou nom as que- 
rendo vender, peçam-nas aas Justiças da 
Terra ; aas quaaes mando, que sejam 
hem diligentes em lhas dar, e jaçam es- 
timar essas viandas, que lhes assy feze- 
rem dar per sy, e per oídro homtm boõ 
deste lugar, e as viandas outro sy, que 
lhes nom quizerem dar j)or aguisadopre- 
ço ,• e aquello, que per elles for alvidra- 
do, lhe façiw logo pagar ante que essas 
mandas passem a seu poder.y> Idem, Ibi- 
dem.ii— «Outro .ly, Senhor, os nossos Fi- 
dalgos, e Vassallos som agravados, por- 
que nas Honras, e lAigares, e Turras que 
ham em vossos liegnos, soyam tomar pam, 
e vinho, e carnes, e cevadas, e jtalhas, e 
roupas por seus dinheiros, assy como so- 
hyaõ de fazer em tempo dos outros Reyx ; 
e ora. Senhor, vós mandastes aos vossos 
Corregedores, e Juizes que tomem destas 
cousas Inquirições, e elles, se achaõ al- 
gumas eousas tomadas, e nom pagadas 
muito na vontade de seus donos, fazem- 
lhas pagar, assy co.no malfeitorias; no 
que. Senhor, som muito agravados: por- 
que vos pedem. Senhor, por mercee, qiie 
os leixed.es usar, como seempre usaarom 
os d'ante elles em tempo dos outros Reyx 
em suas Honras, e 7erras, e Lugares, e 
Quintaãs, que avião.d Idem, Ibidem, Tit. 
õ8, § 28. — tAntigamente foi ordenado 
pelos Reys, que ante nós forom, que ne- 
nhuuns Fidalgos, nem Cavalleiros, nem ou- 
tros alguns Sonhores de qualquer Estado, 
e condiçom, e •priminencia que sejam, nom 
-filhassem na Corte galinhas, nemfrangoos, 
nem 2>atos, nem adees, nem outras algu- 
mas aves, de qualquer qualidade que se- 
jam, contra voontade de seus donos, sal- 
vo avindo-se comelles no preço, o qual lhes 
logo pagassem ao tempo, que -se com elles 
aviessem.; e se o contrairo fazer quizessem, 
que lhes nom fosse consentido. E nos as- 
sy o mandamos ainda agora, que se com- 
jíra, e guarde como antigamente foi or- 
denado. E nom as achando, ou nom as 
podendo aver per grado de .sewdono, en- 
tom requeiram ás Justiças da Terra, ás 
quaees mandamos,que lhas façaõ dar aquel- 
las, que mester ouverem, j)olo preço, que 
a esse t mpo igualmente valerem na Ter- 
ra, o qual lhe façam logo pagar sem ou- 
tra alguma perlonga.n Ibidem, Tit. Gl. 
— «E quanto he aos galinheiros nossos, e 
da Raynhà minha molher, e Ifantes, man- 
damos que as possaô fühar nos nossos 
Regueengos, aquellas, que a nós, e a elles, 
forem necessarias, e jmguem por ellas, 
assy como nós ordenamos, que se paguem 
em aquella Comarca, honde forem Jilha- 
das / e bem assy mandamos, que as filhem 
Jora dos ditos Regueengos, nom as achan- 

\ do, e podendo-as aver com grado de seus 

donos, polo dito preço per nós ordenado, 
o qual mandamos, qué lho paguem logo 
ao tempo, que Ihan assy filharem.» Ideffl) 
Ibidem, § i.—nElRey I)om Donis estabeh- 
ceo, efez Ordenaçom, entendendo-opor ser- 
viço de Deos, jjorque se jaziam em estes 
Regnos muitos males, perdas, e dãjMOS, ^ 
contendas per razõ das bestas, que tomavam 
os Riquos hamens, e Cavalleiros, e outro) 
homens da Terra, por estranhar o graj^^ 
dãpno, que se ao diante poderia seguir/ 

■ cm qtie mandou, e defendeo, que Conde, o'U 
Rico homem, ou Infançom, nem Cavallei' 
ro, nem Arcebispo, nem Bispo, nem ou- 
tro Leigo, nem Clérigo nõ tomasse, netn 
mandasse tomar nenhuma besta de sella, 
nem azemalla, nem outra qualquer besta 
de carrego sem'grado de seu dono.» 
dem, Tit. 62.— aE se alguns dos sobre- 
ditos as mester ouvessem, que as deman- 
dassem aas Justiças' dos Lugares, e 
elles lhas mandassem dar, aquellas, 
razoadamente mester ouvessem, dando-lhe^ 
das bestas da almocrevaria, que andas- 
sem a gaanho, e nom lhes dando azemã- 
Ia d'alguum homem boo, a saber, Cidadaao, 
ou Vassallo, ou Aconthiado em cavallo, 
ou beesteiro de cavallo, ou heesteiro do 
conto, salvo se cada huum delles trouxesse 
suas bestas a gaanho, ca em tal caso nom 
deve sua beesta ser escusada; e aquelleS)'^ 
que as ditas bestas forem entregues, de}' 
sem certo recado, per que os donos das 
ditas bestas nõ recebessem perda, ou dã- 
pno per sua culpa delles, e perque oM" 
tro sy ouvessem seus alugueres assy, e p'^' 
Ia guiza, que os ElRey mandou dar 
sua Casa. D Idem, Ibidem, Tit. 52, § 
— «E mandou, e defendeu a todalas 
tlças de seus Regnos, que nom sofress^''^^ 
a nenhum dos sobreditos, que tomassev^ 
bestas algumas senom como dito he; ^ 
alguum tomasse besta contra vontade de 
dono, que as Justiças lhe tomasssem to^a 
Ias cousas, que lhes achassem, e jjer 
entregassem logo sem outra contenda a S 
dono da besta todalas cousas, que lhe 
sy tomarem, assy bestas, como carreg^^'^ 
como todalas outras cousas, correge^a 
lhe o dãjmo, que por esta razom ouveu 
recebido, com outro tanto do seu, ^ 
as ditas bestas, e cousas assy filhadas, 
embargadas, e dãpno assy recebido 
lesse; e que os Juizes tomassem ^ 
Rey outro tanto do aver daquelle, 
besta tomou, ou mandou tomar, e entreg 
do logo a seu Almuxarife todo, ou 
le, que por elle receber os direitos 
sa Terra, escrepvendo se todo per . ^ 
liam publico, pera depois ao diante vi 
boa recadaçom.» Ibidem, Tit. 02, 8 
— «A este artigo diz ElRey que tein V 
bem, quando os Mordomos, ou outros <i ^ 
ouverem de penhorar, quizerem 
penhora nas cazas dos homens ^ 
se acharem fora das cazas 
movees, em que possam fazer as pen' 
em a quantia daquello, por que ha 
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penhorar, que a façam hy; e se hy tanto 
nam outer, ou nnm acharem nada fora 
de caza, em que jjossam penhorar, que en- 
tam peçavi no penhor de fora ao dono da 
caza, ou aos que hy acharem, e dem-lho 
loguo hy ; e se lho dar nom quiserem, en- 
tam entrem dentro, e façam essas penho- 
i'as como devem.D Idem, Liv. iií, Tit. 99, 
§ 1.— «Dom Joham pella graça de Deos 
^ey de i^ortugal e do Algarce, a todol- 
los Corregedores, Juizes, e Justiças dos 
nossos liegnos, a quem esta Carta for mos- 
trada, ou a trellado delia em puhrica for- 

saúde, Sahede, que Nós consirando 
Çwe nos tempos das guerras que passarom, 
"s Cavalleiros, e Escudeiros, e homeens 
d'Armas, e Beesteiros, e piaaes, e suas 
gentes nom podiam seer, como conpre, re- 
freados de tomarem pellas terras, per hu 
hiam, os mantimentos que aviam mester, 
porque outro sy pollos grandes mesteres 

ouvemos na guerra e outro sy porque 
rendas dos nossos liegnos eram dapni- 

ficadas na dita guerra, nom podíamos pa- 
gar o soldo e as conthias aos nossos Ca- 
^f^Ueiros, Escudeiros, e homeens d'Armas, 
® suas gentes, que as aviam mester, e as 
^viam d'aver; e porque a Nós de necessi- 
dade aviam de servir na dita guerra, e 

podiam escusar os mantimentos pera- 
e pera suas gentes, porque de seu nom 

«■viam tanta moeda, per que conprar po- 
dessem todollos mantimentos, que lhes fa- 
^lam mester, por tanto tomarom alguumas 
'pousas pera seus •mantimentos contra tal- 
lante de seus donos; porque nos tempos 
Pd-ssados forom muy soltos os homeens pol- 

guerras, e que hu estavaõ tomavaõ tan- 
cousas pera seus mantimentos que as 

nom poderiam agora 2)agar pellos heens 
l^e ham, posto que lhes todos fossem ven- 
didos.» Idem, Liv. V, Tit. 6Q, § 1. — 
'•^ero Mandamos, que se ante das ditas 
fortes alguuns dos sohreditos tomarom bois, 
^^cas, ovelhas, porcos, e colmeas, e nom 
jorom gastados em seus mantimmtos, e 

ainda achadas em poder daquelles que 
tomarom, ou d'outros, a que as elles 

^^nderom, derom, ou doarom, ou escaim- 
^■rom por outro contraído, e anelhearom; 

taa.es como estes sejam theudos de entre- 
90'r as ditas cousas, ou a vallia que val- 

<^rem per cumunal estimaçom ao tempo 
?we som demandadas, simpresmente, sem 
'^utra pena de malfeitoria, provando esses 

as demandarem, que forom suas ou- 
^'^gadas;e per esses, jyer que forem todas 

ditas cousas vendidas, que paguem a 
^^tirnaçom que valliam ao tempo que fo- 
om tomadas provando seus donos como 
tes forom tomadas, posto que digam que 
® dinheiros, que nas ditas couzas feze- 

fjastarom em nosso serviço.» Idem, 
Cfj, § 3. — (íOutro sy, se alguuns 

Sohreditos ante das ditas Cortes toma- 
lestas pera cavalgaduras, e pera car- 

Jos, ou hois pera carros, e os levarom 
^iosso serviço, mandamos que os nom 

paguem, nem sejam por ello demandados 
perante as nossas Justiças; e se as toma- 
rem despois pera suas casas, paguem a 
seus donos a estimaçom que valliam, ao 
tempo que lhas tomarom pera suas casas; 
e se os que as ditas bestas tomarom, qui- 
zerem provar que morreerom, ou se per- 
derom em nosso serviço, ante que as to- 
massem pera suas casas, sejam necebidos 
a ello, e qual milhor provar aja gallar- 
dom de sua prova.y> Ibidem, § 4. — nOu- 
tro sy se algmms dos sohreditos ante das 
ditas Cortes tomarom ouro, ou prata, 
ou dinheiros, ou outras moedas, roupas, 
e alfaias, doas, ou outras cousas que 
nom som de comer, nem bestas, nem gaa- 
dos; mandamos, que sejam constrangi- 
dos que as paguem as seus donos; e se 
as nossas Justiças acharem, que alguns 
furtarom, ou rouharom as ditas cousas 
malliciosamente per tal guiza que mereçam 
pena de Justiças, mandamos, que lhes dem 
jyena de direito, ou Ilordenaçooes dos nos- 
sos liegnos, qu,e merecerem os que taaes 
furtos, ou roubos jezerom a alguuns dos 
sohreditos.y) Ibidem, § 5. — nOutro sy se 
alguuns tomarom bestas pera carregas, ou 
bois pera carros, e constrangerom seus do- 
nos que fossem com ellas, se as bestas, ou 
hois morrerom, ou se perderom andando 
em nosso serviço, mandamos, que taaes 
como este paguem aos senhores das bestas- 
os allugueres aguisados dos tempos que 
serviram, e nom sejam theudos de pagar 
esses hois, e bestas, que se assyperderom.» 
Ibidem, § 10. — íE se nom derom pi- 
nhores, que vallessem a estimaçom singella 
das vendas, e cousas, que lhes por nosso 
serviço fossem dadas, e derom alguns pi- 
nhores, de pequeno vallor, e Jorom reque- 
ridos per nossas Justiças, ou posto que 
nom jossem per Nós requeridos, que des- 
sem milhores pinhoi'es, e o elles nom qui- 
zessem fazer, Mandamos-vos, que vendaaes 
os ditos pinhores, como dito he dos outros, 
requerendo seus donos, como suso he es- 
cripto; e se nom pagarem os preços, por- 
que jazem, vos costrangede aos senhores 
desses pinhores, que paguem o que falle- 
cer do cabedal dos penhores, e as custas 
singellas, sem pena de malfeitoria.» Ibi- 
dem, § II. — nOutro sy hordenamos e 
mandamos, que aquelles que forem aaza- 
dores, consentidores, e encuhridores dos 
ditos Mouros fogirem, que quaaes'/uer que 
os por ello acusarem, e lho provarem, que 
possam per elles e per seus heens aver 
tanto, quanto os ditos Mouros valerem; e : 
os donos dos ditos Mouros ajam dos sobre- ; 
ditos encohridores outro tanto, como aquel- 
lo em que forem avaliados, que os ditos 
Mouros valiam; e paguem pera ElRey meu ; 
Senhor outro tanto, em tal guisa que os pa- 
guem em tresdohro do que assy valerem: 
e se esfiis, que assy forem achados em tal 
erro, nom tecerem heens per que paguem, 
mandamos que sejam presos, e nom soltos, 
ataa que satisfaçam o comprimento da 

paga dello, assy a ElRey meu Senhor, 
como aos donos dos ditos Mouros, e aos 
acusador es. t) Idem, Tit. 113, § 2. 

Jleu pae era dono dliüa filha niínhíi, 
E minha miic (ilha de men dono torto, 
E huiii meti innào, que morreu no Poito, 
Era mesmo tio lios filhos qu'eu tinha : 
Tudo lissi víii. 

aiL. vic,, DUL. soBHE A resuhhuiçÂo. 

Sancta Ursula níio converteo 
Tantas cachopas, como ou ; 
Todas salvas polo meu, 
Que nenhüa se pordeo : 
E prouve Aquelle do ceo, 
Que todas acharão dono. 

IDKM, AUTO DA nABCA DO INF. 

Algum dalli tomou perpetuo sono, 
E fez da vida ao fim breve intervallo: 
Correndo algum eavallo vai sem dono, 
E n'outra parte o dono sem eavallo: 
Cahe a soberba. Ingluza do seu throno, 

_Que dous, ou tres.jíl fora v;To do vallo; 
Oí que do capada vem fazer batalha. 
J[aÍ8 ach im já que arnez, escudo e malha. 

CAM., LUS., c. VI, cst. 65. 

— líMeus amigos, Soldão de Niquea, 
Mayortes, Oataru, elrei Tarnaes que fa- 
reis") que em que me queirais valer, não 
é em vossa mão; jjorque este lugar, se- 
gundo vejo, ninguém o sabe senão quem 
seu dono quer. E com quanto destas pa- 
lavras dizia tantas, como então a dor e o 
tempo lhe offerecia, tornava a Flerida, 
dizendo: Senhora, não é esta a prisão que 
me a mim ha de matar.» Francisco de 
Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 1. 
— (íE quando sabia que cavçdleiros de 
muito preço as haviam de fazer na forta- 
leza de Dramusiando, ia estar presente 
a ellas, pera ver magoas a que não podia 
dar remedio,, e que tanto sentia como seus 
donos: de que se espantava o gigante e 
sua tia, vendo que tão soltamente entrava 
na juridição de sua defeza, e saia sem o. 
tolher o poder delle, nem a sabedoria 
delia.» Idem, Ibidem, cap. 14. — vi Foram 
primeiro qxie tudo ver a imagem d'Altea, 
que estava sobre a porta, e julgavam-na 
por tão fermosa, que os vencidos de Elo- 
ramão haviam aquelle parecer por hones- 
ta desculjia de sua quebra, e afirmavam 
que Floramão tinha muita razão pera sua 
vida sempre ser triste, porque a perda 
de Altea era bem 'merecedora de mais. Dalli 
foram ao Sepulchro de Namorados, onde 
viram em torno da casa penduradas as 
armas dos vencidos, com as j)roprias em- 
presas de quem serviam, e os nomes de 
seus donos escritos com letras claras e 
grandes, que se podiam ler de longe.t 
Idem, Ibidem, cap. 24.—«Baií.: Proui- 
do homem sois, e hum jão de boa alma: 
porque de ira eu seguro que nunca vos 
tomais?—Pau. ; Se não se for contra al- 
guma borracha. Vedes hi huma ma peça,' 
e que queima muito o sangue a seu dono,», 
Jorge Ferreira do Vascoucellos, Ulysippo, 
act. II, SC. 7. ' 
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Acertei pajsar hum hora 
lium cerrado de senteio, 
E vi dentro gado alheio, 
Entrei jiclo hiiiçar fóra. 
Vem o dono do cerrado, 
E cheg:i o pastor cntaõ: 
Hum diz que lhe trilho o pnõ, 
Outro que lhe espanto o gado. 

FRASO. U. LOBO, ECLOGAS. 

Nào tem engano, e cobiça; 
Nenhum mais, que outro prezume: 
Nenhum rouba; e por costume 
Guardaò semprehuma justiça. 
Mantem-se de mel, e leite, 
E doa frutos do arvoredo 
Colhem com gosto, e sem medo 
I)'outro dono, que oa espreite. 
Nau andaõ continuo em guerra, 
Com a cubiça enganada: 
Naõ tendo da terra nada. 
Possuem tudo o da terra. 

IDEM, IBIDEM. 

— nElles ficáraõ menos tristes, os qua- 
tro se forau contentes, e ajftíiçoados ao 
seu modo, e o dono da caza o estava por 
extremo: porque entre gente sem engano 
mais obriga o agradecimento de boas obras 
conhecidas, que outra qualquer paga que 
seja o fruto da vontade.» ídem, O Des- 
enganado. 

— Termo Antiquado. Avô, ou antes 
pae, porque aos paes tractavam os filhos 
de senhor ou dono como ainda hoje se 
practíca nas províncias. 

— Termo Commercial.—Dono, ou pro- 
prietário dono do navio. Um navio podo 
pertencer a uma só pessoa, ou a muitas 
pessoas em eommiim. N'este caso o na- 
vio é decomposto ficticiamente n'um cer- 
to numero de partes iguaes, ou qui- 
nhões, e d'ahi dizemos quinhoeiro ou 
comparte, ou co interessado,- ou co-pro- 
prietario d'um navio, por uma metade, 
um terço, um quarto, imi quinto, um oi- 
tavo, etc., da unidade, que 6 o valor dado 
ao navio inteiro. Quando o dono arma e 
esquipa o navio chamamos proprietário 
armador ou só armador. O dono do navio 
respondo pelos factos do capitau no que 
respeita ao navio e expedição; mas a sua 
responsabilidade não vai alóm do valor 
do navio e frete. O dono do navio res- 
ponde pessoalmente na proporção do seu 
quinhão, pelas despezas do concerto, o 
outras feitas por ordem da parceria ma- 
rítima. Os donos dos navios respondem 
pelos extravios e contravenções dos mes- 
tres. — <tKm tudo o que respeita ao inte- 
resse commum dos donos d'um navio deve 
segitir-se o voto da maioria.d Alvará de 
lí de Junho de 1787, § 5. 

— A maioria determina-se por uma 
porção de interesse no navio, que exceda 
a metade do seu valor. A licitação do na- 
vio só pôde ter logar a pedido da maio- 
ria. No caso da licitação os donos têm 
direito a pedir que sejam admittidos es- 
tranhos a lançar. E grande questão se a 
maioria pôde forçar a menor parte dos 
donos á carregação do navio. A Carta 

Regia de 30 de setembro de 1756 esta- 
belece a these, que o que a maior parto 
dos interessados no navio acordam a res- 
peito d'ellc3 é o que se observa. 

— Syn. : Dono, tíenhor, Proprietário. 
Dono denota possessão e auctoridade ca- 
seira, domestica sobre cousas e pessoas. 
Senhor denota posse, domínio, auctori- 
dade, mando, governo, soberania sobre 
bens proprios e pessoas, não só da famí- 
lia, mas ató sobre a nação; e na accep- 
ção feudal significa que tem império.—Se- 
nhor de terras de Portugal.—Senhor de si, 
que sabe refrear as paixões, conter-se. O 
escravo, o creado tractam de Senhor o amo, 
e os filhos o pai. Dono nunca se diz de 
pessoas nem de dinheiro. Proprietário ó 
o que goza c pode dispor de propriedade 
como o dono. E termo jurídico, e appli- 
ca-se aos direitos de propriedade, taes como 
o de alienar, doar, vender, arrendar, e 
de ser eleitor ou elegivel a empregos pú- 
blicos, o aos encargos annexos á proprie- 
dade, como o pagamento dos impostos, 
etc. 

— Provérbios: nAmor, fogo, e tosse, a 
seu dono descobre.— aCarro que canta, 
a seu dono avança.n — iQual é o cão, 
tal é o dono.» — «Grande carga leva a 
carreta, maior a leva o dono delia.y> — 
«Não cava de coração, senão o dono do 
fnrão. t — í Vaso novo, iwimeiro bebe, que 
seu dono.» — a-Tnl é o dado, como seu 
dono.»— «Dadiva de ruim a seu dono 
parece.D — «Sempre o alheio suspira por 
seu dono.»— «Mal conhecido, com seu dono 
morre.D—«Donos dam, e servos choram.n 
— « Perde-se o bem ganhado, e o mal, elle, 
e seu dono.» — «Dinheiro de onzena com 
seu dono come á meza.n — «Fazenda teu 
dono te veja.n — «Fuzada miúda, a seu 
dono ajuda.K — KTrigo acamado, seu do- 
no alevantado.T) 

DONÒSAMÈNTE, adv. (De donoso, com 
o Buflixo "mente»). Com graça ou donai- 
re, garbosamente. 

DONÕSO, A, adj. (Do hespanhol dpno- 
zd). Que tem graça, garbo ou donairc, 
ló})ido, gracioso, galante, faceto, agrada- 
vel no fallar. —Gesto donoso. —Ar, ma- 
neiras donosas. —Primores donosos. 

Callada vai os montes costeando 
D.is Musas a Vestal: vágào-lhe os olhos 
Por tão donosos, arrob:iclos sitios; 
De Jove, e de Licurgo, antigos bêrços 
Anciões, (por fama) os cantào : d'nhi tirào 
Que Leis, e Iveligiào tem de andar juntas, 
E, unidiis, ter congênita naacentr. 

FHANC. M. DO NASO., OBRAS, t. VII, p. IG, 

No ardente Cherubim crcadora dextra 
Mésclou MS mais donosas graças do Eva, 
Co sorrir do pudor, c'o olhar do Ingenho ; 
A quem fez, co'a di\ ina flecha o tiro. 
Em quem. co'empyreo f,t(.hQ, ateou chammas, ! 
Esse arrobado ao.-< feitos se arreméssa 1 
Miiis de Ilerne, c As façanhas de mór pVigo : ! 
Sacrifício não ha que árduo lho seja. 1 

lUEU, IBIDEM, t. VIII, p. 58. I 

DÔNS, pl. de Dom. Pronome de senho- 
ras, que têm dom.—Os dons de Castelh- 

— Dadivas. Antigamente dizia-se dões- 
Vid. Dom. 

DONSÍNHO, s. m. Dímínutívo de Dadi- j 
va. Pequena offerta. 

DONZÉL, adj. 2 gen. Nome que se dí' 
na altanaría, e em sentido figurado, a" 
falcão que tem natural brando e dócil. ^ ; 

— Vinho donzel, que ó suave e de cor | 
bastante clara ; sem confeição, puro. | 

— Pinheiro donzel, variedade do pi' 
nheiro bravo que se distingue do pinheiro 
ordinário por tomar um pequeno desen- 
volvimento, chegando apenas á altura de | 
cinco metros pouco mais ou menos, o eio 
ter o tronco muito direito e regular cuja 
madeira c branca e dotada de cheiro bal- 
samíco. 

— S. m. Moço nobre que ainda n3o 
era cavalleiro, mas que aspirava a sél-o. 

— Pagem, moço que se creava e ser- 
via no paço. — «JE postos os olhos 
Flerida, lhe disse: Senhora, vedes aq^'' 
o jructo, qtte Pridos tirou de sua tardai^ 
ça, este donzel é tão natural com mexi A' 
lho e o vosso D. Duardos, que me 
crer que pode ter alguma parte nelle. 
rida, a quem a natureza ajudava a cO' 
nhecel-o, e tomou nos braços com intn''''' 
amor de mãi; e pedindo a el-rei que 
desse pera seu serviço, elle o outorgou. 
logo o souberam de Pridos onde o achai'<i> 
e da maneira que estava ao pé da font^ 
do Deserto, por onde Flerida quiz qu^ 
vesse o nome de Deserto, sem saber 
aquelle era o com que nascera. FranciS" 
co de Jloraes, Palmeirim d'Inglaterrai 
cap. 27. 

— Plur. Donzeis. — Alcaide dos doO' 
zeis, o que os governava. — «Os men^' 
nos como a viraõ lançaraõ-se ambos 
palafrem inda que foi com ajuda do 
cudeiro que os trazia, e vierad-se a 
dizendo: O' minha Senhora mãi quítn^" 
tempo ha que vos naõ vimos ! A Dona 
muitas lagrimas amorosas os tomou . 
tre os braços, e começou de lhe alimpo.i\ 
suas. Clarimundo vendo-a tão author'^'^' 
da em sua gravidade, e trajo, apeou-^> 
e fazendo lhe muito acatamento disse: 
gundo. Senhora, vejo em estes dous _ 
mosos donzeis, devem ser os vossos i 
E certo, que na mansidão, e parecer nO-^ 
negareis este parentesco.-!) Barros, Ciar' 
mundo, Liv. ii, cap. 28. 

DONZÉLLA, s. f. Mulher moça soltoir*'') 
que servia a uma senhora de distincção- 

—- Donzella da rainha, aia, creadaj 
— Donzellas dlionor, as damas d li® 

nor solteiras. — «Pedirão hos estados 
regno, que has tenças obrigatórias, í"® ^ 
punhão polos casamentos aos 
donzellas, se não dessem mais, e 
quizesse cl Rei correger, e emendar, 
2)rol commum de seus regnos.n . 
de Qpes, Chronica de D. Manuel, 
I, cap. 26. 
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— A mulher, que, tendo sido donzella 
d'uma senhora, ainda depois dc casada, 
so lhe chamava donzclla. 

— Havia distincçíto entro donzellas e 
virgensj sendo estas as menores de vinte 
e cinco annos. 

— Donzellas de Creta. 
— Faniazias de donzellas. 
— Jlullier que ainda não conheceu va- 

rão, ou que, por ser solteira, é tida em 
conta de virgem, de boa reputação e cos- 
tumes honestos. — nSobre o sétimo arti- 
guo, de que se aqueixam os Fidalguos, 
que os Porteiros e os Saoens entram huu 
estam as Donas, e as outras Molheres Fi- 
Ihasdalguo, &c. Tem ElRey por bem, que 
quando penhora ouver de ser feita, que 
se faça em esta guisa. Frimeiramente nas 
couzas, que lhe acharem fora das cazas, 
huu morarem: salvo que nam façam aos 
Cavalleiros penJiora nos cavallos, nem nas 
armas, nem nos panos de seus corpos; e 
se fora da Caza da morada nom acharem 
em que penhorem o Cavalleiro, ou Dona, 
se defenderem a penhora da caza, onde 
esteverem, que dignam ao Cavalleiro, que 
mande poer a penhora fora da caza, e se 
o fazer nom quizer, que entam o penho- 
rem naquello, que acharem em caza: sal- 
vo que nam tomem ao Cavalleiro cavallo, 
nem armas, nem panos de seu corpo, como 
dito he; nem outro sy á Dona, nem Don- 
zella os panos de seu corpo, nem cama. 
F se o Cavalleiro hy nam estever, e a 
Dona, e Donzella defender quizerem a pe- 
nhora, que chamem os que hy estever em na 
caza, ou de redor, que j rontem a Dona ou 
Donzella, que aquellas couzas, que meteo 
dentro em caza, em que deve ser feita a 
penhora, que as ponha fora de caza, e 
que lhe leixem em ellas penhorar; e se o 
fazer nom quizerem, que lhe frontem que 
lhe leixem filhar essas cousas, que em essa 
caza estam; t se de todo esto nom quise- 
rem, entam esse Porteiro possa entrar em 
essa caza, e tome esses penhores que ahy 
achar, salvo que lhe nom tome seus panos 
de seu vestir, nem doas, nem camas de seu 
corpo. E esto nom se entenda nos rouhos, 
e nas malfeitorias, por que devevi ser pe- 
nhorados e costrangidos ntaa qite paguem, 
assy nos averes, como nos corpos.t> Orde- 
nações Affonsinas, Liv. m, Tit. lUO,- 
§2. 

Ku amei huma donzella 
Por quo iu'ouuÍ8tc trobar ; 
O coii quem se i'ôi oiisav, v 
Por quiiiito eu liv bei) dixi 
Qii(;r'tn'ora por (Mi inatar. 

CANC. DE TUOVAS ANT., n. 7. 

— As vezes também se dava este nome 
uma senhora, ainda que ja mtle de fi- 

lhos, como era D. Ignez de Castro: 

—O tu, que tens de liiiiníuio o fçosto, e o ptito, 
(Se de humiuio lie iiiatur uma '^on-^ella 
Pr.ica e sem fory.i. si» por ter sujeito 
O coraçilo i'i; qm-iii. ub ■ vonrfel-a) 

VOL. II — lál 

A estas criancinhas tem respeito, 
Pois o nilo tens íV morte escura delia : 
Mova-te a piedade sua, e minha, 
Pois te uào move a ciilpa que uào tinha. 

CAM., I,\jS., o. III, cst. 127. 

Assi como a bonina, que cortada 
Antes do tempo foi candida e bclla. 
Kendo das milos lascivas mal tratada 
Da menina, que a trouxe na capella, 
O cheiro traz perdido, e a cor murchada ; 
Tiil está morta a pallida donzella, 
Seccas do rosto as rosas, c perdida 
A branca o viva cor, co'a doce vida. 

iDEM, imnnMj e. iii, eat. 13t. 

— Senliora mimosa, delicada, quo so 
tracta com certa grandeza. Nos livros de 
cavallaria e outros muitos clássicos se en- 
contra esta palavra em diíferentes senti- 
dos, predominando quasi sempre a signi- 
ficação de virgem. 

Qual se ajuntava em Khódopo o arvoredo. 
Só por ouvir o amante da donzella 
Eurydice tocando a lyra de ouro, 
Tal a gente so ajunta a ouvir o mouro. 

CAM., I.U3., c. VII, est. 29. 
N'esta esperança só to vou seguindo, 
Que ou tu não soilrerils o pfzo d'clla, 
Ou na virtude de teu ge&to lindo, 
Lhe nmdar;ÍB a triste e dura estrella : 
E ee lhe mudar, nào vils fugiiido, 
Que amor te ferirá, gentil donzella; 
E tu me esperaráa, sc amor te fere; 
E se me esperas, não ha mais que espere. 

iDKM, míDicM, c. i.x, est. 81. 

E hum menino brincando, 
Com seis ou seta donzellas : 
Saiictaa parcciào ellus. 

on, VIC., AUTO TAST. PORT. 

Quem hua so podéra haver, 
Vira cbiramente nella 
Aquclla dor, 
Atpiella pena e inideccr, 
Com que choraveis, donzella, 
Vosso amor. 

iraSM, AUTO DA ANNUNCIADA. 

1 >//((). Qni: buicais vós cá, donzella, 
Senhora, meu cora(,'ão ? 

Moça. Viuha ao vosso hortclào. 
Por cheiros pera a panella. 

GII. VIC., VKLIIO 1>A IIOKTA (oDHAS, III, 05). 
— (I Estas razões ainda que mas vos não 

mereçais, o estado em que vejo vossa dis- 
posição, m'as faz soltar, e ahi pode ficar 
tempo 2)era depois satisfazerdes o que de- 
sejais, e eu tamhem. O escudo que tomas- 
tes d donzella devieis tornar-lho; pois 
com elle ganhastes outros não menos lou- 
çãos, e que vos mais honraram, e tamhem 
porque de vós não se deve esperar aggra- 
vos a mulheres; pois pera os desfazerdea 
a natureza vos fez tão estremado.» Fran- 
cisco dc Moraes, Pahneirim dliiglaterra, 
cap. lii.— tO do Salvage como no valle 
entrou, tudo lhe pareceu menos alegre do 
que té li viera. Chegando perto do apo- 
sento de Paudricia, vendo a maneira 
delle, não sabia que cuidasse. O cavallei- 
ro do valle tocou com muita força um cor- 
no pequeno, que tinha pendurado n'iima 
arvore, que bem longe se ouvia, e té n'a- 
quillo parecia que abrangia a tristeza- 

daquella casa, porque o seu som era mais 
temeroso que aprazivel. E inda o não aca- 
bou de tocar, quando antre as ameas daquel- 
les paços pozeram um panno negro, sobre 
o qual se pôz uma dona com algumas don- 
zellas pera ver a batalha.n Idcm, Ibidem, 
cap. 21 — nPois tornando d historia, elrci 
mandou em busca da donzella, e nunca po- 
deram achar nem descubrir, que Eutrojm, 
a que a mandava sabia guardar. ylss!«i 
chegaram a Londres, onde aquellcs prín- 
cipes foram apousentados è curados com 
tanto resguardo como a suas feridas con- 
vinha.v Idem, Ibidem, cap. ."4. — «E 
jjera seu desejo vir a melhor effeito, man- 
dou algumas donzellas espertas em sua 
maldade, repartidas por aquelle reino, 
ordenar batalhas antre os cavalleiros que 
achavam, com que muitas vezes chegavam 
ao fio da morte. A uma destas foi a que 
ordenou do cavalleiro do Salvage com Fo- 
linarda, quando vinha traz ella, e assim 
fizera haver outra a Onistaldoe Dramian- 
te seu irmão, ordenando tud(f o mais, que 
jd em outro capitulo disse.» Ibidem, cap. 
37. —• «Assim aconteceu que as donzel- 
las, que Eutropa trazia por aquelle rei- 
no, usando cada uma de sua subtileza, e 
do que lhe era mandado,' umas per uma 
parte, e outras per outra ajuntaram to- 
doloB cavalleiros mancebos de casa do im- 
perador, que naquella terra andaiam, pe- 
dindo-lhes com lagrimas fingidas coxisas, 
que pareciam justas, pera se não pode- 
rem escusar de as fazer; e ajuntando os 
em um dia certo noquelle grande campo, 
que diante da torre de Dramusiando es- 
tava, onde assim da banda de abaixo, co- 
mo da de cima tinham tendas ao longo 
do rio, repartidas em duas partes d 7na- 
neira d'arraiaes, de um ao outro haveria 
dous tiros de besta. i> Ibidom.-—«E a don- 
zella, que Palmeirim topou fugindo, era 
a prima das outras, que se soltou ao tem- 
po que Floramão e Platir chegaram, e 
tanto que tornou com elle e o deixou na 
batalha, se foi d maior pressa que pôde, 
pera o castello de sua tia.v Idem, Ibidem, 
cap. f)F>.— «N'esta batalha fizeram tu.nto, 
que não os podendo os cavallos soffrer se 
feriam menos d sua vontade. O gigante 
Almourol espantado da braveza da bata- 
lha, como aquelle que nunca vira outra 
tal, e levando as noras delia a Miraguar- 
da, nílo tardou muito que a uma janella 
se poz um pano de seda broslado de tro- 
ços d'ouro, pera dalli a estar venio, acom- 
panhada de suas donas e donzellas.» 
Idem, Ibidem, c.np. GO. — Xisto traves- 
sou por meio do valle uma donzella em 
cima de um palafrem negro, chorando em 
vozes altas como pessoa que padecia, ou pas- 
sava muita necessidade, e estando olhaiulo 
a uma e a outra parte, vendo a Palmii- 
rim assim armado, se chegou a elle, di- 
zendo: Senhor cavalleiro, peço-vos, polo 
que deveis a essa ordem que seguis, i/ue 

' se o animo vos basta a uma grande empre - 



1124 DONZ DONZ DONZ 

za, que vos venhaes traz mim, e fareis 
um dos móres soccorros, que nunca ca- 
valleiro fez.» Idem, Ibjdem, cap. 6G. — 
dNisto travessou por meio do valle uma 
donzella em cima de um palafrem negro, 
chorando em vozes altas como pessoa que 
padecia, ou passava muita necessidade, e 
estando olhando a uma e a outra parte, 
vendo a Palmeirim assim armado, que 
nos servíramos em al, se ella quisera j 
mas pois nisto recehe gosto, erro seria 
deixar de lhe fazer a vontade.t Idem, 
Ibidem, cap. 07. — ' Porem paço-vos por 
mercê, que o sigais, e se for possivel, 
tornardes pola corte de ei rei mm pai, o 
façais; pois ndla, como na Gran-Bre- 
tanha, vos hão-de servir. A donzella, que 
fizera ir Pompides, se chegou a Floriano, 
dizendo: Senhor, eu tamhem quizera sa- 
ber de vós quem era o outro cavalluiro, 
que foi traz Palmeirim, pera emendar 
alguma hora as palavras que lhe disse. 
Senhora, disse Floriano, pessoa é que vos 
saberá servir no que lhe mándardes : cha- 
ma-se Pompides, e tamhem é meu irmão.» 
Ibidem, cap. 67.— «E, chegando a Pai- 
meirim, vendo-o sem elmo tão moço e gen- 
til homem, não ficou contente., crendo que 
pera sua afronta achára fraco remedio : 
dizendo mal á sua ventura, se queixava 
mais que antes. Palmeirim, movido de 
piedade não sabendo porque assim se ma 
tava, rog«u-lhc que sem nmhum pejo lho 
dissesse. Que quereis que vos diga, se- 
nhor cavalleiro, disse a donzella, senão 
que sou mais malaventurada mulher do 
mundo, que indo buscar algum' cavalleiro 
fam.so pera uma necessidade grande, 
revolvi a corte de França; e, dando con- 
ta aos melhores delia, nenhum quiz accei- 
tar o que lhe pedi, que lhe par^cou grave 
d'acabar.» Idem, . Ibidem, cap. 68.— 
sA donzella entrou pola villa acompa- 
nhada de Palmeirim, não tão contente da 
esperança de seu soccorro, como poderá 
ser se soubera quem levava com.v'go, que 
esta vantagem tem os homens, a que na- 
ture::a dotou de grandes membros e robus- 
to parecer, esperar-se ddles maior animo 
e maiores obras, que os outros a quem isto 
não deu.« Idem, Ibidem, cap. 69. — 
1.Ainda, senhir, disse a donzella que'mi- 
nha vontade era não tornar lá, fal o hei 
por ver se lhe posso valer com vossa aju 
da: e virando as redeas ao palafrem, tor- 
nou pola fioresta abaixo, seguindo aos tres 
cavalleiros com um galopi ajjressado.» 
Idem, Ibidera, cap. 7õ. — (íAcaban''h de 
dizer a donzella a razão de sua vinda, 
a rogo dos que estavam pjresmÍHS, quiz o 
imperador qiw logo se comuçusse a prova 
da copa, e querendo ser elle o primeiro, 
postos os olhos na imperatriz, disse: Por 
certo, senhora, se estas cousas em alguma 
faliam verdade, e esta aventura por amor 
se ha de acabar, escusado será proval-a 
mais ninguém, que eu só a acabarei. Eu- 
tão tomando a copa nas mãos, a teve um 

pequeno espaço sem fazer mudança, de 
que ficou algum tanto corrido.» Ibidem, 
cap. 91.— «A donzella lha tornou a to- 
mar, dizenio: Senhor, bem se parece que 
tudo passa: porque se em outro tempo esta 
copa vos tomara, ou isto saira assim ou 
não. Primalião a tomou traz elle, e acon- 
teceu lhe da misma maneira que ao im- 
perador seu pai, ficando muito mais cor- 
rido que elle; porque sentiu em Gridonia 
paixão de lhe ver acabar tão pouco, v Ibi- 
dem. — « Vernao principe d'Allemanha, 
esposo de Vasilia, se levantou, e toman- 
do-a nas mãos começou fazer uma peque- 
na mudança de claridade, porque seu amor 
já naiudles dias não era merecedor de 
mais. Então creram todos que na copa 
havia o mysterio, que a donzella dissera, 
porque té li duvidavam, não vendo que 
fizera nenhuma mostra na mão daquelles 
principes, que tão namorados foram. E 
Primalião era o que mais sustentava ser 
tudo abusão. El-rei Polendos a tomou da 
mão de Varnao algum tanto clara, e tor- 
noti se-lhe tão escura como antes estava.» 
Idem, Ibidem. — «Nas damas houve mui- 
to riso de ver aquelle desastre, e a don- 
zella lhe disse: Senhor Polendos, se vós 
por outra via j^ão mereceis mais a vossa 
darna que polo que Ihv: quereis, assás de 
pouco vos deve. Senhora, disse elle, ha 
tanto tempo que cuidados namorados me 
deixam, que não é muito que o mostrem 
nesta experiencia d'agora.d Idem, Ibi- 
dem. — «Não creio, senhor Florenãos, 
que me queiraes fazer essa força; a mim 
me convém ser em um lugar a certo tem- 
po, e se tardasse perderia algxim tanto de 
minha honra; pox isso deixae me ir: a 
esse cavalleiro, que por derradeiro venci, 
que parece que está já mais acordado, 
vos rogo que tomds a fé e lhe mandeis 
que da parte do cavalleiro das Donzellas, 
se presente na corte d'el-rei liecindos ante 
a rainha, dizendo lhe a razão porque com 
elles fiz batalha, e se não vão d'ahi, sem 
sua licença: e sabei delles sen nome, e a 
mim perdoai não ficar que não posso mais,» 
Idem, Ibidem, cap. 127. — «Posto que 
Florendos com algumas palavras traba- 
lhou polo deter, não o pôde acabar com 
elle; antes despedindo-se, se tornou na 
companhia de suas donzellas, qu^'. cada 
vez o estimavam mais; e aquelle diarepou- 
saram em umlugar dahiperto, onde dormiu 
com mais repouso do que costumava, por- 
que já do cuidado que lhe fazia perder o 
somno, tinha menos gram parte, * Ibidem. 
— f-Chegando d borda d'agoa via que 
da outra parte do rio um cavalleiro gran- 
de dejcorpo, armado d'armas d'azul e ou- 
ro e no escudo em campo de prata um 
leão dourado, tinha a seus pés uma don- 
zella polos ciibellos, que de longe pare- 
ciam fermosos e taes, que não mereciam 
tratarem nos assim: tinha a espada nua 
na mão, com que-- a ameaçava, dizendo: 
Que se não consentisse que lhe cortaria a 

cabeça,D Idem, Ibidem, cap. 128. — 
djunto Me estava outro caoalleíro ar- 
mado d'outras armjs e divisas do mesmo 
toque, deitado sobre as ervas^ rebentando 
com riso, dizendo: Já me não pesa di 
vos cair primeiro a sorte, por me nio 
ver nesse trabalho: folgo que me saiu me- 
lhor o partido do que cuidava, pois a af- 
fronta é só vossa, e o gosto de lograr essa 
senhora será d'ambos. O cavalleiro das 
donzellas vendo tamanha ribaldia em ho- 
mens que pareciam guarnecidos d'outras 
obras, e que não podia passar o rio pola 
muita agoa, lhe bradou que não tratasse 
a donzella assim, pois quem tão lustro- 
sas armas trazia, mais pera as defender, 
que pera fazer offensa, se havia de pre- 
zar d^ellas.v Ibidem. — «Da outra don- 
zella, c quem piretendião os lieys em ca- 
samento, disse o Poeta, por grande hon- 
ra : Siinguino Troyana, d Rectulo dicta- 
bcre virgo. Que teria por dote o sangue, 
que por seu respeito derramasse.» Frei 
Thomaz da Veiga, Sermões, Part. n, 
foi. 6.").— «Como.' disse o Cavalleiro da 
Graça, ahi está Clarimundo filho dei Rei 
Adriamo? Senhor si, e não foi a sua 
vinda áquella Corte, sem pequena aven- 
tura, e se muito folgardes contarvolahe- 
mos. Certamente, respondeo elle, se vós 
não o tornardes por trabalho, a mim nàõ 
me pezará de o ouvir. A donzella contou 
então tudo o que Clarimundo fizera.t 
Barres, Clarimundo, Liv. n, cap. 8. —■ 
«Clarimundo leixando quem o guiava, 
foi logo com elle, e aos dos golpes os fize- 
raõ meter em huma camera: e chegando 
á porta acharaõ as duas donzellas do 
Cavalleiro da Graça, que o detiveram 
com os braços, e a Clarimundo, té que 
os Cavalleiros saltaraõ por huma janel- 
la.« Idom, Ibidem. — «A donzella virou 
entaõ o rosto pera elle, e disse: Cavalleiro 
pois vos offereceis por mim afazer algu- 
ma cousa, peço-vos, que aceiteis ir em mi- 
nha companhia, e na destes Cavalleiros, 
té me pordes em hum Castello,» Idem, 
Ibidem, cap. 19. — «Seu companheiro 
quando o vio de todo trespassado leixou-o 
nas mãos do Ermitão, e da donzella, e 
foi-se pera Clarimundo, que se estava con- 
certando na sella, como aquelle que sen- 
tio a força do encontro de seu contrario, 
mas naò que o ferisse, e disse lhe: Ca- 
valleiro, pois quebrastes a lança em meu 
companheiro, convém que de espada vos 
combatais commigo, por não ficar isento 
de vossas obras, ou vós das minhas, Cl'J-' 
rimundo, porque o desejava mais que elU) 
fez a ambos a vontade.» Ibidem, cap. '^^0. 
— íE postos na crueza de sua batalha 
andaraô gran pedaço, de maneira que o 
Ermitão, e a donzella estavaõ bem agas- 
tados parccendo-lhes que ao menos hu^^ 
delles leix iria o corpo naquella Ermida, 
e a almd nas mãos de seus m<:recimcntos • 
porém no Jlm desta contenda confiando o 
CavalUiro em suas forças pedia a Clari- 

I 
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mundo que se apeassem.y» Idem, Ibidem. 
~ «4 donzella, e o Ermitão que a estas 
palavras eraõ 'preze.ntes, tamhem estima- 
raõ aquelle conhecimento em muito. Epas- 
sadas antre elles outras de naõ menos pra- 
zer, entrarão na Ermida onde todos tres 
foraò curados: e porque a historia algu- 
mas vezes ha de tocar nestes Cdvalleiros, 
dir-vos-he-mos quem soo.» Idem, Ibidem. 
— nE como a donzella já estava aperce- 
bida, despedindo-se dos Cavalleiros, e do 
Ermitaõ, começou a guiar Clarimundo 
mui contente, parecendo-lhe que nesta af- 
fronta, em que o esperava meter, folga- 
ria elle mais que na passada. i> Idem, Ibi- 
dem, cap. 21.—<íA estas palavras come- 
çarão a bater á porta mui rijamente, e 
ainda Dom Dinarte, e seus companheiros 
naõ teriaò tomado suas armas, quando en- 
traraõ oito Cavalleiros de rondaõ arma- 
dos de mui fortes armas, dizendo: Agora 
pagareis a ousadia de querer levar as 
donzellas; pois outrem he mais digno de 
lograr sua fermosura.s Idem, Ibidem, 
cap. 2G. — «Isto porque todçãas causas 
vaõ em tamanho crecimento, que a avon- 
dança dellas desíróe a bondade ás poucas: 
e os que enfaõ nndavaõ neste exercido 
naõ tinhau cousa que sua fama ojfendesse 
como muitos agora tem, pois mais andaõ 
a roubar a honra das donzellas, que a 
vinga-las de suas injurias: e ainda. Se- 
nhores, que eu seja magoado, naõ creaes 
que digo isto mais por mim, que por to- 
dolos necessitados, que affaz he de mal 
naõ ter homem a quem peça ajuda.»Idem, 
Ibidem, Liv. ii, cap. 2G.— aAssentando- 
se á taboa tornaràu a jugar, e nesse tem- 
po por mais acender os Cavalleiros, e lhes 
fazer maior magoa, começou Dom Di- 
narte a zombar dellas, dizendo contra as 
donzellas.» Idem, Ibidem, cap. 27.—«A 
douzella tanto que chegou á ramaãa apeou- 
se; e acenando a todos que se naõ moves- 
sem, tirou huma carta do seio metida em 
huma caixa de christal claro que st lia o 
sobrescrito por cima.i> Ibidem, cap. 28. 
— «A donzella como vio que Clarimundo 
tinha visto o que lhe trouxera, disse-lhe: 
Senhor eu naõ esperava aqui viais que 
ver a re])artiçaõ destes Senhores, porque 
me foi assi mandado de humas Senhoras; 
por tanto, dae-me licença.d Idem, Ibi- 
dem. 

Andando vào caminho do mosteiro, 
E andando a noite mnis e mais desdobra 
Sen veo negrod'i;strfillas recainiido. 
Que, aiieentc, a lua sos no ccn deixava 
Alvas brilliar.—Qual o festivo bando 
De donzellas louçans no prado il sôlta 
Em horas de recreio. 

GAKHETT, D. BBANCA, C. I, Cap. 18. 

Em dia de sanMçào ao luar colhido, 
Rociado d'orvalhos, do formosas 
Lagrymas de í/oííseMas borrifado 
Tres vczPB tres, com tres suspiros d'a]ma 
E cada uma das tres. 

iTíEtí, iniDEM, c. IV, cap. 10. 

Sentia-me arrobar-se-me a existeneia, 
E o coração voar-me, como os anjoa, 
Para a celeste virgem. Do seu peito • 
Uma Cruz resplendento llic pendia, 
E essa Cruz... essa Cruz, como inimigo 
Talisman, affaatava da domeUa 
Meu coraçào que embalde forcejava 
De approximar-se a tanta formosura. 

IDEM, iniDEM, c. V, cap. G. 

Mas não. Livre de mais, lascivo é o canto 
Que as venturas noa conta de Medoro 
E os furores de Orlando. Eu, pudibundo. 
Austero vate, psnlmear só quero 
Em coro de í?o/í;(7/(is innoeentes, 
E accender minhalampada na lampada 
D:!S virgens sábias que jioupar souberam 
Para a vida do esposo o sancto azeito. 

IDE^I, IBIDEM, c. VII, Cap. 2. 

— d Começa logo a povoal-o de donzel- 
las nobres, e pobres, pondo á conta de 
Deos o governo e sustentação: e chegarão 
em pouco tempo a numero de cem.» Frei 
Luiz de Souza, Historia de S. Domingos, 
Liv. I, cap. 2. 

— Figuradamentc: Banquinlia dc ma- 
deira, sobre a qual se pue a luz junto á 
cabeceira do leito, tendo também um víío 
apropriado a ter um ourinol. 

— Termo Antiquado. Velador, peque- 
na columna de páo, delgada e torneada, 
com uma rodela no topo para servir-lhe 
de apoio, e destinada a sustentar um can- 
dieiro ou castiçal. 

— Semana donzella, aquella cm que 
não lia dia sancto algum, ou de guarda, 
sendo por consequeueia todos os dias 
úteis, de serviço, de trabalho. 

— Termo de Ilistoria Natural. Genero 
de peixes a que Linneo deu o nome do 
ophidium, sendo depois distribuído por 
Cuvier na ordem dos malacopterygcos 
simples. Tem o corpo alongado, compri- 
mido, c revestido, como o das enguias, 
de escamas imperceptíveis, irregularmen- 
te semeadas; o anus situado muitoatraz; 
uma barbatana dorsal, c uma anal, ape- 
gadas á cauda, terminando o corpo cm 
ponta; as guelras, ao contrario das en- 
guias, muito abertas, munidas de um lar- 
go opórculo, c de uma membrana de raios 
curtos. A especic que mais se conhece 
actualmentc ó a donzella barbuda (ophi- 
dium barbatum). Tom cêrca do vinte o 
cinco centimetroa de comprimento. A sua 
côr ó prateada; a maxilla inferior mais 
curta que a superior, com dois barbílhos 
adherentes á ponta do osso hyoide; c as 
barbatanas vertícaes orladas de negro. 
Este peixe ò de sabor agradavel, e abun- 
da no mar Mediterrâneo onde se pesca. 

.— Syn. : -Donzella, Rapariga, Moça. 
Donzella díz-se da mulher nobre ou de 
distincção, e cm edade dc casar; rapa- 
riga diz se de toda a mulher moça iiíío 
nobre, c muitas vezes dc serviço, il/oça 
refere-se propriamente d cdadc, signiii- 
cando geralmente niullier de pouca edade. 

DONZELLARÍA, s.f. (De donzella, com 
o suíTixo «ria»). Rancho, grupo numero- 

so do donzellas. — A rainha e sua don- 
zellaria. 

DONZELLÍCE, s. /. O estado do don- 
zella. 

DONZELLÍNHA, s. /. Diininutivo de 
Donzella. Bonita, pequenina donzella. 

DONZÉLLO, s. m. Termo Antiquado. 
Moço solteiro ; rapaz creado, feito, Vid. 
Donzel. 

DONZÍNHO, s. m. üiminutivo de Dom. 
DOO. Vid. Dó. 
DOÕR por DÕR, c seus derivados. Vid. 

Dor. — «E postos ElRey e a Rainha em 
giolhos, e cada hum de sua parte, com 
grande angustia de tam mortal despedi- 
da, lhe tomaram, e apertaram comsigo 
mesmo os braços, já de todo caídos; e El- 
Rey despois de ho beijar na face, lhe deu 
tamhem a beijar sua mão direita, com 
que pera sempre lhe lançou sua bençam, 
veendo-lhe ja sair a alma da carne; e a 
Rainha despois de lhe tamhem dar a sua, 
com muita door, e amor lhe descobrio os 
peitos, e sobre o coraçam, que ja bem nam 
pulsava, sem se saber, nem poder despe- 
dir, o beijou muitas vezes: e assi ambos 
alevantaram a Princeza, e em se saindo 
ElRey da caza, volvendo ainda os olhos 
pera o Princepe, e co elles cheos de muy 
doorozas lagrimas, disse sem poder mais 
dizer : Hi vos fica o vosso Princepe, meu 
filho. E co isto se allevantou per todos 
hum muy dooroso, e descuberto pranto, 
sem se achar ninguém que confortasse.t 
Inéditos de Historia Portugueza, Tom. ii, 
p. L34. — íEse lhe morrerem seus cavallos, 
ou lhe enmanquecerem de tal manqueira, ou 
door, que nom sejam pera servir, nem 
acharem por elles preço, ainda que os 
queiram vender, taaes como estes averom 
espaço d'huum anno pera comprarem ou- 
tros.n Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 
Tit. Gl, cap. G, § 2.—nE se forem man- 
cos de tal manqueira, ou door, que os 
Coudees lhe ma^ndem, que tenham outros, 
2)ero se os venderem, e acharem por elles 
preço, saibam os Coudees, jjorque preço 
assy forem vendidos, e segundo que o pre- 
ço for, assy lhe encurtem do espaço do 
anno, que lhes he hordenado: assy como, 
se em a Comarca valerem os cavallos re- 
cehondos a tres marcos de prata, e o acon- 
thiado vender o seu cavallo manco por 
huum marco, encurtar-lhe-am do dito anno 
quatro mezes, e os oito lhe dem despojo 
a que aja de comj)rar outro e assy de 
mais, e menos, segundo que o vender.t 
Idem, Ibidem, § 3. — nQuando os Cou- 
dees lançarem cavallos, ou armas a al- 
guuns, a que acharem beens, perque os 
mereçam de teer, e os aconthiados pare- 
cerem j)rimeiramente perante ellas com os 
ditos cavallos, ou armas, esguardarom 
bem quejandas som; e se o cavallo for, 
que passe de tres annos, nom lho recebam, 
salvo se for de dous covados, e quarta de 

■m^dir p)ano ern alto; e se for potro de 
dous annos, seja de razoada altura : e 2>ci' 
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rem bem mentes assy aos cavallos, como 
aos potros, que sejam iem saaõs de toda 
door, e manhueira, ca se forem mancos, 
ou doentes, nom os receberam, posto que 
sejam da dita altura; e nom receberápo- 
tro que seja menos de dous annos.D Ibi- 
dem, Tit. 61, cap. 7. — aE sejam bem 
avisados os Coudees, que quando recebe- 
rem os ditos cavallos, ou armas, que os 
recebam taaes, como aqui he devisado, 
porque despois que os huma vez recebe- 
rem, mandamos que d'hi em diante sem- 
pre lhas recebam: salvo se despois que os 
cavallos forem recebidos, lhes vier door, 
ou manqueira tal, que nom seja pera ser- 
vir, ou se as armas per maa guarda, ou 
per alguum outro cajom receberem tal 
dampno, que nom sejam pera prestar. y> 
Ibidem, § 3, — nE se Nós acharmos, que 
os Coudees nom teem boo avisamento em 
o recebimento destes cavallos, e armas, 
sejam bem certos, que lhes daremos por 
ello tal escarmento, qual merecem aquel- 
les que ■ nom servem bem os officios, que 
lhes som encarregados; e se o aconthiado 
tever mal pensado seu cavallo, ou lhe adoe- 
cer de alguma door, delhe o Caudel tem- 
po razoado a que o possa pensar da door, 
que tever ; e aa quelle tempo nom for pen- 
sado como deve, ou guarido, d^hi endiante 
lho nom recebam, e constrangam-no, que 
tenha outro, dando-lhe espaqo, segundo 
atraz he declarado.t> Ibidem, § 5. — tE 
se alguuns Jorem cegos, ou alejados, ou 
doentes de taaes doores, que nom possam 
per sy ministrar seus beens, ou forem 
guafos de guafem, que sejam lançados 
fora da conversaçom dos homeens saãos, 
taaes como estes nom sejam constrangi- 
dos pera teerem cavallos, nem armas, pos- 
to que pera ello tenham conthia, singella, 
ou dobrada; e posto que as ante tevessem, 
se vierem a aver estes cajoões, sejam dei- 
las decidos: e o que aqui dizemos de doo- 
res, ou aleijooes, se entenda, que sejam 
taaes, de que nom possam guarecer aquel- 
les, que as tecerem, ca posto que fossem 
decidos dos cavallos, ou armas, por aazo 
das ditas cousas, se despois tornarem a 
guarecer, mandamos que as tenham, assy 
como ante, se lhe ficarem beens pera as 
teer.y> Ibidem, cap. 10, § 3.— «E quan- 
do os sobreditos quizerem seer escusados 
dos alardos per hidade, ou per doença, ou 
per aleijom, rigueirom a Nós, ou aquelle que 
per nosso mandado tever carrego de desem- 
barguar os feitos das coiidelarias, e averd 
Alvará,perque os ditos Condees com os Jui- 
zes/e Procurador do Concelho, tirem inqui- 
riçom sobre sua hidade, ou àoores, ea en- 
viem a Nós, ou a aquelle, que d'esto nosso 
encarreguo tever, pera em ella darmos 
determinaçom, segundo entendermos, que 
he razom.» Idem, Ibidem, cap. 10, § 5. 
— «E se alguum for enfermo de tal infir- 
midadé, que nom seja mortal^ assy como 
door de dentes, ou sarna, ou dor d'olhos, 
ou alvarizados, ou de guafem, ou d'ou- 

tras alguãs doores semelhantes, de que 
a morte tão aginlia nom he aazada, em 
tal caso como este poderá o enfermo ven- 
der, escaimbar, e enalhear seus beens, 
assy como se fosse saáõ, sem pera ello 
seer necessário outorgamento dos herdei- 
ros.d Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 
28, § 10. — iiManda ElRey, que os Cor- 
regedores entrem nas ditas Terras, por- 
que assy se deve fazer pera estranhar, e 
correger os males, que se fizerem; e man- 
da aos ditos Corregedores, que nos Luga- 
res pequenos estom athe cinquo dias, e se 
lhes mais cumprir por bem dos ditos fei- 
tos, possão hi estar ataa oito dias; e em 
os Lugares grandes possam -estar oito 
dias, e se muito necessário for estar hi 
mais, por correger milhor a Terra, pos- 
são hi estar ataa quinze dias, e mais 
nam, salvo se hi estiverem por mandado 
d^ElRey, por fazer algumas cousas per 
seu mandado, ou per necessidade d'algu- 
ma door, porque em taaes casos como es- 
tes nom se pode poer limitaçom; e per ou- 
tra cousa nom estam hi mais em nenhuuma 
guiza; e fazendo o contrairo, tomem Es- 
tromentos, e enviem-nos a ElEey pera 
lho estranhar.-» Idem, Ibidem, Tit. 59, 
§41. 

DOOS, antiga fôrma de Dous.— «Oíí- 
tro sy trazendo com sigo caães e allaãos, 
e molheres do mundo, e vindo doos natu- 
raaes em sembra a comer, ou convidando 
huum ho outro, e ho outro ho outro, ou 
dous parentes, ou doos amigos contra o 
dito Degredo, seendo-lhes defezo per elle, 
e querendo mais iguarias, e mais avon- 
dadas, e mais vinho, que o dito Degredo 
manda, e tem boo vinho pera os rapazes, 
como pera sy, pousando dentro nas cras- 
tas, e no dormidoiro, e no repertoiro, e 
Cabidoo, e ainda na própria camara do 
Abade, ou Priol, deitando fora dellas 
também Abades, como Priores, e Frades, 
e de mais metendo as bestas nas crastas, 
e casas; e que porem os ditos Moesteiros, 
e Igrejas eram tam apremadas, e sobju- 
guados, que alguuns nom podião, nem 
ousavam viver em elles, pola qual razom 
se perdia em elles o serviço de Deos, e 
dellas se despereciam, e som desperecidos 
também no espiritual, como no temporal: 
e pediam-nos por mercee, que mandasse- 
mos sobre estas cousas guardar a dita 
tausa, e Degredo de nossos Avoos, e de 
acorrermos aos outros sobreditos agravos, 
como a Nós cabe em tal guiza, que o ser- 
viço de Deos nom seja porem minguado, 
e os ditos lugares desperecidos; e que fosse 
nossa mercêe, que mandassemos tausar os 
Moesteiros, e Igrejas, que nom som tau- 
sadas.D Ordenações Affonsinas, Liv. ii, 
Tit. 5, art. 2b. — aTodos aquelles, que 
forem e som presos pelos malefícios, de 
que som ou forem acusados, que per di- 
reito ouverem de seer degradados pera 
algum lugar dos Regnos por hum anno, 
que sejam degradados por seis mezes pera 

Cepta, e o que ouver de seer degradado 
por doos annos pera o Regno, que seja 
degradado por hum anno pera Cepta, e 
assy do mais e do menos; e se ouver de 
seer açoutado, que sejam os açoutes qui- 
tes, e seja degradado dous annos pera 
Cepta; e se ouver de seer condapnado 
que lhe cortem maão, ou outro membro, 
que seja degradado por tres annos pera 
Cepta: e estes servam alia ess^s tempos 
por Beesteiros.D Idem, Liv. V, Tit. 114, 
§ 2. — « Outro sy mandamos, que pera 
aver hy geeraçom dos cavallos, que som 
compridoiros pera nosso serviço, 'e pe- 
ra deffensom dos nos Regnos, que cada 
huum desses Concelhos tenham huum, ou 
doos cavallos, ou mais, segundo as egoas 
forem, e os esses Concelhos poderem man- 
teer, pera cavallagem destas egoas, e gee- 
raçom dos cavallos; e que outro sy ajam 
esses cavallos mantimento desses concelhos, 
e que os donos das egoas lhes dem suas 
cavallageens, segundo forem tausadas.f 
Idem, Ibidem, Tit. 119, § 10. 

f DOPAU, s. m. Termo de Brazão. Ap- 
pellido de nobreza em Portugal. Tem bra- 
zão incompleto: escudo csquartelado por 
uma cruz- do coticas de oui"o endentada o 
firmada; no 1." o 4." cantão, de verme- 
lho, duas palas de prata; no 2.° e 3.°, de 
azul, leão de prata, lampassado de verme- 
lho. Timbre, meio leSo de prata, com 
uma pala vermelha na espadoa. Alguns 
individuos do mesmo appellido uzam dos 
seguintes : Escudo esquartelado por uma 
cruz de coticas de ouro endentada o fir- 
mada: no 1." o 4." cantSo, de vermelho, . 
duas barracas de prata em pala: no 2.°, 
de azul, leão de ouro: no 3.°, de.azul, 
leopardi) leonado do ouro. 

DOPO, s. m. Termo Aziatico. Estancia, 
aposento. — Recolhido ao seu dopo, á sua 
tenda. 

DÓQUE, s. m. Termo de Historia Na- 
tural. Quadrúmano da Cochinchina, de- 
nominado por Linneo símia nemceus, o 
que Cuvier classificou ou collocou na fa- 
milia. dos macacos palazes. Este animal 
ó o mais lindo de todos os macacos,- em 
razão do ter o corpo e os braços cinzen- 
tos ; uma colcira de cor preta e loura; um 
molho de pello amarello em cada lado da 
cabeça; uma faxa negra na testa; coxas, 
mãos o pés denegridos; pernas averme- 
lhadas ; cauda branca, e uma grande ma- 
lha triangular da mesma cor sobro a ra- 
badilha. 

DÓPO ou DOPOY. Moraes adduz a fôr- 
ma dopoy d'um antigo documento, mas 
não documenta dopo, c deriva-as ambas 
do italiano dopo. Emquanto a nós, dopO 
nunca existiu era portuguez, o dopoy ó 
erro de leitura ou de copista por depoy, 
depoys. 

DÚR, 8. f. (Do latim dolor). Sensação , 
aguda, molesta o afflictiva causada por 
cousa que offende o corpo ou inquieta a 
alma. 
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Leixao-itie já, tentadores, 
Neste convite prezado 
Do Senhor, 
Cruisado aos peccadores 
Com as dores 

Christo crucificado, 
Kedemptor. 

OIL VIC., AUTO DA AI.MA. 

Isto até que o Seiilior queira 
Que te passemos o rio : 
^era tua dor lastimeira, 
Como ardendo e^n grau brazio 
De fogueira. 

IDEM, AUTO DA BARCA DO PUllQ. 

~~<íAVm,ourol, conhecendo sua torvação, 
ttíw querendo esperar que tornasse em si, 
9^ o temia mais que a nenhum homem 

com que entrára em campo, se não foi 
ilorendos, juntando-se com elle, lhe deu 

golpe por cima da cabeça com tanta 
fo'>'Ça, que entrando a espada pelo elmo 
^he fez uma pequena ferida na cabeça, 
^as como algumas vezes a dôr faz esper- 

o sentido, a que daquella ferida sen- 
'íM o avivou tanto, que tornando sobre Al- 
''nourol, começou de o ferir de tantos e taes 
golpes, que o desatinou de todo, não en- 
tendendo já em mais que em se guardar.d 
í^rancisco de Moraes, Palmeirim d'Iiigla- 
terra, cap. 62. ' 
^ — Figuradamente: Sentimento, afflic- 

Çio, angustia, pezar, pena. 

Nada quero, tudo engeito 
o mayor bom m'aborrei;e, 
0 prazer que mo entristeço, 
e o viver porque he sogeito 
1 quem d'elle asai se esqueçe ; 
se mouro acaba o mal, 
se vivo, o padecer 
d'esta dor he tam mortal 
que me não posso valer. 

cuBYST. FALCÃO, oBHAs, p. 20^(od. de 1871). 

Jáa nam sou pera mudanças 
roais que huma dor segura; 
vá crer as vans espcríuiças 
quem liam sabe o que aventura. 

IDEM, IIIIDUM, p. 29. 

— «A grande dôr e tristeza fecham as 
portas ao prazer, não no deixam entrar: 
'^^uns _vam visitar os anojados, nam tan- 
^0 pólos consolar, como por se consolar 

elles, que algum alivio dá ter comjM- 
''^ia nos pesar es. t! 1). Joanna da Gama, 
®itos da Freira, p. 21. 

Oh que voz pera temer ! 
Que temor pera sentir! 
Que sentir pera doer! 
E que dor pera sollrer 
A quem tal voz comprender! 

QIL VIO., AUTO DA CANANEA. 

Est'outro manjar segundo 
He iguaria, 
Que haveis de mastigar, 
Em Contemplar 
A dor que o Senhor do mundo 
Padecia, 
Pera vos remediar, 
^oi um tormento improviso, 
Que aos miolos lhe chegou. 

IDEM, AOTO DA ALMA. 

DOR 

E VÓS, Alma, rezareis. 
Contemplando as vivas dores 
Da Senhora: 
Vós outros respondereis, 

' Pois que fostes rogadores 
At6 gora. 

IDEM, IBIDEM. 

Morte. Vinde ca, bom homem, que esta he dor 
(maior. 

IDEM, AUTO DA IIIST. DE DEUS. 

— dE com esta dor armou seis Fustas, 
parecendo-lhe, que poderia tomar vin- 
gança desta perda, pois taõ perto, da sua 
Ilha andava este contrario.)i> Barres, Cla- 
rimündo, Liv. ii, cap. 3. — «Ella como 
sempre andou disto temerosa pelo mereci- 
mento de Clarimundo, e pela fermosura 
de Clarinda veio a entender os seus amo- 
res, que foi grande magoa, e dôr da sua 
alma, parecendo-lhe que tendo elle o co- 
raçaõ naquella parte, mal o jmlia incli- 
nar ao seu parecer: porém naõ perdeo a 
esjKrança de seu desejo.» Idem, Ibidem, 
cap. 18.— «E acabando elle veio Cantim 
de Lorbem por amor de Meliana, e levou 
outra tanta gloria, ainda que sentia me- 
nos dôr por querer em extremo.n Idem, 
Ibidem, cap. 15. — «Assaz vaidades te 
leixamos gastar, responderão elles, mas 
a pena que por isso haverá será taõ bre- 
ve, que esta esperança sostém algum tanto 
nossa ira, e porque em tal caso naõ he 
necessário entrar a pessoa delRei, escolhe 
outro companheiro antre esses que trazes, 
que logo nos himos armar, com tanto, que 
sendo tu vencido leixe Jocunda a Ilha 
em que está.y) Idean, Ibidem, cap. 29. 

Serra minha vida, em assi viver 
Por vós continuamente em dor e pranto. 

ANT. ruim., soN., liv. I, n. 8. 

NSolagrymas fingidas, n.to de cores 
Falsas o rosto tinto, não cortadas 
As palavras por arte, nem pintadas 
Em versos ingenhosoâ falsas dores. 

IDEM, soíf., liv. I, n. 35. 

Crescei mágoas cruéis, e crescei dores, 
Quebrai o vagaroso, e triste fio, 
Qu'alonga a cruel Parca em seus lavorcs. 

IDEM, ELEGIA .5. 

— « Tendo já por certo que Primalião 
seria perdido como D. Duardos ; porque 
de todos os outros, que em sua demanda 
foram, tinham nova se não delle: posto 
que esta dôr encobria o melhor que podia 
por não dar paixão a outrem; e também 
porque buscar genero de tristeza, é qiiasi 
igual a perder o siso.» Francisco de Mo- 
raes, Palmeirim d'lnglaterra, cap. 9. — 
«Eu, senhores, sou uma dona, senhora 
deste castello, que já em outro tempo vivi 
alegre e com menos dôr da que agora te- 
nho: quiz a minha ventura, que tendo 
grande patrimonio tive uma só filha, que 
o pode herdar, e esta, pera mais meu dam- 
no, fez a natureza tão ])erfeita de toda- 
las cousas, que pode dar, que assim os 
que a conhecem, como os outros, que suas 
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cousas ouvem, se poem em grande perigo 
pola servir: pedindo-ma em casamento 
muitos homens, a que eu a não ouso dar 
pola differença, que sei que com outros 
sobre isso hão de ter.d Idem, Ibidem, 
cap. 37. — d Assim praticando cada um 
no que mais naquella hora lhe apresen- 
tava a fantasia au a memória, chegaram 
á vista da gram cidade de Londres, onde 
vendo D. Duardos por antre os outros 
edifícios popidosos o apousentamento de 
Flerida, não pôde estar tão livre, que nos 
seus olhos se não sentisse a dôr, que en- 
tão a saudade sua de tão longe fez.d 
Idem, Ibidem, cap. 43. 

Vejo a quão pouco a dôr se estende 
Que todo o bom limita meu sujeito, 
Jlas onde não alcança esta fraqueza 
Creio que supprirá Vossa Grandeza. 

nOLIM DK MOURA, NOV. DO HOMEM, C. II, Bst. 3. 

E por que proseguindo o juato intento 
(Que he a dôr de teus erros conhecida) 
Seja satisfação do pensamento 
A mesma pena dessa austera vida, 
Ainda que o mortal temperamento 
Naturalmente esta jornrda impida, 
Penetrará» o Cristalino Muro 
Depois do ter passado o lieino escuro. 

IDEM, lUIDEM, C. III, Cst. 13. 

— «.Como se dissera: entre as dores, 
a que mais doe faz ter as outras em me- 
nos; & assi as dores d'alma {como de 
j)arte mais principal) mais atormentão que 
as do corpo, y) Fr. Tliomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 57 v., col. 2. — dEs- 
taua Sichem ja affeiçqado, <& ferido nal- 
ma, cfe posto que o obrigão a padescer fe- 
ridas em o corpo, aceitaas com gosto por 
remediar a dor qxie mais sei}tia nalma.* 
Idem, Ibidem.— «Nec sum reuersus est 
ad Dominum, diz o Texto sagrado, que 
nem assi ferido, & maltratado, mostrou 
dor, & sentimento algum: mas tão duro 
ficou como estaua. S. Gregorio a este pro- 
posito declarando aquellas palauras do 
Sãto lob no capitulo primeiro. Tune sur- 
rexit lob, & scidit vestimenta sua: que 
ouuindo lob tantas, & tão tristes nouas 
como lhe derão: rasgou cõ grandissima 
dor suas vestiduras: & diz o Sãto, que o 
fez lob com muita razão, porque insen- 
siuel he aquelle, a quem na dificuldade 
das cousas não cresce animo, & que he 
mortal o membro que ferido & lastimado, 
se não dòe.n Idem, Ibidem, foi. 07, v., 
eol. 1. — iCresce a dor, (& sentimento, 
quã doas próprias culpas, nos fazem in- 
capazes dos beens de que. nos príuão, dt 
tãto he mor a magoa desta perda, quanto 
era maior a satisfação, í& credito com que 
os possuíamos, n Idem, Ibidem, foi. 7G 
V., col. 2. 

Nestas considerações consumo as horas, 
Atnivoüso ito dia iníl camiuhoa, 

. Cuidaudo qTie assim acho ti dor melhora», 
J. Z. DB MATTOS, RIMAS. 
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Mal cuidei que em tal perigo 
Viesse a mostiiir amor _ 
Ncs meus olhos tanta dôr, ~ 
Nos teus erros tal castigo. 

FBASC. R. LOBO, O DESEXOANADO, p. 41. 

Foi na Villa dos melhores : 
Mas huma dôr bem sentida 
Fez que deixasse essa vida, 
E buscasse a dos pastores. 

IDEM, ECI.OOAS, p. 245. 

E se teaprover cantando, 
Que o trabalho, a dôr, e a magoa. 
De seu só se vem chegando ; 

Grande remédio do mal 
Foi sempre a conversação : 
D'hum amigo, se he leal, 
Ninguém sabe quanto vai 
Â amizade, e a razaõ. 

IDEM, IBIDKM, p. 287. 

Se homem trouxer sempre o tino 
No mal que se lhe ollorece, 
Será triste de coütino. 
Dizia o velho Corino; 
Que a dôr estudada cresce. 

IDKM, IBIDEM, p. 288. 

Porém uào to assanhes tanto 
Contra hum cazo que acontece, 
Cauza he de dôr nau d'espauto ; 
Cada hora que me alevanto, 
Me alembra a morte, e m'esquece. 

IDEM, IBIDEM, p. 313. 

Em qualquer pezar, e magoa "* 
Os olhos enxugaü logo; 
Que inda que são fontes da agua, 
He a dôr no peito fragoa, 
Donde as aguas tiraõ fogo. 

IDEM, lUIDEM, p. 31G. 

Conta-me agora que houveate V 
Que tens ? que te dA fadiga ? 
Bofé não sei que te diga, 
Ou dizerto o que me preste? 

E disto, que eu sinto tanto, 
Âinda he muito menor 
O sentimento da dôr, 
Do que he para mim o espanto. 

IDEM,aniDl!M, p. 332. 

Eu vos quiz para chorar 
(Mas quem hil que á dôr rczista ?) > 
Que se eu poderá aturar 
Em tanto perder de vista 
Voa houvereis de cegar: 
Poupeivos como inimigo, 
Pois para o pranto vos quiz. 

IDEM, PniMAVEUA. 

Quando mór força mostrais, 
Mór dureza, e mór rigor, 
Na dôr com que Uie tratais, 
Entam vos estimo mais, 
E me pareceis melhor. 
Só vós podeis verme a mim 
Pelo triste fim, que espero 
Numa tristeza sem üm : 
Mas se me quereis assim. 
Cuidados, iissiui vos quero. 

IDEM, IBIDEM. 

Moz. Sc os olhos côr tiveraõ, que a não tem, 
Que bella côr a dos teus olbos fora ! 
Nem tal fora da Koza, ou da Cecêm, 
Nem tal do Sol, nem tal da belhv Aurora : 
Tomaõ a côr os olhos do que vem ; 
Que cm sua clara luz mais se melhora : 
Aos teus dei logo a côr, que lhes convinha, 
Nascida de huma dôr, que na alma tinha. 

IDEM, IBIDEM. 

Effeitos tam desiguais 
Nhõ 03 süftre a dor que mata; 
Que eiitau me atormenta mais, 
Quiindo dá mores íinaes, 
E quando peor me trata. 

IDEM, IBinEM. 

Que dor que mal que pena se consente 
Em vendo de Feliza os olhos bellos, 
Se outra nentiuma coiza he mais prezente, 
Que a gloria de gozallos, e de veilos ? 
Vi-os, edei-lhes a vida tam contente, 
Que nem vida já tenho para tellos. 

IDEM, IBIDEM. 

— As dores, entre as mulheres, diz-se 
no sentido das dores do parto. 

— Dor mansa, especie de hydropliobía 
ou disposição próxima a cair n'esta mo- 
lestiíi, fallando dos animaes. 

— Por antonomásia: Varão de dores, 
Jesus Christo. 

— Loc. FIG.: Tomar as dores j)or al- 
guém, sentir as suas desgraças, os sous 
trabalhos, acudir por alguém, defendel-o. 

— Adag. : «Dor de esposa ou mulher 
morta, dura até cí o enviuvar para 
alguns homens 6 cousa de pouca impor- 
tância. 

DORÁDO, adj. ant. (De dor, cora o suf- 
fixo «adov). Que tem dor. 

DÓREA, s. f. Certa fazenda de algodão 
da índia. 

DÕRICO, adj. (Do latim doricus). Ter- 
mo de Architectura.—Ordem dorica, diz- 
«e de uma das cinco ordens de archite- 
ctura, que se distingue das outras era 
ter por adorno as mctopas e os trigly- 
phos. 

Alli SC vê com mão recta, engenhosa 
K Dorica, o lonica columna; 
A Coriiithia, e composta, e juntamente 
O Friso, o Capitei o alta Cornija. 

COUTE REAL, NAUE. DE SEPULV., C. II. 
Aqui grinaldas mil de verde murta 
As Doricas colunas ornão sempre. 

IDEM, IBIDEM, C. IV. 
Corinthios capiteis se levantavào 
Ern Doricas columnas jaspeadas, 
Que com modulos justos se mostravão 
Sobre bases Romanas sustentadas ; 
Nos vãos que impares números guardavão 
Devidas proporções são observadas, 
De seis quialtra, e dupla he a grandura 
Segundo no edifício tem d'altura. 

ROMM DE MOURA, NOV. DO IIOH., C. II, CSt. 39. 

DORÍDAMÊNTE, adv. (De dorido, com 
o BufSxo «mente»). Com dor. 

DORÍDO, adj. (Do dôr, cora o suffixo 
«ido»). Que sente pena, dôr, pezar; an- 
gustiado, sentido, raagoado. 

— Que excita dor. 
— Que se doe, que padece ou soíFre 

dôr. 
— Com dôr. — Tenho os pés doridos. 
DÓRIO, adj. (De Doria). Vid. Dorico. 
— Termo de Musica antiga. Um dos 

tres modos mais antigos da musica gre- 
ga e o mais baixo ou grave dos que 
posteriormente se chainaram authentieos. 

— Dialecto dorio, um dos dialcctos da 
língua grega. 

DORMÊNTE, adj. 2 gen. (Do latim dor- 
miens, entis, part. act. de dormire). Ador- 
mecido. 

— Entorpecido, sem o poder bolir. 
Tenho um pé dormente. 

— Estagnado, que não se agita. 
Lago dormente. 

— Termo de Fortificação. Ponte dor- 
mente, a que está assentada e fixa, ao 
contrario de ponte levadiça. 

— 8. m. pl. Termo de Nautica. 
em que se forma a coberta e vão fecha 
nas buçardas da prôa. 

DORMIDA, s. f. (De dormido). TerfflO 
de Caçador. Posto onde as aves e outro® 
animaes silvestres costumara passar a noi- 
te. 

— Fazer dormida, pernoitar, passar a 
noite era algura logar, o viajante. 

DORMIDÉIRAS, s. f. pl. Terrao de Do- 
tanica. Herva vulgar, hortense, ou ca®* 
pestre, especie de papoxda que concilí® o 
somno. Ha varias especies. 

Entre as rochas do Bosforo Cimmerio 
Uma gruta se vè, onde não entra 
Jámaia a luz do Sol, sombra alcôva, 
Onde em triste lethargo submergido, 
liepouaa o Deos do somno, coroado 
De brancas perguiçosas.rformiftaVaí.' 
Em torno ao torpe alvergue não se cscutiv 
Com seu canto chamar o esperto Gallo _ 
Da Aurora a clara luz : nem na alta noite 
Ladrar raivosos cães ; mas só murmura 
Um plácido ribeiro, que respira, 
Com o surdo rumor, paz e descanço. 

DINIZ DA CRUZ, IiySSOrE, C. IV. 

DORMÍDO, part. pass. de Dormir» 

Sobese num penedo donde viu 
O dormido arrayal, & com suspiro 
Tristíssimo a çamphona toca, & canta 
Por ellaos breves versos, que se seguem- 

CORTE BEAL, NAUE. DE SEPULV., C. IX. 

Foram devorados 
Pelas f criveis feras que dormidas 
N'esse instante suppunham. Incautado 
É este paço ; o os leõs de incanto 
Os olhos, quando dormem, arregalam, 

GABBETT, D. BRANCA, C. III, Cap. 12. 

DORMIDÔIRO. Vid. Dormitorio. 
DORMIDÕR, adj. (Do thema dorme, 

dormir, com o suffixo «dôr»). Que do 
me muito. 

DORMILÃO. Vid. Dorminhoco. . 
DORMINHÓCAMÈNTE, adv (De dor® 

nhoco, com o suffixo «mentem). Com 
to somno. 

DOÍIMINHÔGO, adj. Que dorme ro"" ' 
DORMÍNTE, adj. 2 gen. Que dorn^' 
DORMIR, v< 71. (Do latim dormira) ^ 

tregar-se ao somno, repousar ija 
ou suspensão de todos os sentidos, ® 
movimento voluntário. — «iVem de cc 
ros de pam, e nem de lojas rfe 
nem doutras mercadorias, nem EspriM ^ 
nem alharguarias, que sejam morad 
provoradas: nem tirarom o Senho''' 
casa da sua camara, em que dormir, ® , 
seendo-lhe dado pjor hospede alguum 
lado, ou Cavalleiro de grande estado» 
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qualquer outro de semelhante conãiçom, e 
nom houver em essas casas outra camara, em 
í«e razoadamente possa seer ajjousentado, 

^opor taaespessoas, como as sohreditas, ho- 
""■^stamente poderá o Senhor da casa lei- 

sua camara, e alojar-se em cada huã 
^0.» outras cas'As, onde lhe mais aprouver: 
® todo esto deve sempre ficar em aluidro 

Pousentador, que segundo as casas f o- 
e a condiçom do Senhor dellas, e bem 

"««y do que lhe for dado por hospede, con- 
^irando todo com bou esguardo, dê aquel- 

determinaçom, que mais sem agrava- 
'"lento das partes bem podér.n Ordenações 
Affonsiiias, Liv. i, Tit. 62. — n-E por o 
^^mpo, que assy he grande aquelles que 
*0"» demandados nom podem aver pro- 

como ante que com ellas dormissera 
"s ouverom outros de virgindade, nem po- 

seer percebidos de muitas defensooens 
jwe averiam, se ouuesse pouco tempo que 
'^omellas dormirom.» Ibidem, Liv. v, Tit. 

§ 1. — "E na estada que alh/ feze- 
^am sobreveo a manhãa, e ou por elles 
^Ortriirem, ou por nom conhecerem a gran- 
^ezada augua, quandoamanheceo conhece- 
'""wi que nom podyam assij ligeiramente 
tornar, porque a mnree era já acerca de 
^'^do comprente, e o esteiro era largo e alto. d 
Aziirara, Chronica de Guiné, cap. 27.— 
'Jazia elRei em Lixhoa huiima noite na 

e nom lhe vynha sono per a dormir, 
^fez levantar os m^ços e quantos dormiam 

paqo, e mmdou chamar Jonham Ma- 
e Lourenço Pallos.» FernSo Lopes, 

''hronica de D. Pedro I, cap. 11. 

Ao bom os olhi3 çeg.ir ira 
ao mal os foram abrir, 
ounc.i mais p iJu dormir. 

CIÍmST. FALOÀO, OBIl., p. 21 (C'l. clC 1 S7 l). 

Ense dormia como cão 
Que mijavaoude jazi i. 

oii, vic., OBIl., t. iir, p. 181. 

Porque edsaí fartura? quo a terra iintremetto, 
i^orào crcailai porá os anim iea, 
Ejju.! o Dju poclin-udo casas cousas t.ios 
Nào 11 is oatim i, ueni Já, nem proiiictte ; 
E que o Mexias, 
Sc bim eiitim'loriTio.-) mssas profecias, 
Nilo viiih i. a fartar oa corpos cio mel. 
^^mboin tu asji ostav is, 11 ib: Sa nuol ? 
1 u, R iLl Aroz, bom vi quo dormia", 
E Zarababfil. 

IDKJI, DIAT. D.V RKSUUKKIÇÀO. 

Du quo ? qupi ach istea ? 
Vimos. .. 

'"k vist is ? t!(? quo voa p lamastes ? Q Que bi ? qui! f.ji y diziii, quo diz iia V 
Kítsndü dormindo... 
iDKii, ininEM. 

^^'incta Uroula nào convorteo 
iantas cachop \s, como eu ; 
lüdas salvas polo m ;u, 
Qio nonhu i sn perdeo : 

Prouvo AquolUi do eco, 
Q''e todaa nch irío dom). 
^'lidais quo dormiam somno? 

ponta ; e nài) ae pordoo. 
IBKM Auro DA BARCA DO INF. 
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Alma bem-.aventurada, 
Dos anjos tanto querida, 
Não durmais; 
lium ponto não cateis parada, 
Que a joniadii 
Muito cm breve lie fonecida, 
Sc attentais. 

IDK,M, AUTO DA AI,MA. 

Ccnt. Xào quereis ouvir? 
Lcvi. Otiviiiioa, coiitae: 

11a do ser luiiii aoiilio, que vio lium espanto ; 
llua adviiibagão, liuin conto, bum cbanto, 
Ilua iiatranlia. Cont ie, acibae. 
Sonbastoa est i niadrug.nda, 
E-^tando dormindo... Eu vos lembrarei. 

Cent Ficae-vos embora, ja nào coutarei. 
lUBM, AUTO nA UHSUUIU'.I(,iÃ0. 

Acorda a Tibaldinho, 
E ó O ilvciro e outros três, 
E a mi cobre-me os pés; 
Entào vae-te teu c uninlio, 
Que cu hei de dormir um mcz. 

inEM, AUrO I>A MOKINA MKNDEB. 

And unos todos cansados, 
O g.vdo seguro está: 
E II )a aqui obrig.uloa 
Dormamos senhores bocados, 
Quo a meia noite vom j i. 

inEM, inroEM. 

— íClarimundo por fazer o que man- 
dava se Joi logo a ArtinaT), e tucando-lhe 
com aquella chave levantou-se assi como 
se estivera dormindo, e deshi fez outro 
tanto a todolos outros, que nad ficaraZ 
pouco espantados quando se virad d'aquel- 
Ia maneira, mas muito miis o foràõ com 
as cousas que lhe Ciar imundo contou.d" 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 25, 

Audan Io iiestea enleos, 
Ein quantos erros cahimoiT 
S:im conto, sem fim, sem meos, 
Dormimos souos alhüos, 
Oj nossos não os dormimos. 

sL DE MIllANDA, CAIITA A MEM DB SÁ. 

— «Soube-se, ao outro dia, que carre- 
garam os liteireiros com a dama para a 
carruagem. Que indecencia! que vergo- 
nha! e que consolarão do marido ao dor- 
mir com um odref Se elle a toireára, fa- 
ria boas sortes; 7nas ordinariamiinte estas 
assim fazem toiros os maridos. Suppuem- 
Corndios Tácitos com toga os que não 
fazem exemplo por sua casa.» J5ispo do 
Grito Pará, Mamorias, p. 12.3. — i Visi- 
tam )s a capella d'esta fazenda, jantamos 
e saímos de viagem para ir dormir a ou- 
tro sitio chamado Morticú; mas a distan- 
cia nos fez anoitecer em a boca de outro 
garapé.D Idcin, Ibidem, p. 171. — «/ani 
ellas na canoa, que encontrei, e quem ma 
deu as cartas era o irmão d'ellas. Como 
não quiz acompanhal-as, nem permitti 
fossem em conserva, deixei navegar as 
seret/as, e pelo rio abaixo com vario ru- 
mo fomos dormir a S. Miguel do Guamá, 
e no dia seguinte visitamos o oratório da 
mãe d'ellas,_ chamada Clemencia de Cata- 
nia, a quem não qxiizemos foliar nem 
vel-as a ellas.* Idem, Ibidem, p. 178.— 
dAinda Lereno começava o primeiro pé 
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da cantiga, quando hum pescador, que em 
o leito da barcaestava dormindo, acordou; 
e levantando a cabeça, foi visto do pas- 
tor, que tinha os olhosf no rio, porem não 
cessou com a cantiga, nem elle de o escu- 
tar com muita attenção: acabada ella, dis- 
se o da barca: Deos te salve, que bempa- 
gaste hum somno de que me tirou o teu 
cantar; e bofé que era elle tal, que estou 
para lançar as redes neste baixo de aria, 
que até os peixes se ajuntárão nella para 
te ouvir; e porque se me assemelhou no 
que cantastes que vivias triste, dize-me, 
rogo-te, de que mal te queixas í que a 
quem tantos bons deu a natureza houvera 
de viver alegre,^ Francisco Rodrigues 
Lobo, Primaveras, p. 298. 

Ando atraz elle de dia; 
E se na cbanicca o lanço, 
Pela noite naõ descanço, 
Nem socego a fantazia, 
i'orqueate dormindo c xmo. 

IDEM, ECI.OaAS. 

Estes, entre vílos sonhos, de contino 
Pela escura Caverna andão voando ; 
Os olhos tem cerrados, c ííormiHíio, 
De mil iiervas letb irgicas o sueco 
í>xpremem d'eiitrc as mãos. 

niNiz DA CRUZ, iivssorE, cap. 4. 

E as importuna? moscas começavão, 
Com sou lento susurro, e com os curtos 
Aguilhòes, que me caras lhes eravavão, 
Oj piiltrões a acordar, que inda íZomiao: 
Q laiido o nosso Djão, tudo engolfado 
N i Celeste visão, se veste alegre, 
As meias «gris de feri, e mais as luvas, 
A Casaca de seda, e miis a C ipi, 
Em sinal de prazer, prep irar manda, 
O Crescento penteia o todo guapi, 
E dop(5 sacudido, sab í de Caza. 

IDEM, IBIDEM., 

Indecisa parou a comitiva ; 
E, 03 olhos fitos nos dons sanctos filhos 
Dj san'I5ernardo, moços, escudeiros, 
Cav.vllciros, a própria infante, aguardam 
A decisão do caso de consciência, 
Que porventur.i a todos os condemna 
A dormir ao relcnto, e mais sem ceia. 

GAKRET, I). BliANOA, C. I, Cap. 10. 

Sinho nos accordou de illusões doces ? 
Phinta.fias embora... mas tam lindas, 
Tam doleitoaaa! mas reaiís pr izeres, 
Hens, verdadeiros bens,que os nós gosaVamos, 
E s itiafeitos do sonhar dormíamos. 

IDEM, IBIDEM, c. III, cap. 1. 

Minhas armas 
Jurei nãodospir mai.s, nem tirar freio 
A meus cavaüos, nem dormir a abrigo 
De telh V em p ivoado. 

IDEM, iniDEM, ciip. 4, fim. 

Dormia, 
Dormia en,mH,a escutava o ruí lo 
Dos furacocà e o som da temp jatado. 

IDEM, IBIDEM, C. V, C ip. .1. 

— Dormir a somno solto, profunda- 
mente. 

Dormimos a somno solto 
' Os tres, antos quo m i esqueça ; 

Porque um capellào eomiiosco 
Caminhava A fronteira. 

JER. BAlüA, JOBN. U. 
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— Figuradarnente: Dormir em o Se- 
nhor, morrer. 

— Nilo ter ficção, níto se executar, não 
fazer o seu dever. • 

— Dormir sobre o seguro, descançar, 
estar liado. 

— Estar quieto, tranquillo. 
— Esquecer-se, descuidar-se, obrar em 

algum negocio com menos diligencia. 
— Dormir com alguém, passar a noito 

com alguém, na mesma cama. 
— Doi-mir a sésta, depois do jantar. 
— Dormir o somno do peccado, jazer 

n'ello esquecido do Deus. 
— Adag.: «Dormirei, dormirei, boas 

nova,s acharei.« — «Quem muito dorme, 
dorme-lhe a fazenda.» — «Quem muito 
dorme, pouco aprende.»— «liapaz que vê- 
la, e velho que dorme, aignal é de morte.-» 

DORMITAR, V. n, (Do latim dormitare). 
Dormir levemente, começar a dormir. 

DORMITÍVO, adj. Uiz-se do qualquer 
bebida que faz dormir. 

DORMITÓRIO, s. m. (Do latim dormi- 
torium). Casa destinada para uma ou 
mais pessoas dormirem. 
. —Corredor com cellas dos religiosos, 

nos conventos. 

Triirel, filhos do Bento, as tucculentas. 
Largas p istas do nitido covado; 
Correi dcvotameate iia donnitorio, 
E éin grosso piiiguu do toucinho gordo 
Mü atlbg.ie os eaci-upulos buriiiirdos. 
— Foi lauta a ceia o vasta : perus trinta, 
Por cabeça os leitors, adeus sem conto. 

OAiiEiíTT, D. nuANUA, c. II, Cap. 5. 

Esta que n'alma agora me dcbuxa 
O acceao imaginar... Pinta-rae o escuro 
Fundo do quadro com um>longo e fuuebre, 
Escasso-alluiiiiado dormilorio, 

lUEM, IHIDKU. 

DÓRSO, s. m. (Do latim dorsum). O 
rcvez, lombo, ou costas de alguma cousa. 

— Termo d'Anatomia. Parte posterior 
do tronco humano, desde a ultima verte- 
bra cervical ató aos rins. 

— Dorso da mão, do pé; a parte con- 
vexa d'e8tas duas extremidades. 

— Dorso hicmeral, que pertence ao hú- 
mero. 

— Dorso trncheliano, que pertence ás 
apctpliysos trausversaes das vertebras do 
pescoço. 

--Termo de Vetcrinaria. Dorso acro- 
mial, a parto posterior do trapezio, sendo 
considerada a sua parte anterior como uin 
musculo j)articular, que o.s veterinários 
denomiaam cervico-ncromial. 

— Dorso-escopular, musculo rhomboide 
situado etitre as apopliyses espinliosas, c a 
base da omopláta. 

—Dorso-occipital, nome dado pelos ve- 
terinários ao grande musculo complexo. 

DOS, por De os. — «Os camlleiros que 
eram em terra jilhauamse pelos luzes das 
capelinas e dos hacinetes e dauamse das 
brochas que as poinham da outra parte.» 
Livro de Linhagens, em Port. Mou. Hist., 
Tom. iii.—«ylò" nossas Justiças, e alcay- 
des, e vintaneiros tomam pera as nossas 
galés oa mancebos dos lauradores que la- 
uram per aver pam com seus boi/s, e os 
pegiireiros dos gaados, e os azemés dos ho- 
meens hoos dcsa Villa.n Carta de D. Fer- 
nando, ed. de 1410. 

Nain in'ospanto ja dos moços, 
mas doa velhos, qiic rreuoluein 
Ba velhyçe 
em valüyos aluoroços 
com byoneos, num s'a330iiibrcm 
da sandyçu. 

CANC. Dn liES,, tom. I, p. 183. 

Cor. Oh ! habeatia clemencia, 
E passae-nos comio vossos. 

Parco. Hou homens dos breviarios, 
Kapiuastis coelliurum, 
Et peruis perdigotoruin 
E uiijais lios eampanairos. 

Cor. Anjos, não scjais contrairos, 
Pois não temos outra ponte. 

n>KM, AUTO DA IIAIÍOA IXl IXFKHNO. 

Paio. Que cont i de negregura ! 
Que taos andào os ineita porcos 'I 

Mof. Uos porcos os inais são mortos 
De m igreira o ma ventura. 

I1>KM, AUTO DA M()1'INA MUNDES. 

Mas bem vimos nós, 
E tii bem o sabes, Dom llabl Aroz, 
Que Bo dos açoutes, que mais nào vivera, 
E ([uo o soltiírào, daquillo niorréra ; 
Eso da coroa, também crede vós 
Que não gu irecéra. 

IDKM, UIAI.O<JiJ 9UIJ11K A BKSUKllKlçÀo. 

líistes deste viver tau) cotitrafeito, 
Que vês nos hoanuis, e doa seus preceitos 
Movos, em que nào ha hum só bom preceito- 

ANr. KKBU., CAllTAS, 1ÍV. I, n." 5. 

Nào matou a quarta parto o forte Mario 
Dou que morreram n'este venciineuto, 
Quando as agiias co'o sangue do adversário 
Fez beber ao exercito sedento ; 
Nem o P tino, asperrimo contrario 
Do Romano poder de naseimoiito, 
Quando tantos matou da illustrc líom:', 
Que alqueires tres de aiineis dos mortos toW*' 

CAM.,LUS., c. III, est. 110. 

Vês, .i(|ui trago as vidas innocentes 
Dos lilhoa aem iieccado e da consorte; 
He a jieitos generosos e e.xcellentes, 
Dos Irneos satisfaz a fera morte. 

IDKM, iBinuM, c. ni, est. 39. 

Ventos soltos lhe finjam, o imaginem 
tíos odrea, e Calypsos namoradas, 
llai pyas, que o manjar lhe contaminem, 
Descer ás sombras nuas lá passadas : 
Que por nuiito, e ])or muito que se afincin 
N'estas fábulas vás, tào bem sonhadaS) 
A verdade que eu conto nua e pur<a 
Vence tod:i grandiloqua escriptura,' 

lUKM, IBIDEM, c. v, CSt. 89. 

Da boca do facuiidi) C ipitào 
Pendendo estavam todoíi embcbidos. 
Quando deu fim ã longa narração 

altos feitos grandes e subidos. 
iDEM, i»iDi;si, c. v, eat. 90. 

Alguns exercitando a mào andavam 
Nos duros corações da plebe ruda : 
Crebros suspiros jiclo ar soavam 
Dos que feridiis vão da sett i, aguda : 
Formosas nymphas sào as que curavat" 
Ah chagas reeel)ida:i, cuja ajuda 
Não somente dá vida aos mal feridos, 
Mas põe cm vida os inda nào nascidos. 

inuM, iiiiDDii, c. i.x, est. 

E também porque a saneta Pr0vidcnci:'i 
Que em Júpiter aqui se representa,_ 
Por espiritOíi mil, que tem prudência, 
Governa o mundo todo qua sustenta : 
Ensina-o a prophütica sciencia . 
Ein nniitos dos exemplos, que aprcscutn • , 
Os que são bons, guiando favorecem. 
Os máos, em quanto podem, nos empe®® 

inKM, IBIDKM, c. X, cst. 83. 

— «Mas o que mete maior 
qun arremessa ás vazes pedras 
e maiores que grande» aruores, 6 f"./ j 

DÓRNA, s. f. Vasillia de aduella, e 
arcos, com fundo de uma banda só, que tem 
o diâmetro da bocca maior do (lue o do 
fundo. 

— O tempo das dornas, o das vindi- 
mas. 

— í]mbarcaçSo pequena de vóla e re- 
mos, hsada dentro dos portos da Galliza 
para conduzir passageiros e bagagens. 

DGRNÉIRA, 8, f. Peça do moinho, on- 
de se deita o grào que vae caindo, para 
ser moído. 

DORÓSAMÊNTE, adü. ant. Vid. Dolo- 
rosamente. 

DOROSO, adj. (De dôr, com o suífixo 
«oso»). Doloroso. 

DORSÀL, adj. 2 gen. (Do latim dorsa- 
lis). Pertencente ao dorso ou ás costas.— 
Espinha dorsal. 

DORSÉL. Vid. Docel. 
DORSIFERO, adj. (De dorso, o do latim 

ferre, levar). Termo de Historia Natural. 
Que tem alguma cousa sobro o dorso. 

— Termo do iJotanica. Que têm os or- 
gâoH da fructiíicaçào no dorso, ou parte 
inferior das folhas. — Folhas dorsifeias. 

— iji das cousas, que achar, que elle 
,per sy logo pode correger, prenda, e cor- 
rega dando appdla^om, e aggravo nos 
casos, que deve; e se taaes cousas forem, 
que per sy nom poder correger; jnqa o 
saber aaquelles, a que perteence; a saber, 
dos crimes, e malfeitorias a Nós, e ao 
CorregPAlor.» Ordenações Affousinas, Liv. 
I, Tit. 'J1, § 19. — «Desta prouincia da 
Aduecítla, os principnes lugares sam, Ça- 
fim, Tite, Almediaa', <È Azamor, que to- 
dos com os 7nais estiueram a obediencia 
dei Rei dom Ema)^uel, os hnbitadores dos 
lugares cerc(ulos, sam mouros de naqaô, 
naturaes da terra, a que chamão Barba- 
ras o qual nome tomam da prouincia de 
África, chamada Barbaria que he esta 
em que estes também vivem, t Damiào de 
Ooes, Chronica de D. Manuel, Part. iir, 
cap. 47. — «líuma Kmperatriz, que con- 
cilia o amor dos vassalos com as virtu- 
des.» Vida do Príncipe Theodoro, p. 103. 

Que esta fi ira he rfíAi ecos: • 
Vae lá vender ao ablsno 
Logo, da part': de Deoa. 

UIL TIC., AUTO DA FKIEA. 
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como môs d'atafona, com ham ímpeto, e 
estrondo tam espantoso, que se lhe nam 
pode comparar o dos hasiUscos, ou outras 
quaisquer peças de artilharia.t Lucena, 
Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, 
cap. 4.—«Donde tamlem alguns presumem 
que foyella antigamentepouoaãa dos Chijs, 
considerando que Bate, naquellas partes 
quer dizer terra, e resoluendo a composi- 
çam do vocábulo de maneira que venha a 
ser o mesmo Batechina do Moro, que ter- 
ra da China do Moro, como diziamos dos 
Chingalas de Ceilam. y> Idem, Ibidem, 
cap. 7. 

Vc malta bellicosa, onde o conueuto 
Danobi-e relifjiào está fundado, 
Celebre por victorias c altos feitos 
Dos valerosos seus commendadores. 

CORTE KSAL, NADF. DE SEPUI,V., C. It. 

— «E aos outros mandarão huma noite 
lançar na praya de Melides, nús, <& des- 
calços, & alguns cõ muytas chagas dos 
açoutes que tinhão levado.y> Fernão Mon- 
des Pinto, Peregrinações, Liv. i, cap. 1. 
— «Porque cauando hum pouco no fruyto, 
& natureza de cada cousa destas, se pode 
infirir alguma parte do muyto que desta 
doutrina do Cao podem sentir as almas, 
que ella penetrar, nellas se enxerga o 
mísero estado dos que carecem deste diui- 
no sal, a corrupção sua interior, posto 
qu£ de fora senão enxergue, a força que 
ellas tem para as cousas, que parecem 
irremediaueis: porque posto que as pala- 
vras mais ptropriamente falem dos prega- 
dores Euangelicos, todauia como estes no- 
wes de Sal, é luz, & cidade posta em alto, 
lhes quadre por rezão dos qfficios, muyto 
m,ais explicão a virtude da doutrina, de 
que sao ministros que o merecimento das 
pessoas que a insinão.y Paiva de Andra- 
de, Sermões, Part. i, foi. G7. 

Coroa hum bosque d'estii roclifi a fronte, 
Que parece por horrido,e sombrio, 
Não dos que cria de Sicilia o monte, 
Mas dos que banha de Acheronte o rio. 

JER. BAHIA, POLYPIIEMO E (ÍALATIIEA, est. 2. 

— <íE certo, que vendo tamanho esque- 
cimento, pudéramos cuidar que por algum 
occulto juizo de Deos não merecemos an- 
dar na memória dos homens, não negan- 
do, que o mesmo Senhor nos tem feito 
muito particulares mercês nas muitas, c 
raras vitorias, que dos inimigos de sua 
Santa Fé cada dia alcançamos, como pelo 
decurso da historia se verá. d Diogo do 
Couto, Décadas, IV, Liv. i, p. 34. — 

hum delles entrando pela Provincia 
Turcstan a sugigou toda, usando com os 
naturaes grandes cruezas, que por fugi- 
'"'em do seu açoute, ajuntando-se grandes 
"Multidões delles com mulheres, e filhos, 
foram pera o Ponente huscar habitação, 
® chegáram até pararem naquella parte 
^^amada Asia menor, que por lhes pare- 
^r bem, conquistáram, e senhoreáram per- 
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to dos annos de oitocentos da vinda de 
Christo, segundo Othom Arcebispo de Flo- 
rença, dando-lhe o nome da terra em que 
nasceram, 6 que deixaram, que era Turcs- 
tan, chamando-lhe dalli por diante Tur- 
quia, e a elles chamaram depois delia 
Turcos.T> Idem, Décadas, IV, Liv. x, 
cap. 2.— <lO Turco mandouselhe descul- 
par CO affirmar, que tal naõ sabia, que se- 
ria aquillo alguma desordem dos seus 
soldados por algiim interesse, que elle ti- 
raria devaça do caso,' e que os que achas- 
se cidpados na perturbação das pazes se- 
riou logo castigados, porque elle não era 
alli vindo se não pera cZservar a antiga 
amisade dos Portuguezes, porque assim 
lho mandava Coge Çofar. E logo man- 
dou lançar pregoens que se vendessem aos 
Portuguezes todas as cousas como dantes, 
franca, e liberalmente, sob pena de mor- 
te.d Idem, Décadas, VI, Liv. i, cap. 6. 
— «Arruinaram a mór parte dos muros 
sem que os nossos se podesse cobrir com 
alguns reparos, oti tranezes, pelas conti- 
nuas cargas, que dava a espingarda- 
ria do inimigo.n Jacintho Freire, Vida 
de D. João de Castro, Liv. ii. — «O que 
se deixou bem ver nesta presente occasião, 
porque auendo Christo nosso Senhor fei- 
to hum tão grande milagre, bastãte a con- 
uencer toda a maldade dos phariseos, não 
só lhe naõ responderão com o deuido agra- 
decimento, mas blasfemarão arguindoo de 
que tinha pacto cò o demonio.v Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, foL 89, 
col. 1.— « Verdade é que não faHampor 
aqui suas serpentes, nem fructa vedada; 
porém, a miséria dos filhos de Adão em 
toda parte se acha, visto que o peccado 
da origem transcendeu, pela especie.» Bis- 
po do Grão Pará, Memórias, p. 21. — 
«Os homens se fingiam de ferro, por con- 
templação dos excessos de ElRei.n Fran- 
cisco Manoel de Mello, Carta de Guia de 
Casados.— «Quanto mais que não falta- 
rá aqui algum linhajudo, que a troco de 
quatro reis vos enxira na arvore dos si- 
nos de S. Pedro em Vaticano.Idem, 
Apologos Dialogaes, p. 15. 

Com que rosto do lil do Soberano 
Throuo das almas dos líeroes potentes. 

Verás, senào mo engano. 
Ferver cada vez mais, estranhas gentes 

No Tejo laisitano : 
Quando voltarem para os pátrios ninhos, 
Virào, movidos de alta crosidade, 

Saindo-lhes aos caminhos, 
A perguntiir-llie jiela Grào Cidade, 

Parentes, c vizinhos. 
J. X. DE MATTOS, WMAS, p. 12!í (3." od.) 

— «Porem se postos em nossa liberdade 
desviarmos os olhos deste engano, quanto 
seriaõ para elles mais formozas as cores 
differentes, de que se vestem os campos, e 
arvoredos com a vista do Sol, e as que 
na sua partida mostraõ os horizontes, que 
as dos enganozos trajes da vaidade'?» 
Francisco Rodrigues Lobo, Eclogas, p. 
239. 

E todos, sem respeito, blasfemavão 
Da fatal igiiorancia, ou liberdado, 
Com que a pczar dos Cânones sagrados, 
Ceneticios curados entregava 
De avaros Regulares entro as garras. 

DINIZDA CRUZ, HYSSOPM, C. 7. 

A ouvir cantar rZos feitos portuguezes 
Convida; pinta-lhe em vivazes cores 
A grundeza do povo a que presido 
A lealdade, o valor. 

GABnETT, CAM., c. vii, cap. 13. 

No largo oceano, em próspera bonança 
As atrevidas naus vào navegando. 
Dos ceus o alto poder sublime e dino 
A conselho as menores potestades 
Sòbre tamanha imprêsa convocava. 

IDEM, IBIDEM, C, VII, Cap. 15. 

Na moderna historia 
Dos povos do universo, porventura 
Nào ha hi ponto do orbe que assim lembre 
Tanto feito de glória e de heroísmo ; 
Nem ha padrào erguido por milos d'homen3, 
D'alto custo e lavor, que outra recorde 
Epocha tal aos séculos e edadcs, 

IDEM, D. BRANCA, C. III, Cap. 10. 
— «No rei não era assim. A ignoran' 

cia e as tendencias fradescas tornavam- 
no naturalmente fanatico, sem que paru, 
isso contribuissem nem a inveja, nem a 
memória dos antigos aggravos.i Alexan- 
dre Ilerculano, Da Inquisição em Portu- 
gal, Liv. III. 

DOSAR, V. act. Termo de Medicina. 
Dividir, regular a doso do um medica- 
mento. 

DÓSE ou DOSIS, s. /. Oertii porçíío ou 
quantidade de alguma cousa. 

— Termo de Pliarmacia. Quantidade 
oxacta de cada um dos ingredientes que 
devem entrar em ura medicamento com- 
posto. 

— Termo do Medicina. Quantidade de- 
terminada por pezo ou medida, de um 
medicamento, que se deve tomar todo 
de uma vez. 

DOTAÇÃO, s. f. (De dote, com o sufíi- 
xo «ação»). Acçíto e effeito do dotar. 

— Dote. 
— Figuradamente: Fundo ou rendi- 

mento applicado para algum estabeleci- 
mento. _ - 

DOTÀDO, part. pass. de Dotar. 

Oh quanto deve o Rei, que b2m governa 
De olhar que os conselheiros ou privados, 
De consciência c de virtude interna, 
E de sincero amor sejam dotados. 

CAM., LTis., c. viii, est. 51. 

DOTADÔR, s. m. O que dota. 
DOTÀL, adj. 2 gen. (Do latim dotalis). 

Que respeita a dote. — Escriptura do- 
tal.— Contracto dotal. 

DOTALÍCIO, s. m. (De dotal, com o 
suflixo «icio»). Termo Juridico. Segun- 
do o direito Germânico, especie do com- 
pensação do dote, a fim do que a mullier 
podesse sustentar-se na viuvez, o quo cm 
nosso direito se diz arrlias. 

DOTAMÊNTO, s. m. ant. (Do dote, com 
o suffixo «manto»). Acçàode dotar; dote. 
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DOTAR, V. act. (Do latim ãotare). Des- | 
tinar uma renda perpetua para manuten- 
ção de um estabelecimento, ou fundação 
de obra pia.— a Que importaua muyto 
fazeremse collegios, e dotaremse ãa fa- 
zenda real, onde se criassem e insinassem 
na fé, e custumes christãos moços orfaõs, 
filhos dos naturais da terra, e de Portu- 
gtceses, que nella morriam em seruiço de 
8. A. que fera a dilataçam de nossa san- 
ta fé nenhuma cousa seruiria mais que 
entenderem os Gouernadores, que de todo 
o descuido, que nella teuessem se aueria 
S. A. por muy deseruido, e que como tal 
o castigaria.Lucena, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. v, cap, 23. 

— Figuradamente: Adornar a nature- 
za a alguém com particulares dons, e per- 
rogativas. 

— Termo Forense. Dar, ou assignar 
algum cabedal em dinheiro, prédios, fa- 
zendas ou jóias, o pae a suas filhas para 
tomarem estado, ou entrar em algum es- 
tabelecimento religioso, ou o marido a 
ua mulher, antes de casar com ella. 

DÓTE, s. m. (Do latim dotis). Dons, 
talento, prenda, graça, qualidades esti- 
maveis que alguém recebeu da natureza. 
-- «O senhor da embarcação, que tinha 
igualmente de nobreza, e hrandura (dotes, 
que sempre a natureza deu acompanha- 
dos) compadecido do mal afortunado man- 
cebo, nem lhe ouzaua a fitar os olhos, pe- 
las muitas lagrimas, que logo os occupa- 
vaõ, vendo o desestrado fim de tam ver- 
des ajinos.n Francisco Rodrigues Lobo, 
O Desenganado, p. 2. 

— Termo Forense. O cabedal que leva 
a mulher quando se casa. 

— Dote daventicio, o que procede de 
bens proprios da mulher, dos parentes 
em linha materna, ou de algum estranho. 

— Dote confessado, o que o marido as- 
segura ter recebido, sem que por outi-a 
parte consto a sua entrega. 

— Termo de Religião. O cabedal que 
a religiosa leva para o convento, onde pro- 
fessa ou vae viver. 

— Termo Asiático. Especie de tecido 
do algodão, vindo da Asia. 

DCXUCHE, s. f. (Do francez douche). 
Operação que consiste em deitar uma co- 
lumna d'agua quente ou fria como remé- 
dio sobre uma parte do corpo. 

DOUCHELO. Vid. Dochelo, 
DOUDAMÊNTE, adv. (De doudo, com o 

suffixo «mente»). Como doudo. 
DOUDARRÃO, adj. Termo Chulo. Vid. 

Doudivanes. 
DOUDEJÁDO, part. pass, de Doudejar. 
DOUDEJAR, V. n. Fazer, dizer doudi- 

ces. 
— V. trans.. Proferir como doudo. 
DOUDÉJO. Vid. Doudice. 
DOUDÊTE, adj. 2 gen. Diminutivo de 

Doudo. Um pouco doudo. 
DOUDÍCE, s. f. (De doudo, com o suf- 

fixo «ice»), Acção de doudo; estado do ' 

DOUD 

que está doudo ; falta de juizo; toleima. 
—nClarinda cómo ellas entraraõ chamou 
a Arjila, e disse-lhe: eu folgo de saber 
o que me agora dissestes, e por ventura 
se isto fizeras quando te eu achei, naò se 
passáramais: mas tua doudice casou..,.d 
Barros, Clarimundo, Liv. ii, cap. 22.— 
nNão tardou nada o quarto cavalleiro, 
antes á grande pressa sahiu do castello, 
armado d'armas de pardo e branco com 
estremos d'ouro por ellas, dizendo: Não 
cuidei que vossa doudice fosse tão ávante, 
porém, pois vos não contentaes do passa- 
do, aguardai, e vereis o que n'isso ga- 
nhastes.v Francisco de IMoraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 57. — «E não só 
he erro diz S. Cipriano, <& origem de to- 
dos elles a falta desta lembrança, mas 
ainda he argumento de doudice & pouca 
fé.D Fr. Thomaz da Veiga, Sermões, 
Part. I, foi. 2 V., col. 1, — <i. Trocáram-se 
os ardis da guerra em ardis de fazenda, 
e recolher os soldados tem-se já por dou- 
dice, e por isso andam muitos pelas por- 
tas dos Mosteiros.y> Diogo do Couto, Dé- 
cadas, IV, Liv. VIII, cap. 10.— v-Dizey- 
me haveria mayor confusão em huma Re- 
publica por mais que os tristes de nós ou- 
tros Helogios estivessemos a medir, a com- 
passar e estremar o tempo, por ver se po- 
díamos reger, ou encobrir tamanha dou- 
dice.» Francisco Manoel de Mello, Apo- 
logos Dialogaes, p. 47. 

Fique amor de luens maios satisfeito, 
Que eu o sou da doudice, e desatino, 
E dos que á conta delia me tem feito. 
Mas ai ingrato, em quem sempre imagino, 
Que só com hum dasengano rigorozo 
Pagaste hum firme amor, grande, e contino ! 
De ti me queixo, falso, e mentirozo, 
Perjuro, enganador, leve, inconstante. 
Vil, barbaro, cruel, fero, enganoso. 

FnASC. E. LOBO, O DESKNGAKADO, p. 95. 

— aSuccedeu que pela occazidõ de hum 
mal alheio, a que ella estava prezente, tive 
tempo, e lugar de a ver de mais perto; e 
me vi ante seus olhos em tal estado, que, 
perdendo o respeito á razaõ, estive em 
commetter hum desatino, com que dera si- 
gnaes de minha doudice, e de seus pode- 
res: e ainda que me voleu o entendimento, se 
conhecera facilmente a minha determinaçaõ, 
se nao levára os olhos de todos os que es- 
tavaõ prezentes a vista de huma ferida 
mais sanguinolenta, e menos perigozi, 
que a que eu tinha no coraçaõ: sahi deste 
segundo encontro impaciente, abrazou-me 
o Sol de mais perto.r> Idem, Ibidem, p. 
106.—tíCom lastima delle contei a minha 
tia Lizandra, que, como tií sabes, entende 
das hervas, e das estrellas; e deve saber 
pelos signaes a natureza do mal quem sa- 
be dar-lhe o remedio: pela informaçaõ, 
que lhe dei, disseme que o seu mal era 
amor, ou doudice; que tanto monta.»Idem, 
Primaveras, p. 43.—«.Entre todos os pas- 
tores da montanha, e da campina se fa- 
lava na doudice de Montam, servindo de 

DOUR 

motivo, e galantaria em os amores de mui- 
tos, que com aquelle exemplo os encare- 
ciaZ: porém de sizo o temia Florido, re- 
ceando hum castigo similhante á semra- 
zaõ com que tratava a Tirzea; e só a vis- 
ta, e conversaçaô de Lereno o aliviava 
nestes cuidados; porém naò tanto, que de 
todo os encobrisse.rt Idem, Ibidem, p> 
183. 

DOUDÍNHO, adj. Diminutivo de Doudo. 
DOUDÍSSIMO, adj. superl. de Doudo. 
DOUDIVÁNES, adf 2 gen. Augmenta- 

tivo de Doudo. 
DÔDDO ou D&IDO, adj. Falto de juizo, 

louco por doença. 
— Que usa mal do seu juizo por pai- 

xão, imprudência. 
— Figuradamente: Imprudente. 
— Ficar doudo, endoudecer. 

Foi-me assim zomba zombando 
Vencendo por graça, e rizo, 
Sam nunca me amar de sizo : 
O sizo me foi tirando, 
Fiquei doudo, como quando 
Pelo amor, que me mostrava, 
E eu queria, ella zombava. 

FRAKC. RODB. LOBO, 0 DESENGANADO, p. 110. 

— «. Federico ouvindo isto ficou doudo 
de contentamento, e prometteu á criada as 
alviçaras de tam boa nova: e ella com o 
mesmo alvoroço foi contar a sua senhora 
o que passava; e todos de alegria anda- 
v&õ sem sentido; que nisto pára muitas 
vezes o maior sentimento.« Idem, Ibidenii 
p. 237. 

— Andar doudo com alguma cousa, en- 
cantado. 

— Adag. : — «.Tão duro é ao doudo 
calar, como ao sisudo faliar.» — «O que 
faz o doudo á derradeira, faz o sisudo à 
primeira, n—d Quem com doudo ha de en- 
tender, muito siso ha mister, d — «Guarte 
do alvoroço de povo, e de travar com dou- 
do.» — <1 Guarde-vos Deos da ira do Se- 
nhor, álvoroto do povo, e de doudo em lo- 
gar estreito, d—a Ao doudo, e ao touro 
dá-lhe o curro.D — «.4 pega no souto, não 
a tomara o néscio, nem o doudo.»—tNão 
percas o siso pelo doudo de teu visinho.» 
— «.Dize ao doudo, mas não ao surdo. 
—«Zombai com o doudo em casa, zomba- 
rá comvosco na praça, d 

DOURÁDA, s. /. Vid. Dourado. 
DOURADÍNHA. Vid. Escolopendria, e 

Scolopendra. 
DOTJRÀDO, part, pass. de Dourar.— 

«Hum copete de cristal com seu pé de 
prata dourada smaltado, que pesava hum 
marco e tres onças e meya,^ Documento 
de 1337, no Corpo Diplomático Portuguez, 
p. 291, publ. pelo Visconde de Santarém- 
— «Huma cinta de fio toda de prata com 
esmaltes dourados ancha, como dous dedo* 
com fivela de macha femea com figura^ de 
cabeça de leom com biqueira, outro si de 
macha femea smaltado e dourado, a qual 
antom pezava nove marcos, e huma onç<i 
e tres quartas,)! Documento de 1347, uo 
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Corpo Diplomático Portuguez, p. 290, pu- 
blic. pelo Visconde de Santarém. 

Que se o ceo fora quadi-ado. 
Nào fora redondo, senhor. 
E se o sol fora azulado, 
D'a2ul fôra sua cor, 
E não fôra assi dourado. 

OIL VIO., AUTO DA PEIBA. 

o dá ás douradas Horas, que criando 
O vão mimosamente ; c eis que as tres Fadas 
Ja na mão tenra lium cótro lhe estão dando. 

ANT. PKRB., ECLOGA VII. 

Naceo Lianor ja quando O louro Apollo 
O dourado carneiro deixa... 

CORTE BE AL, NAUP. DE SEPULV., C. I. 

— iLançauam as próprias capas pela 
pvaya, e estradas, per onde o padre auia 
de passar, que ainda que com isso se can- 
saua, e afrontaua por ser tanto contra o 
juízo, e gosto de sua humildade, com tudo 
nam somente o sofria, mas o estimaua em 
muyto por demonstraram da fé, e deuaçam 
dos Christãos, os quais depois de lhe bei- 
jarem a mam postos de joelhos, e derra- 
mando muytas lagrimas de prazer o toma- 
uam, sem lhes poder resisistir aos proprios 
ombros, e nelles o leuauam té as igrejas 
cercado dos homens, molheres, mininos, 
que cruzando os braços, batendo as pal- 
mas, aleuantando as mãos ao ceo, e dando 
com palauras muy affeituosas a Deos os 
louuores, ao padre as graças, a si mesmos 
os parabéns, de o tornárem a ver, hiam 
todos num triumfo, tam auantejado aos 
com que entrauam per Roma sobre carros 
dourados, que tirauam leoens, e elefantes 
os Africanos, os Emilios, os Pompeos, 
quanto era de mor valor, e gloria dar a 
'^^rdadeira liberdade, e vida a tantas mil 
o-lmas, que sogeitar, e matar muytos mil 
corpos; vencer o inferno, que conquistar a 
terra.D Lucena, Vida de S. Francisco Xa- 
vier, Liv. V, cap. 23.—«Laqueos, in pau- 
pertate: laqueos tetendit in cibo, in potu, 
m somno, in vigilia, in verbo, in opere, 
& in omni vita nostra, em razão do qual, 
disse S. leronimo, que se auia o demonio, 
<tssi bem, como o medico espirimentado, 
que por aliuiar o asco, que o enfermo cos- 
tuma ter á purga amargoza, lha dá em 
algum vazo dourado, & cheirozo: assi o 
demonio nos procura dar a beber, a pe- 
Çonha dos vidos com alguma apparencia 
de virtude.T> Fr. Tliomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. I, foi. 20 v., col 1. 

Se os cabellos dourados transparentes 
Deraò matéria branda a mil louvores, 
A vós se devem dar mui diííerentes, 
Pois servís mais a amor, e a seus rigores; 
Se faz dos louros cardos excellentes 
Ao seu arco do vós faz passadores, 
Que, como ao Porco espin numa vingança. 
Qualquer de vósho setta, dardo, e lança, 

FHANO. nODK. LOBO, O DESENGANADO, p. 84. 

■— «E chegando á porta, donde o não 
deixárão passar, vio que a salla ao rodor ; 
das paredes estava cheia de cofres mui , 
àltos fechados, e encintados de ferro dou- { 
fado.» Idem, Ibidem, p. 1C3.—lOriano, ' 

e os da sua companhia, feita oraçaõ, se 
tornáraõ atraz para debaixo de hum chou- 
po muito grande, que de huma parte co- 
bria hum pedaço de florida relva: e com 
os ramos da outra vigiam nas aguas os 
peixes, que á sua sombra se recolhiaò: 
alli descançáraõ pouco espaço, e logo ti- 
ráraõ dos instrumentos para cantarem: 
porém ainda os estavaõ temperando quando 
do monte descia a formoza Nizarda em 
hum carro, que ao do Sol poderá naquelle 
dia fazer inveja, vestida como pastor a 
com hum brial de Primavera guarnecida 
de bandas de montaria de aljofar, e com 
hum capirote no mesmo, hum arco, e set- 
tas douradas, como caçadora, e por baixo 
do capirote se descobriaõ os seus formo- 
zos cabellos crespos, e ennovelados, que 
representavaõ nuvens em que o Sol escon- 
dido resplandece; atraz do seu vinha ou- 
tro carro com algumas criadas suas, ves- 
tidas tam bem ao pastoril, acompanhadas 
de criados mui bem guarnecidos, que el- 
las, e elles se mostravaõ cheios de alvoro- 
ço, e contentamento por verem a alegria, 
com que sua senhora punha os olhos na- 
quelle ajuntamento, cuja vista poderá con- 
vencer os ânimos mais descontentes: por- 
que a variedade dos rostos alegres, dos 
vestidos louçãos, dos capirotes galantes, 
das capellas cheirozas, das flores, e boni- 
nas esmaltadas, dos instrumentos sonoros, 
das vozes naturaes, e suave melodia dos 
passarinhos representavaõ hum labyriniho 
de contentamento, que mettia em confuzaô 
aos sentidos. Foi ella passando por entre 
os magotes, e terreiros dos pastores, que 
todos com suas alegrias lhe faziaõ salva 
até chegar á ermida.t Idem, Ibidem, p. 
217. . 

Cisn. Mal julgará da côr do Sol dourado 
Quem de outra menor luz ficaoíTendido : 
Sempre se iguala a cauza do cuidado 
Por aquelle sujeito do sentido : 
Cante de seu amor mal empregado 
Quem o naõ mereceu ter mais subido ; 
Quo eu forçado de .amor, e do dezejo, 
Canto de huns olhos, cuja côr naõ vejo. 

IDEII, PRIMAVERAS. 

—(iSe-ouvia o estrondo de hum furiozo 
rio, que por baixo parecia que passava, 
viraò estar sobre hum penedo, suspenso 
no ar de todas as partes, assentada huma 
Ninfa com azas nos hombros, sobre que 
cahiao em ondas os dourados cabellos; e 
aos seus pés dous Faunos coroados de con- 
chas, e mariscos da praia, e tocando dous 
torcidos búzios de madreperola, onde a luz 
do Sol fazia vários lumes, e o ar saudozos 
os accentos, cantava a Ninfa estes versos, n 
Idem, Ibidem. — nÂqui, coriozo Leitor, 
vos offereço pratica, e estilo de Pastores, 
doutrina verdadeira de avizados ; nad pi- 
ridas douradas, viboras entre flores, nem 
veneno em vazo rico: antes pelo contrario 
diamantes por lavrar, pérolas em a sua 
concha, e, em lugar de mentiras enfeita- 
das, verdades hunestas.j» Idem, Eclogas. 

Áureos numes d'Ascreu, ficçües risonhas 
Da culta Grécia amavel, crença linda 
De Venua bella, Vcnus mãe d'Amorea 
Brincõcs, travessos ; — do magano Jovc, 
Que do septimo ccu atrás das moças 
Vein andar a correr por este mundo, 
Ja niveo touro, ja dourada chuva, 
Ja quanto mais lheapraz. 

GAERETT, D. BRANCA, C. I, Cap. 1. 

— Termo do Zoologia. Peixe do mar, 
de figura oval, cujas escamas parecem 
douradas, especialmente quando está den- 
tro d'agua. 

DOURADÔURO. Vid. Duradouro. 
DOURADÔR, s. m. (Do tliema doura, 

de dourar, com o suffixo «dôr»). OíIici>ü 
que doura. 

DOURADÚRA, s. f. (Do tliema doura, 
do dourar, com o sufTixo «dura»). Ac- 
ç3io e eíFeito de dourar. 

— A folha de ouro, ou a dissolução 
d'clle posta sobre qualquer matéria. 

DOURAMÈNTO, s. m. (Do tliema dou- 
ra, do dourar, com o suffixo «mento»).0 
trabalho ou feitio do dourar. 

DOURAR ou DOIRAR, v. act. (De de, 
e ouro). Cobrir de folha ou com dissoki- 
çíto de ouro alguma cousa. 

— Dar a côr do ouro a algum metal 
branco, por meio de um verniz conve- 
niente. 

— Figuradamente : Dar bom aspecto 
ás cousas de má apparencia. 

— Interpretar, disfarçar o que é ináo 
debaixo de apparencia plausivel. 

— Termo de Cozinha. Deitar a gem- 
ma de ovo em algum preparado, para 
lhe dar uma cor amarella, nas pastella- 
rias. 

— Termo de Poesia. 

Vem, ó Ninfa gentil, que não merece 
O meu antigo amor, que assim te escondes : 
Vem, doura as aguas desse mar, que sondas. 
Bem como o faz o Sol, quando amanhece. 

J. X. DE MATTOS, BIMAS, p. 12 (3.® Cd.}. 

— Dourar um vôo, fazel-o menos des- 
abrido. 

— Dourar os delidos, remir com pei- 
tas a sua pena. 

DÚUS ou DÕIS, acZy. m. (Do latim duo). 
Applica-se ao numero duplo da imidade. 
— «Mais todos os beens do padre condem- 
pnado nós os auermos compridamente se 
outros hereeos ou propinquos nom ouue- 
rem tirados os dauamdictos dous casos.-» 
Documento de 1211, em Port. Mon. Hist., 
Leges, Tom. i, p. IIG, 

tres oytos o pato 
& dous o açaqual. 

CANC. DE RES., t. I, p. 137. 

— nE bem assy Dizemos no cazo, hon- 
de for comprometido em dous, e desacor- 
dando em seu Juizo as partes se possam 
louvar em escolher terceiro, pera concor- 
dar com cada huum dos Alvidros princi- 
paaes; e esto Ordenamos em esta manei- 
ra, porque per Direito he assy estabele 
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ddo.y> Ordenações Affonsinas, Liv. iii, 
Tit. 113, § í). — (íE Dizemos, que se as 
partes comprometerem em tres Juizes Al- 
vidros, ainda que no compromisso nom 
digua, que cada huum delles julgue in so- 
lido, sendo iodos tres juntos, poderão os 
dous delles julguar segundo que ambos 
acordarem, ainda que o terceiro contra- 
digua sua Sentença; e sendo huum delles 
ahsente, os dous nom poderão sem elle jul- 
guar ; e julgando sem elle, sua Sentença 
nom valerá.D Ibidem, § 7. — c-Se alguém 
está em possissom dos heens de seu Pa,- 
dre, ou Madre per huum anno, ou dous, 
ou tres, ou mais, e levou ende alguuns 
Jruitos ou novos, deve a dar partiçom dos 
novos, que ende ouve, aos outros seus Ir- 
maaos, ou a seus hereeos; ou teerom 
aquelles hereeos outro tanto, quanto o elle 
teve, e des hi partirom aquelles.d Ibidem, 
Liv. IV, Tit. 107, § 19. — a.Ao que lhe 
pedirom por mercee, que tenha sempre 
em seu Conselho dous, ou tres Fidal- 
gos.D Ibidem, Liv. ii, Tit. 59, § 35. 
—^.Mandasse pagar polia carga cavallar 

palha ou de restolho empalhado, tres 
sjldos, epolia carga asnal dous.» Fernão 
Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. 5. 
— <í Mandou, matar em Tolledo vynte e 
dous homeens hoons do comuum, porque 
forom em comselho, etc.v Idem, Ibidem, 
cap. 14. — nA tam special ajuntamento 
teem estes dous autos convém a saler, 
etc.D Auzurara, Chronica de Guiné, p. 2. 
— <íE escreveram huma Olla, que entre 
elles he carta, ou ptrouizuo aos Caçanares, 
e pouo do Diamper, e chamase Olla por 
ser escrita em folhas de Palmeyra curti- 
das ja per a este effeyto, que he o papel 
em que escreuem, e sam de dous palmos 
de comprido, e dous dedos de largo, e tem 
esculpidas as letras cortadas com huma 
pena de ferro a modo de huril.D Antonio 
Gouvca, Jornada do Arcebispo de Gôa, 
Liv. I, cap. 12. — «A Via neste tempo 
dous mouros irmãos cosairos dalcunha os 
xaereus, moradores em Tetuam que por 

.esj^aço de quatro annos tinham feito mui- 
■tos males, & damnos entre Septa, Lara- 
che, Gihaltar, & harhaçote.■>> Damião do 
Goes, Cl ronica de D. Manuel, Part. iv, 
cap. 45.—«.Assentadas todalas cousas qrie 
cumpriam ao assossego segurança, & or- 
dem do gouerno da ilha, & cidade de Goa, 
deixando Afonso dalbuquerque nella qua- 
trocentos Portugueses, em que entrauam 
oitenta de cavallo, & por capitaõ Rodrigo 
ràbello de castel hranco Alcaide mor Fran- 
cisco pantoja, & feitor Francisco corui- 
nel, scriaaens loam teixeira, filho de loão 
paçanha, natural de Alanquer, & Vicente 
da costa, & as tanadarias arrendadas per 
cincoenta,& dous mil pardaos forrospera 
el Rei, a hum Gentio, per nome Melrrao, 
irmão dei Rei de Onor, a quem, pera as 
defender deu a capitania de cinco mil ho- 
mens da terra, se fez a vela caminho do 
mar de Arabia no fm do mes de Março 

de mil & quinhentos, & onze a buscar os 
Rumes, & pera fazer Mima fortaleza em 
Adem, & outra na ilha de Camarão, que 
he no começo do estreito do mesmo mar, 
por lho el Rei assi ter scripdo, a armada 
era de xxiij. velas, entre nãos galeoens, 
nauios dalto bordo gales, <& galeotas, de 
que os capitaens erão, dom loam de lima, 
Fernão perez dandrade, Gaspar de paiua, 
laimes teixeira, Sebastião de miranda, 
Aires pereira George Nunez de leão, Di- 
nis fernandez de mello, Pero dalpoem.v 
Idem, Ibidem, Part. iii, cap. 17. 

Aff. Venhas embora, Inez! 
Inez. Joanne, queres belotas ? 

Mais quero eu ís tuas botas 
Qu'a dous Aflbiisos nem tres. 

OIL. VIC., AUTO PAST. rOET. 

Joanne queres boletas? 
Mais quero eu ás tuas botas 
Qu'a dous Affonsos nem tres. 

IDEM, AUTO DA MOFINA UENDBS. 

— «cfe sey tanto, como voz, & dous pon- 
tos mais, se cumprir, deste mester.y> Joi'ge 
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, acto 
1, SC. 1. — «Hum volo eide dizer mais 
longe, nem por de tras, que nam sey ter 
dous rostos, nem assoprar o fogo com agua 
na boca.D Idem, Ibidem, act. 1, sc. 3. 
—(íE sendo dous passos delia, começou a 
imagem a esgrimir a espada, de maneira 
que recebeo Clarimundo alguns golpes no 
escudo mais pesados do que elle cuidava: 
mas com tudo apertou tanto com ella, que 
soltou a imagem as armas, e -ficou taõ que- 
da, e segura, como huma estatua que ella 
era.y> Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
23. — «O Cavalleiro estranho quando os 
via daquella maneira foi-se a elles dizen- 
do: Senhores, Jazei-rrte grande injuria em 
aceitar o que tenho começado, e espero aca- 
bar. Dom Dinarte, e o Solitário anda- 
vajü já tad furiosos com os dous, que o 
náò queriaò ouvir: e como vinhaò folga- 
dos, puseraõ-nos em tal estado,^ que lhes 
disse o Cavalleiro estranho: A Senhor 
Dom Dinarte, e Dom Fiaõ, por amor de 
mim leixai esses cuitados, que inda faraó 
outras com que acabem.d Idem, Ibidem, 
cap. 26.—«Huma donzella irmãa de dous 
Cavalleiros que nos que nos queriaò bem, 
e por nosso amor fizeraõ muitas cousas, 
naõ somente gastando, sua fazenda, mas 
ainda perderão as vidas em hum desafio 
sobre nossa Jermosura.r» Idem, Ibidem, 
cap. 27. — «Havemos de complicar estes 
dous nomes hum com outro.» Antonio Viei- 
ra, Sermões, Tom. ii, p. 5. — «Platir e 
Floramão estavam em uma casa e os ou- 
tros dous em outra, e todos visitados com 
igual remedio, segundo a cada um convi- 
nha.D Francisco de Moraes, Palmeirim 
dlnglaterra, cap. 35.—<0 caialleiro da 
Fortuna, a quem estas palavras tocaram 
n'alma, vendo ser seu irmão, cahiu sobre 
as andas, tão sem acordo como se o seu 
coração não fora pera mores afrontas. 

Nesta hora entraram por a tenda quatro 
homens e jJondo as andas em dous pala- 
frens, que pera isso trouxeram, se parti- 
ram co'aquelle corpo morto,Idem, Ibi- 
dem, cap. 40. 

Em vós se vêem da olympiea morada 
Dos dous Avôs as almas, c:l famosas 
Uma na paz angélica dourada, 
Outra,pelas batalhas sanguinosas: 
Em vós esperam vér-sc renovada 
Sua memória e obras valerosas ; 
E lá vos tem logar, no fira da edadc, 
No Templo da suprema eternidade. 

OAM., Lus., e, I, est. 17. 

Vereis a inexpugnabil Dio forte, 
Que dous cerco3 terá, dos vossos sendo; 
Ali se mostrará seu preço e sorte, 
Feitos de armas grandíssimos fazendo: 
Invejoso vereis o grão Mavorte 
Do Peito lusitano fero e horrendo. 
Do Mouro ali verào, que a voz extrema 
Do falso Mafamede ao eéo blasph.ema. 

IDEM, IBIDEM, C. II, CEp. 50. 

Já Phlegon e Pyrois vinham tirando 
Co'os outros dous o carro radiante, 
Quando a terra alta se nos foi mostrando. 
Em que foi convertido o grào gigante. 

IDEM, IBIDEM, C. V, CSt. 61. 

Mas aquella, a que fora em sorte dado 
Magriço, que não vinha, com tristeza 
Se veste, por não ter quem nomeado 
Seja seu cavalleiro n'esta empreza: 
Bem que os onze apregoam, que acabado 
Será o negocio assi na côrtc ingleza, 
Que as damas vencedoras se conheçam. 
Posto que dous c tres dos seus falleçam. 

IDEM, IBIDEM, C. VI, Cap. 59. 

— «Tem (a cidade de Beja) huma de- 
feza, que chamam o Couto, com dous Aduei- 
ros e tres Couteiros para guardarem o 
azinhal e o azambujaí, e os Adueirospara 
guardar dos gados e potros dos lavrado- 
res. n Carvalho, Chorographia, Tom. ii, 
Liv. II, Trat. ii, cap. 1.—«Agora quero 
dizer a V. A. os mèrecimentos de meu pai, 
e avôs, inda que não sejam todos. Meu pai 
foi Diogo de Sampaio senhor de Anciães, 
Villarinhos, da Castanheira, e Linhares, 

e de dous mil vassallos: servio nas guer- 
ras de Castella com quatorze escudeiros, 
e quarenta homens de pé. d Diogo do Cou- 
to, Décadas, IV, Liv. vi, cap. 7.—«Tor- 
nando a Portugal, mandou-me ElRey com 
o mesmo Conde Prior a Tangere, aonde 
servi dous annos; e fazendo o Conde hu- 
ma entrada em Alcacere Quebir, fui eu 
dos corredores, e por Francisco Pereira 
Pestana, eu, e outros aos acharmos dian- 
te, chegando ás portas de Alcacere Quebir, 
fomos atalhados de oitenta Mouros de ca- 
vallo, de que nos defendemos, matando- 
tios hum dos companheiros, e a. Francisco 
Pereira o cavallo, com lhe darem duas 
feridas, e a mim outras duas, e com me 
matarem também o meu.d Idem, Ibidem, 
Liv. VI, cap. 7. — «Isto conta o Clérigo 
Francisco LojJes de Gomara na sua his- 
toria das Índias, e de México, foi. 282. 
2)or bem differente maneira, e muito fôra 
da verdade; porque diz, que D. Jorge 
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cativou esta gente em Malaca, onde ella 
fora ter, e que dous annos tivera todos 
em cárcere, em que morrêram dez Ilespa- 
nhoes, sendo a verdade o que temos con- 
tado.?> Idem, Ibidem, Liv. vi, cap. 11. 
— <iAntonio de Saldanha tanto que as 
aguas vieram, tomando Pilotos que sa- 
biam os canaes, e entradas, foi demandar 

Cidade, entrando pelo estreito dentro 
com toda a Armada, e chegando ao caes 
^altáram todos em terra com grandes gri- 
los, e alaridos, posto que acháram em ter- 

hum corpo de mais de dous mil ho- 
mens, que acudíram a lhes defender a 
desembarcarão, mas a artilheria das ful- 
tas os fez affastar pera fóra.y> Idem, Ibi- 

Liv. VII, cap. 5. ■— iuNo cabo da 
terça parte do caminho da serra, até onde 

povoada, se acha huma formosa fonte 
agua tão fria, que se não pôde heher 

^enão a tragos; e lá na altura affastado 
^um pedaço da haca que deita fumo, ar- 
'''ebentou o monte por huma ilharga, e lan- 
çou era dous dias muita agua, e huma 
quantidade de grandes penedos, que fo- 
''am fazendo pela serra abaixo grandes 
concavidades até o mar, levando comsigo 
"nontes, e arvores com grandes terremo- 
tos.y) Idem^ Ibidem, cap. 10. — aTeve 
mais dous filhos bastardos, João Masca- 
'>'enhas, e Jeronymo Mascarenhas, foi na- 
tural da Villa de Loulé no Algarve. De- 
pois destas diffirenças (porque não hou- 
'^esse outras na índia) mandou ElRei D. 
João hum regimento, em que diz.d Idem, 
Ibidem, Liv. iv, cap. 1.— a Alguns dos 
Uossos, que ficáram vivos, ainda que mal 
feridos, vendo-se livres dos inimigos, 
(que os deixáram em estado, que quaes- 
quer dous bantis os puderam levar a to- 
dos,) dando á véla chegáram a Mala- 

aonde logo se soube a desaventura.» 
Wem, Ibidem, Liv. viii, cap. 11. — 
^Fica este rio antes de chegarem áquel- 
ta ponte derradeira da terra de Malaca, 

está em altura de dous grãos do Nor- 
a quem os nossos, que por alli primei- 

'"'0 navegáram, chamáram aponta de Ro- 
'^ania, porque acháram sempre por aquel- 

paragem humas frutas que pareciam 
'''omans pequenas.n Idem, Ibidem, Liv. 

cap, 12. — a-E em fim de todos veio 
® determinar-se de se ir pera Meca, to- 
''nando por escusa de sua fraqueza, que 

® ^wrrecido do Mundo desejava de ir 
servir Mafamede o que da vida lhe res- 
asse; mandando pei'a isso com muita 
'''cvidade preparar sete nãos, em que en- 
^o,vam dous galeões, pera se embarcar 

suas mulheres, e thesouros, começan- 
° a mandar embarcar cousas necessarias 

pera a jornada, e quasi quatro milhões 
^ ® ouro em moeda, e pedraria, com ou- 

'riquezas de peças, e louçainhas sem 
^onto : e com isto a sua principal mxdher, 

suas donas, e donzellas.» Idem, Ibi- 
Liv. IX, cap. 7. — <íO outro Hao- 

'"^^'Txac, que alguns nomeam por Balobo, 

que era moço, e ficou sem nada, porque 
os outros dous irmãos lançáram mão de 
tudo o que puderam, ficando ainda em 
guerras travados sobre os Estados.y> Idem, 
Ibidem, Liv. x, cap. 2. — iPerdêram- 
se nesta jornada seis Portuguezes, e trin- 
ta piães da terra com dous Naiques va- 
lentes homens Gorça Naique, e Malu Nai- 
que, naturaes de Goa velha, que peleja- 
ram como ledes bravos.k Idem, Ibidem, 
cap. 5. — «Jacome Leite o houve por mui- 
to grande alvitre, e logo se foy negociar. 
Tinha elle dous navios de remo no mar 
chegados á couraça com suas esquipaçoens 
dentro: e sem dar conta a seus soldados, 
mandou embarcar dez em cada navio, me- 
tendo nelles muitas lanças de jogo, e pa- 
nelas de polvora, e sendo meyo quarto da 
modorra tomou o remo no mór silencio que 
pode, e no começo da enchente da maré 
se deixou hir na vea da agua, e pouco 
antes de chegarem á náo foraõ vistos das 
vigias que estavaõ nella bem alerta, e co- 
meçárad a bradar.y> Idem, Décadas, .VI, 
Liv. I, cap. 8. — nMormente, que quan- 
do naõ ouuesse de por meio os muitos an- 
nos que tenho de leitura, ainda depois de 
jvhilado, nem a continua assistência des- 
ta Vniuersidade de Coimbra, bastaua a 
esperança que o mundo em mim tem fun- 
dada nos insignes Doutores que tiue por 
Mestres, & ainda por j)rogenitores pera 
dar já mostras do que a prendi, per tra- 
balho, por industria, & por géraçam: & 
for isso deixo receios, escuso desculpas, 
confiando que nad pôde faltar quem assei- 
te as primicias de meu estudo, como pe- 
nhores do que me fica, dè principio do 
que prometo: que sau logo as Domingas 
depois do Penthecostes ; que já estou alim- 
pando, <& as jornadas de lacob, que nes- 
tes dous proximos annos comecei a ler em 
esta vniuersidade.n Fr. Tliomaz da Vei- 
ga, Sermões, Fart. i. Prol. — «Magia 
eligens, inquit, aperte á superbientibus 
despici, quam á non credeutibus vacua 
voce landari, <È 8. Bernardo, diz, que 
dous generos de gente ha no mundo mais 
perigosa, & perjudicial pera se poder 
tratar: saõ estes os mormuradores cala- 
dos, & lisongeiros fingidos. Pcssimus vul- 
pes, iuquit, detractor occultus, sed valde 
nequam addulator blandus: Mas destes 
dous generos de gente, ainda os lisongei- 
ros saõ os peores, (& mais perniciosos, n 
Idem, foi. 28 v., col. 2. — «De tudo vi 
meus dous dedos.d Francisco Manoel de 
Iilello, Apologos Dialogàes, p. 9Ü. 

Estava o gordo Deos alli sentado 
N'uin grande carro, que vircntcs parras 
Contra os raios do Sol, todo toldavão; 
Uma bojuda pipa, que esparzia 
Um largo jorro de liquor vormolho, 
Do tlirono llie servia; e o Moço iraberbe 
Co verde thyrso, do uma nião picava 
Od dous aceaoa mosqueados Tigres. 

ANT. DINIZ, lirSSUPK, C. VII. 

— nElle,faltando-lhe o animo, e a con- 
fiança, cahio aos pés de Leontino: e sen- 

do estes dous accidentes tam manifestos, 
naõ houve alli quem para elles attentas- 
se, por quaõ alheios todos estavaõ do es- 
tranho acontecimento, e embebidos na fes- 
ta da sua chegada. T> Francisco Rodrigues 
Lobo, O Desenganado, p. 37, — «A este 
tempo tinhaõ ja passado os da cantiga: 
e os dous velhos chamáraõ a Arcelio, e 
faláraõ nella, dizendo o dono da caza 
que lhe parecia bem a letra; porque ca' 
zamentos a mais certa coiza, que tinhaõ, 
eraõ descontos de caza, e invejas defóra.-» 
Idem, Ibidem, p, 67, — dGastáraõ os 
dous amigos a maior parte da noite com 
a carta, hora gabando o termo, e concer- 
to delia, hora inquirindo a tençaõ das 
letras, que vinhaò ao pé dos versos; das 
quaes naõ poderão conhecer o nome das 
que as escreviaõ; que este era o segredo, 
que tinhaõ: porém em fé do que Umbra- 
no lhe dissera, respondeu Lereno desta 
maneira.t Idem, Primaveras. 

— Dous a dous; diz-se quando vão dous 
companheiros contra outros dois, quer no 
jogo, n'uma peleja, etc. 

— 8. m. A carta do jogar, que tem 
dous pontos do naipe correspondente. 

DOUTAMÊNTE, adv, (üe douto, com o 
suffixo «mente»). Eruditamente. 

DOUTÍSSIMO, adj. superl. de Douto. 
D'OUTÍVA, adv. (Por de outiva). Do 

ouvido, de orelha, sem arte. 
— Por informação, sem conhecimento, 

ou cxperiencia própria. 
DOUTÍVAMÊNTE; Vid. D'outiva. 
DÕÜTO, adj. (Do latim doctus). Sábio, 

ci'udito, instruído, que possue conhecimen- 
tos mais que ordinários, adquiridos pelo 
estudo. — dE assi quando Mar Ahraham 
chegou a Goa vindo de Roma por terra 
por via de Ormuz, com os breues para 
ser Bispo da Serra, era já Mar Joseph 
partido pera o Reyno, nas náos do anno 
atras, e apresentando seus papeis, sem 
contradição, e sendo examinados pelo Ar- 
cebispo de Goa, e pessoas doutas, g'Mepera 
isso escolheo, vista a forma dos breues e 
seus relatorios, foy achado, que o dito 
Mar Abraham informara mal, e engana- 
ra sua Santidade em tudo o que lhe pro- 
pusera.t> Antonio Gouvea, Viagem do Ar- 
cebispo de Gôa, Liv. i, cap. 3. 

Emfim não houve forte capitão, 
Que não fosse também douto e sciente, 
Da Lacia, Grega, ou barbara nação, 
beuão da Portugueza tio somente : 
Sem vergonha o iiào digo; que a razão 
D'alguMi nào ser por versos cxcellente, 
E nào se ver prezado o verso e rima : 
Porque quem não sabe [i arte não a estima. 

CAM., LDs., c. v, est. 97. 

—nQue sendo estas aos doutos imagens, 
e retrato das cousas, como sam as mesmas 
imagens escrituras aos idiotas, auiam que 
tirando humas, e as outras aos Christãos 
lhes tirariam de todo a memória de Chris- 
to; que era em certo modo acabar de ma- 
tar ao mesmo Senhor.t Lucena, Vida de 
S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 15.— 
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tHum Cachil Vaydua muito parente do 
Daroes, e douto na lei de Mafamede,prin- 
cipal Caffi.s, e Sacerdote entre elles, a quem 
D. Jorge logo mandou prender na forta- 
leza.^ Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. 
VII, cap. 7. — «Mas quem lançaria aqui 
este papel ? E virando-se para o vaquei- 
ro, o viraõ dar huma grande rizada do 
que lhes ouvia. Oriano lhe perguntou a 
cauza, e elle respondeu: Rio-me de vós, 
porque naõ haveis em douto o que aqui 
cada dia acontece; porque dentro nesta 
agua dizem que vive escondida huma Nin- 
ja, que, por naõ guardar a ninguém se- 
gredo em amor, a deixou elle aqui encan- 
tada; e já que doutra maneira nao pôde 
uzar de sua natureza, por escrito torna a 
dizer tudo o que ouve, e se fala secreta- 
mente neste lugar.t P>ancisco Rodrigues 
Lobo, O Desenganado, p. 104. 

As alvas barbas 
Do padre Ossian (Macpherson foi seu nome) 
Tam prezadas do douto Ccsarotti, 
Tam favoritas do Alexandre corso. 

GARHETT, D. BBANCA, C. III, Cap. 4. 

DOUTOR, s. m. (Do latim doctor). O 
que recebeo solemnemente cm uma uni- 
versidade o maior gráo acadêmico, pelo 
qual se lhe confere o direito de trazer a 
borla e o capello, e de ensinar, ou excrr- 
cer aquella sciencia ou faculdade em que 
for graduado. — «Que na parte em que 
defende, que nenhuum Doutor nom traga 
estribeiras e esporas douradas, mandamos 
que esto se nom entenda nos Doutores em 
Leyx, ou em Cânones, que forem do nos- 
so Conselho, ou do nosso Desembargo, por- 
que estes queremos que as tragam livre- 
mente, sem outro alguum embargo, ainda 
que Cavalleiros nom sejam.-» Ordenações 
Affonsinas, Liv. v, Tit. 43. 

Sancto Agostinho doutor, 
Jeronimo, Ambrosio c Thomaz, 
Meus pilares. 
Servi aqui por meu amor, 
E qual melhor. 

GIL TIC., AUTO DA ALMA. 

Diabo Este foi bom d'embarcar. 
Eiá, todos apear, 
Qu'e8tá em sceco o batei. 
Vós, tfouíor, bota batei; 
Fidalgo, saítae no mar. 

IDEM, AUTO DA DAIICA DO PUBO. 

Cor. Ó Seuhor Procurador I 
Pro. Bejo-vo-las mílos, Juiz. 

Que diz esse arrais ? que diz ? 
Diabo Que sereis bom remador. 

Entrae, bacharel doutor, 
E ireis dando á bomba. 

IDEU,Xt!IDEH. 

•— t Ainda que {como diz) este mesmo 
Doutor como nosso senhor não insina me- 
nos calando que falando, cessando que 
fazendo, o que não fez neste tempo com 
obra fez com exemplo, porque como ve- 
nha, samear na terra espirito de iJeos, (è 
nouot sentimentos & conhecimentos desy, 
mostrou que o principio desta doutrina 

era calar, & que muito mais se aprendia 
calando que falando: mas antes se per- 
dia muitas vezes em poucos dias falando, 
o que em muitos de silencio senão ganha- 
ua.D Paiva d'Andrade, Sermões, Part. i, 
p. 191. — (íAchandose hum dia quatro 
amigos praticado, hum d'elles Doutor em 
Theologia, outro Philosopho Mathemati- 
co, <& hum estudante em leys, & um ci- 
dadão, disse o Theologo, em cuja casa el- 
les estauam: Eu sempre tiue pera mim, 
& tenho inda agora, que huma das gran- 
des perdas, que ha no mundo, he a do 
tempo: porque he elle precioso muito, & 
vai a peso douro, <& perdido nam se po- 
de mais cobrar.y> Heitor Pinto, Dialogo 
da Justiça, cap. 1. — iChrisostomo diz, 
que nenhuma cousa tanto confunde ao mao, 
como a tolerancia do que o sofre. O tem- 
po rae faltaria, se quisesse contar em 
quantos lugares, & per quantas maney- 
ras as diuinas letras, <& os santos douto- 
res engrandecem a paciência, d Idem, Dia- 
logo da Tribulação, cap. 3. — «^4 onde 
nota htim Doutor graue, que não disse o 
Propheta, Vae genti peccanti, sed peeca- 
trici. Id est peccatis deditte.» Fr. Tho- 
maz da Veiga, Sermões, Part. i, foi. 35, 
col. 2. 

Tal o doutor de Sancho, no banquete 
Dii insula bemdita, sem piedade, 
Um depôs do outro, os almejados pratos 
Ao faminto escudeiro denegava. 

OARBETT, D. BKANOA, C. II, Cap. 9. 

— Nome que se dá vulgarmente ao me- 
dico, ainda que não tenha o gráo de dou- 
tor. 

—Titulo que dá a Egreja; especialmente 
a alguns sanctos padres que mais escreve- 
ram, e cuja doutrina foi mais auctorisa- 
da, e geralmente seguida por muitos sé- 
culos. 

— Phrase Popular. — Doutor da mulla 
russa, diz-se do que pertende ter sciencia 
e sabe pouco ou nada. 

DOUTÕRA, s. /. Mulher letrada, que 
affccta erudição e sabedoria, que se mette 
a fallar em tudo e a decidir como doutor. 

DOUTORÁÇO, s. m. Augmentativo de 
Doutor. 

DOUTORADO, part. pass. de Doutorar. 
— S. m. Gráo, graduação, estado ci- 

vil, dignidade de doutor; privilégios de 
doutor; o mais alto gráo de uma facul- 
dade de sciencias que se ensinam nas 
universidades.—O doutorado nem sempre 
é próva de sabedoria, 

DOUTORÁL, adj. 2 gen. (De doutor, 
com o suflSxo nal»). Pertencente a doutor. 

— Tom doutorai, de mestre, do quem 
falia com auctoridade de mestre, professor. 

— Conego doutorai, uma das primeiras 
dignidades do cabido. 

— S. m. Assento levantado na univer- 
sidade de Coimbra, onde se assentam os 
doutores. 

DOUTORAMÊNTO, s. m. (Do thema dou- 
tora, de doutorar, com o suffixo «men- 

to»). Acto de tomar o gráo de doutor, acto 
de doutorar ou de se doutorar. 

doutorando, s. m. (De doutor, com 
o suffixo «ando»). O que pretende douto- 
rar-se, que está para receber o gráo de 
doutor. 

DOUTORAR, V. act. (De doutor). Dar, 
conferir a alguém o gráo de doutor, dan- 
do-lhe solemnemente a borla, o capello, o 
annel, e demais insignias. 

—Doutorar-se, v. refl. Receber o gráo 
de doutor. 

DOUTRÍNA, s. f. (Do latim doctrina). 
A reunião dos dogmas, tanto religiosos, 
como philosophicos, que dirigem um ho- 
mem na interpretação doa factos, e na di- 
recção da sua conducta.—As doutrinas 
de Platão, de Aristóteles, de 8. Thomaz- 
— (íEntam compos, e deixou aqui a sud 
declaraçam da doutrina christã, que co- 
meça, Folgai Christãos de ouuir, e saher 
como Deos criando fez todas as cousãs 
pera seruiço do homem, etc. a qual depois 
correo, e corre per todo Oriente com gran- 
de jruyto dos que nouamente se conuertetü 
d nossa sagrada religiam.n Lucena, Vida 
de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 12. 
— «O que passou nesta oraçam o mesmo 
P. M. Francisco o escreue, inspirando- 
Iho, ao que eu creo, e obrigando-o a isso 
Deos nosso Senhor, pera nossa doutrinai 
e exemplo em casos semelhantes, d Idem» 
Ibidem, Liv. v, cap. 20.— nE se algum 
acertaua de morrer na guerra, em 
eram soldados, nam sofriam os que jicd- 
uam, que nem depois de morto se pareces- 
se com os infiéis, porque estes queimuif^ 
os corpos dos seus quando os acham wf 
campo, sem mais respeito que se poserarfl 
o fogo a outro qualquer monturo: e aquel' 
les moços Christãos apartauam o corpO 
do companheiro defunto, amortalhauamnO/ 
punham-lhe huma cruz, que pera isso /«' 
ziam á cabeceira, e depois de lhe encoW 
mendarem a alma a Deos postos de joelhos 
áo redor d'elle, leuauam-no a enterra^ 
cantando a doutrina, e sobre a coua dei- 
xauam aruorada a santa cruz.j> Ideni; 
Ibidem, cap. 24. — aPorque antre outros 
males que isto tem grades do desacreditei''' 
da doutrina, tem hum grandíssimo, de qv-^ 
o glorioso 8. Gregorio se queixa muyto 
nos Sacerdotes (S; ministros ecclesiasticosj 
que he, que sendo a honra temporal, f 
proueito consequencia do ministério esp^' 
ritual, assi se busca nelles o temporal, 
o espiritual quasi que nem por accessorio 
fica: <& he sinal disto o pouco que na c(t' 
ridade, na deuaçau, no zelo, na modestid' 
se enxerga a grandeza & exelencia do of' 
feio.9 Paiva d'Andrade, Sermões, Part- 
I, p. 141.—aE não vos espanteis de ajun- 
tar estes dous ministérios de pregadores> 
& Sacerdotes nesta obrigação <& lugnr, 
porque como a doutrina que com o exein' 
pio se dá ao pouo, seja mais principf^h 
na obrigação desta somos todos os Sacei"' 
dotes pregadores como dizem os Santos.^ 
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Idem, Ibidem.—mPorque como o silencio 
inhehese o espirito de Deos na alma, dei- 
xase o espirito entrar das considerações 
cantas, <£■ das doutrinas do Ceo, & quan- 
do o assoalhada <& falaò muito do que sen- 
tem, euaporão, vaisse tudo em fumo.n 
Wem, Ibidem, p. 191. — aSenor se sois 
fdko de Deos, como pareceis em vossas 
obras c& doutrina: cousa fácil vos será 
fazerdes destas pedras pão, & reparar- 

com isso a grande necessidade em que 
estais; Venceo, <& reparou o Senhor esta 
^^ntação com a reposta que lhe deu, di- 
zendo: Ng in solo pane viuit homo, &c. 
?we naõ estaua o poder de Deos limitado 
® huma s6 cousa, mas que muitos outros 
'"iodos & meos tinha fera nos poder re- 
mediar sem que fosse por via de milagre : 

notou aqui S. Pedro Chrisologo, que 
o Demonio nesta primeira tentação 

perdera o tino na presença de Christo, 
''^ostrãdo taò pouca industria, & piadade, 
como foy oferecer a quem tinha fome pe- 
^^as duras, & ainda ohrigalo a que del- 
las fizesse pad, que nem isso quis arris- 

cõ elle.y) Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
'Hôes, Part. i, foi. 15 v., col. 1.—<iNão 

escandalise o leitor, porque estes apon- 
tamentos não são para imprimir; creia, 
porém, que muita gente palaciana estu- 

a doutrina christã por curiosidade, 
^omo outros a myihologia, ou talvez por 
'medo, Mas em religião e espirito d^ella 
observei em obras e palavras supina igno- 
^ancia, Fiquem as provas para quando 
^eus quizer.í) Bispo do Grão Pará, Me- 
"lorias, p. 92. 

— Theoria relativa a um ponto parti- 
cular da religião da philosophia ou da 
sciencia.—A doutrina da metempsycose. 

— Opinião. — Doutrina política. 
— Saber nas cousas de ensino, de do- 

gmas, de pliilosopliia. 
•— Pratica que se faz ao povo explican- 

^o-lhe a doutrina christã. 
"— Doutrina commum, a opinião que 

commummente segue a maior parte dos au- 
•^tores que têm escripto sobre uma matéria. 

doutrinado, part. pass. de Doutri- 
—-«Acabada de ler esta carta, com que 

^i^^fimundo ficou tao contente, como es- 
pcintado por causa dos sete Infantes, con- 
ou-lhe todalas cousas que aquelle gran Sa- 
^0 delles dizia, e que alU veriad quam 

9'>'ande homem era pois sabia as cousas 
antre elles se haviaõ de passar; por 

'^'"ito, que alegrassem, que Deos se co- 
"'êçaua a lembrar delles: e pois os creara 
P^'>'a o servirem em habito militar, que lhe 
togava leixassem o ermo onde exercitavao 

forças com as alimarias; e entras- 
*®»n naquella ordem com desejo de o ser- 
'^^1', e inda que estavaò bem confirmados 

cousas da Fé, e no exercido das ar- 
mas doutrinados; com tudo era necessário 
^^^er-lhes á memória, por saberem quam 
^°figados erad a Deos, e ás cousas da 
'^^'"'tude, da qual pera serem estimados de 

todolos lieis, e Principes era necessário 
usar: que d'outra maneira forças, linha- 
gem, poderio, e riqueza, pouco aproveita- 
vaò pera o summo bem onde esta desf al- 
heia: e crescem que daquella hora come 
çavaõ a viver, pois o outro tempo naZ fo- 
ra vida, naõ vendo o mundo, nem suas 
cousas, que fazem merecer, e desmerecer 
á cerca de Deos.n Barros, Clarimundo, 
Liv, II, cap. 28. 

DOÜTRÍNADÕR, s. m. (De doutrina, 
com o suffixo «dor»). O que ensina uma 
doutrina. 

DOUTRINÁL, adj. 2 gen, (De doutrina, 
com o suffixo «aí»). Que pertence, que 
diz respeito á doutrina. 

— Que encerra doutrina. 
— Que explica doutrina. 
—Magistral. — Tom doutrinai. —Ar 

doutrinai. 
— S. m. ant. Livro que contem regras 

e preceitos. — Um doutrinai de confessar. 
— Livro do doutrina, cartilha, cathecis- 

mo. 
DOUTRINALMÊNTE, adv. (De doutrinai, 

com o suffixo «mente». Por meio de dou- 
trina. 

DOUTRINÁNTE, s. m. (De doutrina, com 
o suffixo «ante»). Sacerdote que ensina c 
explica a doutrina. 

DOÜTRINÁR, v. a. ('De doutrina). En- 
sinar, instruir alguém, principalmente nos 
dogmas da religião, e nos pi-eceitos da 
moral. — (íAquella parte da vinha do Se- 
nhor, fezeram muyto nella, como he fácil 
acrecentar ao bem começado, com tudo per 
suas próprias cartas nos consta de quan- 
to mor momento foy hum só Christam: que 
o paáre aqui doutrinou mais particular- 
mente, pera aquella christandade se não 
perder de todo nas grandes perseguições, t» 
Lucena, Vida de S. Fi ancisco Xavier, cap." 
1. — «.Porque ja ao tempo da data da car- 
ta estaua feyta huã parte do edificio, e po- 
uoada de moços, que se começauam a criar, 
e doutrinar com esperanças de grandes 
proueitos espirituais de toda aquella ter- 
ra. Seguiose apos tanta caridade, e esmo- 
la muyta limpeza, e honestidade.* Idem, 
Ibidem, cap. 5. — «.E assi andam n'um 
perpetuo mouimento doutrinando, e bau- 
tizando, j)ondo-os, econseruandoos em paz, 
ajudandoos a morrer, espreitando a idola- 
tria, introduzindo os costumes christãos sem 
auer espaço pera se deterem em cada lugar 
somente hum dia.d Idem, Ibidem, Liv. v, 
cap. 14. — «O Oouernador pôs o negocio 
em conselho, cuja reposta foy que ao Rey 
se dissesse claramente, que elle Gouernador 
nam estaua pera se encarregar de mais 
que de lhe dar quem o doutrinasse que- 
rendo receber nossa santa fé; mas nam 
ajuda d'armas contra os lieys vizinhos, 
se por este, ou outro algum respeito rom- 
pessem guerra entre si.* Idem, Ibidem, 
Liv. VI, cap. 1. 

Figuradamente: Amansar. —Doutrinar 
homeJis, cavallos, cães, etc. 

DOUTRINÃVEL, adj. 2 gen, (Do dou- 
trina, como suffixo «avel»). Capaz, susce- 
ptível de ensino e doutrina, dócil á dou- 
trina. — São gentes doutrinaveis. 

DOUTRINÁRIO, s. m. (Do doutrina, 
com o suffixo «ario»). Padre ou clérigo 
secular da doutrina christã. 

— Termo Politico introduzido no tem- 
po da Restauração Franceza. Homem po- 
litico cujas idéias, subordinadas a um 
conjuncto de doutrinas, eram semi-libc- 
raes, o semi-conservadoras. 

DOUTRINÉIRO. Vid. Doutrinante. 
DOUXÉLO. Vid. DOCHÉLO. 
DOVIDA. Vid. DUVIDA. 
DOXOLOGÍA, s. f, (Do grego doxos, 

gloria, e logos, discurso). Termo de Li- 
thurgia. O ultimo versiculo d'um hymno; 
hymno em honra da Trinda lc: corres- 
ponde na missa grega ao cântico latino 
Gloria in excelsis, ou patri, 

DOZAÃO. Vid. DOZAVO. 
DOZÁVO, s. m. (De doze, e avo). A 

duodecima parte do qualquer unidade. 
DÚZE, adj. num. card. (Do latim duo- 

decim). Numero par, composto de duas 
vezes seis, ou do uma dezena e duas uni- 
dades.—<íE porende quando alguumpiam 
quer seer Almocadem, ha de fazer desta 
guisa, llade vir primeiramente aos Adays, 
e mostrar-lhes quaees razooens teem, per- 
que o mereça de seer, e estonce devem cha- 
mar doze Almocadeens, e fazellos jurar, 
que digam a verdade, se aquel, que quer 
seer Almocadem, he homem, que haja em 
sy estas quatro cousas: a primeira, que 
seja sabedor de guerra, e de guiar os que 
com elle forem: a segunda, que seja es- 
forçado pera cometer os feitos, e esforçar 
os seus: a terceira, que seja ligeiro, ca 
esta cousa convém muito ao piam pera 
poder alconçar o que de tomar houvesse, t 
Ordenações Aífonsínas, Liv. i, Tit. 66, 
§ l.-r-(í Trazendo logo o gado que auiam 
de dar a hum escampado fora da aldea, 
contra a praia, onde estauam juntos os 
doze homens que foraõ com Diogo fer- 
nandez, que andaua naldea vendo os cur- 
raes, escolhendo o gado que lhe parecia 
bom, (& dalli o mandaica ao lugar do res- 
gate. O qual acabado começaram de ca- 
minhar perá praia, leuando o gado con- 
sigo, (& ja hum pouco alongados da aldea 
veo hum negro com alguns carneiros, a 
tenção de resgatar, o qual parece que 
mandou o spirito maligno, pera se orde- 
nar o triste caso que aconteceo, porque 
dentrestes doze hum delles per nome Oon- 
çalo homem, parente de loaZ homem cui- 
dando que fazia negocio porque os negros 
ficarião mais seguros na nossa amizade, 
dixe aos outros que tomassem aquelle ne- 
gro, A- que o leuassem a dom Francisco 
dalmeida, peraque o vestisse, & lhe desse 
algumas peças, com que se tornasse con- 
tente pera a aldea, que isto seria causa 
de resgatarem sempre de milhor vontade 
com as nãos que allt viessem ter, o qtte 
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parecendo bem aos outros lançaram, mão 
do negro, o qual venãosse preso deu dous 
IradoSj a que da aldea acudiram alguns 
dos negros.» Damiào de Goes, Chronica 
de D. Manuel, Part. ii, cap. 43.—aElles 
se partiram de Cochim pero o Regno, 
Gonsalo de sequeira com todalas nãos de 
sua capitania saluo a de Emanuel da cu- 
nha que se perdeo como fica dito, dè Duar- 
te de lemos com quatro nãos em capitania 
por si, onde chegaram todos a saluamento 
neste anno de doze, excepto Oonçalo de 
sequeira que inuernou em Moçambique, & 
em laneiro do anno de Mil, & quinhen- 
tos, <è treze entrou no porto de Lisboa onde 
alguns dias depois de sua chegada o mat- 
tou hum bombardeiro da sua nao, Geld-ires 
de naçad, por lhe ter embargado o soldo, 
(& não conszntir que lho pagassem os of- 
iiciaes dos almazens.D Idem, Ibidem, Part. 
III, cap. 15. — «.E delRei Liheno huma 
filha de doze annos, que excedia em to- 
dalas perfeições ás que Melinor de homem 
tinha.D Barres, Clarimundo, Liv. ii, cap. 
14. — «Sus, amigo, seguime, que eu em 
companhia destes quero ir, ou remediar 
seu mal: e apercebendo-se mui bem com 
sua escada, e escudo, subio doze degráos, 
6 alli lhe faltou tamanha fraqueza nas 
pernas, que cahio abaixo, e veio dar con- 
sigo em ElRei Brialpe, que ainda nao 
subira mais de oito degráos, e juntamen- 
te vieraõ ambos a terra taõ mortos como 
os outros.D Idem, Ibidem, cap. 2õ. 

Ja por seu Rey cntâo enreata a lança 
Co mais ouaado, & forto em compctcncia 
Não tendo inda doze annos bem perfeitos, 
Empreude ja famosos, & altos feitos. 

COBTE REAL, KAUF. DE SErOLV. ,C. Vi. 

Outro também dos doze em Allemanlia 
Se lança, e teve um fero desafio 
Cum Germano enganoso, que com manha 
Não devida o quiz pôr no extremo fio. 

cAM.,i,us., c. vr, est. G9. 

Bem v6s como se vosto c faz ornado 
Bo'o largo cinto d'ouro, que estellantes 
Animaes doze traz aíligurados, 
Aposentos de Phebo limitados. 

IDEM, iBmEM, c. X, est. 87. 

— (lOs MatUematicos pera mostrarem 
as cousas do ceo, tem na mão huã esphe- 
ra de pão, que acerta ás vezes de ser de 
aros de peneyra: & alli estã mostrãdo a 
linha equinocial, o zodiaco com os doze 
signos, cada hum de trinta grãos em cd- 
primento, & doze em largura, os j)olos 
arctico <& antarctico, o eyxo, cfc os circu- 
los, com as mais cousas do ceo.v Heitor 
Pinto, Dialogo da Verdadeira Phylosophia, 
cap. 4. —(íOs naturaes Canarins delia lhe 
chamam Tis Vari, que quer dizer trinta 
aldeias, por serem tantas as que esta Ilha 
tem, que todas, leuuado Deos, são hoje 
povoadas de Christãos, e repartidas por 
doze, ou quinze Freguezias. Viveo este 
Cufo Adelcan até os os annos de 1505. i> 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. x, 
cap. 4. 

Fallando de pessoas reinantes, usa-se 
algumas vozes em logar de duodecimo. 
— Carlos doze. 

DOZÊNO, adj. (De doze, com o suffixo 
«eno»). Duodecimo. 

— Termo de fabricante de pannos de 
Iri. Que tem mil e duzentos fios de or- 
didura. 

f DRABA, s. f. Termo do Botanica. 
Genero de cruciferas, a maior parto dei- 
las sendo alpinas.—Drava verna. A esta 
especie também algumas vezes se dá o no- 
me de pilosella. 

t DRACÉNA, s. f. (Do latim draca^na). 
Termo d'Antigüidade. A femea do ani- 
mal fabuloso que se chamava dragão. 

t DRACENÂCEAS, s./. pl. (De drace- 
na). Termo de Botanica. Plantas que se 
parecem com a dragoeira. 

DRÁCHMA, s. f. (Do latim drachma). 
Termo d'Antiguidade. Pezo grego que 
comparado com o systema actual de pezos 
e medidas, correspondia a tres grammas e 
vinte e quatro centigrammas. 

— Moeda grega, de prata, no valor de 
cento e vinte reis, aproximadamente, do 
nosso dinheiro. 

— Termo de Pharmacia. Nos antigos 
pezos de botica, era synonymo de oitava, 
ou oitava parte da onça. 

f DRAGÍNA, s. f. (De dracena). Sub- 
stancia organica extraida do sangue de 
drago. 

t DRAGOCÉPHALO, s. m. (Do grego 
dralcon, dragão, e kephalô, cabeça). Ter- 
mo de Botanica. Planta de ornamento com 
grandes flores azues e purpurinas.—Dra- 
cocephalo de Moldavia (dracocephalum 
moldaiium) chamado também cabcça de 
dragão, melissa das Canarias. 

—Dracocephalo virginiano, vulgarmen- 
te conhecido pelo nome do falsa digital. 

t 1.) draconiano. A, adj. (De Dra- 
con, legislador d'Athenas que decretou 
a pena do morte para todos os delictos). 
D'uma severidade excessira, relativamen- 
te ás leis.—Codigo draconiano.—Leis 

t 2.) draconiano, a, (Do grego dra- 
kom, dragão). Termo de Zoologia. Que 
se parece com um dragão. 

DRACONÍGENA, adj. Termo de Poesia. 
Que nasceu de um dragão.—Draconigena 
cidade, Thebas, que os poetas fingem ter 
sido fundada por Cadmo com auxilio dos 
guerreiros nascidos nos dentes dum dragão. 

t DRACONÍNA, s. /. Termo de Chimi- 
ca. Dracina. Vid. esta palavra. 

-j- DRACONÍTA, s. /. (Do grego dralcon, 
dragão, e afinal oita», que, em Geologia, 
indica um fóssil. Termo de Geologia. Pe- 
dra rolada; polypeiro fóssil. 

f DRACONTIASE, s. f. (Do grego dra- 
kon, nome dado ao dracunculo, o a final 
medica ase). Termo de Medicina. Mo- 
léstia muito freqüente na África, na Asia 
e na America, sobretudo entro os escra- 
vos, e causada pelo dracunculo. 

DRACÔNTICO, A, adj. (Etymologia de 
dragão). Termo d'Astronomia. Que tem 
relação com o núcleo da lua. —Mez dra- 
contico, espaço de tempo em que a luaj 
partindo seu núcleo ascendente, chamado 
cabeça do dragão, emprega em voltar ao 
mesmo ponto. A revolução da lua coffl 
relação ao seu núcleo ascendente. 

t DRAGONTÍSOMO, s. m. (Do grego 
drakon, e sdma, corpo). Termo d'Anato- 
mia. Genero de monstros, assim chama- 
dos porque apresenta analogia com a dis- 
posição dos pequenos reptís iguanianos 
denominados dragões. 

DRAGONTOCÉPHALO, A, adj. (Do grego 
drakon, c kephalô, cabeça). Termo de 
Zoologia. Que tem uma cabeça de dra- 
gão. 

DRACUNCULO, s. m. (Do latim dracun- 
culus). Termo de Zoologia. Peixe do gO' 
nero callionymo, chamado também dra- 
gãosinho, ou pequeno dragão. 

— Lombriga oxi verme filiformo que 
30 aloja no tecido collular dos membros 
inferiores, principalmente, conhecido tam* 
bem pelo nome de vea de Medina. 

—Termo do Botanica. Nome especifico 
d'uma artemizia. 

— Grande serpentaria. 
— Dracunculo hortense. Estragão. 
—Dracunculo dos prados. Espirradeira- 
DRAGA, s. /. (Do inglez drag). Argola» 

pela qual se passa corda, com que se ata 
alguma cousa. 

— Especie do pá curva, formada por 
uma bolsa ou tremonha quadrangular do 
chapa de ferro forte, cuja face ante- 
rior o levantada, o a face posterior mw 
nida d'um alvado que recebo uma man- 
gueira de páo muito comprida; a direc- 
ção d'csta mangueira fôrma com o fundo 
da draga um angulo muito agudo, de ma- 
neira que o operário, collocado n'ura bar* 
CO, e, puchando-a para si, possa facilmente 
fazel-a entrar no solo, e removel-a carre* 
gada. Este instrumento servo para tirar 
dos rios ou dos portos as areias, o casca- 
lho, o barro, assim como a vasa, as iW" 
mundicias, etc. A draga é também muito 
empregada na limpeza dos poços, no 
presta muitos serviços pela facilidade com 
que os desentupe, quando manejada po*" 
um operário hábil. 

f DRAGADO, part. pass. do Dra^r- 
Que foi limpo por meio da draga.— Cd' 
nal dragado. 

DRAGADÔR, A, s. (De draga, cora o 
sufíixo vtdor»). A pessoa qtie se occupa 
principalmente em dragar, ou de pescar 
ostras, marisco, peixe, etc., por meio da 
draga. — Um dragador perito na 
arte. 

— Barco que leva uma machina pró- 
pria para dragar, para limpar um fundo 
de rio, de porto, etc. 

— Adj. Barco dragador. , 
— Epibarcação normanda destinada ' 

pesca do bacalhau, do harenque. 
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t DRAGÁGEM, s. /. (De draga). Ope- 
ração analoga á que se emprega para des- 
entulhar, ou desontupir, mas applicada 
a matérias mais consistentes, taes como 
as areias compactas, o barro endurecido 
e as rochas friaveis. 

— Opera-se a dragagem, ou á mão, 
com a draga, ou com machinas próprias 
chamadas machinas de dragar, movidas 
por homens, ou por cavallos, ou a vapor. 
Entre outras machinas, cita-se a chamada 
de Veneza, especie de alavanca muito po- 
derosa. 

— Um outro apparelho, do engenheiro 
Bowel, consiste n'um taboleiro vertical 
disposto adianto d'um barco, de maneira 
a formar um obstáculo parcial, o que au- 
gmenta a força da corrente e arrasta ne- 
cessariamente as areias. 

— A dragagem não devo ser exercida 
sobre as costas senão com muita precau- 
ção, afim de não destruir os bancos d'ôs- 
tras. 

dragão, s. m. (Do grego ãrahôn). 
Monstro fabuloso que se representa com 
garras, azas e uma cauda do serpente. 

— Termo de Brazão. Réptil que se re- 
presenta com dous pós, e uma longa cau- 
da, sem azas. 

— Dragão monstruoso, diz-se do que 
não 6 alado, que não tem azas. 

■— Figuradamente: Pessoa de máo gê- 
nio e feia. — Aqudla mídher é um dra- 
gão. 

— Dragão infernal, o demonio, a scr- 
pente-diabo cm que fella a Sagrada Es- 
criptura. 

— Nome d'um estandarte antigo sobre 
o qual estava figurado um dragão. 

•— Dragão derribado, antiga ordem de 
cavallaria, instituída pelo imperador Si- 
gismundo por occasião do concilio de 
Constancio, c da condemnação de João 
IIuss e de Jeronyrao de Praga. 

— Figuradamente : Inquietação, cui- 
dado, remorso, chimera. — Os meus pro- 
fundos desgostos são dragões que me de- 
voram. 

■— Nome dado a uma especie de la- 
garto da índia, munido d'azas membra- 
nosas. 

— Peixe do genero pegaso. 
—' Dragão marino. 
■— Ave da America. 
■— Termo de Astronomia. Constellação 

do hemispherio boreal. 
■— A cabeça e a cauda do dragão, os 

dous pontos em que a orbita d.a Ina cor- 
ta o plano da ccliptica, e perto dos quacs, 
cncontrando-se a lua em conjuncção ou 

opposição, têm logar os eclipses do 
sol ou da lua. Estes dous pontos também 

chamam núcleos. 
_ — Na antiga hippiatrica, ou veterina- 

1*1», nome dado á mancha esbranquiçada 
que se fôrma no crystalino do olho do 
cavallo, quando a cataracta principia a 
formar-se. 
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— Na antiga armada, nome d'uma ca- 
vallaria ligeira que combatia umas vezes 
a cavallo, outras vezes a pó; tinha Coro- 
néis e sargentos como a infanteria, e cor- 
netas como a cavallaria. 

— Dragão volante, meteóro, em que as 
nuvens se apresentam como enroscadas, 
formando a figura de um dragão. Este 
phenomeno ó muitas vezes acompanhado 
de faiscas e um forte clarão que lhe dá 
um aspecto de fogo intensissimo. 

— Antigamente, chamava-se dragão 
volante a uma peça de artilheria de 32 
libras de balas. 

— Plur. Pontos ou manchas que se 
encontram no diamante. 

— Nome dado pelos alchimistas ao sa- 
litre. 

— Dragão mitigado, o mercúrio doce. 
DRAGAR, V. act. (De draga). Limpar 

á draga, ou cora barco dragador. 
— Termo de Marinha. Arrastar o cor- 

dame chamado draga sobre o fundo do 
mar.—Dragar ^lma ancora, procurar apa- 
nhar com a draga a ancora cuja boia se 
perdeu. 

ERÁGAS, s. /. pl. (Do inglez drag). 
Termo Náutico. Barrotes que se pregam 
nos lados dos cachorros, para os conter 
convenientemente sobre o estrado da car- 
reira; os quaes, apoiados por cunhos, os 
acompanham ató entrarem no mar. 

DRAGO, s. m. Dragão 

E verão os cegou 
Que ao do tormento que levou dos pregos, 
Fora miitarlo hum drügo feroz, 
Quuiito mais a lançada. Cre, Ktibi Aroz, 
Que fomos ás lebrea, tomimoa morcegos; 
Esta he minha voz. 

aiL VIC., COMEDIA DB RUBBNA. 

— Dragão, que se levava nas procis- 
sões, com fogo na bocca. 

—■ Sangue de drago, resina avermelha- 
da, adstringente, e medicinal, que se ex- 
tráe das dragoeiras. 

DRAGÕA, s. f. Femea do dragão. 
DRAGOÉIRA, O, s. (De drago, com o 

suffixo «eira). Termo deBotanica. Arvore 
grande e exótica, d'onde se extrae, duran- 
te os calores muito fortes, uma substancia 
resinosa chamada sangue de drago, uma 
especie da qual, a draccena terminalis, 
de Linneo, tem folhas cor de vermelho 
purpura carregado. 

DRAGOMÃNO, s. m. (Do grego dragou- 
manos). Interprete, que os embaixadores 
christãos, residentes na Turquia, costu- 
mam manter junto a si para serem auxi- 
liados nas suas negociações com os minis- 
tros do Grão-Senhor. 

DRAGÕNA, s. f. (Do francez dragon- 
ne), Distinctivo militar, de galão ou do 
metal, collocado sobre o hombro, com 
distinctivos dos postos. Segundo as gra- 
duações, a dragona ó posta sobro o hom- 
bro direito, ou esquerdo, ou cm ambos, 
com canotilhos de major inclusivó para 
cima. A dragona dos officiaes inferiores 

costuma ser do lã, panno ou metal, com 
franja ou sem ella. 

t DRAGONÃDO, A, adj. (De dragão). 
Termo de Brazão. Animaes dragonados, 
aquelles a que se ajunta uma cauda ou 
azas de dragão. 

DRAGONARIO, s. m. (Do latim draco- 
narius). Soldado romano porta-bandeira, 
cuja insignia era um dragão. 

DRAGONÊTE, s. m. Termo de Brazão. 
Figura d'uma cabeça de dragão, tendo a 
bocca aberta, mordendo ou tragando al- 
guma cousa. 

DRAGÜNÍSTICO. Vid. Dracontico. 
DRAGONÍTA, s. f. Pedra preciosa, quo 

Plinio e Solino dizem so encontra na ca- 
»beça do dragão. 

DRAGONTÉA, s. /. Ilerva. Vid. Ser- 
pentina. 

DRAGONTÍNO, A, adj. Que pertence ao 
dragão, ou é proprio d'elle. 

DRAGUÍNHO, diminutivo de Drago. 
Inda elle ca nào passou 
Draguiaho T&stodohwcrsx\ y. 
A torta que me cliamou, 
Primeiro me nomeou, 
E de contino m'accu3a. 

GIL VIC., COMEDIA. DE HUBENA. 

t DRAÍN, .V. m. (Do inglez drain, fos- 
so de esgoto). Termo de Agricultura. Fos- 
so de drainagem. Tubo de barro cozido, 
com uma solução do continuidade por 
cima, servindo para receber a agua na 
operação da drainagem. 

t DRAINAGEM, s.f. (Dedrainar). Ter- 
mo de Agricultura. Arte de enxugar as 
terras demasiado humidas e alagadiças, 
por meio do regueiras ou sargetas sub- 
terrâneas, e guarnecidas interiormente do 
pedra, tijolos, telha, etc. Este traballio ó 
muitas vezes substikiido pelos drains (Vid. 
esta palavra). 

DRAINADÕR, s. m. (Do tliema draina, 
de drainar, com o suííixo «dor»). O que 
opera uma drainagem. 

— Drainam-se as plantas contidas cm 
vasos ou em caixas, lançando no fundo 
d'e3te3 vasos cascalho ou areia graúda. 

t DRAINAR, V. act. (Do inglez to drain, 
filtrar, esgotar, etc.). Termo do Agricul- 
tura. Fazer correr a agua superabundan- 
te de um terreno por meio do tubos fu- 
rados por cima ; e collados aproximada- 
mente a um metro de profundidade com 
uma inclinacão sufficicnto para facilitar o 
escoamento das aguas quo convergem 
para este systcmadocanalisação.— Drai- 
nar um pantano. 

DRÂIVA, s. /. 1 L^ermo Marítimo. Vóla 
de brim, chamada também véla de 7'é, 
quo enverga na carangiieja do mastro do 
ré, e cassa na retranca; ó diversa da 
vóla grande latina, que enverga c cassa 
no mesmo logar. 

DRAMA, s. m. (Do grego drama, pro- 
priamente acção, de dram, fazer). Toda 
a peça theatral, quer seja tragiea, quer 
miseja coca.—Os dramas de Shakspeare. 
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— Drama hjrho, ópera. i 
— N'uni sentido mais restricto, peça 

de tlieatro em prosa ou em verso, e de 
um genero mixto entre a tragédia e a 
comedia. — Drama histórica. 

— Os primeiros dramas datam do sé- 
culo xviir. 

— Figuradamente : Serie de aconteci- 
mentos que commovem, que enternecem. 

DRAMADÉIRA, s. f. Escantilhâo com 
buracos proporcionados aos adarmes, ou 
calibres das balas, onde entram os bo- 
tões. 

DRAMÁTICAMÊNTE, adv. (De drama- 
tico, com o suffixo «meute»). De um mo- 
do dramatico, em representação de figu- 
ras, dialogalmente, á maneira de dramas < 
dialogados. 

DRAMÁTICO, A, adj. (Do latim dra- 
maticus). Que diz respeito ao drama; que 
pertenço ao theatro, á comedia, ou á tra- 
gédia. — Arte dramatica. — Obra, com- 
posição dramatica. — Poesia dramatica. 
— O genero dramatico. 

— Artista dramatico, comico. 
— Musica dramatica, a que é própria 

para as peças de theatro. 
— Censura dramatica, aquella que, exa- 

minando as peças de theatro, supprime, 
corrige algumas passagens d'ellas, po- 
dendo mesmo proliibir a representação de 
toda a peça. 

— Mais extensamente: Que commove 
vivamente o espectador, o ouvinte, o lei- 
tor. — Situação dramatica; assumpto dra- 
matico. 

t DRAMATISÁDO, part. pass. de Dra- 
matisar. Reduzido ao estado dramatico, 
á forma de drama. — Existência drama- 
tisada. 

DRAMATISAR, v. act. (Do grego dra- 
matisêin). Tornar dramatico. — Ha pes- 
soas que iêm a monomania de dramati- 
sar a sua existencia á vista de si mes- 
mos. 

t DRAMATURGIA, s.f. (De dramatur- 
go). Arte da composição das peças de 
theatro. jVIaniade compor peças thcatraes. 
É tomada cm sentido ironico. 

DRAMATÜRGO, s. m. (Do grego dra- 
maturgos). O que faz obras dramaticas, 
auctor de dramas. Esta palavra é quasi 
sempre empregada em sentido desfavorá- 
vel, iroijico, jocoso, indicando assim um 
máo auctor. 

DRÁSTICO, adj. (Do grego drastikos, 
que opera, e dran, fazer). 'J'ermo de Me- 
dicina. Que purga energicamente. 

— Substantivam ente ; Os drásticos, os 
pxirgantes energicos, taes como a jalapa, 
a bryonia, a maçã coloquintida, etc. 

DRÁVA. Vid. Draba. 
t DRAVÍDICO, A, adj. (De Dravida, 

nome de um cantão da índia). 1 inguas 
dravidicas, as das línguas da índia, cu- 
jos radicaes nada tem de commum com 
os radicaes sanskritos, e que parece te- 
rem sido os idiomas dos indígenas antes 
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da invasão dos homens que fallavam o 
sanskrito. — O tamul é uma lingua dra- 
vidica. 

DR'CTO, abreviatura manuscripta de 
Direito. 

t DREPANÓPHORO, A, adj. (Do grego 
drepanon, fouce, e phoros, que leva). Ter- 
mo de Antigüidade. Armado de fouce. 
— Carro drepanophoro. 

DRÍADAS ou DRIADES, s. /. plur. (Do 
latim dryades), Vid. Dryadas. 

DRÍÇA, s. /. (Do italiano drizzare, di- 
rigir, endireitar). Termo Náutico. Corda 
de içar, e marear as vélas. — Cortar a 
driça da vela. 

f 1.) DRÍLO, s. m. (Do inglcz to dril, se- 
mear em linha). Instrumento que serve si- 
multaneamente de charrua ede semeador. 

t 2.) DRÍLO , s. m. Grande macaco de 
África, de cabeça preta. 

t DRIMYRRHIZEAS, s. /. (Do grego 
drimus, ácre, e rhiza, raiz). Termo de 
Botanica. Nome dado por alguns botâni- 
cos á família das amomaceas. 

DRÓGA, s. /. Nome generico dos ingre- 
dientes proprios para a tinturaria, chimi- 
ca, pharmacia, etc. — Comprar, vender 
drogas. 

— Mercadorias ligeiras de lã ou seda. 
— Figuradamente : Mentira, falsidade, 

embuf.te. (Do Pérsico drog). — É droga 
tudo o que se afasta da verdade. 

— Dar cm droga, diz-se da pessoa que 
era dotada de bons costumes, e que de- 
pois prevaricou; que desmereceu no con- 
ceito era que era tida, por causa de máo 
compoi-tamento. 

— Cousa de pouca ou nenhuma valia; 
o que é máo no seu genero. — Tendo en- 
viado hom dinheiro, não recebeu em troca 
mais do que droga. 

— Espeeie de jogo usado entre os sol- 
dados, que se joga com cartas: o indiví- 
duo que perde toma sobre o nariz um pe- 
queno bocado de páo fcndido, em fôrma 
de pinça, apertando levemente o nariz de 
modo que não cáia. É a esta pinça que 
dão o nome de droga.—Jogar a droga. 
—Levar a droga. — Ter duas, tres dro- 
gas sobre o nariz. 

t DROGAR, V. n. (De droga). Jogar a 
droga. 

DROGARIA, s. f. (De droga). Commer- 
cio de drogas; os artigos d'este commer- 
cio.—Fazer a drogaria. — Estabelecer a 
drogaria, montar um estabelecimento de 
drogas. 

— Drogaria aromatica, especiarias. 
— Termo de Mar. A pesca e a prepa- 

ração do harenque. 
DROGMÀN. Vid. Dragcmano. 
DROGUÉIRO. Vid. Droguista. 
DROGUÊTE, s. m. (Do inglez drugget). 

Tecido de lã estreito e pouco encorpora- 
do ; alguns são mais cheios e por isso se 
chamam droguetes pannos, droguete rei. 

— Mais modernamente : Estofo tecido 
do lã c algodeão, ou de lã, algodão o seda, 
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ou algumas vezes de seda, cujos fios, for- 
mando os desenhos brecados, inversa- 
mente d'um desenho a outro sem serem 
tecidos no fundo do estofo.—Droguete de 
lã. —Droguete de seda. 

t DROGUETÉIRO, s. m. (De droguete). 
Termo de Commercio. Fabricante de dro- 
guete. 

DROGUÍSTA, s. (De droga). Pessoa que 
compra e vende drogas, especies, tintas, 
etc. 

DROMALÉCTORO, s. m. (Do grego dro- 
mos, curso, e alektor, gallo). Termo de 
Zoologia. — Os dromalectoros, família 
de aves que comprehende os gallinaceos 
corredores. 

DRÜMEDÁRIA,. s f. (Do latim drome- 
darius). A femia do dromedário. 

DROMEDÁRIO, s. m. Espeeie de camelo 
com uma única juba, muito corpolento e 
andador. Este nome provem-lhe da gran- 
de velocidade cora que elle anda mesmo 
no seu passo ordinário. 

t DROMÍA, s. f. (Do grego dròmos, 
carreira, corso). Genero de decapodes 
(crustáceos), tendo por titulo a dromia 
vulgar que se encontra no Oceano e no 
Mediterrâneo. 

— Genero de coleopteros, quasi todos 
europôos, e que, na primavera, se acham 
debaixo das pedras, cascas, etc. 

t DROMORNITHO, s. m. (Do grego 
dromos, carreira, e ornis, ave). Termo de 
Zoologia. Nome generico das aves que 
não são aptas senão para andar e correr. 

t DROMOSCÔPICO, A, adj. (Do grego 
dromos, carreira, e shopein, examinar). 
Termo Didactico. Que ó relativo ao estudo 
da carreira da marcha d'um cursor. 

— Sector dromoscopico, sector munido, 
por baixo, d'ura pequeno bojo que per- 
mitte introduzil-o em qualquer das aber- 
turas circulares da regoa e que serve para 
corrigir rapidamente e sem calculo os le- 
vantamentos e as derrotas ou rumos. 

DRÕNTE, s. TO. Nome d'uma ave que 
se achou na ilha de França e na ilha de 
Bourbon, mas cuja raça parece estar hoje 
extíncta. 

DROPACÍSMO, s. m. (Do grego dropa- 
Icismo, de dropqx, emplasto de pez). Ter- 
mo de Medicina. Applicação d'um em- 
plasto de pcz para arrancar os cabellos; 
evulsão dos cabellos por meio d'este em- 
plasto. 

DROPÁX, s. m. (Do grego dropax, em- 
plasto de pez). Termo de Pharmacia. Es- 
peeie d'um emplasto composto de pez 
e azeite, que serve para arrancar os ca- 
bellos. 

DROSOMETRÍA, s. f. Arte de medir ou 
avaliar a quantidade do orvalho. 

DROSÓMETRO, s. m. (Do grego drosos, 
orvalho, e metron, medida). Termo do 
Phisica. Instrumento simílhante a uma 
balança ordínaria destinado a medir ou 
avaliar a porção do orvalho que se pro- 
duz cada um dia. 
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DRR'T0 e DR'TO. Vid. Dr'cto. 
DRÜDARÍA, s. f. (Do italiano). Termo 

Antiquado. Adultério, ou tracto do amo- 
res illicitos. 

DRÚDO, s. m. (Do italiano). Termo An- 
tiquado. Amásio, adúltero. 

t DRUÍDAL, adj. 2 gen. (De druida). 
Que pertence aos druidas.— Furor drui- 
dal. 

DRUÍDAS, s. m. pl. (Do latim druida). 
Sacerdotes dos antigos Gallos, e Brita- 
nos ; formavam uma corporação e ensi- 
navam a sua doutrina n'um poema de 
Vinte mil versos que nunca se escreviam, 
® que se transmittiam de memória em 
memória. Estes sacerdotes viviam nos 
matos o celebravam os seus mysterios de- 
baixo dos carvalhos, cujas arvores tinham 
cm muito respeito e veneraçüo, por nas- 
cer n'enas o visco, que elles colhiam com 
grandes ceremonias, imaginando que era 
Um dos mais preciosos dons do céo. 

DRUÍDICO, a, adj. (De druida). Que 
pertence aos druidas. — Um altar drui- 
dico. 

DRUÍDÍSMO, s. m. (De druida). Dou- 
trina dos druidas; religião dos druidas, 
os quaes ensinavam que as almas não pe- 
reciam, mas passavam d'umas pessoas 
para outras; e que tinham uma doutrina 
sobre os astros, seus movimentos, a gran- 
deza do mundo e da terra, a natureza 
das cousas, a força e o poder dos deoses. 

DRUIDÍZAS, s. f. píur. Mulheres doa 
druidas. O principal ministério d'estas 
mulheres era consultar os astros, formar 
lioróscopos, e predizer o futuro. 

DRÜPA, s. /. (Do latim driipa). Termo 
de Botanica. ITructo carnoso indehiscente. 
Contendo um caroço, como a cereja, a 
ameixa, o pêcego, etc. 

DRUPACEO, A, adj. (Do drupa). Termo 
de Botanica. Que é da natureza da dru- 
pa. — Puricarpo drupáceo. 

— S. f. Drupaceas, tribu da familia 
das rosaceas, que contém todos os gêne- 
ros cujo fructo é uma drupa. 

t DRUPÉOLO, s. m. (Do drupa). Ter- 
mo de Botanica. Poqiiena drupa. 

t DRUPÍFERO, a, adj. (Do latim dru- 
pa, e ferre, levar). Termo de Botanica. 
Que contém drupas. 

t DROSA, 8. f. (Do allemão ãrüse, 
glandula). Termo de Mineralogia. Cavi- 
dade existente em certas rochas, e tape- 
tada de crystaes. 

DRÚSICO, A, adj. (De drusa, com o 
suffixo «ico»). Termo de Mineralogia. 
Que tem a fôrma d'um rim. 

— Massa pétrea, ou pedregosa tendo a 
fôrma de rim. 

t DRUSIFÓRME, adj. 2 gen. (De dru- 
sa, e fôrma). Termo de Mineralogia. Que 
tem a fôrma d'uma drusa. 

t DRUSILAR, adj. 2 gen. (De drusa). 
Termo de Mineralogia. Que aíFecta a fôr- 
ma de rim. 

DRYADAS ou DRÍADES, s. /. (Do gre- 
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go dryas, de drys, carvalho, e também 
arvore). Termo de Polytheismo greco-la- 
tino. Divindades que faziam a sua habi- 
tação nos bosques, e que ahi presidiam. 

DRYAS, s. f. (Do grego drys, arvore). 
Termo de Botanica. Plantas que crescem 
sobre os troncos dos carvalhos. Perten- 
cem á tribu das rosaceas, contendo os 
framboezeiros, os espinheiros, moranguei- 
ros, potentillos, etc. 

f DREYÍTE, s. f. (Do grego drys, car- 
valho, e a final ite, que em geologia si- 
gnifica um fóssil). Termo de Mineralo- 
gia. Madeira petrificada, que se tem jul- 
gado ser de carvalho. 

t DRYÓPHILO, A, adj. (Do grego drys, 
arvore, e philos, amigo). Termo de His- 
toria Natural. Que cresce ou habita nas 
florestas. 

DÜ, antiga fôrma de Duque, general. 
D'Ú, adv. D'onde. 
DÜA. Vid. Adua. 
DUAL, adj. 2 gen. (Do latim dualis). 

Que exprimo o dnnaX.—Numero dual. 
— S. Terceiro numero na lingua grega 

e em algumas outras, no sanskrito por 
exemplo, que designa dous objectos, que 
se acompanham sempre, como são as 
mãos, os olhos, etc. = Caido em desuso. 

DUALIDÁDE, s. f. (Do dual, com o suf- 
fixo «idade»). Termo de Metaphisica. 
Caracter do que 6 duplo em si.—A dua- 
lidade do ser humano. O numero tres era 
considerado perfeito, em razão de ser 
composto pela unidade e a dualidade. 

— Termo do Grammatica. O caracter, 
o uso do dual. 

DUALÍSMO, s. m, (De dual, cora o suf- 
fixo «ismo»). Termo do Philosophia. Sys- 
tema religioso ou philosophico, segundo 
o qual o universo foi formado e continua 
a existir pelo concurso de dous principies 
egualmente necessários, egualmente eter- 
nos, o consequentemente, independentes 
um do outro. — O manicheismo é um dua- 
lismo. 

— Systcma chimico que, suppondo que 
os saes sejam compostos binarios forma- 
dos pela combiuaçílo d'um ácido e d'uma 
base, todo o corpo composto tem uma dis- 
posição molecular similhante. 

f DUALÍSTA, adj. (De dual). Que tem 
o caracter do dualismo.—O systema dua- 
lista. 

— S. 7)1, O que admitte o dualismo. 
t DDALÍSTICO, A, adj. Termo de Phi- 

losophia religiosa. Que tem relação com 
o dualismo, que tom os caracteres do dua- 
lismo. 

— Termo de Chimica. Que ó relativo 
ao dualismo ; supposição de que todos os 
corpos são binarios. 

DUAN, «. m. Poema dos antigos Bar- 
dos, era que a narração era muitas vezes 
interrompida por muitos episodios e apos- 
troplies. 

f DUARCHÍA, s. f. (Do grego duo, 
dous, e archein, commandar, governar). 
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Termo de Antigüidade. Governo de dous 
reis, como em Lacedemonia. 

DUAS, variação feminina de Dous.   
a-Iluma copa de cristal, que tem o pé de 
prata, e sobre copa dourados com finaleie 
a qual pezava dous marcos e sette onças 
e duas outavas.n Documento de 1347, no 
Corpo Diplomático Portuguez, Tom. i, 
p. 290, publ. pelo visconde de Santarém. 
— sE se algumas molheres, que forem 
achadas no dito pecado, de que forom de- 
gradadas duas vezes, como de suso dito 
he, que devam por esto seer açoutadas, 
segundo esta nossa Ley, quiserem ante dos 
açoutes casar, e tomar maridos lidemos, 
ou entrar por Freiras em alguuns Moes- 
teiros das Religio^es aprovadas, fazendo 
logo profíssom, qual devem; mandamos, 
que sejam escusadas dos açoutes, e que 
vivam nos ditos lugares com seus maridos, 
ou nos Moesteiros, de cujas lieligioZes to- 
marem os avitos; e se despois desto torna- 
rem ao dito pecado, mandamos que moi- 
ram porem. Ordenações Affonsinas, Li\. 
II, lit. 22, § 8. — íK outorgamos, que 
qualqutr do povoo possa acusar taaes mt 
lheres, como estas, e aver a aterça parte 
destas penas, e as duas partes sejam pera 
o Alquaide de Aloor da Cidade, ou Villa, 
ou Julgado, honde esto acontecer, se o hi 
ouver; e nos lugares, honde Alquaide nom 
ouver, sejam essas duas pera os 
Meirinhos, que ham os outros direitos dos 
Meirinhados.t Idem, Ibidem, § 9. — 
(íPero se estas molheres forem achadas, ou 
acusadas, honde Nós com a nossa Corte 
formos, per nossos Meirinhos, e Ofjiciaaes, 
e outras pessoas perante o Corregedor da 
nossa Corte, mandamos, que a terça j>arte 
seja do que acusar, e as duas partes se- 
jam pera as prisodes das nossas cadeas, 
e despesas d'alguuns pobres presos.»Idem 
Ibidem, § 10. — «Direito lieal he argen- 
taria, que significa veas d'ouro, e de jira- 
ta, e qualquer outro metal, os quaaes todo 
homem jtoderá livremente cavar em todo 
lugar, com tanto que ante que o comece a 
cavar, d'entrada pague a Elliey oito scro- 
pulos d'ouro, que vallem tanto, como huma 
coroa d''ouro cada huum; e aallem destes 
oito scropulos d'ouro, que assy há de pagar 
d entrada, por assy cavar qualquer metal, 
aquelle,que cavar ouro,por seer em sy mais 
nobre, e mais excellente metal, que outro ne- 
nhuum,pagará mais em cada huum anno ao 
dito Senhor sete scrojiulos d'ouro ; e quando 
qualquer outro metal, que nom seja ouro, 
cavar, pagará em cada huum anno huma 
libra de quatorze onças; e aalem desto 
pagará mais a ElEey de todo metal, que 
purificar, duas dizimas, se o dito metal 
for cavado em terra d'ElRey; e seendo 
cavado em terra, que seja d'cUguã priva- 
da pessoa, pagará ao dito /Senhor Rey 
huma dizima, e outra pagará ao Senhor 
da terra, e toda a outra maioria será da- 
quelle, que o houver cavado.n Idem Ibi- 
dem, Tit. 24, § 2G.—dSe a neta, ou bis- 
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neta ãecendente primeiramente de harom, 
ou qualquer outro ãecendente de cada huã 
dellas por linha lydema ficar herdeira em 
solido do finado sem outro herdeiro, averá 
essa neta, ou bisneta a meetade da heran- 
ça, e ElRey a outra meetade; e se forem 
duas netas, ou mais sem outros herdeiros, 
ellas averam os dous terços de toda a he- 
rança, e ElRey averá o mais, que he 
huum terço.Idem^ Ibidem, Tit. 28, § 17. 
— «Se a Madre ficar herdeira do finado 
em solido, essa Madre averá o terço, e El- 
Rey todo o mais, que seram as duas par- 
tes.D Idera, Ibidem, § 20.— a Se ficarem 
com sua Madre duas filhas, ou mais, 
ou netas, ou bisnetas decendentes per li- 
nha lydema mascolina, essa Madre suce- 
derá a sexta parte, e as ditas filhas, ou 
netas, ou mais averám os dois terços, e 
ElRey haverá o mais, que ficar, que he o 
sexto.D Ibidem, § 21. — «Ê se per morte 
do finado nom ficar outro herdeiro, se nom 
a irmaa da parte da Madre, essa irmaã 
iierdará a sexta parte, e ElRey todo o 
mais; e se forem duas irmaãs, ou mais, 
lerdarom huum terço, e ElRey o mais to- 
do.t Ibidem, § 26. — «Segundo Direito 
dos Mouros, o marido herda a molher per 
esta guisa; a saber, quando por morte da 
'molher fica o marido, e huã filha, essa fi- 
lha herdará a meetade da herança de sua 
Madre, e o marido herdará a quarta par- 
te, e ElRey a outra quarta parte: e se 
per morte da dita molher ficarem duas 
filhas, ou mais com esse marido, essas fi- 
lhas herdaram as duas partes de toda a 
herança de sua Madre, que som oito qui- 
nhooens, e da outra parte o dito marido 
herdará tres quinhooens, e ElRey herdará 
o mais, que sobejar de toda a herança, 
que parece seer huum dozaao delia. r> Ibi- 
dem, § 35. — «5è per morte da dita mo- 
lher ficarem huã neta, ou duas, que sejam 
filhas de filho barom, ElRey socederá a 
tamanha parte com essa neta, ou netas, 
como com o marido: a saber, o marido 
herdará a quarta parte da herança, e huã 
neta a meetade, e ElRey averá o mais; 
e se forem duas netas, ou mais, averom 
ellas os dous terços da herança, e o ma- 
rido a quarta parte, e ElRey averá o 
mais.D Ibidem, § 60. — Outro si teemos 
por bem, que cada huum do Povoo possa 
acusar os Judeos, que^contrautos usurei- 
ros fezerem, pera averem aquella pena, 
que he posta na nossa Ley ante desto fei- 
ta contra os usureiros; e esse acusador 
aja a terça parte daquello, que provar, e 
as düas partes sejam pera a prol Comu- 
nal da Villa, honde os contrautos forem 
feitos: salvo se o devedor quiser acusar o 
dito creedor, e provar, que o dito contrau- 
to foi usureiro; no qual caso Teemos por 
bem, que a divida assy do principal, co- 
mo da usura seja todo em prol do dito 
devedor, assy como na nossa Ley feita 
ante desta he contheudo.t Idem, Ibidem, 
Tit. 98, § 1.—íTemperança edeligencia 

sam duas minas de bens; e preguiça he 
a si mesma pesada e trabalhosa; sem tra- 
balhar, he hum mar onde se funde tudo.y> 
D. Joanna da Gama, Ditos da Freira, 
p. 61. 

Duas mil contradições 
tem qualquer contentamento, 
e estas imaginações 
magoam o pensamento. 

IDEM, IBIDEM, p. 107. 

— «E como a elles chegasse o Portu- 
guês, & visse que falauam ambos a lin- 
goa Italiana, o hum. por ser sua natural, 
o outro pola ter acquerida por antigua 
conuersação, que tiuera em Italia, saudou 
os cortesmente na mesma lingoagem. E 
elles lhe responderam, & fizeram aquMla 
cortesia, a que elle com a sua & còsigo 
mesmo os obrigaua, rogandolhe que se as- 
sentasse, & lograsse daquella deleytosa 
floresta cxiherta duas viçosas & crecidas 
cruas.y> Heitor Pinto, Da Vida Solitaria, 
oap. 1. — «Por duas cousas, disse Dra- 
musiando, te commetti o que tu engeitas, 
uma, que minha condição he escusar mal 
onde é mal empregado, a outra, que me 
não sei contentar de nenhuma victoria on- 
de ha pouca defensa; mas pois que tu 
julgas isto ao reves da vontade, com que 
t'o digo, aguarda. Primalião, que com 
aquella braveza o viu, começqu-se de de- 
fender o melhor que pôde, que pera o of- 
fender outro repouso lhe era necessário.» 
Barros, Clarimundo, cap. 10. — «Entaõ 
lhe contou tudo o que tinha passado com 
Orjaque, e que por tanto, nad punha cul- 
pa áquellas Senhoras, que erad por seu 
máo conselho governadas. Desta maneira 
razoavaõ estes Cavalleiros bem innocentes 
das duas irmãas, que os estavaõ esprei- 
tando por entre humas portas d'outra ca- 
mera, que dava naquella, e depois que 
ouvirad o fim desta pratica, e que toda 
era em seu favor, ficaráõ mui satisfeitas: 
que tinhad visto parte das obras de Flo- 
ramhel, e Panflores, e estáváu já incli- 
nadas a elles, sabendo que todos tinhaô ra- 
zaõ, e parentesco com Clarimundo: e com 
este contentamento ataviaraõ-se mui apos- 
tamente, e vieràS-nos visitar mostrando- 
Ihes grande gasalhado.y> Idem, Ibidem, 
cap. 24. 

Assi passando aqiiellaa regiões. 
Por onde duas vezes passa Apollo, 
Dous invernos fazendo, e dous verões, 
Em quanto corre d'um ao outro pollo; 
Por calmas, por tormentas e oppressões, 
Que sempre faz no mar o irado Kólo, 
Vimos as Urzas, a pezar de Juno, 
Banharem-se nas aguas de Ncptuno. 

cAM., Lus., c. V, est. 15. 

— «As cousas que deixo entregues ao 
Governador Nuno da Cunha, são as se- 
guintes : Seis Galeões, seis Caravellas, 
oito Galés reaes, quatorze Galeotas, e 
cento e duas Fustas, e Bargantins com 
toda sua munição, {Ármada que nunca 

Principe teve toda sua própria.) Deixei 
em Goa cincoenta pipas de polvora de 
bombarda, e duas de espingarda. Ein 
Chaid quinze pipas de polvora de bombar- 
da, e duas de espingarda. Em Cochim 
trezentos quintaes de polvora. Em Cana- 
nor vinte pipas de polvora de bombarda, 
e duas de espingarda.■» Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. vi, cap. 7.— «Senhor, 
Cochim e Goa são duas fortalezas as prin- 
cipaes da índia, e quasi iguaes: estando 
Pero Mascarenlias em huma, e eu em outra, 
eram dous Papas em Roma, e fora causa 
de nunca se deslindarem estas differenças, 
e de muitas mortes de homens, e de perecer 
muito o serviço de V, A. e a prova disto 
he, que em nenhuma fortaleza deixei tal 
regimento, antes mandei aos Capitães que 
o recolhessem, e lhe fizessem muita honra, 
porque não tinha receio de em nenhuma 
outra se fazer máo recado, senão nesta.d 
Idem, Ibidem, cap. 8. — «Dei a Fran- 
cisco de Sá o que foi ordenado por elle 
mesmo, com os do Conselho, dous GaleZes, 
duas Galeotas, duas Caravelas, e sinco 
Bargantins: e eu pera o melhor aviar lhe 
dei esse Galeão pera elle lá desfazer, e 
da madeira fazer a jortaleza da Sunda, 
com o taboado os sobrados, e com a pre- 
gadura, e pera isso foi primeiro visto 
por Christovão de Sousa, que o mandou 
correger em Chaul, e pelo mestre, e offi- 
ciaes da ribeira, que todos affirmáram 
poder mui bem servir aquella jornada ; e 
eu lhe mandei dizer, que não mettesse 
mais que lastro, e servidores, pera lhe 
darem á bomba, se cumprisse; e se o so- 
brecarregou, que cidpa tenho eu?» Ibi- 
dem, Liv. VI, cap. 8. — «Aquiperto da 
Cidade havia hum campo de duas léguas, 
que ainda depois de nossa entrada na ín- 
dia era todo cheio de sepulturas com 
aquellas pedras redondas á cabeceira, co- 
mo se costuma em muitas partes do nosso 
Portugal, ou em todo.y> Idem, Ibidem, 
Liv. VIII, cap. 6. — «Hum pouco affas- 
tada da agua, e a face que daquella par- 
te apparecia, era cercada de: huma for- 
mosa tranqueira de mastros muito grossos 
de duas faces com seus entulhos, e tres ba- 
luartes de pedra. D Idem, Ibidem, cap. 12. 

— Plirase Nautica. Conter a amarra 
entre duas aguas, prender pelo prolonga- 
mento d'ella, á maneira do boias, alguns 
barris estanques, a fim de a preservar de 
ser cortada quando o fundo ó máo. 

DUBADÔR, s. m. Termo Antiquado. 
Concertador. — «Porque nossa teençom 
sempre foi, e he com a graça de Deos 
tolher, e arredar a conversaçom d'antre 
os Chrisptaôs, e os Judeos, quanto bem 
podermos por serviço de Deos, e prol dos 
tiossos Regnos, estabelecemos por Ley, e 
mandamos, que Judeos nom entrem em 
casa de nenhuuã molher d'Oordem, ou 
viuva, ou virgem, que per sy em suas ca- 
sas vivam, nem em casa de molher casa' 
da, nom seendo hi seu marido; e se al- 
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guãs cousas ■ com ellas ouverem de fazer, 
e arrecadar, que lhes foliem na rua, ou 
aa porta de suas casas, honde ellas vi- 

ou moram, e nom entrem em suas 
casas, nem tomem com ellas outra conver- 
iaçom, salvo se for Físico, ou Celorgiam, 
ow -Alfaiate, ou Ãlvane,ou Bubadores de 
'''oupa velha, e Tecelaaens, e Beesteiros 
^ laã, e Pedreiros, e Carpinteiros, e 
^oreiros, e Braceiros, c d'outros alguuns 
Qfficios, que sejam taaes, que se nom pos- 
sam fazer, se nom per espaço d'alguum 
^^npo- porque taaes como estes manda- 
""'s, que possam entrar em suas casas 
P^ra lhes darem, e fazerem aquelo, que 
lhes mesterfor, t faliar com ellas, posto 
que comsigo nom levem homeens Chris- 

: e se for mercador, ou outro alguum 
d alguuma condiçom tal, que aja d'arreca- 
^'^r alguma cousa d'alguma Chrisptaã, 
""Andamos, que possa hír a sua casa, com 
ianto que estem hi presentes huum, ou dous 
homeens, ou molheres Chrisptaòs: e o que 
o contrairo fezer polo primeira vez, e se- 
gunda pague esse Judeo cinquoenta mil 
libras, e sejam as duas partes per a o acu- 
sador, e a terça parte pera nós; e pola 
terceira vez seja aqoutado publicamente, d 
Ordenações Affonsinas, Liv. ii, Tit. 67, 
§ 1. 

dubiamènte, adv. (De dúbio, com o 
®uffixo «mente»). Com incerteza, ou per- 
plexidade, duvidosamente. 

DUBIEBADE, s. f. (Uo latim (íuJieías). 
Ouvida, incerteza; hesitação no que se 

no que se pensa, ou depõe. 
_ Dúbio, a, adj. (Do latira duhius). Du- 

vidoso, incerto. — Dúbia mesa, dizia-se 
mesa de luxo, em que abundavam as 

Iguarias em grande quantidade e varie- 
dade, deixando muitas vezes perplexo 

convidado sem saber de qual d'ellas 
deveria primeiro lançar mão. 

. DUBITAÇÃO, s. f. (Do latim duhita- 
tione). Termo de Rlietorica. Figura de 
pensamento pela qual o orador parece he- 
sitar entre grande numero de palavras, 
®iuito3 partidos a tomar, muitos sentidos 
^ dar a uma acção. 

— Acção do pôr em duvida. 
t DUBITADÔR, s. m. (Do latim dubi- 

tator). O que tem o habito de duvidar, 
^ue é sceptico. 

DUBITATÍVAMÈNTE, adv. (De dubita- 
"vo, com o suíBxo amente»). De um 
'''lodo dubitativo, com perplexidade, du- 
vidosamente. 

DUBITATÍVO, A, adj. (Do latim duhi- 
^^tivus). Termo do Grammatiea o de Lo- 
Sica. Que exprime a duvida. —Conjunc- 
^ dubitativa.—Proposição dubitativa. 

DUBITAVEL, adj. 2 gen. (Do latim du- 
^^tabilis'). Do que se pôde duvidar, que 
® susceptível de duvida. 

DÜBLO, antiga fôrma do Dobro. 
DUBRÂDO, part. pass. de Dobrar. Em 

^obro. = Antiquado. — « Outro sy porque 
he dito, que em alguuns lugares, tam- 

bém nos lugares per que nos andamos, co- 
mo nos outros lugares do nosso Senhorio, 
nom temendo Deos, nem Justiça tempo- 
ral, atrevendo-se em taes usos e custumes, 
de que ataa aqui uzarom, induzem per 
afaagos e per outras maneiras alguumas 
molheres virgeens, e viuvas, que vivem ho- 
nestamente, pera fazerem com ellas mal- 
dades de seus corpos : Teemos por bem, e 
Mandamos de conselho dos sobreditos, que 
aquelles que daqui enãiante este federem, 
casem com essas molheres, se ellas quizerem, 
e elles forem taaes, que sejam convenhaveis 
pera cazar com ellas; e se per ventura elles 
com ellas nom quiserem casar, dem-lhe do 
seu tanto, per que possam aver casamento 
convenhavel: e esto meesvio se faça, quan- 
do ellas nom quizerem cazar com elles; e 
o casamento seja dado a essas molheres, 
como parecer aguisado a nós, ou aas nos- 
sas justiças dos lugares, hu esto aconte- 
cer. E se esses, a que for mandado que 
dem esses cazamentos, os nom derem ao 
tempo, que lhes for posto per nós ou per 
nossas justiças, se beens ouverem, sejam 
constrangidos logo per nós ou per nossas 
justiças, pera pagarem esses cazamentos 
dubrados; e se beens nom ouverem, e fi- 
dalgos forem, percam os maravidis, que 
de nós ou de rico homem teverem, e sejam 
deitados fóra da terra; e se nom forem 
fidalgos, sejam açoutados per toda a Vil- 
la, e deitados fóra da terra pera sempre.yt 
Ordenações Aífonsinas, Liv. v, Tit. 9, § 1. 

DUBRAR, antiga fôrma de Dobrar. Vid. 
esta palavra. 

DUüADO, s. m. (Do latim ducatus). Di- 
gnidade de duque. 

— Estado do duque. — «.Este por sua 
grande humildade foy chamado cão, & por 
seo valor succedeo no ducado de Veneza. 
Pello contrario Orfato Justiniano homem 
de letras, & animo generoso Embayxador 
do mesmo Senado a ElRey Fernando de 
Nápoles, que pelo mão animo que contra 
os Venezeanos tinha, não fazia delle a 
conta que merecia.r> Francisco Rodrigues 
Lobo, Corte na Aldêa, Dial. 4. 

— Moeda estrangeira, d'ouro, cujo va- 
lor varia de 1:700 a 2:100 réis, segundo 
os paizes onde circula. 

— Lucado de prata, moeda que vale, 
aproximadamente, metade do ducado de 
ouro. 

DUCÁL, adj. 2 gen. (De duque, sub- 
stituindo o q por c, com o suflixo «ai»). 
Que pertence a um duque, que é proprio 
a um duque.—Manto ducal.— Coroa du- 
cal, a que era aberta o guarnecida com 
oito folhas ou fiorões. 

— Os palacios ducaes. 
— A dignidade ducal, a que antiga- 

mente se concedia a um doge. 
DUCATÃO, s. m. Moeda de ouro, de 

Castella. Valiam 30 e 40 mil róis, no tem- 
po de D. Sebastião, os mandados cunhar 
por este monarcha, por occasião d'ir vi- 
sitar seu tio Pliilippo II, a Guadalupe. 

— Ducatão de prata, ducatão de Ve- 
neza, de Ilollanda. Era marcado como 
o ducado do ouro. 

DUCATELLA, s. /. Moeda de Alexan- 
dria, que valia de? medinas. 

DUÇÃO, s. m. Termo Asiático. Quin- 
ta, casa de campo em Malaca. — cE o 
campo Beitam leixarão feito em poma- 
res com algumas casas ao modo das nos- 
sas quintãas, ás quaes elles chamão à\i- 
ções, onde em certos tempos do anno cos- 
tumauão levar suas molheres a folgar.* 
Diogo do Couto, Décadas, II, Liv. vi. 

DÜCTIL, adj. 2 gen. (Do latim ducti- 
lis). Termo de Metallurgia. Que pode ser 
estendido ao martello, á fieira, sem se 
quebrar.— O ouro é o mais ductil de to- 
dos os metaes. 

— Scena ductil, entre os romanos, sce- 
nas corrediças, que se movem como as 
dos nossos theatros. 

DUCTILIDÁDE, s. /. (De ductil). Qua- 
lidade do quo ó ductil.— Fibras, membra- 
nas que conservam a sua ductilidade. 

A ductilidade do ouro ó tal, quo, com 
uma gramma d'este metal pode dourar- 
se um tío do prata de extensão de um 
myriametro, ou dez mil metros. Esta pro- 
priedade presta hoje um grande numero 
de serviços, que a phisica e a chimica 
têm generalisado. 

t DUCTILÍMETRO, s. m. (De ductil, e 
metro, medida). Termo Didactico. Mar- 
tello para avaliar a ductilidade dos me- 
taes._ 

DÚCTO, s. m. (Do latim ductus). Ter- 
mo de Medicina. Canal, meato, via, ca- 
minho, por onde passam humores líqui- 
dos, etc. 

— Também se dá o nome do duetos 
aos repetidos vai-vens que o sacerdote 
executa com o thuribulo, no acto de in- 
censar alguém, ou alguma cousa. Assim 
diz-se dar dous, ou tres duetos, ao pres- 
bitero celebrante, aos officiantes, ao po- 
vo, etc. 

r—Figuradamente : Dar, receber du- 
etos; no sentido do lisonjas, incensos. 

DUCTÔR, s. m. (Do latim ductor). Ter- 
mo de Cirurgia. Instrumento destinado a 
auxiliar a oxtracção da pedra da bexiga 

DUEDENÂRIO. Vid. Duodecimo. 
DUELLÍSTA, s. m. (De duello). O que 

se bate cm duello.— Foi condemnado co- 
mo duellista. 

— O que tem por habito desafiar para 
duello ; que so bate muitas vezes em duel- 
lo.— Um duellista de profissão.— Um du- 
ellista exercitado. 

DUÉLLO, s. m. (Do latim duellum). 
Combate entro dous homens, em desag« 
gravo, tendo previamente escolhido as 
armas com que huo de bater-se. 

— HvLeWo judiciário, combate singular 
quo antigamente a justiça ordenava e ad- 
mittia como prova juridica nas questões 
duvidosas. 

— Combato singular entro duas pessoas 
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privadas e por ofFensas privadas.— Duello 
á pistola, á espada, a florête. 

— Duello a primeiro sangue, o que deve 
suspender-se ao primeiro signal de san- 
gue que appareça em um dos combaten- 
tes, por mais leve que seja o ferimento. 

— Desafios de um por um. 
^— Fazer duello de alguma cousa, fa- 

zer pundonor.— «.Ficou a moça sem hon- 
ra e depois entregue escandalosamente a 
D. Jmíz de Souza: hasta uma injustiça 
d^estas para Deus castigar a casa do Ca- 
lhariz como se tem visto. E tão mal re- 
putada está com os successos de D. Hen- 
rique de Menezes, que fugiu de casa de 
D. Mamiel de Souza Calhariz, seguindo-o 
este com uma faca na mão, pelo achar de 
visita com a princeza de Holstein, sua 
mulher. E, como as conseqüências eram 
terriveis, tendo de morrer um dos dois á 
á lei do duello, foi D, Manuel aconse- 
lhado dos srs. Alegretes seus primos, que 
fosse visitar D. Henrique e dizer-lhe que 
tivera aquella visão depois do jantar. Não 
obstante D. Henrique foi para França e 
veiu em 1160, depois de preso o Calha- 
riz, hoje fallecido,* Bispo do Gram Pará, 
Memórias, p. 105. — nMuitas vezes me 
disseram na corte que os duellos certa- 
mente eram indignos; que, todavia ficava 
desairado o cavalleÍ7'0 que o não acceitas- 
se. Defendi que ficava mal a um cava- 
lheiro acceital-o, bem entendido que as 
leis reputam desdourados os duellistas.» 
Idem, Ibidem, p. 106. 

DUÊNDE, s. m. (Do Hespanliol doende). 
Espirito máo, demonio, que o vulgo crê 
liabitar algumas casas, ou logares onde 
a cousa ruim anda fazendo travessuras 
de noute. 

Dest'arte reflectia o cavalleiro, 
E levado de zêlo—ardente zélo 
Da fé... Traveüso duende me susurra 
No ouvido menos puro sentimento. 

OABKETT, D. BRANCA, C. VII, Ciip. 8. 

DUÉO, antiga fôrma de Duello. (Vid. 
esta palavra). 

DUÉRNO, s. m. Termo de impressor. 
Caderno de duas folhas de papel.— Ale- 
tra A é duerno, a letra ]3 quaderno. 

t DUETÍNO, s. m. (Do italiano duetti- 
no, diminutivo de duetto). Termo de Mu- 
sica. Composição musical a duas partes 
obrigadas, de ordinário muito breve, e tra- 
balhada com pouca arte. 

DUÊTO, s. m. (Do italiano duetto). Ter- 
mo de Musica. Composição para duas 
partas concertantes vocaes ou instrumen- 
taes. O dueto instrumental é sempre e 
unicamente composto para dous instru- 
mentos ; porém o vocal tem as mais das 
vezes acompanhamento de orchestra, de 
piano, etc. Também se usa dizer duo. 

DUIDADE, 8. f. União, companhia de 
dous. 

DÚLCA, antiga forma de Duvida. 
DULCAMÁRA. Vid. Doce-amarga. 

DULÇÁINA. Vid. Doçaina. 
DULCIANO, s. m. Termo de Musica. 

Nome que, nos séculos XV, XVI e XVII, 
se dava ao fagotte. 

— Registo de orgão de palheta; parece- 
se com o registo de fagote dos orgãos 
francezes. 

DULCIDÃO, s. f. Termo Antiquado. 
Doçura. — (.(.Depois que perde a dolcidõe 
da paz, non a farta nem huã cousa. d 
Cancioneiro de D. Dini^, pag. 14o. 

DULCIFICAÇÃO, s. /. (Do thema dul- 
cifica, de dulcíficar, com o suffixo «acção»). 
Termo de Chimica. Acção de dulcificar, 
de adoçar, resultado d'esta acção. 

DULCIFICADO, part. p)ass. de Dulcifi- 
car. Tornado doce, adoçado. 

— Termo de Alchimia (antiga chimi- 
ca).— Espirito de nitro dulcificado; es- 
pirito de sal dulcificadü; nome dado ás 
misturas d'acido nitrico e álcool, d'acido 
chlorhydrico e álcool. Hoje dá-se ao pri- 
meiro o nome d'acido azotico alcoolisado, 
e ao segundo ácido chlorhydrico alcooli- 
sado. 

DULCIFICÁNTE, adj. 2 gen. Que dul- 
cifica, que adoça. 

— Termo do Medicina. Clyster dulci- 
ficante. 

— Substantivamente; Os dulcificantes, 
e algumas vezes emolientes. Vid. esta 
palavra. 

DULCIFICAR, V. act. (Do latim dtãci- 
ficare, de dulcis, doce, e facere, fazer). 
Termo de Pharmacia. Tornar doce, ado- 
çar, temperar o amargo, a acidez, a força 
d'um liquido misturando-o com outro li- 
quido mais doce. — Dulcificam-se os áci- 
dos mineraes por meio do álcool. 

— Termo de ]\Iedicina. Dulcificar a 
acrimonia dos humore^s. 

DULCÍFíCO, A, adj. Assucarado, que 
produz na bocca a sensação de doçura, 
que deixa um gosto adocicado. 

DULCÍLOQUO, A, adj. (Do latim dulci- 
loquus). Termo de Poesia. Que se expri- 
me com doçura, amenidade, em que ha 
suavidade. —Estylo dulciloquo, melífluo. 

DULCINÉA, 5. f. (Do latim dulcis). A 
heroina de D. Quixote de Ia Mancha, o obje- 
cto querido de todos os seus pensamentos. 

— Estar aos pés da sua Dulcinéa. 
— Figuradamente: Ir ver a sua Dul- 

cinéa, a sua amante. 
— Termo de Botanica. Tulipa branca. 
DULCINÍSTA, s. m. (De Dulcino, 

mandado queimar por o papa Clemen- 
te V). Termo de Historia religiosa. No- 
me de hereticos do século XIV, mem- 
bros d'uma seita christã fundada por 
Dulcino, que prégavam que a lei do 
Espirito Santo começava com elle; ensi- 
nando que esta lei, toda d'amor e cari- 
dade, ordenava aos fieis de pôr tudo em 
commum, mesmo as mulheres. 

DULCiSONO, A, adj. (Do latim dulci- 
sonus). Termo do Poesia. Que soa do- 
cemente. — Versos dulcisonos, poesias, 

que se exprimem docemente, que são ex- 
pansões patheticas. 

— Frauta dulcisona, suave, harmo- 
niosa. 

— Affectos dulcisonos, que podem ser 
docemente cantados. 

DULCÍSSIMO, A, adj. superl. de Eôcfi. 
(Do latim dulcissimus). Muito doce. 

— Figuradamente : Os favos dulcissi- 
mos.—Beijos, abraços dulcissimos. 

— Musica dulcissima. — Melodia dul- 
cissima. 

— Dulcissimas ternuras. 
— O dulcissimo nome de Maria. Vid- 

Docissimo. —Dulcissimas lembranças. 

Passos adiante; e os médos despedindo, 
Ilefreseava em dulcissimas lembranças, 
Antigas tradições da Ilha famosa 
Em que viera á luz ; o líibyrintho, 
Uujos enleios imitava a U.insa 
Das Donzellas de Cróta ; o tíio agudo 
Dcdalo, e a des-cautéla do seu ícaro; 
Dtí Ariadna, e Phédra os fados tão iufóstos ; 
De Idomenêo o féro, e triste voto. 

FIIANO. M. DO NASC., OBKAS, t. VII, p. 17. 

—Palavras dulcissimas, maviosas, sua- 
ves, muito adocicadas. 

— Dulcissimo j)êso: 

Formosos pàes cubertos de Terdura, 
Outeiros de palmeiras coroados. 
Montes ao longe, alvos areaes a um lado, 
Onde o provido inseeto, auxiliando 
Trabalhos d'arte e forças da natura, 
A sacarina flor no botão pica, 
E ás carregadas árvores augmenta 
0 dulcissimo pêso. 

OARIIET, D. BKANCA, C. III, Cap. H. 

DULÇÔR, s. m. (Do latim dulcor). Do- 
çura, melindre, mimo 

DULÇORAR, V. act. (De dulçor). Termo 
de Pharmacia (antigo). Adoçar, edulco- 
rar. 

DULÍA, s. f. (Do latim dulia, ou do 
grego doyleia, servidão, de doylos, escra- 
vo). Termo de Theologia. Culto de dulia» 
o que se dá aos sanctos e anjos, por op- 
posição ao culto de latria, adoração a Deus 
somente. 

t DULIANO, s. m. (Do grego doylianos, 
de doylos, escravo, servo). Sectário aria- 
no do século IV, que pretendia que o Ver- 
bo não era filho de Deus-Padre, mas sio^ 
seu servo. 

DULOCRACÍA, s. /. (Do grego doylos» 
escravo, e kratos, força, poder). Predo- 
mínio de escravos.—Algumas monarchiO^ 
orientaes mais merecem o nome de Dulo- 
cracias, do que de aristrocacias. 

DULTAR, V. act. Termo Antiquado. 
Julgar. — «Dultarom (julgaram) qu^ 
mais durasem na lide que os portugueses 
Ihi dariam nas costas.d Livro de Linb®' 
gens, p. 187, Em Port. Mon. Hist. Escri" 
ptores. Tom. i. 

DULTÉRIO. Vid. Adultério. 
DÜM. Vid. Dom.—Ah dum traidor J 
— Dum por de um ou d'um. 
t DUMiCOLO, A, adj. (Do latim durni- 

cola, de dumus, çarça, mouta, e coUri> 
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habitar). Termo de Historia Natural. Que 
vive nos mattos de córte, nas moutas. 

DÚNA. Vid. Duno. 
DUNÀLMA, s. m. Nome que os turcos 

dão ás festas que fazem, ou por uma vi- 
ctoria alcançada, ou em honra ao Qrão- 
oenhor quando faz a sua entrada em al- 
guma cidade. Estas festas duram sete 
dias e sete noites. 

DÚNAS, s. /. pl. (Do lat im dunum, e 
do grego doynon, palavras significando 
altura, e dadas como celticas pelos aucto- 
>"68 antigos). Montões de areia sobre as 
wargens do mar, ou praias. — As duuas 
'invadiriam o interior das terras, se a in- 
dustria humana não conseguisse fixal-as 
por meio d'uma aròorisação conveniente. 

— Têm-se como mui notáveis as dunas 
^'Inglaterra. 

DUNÊTA, s. f. (Do francez dunette). 
Termo de Marinha. Logar elevado na 
parte posterior do castello de popa de um 
navio. 

■—A parte superior da Avcaeta. 
— Passear sohre a duneta. 
■— Subir á duneta para vêr mais ao 

ionge, descobrir um horisonte mais ex- 
tenso. 

DOnO, DÚNA. Vid. Dom. Encontra-se 
freqüentemente nos livros de cavalleria 
"•iitiga. — «Guardar-se duna rapariga 
^oida. D 

DÚO, s. m. (Do italiano duo, do latira 
^uo, dous). Termo de Musica. Peça mu- 
sical feita para ser cantada a duas vo- 

ou tocada por dous instrumentos.— 
®Uo de flaiita e rebeca. 

A duo, a duas vozes, ou dous in- 
strumentos. 

Entào ao Coro, que esperando estava, 
Deo sinal o Deílo, e umii Sonnata 
Ee Cravo, de Machete, e Castanholas 
Da Orchesfra estrepitosa foi prelúdio, 
A. que um Duo se segue, cousa rara ! 
E que iguiil nunca vio cm seus theatros 
Milào, Veneza, Nápoles, Plorença. 
O grande Eugênio, e o famoso Felix 
EorSo os dous virtuosos que o cantáriio. 

Dimz DA CRUZ, HYSS., e. VII. 

— Figuradamente : Duo d'injurias, tro- 
de palavras grosseiras. 

Pl. Duos.— Excellentes duos. 
DUODECAGONO. Vid. Dodecagono. 
DUODÉCIMA, s. f. (Do latim duodeci- 

''''^). Termo do Musica. Dozena. Inter- 
^allo, que comprehende onze gráos, dia- 
onicos conjunctos, ou doze sons. E a oi- 

^va da quinta, e a segunda das aliquo- 
produzidas pela resonancia do corpo 

®onoro. Conserva sempre o nome de quin- 
^ qualquer distancia que se ache; mas 

contraponto dobrado chama-se sem- 
dozena. O mesmo se deve entender 

nona, décima, quinzena, etc. 
DUODÉGIMAL, adj. 2 gen. (Do latim 

y-o, dous, e decimal). Termo d'Arithme- 
'ca. gg conta^ que se divido por 

—Systema duodecimal, systema do nu- 
meração, cuja base seria o numero doze, 
e que empregaria, consequentemente, on- 
ze algarismos significativos a um zero. 

DUODÉCIMO, A, adj. numer. ordin. (Do 
latim dnodecimus). Dozeno. Que está entro 
o undecimo e o trezeno ou dccimo terceiro. 
Escreve-se muitas vezes com os algarismos 
12.— Oòyecío duodecimo; Zit-roduodecimo. 
— alie tão antigo este conhecimento do cra- 
vo, que já Plinio, (que concorreo no tem- 
po do Imperador Domiciano,) teve delle 
noticia, porque no seu livro diiodecimo 
capitulo sétimo diz, que havia na Índia 
hum grão semelhante ao de pimenta, se- 
não quanto era mais comprido, que se 
chamava Cariojilum, e outros o nomeam 
por Gariojilum. Os Persas o nomeam 
por Calajur. E f aliando nisto com licen- 
ça dos Médicos, nos parece que o Carioji- 
lum dos Latinos he corrupto do Calafur 
dos Mouros, porque lá tem alguma seme- 
lhança; e como esta droga passou á Eu- 
ropa por mãos dos Mouros com este nome 
de Calafur, parece que lho não muda- 
riam.Diogo do Couto, Décadas, IV, 
Liv. VII, cap. 9. 

DUODÉCUPLO, A, adj. (Do latim duo- 
décimo, doze). Que é tomado doze vezes, 
ou que contém doze vezes um outro; que 
está na razão de doze para um. — Um 
numero duodecuplo de um outro. 

DUODENÁL, adj. 2 gen. (Do latim duo- 
denum, e a terminação adjcctiva al, si- 
gnificando : que pertence a, que ó da na- 
tureza de). Termo de Anatomia. Que per- 
tence ou tèm relação com o duodeno. 
— Artéria duodenal. —Veias duodenaes. 

DUODENÁRIO, A, adj. (Do latim duo- 
denarius). Dozeno, de doze. Que está 
disposto em numero de doze. — O nu- 
mero duodenario, diz-se do numero dos 
Apostolos. 

DUODENÍTEouDUODENITVS, s.m. (Do 
latim duodenum, e a final medica ite, que 
significa inflammação). Termo de Medi- 
cina. Inflammação do duodeno. 

DUODÊNO, adj. mumer. ordin. Duode- 
cimo. = Em desuso. 

— tí. m. Termo de Anatomia. Primei- 
ra porção do intestino delgado, que está 
junto ao estomago, e communica com elle 
pelo pyloro, tendo no fim o oriticio da 
vesicula do fél; 

t DUODRAMA, s. m. (Do latim duo, 
dous, e drama). Peça dramatica em que 
não ha mais que dous interlocutores. 

DUPLAR, V. act. Termo do Poesia. Du- 
plicar. 

O Doos vendado, que desfrécha o tiro, 
E ri domai que fe*, lil davaassumpto. 
Qual deo jA, no banquete d« Aleibiadcs : 
Qemmas, marmor, crystáes, e argento, e ouro, 
Reflectem, dnplão splôndidos luzeiros; 
E 08 aromas da ArAbia, os de mais custo 
Entrilo de par, c'o8 Gregos, raros Vinhos. 

rUANO. M. DONASCIM., OBR., t. VIH, p. .151. 

DÜPLEX, adj. 2 gen. Vid. Dúplice. 

— Festa duplex, aquella em que o rito 
é mais solemne que a semiduplex, e a 
simples, e na qual oa oííicios divinos são 
recitados, e celebrados com mais solem- 
nidade. 

— 8. f. Uma duplex. 
DUPLICAÇÃO, s. f. (Do latim duplica- 

tione). Termo de Geometria. Acção de 
dobrar, duplicar uma quantidade. Dupli- 
cação do cubo, problema que consiste em 
construir um cubo duplo de um cubo da- 
do em volume e em fazer esta construc- 
ção sem empregar outros instrumentos 
mais que a regra o o compasso. 

— Termo de Musica. No canto-chão, 
especie de periclese que se faz dobrando 
a penúltima nota, quando esta nota é do 
gráo immediatamente inferior á ultima. 

— Termo de Botanica. Modo de mul- 
tiplicação particular r, alguns generos de 
vegetaes raicroscopicos. 

DUPLICÁDAMÊNTE, adv. Dobradamen- 
te. — Contar duplicadameute uma quan- 
tia, dobrar o seu valor, augmcntar-lhe 
outro tanto. 

— Estar duplicadamente molesto, diz- 
se do doente a quem os padecimentos du- 
plicaram. 

— Receber duplicadamente uma corres- 
pondência, obtel-a por duas vias, dous 
correios, etc. 

DUPLICADO, part. pass. de Duplicar. 
Dobrado, augmentado em dobro.— Hon- 
ra, victoria duplicada. 

— Vozes duplicadas. 
— Adultério duplicado, O que é com- 

mettido entro mulher casada com outro 
homem casado. 

— Tempo, praso duplicado. 
f DUPLICADÕR, s. m. (Do thema du- 

plica, de duplicar, com o suffixo «dor»). 
Termo de Phisica. Instrumento proprio 
para reunir quantidades do electricidade 
muito fracas, que o mais sensivel electro- 
metro náo poderia tornar apreciaveis. 

DUPLICAR, v. act, (Uo latira duplica- 
re). Dobrar, tomar o dobro, — Duplicar 
um numero, um objecto qualquer. 

— Duplicar uma fortuna, um capital. 
— Termo do Coramercio. Duplicar os 

lucros, obter um ganho dobradam.ente su- 
perior ao usual. 

DUPLICATA, s. f. (Do latim duplica- 
tus). Cópia d'uma acta, traslado, despa- 
cho, etc. — Expedir uma acta em dupli- 
cata, enviar duas cópias fielmente exa- 
ctas o conformes. 

— Cópia d'alguma escriptura, recibo, 
obrigação. 

— Bulla, diploma, medalha, condeco- 
ração, etc. em duplicata. 

t DUPLICATIL ou DUPLICAVEL, adj. 
2 gen. (Do latim duplicare). Termo Di- 
dactico. Que ó susceptível do se dobrar 
ao travós. 

t DUPLICATÍVO, A, adj. (Do latim du- 
plicare, dobrar). Termo Didactico. Que 
dobra, que opera a duplicação. 
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t DUPLICÁTO-DENTELÁDO, A, adj. 
(Do latim duplicatus, duplo, dobrado, o 
dentelado). Termo de Botanica. Diz-se 
dos orgãos cujos dentilhões ou recortes 
sâo em si mesmos recortados ou dentela- 
dos. 

DÜPLICATÚRA, s. f. (De duplicata, 
com o suffixo «ura»). Termo Didactico. 
Estado d'uma cousa dobrada sobre si 
mesmo.—A duplicatura do peritoneo. 

— Duplicatura da pleura. 
DÚPLICE, adj. 2 gen. (Do latim duplex, 

duplicis). Convento duplica, em que mo- 
ravam religiosos o religiosas. 

— Festa duplice, ou duplex, maior 
que as ordinarias. Vid. Duplex. 

— Phrase Familiar. Dia duplice ou 
duplex, aquelle em que se usa melhor 
vestuário, ou se fornece a mesa de igua- 
rias mais numerosas que o ordinário. 

duplicidade, s. f. (Do latira ãupU- 
cita$, de duplex). Estado do que é du- 
plo.—Certos vidros dão uma duplicidade 
de imagens do mesmo ohjecto. 

— Termo de Anatomia pathologica.— 
DuplicidadeporíncZwsão^ synonymo do in- 
clusão monstruosa, isto ó, monstruosida- 
de em que um corpo vivente encerra n'elle 
um outro. 

— Figuradamente: Má fé, dobrez; ca- 
racter d'uma alma susceptivel de dobrez, 
que apresenta uma apparcncia enganado- 
ra e contraria ao que realmente é no seu 
intimo. 

DÚPLO, A, adj. (Do latim duplus). Do- 
brado. 

— Proporção dupla, aquella em que 
uma das longitudes é dupla, ou dous tan- 
tos da outra. 

— 8. m. O dobro.—Pagar o duplo. 
— Receber o duplo, em dobro. 

DÚQUE.s. m. (Do latim dux, chefe, pro- 
priamente o que conduz). Termo Feudal. 
Soberano d'um ducado. — O duque da 
Normandia. — Duque de Alencastro. 

Mas como foBsem grandes, e possantes 
No reino os inimigos, nào se atrevem 
Nem parentes', nem fervidos amantes, 
A sustentar as damas, como devem : 
Com lagrimas formosas, e bastantes 
A fazer que em socorro os deoses levem 
De todo o Ceo, por rostos de alabastro, 
Se vâo todas ao duque de Alencastro. 

CAM., LTjs., c. VI, eat. 46. 

—t Carlos Gomago Duque de Nenerz em 
França, Conde de Vchon, & Príncipe de 
Hotel se opoz logo á successão da casa.t 
Francisco Manoel de Mello, Epanapho- 
ras, p. 15. 

— Os de Qoa chamaram seu Duque a 
D. João de Castro. 

— Titulo superior ao de marquez, e in- 
ferior ao de príncipe. 

—Titulo d'algun8 príncipes soberanos, 
c entro estes também algims têm o ad- 
juncto grão, ou gran. Gran-Duque da 
Rússia, o herdeiro presumptivo da co- 
roa da Rússia. 

— Duque caudilho do exercito, cargo 
instituído no século vi. 

Ho DuqueVmoí chegar, 
a Azamor, logo tomalo, 
vimos sobrelle leuar 
mais de dous mil de cauallo 
tantas léguas sobre mar : 
non ha nenhüa memória, 
nem se screueo em historia 
de tantos cauallos yrem 
sobre mar tam longe e virem, 
e nam fallo da victorla 

GAKCIA DE BEZ., MISCELLAIfEA. 

Vimos outros tres senhores, 
Condestable, Almirante, 
Duque Daliia, seruidores 
dei Key dõ Fernando mores 
nas fortunas que nom aute : 
em tempo de aduersidado 
mostrarão gram lealdade 
por tSo singular senhor, 
cousa de grande primor, 
de esforço, lioara, bondado. 

IDKM, iniDEM. 

— <í Antes de se fazerem estas menajens, 
el Rey com o Duque de Bragança, e ou- 
tros senhores, e pessoas do conselho, pra- 
ticou nas palavras, que nas menagens auião 
de dizer, muytas vezes, em que ouue muy- 
tas perjias, desgostos, descontentamentos, 
por lhe parecer aspera forma ha em que 
el Rey queria que se fizessem, sendo aquel- 
la própria em que ora se fazem, porque 
até então não achauão regimento algum 
por onde se Jizessem CMusa de muyto gran- 
de descuido dos Reys passados), n Garcia 
de Rezende, Chronica de D. João II, cap. 
27. — <íMuyto honrado Duque, porque as 
cousas que agora vos quero dizer hão de 
ser ditas nesta casa sancta em que esta- 
mos, aueis de crer, que são tão verdadei- 
ras como se diante de Deos vollas disses- 
se. Eu sam enformado, que vos contra o 
que a mi deueis, e a mete estado, e seruiço, 
e sem aquelle resguardo que a vossa hon- 
ro e lealdade pertence, tendes em Castella 
algumas negociações, modos, e maneyras, 
que não sei como lhe de fe, pois tantas 
rezões para mim, e para vos são a isso 
muy contrayras.a Idem, Ibidem, cap. 37. 
— ííDepois de tudo ouuir o Duque como 
muyto esforçado, e prudente, e leal vas- 
sallo lhe respondeo, dizendo: Senhor, eu 
beijo as reaes mãos a vossa Alteza por esta 
merce, que pera mi por muytas causas ey 
por muy grande, e muy singular.» Idem, 
Ibidem, cap. 38.—aE neste tempo veo ao 
Duque de Bragança hum mensageyro da 
Raynha de Castella, que se chamaua Tris- 
tão de Villa Real, homem acceyto a ella. E 
segundo testimunho dos que o viram, elle 
secretamente, e de noite trauaua e negoceia 
com o Duque, depois de dar boas noites, 
sem ser visto dalgumapessoa, salvo de Je- 
ronimo Fernandes meirinho do Duque, qiíe 
encuhertamente em sua casa o agasalhaua, 
e de Villaviçoza o Buquê se passou a Vi- 
digueira, e com elle encuberto o mesmo 
Tristão de Villa Real.n Idem, Ibidem, 
cap. 39.— nE sobre a concordia, e assen- 

to que tomaram, fizeram huma capitula- 
çam, que foy mostrado ao Marquez, jw® 
polia ver veo alli de noite das Alcaçouas 
onde entam estaua, e com elle Affonso 
seu secretayro, que disse a dita capitidd' 
ção ser em desseruiço dei Rey sobre duas 
cousas. A primeira acordaram, que os 
Reys de Castella requeressem a el 
que por quanto a excellente senhora 
nome, trajos, e seruiço nam cumpria «w 
sua religiam o que por bem do capitulado, 
e seu habito era obrigada; que os Reys 
apertassem muyto que se entregasse 
poder do Duque, ou de cada hum de seus 
irmãos pera lhe fazerem cumprir o jw® 
fosse honesto, e razão, pois que eram seus 
vassallos, e auiam destar em seus Reynos.^ 
Idem, Ibidem, cap. 39.— <iE o desUdl 
fundamento disto era, que com quanto es- 
tas cousas pareciam justas, e honestas, ® 
que era rezam se fazerem, que polia cah' 
dade dellas el Rey as não auia de' conca- 
der, nem outorgar em nenhuma maneiT<^> 
e que entam os Reys de Castella teriatn 
com isso rezam de romper com elle guBT- 
ra, e que o Duque, e seus irmãos com esta 
causa parecer justa se escusarião dei B^y 
ao não seruirem, nem sosterem gueTTdj 
pois não queria seguir rezam. E aos B^y^ 
de Castella seruiriam, e dariam entrada 
a suas gentes por suas terras, a qual 
pitulaçam foy metida em cera, e dada dO 
dito leronimo Fernandes, que com 
na mão em cima de um bom cauallo pd^' 
tio de noite com o dito Tristão de Vi"" 
Real. Sendo auisado pelo Duque, que 
alguma gente o salteasse, fizesse todo 
possiuel por esconder, e saluar a dita í®' 
truçam, e como chegasse em saluo a CdS' 
tella a entregasse como entregou ao di 
Tristão de Villa Real.v Idem, Ibide®' 
— <iNa quaresma do anuo de qitatrocen' 
tos e oitenta e tres, estando el Rey ^'"1 
Santarém, Gaspar lusarte homem fiad 
go, e muyto bom caualleiro, sabendo 
seu irmão Pero lusarte que viuia com 
Duque de Bragança hia a Castella 
seu mandado, e do Marquez seu 
contra a pessoa, e estado dei R<!yi ^ 
como leal vassallo determinou de lho 
cobrir, e pera isso per escritos çMí 
grande segredo se mandaram, e por 
sentimento dei Rey, se vio em hum 
com Antão de Faria seu camareiro, a 
logo descubrio a substancia de huma est 
çam, qu» sobre isso vira.d Idem, Ibio 
cap. 40. — «Porque o mal afortunado 
Duque por algum secreto juyzo não f" 
aquy em Santarém fogir a outros 
dos, e piores conselheiros, que 
crer que andauapreso, efora de sua 
dade, com huma esperança de sem ''J" 
e sem causa o fazerem Rey, o 
clinar, e consentir, a contra Deos, « 
rezão quererem matar el Rey seu ^ 
deiro senhor, e não lhe lembraua, nein ^ 
se queria lembrar, que deuia a el 
vida que Deos lhe dera, o que em stid 
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moria ãeuera dandar para sempre com 
verdadeiro amor, e lealdade, e não deve- 
ra estimar tão pouco aquelle tão real, tão 
grande, e piedoso perdão, que com puro 
amor, e sevi necessidade alguma lhe tinha 
feyto enx Euora, mas os grandes pecados 
de seus diabólicas conselheiros o trazião 
enleado com tanta indignação, que este ta- 
manho bem lhe fazião crer que era mal.» 
Idem, Ibidem, cap. 52. — logo sem 
delongas, nem esperar que lhe falasse, el 
Rey mandou chamar o Senhor dom Manoel, 
que entam jazia doente, e com elle Diogo 
da Sylua seu ayo, e vindo elle muy temo- 
risado por o dia ser de tanto temor, e es- 
panto, el Rey lhe disse, que elle matara o 
Duque seu irmão, porque elle Duque com 
outros o quiserão matar, e porque todalas 
'Pousas que elle em sua vida tinha per sua 
'norte Jicauão liuremente a sua coroa, elle 
^e todas dally em diante lhe jazia merce, 
® pura doação pera sempre, porque Deos 
sabia que elle o amaua como a proprio 
filho, e lhe dizia, que se o jtroprio seu fi- 
tto falecesse sem outro filho legitimo que 
o socedesse, que daquella hora pera então o 
auia por seu filho herdeiro de todos seus 
'''eynos e senhorios, e isto de huma parte, 
e da outra foy dito, e ouuido com muyta 
tristeza e lagrimas, porque el Rey muyta 
parte destas desauenturas atrihuya a 
seus pecados, posto que fossem por cidpas 
<^lheas.» Idem, Ibidem, cap. 54.— «Jí o 
senhor dom Manoel com mujjto acatamento 
pos os joelhos em terra, e lhe beijou por 
tudo a mão, e assi Diogo da Sylua seu 
°yo, e el Rey mudoulhe o titulo de Duque 

Viseu, por se não intitular como seu 
''■rmão, e ouue por milhor que se intitu- 
lasse Duque de Beja, e senhor de Viseu, 
<^omo dáhy em diante se chamou.» Idem, 
IbideiD, cap. 54. — nE logo nesta mesma 
fala el Rei tocou ao Duque em querer 
pera si as Villas de Serpia e Moura, e 
que poy ellas lhe daria dentro no Reyno 

inteira satisfação, e assi apontou nas 
sahoarias do Reyno que tinha, em que por 
''^^ntura aueria mudança, porque as auia 
por apressam dos pauos, e por carrego de 
^^a consciência. í> Ibidem, cap. 54. — nE 
^^ando dom Guterres disse ao Duque, e 

que com elle erão, como dom Vasco seu 
''■'''mão se não hia, e era metido no caso, 
® que tinha jurado de alie ser o primeiro 

lhe posesse o ferro, disse o Bispo dam 
Rareia, muyta me doe o cabello de dom 

«SCO. E andauua buscando tempo des- 
posto em que o milhor podessem fazer, e 

ízem que huma vez o quiserão matar, 
'^iidarido na trauno passeando acauallo, e 
que el Q sentio, e se pos com as cos- 
«3 na Ygreja de nossa Senhora Danun- 

a,. confiando que por diante ninguém 
sana de o cometer, e assi esteue ate 

o capitão chegou com os da guarda, 

tefj ^ quiserão fazer, e come- ^ Recendo por huma escada de noite para 
da Raynha, e não se acabarão de 
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determinar.y> Idem, Ibidem. — (íE dahy 
a pouco j'oy el Rey a Alcacer do sal, e sa- 
bendo o Duque, e os da conjuração que 
auia de tornar par mar em hima barca 
com poucos,, determinarão esperalo na 
praya, e ao sahir dos bateis o matarem, 
do qual concerto, e perigo ordenado, el 
Rey foy lago auisado por dom Vasco, 
que com elles era nisso.t) Ibidem. — <íDe- 
pois de dam Emanuel ser no Regno, 
el Rei dom João lhe acabou de dar sua 
casa ordenada, quomo a tal pessoa can- 
uinha, atte que soccedeo no estado do Du- 
que de Viseu dam Diogo seu irmão, que 
el Rei dõ João matou em Setuual, por 
erros que contra elle tinha cometido, quo- 
mo se em sua Chronica contem, ho qual 
no mesmo dia que este caso aconteceo elle 
mandou chamar, e lhe fez merce, e doação 
de todalas bens do Duque seu irmão, re- 
seruando Serpa, e Moura, e algumas ou- 
tras cousas, das quaes lhe dixe, que lhe 
faria satisfação, quomo fez.» Darnião do 
Goes, Chronica de D. Manuel, Part. i, 
cap. G. — alsto foi a hum sabbado, XX. 
dias da mez Dagosto de mil e quatro cen- 
tos, e oitenta e quatro annos, e por el Rei 
esquecer ha lembrança, scandalo, que na- 
quelle tempo podia, e deuia ter ao Titulo 
de Duque de Viseu, pondo a parte ho odio, 
e desgosto que do Duque seu irmão tinha, 
e lhe a elh dom Emanuel per esse respei- 
to podia também ter, lhe mudou ho mesmo 
Titido em Duque de Beja, e lhe fez merce 
ca com este Titulo de senhor de Vizeu,Coui- 
Ihão, Villauiçosa, e ganernador do Mes- 
trado da Ordem de nosso Senhor Jesu 
Christo, e de Condestabre destes Regnos, 
e fronteiro mór dantre Tejo e Odiana.» 
Idera, Ibidem, cap. G. — «Alem do que 
lhe deu tantos bens da Coroa quomo se 
mostra pelas doações, que andam regis- 
tradas na Torre do Tombo, de que tinha 
naquelle tempo vinta sette contos, quinhen- 
tos, e noventa, e hum mil reaes de renda 
cadanno, e mais lhe fez merce, que fale- 
cen-do sem filhos, de lhe confirmar tada- 
las msrces, que tiuesse feitas, e de lhe to- 
mar todos seus criados no foro em que an- 
dassem em seus liuros, com casamento, das 
quaes rendas quomo eu achei por lembrança 
em hum liuro de registros da fazenda do 
dieta Duque dom Emanuel, elle despendiv, 
ca danno vinte trescontos, & quinhentos mil 
reaes, de que hos treze contos eram em 
assentamentos, âs tenças que daua, assi á 
Infanta dona Beatriz sua maim, & outras 
pessoas que com elle nam viuiam, quomo 
aos moradores de sua casa, & dez contos, 
quinhentos mil reaes que despendia, em 
ordenados, merces, moradias, ordinarias, 
guardaraupa, vestiarias, compras, esmo- 
las, casamentos, lÈ obras, <& do que sobe- 
jaua destas rendas pagaua cadanno par- 
te das diuidas, seruicos,& obrigações que 
ficarão do Infante do Henrique, cujo neto 
adoptiuo era, & assi has do Infante dom 
Fernando seu pai, & do Duque dom Dio- 

go seu irmão.D Idem, Ibidem. •— «J7as 
quaes elle quomo bom, e Christianissimo 
Príncipe par descarga de suas almas pa- 
gou todas, e com estas tenças, e ordena- 
dos, que daua, e merces que fazia, assi 
aos de sua casa, quomo aos moradores da 
dei Rei, era mui quisto, e amado, e so- 
bre todos dei Rei dom João, fue pellas 
partes, e habilidades que nelle uia, ho 
criara a par de sim, na sua corte, e casa 
juntamente com ho Príncipe dom Afonso 
seu filho, atte ho anno de mil, e quatro- 
centos, e noaenta em que ho Príncipe ca- 
sou, porque entam tomou ho Duque sua 
casa apartada da dei Rei, e do Prínci- 
jje, ha qual atte que foi Rei senijjre teue 
mui honrada, e acompanhada da mór 
parte da, nobreza destes Regnos.y> Idem, 
Ibidem, cap. G. — nA mim cJtamam D. 
Rosirão de Ia Brunda, sobrinha d'elrei 
d'Inglaterra, filho de Pridos duque de 
Galles e Cor/malha. Isto é o mais, que de 
mim podeis saber / e se disso não sois sa^ 
tisfeito, acabai o começado « sereis de todo 
contente.^ Francisco de Moraes, Palmei^ 
rim dlnglaterra, cap. 24. — *. Primeira- 
mente á entrada da fortaleza com Bra- 
marim primo do duque, temido e nomea- 
do em todo o reino, e vencendo-o, ha se 
de combater com outros dous cavalleiros 
juntamente, também seus piarentes e mui 
esforçados, a que chamam Olistar e Al- 
farim: e, saindo desta batalha vencedor, 
combater-se com o duque e seus dous ir- 
mãos, que cada um per si é tão especial 
cavalleiro que hasta pera o melhor desta 
terra.Idem, Ibidem, cap. ü8. — «Diz a 
historia que do duque Artilao vassallo de 
elrei Recíndos de Ilespanha, ficou uma 
filha herdeira de seu senhorio, que era 
grande; a qual criada na conversação 
da infante Belisanda, filha de elreí Re- 
cíndos, se namorou d'Onistaldo seu ir- 
mão ; ^ e como também ella a elle não 
parecia mal, teve tanta força o amor an- 
tr'elles, que vieram a efeito de suas 
vontades.» Idem, Ibideni, cap. 74.   
«O Duque de Bragança, (que eu cui- 
dava que nisto me tinha alguma cidpa, 
por razões que pera isso havia,) me es- 
creveo huma carta em que dizia : Pois El- 
Rey meu Senhor teve tanta lembrança de 
vossa honra, e fortaleza, por amor de mim 
Lopo Vaz que lho j)agueis na mesma moe- 
da.i Diogo do Couto, Décadas, IV, cap. 

1 Porque distes a João Rodritjues 
Pereira creado do Duque ^lm Galeão} 
João Rodrigues he Camareiro mór do Du- 
que, e tinha muito bem servida V. A. e 
por sua j7essoa, e por amor do Duque, 
e por bom exemplo, que o vissem todos os 
criados dos Senhores, pera assi folgarem 
de servir melhor V. A. esaberem que para 
todos he a índia.» Idem, Ibidem, cap. 8. 

— Jura do século passado : —• «.Pelas 
chagas do Duque de Aveiro.-» 

—Termo do Jogo. No baralho do ciu- 
coenta e duas cartas, o*.i mesmo de rpia- 
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renta, lia quatro naipes, que entre nós 
se designam: oiiros, copas, espadas, e páos; 
e cada um d'estes naipeS tem um duque. 
Os duques são iiliminados no jogo clia- 
mado a manilha, o em todos os outros 
jogos de cartas em que só devem jogar 
tres pessoas. D'este modo ficam as car- 
tas reduzidas a 36, múltiplo de 12. 

—■ Termo de Historia Natural. Ave no- 
cturna, da familia das corujas, e que se 
distingue pelas pennas que apresenta em 
fôrma de chifres, ou orelhas. Contam-se 
trcs especies: o (rran duque, o meío-du- 
que, e o pequeno-àwqaz. 

— Peixe dos mares do Japão, a que 
também se dá algumas vezes o nome de 
duqueza. 

Duqueza, s. f. A mulher d'um duque; 
aquella que possue um ducado. 

— (?ra«-duqueza, que possue um gran 
ducado, ou que é esposa dc um gran du- 
que. 

" —Duqueza, tecido de IS especial e co- 
.;hecido no commercio por este nome. 

DÚRA, s. f. (Contracção de Duração). 
Jspaço de tempo em que alguma cousa 
permanece, resistindo ao uso, á fadiga. 
— Panno de muita dura. — Animal de 
pouca dura. 

— Vinho, fructa de dura, que são sus- 
ceptíveis de longa duração^ sem se alte- 
rarem. 

Sempre-àvivaí, nome d'um tecido de al- 
godão, branco, ou de cor, bastante'en- 
corpado, e de que se faz muito uso entre 
a gente do campo. 

DURABILIDADE, s, f, (Do latim dura- 
hilitatem, de duràbilis). Termo Didactico. 
Qualidade do que é durável.— A dura- 
bilidade diurna causa. 

DURADO, part. pass, de Durar. 
DURAÇÃO, s. f. (Do latim duratione). 

A continuação indifinida (em sentido ab- 
soluto). 

— Espaço de tempo que alguma cousa 
dura, demora.—tíPassando agora a con- 
siderar a oòservancia e duraçaõ deste Co- 
digo, aindaque elle depois de ser revisto 
se deu por acabado e perfeito, como consta 
da sua Introdiicçaô, nàd tem com tudo fal- 
tado quem duvide da sua solemne publi- 
caçaõ por motivos, que naõ deixaõ de pa- 
recer.í> Ordenações Aífonsinas, Liv. i, 
Prefação, p. 9. — «Naõ foi porem de longa 
duraçaõ a sua observância, pois vemos 
que o Senhor Itey D. J^Ianuel mandou fa- 
zer nova Compilaçaõ polo achar confuso, 
que he a razaõ, que de a assim mandar 
fazer dá o Chronista Tiuy de Pina na 
Chronica do Senhor D. Duarte cap. 7. E 
mesmo antes disso ha noticia que o Senhor 
D. Joaõ 11. o mandara abreviar pelo Li- 
cenciado Lourenço da Fonseca, que fora 
algum tempo seu Corregedor da Corte, 
Mas quando a sua ohservancia se exten- 
desse athé o tempo da puhlicaçaõ, do Co- 
digo do Senhor D. Manoel, dado que a 
primeira ediqaõ deste Codigo fosse do anno 

de 1513, pois que na de João Pedro de 
Bonhomini, que he do anno de 1614, ex- 
pressamente se declara ser a segunda, cons- 
tando do mesmo Codigo do Senhor D. Af- 
fonso V, liv. 6. tit. 119. § 31. que foi 
acabado no anno de 1446, ve-se bem que 
naõ podia exceder o espaço de sessenta e 
sete anno.D Idem, Ibidem, p. 11. 

— Um estofo de duração. 
— Syn. : Tempo, Duração. A duração 

não apresenta outra idéia senão a d'uma 
persistência. O tempo reúne a esta a 
idéia de numero; é uma persistência ou 
uma duração avaliada; d'onde resulta que, 
quando se concebe a idéia de eternidade, 
que ó infinita, supprime-se a idéia de 
tempo, mas não se podo supprimir a de 
duração. O íem/joexprime, pois, uma idéia 
vaga, indefinida, abstracta; emquanto que 
a duração determina o tempo preciso em 
que tem logar o começo, a continuação, 
o fim ou conclusão d'uma cousa ou da 
existencia d'ura ser organisado. 

t DURACÍNO, s. m. (Do latim duraci- 
nus). Especie de pêcego, raro e muito 
estimado, cüja polpa 6 muito consistente, 
apresentando exteriormente uma bella cor 
d'amarellordourado. Em algumas terras 
de Portugal dão-lhe impropriamente o 
nome de maracotão. 

DURAÇO, Vid. Durazio. 
DURADÉYRO. Vid. Duradouro. 
DURADÔURO, A, adj. (De durar). Que 

promette longa duração, que apresenta 
todas as probabilidades de durar longo 
tempo. 

— Que c permanente, durável. Vid. 
Durável. 

DÚRA-MATER, s. f. (Do latim dura- 
mater, de dura, em referencia á mem- 
brana, muito resistente, o mater, mãe, 
em razão de proteger os centros nervo- 
sos). Termo de Anatomia. A mais exte- 
rior e a mais consistente das tres mem- 
branas que envolvem o encephalo e a es- 
pinal-medulla. 

DÚRAMÈNTE, adv. (De dura, com o 
suffixo «mente»). D'um modo duro, com 
dureza, asperamente.—Estar deitado du- 
ramente, n'uma cama ou leito muito duro. 

—Musculos, fôrmas duramente expres- 
sas, diz-se da pintura, e da esculptura 
que produz á vista do observador uma 
certa impressão de dureza. 

— Figuradamente: Responder dura- 
mente, d'um modo que íictúa sobre os 
sentimentos, sobre o moral, como um cor- 
po duro. 

— Com austeridade: Alguns religiosos 
passaram duramente a sua vida, entre- 
gando-se a uma ptesada penitencia. 

DURÁNÇA. Vid. Duração. — aE pera 
que melhor sintão suas pacificas concor- 
danqas, todolos movimentos que neste orbe 
criou, e os afeitos delle são litigiosos; e 
porque não quiz que nenhuma cousa ti- 
vesse perfeita durança sobre a face da 
terra, estabeleceo na ordem do mundo, que 

humas cousas dessem -fim ás outras, e que 
todo o genero de cousa tivesse seu contrai- 
ro; como vemos que contra a fermosura 
do Verão, o fogo do Estio;-e contra a vai- 
dade humana, a esperança da morte; e 
contra o fermoso parecer, as pragas da 
infermidade; e contra a força, a velhice, 
e contra a privança, inveja, e contra a 
riqueza, fortuna, e contra a firmeza dos 
fortes e altos arvoredos, a tempestade dos 
ventos; e contra os fermosos templos e 
sumptuosos edifícios, o tremor da terra, 
que por muitas vezes em diversas partes 
tem posto por terra muitos edifícios e ci- 
dades; epor serem acontecimentos que pro- 
cedem da natureza, não forão escriptos, 
como escreverão todos aquelles que forão 
por milagre, como Templum Pacis de Bo- 
ma, que cahio todo supitamente, no ponto 
que a Virgem nossa senhora pario; e o 
sovertimento das cinco cidades mue popu- 
losas de Sodoma, e dos Egipcios no mar 
ruivo, e a destruição dos que adorárão o 
bezerro, e o sovertimento dos que murmu- 
rárão de Moyses e Aram, e a destruição 
de Jerusalem, por serem milagrosos e 
procederem per nova permissão divina, 
sem a ordem deste segre nisso ter parte.y> 
Gil Vicente, Obras, Tom. iii, p. 386, 
(ed. de Amburgo). 

f DURANDÀL, s. f. Nome da espada 
de Roland, e, por extensão, toda a espa- 
da de cavalleiro. — Jurar por sua du- 
randal, pela sua fiel espada. 

— Palavra antiquissima, cuja origem 
etymologica ó desconhecida; todavia podo 
conjectui-ar-se que este termo encerra o 
radical dura, de durar, e significa a es- 
pada solida, resistente, durável. 

DURÁNTE, part, act. de Durar. — «.E 
se esse filho durante sob poderio de seu 
Padre gaanhasse alguuns beens per algu- 
ma outra via, que se chama em Direito 
aventicia, averá o Padre a propriedade 
delles, em quanto o filho estiver sob seu 
poderio ; e tanto que for mancipado, logo 
lhe serom entregues, pera delles aver o 
senhorio comprido, assy como de sua cou- 
sa própria. E se o Padre morresse, du- 
rante o filho sob seu poderio, averá esse 
filho todos esses beens assy como seus pro- 
prios, sem os trazendo aa collaçom com 
seus Irmaaõs em parte, ou em todo. d Or- 
denações Affonsinas,Liv. IV, Tit. 105, §4. 

—Preposição.—Durante o intervallo de. 
— Pensae durante este tempo. — Os por- 
tuguezes soffreram muito durante a inva- 
são dos francezes, 

— S. m. Droga estreita de lã, rasa ou 
sem frisa. 

t DURANTÍSTA, s. m. (De Durante, 
compositor italiano que vivia na primei' 
ra metade do século xviii). Partidario dc 
Durante ou da melodia, ao contrario dos 
partidarios de Léo ou da harmonia. 

DURÁQUE, s. m. Estofo muito simi- 
Ihante tl sarja, porém mais forte c oon- 
sis tente. 
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durar, V. n. (Do latim ãurare). Ser 
duro contra as cousas de destruição, con- 
tinuar a estar, persistir a ser. — Âs py- 
Taniides do Egypto, tam antigas, ainda 
duram. — Este panno dura muito. 

^— Persistir, teimar, permanecer n'uma 
idêa, ou costume. — <lE como quer que 
os sobreditos Judeos queiram durar em 
sua perfia, e enduramento, e nom quei- 
'>'o,m conhecer as palavras dos Prophetas, 
6 as puridades das Santas Escripturas, 
pelas quaees podiam, vir aa Fé dos Chris- 
ptaaus, e a conhecimento de sua saúde; 
pero quando quer que nossa deffensom e 
ajuda demandarem, e a mansidade da 
piedade dos Chrisptams, nom lhes deve 
seer negada, n Ordenações Affonsinas, Liv. 
n, Tit. 94, § 3. 

Por is30, e nào por falta do natura, 
Nilo ha tambern Virgilios, nem Horaeros; 
Nem haverá, se este costume dura, 
Pios Eneas, nem Aehilles feros. 
Mas o peor de tudo 6, que a ventura 
Tào ásperos os fez e tão austeros, 
Tão rudos c de engenho tão remiíso, 
Que a muitos lhe dá pouco, ou nada d'isoo. 

cAíi., Lus., c. V, est. 98. 

— Diz-se do tempo que se prolonga.— 
<íPero porque algumas molheres, a que 
esto acontecer, tomarôm em sy vergonça, por 
serem degradadas, e trabalhardm de se 
quitarem do dito pecado: porem queremos, 
que essas molheres, que assy forem de- 
gradadas assy pola primeira vez, como 
pola segunda, e em durando os temjjos 
dos ditos degradamentos mudarem suas 
vidas, partindo-se dos ditos pecados, e 
tomando maridos, ou entrando por Frei- 
ras, e fazendo profissom em alguma 
Herdem das Heligiodes aprovadas, ou se 
poerem per empardeadas em lugares ho- 
nestos : mandamos, que a taaes, como 
estas, que esto fezerem sem outro en- 
gano, sejam alçados os ditos degrada- 
mentos, e outorgamos, que livremente pos- 
sam viver nos lugares, donde forom de- 
gradadas, nom tornando mais aos ditos 
pecados; ca se a esses pecados tornarem, 
mandamos que moiram porem.^ Ordena- 
ções Affonsinas, Liv. ii, Tit. 22, § 7. 
•— «E por esto nom tolhemos a estes Ju- 
deos, que ptossaõ arrendar, ou aforar suas 
quintaãs, e herdades por certas cousas, 
ou trazer homeens por seos jornaaes a 
adubar suas vinhas, e herdades, e as guar- 
dar no tempo, que lhes for mester, e es- 
pecialmente nos tempos, em que as had 
d'adubar, e colher os fruitos dellas, posto 
que em durando esses tempos esses Chris- 
ptaZs estem nas ditas quintaãs, e herda- 
des ^ porque mandamos, que o possaô fa- 
zer sem embargo, n Idem, Ibidem, Liv. H, 
Tit GG, § 3.— aE se o Voguado de cada 
huuma das ditas partes adoecer, ou for 
cmbarguado, que nam possa vogar, e hir 
a Juízo, como dito he, se esse embarguo, 
ou doença for tal, que rezoadamente possa 
durar pouquo tempo, em tal caso deve ser 
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aguardado ate cinquo dias; e nam ces- 
sando o dito embarguo atee esse tempo, 
nom deve mais ser aguardado, e deve a 
parte, se presente for, fazer outro Pro- 
curador, que per ella procure; e sendo 
essa parto absente, o Procurador o deve 
notificar a sua mulher, ou em sua casa; 
e sendo esse Procurador abzente, ou em- 
barguado de tal necessidade, que o nom 
possa notificar á sua parte, ou mulher, ou 
Casa, como dito he, emtam a outra parte 
contraira, se quiser proceder no Feyto, o 
deve .mandar citar em sua pessoa, ou em 
sua casa, como for achado per Direito.y 
Idem, Ibidem, Tit. 38, § 1. — «E naò 
seja alguum Official nosso tam ousado, 
que dê Carta pera citar alguum Concelho, 
Corregedor, ou Juiz, em quanto durar o 
tempo de seus Officios, sem nosso especial 
mandado; porque avemos por certa em- 
formaçaõ, que alguuns Corregedores, e 
Juizes de nossos Regnos eram muitas ve- 
zes por cousas leves citados, e em casos, 
porque o naò ãeviaõ ser, e por esta razaõ 
eram embarguados em seus Officios em tal 
guisa, que os naõ podiaò servir, como 
compria a serviço de Deos, e nosso.v 
Idem, Liv. iir, Tit. 7, § 2, — «fí dize- 
mos, que em quanto o prazo durar, que o 
Juiz daa, e outorgua a alguuma das par- 
tees, nom deve elle fazer alguuma cousa 
nova em esse preito, nem se deve embar- 
guar em outra cousa, salvo sobre aquella 
rezam, sobre que foi dado o prazo, assy 
como receber testemunhas, ou veer as Car- 
tas, e Privilégios, que perante elle forem 
dados em prova.Idem, Ibidem, Tit. 01, § 
7. — (íE visto per nós o dito Artigo com a 
reposta a elle dada, adendo e declarando 
em elle dizemos, que por quanto per nós 
suso dito he e hordenado, que os Tetores 
e Curadores dos horfoos durem soomente 
dous qnnos nas tetorias e curadias, porem 
mandamos que lhes nom seja jilhada con- 
ta dessas tetorias e curadias, senom aca- 
bados os ditos dous annos: salvo se aJus 
tiça ouver per enformaçom certa, que el- 
les usam mal das tetorias e curadias ; ca 
entom lhe devem seer removidas, e dadas 
a outros, que pera ello sejam perteencen- 
tes, e deve-lhes logo seer tomada conta; e 
esto mandamos assy fazer, nom embar- 
gante que d'antigamente fosse hordenado, 
que lhe fossse filhada conta em cada huum 
anno, por lhes tolhermos as muitas des- 
pezas, que se faziam no tomar das con- 
tas tam amiude.D Idem, Liv. iv, Tit. 90, 
§ 2.— <iE deste tempo taõ antigo, até o 
de Octaviano, só as virad cerradas, rey- 
nando Numa Pdpilio, & acabada a pri- 
meira guerra de Carthago, sendo Cônsul 
Tito Manlio, mas o que os antigos alcan- 
çdraõ taõ raramente em tanto discurso 
de annos, se vio três vezes, nos cincoenta 
c& seis que durou o Jmperio de Octaviano 
Augusto, a primeira das quaes foy aca- 
bada a guerra civil com Lépido, Òleopa- 
Ira, & Marco Antonio: A segunda, doma- 
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da Espanha, cê- a ultima, desbaratados 
os Alemães, & gentes do lllirico.D Mo- 
narchia Lusitana, Liv. v, cap. 1. 

Enganos sey os sentir, 
mas nào os posso contar, 
nem com contas assomar ; 
nam as queria pedir, 
nem muito monos as dar. 
Nenhum gosto busearey 
por nam ver quam pouco dura ; 
do inundo me esconderey, 
do qual nada querercy, 
se nam só a sepultura. 

D. JO/.NNA DA OAMA, DITOS DA FREIRA, p. 92. 

Ventura sempre no mal 
e no bem tam pouca dura, 
que nào se chamo ventura. 

IDEM, IBIDEM, p. 20. 

Di Velloso espantado um grande grito : 
Senhores, caça estranha, disse, he esta : 
Se inda dura o Gentio antiguo rito, 
A deosas he sagrada esta floresta; 
Mas descobrimos do humano csprito 
Desejou nunca ; c bem se manifesta, 
Que eào grandes as cousas, e ex cellentes, 
Que o mundo encobre aos humanos imprudc" 

(tt. 
ciM., LUS., c. IX, est. G9. 

— (sCrecendo assi este descuido, ped,.. 
ram muitos dos Naires huma noite a( 
Principe Naramuhim que os deixasse ii 
a Cochim receber o que lhes era deuido, 
na qual noite tendo el liei de Calecut aui- 
so do que pasaua, fez cometer o nao por 
mar e por terra, com toda sua gente, pa- 
raos, e artelharia, ao que Naramuhim, 
não podendo resistir, pella gente que fal, 
taua, e pouca que tinha em comparaçam 
da dei Ttei de Calecut, o passo foi entra- 
do, e elle morto de frechadas, com dous 
sobrinhos seus, entre huns malmares, ate 
onde os imigos o seguiram defendendosse 
sempre como esforçados caualleiros; esta 
batalha durou parte daquella noite em 
que foram cometidos, e todo o dia seguin- 
te, ate ser tam tarde que se não uiam 
huns aos outros, pelo que el Rei de Ca- 
lecut nam quis mais seguir a tiictoria, a 
qual nam foi sem perder muita da sua 
gente.y DamiSo de Góes, Chronica de D. 
Manuel, Part. i, cap. 73. — (íE posto 
que os golpes do de a ponte fossem dados 
como da mão de seu dono, que era mui 
valente cavalleiro, os da fortuna tinham 
tanta differença, que logo o amostraram 
em suas carnes; porque desfazendo-lhe o 
escudo em o braço, semeou a ponte com as 
rachas: e com a rotura das armas sahia- 
lhe tanto sangue, que qualquer outro o 
não podéra soster; mas o do touro se de- 
fendia com tamanho acordo, que fez du- 
rar a batalha mais tempo do que a outrem 
poderá durar.»Francisco de Moraes, Pal- 
raeirim d'Inglaterra, cap. 20. — «.Cada 
um houve tamanha vergonha de ver que 
sua porfia durava tanto, que deixando as 
espadas, que de botas não cortavam, se 
travaram a braços provando ambos tudo 
o que podiam, com que as feridas se lhe 
abriram de tal sorte, que não havia nel- 
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lets sangue, que podasse suster os mem- 
bros.d Idem, Ibidem, cap. 23. — «.Logo 
se foram á prisão onde os outros estavam, 

' onde não havia mais que elles dous, por 
haver pouco tempo que Eutropa alli es- 
tava, que se lhe durára mais, bem pode- 
rá ser que aquelle fora outro passo de 
mais grande p&rigo, que foi o do castello 
de Dramusiando; porém Daliarte, que o 
sentiu, o atalhou com seu saber, trazendo 
o batei, em que Palmeirim foi, àquela 
parte onde o elle achou,. Tornando ao pro- 
posito, Palmeirim chegou, á prisão de Eu- 
tropa, que era por baixo do chão tanto 
espaço, e por terra tão escura e medonha, 
que só aquella mostra bastava pera matar 
um homem.t> Idem, Ibidem, cap. 58. — 
s O imperador se levantou em pé e abra- 
çando-o com muito gasalhado, disse. Se- 
nhor Âlbaysar, com outra empreza quize- 
ra ver-vos em minha casa; mas serdes 
namorado vos desculpa: e querendo-o man- 
dar apoutentar dentro no paço, Alhayzar 
'ão quiz aceitar aquella mercê, que sua 
Jenção era estar no campo os dias, que 
'urassem aquellas batalhas.t> Idem, Ibi- 
aem, cap. 81.— %.Eu, Senhor, houve con- 
selho geral de cento e tantas pessoas, que 
votáram que não fosse aqueUe anuo; e o 
seguinte levantáram-se os Capitães com 
as fortalezas, « não me fizeram manti- 
mentos, nem enxarcias: e duráram tanto 
as pendenças de Pero Mascarenhas, que 
não tive tempo pera me aparelhar, e com 
tudo mandei Antônio de Miranda com hu- 
ma grossa Armada, que bastou pera es- 
pantar os Rumes, que fez prezas, que for- 
ráram bem os gastos.y> Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. vi, cap. 8. — *E du- 
rando assim a furta desta batalha por es- 
paço de pouco mais de huma hora sem se 
enxergar melhoria em nenhuma das par- 
tes, vendo o Achem que os seus de cança- 
dos, e muyto feridos começavad a perder 
alguma parte do campo, se foi retirando 
para hum cabeço, que para a parte do 
Sul estava mais adiante obra de hum tiro 
de espera, com tenção de se fazer alli for- 
te nuns vallos, que no topo do morro es- 
tavaõ feytos como cousa de horta, ou her- 
dade de arrozes; porém hum irmaõ dei 
Pei ãe Andraguire lhe atalhou este seu 
desenho, porque com dous milhomens se 
lhes pos diante, pelo que a briga tornou 
ao primeyro estado, travando-se de novo 
entre elles com tanta fúria, e ferindo-se 
huns aos outros tanto sem piedade, que 
não lhe fazem ventagem outras nenhumas 
nações: porque antes que o Achem cobras- 
se os vallos, perdeu mais de mil e qui- 
nhentos dos seus, no conto dos quaes en- 
trarão cento e sessenta Turcos, que pou- 
cos dias antes lhe erad vindos do Estrey- 
to de Meca, e duzentos Malavares com al- 
guns Abexins que era a milhor gente que 
trazia comsigo.t Fernão Mendes Pinto, 
Peregrinações, cap. 16, col. 1, p. 19.— 
«Os que vieraZ prezse ã praia,posto qu^ 
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perderad a vida, tiveraõ a morte bem fes- 
tejada, saltando- da arêa nas roupas das 
Ninfas, que ainda que contra ella lhe 
nao valiao, e era lugar, onde ficava vida 
por vontade; logo se começarão muitos jo- 
gos, e cantigas, que durarão até que a 
tarde se acabou: e tornárão pelo rio abai- 
xo com dobrada alegria.ti Francisco Ro- 
drigues Lobo, Primavera. 

Trisf. Quem se desenganara 
Í)os bens da avara sorte, 
Sabendo o breve tempo, que elles duraõ, 
Qiie pouco trabalhara, 
be naõ por estar forte, 
Nos males, que por estés, sempre «turaíj, 
Triste, que á custa minha 
O vim a exprimentar num bem que tinha ! 

IDEM, ECLOGiS. 

Bem sei qtie tem cabana levantada, 
E que a minha he pequena, pobre, e escura; 
Mas olha, que ao eahir sempre a pancada 
Mas olha, que ao cahir sempre a pancada 
Costuma ser á proporção d'altura: 
Bem sei que traz de bois grande manada; 
Mas repara, que o bem nem sempre dura, 
E que, quando o desejo he verdadeiro. 
Vai mais do que hum rebanho hum só cordeiro. 

J. X. DE MATTOS, RIMAS, p. 173. 

— Existir, estar em alguma parte. —■ 
d Do que neste tempo sucedia em Portu- 
gal ha muy pouca noticia, porque como 
cessarão as guerras, <fe viviaõ todos su- 
geitos aos Legados & Pretores Pomanos, 
não avia cousas dignas de ponderaçaò, 
que os Authores deixassem em lembrança, 
(È de algumas memórias que durão em 
diversas partes do Lieyno, costa da grade 
paz em que todos viviaõ, porque em Lis- 
boa na porta que chamaõ de Alfofa, está 
huma pedra com letras Pomanas, que faz 
mençaõ de hum Legado de Agusto, por 
nome Quadrato, que devia assistir em seu 
nome ao governo da Cidade, ou de toda a 
Pravincia, pois além de ser Legado, ti- 
nha tabem officio de Propretor, conforme 
se vé nas letras que se podem ler da pe- 
dra, cuja inscripça^ he a seguinte.-» Mo- 
narchia Luzitana, Liv. v, cap. 1. 

— Viver. — <iE os que escaparam por 
então das febres, que não morreram logo, 
duráram depois pouco; porque as febres 
de liarem onde chegam, tarde, ou cedo 
matam, e muitos poucos escapam: e jun- 
tamente com ellas se suspeitou, que foram 
os nossos ajudados mais depressa com pe- 
çonha, que lhes lançaram nas agitas.-o 
Diogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vi, 
cap. 4. 

DURÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim du- 
rabilis). Capaz de durar muito tempo, 
duradouro. — Monumentos duráveis. 

Syíí. : Durável, Constante. Diz-se du- 
rável, de tudo o que apresenta certa so- 
lidez, e que não acaba facilmente. Con- 
stante, uza-se com referencia a pessoas 
que Sito firmes na sua resolução, qualquer 
que ella seja. Assim diz-se que um edifí- 
cio ó durável, uma pessoa é constante. 

DURÀZIA, 8, f. Especie de azeitona pe- 

DURE 

quena, um tanto comprida e dura, e cuja 
maturação é mais tardia. 

DURÂZIO, A, adj. Vid. Duracino. — 
Amêndoas, avelãs durazias, quo são du- 
ras de quebrar, que têm a casca muito 
consistente. — Fructos durazios. — Pi- 
nhões dürazios, o contrario de mollares. 

— Loc. PAM.: Durazia mulher, aquella 
que já ó bastante entrada na edade, nada 
tendo de menina. 

DURÉIRO, A, adj. (De duro, com o suf- 
fixo «eiro»). Termo Antiquado. Diz-se 
dos individuos quo têm muita difficul- 
dade em descomer, em expellir os ex- 
crementos pelo ânus. 

— Phrase Familiar : Ser Aureivo da na- 
tureza, que precisa de purgantes mais 
fortes para produzirem eíFeito. 

— Arma dureira, a que é dura dos 
fechos. 

DURÈZA, s. f. (Do latim duritatem, 
de durus, duro). Propriedade que têm os 
corpos solidos de resistir á acção quo ten- 
de a dividil-os. — A dureza do ferro. Não 
se conhece meio algum pelo qual se possa 
medir ou avaliar d'ura modo absoluto a 
dureza dos corpos. Para apreciar o gráo 
de dureza, comparam-se os corpos entre 
si. E assim quo se diz que o diamante 
risca o quartzo, porque a dureza à'este 
é inferior á do diamante ; mas é superior 
à dureza do feldsfatho porque este 6 ris- 
cado pelo quartzo. 

— Falta de molleza, de qualidade tenra. 
— A dureza da cama, a dureza da carne. 

—Termo de Pathologia. Palpando, sen- 
te-se uma certa dureza no ventre. — A 
dureza d'um tumor. 

— Dureza do ventre, constipação, diffi- 
culdade de obrar, cursar. 

— Falta de sensibilidade do ouvido. 
Este homem tem unia grande dureza de ou- 
vido, que percebe difficilmente os differen- 
tes sons que formam a harmonia. 

— Constancia, invariabilidade.—É do- 
tado de uma dureza de paciência a toda 
a prova. 

— Grande dureza de coração, insensi- 
bilidade, deshumanidade. — tNão tó fica- 
rão em sua dureza, mas passarão ao ul- 
timo desatino, e proprio de hereges, que 
he suprir, e confundir com forças as fal- 
tas de razão.n Historia Insulana, Liv. i, 
cap. 2. — d. Que andemos pidindo a Deos 
nosso Seilor milagres, naõ nos aproueitã 
do dos muitos que ja tem feitos, & faz 
cada dia, por si, cfe por seus Santos: he 
argumento isto de pouca fé: disistamos 
pois de tamanha duresa, sogeitemonos à 
vontade de Deos, estejamos, pello que elle 
quiser ordenar de nós: reconheçamos a 
clemencia cõ que nos espera, & chama à 
penitencia.^ Fr. Thomaz da Veiga, Ser- 
mões, Part. II, foi. 30. 

Com que mígoa (ó Amor) com que tristeza 
Viste cerrar aqiielles tam fermosoa 
Olhos, onde vivias, poderosos 
D'abrandar com sua vista a mór dureza! 

ANT. FERR., SONETOS, Uv. II, n. 4. 
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E porque estou tam forte 
Contra vossa dureza, 
Tomasteg por vingança, e por empreza, 
Era sujeitos estranhos empregados, 
Desvelar meus cuidados; 
Que o mal, que me sustenta, 
Executado cm outrem, me atormenta 

KBANC. n. r.QBO, o DKSENQANADO. 

— No mesmo sentido, mas fallando das 
palavras, das maneiras, etc. — A dureza 
desta resposta aterrou-o. 

■—Â dureza da vista, dos gestos.—En- , 
carar com dureza, com muita austeridade. 

■— Excessiva severidade. — A dureza 
d'um. governo. — A dureza dhim regimen , 
^político. 

— A dureza do trabalho, a muita ob- 
stinação cm trabalhar. 

— Qualidade que é para o ouvido o 
que a dureza ó para o toque ou tacto. — 
Dureza de pronunciação. 

— Dureza de estylo.—A dureza estes 
versos, falta da suavidade o harmonia 
que torna deleitavel e aprazivel a poesia, 
a prosa, o que se diz. 

— Termo de Pintura. Qualidade do 
quo ó para a vista o mesmo que a dure- 
za 6 para o tacto.—A dureza dos contor- 
nos. —A dureza dos tons. — Dureza do 
crayão, do pincel.—Afuillo dá ao effeito 
do quadro uma certa dureza. 

—A dureza do tempo, d'um clima, d'um 
inverno, o rigor ou baixa de temperatura 
que se sente. 

— Figuradamcnto: A dureza de tris- 
tes circumstancias ou serie de cousas más 
Çiíe pezam sobre uma cidade ou ajfligem 
um paiz. 

■—Termo Vulgar. Obstrucção de fígado 
ou do baço. 

DURIÁL, s. m. Termo Asiático. Nome 
dado ao logar ou pomar que produz os 
duriõe3._ 

DURIÃO, s. m. Fructo saboroso e muito 
estimado, produzido na Asia.— «E como 
0 lugar em que estauão por serem já mui- 
tos era estreito, mudarãose dali obra de 
huma leguoa per o rio acima a hum monte 
de comprimento de meya leguoa, a que elles 
chamarão Beitam: na fralda do qual estaua 
hum campo, a que também derão este no- 

com o qual sitio por ser grande & es- 
paçoso, & saberem que Paramisóra viuia 
fiwi lugar estreito, o forão conuidar, leuan- 
dolhe por mostra da fertilidade da terra 
algumas fructas, entre as quaes foi huma, 
® que ora chamão duriões, cousa mui es- 
timada, db tão golosa, que contão os mer- 
'^adores de Malaca vir já áquelle porto 
'"n.&rcador com huma nao carregada de 
muita fazenda, (Ê comeo toda nestes du- 
*'iões, i gastou em amores das moças Ma- 
^(^yas.D Barros, Décadas, II, Liv. vi, cap. 
1 • — «Desta cidade (a cidade de Pacem) 
Partio Diogo Lopez de Siqueira para a 
ds Malaca, a qual chegou aos onze dias 
do mesmo mes de Septembro que naquelle 
tempo era a mais prospera que se sabia 

todo mundo, porque auia nellas mer 

cadores tam ricos, e de tanto cabedal, que 
fallauão pter bahares douro, que tem cada 
bahar quatro quintaes, dos quaes bahares, 
alguns destes mercadores tinham entam 
dez e doze: está situada na costa do re- 
gno de 8iam, na boca de hum rio peque- 
no; era esta cidade n'este tempo de huma 
Itgoa de comprido, muito estreita em com- 
pararam da longura em que auia mais de 
trinta mil vizinhos, he muito iiiçosa de 
fructas, e boas augoas; os outros, manti- 
mentos lhe vem do carreto, dizem que ha 
nella huma fructa de feiçam de alcacho- 
fres tamanhos como cidras, a que chamão 
duriõens, que sam de tam delicado, e suaue 
gost», que muitos homens estrangeiros se 
ãeixão alU ficar por respeito d'esta fru- 
ta, ainda que a terra seja doentia, t Da- 
miào do Goes, Chronica de D. Manuel, 
Part. III, cap. 1. 

DURINDANA, s. f. Termo Comico. Es- 
pada. 

DURÍSSIMO, A, aãj. superl. de Duro. 
Muito duro, cuja dureza é excessiva. 

DUÍIIVÊNTRE, adj. 2 gen. (Do latim 
durus, duro, e venter, ventro). Termo do 
Zoologia. Que tem o ventro duro. 

DURME, antiga forma imperativa do 
verbo Dormir.—Hoje diz-se: dorme, e des- 
cansa de tuas fadigas. 

DÚRO, A, adj. (do latim durus). Fir- 
me, resistente á força que tende a des- 
truir, separar ou desaggregar as partes do 
um todo, diílicil de penetrar. — O ferro é 
um metal muito duro. 

— Madeira dura de rachar.—Páo du- 
ro de partir. — Pedra dura de quebrar. 

— Pão duro. — Cama dura, pouco mol- 
le. — Pés, armas duras (na peleja). 

JA pelo espesso Ar os estridentes 
Farpues, setas e vários firos vôam: 
Debaixo dos pós duros dos ardentes 
Cavalloa treme a terra, os valles sóam i 
Espedaçam-se as lanças, e a freqüentes 
Quedas co'a3 duras armas tudo atrôam : 
lieercseem os imigos sobre a pouca 
Gente do fero Nuno, que os apouca. 

CAií., Lus., c. IV, est. 31. 

— Termo d'Anatomia. Partes duras, 
orgãos ou tecidos qtio apresentam muita 
consistência, como os ossos, os dentes, as 
cartilagens, por opposiçrio a outras partos 
que oíFerecem pouca resistencia e quo 
por isso são chamadas partes molles. 

— Que oppõe resistencia. —- Espingar- 
da, pistola dura, que é pouco prompta 
em obedecer ao movimento imprimido 
aos fechos. 

— Figuradamente : Duro de digerir, 
de dura digestão, que ó de digestão dif- 
ficil, laboriosa, pezada. 

— Duro de crer, difficultoso d'acrcditar. 

Kra o soberbo tecto desta casa 
Iluma boveda feita não da dura 
Pedra, mas da galharda, e branca maça. 

MANOML I)E OALHEGOS, TEMPLO DA MEMÓRIA, 
liv. iv, est. 4i. 

Alli os penedos ásperos rompia 
E em branda cera torna a rocha dura. 

CORTE REAL, NAUF. DE SEPÜLV., C. 14. 

— « Todos os que tiuessem pregados os 
olhos do mtendimento na sabedoria, go- 
uernando-se per ella, seriam na virtude 
tã jirmes db costantes, que se podriam cJJ- 
parar cõ as duras & firmes pedras que 
nem cZ trabalhos dt tribula^es esmoreces- 
sem, nem se quebrassem, tendo sempre pera 
si que era milhor ter aflições pola virtu- 
de, que deleytaçòes polo vicio, & que 
quanto mor fosse a prosperidade do mun- 
do, tanto mais a deuiam temer, & quãto 
môr fosse a aduersidade, tanto se mais 
nella auiam de gloriar.d Heitor Pinto, 
Da Tribulação, cap. 5. 

O monte calvo, o duro. 
ANT. FBUU., ODES, 1ÍV. II, H. 5. 

Tirf. Entre estes arvoredos. 
Aonde com meus gemido» 
Atroa o eceo o fundo d'estes valles, 
E nos durot penedos, 
Acho brandos ouvidos, 
Que assim se compadecem de meus males, 
Abrando a quem nào sente, 
E a quem eu chamo em vão he sempre auzeate. 

FRAKO. R. LOBO, ECLOOAS. 

Eu O vi, e de ti nunca esquecido, 
Mas da força dos fados obrigado, 
Mas de amorozas pelles bem vestido, 
Mas de pezadas armas carregado, 
Com o duro arcabuz ao hombro erguido, 
Em lugar do nodozo, e bom cajado. 
Seguindo huma bandeira mal segura, 
Poií era dos soldados da ventura. 

IDEM, IBIDEM, PRIMAVERA. 

Vão ijouco O pouco, 
Leve o leve, minando a terra dura ; 
Ja clara a voz se ouvia : feminino 
Era o accento gemedor e afllicto, 
E como supplicanto : crebros golpes 
Sc ouviam c'08 lamentos misturados, 
E um rouco murmurar de voz sinistra. 

OARBET, D. BBAHOA, C. VIU, Cap. 15. 

— aE aonde estava, arrastando-se por 
cima do lodo para a terra dura se sal- 
vou.^ Antonio Cordeiro, Historia Insula- 
na, Liv. V, cap. 9. 

— Duro de cozer, de cocção difficil. 
— Duro de comer, de difficil mastiga- 

ção.— Águas duras, as que abundara em 
saes calcareos, sendo por isso impróprias 
para cozer legumes. 

— Termo de Botanica. Coreacea, um 
pouco dura, diz-se das falhas do corta 
consistência.—tFolhas compactas (compa- 
cta) são carnudas, mas a sua substancia 
não he sumarenta como a das precedentes 
nem esponjosa, mas sim firme, mociça, e 
hum tanto dura (a piteira e herva babo- 
sa). Este termo usa-se ás vezes tãobem em 
lugar de repletas.Fclix d'Avellar Bro- 
tero, Compêndio de Botanica, p. 70. 

— Termo do Musica. Diz-so d'um ac- 
corde ou d'uina harmonia quo fere o ou- 
vido. É também o nome que os allemSes 
dão aos tons maiores. Assim ao tora do 
ré maior chamam elles D dur. 
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— Termo de Calligraphia. Os traços 
d'esta escripta são muito duros, que es- 
tão muito tapados, e de contorno imper- 
feito. 

— Um crayào duro ; um pincel duro, 
que dão traços duros. 

— Termo de Pintura. Diz-se desenho 
duro aquelle em que os traços luminosos 
e os sombreados contrastam duramente. 
— Um quadro duro. —Os tons duros.— 
Este qxiadro apresenta no seu todo um 
effeito duro. 

— N'este sentido diz-se também da pes- 
soa que pinta.— Um pintor duro. 

— Duro de suhir, árduo, que se sobe 
com diíficuldade. 

—Penoso, afflictivo, difficil de suppor- 
tar. 

Commetteram soberbos os Gigantes 
Com guerra và o Olympo claro e pura : 
Tentou Pirithoo e Théaeo,de ignorantes, 
O reino de Plutão horrendo e escuro : 
Se houve feitos no mundo tào possantes, 
Não menos é trabalho illustrc e duro, 
Quanto foi commetter inferno e c6o, 
Que outrem commetta a fúria de Nereo. 

cAM., Lüs., c. II, est. 122. 

— Quem era este gigante e a razão, 
que alli o trouxe: diz a historia, que na 
ilha Perigosa houve um gigante chamado 
Buzarcante, o qual per seus costumes e 
cruezas foi tão malquisto, que mais por 
força, que por outra via senhoreava; e 
como a dura sugeição, em que os seus vi- 
viam, fosse tão aspera de soffrer, que a 
própria morte o não podia ser mais, al- 
guns principaes da ilha tiveram maneira 
que com peçonha o mataram. i> Francisco 
de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 
79. 

— Duro de bocca; diz-se das cavalga- 
duras que difficilmente obedecera á acção e 
governo do freio. 

— Figuradamente : Pesado, incommo- 
dativo, áspero. — Tormento duro.— Du- 
ros trabalhos. —Duros inimigos, difficeis 
de vencer, cruéis no combate. 

Fortalezas, cidades, e altos muros. 
Por elles vereis, filha, edificados ; 
Os Turcos bellacissimos, c duros, 
Delles sempre vereis desbaratados : 
Os Reis da India'livres, e seguros, 
Vereis ao Rei potente subjugados : 
E por elles, de tudo em fim senhores, 
Serào dadas na terra leis melhores. 

CAM., LÜS., c. II, est. 4G. 

Sublime Rei, a quem do Olympo puro, 
Foi da summa Justiça coucedido 
Kefrear o soberbo povo duro, 
Não menos delle amado que temido: 
Como porto mui forte, e mui seguro, 
De todo o Oriente conhecido, 
Te vimos a buscar, para que achemos 
Em ti o remedio certo que queremos. 

IDEM, IBIDEM, C. II, CSt. 79. 

Quantos rostos ali se v6m sem côr, 
Que ao coração açode o sangue amigo ! 
Que nos perigos grandes o temor 
E maior muitas vezes que o perigo : 

E se o não é, parece-o; que o furor 
De offender ou vencer o duro imigo, 
Faz não sentir que ó perda grande e rara, 
Dos membros corporaes, da vida cara. 

IDEM, IBIDEM, C. IV, CSt. 29. 

E do primeiro illustre, que a ventura 
Com fama alta fizer tocar os céos, 
Serei eterna e nova sepultura. 
Por juizos incognitos de Deos : 
Aqui porá da Turca arma dura 
Os soberbos e prosperos tropheos; 
Comigo deseusdamnos o ameaça 
A destruida Quiloa com Mombaça. 

IDEM, iniDEM, c. V, cet. 45. 

Vêdel-o duro Inglez, que se nomeia 
Rei da velha e sanctissima Cidade, 
Que a torpe Ismaelita senhoreia, 
Quem viu honra tào longe da verdade! 
Entre as Boreaes neves se recreia, 
Nova maneira faz de christandade: 
Para os de Christo tem a espada nua, 
Não por tomar a terra, que era sua. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSt. 5. 

— Arriscado, pouco seguro. 

Quem cometteo primeiro 
Ao bravo mar num fraco pAo a vida, 
Do duro enzinho, ou tres dobrado ferro 
Tinha o peito, o ligeiro 
J uizo  

AKT. feru., odes, liv. V, n. 6. 

— Reprehensão dura, a que se dá em 
termos energicos e demasiado sevéros. 

— Dura extremidade, aperto difScil, 
collisão, má posição. 

Vio Alexandre Apelles namorado 
Da sua Campaspe, e deo-lha alegremente, 
Não sendo seu soldado exprimentado, 
Nem vendo-se n'hum cerco duro e urgente; 
Sentiu Cyro, que andava já abrazado 
Araspas de Panthea em fogo ardente, 
Que elle tomara em guarda, e prometia 
Que nenhum mau desejo o venceria. 

CAM., Lus., c. X, est. 48. 

— «Assim se andaram ferindo de mui 
duros golpes; e posto que os do gigante 
fossem com gran força, os que recebia 
eram dados a tão hom tempo, que faziam 
muito mais damno que os seus, de que 
andava tão furioso e menencorio quanto o 
nunca fora em nenhum tempo. O da For- 
tuna se sabia guardar tão bem, que lhe 
fazia perder todo seu trabalho, e em ga- 
lardão de seus golpes, lhe dam outros tão 
certos, que o campo estava tinto de seu 
sangue.í) Francisco de Moraes, Palmei- 
rim d'Inglaterra, cap. 32. 

— Que é falto de bondade, deshumano. 
— Homem duro, mulher dura, insensível 
ás commoçoes, aos aíFectos, á ternura, 
difficil de commover-se ; injusto. 

E destas brandas mostras commovido, 
Que moveram de um tigre o peito duro ; 
Co vulto alegre, qual do eco subido 
Torna sereno e claro o ar escuro 
As lagrimas lhe alimpa e accendido 
Na face a beija, e abraça o collo puro ; 
Do modo que dalli, se só se achára. 
Outro novo Cupido se gerára. 

CAM.,LÜS., 0. n, est. 42. 

Que geração tão dura ha hi de gente ? 
Que barbaro costume, e usança fea, 
Quer não vedem os portos tão somente, 
Mas inda o hospício da deserta .area ? 
Que má tenção, que peito em nós se sente, 
Que de tão pouca gente se arrecea ? 
Que em laços armados tão fingidos, 
Nos ordenassem ver-nos destruídos? 

iDBM, ididem, c. II, est. 81. 

No tempo que do reino a redea leve 
João, filho de Pedro, moderava ; 
Depois que socegado e livre o teve 
Do visinho poder que o molestava. 
Lá na grande Inglaterra, que da neve 
Boreal sempre abunda, semeava 
A fera Erinn3's dura e má sizania 
Que lustre fosse á nossa Lusitania. 

IDEM, IBIDEM, C. IT, CSt. 43. 

Aqui tens companheiro, assi nos feitos, 
Como no galardão injusto e duro ; 
Em ti, e n'elle veremos altos peitos 
A baixo estado vir, humilde e escuro ; 
Morrer nos hospitaes, em pobres leitos, 
Os que ao Rei, e á lei servem de muro ! 
Isso fazem os Reis, cuja vontade 
Manda mais que a justiça, eque a verdade. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 23. 

Não será a culpa abominoso incesto, 
Nem violento estupro cm virgem pura, 
Nem menos adultério deshonesto, 
Mas c'huma escrava vil, lasciva e escura : 
Se o peito, ou de cioso, ou de modesto, 
Ou de uzado a crueza fera e dura, 
Co'os seus huma ira insana não refrea, 
Poem cm fama alra noda negra e fea. 

IDEJI, IBIDEM, C. X, CSt. 47. 

O principal, que ao peito traz os fios, 
Um casü horrendo faz ; que o mundo veja, 
Que inimiga não ha tão dura e fera, 
Como a virtude falsa da sincera. 

IDEM, IBIDEM, C. X, CSt. 113. 

— d.Mandou recado ao Arcebispo, e elle 
o foy buscar abaixo só, e se meteo com 
elle no choro da Igreja, e assentados am- 
bos cada um em sua cadeyra, lhe disse 
taes palavras por um espaço de tempo 
grande, que o duro peccador rendido se 
lhe botou aos pês.» Antonio Gouvêa, Jor- 
nada do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 6. 

Ella, mais que rochedos seca, e dura, 
Denso vôo luctuoso 

Sobre os rotos cadaveres estende, 
E aos olhos tristes do culpado espozo, 
A triste scena renovar pretende ! 
Eil-o,ah ! Ei-lo, convulso, arrebatado, 
Derribaa porta da luctuosa estancia 
No liso pavimento ensangüentado. 

BARB. Dü BOCAOE, MEDÉA. 

Já vos dezejo dura, 
Esquiva, ingrata, varia, fementida, 
E a mim mais sem ventura. 
Sem esperança, liberdade, e vida ; 
Masnãosejais ingrata, e enganoza, 
Nem inconstante, iroza: 
Não o digo por mim, 

FKANCISOO n. LOBO, PKIMAVEHA. 

Formoza minha inimiga, 
Em cujas mãos ventura a tantos poz, 
liem he que eu me persiga, 
E seja contra mim, por ser por vós. 
Mas não tenhais tão dura opinão ; 
Que se este coração 
Ambos tam mal tratamos, 
Ambos com elle uzamos scmrazào. 

IDEM, IBIDEM. 
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Queres tu firme hum querer, 
Que tem só por natureza 
Não ter em nada firmeza? 
Queres firme huma mulher? 
Se mudança !ie seu fruito, 
Que achwvas agora estra7iho ? 
Pia t" do teu rebanho, 
Dfílas, Fernando, nào muito : 
A que mais de sizo trata, 
He logo mais intratavel; 
A mais branda he mais mudavel, 
A mais dura he mais ingrata. 

ZDEH, ECLOOAS. 
— A mulher é menos dura de suppor- 

que de temer. 
— O homem excessivamente severo cos- 

tuma ser duro para com os seus creados. 
— Figuradamente : Tempos duros, ca- 

lamitosos, em que a vida se torna difficil 
pela eseacez dos meios de subsistência. 

— Duro freio, medidas, providencias 
rigorosas contra abusos e desregramen- 
tos, etc. 

Goa vereis aos Mouros ser tomada, 
A qual virA dcspois a ser senhora 
De todo o Oriente e sublimada, 
Co'os triumphos da gente vencedora : 
Alli soberba, altiva, e exalçada 
Ao Gentio, que oa idolos adora. 
Duro freio porá o a toda a terra 
Que cuidar de fazer aos vossos guerra. 

CAM., LUB., c. II, est. 51. 

E pondo na cobiça um freio duro, 
E na ambição também, que indignamente 
Tomais mil vezes, e no torpe e escuro 
Vicio da tyrannia infame, e ui'geute : 
Porque casas honras vãas, esse ouro puro 
Verdadeiro valor nào dão á gente : 
Melhor é merco-los sem os ter, 
Que possuil-os sem os merecer. 

IDEM, IBIDEM, C. IX, cst. 93. 

— Duras palavras, asperas, sem ele- 
gância d'cstylo. 

Mas nunca foi que este erro se sentisse 
No forte Dom Nuno Alvares: mas antes, 
Posto que em seus irmãos tão claro o visse, 
^leprovaudo aa vontades inconstantes, 
Aquellas duvidosas gentes disso, 
Com palavras mais duras que elegantes, 
A mão na espada, irado, e nào facundo 
Ameaçando a terra, o mar e o mundo. 

CAM., LDS., c. IV, est. 14. 

■— Duro tributo, imposição cruel, indi- 
gna. 

Gregos, Thraces, Armênios, Georgianos, 
Bradando-vos estão, que o povo bruto 
Lhe obriga os charos iiilhos aos profanos 
Preceitos do Alcorão : [duro tributo !) 
Em castigar os feitos inhumanos 
Vos gloriaede peito forte e astuto; 
E nào queiraes louvores arrogantes 
De serdes contra oa vossos mui possantes. 

IDEM, IBIDEM, C. VII, CSt. 13. 

—-Dura esirella, funesta, sorte infeliz. 

N'ebta esperança só te vou seguindo, 
Que ou tu não soffrerás o pezo delia, 
Ou na virtude de teu gesto lindo. 
Lhe mudariís a tiste e dura estrella ; 

se se lhe mudar, não vás fugindo, 
Que amor te ferirá, gentil donzella ; 

tu me osperarAs, se amor te fere ; 
"e me esperas, não lia mais que espere. 

u>i?M, iMDEM, c.ix, est. 81. 

— Um homem duro no trabalho, o que 
supporta facilmente a fadiga. 

— Ventos duros? os que sito fortes o 
contrários á direcção que se dezeja se- 
guir. . 

— Duros temporaes, grandes tempes- 
tades. 

As Alcíoneas aves triste canto 
Junto da costa brava levantaram, 
Lembrando-se de seu passado pranto, 
Que as furiosas aguas lhe causaram : 
Os delphins namorados entretanto 
Lá nas covasmaritimas entraram, 
Fugindo a tempestades, c ventos duros, 
Que nem no fundo os deixa estar seguros. 

CAM., Lus., c. VI, est. 77. 

— Dura pena, castigo severo e cruel. 

Vai-te alma, em paz da guerra turbulenta, 
Na qual tu merecesto paz serena ! 
Que o corpo, que em pedaços se apresenta, 
Quem o gerou vingança ja lhe ordena ; 
Que eu ouço retumbar a gnl tormenta, 
Que vem ja dar a dura e eterna pena 
De asperas, basiliscos, e trabucos, 
A Cambaicos cruéis, e Mameiucos. 

CAM., Lus., c. X, est. 32. 

— Verso duro, aquelle que, tendo mui- 
tas synalephas, parece ter mais do que a 
justa medida, produzindo má harmonia, 
ao contrario do desmaiado. 

— Ter a vida dura, resistir ás causas 
de morte. 

— Tornar a vida dura a alguém, crear- 
Ihe embaraços, estorvos, difíiculdades. 

— Empregado em tora de exclamação. 
Ah duro ! he na montanha alta seguida 
Do Liào a que o foge he do Carreiro 
No campo a ovelha, e sou do ti fugida? 

ANT. FEKB., ECLOGA 8. 

S. m. Herva indiana, que produz em- 
briaguez prelongada, e difficil de comba- 
ter pelos antidotos ordinários. 

— Termo do Artes. O duro é o con- 
trario do molle, do brando. 

— Loc. ADV.: .á duras, nas occasiões 
apertadas.— a. Amigos, e mulas falecem a 
duras.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, 
Eufrosina, act. 1, sc. 3. 

— Provérbios. — «Duro de cozer, duro 
de comer.-» — Mais vai duro, que nenhum. y> 
.— uMelhor he pali duro, que figo mctdu- 
ro.i—«Apaõ duro, dente agudo.d—«Du- 
ro com duro naô faz bom muro.v—«O 
que he duro de passar, he doce de lem- 
lrar.y> — «Duro he, deixar o usado.^ — 
«Taõ duro he ao ãoudo calar como ao si- 
sudo fallar.y>—«.Vós ás duras, eu ás ma- 
duras.i>— d Quem come as duras, coma as 
maduras.D — (íAgua molle em pedra dura 
tanto dá até que a fura.» 

DUSSIA. s. f. Vid. Ussia ou Oussia. 
DÚTRO ou DUTURÓ, s. m. Planta da 

índia, cujos frutos produzem, a quem os 
come, uma embriaguez tam intensa, que 
chega muitas vezes a postrar o individuo 
por espaço de vinte o quatro horas, o 
mais, sem voltar ao estado de razão, 

t DUUMVIRÀL, adj. 2 gen. Que tem 

relaçíío com os duumviros. — Oa officiaes 
duumviraes. 

DUUMVIRATO, s. m. Dignidade, cargo 
do duumviro; tempo do seu exercido. 

DUÚMVIRO, s. m. (Do latim duumvir, 
de duo, dous, e vir, homem). Termo de 
Antigüidade Romana.Nome de certos ma- 
gistrados ou juizes que ordinariamente 
eram em numero de dous. — O tribunal 
dos duumviros. 

DÚVIDA, s. f. (Substantivo abstracto 
de duvidar). Incerteza em que sc está so- 
bre a realidade d'um facto, a verdade 
d'uma asserçíío; suspensüo do entendi- 
mento ácerca de querer alguma cousa.— 
Ter duvida, hesitação no que precisa ou 
deseja fazer. — « Vinhào portanto a ser 
disso uma consequencia inevitável os in- 
convenientes ponderados na Introducçào 
d'esta obra, de pela multiplicidade e con- 
trariedade de tantas Leis recrescerem con- 
tinuadamente duvidas e contendas, e se 
verem os Julgadores postos em embaraço 
de as decidir; o que deu cama aoa^repi' 
tidos requerimentos, que os povos juntos 
em Cortes -fizeraò ao Senhor D. Joa3 I.^ 
que as mandasse examinar e reformar, e 
fazer dellas uma geral Compilaçáõ, para 
que sendo juntas e certas viessem a cessar ' 
os males, que de o assim naõ serem se 
lhes seguiaõ.» Ordenações Affonsinas, Liv. 
I, Prol.—(íMas deixando a ãecisáõ dessa 
duvida para o tempo, em que appareçaõ 
monumentos taes, de que se tirem provas, 
que sejad para isso bastantes, entre tanto 
he sem controvérsia que OS povOS tiver ai) 
conhecimento, e fizera'!} uso delle. Alem de 
certidoens de vários títulos, que a seu pe- 
dimento consta forad extrahidas do exem- 
plar, que delle se achava na Chancellaria 
do Senhor D. Affonso V. dá evidente tes- 
temunho disso vermos como nas Cortes do 
Senhor D. Joaõ II, começadas em Évora 
em 1481, e acabadas em Viana d'apár 
d'Aluito em 1482 o citão por livra, e ti- 
tidos.» Ibidem, Liv. ix.— n Quando estes 
erros ou defeitos eraõ communs a todos os 
MSS. e naõ havia socorro que esperar de 
nenhum delles, se se podiaõ suprir por 
outros monumentos antigos, onde os mes- 
mos lugares se achassem transcriptos e 
inteiros, naõ houve duvida de se fazer, e 
se fez.D Ibidem, Liv. xxi.—«Assint sal- 
tando em todos os MSS, do Livro II. on 
artigos 17, e 38 da primeira Concordata 
do Senhor D. Diniz dos 40 artigos de 
Roma, naõ houve duvida de se restitui- 
rem pela copia, que delia se acha no livro 
das Leis Antigas, e que correspondem ao 
exemplar latino, donde a transcreveo Ga- 
briel Pereira de Castro,y> Ibidem. — A 
numeraçaõ foi feita com analogia ás Or- 
denaçoens actuaes, contervando-se porem 
debaixo de um só numero cada artigo de 
Cortes com sua resposta, e assim as du- 
vidas e considtas com suas decisoens; a 
qual ordem só se naõ guardou no liv. 2. 
tit, 68, e no liv. 4, tit. 29. por parecer 
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também ahi conveniente dividir as respos- 
tas, por quaõ longas sa^, e pelas diffe- 
rentes especies, que contem. 3 Idera, Ibi- 
dem, p. 29. — porque acerca das di- 
tas HordenaqZes, feitas pelos ditos Senho- 
res Reix meu Âvoo e meu Padre, recre- 
ciam continuadamente duvidas na nossa 
Corte das Villas coutadas, t hem assy os 
mal feitores nom devem seer deffesot e 
coutados pelas Igrejas; declaramos, que 
nossa teençom he acerca desto se guardar 
o Direito Canonico pelo qual, segundo 
conselho e acordo dos Letrados da nossa 
Corte, achamos serem estes, que se adian- 
te seguem, t Idem, Liv. v, Tit. 118, § 3. 

Já chegam as esquadras bellicosas 
Defronte das imigas companhias, 
Que com grita grandíssima os recebem ; 
E todas grande duvida concebem. 

CAM., LDS., c. VI,- est. 2G. 

— «/Sem duvida que o apparato d'esta 
meza é digno de jantar n'ella um abso- 
luto principe.D Gil Vicente, Comed. do 
'".deu, Tom. i, p. 93. — tPorém dei- 
xando isto, digo, que hem se lembrará a 
duvida que teve de m'entregar Alhayzar, 
a outra vez que 'aqui vim, em quanto 
o Turco, meu senhor, não lhe entregasse 
08 seus, dizendo-lhe eu, que pera segu- 
rança do contracto ser -firme, bastava sua 
palavra: já agora estareis fora deste 
receio, pois tanto d'antemão cumpre com- 
vasco, e elle não sei se estará sem al- 
gum em quanto não vir Alhayzar em sua 
cata, não tendo de sua parte mais segu- 
rança, que, a palavra de Targiana sua 
filha, que tomou por penhor e fiança de 
estar seguro, e fez entregar os vossos.» 
Francisco de Moraes, Palmeirim d'Iiigla- 
terra, cap. 122. 

— Estar em duvida, duvidar, ter in- 
certeza do que 6, ou do que convém. — 
tAlém desta pedra, se acha outra no 
lugar de 8. Salvador, entre Valverdt <& 
Mon Santo, em cuja comarca viviad os 
povos chamados Vetones, da qual st coli- 
ge claramente a grande quietação em que 
vivião 08 nossos, pois recreccndo duvidas 
nos limites dos povos, sem usarem das ar- 
mas, como era costume em taes casos, re- 
correrão ao Emperador, que dirimio suas 
diferenças por justiça, & mandou sina- 
lar os termos com hum padrão, que Mo- 
rales traz em suas obras, cujo theor he o 
seguinte, t Moaarchia Lusitana, Part. 11, 
Liv. V, cap. 1. 

— ObjecçSo, que se p3o, ou faz a al- 
guma doutrina, despacho, ou expediçSo. 

— Pôr em duvida, questionar. 
— Ter duvida com alguém, discórdias, 

controvérsias, disputas, desavenças. 
— Ser sem duvida, certo, incontrover- 

so, inquestionável. — ^E o Codigo do Se- 
nhor D. Manoel, por ter flerivado imme- 
diatamente deste, e de exemplar stm du- 
vida mais inteiro, não deixou de servir 
para o {Ilustrar em alguns lugares, onde 
a legislado para ell« passou não em sub- 

stancia, mas em sua integridade.d Orde- 
nações Affonsinas, Liv. I, Prol., p. 22.— 
nE mandamos, que qualquer, que fôr har- 
regaã de Clérigo, ou Frade, ou Freire, 
ou d'ouira pessoa Religiosa, e com elle 
viver em pecado publicamente em sua casa 
ou morada, ou seendo achado certamente 
sem duvida que está por sua, e ha delle 
mantimento, e vestido pera com elle fazer 
o dito pecado, que pola primeira vez que 
j'or achada no dito pecado com elle, seja 
jireza, e pague quinhentas libras de pena, 
e seja degradada j^or huuin anno da Ci- 
dade, ou Villa, ou Aldea, e de seus ter- 
mos com pregom, onde o dito pecado acon- 
tecer.y> Idem, Liv. 11, Tit. 22, § õ. — 
disto mesmo sem duuida nos acõtece cõ os 
gostos, & passatem.pos desta vida, pello 
pouco que montão, & muito que custão; 
por onde parece que he falta de juizo, não 
se aproueitar deste desengano, multipli- 
cando seus illicitos appetites, como se fosse 
menos certo, o quão pouco hão de durar, 
ou a sentença de morte que por elles se 
lhes ha de seguir.» Frei Tliomaz da Vei- 
ga, Sermões, Part. 11, foi. 3. — O porse 
S. Esteuão de giolhos, & o esforçar a vós, 
quando rogou por seus enemigos, feitio, 
foi sem duuida, <& circunstancia muy no- 
tauel, cõ qice procurou acreditar a tal ora- 
ção com Deos, & acrescentar o merecimento 
delia, pera que mais facilmente fosse ou- 
uida delle.í> Iclom, Ibidem, foi. 11. —<iNa 
segunda tentação lhe pedio se arrojasse do 
pinaculo do templo, & se o Senhor o fize- 
ra, fora sem duuida tentar a Deos.d 
Idem, Ibidem, foi. 23.—lE sem dúvida 
se perderam, se Deos Nosso Senhor não 
trouxera Fernão Alvares Sarnacha, {que 
alli andava em huma Terrada) que ha- 
vendo vista da náo a foi demandar, e 
vendo-a tão destroçada, se metteo den- 
tro nella com os seus marinheiros, e a 
foi mareando ati Ormuz, onde surgio.n 
Uiogo do Couto, Décadas, IV, Liv. vi, 
cap. 4. — fiMas como tudo era pouco, e 
a gente muita, logo se lhe acabou, fican- 
do sem nenhum remedio, nem esperan- 
ças delle, senão as de Deos, em que sem- 
pre foram minto seguros, e assi sem co- 
mer, nem beber navegáram tres dias, sen- 
do Eitor da Silveira, e D, Rodrigo de 
Lima os que nestes trabalhos se mostrá- 
ram sempre muito alegres a todos; por- 
que como todos traziam os olhos nelles, 
vra-lhes assi necessário, porque com isso 
se animavam, e continuavam no trabalho, 
porque se fora doutra maneira, largáram 
tudo, e sem dúvida se perderam.d Idem, 
Ibidem, Liv. i, cap. 4. 

Não ha que duvidar: ó christan virgem 
E em terras de moiros !—Oh ! roubada 
Foi de certo; e a seus barbaros deleites, 
Seui infames prazeres a rcgerv*m 
N'algum ciistüUo proiimo.—Sem dümda. 

OARREIT, D. BKANOA, C. VII, Cap. 6. 

— Deixar uma couta em duvida, não 
a esclarecer. 

— Deixar alguém na duvida, nSo dis- 
sipar a sua incerteza. 

— Termo de Rlietorica. Figura pela 
qual o orador parece duvidar do que deve 
enunciar. 

— Scopticismo. 
— Duvida methodica de Descartes, ue- 

thodo que consiste cm rejeitar proviso- 
riamente todas as idêas que se têm re- 
cebido. 

— Difficuldade, escrupulo. — Ter utno, 
duvida a propor sobre religião. 

— Conjectura, supposição. —-l^enhoal' 
gumas duvidas a esse respeito. 

— Loc. ADV.: Sem duvida, segura- 
mente, com certeza. — Virás ámanhã? 
Sem duvida. 

— Ironicamente. Empresta-me ainda 
algum dinheiro'} Sem duvida, contribui- 
rei para todas as suas loucuras. 

— Sem duvida, segundo todas as ap- 
parencias. 

— Fóra de duvida, inconteatavel, cer- 
to. — Isso é fóra de duvida. — E fóra, 
de duvida que ha de produzir bom ef- 
feito. 

— Provérbios.—ctA duvida é o começo 
da sabedoria.i—«.Na duvida, absténte^ i 
isto é, quando uma acção 6 duvidosa, 6 
mais prudente, mais sábio, mais honesto, 
abster-se d'clla. 

DUVIDADO, part. pass. do Duvidar.— 
Successo duvidado, que tinha lido posto 
cm duvida, do que todos duvidavam, ou 
duvidaram. 

— Prophecias duvidadas, nSo cridas. 
DUVIDADÔR, A, adj. (Do latim dubi- 

tator). Que duvida de tudo, que tudo con- 
troverte, — Homem duvidador, que nada 
crê como certo ou verdadeiro. 

— Substantivamente: Um duvidador, 
disputador, que do tudo faz questão. 

DUVIDAR, v. n. (Do latim dubitare). 
Não saber se se deve crêr, ou não crer 
alguma couia, pôr em duvida a sua cer- 
teza, a sua existencia. — Duvido que isso 
se veripiue. — Duvidaes da minha indi- 
vidualidade ? 

— Duvidar de um individuo, não tci' 
confiança nelie. — Este homem é suspei' 
to; duvidam d'elle os do seu partido. 

— Não duvidar de, não se recusar ; o3- 
tar prompto a, ou para qualquer sacrifí- 
cio. — t. Assinadas cousas fizeram os Sai' 
bos antigos, que guardassem os Cavallei' 
ros de maneira, que nom errassem em 
Ias, nem em as que ditas havemos, í"® 
devem jurar quando recebem Ilordem 
Cavallaria ; assy como nom se escusar de 
tomar morte por sa Ley, se mester fo''"' 
nem seer em conselho per nenhuma 
neira em mingualla, mas accrescentalla " 
mais que poder: outro sy que nom du^i' 
darom morrer por seu senhor naturah 
nem tam soomente dezejando seu mal, oU 
seu dampo, mais accrescentando s"® ^ 
ra, e sua honra quanto mais j^oderem,^^^ 
souberem: e esso meesmo fa''om por p' 
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cimmunal de sã terra.y> Ordenações Af- 
fonsinas, Liv. i, Tit. 66, § 25. 

— Hesitar, ter duvida era executar ou 
practicar algum acto.— Duvidavam rece- 
her o vosso presente. 

— Não saber qual das interpretações 
de um texto, de uma lei, de um acto 
(jualquer, deve ser a preferível. — a Dom 
Joham etc. A quantos esta nossa Carta 
virem Fazemos saber, que perante Nós 
em nossa Corte erão, e foram grandes 
duvidas antre algumas pessoas de nos- 
sos Regnos, sobre duas Leys contheu- 
das em este nosso Livro das Ordena- 
ções do Regno, huuma feita per ElRey 
Dom Afonso, o Terceiro ; na qícal he con- 
theudo quaes pessoas podem ser citadas 
na Casa d'ElRey, a saber. Concelhos, Jui- 
zes, Alguazis, que saõ em logo de Juizes, 
Alcaides, Ricos Homens, Ricas, Dónas, 
Mestres da Ordem da Cavalaria, assi 
como do Temple, e d'Aviz, e d'Ocles, e 
do Esprital, e Ordem de S. Bento, e Ta- 
baliaens sobre feitos de Escripturas, ou 
se naô usaõ de seus Ofjicios, como devem, 
segundo na dita Ley he coniheudo: E ou- 
tra feita per ElRey Dom Affonso o Quarto 
tneu Avoo; na qual he contheudo, que os 
Comendadores, que tinhaõ logo de Senho- 
no, podem ser citados na Corte, assi como 
as pessoas, que saò Juizes: dizendo essas 
pessoas, que assi sobre esto duvidavaõ, 
que as ditas Leys se nao entendiad, se 
naõ nas pessoas em ellas expressamente 
<^oniheudas, e naõ haviao lugar em outras 
pessoas, posto que grandes, e poderosas 
fossem, e Jurdiçaò ouvessem; e as outras 
deziam, que assi haviaZ lugar em essas 
pessoas poderosas, e que haviaõ jurdi- 
Çam, como nas sobreditas, e que assy se 
Usara sempre, posto que em as ditas 
Leys expressas, e nomeadas não fossem. 
^ porem vendo, e etguardando as di- 
tas Leys, e duvidas, que sobre ello re- 
crecem, e ao diante poderião recrecer, 
querendo Nós tolher custas, e grandes des- 
pezas, que sobre ello na nossa Corte se 
faziaõ, e poderião ao diante fazer aven- 
do conselho com os da nossa.Corte, Inter- 
petramos, e Declaramos as ditas Leys, e 
Mandamos, que não tam somente as pes- 
soas contheudas nas ditas Leys, possam 
ser citadas perante os nossos Sohre-Jui- 
^^s, mas ainda todalas pessoas outras, 
quaesquer que sejam, que ajam jurdiçam 

qualquer parte dos nossos Regnos; 
porque parece, que são poderosas pessoas, 
^ seus Contentores podem hi milhor com 
^lles gançar direito; e a razão, que he 
nas suso ditas pessoas, essa he e mayor 
«eve ser em estas.» Ordenações Afíonsi- 

Liv. XII.—«Para isto bastame o que 
wtz IS. Nicolao Bispo Meionense contra os 
Que não crem que está Christo no santís- 
simo Sacramento, que basta para os con- 
uencer lembrarlhes quem dizemos que he 

aly está, se vos eu dissera que eu 
que estaua aly hum Anjo, não o 
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crereis muyto embora, mas quando vos 
digo que he Deos, duvidár he sandice. O 
mesmo digo, lembreuos quem dizemos que 
he esta Senhora que confessamos tão lim- 
pa, & isso bastara para crer que o he o 
mais que Deoi pode fazer.» Diogo Paiva 
de Andrade, Sermões, Part. i, p. 18.— 
t Então foliou terceiro ministro, dizendo: 
« Quem duvida que S. M. pôde "tomar este 
dinheiro de emprestimo? Responde Baca- 
lhau,: Esse não é o caso; mas ainda n'es- 
se só pôde dar resposta o rei, segundo o 
animo em que estiver de pagar ou não pa- 
gar.Bispo do GrSo Pará, Memórias, 
p. 85. 

—Estar no scepticismo, quer seja com 
relação aos dogmas da revelação, quer 
ás proposições da philosophia. —Nunca 
duvidou dos mysterios da religião. 

— Absolutamente: Ter aprendido a 
duvidar é ja ter adiantado muito. 

DUVIDÔSAMÊNTE, adv. (De duvidoso, 
com o suffixo «mente»). Incertamente, 
d'um modo duvidoso, com hesitação. Usa- 
se quasi sempre no principio de phrase: 
Duvidosamente acontecerá isso; isto é, 
duvido que isso se realise. 

DUVIDÕSO, A, adj. (De duvida, com 
o suffixo «osoí, a). Que 6 sujeito a duvida, 
a incerteza.— Um successo duvidoso. — 
A lição do manuscripto é duvidosa. — 
Nada mais oicço do que palavras duvi- 
dosas.— ííPor tanto Nós Dom Ajfonso 
Rey de Portugal, e do Algarve, e Senhor 
de Cepta consirando como os virtuosos 
Reyx, que foram destes Regnos, de que 
Nós descendemos, cujas almas Deos haja 
em sua santa Gloria, estabelecerão, e hor- 
denarom muytas Leyx por bod Regimento 
de seu Povoo, as quaes parecem seer muito 
defusas, em alguma parte duvidozas, e 
em outra contrairas humas aas outras; e 
porque Nossa teençom, e desejo he com a 
Graça do Mui Alto Senhor Deos, em quan- 
to bem podermos, tolher sempre todallas 
duvidas, e occazioões, per que as deman- 
das nom possam seer perlonguadas,e ain- 
da dar certa forma, e doutrina, per que 
ligeiramente possam seer trazidas a bod 
juizo, e breve terminaçom o mais sem cus- 
ta das partes, que rasoadamente seer pos- 
sa, t Ordenações Affonsinas, Liv. i, p.6. 
— «E achamos per Direito que todo Jul- 
quador poderá, declarar, e interpretar, e 
declarar sua Sentença em todo tempo, se em 
ella ouver alguumas palavras, ou conclu- 
sam duvidosa ; e se a parte contra que as- 
sy for feita a dita declaraçam, ou intre- 
petaçom sentir que he aggravada, poderá 
delia apelar, e ser-lhe-ha recebida a a- 
pelação : com tanto, que apele ao termo 
do Direito, e a quantidade seja tamanha, 
em que deve seer recebida a appellaçom, 
segundo a Ordenaçom sobre esto feita.» 
Idem, Liv. in, Tit. 79, § 4. 

Mas nmioa foi quo este erro se seiitisau 
No forte Dom Nuno Alvarea : mas antca, 
f oatoiiue cm seus irmSos tâo claro o viaae. 
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Reprovando as vontades inconstantes, 
Áquellas duvidosas gentes disso, 
Com palavras mais tiuras, que elegantes 
A mào ná espida, irado, e nào facundo, 
Ameaçando a terra, o mar, e o mundo. 

cAM., Lus., c. IV, est. 14. 

— Subentendendo-so o substantivo ho- 
mens : 

Martim Lopes se chama o eavalleiro, 
Qae dfista levar pôde a palma, e o louro ; 
Mas olha hum ecclesiastico guerreiro, 
Que em lança de aço torna o bago de ouro : 
Vê-lo entre os duvidoso* tão inteiro 
Em negar batalha ao bravo Mouro; 
Olha o signal no ceo quo lhe appareeo, 
Com que nos poucos seus o esforço crccc. 

IDEM, IBIDEM, C. VIII, CSt. 23. 

— Casos duvidosos, que oíFerecem du- 
vida em seus resultados. 

Entre tanto os haruapices famosos 
Na falsa opinião, que em sacrifícios 
Antevom sempre 03 casos duvidosos 
Por signafis (iiabolieoa o indícios; 
Mandidos do Rpi proprio, estiuliosoa ► 
Exercitavam a arte e seus ofiicios, 
Sobre esta vinda d'esta gente extraiiha, j 
Que lis suas terras vem da ignota llespanh. 

IDBSI, IBIDEM, C. VIII, CSt. 4Õ. 

— Mar duvidoso, aquelle que ainda não 
6 conhecido, por onde se não tem rcali- 
sado a navegação, ou porque ó incerta a 
bonança. 

Ag ora vêdcs bem que, comettendo 
O duvidoso mar num lenho levo 
Por vias nunca usadas, não temendo 
De Africo n Noto a força, a mais se atreve: 
Quo havendo tantojA quo as partes vendo, 
Onde o dia 6 comprido, e ondo breve. 
Inclinam seu proposito, e porfia, 
A vêr os berços onde nasce o dia. 

CAM., LUS., c. I, est. 27. 

— Cousa duvidosa, vida duvidosa, pe- 
rigo duvidoso, duvidosa batalha, etc. — 
«Na, serra de Benagulfate estam umas al- 
deas sete legoas Darzilla, em huma des- 
tas aldeas tinha sabido dom Joam de Me- 
nezes que estauam as mais fermosas Mou- 
ras que auia em toda a comarqua Dar- 
zilla, e Tanger, e que as guardauam mui- 
tos caualleiros Mouros, auidos pelos mais 
valentes homens de toda a terra, seus pa- 
rentes, e namorados, e por esta aldea es- 
tar entre outras que se também guar- 
dauam, tinha o caso por duvidoso, com 
tudo mouido das nouas que tinha da fer- 
mosura daquellas Mouras, com dezejo de 
fazer d'ellas serviço á Bainha donna Ma- 
ria, que lhe tinha mandado pedir algu- 
mas das que captiuasse, para se dellas 
seruir, determinou de dar nesta aldea, 
posposto o perigo que nisso hauia, e re- 
ceio, de o sentirem das outras, por serem 
muito visinhas, pera o que mandou fazer 
huma soma de tochas, com determinaçam 
de a cometer no sono da modorra, o que 
feito partio Darzilla com duzentas lanças, 
e passou per todalas outras aldeas sem ser 
sentido, porque a noite era escura, e de 
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tormenta, e em chegando sohela aldea que 
seria hum pouco antes de mea noite man- 
dou acender as tochas, e com ellas acesas 
deu nella o som de trombetas tam de sú- 
bito, que os mouros que a guardavam, 
posto que esforçados fossem, nam tiveram 
animo pera mais que pera como homens 
desacordados, e desatinados do somno, se 
defenderem o milhor que poderam, e foi 
tamanha a grita delles, e das molheres 
que se ouvio pelas outras aldeas, donde 
nam tam somente lhes nam acodio nin- 
guém, mas antes as desampararam os 
mouros que nella uiuiam, acolhendosse 
pera dentro da serra com suas molheres, 
e filhos, pelo que dom João tem tempo pera 
a sua vontade saquear esta, em que os 
Christãos mataram mais de oitenta mou- 
ros, e captiuaram sessenta homens, e mo- 
lheres, em que entraram algumas das fer- 
mosas, o que feito se começou de recolher, 
sendo ainda noite, mas em amanhecendo 
o uierUo cometer muitos Mouros, de caual- 

todas aquellas aldeas. de que se de- 
êz com mídto trabalho, e perigo, porque 
\e feriram muitos homens, e cauallos, 

zom tudo elle chegou a Arzilla, sem lhe 
matarem nenhum.ti Damiào de Groes, 
Ghronica de D. Manuel, Part. i, cap. 72. 
— t Nesta volta derribou Aluaro mendez 
ceruéira hum Mouro, <& Aluaro de faria 
matou também outro, com tudo elles aper- 
tauam, de tal modo os nossos, que quasi 
estiueram pera se fazer atras, porque eraô 
tantas as lançadas que atirauam darre- 
messo, zargunchadas, cfe pedradas que en- 
cobriam o ar, que estando assi a batalha 
duuidosa, tornou a entrar nella Nuno fer- 
nandez a tempo que vio estar hum seu es- 
cudeiro, & loam homem a pe dejenden- 
dosse dos Aíouros com as lanças, porque 
lhe tinham ja mortos os cauallos, ao que 
logo acudio, & os saluou, loaõ homem fe- 
rido de huma pedrada, com que lhe que- 
braram dous dentes, & assi o que trazia 
o Guião, com outra que lhe deraõ na testa 
de que ficou atordoado, d Iclem, Ibidem, 
Part. III, cap. 13. — aAos pobres leva se 
lhe em conta de obras a vontade, que onde 
ella está certa nam ha cousa duvidosa; 
está tresluzindo quem a tem sã, que quem 
faz o que pôde, cumpre com o que deve.» 
D. -íoanua da Gama, Ditos da Freira, 
p. GS. 

Naõfe ospuiitcs frespondo) ami{,'o certo, 
niívcrquü buseü os féroa aniriiaia, 
Que pavece fia vida um desconcerto; 
Tmn dentes, e iiiihaa, armas naturais 
Para ofrciiderme a vida ditvidoza ; 
lí 03 houieiis tem a língua além tias mala. 
Arma mais, que outras armas, perigoza; 
Tem veneno mortal, que ils almas chega, 
E esta menos, que as outras, ocioza. 

FIUNO. R. LOBO, KCLOGAS. 

Vonci por arte hum perigo 
Jiitvidozo : 
Mas outro mais perigozo 
Buüco, e sigo, 1 

Para poupar o inimigo, 
Que me mata, 
üifendo a quem o maltrata. 

IDEM, IBIDEM, 

— Saúde duvidosa, não segura, que 
pode alterar-se facilraente. — Ainda são 
duvidosas as suas melhoras. 

— Palavras duvidosas, diz-se d'aquel- 
las que podem ser interpretadas n'um 
sentido picante e severo, ferindo ou cs- 
tigmatisando alguém. 

— Tempo duvidoso, que ó assignalado 
de trabalhos, de perturbações, acompa- 
nhados de perigos, de incerteza. 

— Acção duvidosa, que se pode tomar 
em bom ou máo sentido. 

— Resposta duvidosa, ambigua. 
— Dia duvidoso, claridade, luz duvi- 

dosa, que apenas permitte distinguir os 
objectos. 

— Termo de Grammatica. Nomes du- 
vidosos, aquelles cujo genero não é fixa- 
do pelo uso. 

— Vogai duvidosa, a vogai que se pode 
fazer longa ou breve á vontade. 

—Substantivamente : O que é duvidoso. 
— Deixar o certo pelo duvidoso. 
— Syn. : Duvidoso, Incerto, Irresoluto. 

Com quanto estes tres termos indiquem 
d'um modo geral o estado de suspensão 
ou de equilíbrio cm que a alma se acha 
com referencia aos objectos que despertara 
a sua attençao ; ha todavia na applicação 
ou uso delles dififerenças que ó necessário 
distinguir bem. Assim diz-se duvidoso tam 
somente das cousas; incerto ó applicado 
ás cousas e ás pessoas; irresoluto diz-se 
sómente das pessoas. Portanto o homem 
deve estar incerto relativamente ás opi- 
niões duvidosas, mas nunca irresoluto 
ácerca da sua conducta. Um facto de que 
ha já algum conhecimento mas que precisa 
de esclarecimentos mais amplos, diz-se que 
ó duvidoso; uma aventura em que ape- 
nas ha algumas probabilidades de que ve- 
nha a realisar-se, òincerta. Ue modo que 
a palavra incerto refere-se ao futuro, em 
quanto que duvidoso diz sempre respeito 
ao passado e ao presente. 

DUZÁO ou DÜZAAO. Vid. Dozão-. 
DUZÊNTOS, AS, adj. num. plur. (Do 

latim ducenti). Duas vezes cem, ou dous 
Centos. — «Outro sy Mandamos, que todos 
os Lavradores do Termo de Lixboa, Cin- 
tra, Alanquer, Olndos, Torres Vèdras, 
Santarém, Torres Novas, Coruche, Sal- 
vaterra, Benavente, Monte moor o Novo, 
Évora, Arraiolos, Estremôs, Évora Mon- 
te, o Vimieiro, e de quaeesquer outros lu- 
gares, a que especialmente for recado de 
Nosso Corregedor, que Nós havemos lá 
d'hir invernar, façaõ seos palheiros em 
cada huum anno continuadamente de toda 
a palha, que ouverem, ainda que se nom 
entendad d'aproveitar d'alguma parte del- 
ia, em tal guisa, que indo Nós a cada 
huma das ditas Comarcas, nos possamos 
delia servir, sem grande dapno dos ditos 

Lavradores; e qualquer Lavrador, que a 
leixar perder, nom a poendo toda em pa- 
lheiro bem guardada em tal guisa, que se 
nom perca, pague de pena per cada huum 
anno que o assi fezer, duzentos reis, dos 
quaees sejam a meetade pera aquelle, que 
o accusar, e a outra meetade pera a Arca 
da Piedade; e esta pena de duzentos reis 
se entenda nos lavradores, que lavrarem 
com senhas Charruas, ou d'hi pera cima, 
ou com senhos arados, ou com dous, se- 
gundo o costume d'Alemtejo; e os outros 
lavradores, que lavrarem com trilhoada, 
ou com huum singel de bois, paguem cem 
reis.» Ordenações Afíonsinas, Liv. i, Tit. 
5, § 3. — «Porem esta Carta sempre aja 
firmidom, e forteleza, e nenhuum nom 
volla ouse de britar, nem os vossos foros. 
Feita a dita Carta em Coimbra no mez 
de Março Era de mil e duzentos e oito 
annos: e Eu sobre, dito Rey Dom Aj- 
fonso emseembra com meu filho Rey Dom 
Sancho a vós Mouros esta Carta, que seer 
feita mandei, asortellego, e confirmo, e 
em ella este meu signal ponho.^ Idem, 
Liv. II, Tit. 99, § 3. — «Mandamos que 
estas pagas suso ditas se entendam em 
todolos Capítulos contheudos em a dita 
Ilordenaçom; pero que nos foros, ou ren- 
das, ou alugueres das casas se faça per 
esta guisa, a saber; se esses, que trazem 
as ditas casas-, nom quiserem pagar a 
quinhentas libras per huma, e as quise- 
rem leixar do dia dapuhlicaçom desta de- 
claraçom ataa dous meses,possad no fazer, 
teendo nas bemfeitorias, ou malfeitorias 
aquella regra, que he dada na Rordena- 
çom; e se as os Senhores nom quiserem 
tomar, que esses, que as trazem, paguem 
assy como pagavam ora, a saber, cento « 
cincoenta libras por huma, que assy pa- 
guem duzentas e cincoenta por huma da 
moeda antiga, ou cincoenta por huma da 
de trcs libras e meia, segundo os tempos, 
em que forom feitos os ditos contrautos.» 
Ideni, Liv. iv, Tit. 1, § Õ4. — aOutro 
sy o casado, que ouver conthia de quinta 
mil libras ataa vinte mil, e tever barre- 
gaã, pague polia primeira vez quatrocen- 
tas libras, e a sua barregaã duzentas." 
Idem, Liv. v, Tit. 20, § 4.— Tem entes 
Naires de moradia dos Reis de Malabai' 
certa contia cada mes que pade valer 
nossa moeda duzentos reaes, nem que 
mantém honestamente com um paje que hos 
serve pola terra ser barata, e elles 
pouca vianda.íi Damião de Goes, Ghr"' 
nica de D. Manuel, Part. i, cap. 42. 
«Neste combate perderão os inimigos 
zanove paraos, entre queimados e alag^' 
dos, e morrerão duzentos, e nouenta, 
dos nossos per milagre de Deos nenhum, 
porque em muitos deram os pilouros nas 
cabeças, braços, peitos, pernas, e per 
o corpo sem lhes fazerem nojo, passand 
delles adiante tam furiosos que desma^' 
chauaõ e quebrauão as padesadas emp^'^ 
ços, no que se claramente vio que Deos era 
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quepelejauapor elles.»Idem, Ibidem, cap. 
«ü/ffs a fome eraja tanta que estes 

orados e clamores se não podia poer remedio 
e defeito se Afomo Dalhiiquerque conti- 
nuara, el Rei, e Cojeatar fezerão tudo o 
que elle quizera, mas aquelles que eram 
os que o aui.am dMjudar e seruir em hum 
ca^o tam honroso lho estoruauam, que fo- 
'>'0.0 os mesmos capitaens da sua frota, 
dos quaes Afonso Lopez da costa, Antonio 
"0^ Vampo, e Kmanuel Ttlez òarreto o 
deixáram neste trabalho, e sem o elle sa- 
ber se joram caminho da índia, e o mes- 
wo segundo se sospeitou fezerom João da 
^oua, Francisco de Tauora, se os Afon- 
so dalbuquerque nam prendera, e prouera 

suas nãos doutros capitaens, aos quaes 
wjiois perdoou, e tornou as capitanias, e 
os leuou comsigo sobre hum lugar da ilha 

Queixome que se chama Árhez, onde 
"inatou o capitam, que alli estaua por el 
-"ei com XXX de cauallo, e duzentos fre- 
cJieiros, de que matou a mor parte, sem 
dos 7WSS0S morrer mais hum homem de 
João da noua, posto que muitos fossem 
feridos, o qual negocio acabado com cem 
homens que consigo leuara, roubou a po- 
uoaçam, e do despojo e mantimentos car- 
regou os bateis, e duas terradas, e se tor- 
nou jjara a frota.d Idem, Ibidem, Part, 
II, cap.^ 35. — (íCom tudo dom Antonio 
num deixaua proceder na obra da forta- 
teza, & ha acabou quasi de todo antes 
dentrar o mes IJagosto, j)osto que com 
'nuito trabalho porque os mouros os vi- 
'>^am cada dia cometer, aos quaes era 
forqado sairem os nossos, em que ouue re- 
^ontros com morte de muitos de huma, & 
da outra jJarte, & em. hum delles mataram 
os mouros dos nossos mais de mil, <& du- 
zentos.» Idem, Ibidem, Part. m, cap. 76. 

<íI)om Nuno que ainda andaua escan- 
"(ilisado delles, os mandou espiar por 
quatro de cauallo que lhe trouxeram noua 
^^rta como toda a Alahea de Garabia es- 
^aua assentada nas salinas, & a de Olei- 

o.mbram ate roduam, que he através das 
^o,linas quatro legoas, o que sabido, as- 
^antou com os caualleiros que então auia 

(}af.m, de ir sobrelles com duzentas_, 
® '^incoenta lambas, e cento e vinte piães 
'^esteiros, e espingardeiros, e sete de ca- 

uallo Dabida, pera serem testemunhas da 
"^^nganqa que se lhes auia de dar dos ma- 
es jite Garabia e Oleidamhram lhes ti- 

^ í»/eiío.)) Idem, Ibidem, Part. iv, cap, 
■ • durando assim a furiti desta 
o-talha j)or espaço de pouco mais de hu- 

Wa hora sem se enxergar melhoria em ne- 
uma das partes vendo o Achem que os 

eus de cansados, & muyto feridos come- 
Sayao a perder algvma parte do campo, 

joy retirando para hum cabeço, que 

ohr'^ ^ do Sul estava mais adiante 
dese/ espera, com tenqaõ 
topo forte nuns vallos, que no 

wiorro estavaò feytos como coi'.sa 
r a, ow herdade de arrozes; porém 
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hum irmão delRey de Andraguire lhe ata- 
lhou este seu desenho, porque com doics 
mil homens se lhe pos diante, pelo que a 
briga tornou ao prime.yro estado, travan- 
do-se de novo entre elles com tanta f iria, 
& ferindo-se huns aos outros tanto sem 
piedade, que nao lha fazem ventagem ou- 
tras nenhumas nações: porque antes que o 
Achem cobrasse os vallos, perdeu mais de 
mil & quinhentos dos seus, no conto dos 
quaes entráraõ cento (È sessenta Turcos, 
que poucos dias antes lhe eraõ vindos do 
Estreyto de Meca, & duzentos Mouros 
Malabares com alguns Abexins qne era a 
milhor gente que trazia comsigo.» Fernão 
Mendes Pinto, Peregrinações, p. 19. — 
«Desta feita ficaram os Tortaros senho- 
res de ambas as Províncias Tartaria, e 
Mongalia perto de duzentos annos; até 
que hum Senhor de Mongalia chamado 
Hiel Dux, ajuntando os Mogores, que 
andavam derramados pelos campos, fa- 
zendo-se cabeça de todos elles, tornou a 
senhorear toda aquella Provincia, e ain- 
da parte da Tartaria, matando aquelle 
Rey em huma batalha.» Diogo do Couto, 
Décadas, IV, Liv. x, cap. 1.—aTratase 
porém logo com cuidado do que falta pera 
a empresa prouém-se como cumpre os hos- 
pedes das f listas, sam todas oito, e o Cá- 
túr a ponto com mantimentos, e agea pera 
hum mea, a gente Portuguesa duzentos, 
e trinta homens mais cincoenta dos que 
d'antes hyam.^ Luccna, Vida de S. Fran- 
cisco Xavier, Liv. v, cap. 13. 

DÚZIA, s. f. Doze objectos da mesma 
natureza.— Uma dúzia d'ovos;tres dúzias 
de lenços.— <iBeesteiros Pousados, sepa- 
gard Jugadas das suas Herdades propris 
afforadas, e arrendadas? Mandr El Rey 
que sejam escusados, se teverem beestas, 
e cintos, e tres dúzias de viracotZes, e 
mostrarem Cartas d'ElRey, como som apo- 
sentados.^ Ordenações Affonsinas, Liv. 
n, cap. 29, § 23. 

Lá teve idéia o Sol de ter Esposa : 
As cidadans dos cliarcos, 
Mal que o souberão, entrão 

De voz cominum a lastimar seus fados : 
«Que hadoserde nós outras, 
«Se Iheacodirem filhos ! 

(Contando assim á sorte seus qneixumes) 
«Poude ate aqui apenas 
«Soílrer-se um Sol, sendo único; 
«Meia dúzia&a Soes porão em secüo 
■ O mar, e os que lá raorilo.* 

FBANC. M. DO MASC., LAl'., FAÜ. 55, 1ÍV. I. 
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— Meia dúzia, seis, metade d'uma dú- 
zia. 

Termo Popular. Ás dúzias, de pou- 
co preço, que existe em abundancia, que 
se encontra a cada passo. 

— üas dúzias, que ó commum, sem 
distincção, muito ordinário. — Pregador 
das dúzias. 

DYADA, s. f. (Do grego dyas, numero 
binario, de ái}o^dous). Termo Didactico. 
Par, fallando de dous amigos, de deus 

esposos, de dous auctores que trabalham 
juntamente. —Dyada litteraria. 

— Termo de Pliilologia. Estado im- 
perfeito, no qual, segundo o systema dos 
pytliagoricos cáe um ser que se destaca 
da nômada, ou de Deus. — Os seres es- 
pirituaes emanados de Deus envolvem-se 
na dyada, e não recebem mais do que im- 
pressões illusorias. 

t DYARCHA, *. m. Termo d'IIistoria 
Antiga. Diz-se de dous reis que occupam 
simultaneamente o mesmo tlirono. 

f DYARCHÍA, s. J. (Do grego dyô, dous, 
archein, poder). Termo d'lIistoria Anti- 
ga. Governo simultâneo de dous reis, de 
dous magistrados soberanos, estabelecido 
em Sparta pelos dous filhos gemeos d'A- 
ristódemo. —A dyarchia spartana. 

t DYÀRCHIGO, A, adj. (De dyarchia). 
Que tem relação com a dyarchia. — Go- 

[ verno dyarchico. 
■f DYGIRrOMO, s. m. (Do grego d' 

dobrado, o kyrtôma). Termo do Entomo- 
logia. Genero de Ihysanusos, que tora 
por typo o dycirtomo negro purpureo. 

t DlfCKIA, s. f. Termo de Botanica. 
Genero de Bromeliaceas, estabelecido pa- 
ra plantas herbaceas das montanhas do 
Brazil. 

t DYGTIA, s. m. Termo de Entomolo- 
gia. Genero de dipteros que se encontram 
entre as hervas, e que são originários de 
França e de Cayenna. 

t DYCTILO, s. m. Termo de Entomo- 
logia. Genero de lepidopteros, da fami- 
lia das diurnas, fundado sobre uma única 
especie. 

t DYCTIÃO, ou melhor DICTYÃO, s. m. 
(Do grego diktyon, filete). Termo de Ea- 
tomologia. Genero d'araneidas, cuja única 
especie conhecida é o dyctião de Reuss, 
originário do Egypto. 

f DYKE, ». m. (Do inglez dyke, veio 
(metailico). Termo de Geologia. Veio 
de formação ignea, que enclie o intervallo 
entre as duas paredes de uma fractura, o 
que, prolongando-se quasi sempre em li- 
nha recta, interrompe assim a continui- 
dade das camadas d'uma e outra parte. 
Estes dikes são formados por matérias 
d'origcm ignea ou anologas ás rochas vul- 
cânicas. 

t DYMÜSIO, s. m. Termo do Entomo- 
logia. Genero de coleoptoros pentame- 
ros tendo por typo a dymusia cyanea, de 
Java. 

t DYN. Termo do Heligião. Nome es- 
pecial que os povos maliometanos dão 
á crença estabelecida pelo seu propheta, 
á parte dogmatica da religião, por oppo- 
sição a Idam, tudo o que concerne ao 
culto, ao cerimonial. 

DYNÁMENO, s. m. Termo do Zoologia. 
Genei-o de polypos, visinho dos sertula- 
res, e tendo por typo o dynameno oper- 
culado, que habita os mares da Europa 
o da America. 

t DYNÁMEO ou DYNÂMODO,«. m. (Ety- 
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mologia de dynamia). Termo do Meca- 
nica. Expressão usada para designar a 
unidade de traballio, a íim dc avaliar o 
eíFeito de uma machina. Ksta unidade é 
o trabalho necessário para levantar mil 
kilogranimas á altura de um metro. 

t DYNAMETRO, s. m. Termo de Te- 
chnologia. Instrumento proprio para ava- 
liar o augmento de uma luneta ou lente. 

t DYNAMETRÍA, s. m. (Etymologia de 
dynametro). Arte que ensina a fazeruso 
do dynametro. 

t DYNAMÉTRICO, A, adj. Que perten- 
ce ao dynametro. 

f DYNAMÍA, s. f. (Do grego dyna- 
mis, força, potência). Termo de Phisica. 
Aquelle dos eíFeitos de que as forças são 
capazes, que se deve escolher para termo 
de comparação, quando se pretende ava- 
liar as forças, ou antes os seus eífeitos. 
Por exemplo, pode cliamar-se dynamia a 

capaz de levantar um kilogramma 
tim metro d'altura. Dizer que uma for- 

M vale cem dynamias é exprimir que 
Mia pôde levantar, n'um tempo conven- 
cionado, cem kilogrammas a um metro, 

■ etc. 
DYNÁMIGO, A, adj. (Do grego dyna- 

mikos, de dynamis, força). Termo de Ma- 
thematica. Que concerne ao movimento. 

— Problema dynamico. 
— Effeito dynamico, aquclles que pro- 

duzem forças que fazem sair um corpo 
do estado de ropouso ou de quietação. 

— Termo de Biologia. Estado dyna- 
mico, por opposiçao ao estado statico, 
isto é, o estado de um organismo consi- 
derado em funcção, poropposiçâo ao mes- 
mo organismo considerado em sua com- 
posição. 

— S. f. Parte das Mathematicas que 
trata do movimento.— Tratado de dyna- 
mica. 

— Em sentido mais restricto e mais 
usual, a , parte da mechanica que estuda 
08 differentes movimentos, a que tracta 
do equilíbrio tomando o nome de statica. 

DYNAMÍSMO, s. m. (Do grego dyna- 
mis, força). Termo de Philosophia. Sys- 
tema que suppõe que a matéria é anima- 
da do forças immauentes, em logar de a 
considei-ar como morida por forças ex- 
trinsecas o mecânicas. Assim em Astro- 
nomia, o systema dos turbilhões de Des- 
cartes é um mecanismo, e o da gravitação 
é um dynamismo. 

— Nos differentes systemas de Medi- 
cina, tem-se dito dynamismo, n'um sen- 
tido differente, d'uma hypotese, hoje aban- 
donada, em que se consideram as forças 
como actuando independentemente das 
condições organicas. 

t DYNAMÍSTA, s. m, (Do grego dyna- 
mis, força). Termo de Phylosophia. Par- 
tidário do dynamismo. 

t DYNAMOGENESIA, «. /. (Do grego 
dynamis, força, e genesis, geração). Ter- 
mo de Medicina, Tratamento proprio para 

fortificar e robustccer as constituições dé- 
beis. 

f DYNAMOLOGÍA, s. f. (Do grego dy- 
namis, força, e logos, discurso). Termo 
Didactico. Tratado das forças conside- 
radas abstracti vãmente. 

t DYNAMOLÓGICO, A, adj. Termo de 
Didactica. Que pertence á dynaraologia. 

t DYNAMOMETRÍA, ». /. (Da dynamo- 
metro). Medida das forças, conhecimen- 
to do dynamometro. 

t DYNAMOMÉTRIGO, A, adj. Termo 
Didactico. Que pertence ao dynamome- 
tro, ou á dynamometria. 

DYNAMOMETRO, .s. m. (Do grego dy- 
namis, força, e metron, medida). Termo 
de Mechanica. Instrumento destinado a 
avaliar era peso a força e os effeitos de 
um motor. 

— Nome dos instrumentos emprega- 
dos para medir a força muscular do ho- 
mem e dos animaes. 

— Termo de Óptica. Instrumento para 
medir o augmento de um óculo, de uma 
lente. Alguns lexicographos preferem n'es- 
te sentido a palavra dynametro, como se 
vô no artigo respectivo. 

f DONAMOSCOPIA, s.f. (De dynamos- 
copo). Termo de Medicina. Exame que 
se practica collocando um dos dedos da 
mão de um homem no conducto auditivo; 
ouve-se então um sussurro continuo mui- 
to similhante a um zimbido, e, por in- 
tervallos irregulares, algumas crepitações 
mui distiuctas. A força e continuidade 
d'este sussurro estão em relação com a 
força e a saúde do individuo que se exa- 
mina. 

t DYNAMOSCOPO, s, m. (Do grego dy- 
namis, força, e skopein, examinar). Ins- 
trumento destinado á dynamoscopia. 

DYNÁSTA, s. m. (Do grego dynastês, 
homem poderoso, de dynamai, poder). 
Termo de Antigüidade. Potestade, po- 
tentado, poderoso. 

— Príncipe do Egypto, um dos que o 
dividiram entre si por morte de Menes. 

— Grande do rjino. 
DYNASTÍA, 8, f. (Do grego ãynasteia, 

poder). Successão de soberanos d'uma 
mesma familia. 

— Serie de reis. — Â dynastia Affon- 
sinay—A dynastia Joannina, etc. 

— Os Egypcios contavam trinta dy- 
nastias, e pretendiam que a duração d'el- 
Ias era de trinta e teie mil, quinhentos e 
vinte e cinco annos terminando a ultima 
em Nectaneho. 

t DYNASTICO, a, adj. (De dynastia). 
Que é concernente a uma dynastia.— Os 
interesses dynasticos. 

— Que defende uma dynastia reinante. 
— Jornal dynastico. — Idéias dynasti- 
cas. 

— Substantivamente: Os dynasticos, 
aquelles que seguem o partido da dynas- 
tia, os partidarios d'ella. 

DYOSTYLO, s. m. (Do grego dys, dous, I 

e stylos, columna). Termo de Archite- 
ctura. Frontaria formada por duas co- 
lumnas emparelhadas. 

t DYS..., prefixo, do grego dys, e que 
exprime que a cousa é diffidl, má. 

DYSANAGOGÍA, s.f. (Do suíSxo grego 
dys, difficuldade, e anagô, eu levanto). 
Termo de Medicina. Difficuldade de ex- 
pectorar. 

DYSANAGOGO, A, adj. Etymologia de 
Dysanagogia). Termo de Medicina. Diz- 
se da matéria muito viscosa e que não 
pôde expectorar-se facilmente. 

DYSARTHRÍTE, s. f. (Do grego dys, 
mal, e arthron, articulação). Termo de 
Medicina. Gota irregular. 

DYSARTHRÓSE, s. f. (Do grego d^js> 
má, e athros, articulação). Termo de Jle- 
dicina. Má conformação de uma articu- 
lação. 

t DYSCHROMATÔSO, A, adj. Termo do 
Medicina. — Dermathoses dyschromato- 
sas, as que são caracterisadas por uma 
mudança de cor na pelle sómente. 

t DYSGHROMÁTIGO, A, adj. (De dys, 
prefixo, chróma, cor). Termo^Didactico. 
Que 6 de uma cor má. 

— Que altera a côr. 
t DYSGHROMATOPSÍA, s. f. (Do gre- 

go dys, prefixo, cJirôma, cor, e opsis, 
vista). Termo de Medicina. Affecção do 
sentido da vista, na qual cortas cores, 
não podendo ser apreciadas, são confun- 
didas com as únicas que se tornam per- 
ceptiveis. = Também se lhe dá o nome 
de Daltonismo chromatico. 

DYSCINESIA, s. j. {Do grego dys, pre- 
fixo, e kinesis, movimento;. Termo do 
Medicina. Diminuição ou abolição dos 
movimentos. 

DYSGOLO, adj. (Do grego dys, mal, o 
colon, alimento, propriamente que não 
tem appetite). Difficil para viver, de máo 
humor. = Pouco usado. 

DYSGRASIA, s. f. (Do grego dyscra- 
sia, formado de dys, máo, e Icrasis, mis- 
tura). Termo de Medicina. Má mistura 
dos humores, má constituição. 

t DYSGRASIAR, V. act. (De dyscrasia). 
Termo de Medicina. Tornar discrasico. 

f DYSGRASIGO, adj. Que é relativo á 
dyscrasia. 

DYSEGEA, s. f. (Do grego diskroia, 
de dys, difficilmente, e akanô, eu ouço). 
Termo de Medicina. Dureza, fraqueza do 
ouvido. — A dysecea é o primeiro gráo 
da surdez. 

DYSENTERÍA, s. /. (Do grego dys, 
mal, e enteron, entranhas). Termo de 
Medicina. Phlegmasia do intestino gros- 
so, caracterisado por differentes evacua- 
ções de matérias mucosas ou puriformes, 
muitas vezes misturadas de sangue com 
puxos e acompanhada quasi sempre 
um sentimento d'ardôr no trajecto do co- 
lon, e tenêsmos. 

DYSENTÉRIGO, A, adj. (Do grego dy 
senterikos, de dysenteria). Termo de Me- 
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dicina. Que pertence íI dysenteria. —Fliíxo 
dysenterico. 

— Substantivãmente : Um dysenteri- 
co. — Os dysentericos de um hospital, 
da armada, etc. 

DYSEPULÓTICO, A, adj. (Do grego 
difficilmente, e epoulólôtikos, que cicatri- 
za). Termo de Medicina. Diz-se das cha- 
gas cuja cicatrisaçSo é difficil e muito 
morosa. 

DYSESTHESIA, s. f. (Do grego dys, 
P^fixo, e aisthesis, sensaçSo). Termo de 
Medicina. Enfraquecimento ou privação 
total da acção dos sentidos. 

DYSGENESIA, s. /. (Do grego dys.,. 
prefixo, e genesis, gração). Termo deiMo- 
di^cma. Difficuldade das funcçòes dos ór- 
gãos genitaes. 

t DYSLALIA, s. f. (Do grego dys... 
Pyefixo, e lalêin, fallar). 1 Cermo de Me- 
Qicina. Articulação difficil das palavras. 

t DYSLOCHIA, s. f. (Do grego ãys... 
prefixo, e lochios). Termo de Medicina. 
Difficuldade ou suppressão do corrimento 
dos lochioí. 

tDYSLYSINA, s. /. (Do grego dys,.. 
prefixo, e lysis, soluçSo), Termo de Chi- 
Biica. Matéria resinoide, difficil de dis- 
solver no álcool fervendo,e achada na bilis. 

t DYSMENIA. Vid. Dysmenorrhea. 
DYSMENORRHEA, s.j\ (Do grego dys, 

prefixo, mén, meí, meustruo, e rhina, 
correr). Termo de Medicina. Corrimento 
difficil das regras; menstruaçüo difficil. 

t DYSMNEZIA, s. f. (Do grego dys, 
prefixo, e mnêsis, memória). Termo de 
^dicina. Enfraquecimento da memória. 

DYSODIA, s. f. (Do grego dysodia, de 
mal, ou máo, e ozô, eu cheiro), 

-'■ermo de Medicina. Fedentina das ma- 

térias exhaladas ou segregadas pela boc- 
ca, nariz, estomago, sobacos, etc. 

f DYSOPIA, -s. f. (De dys... prefixo, o 
ops, vista). Termo de Medicina. Enfra- 
quecimento da vista. 

DYSOREXIA, s. f. (Do grego dys, máo, 
e orexis, appetite). Termo de Medicina. 
Fastio, falta d'appetite, ausência da von- 
tade de comer. 

f DYSOSMIA, s. f. (De dys, prefixo, e 
osmê, cheiro). Enfraquecimento do senti- 
do do olfato. 

DYSPEPSÍA, s.y. (Dogrego dyspepsia, 
de dys, mal, epeptêin, digerir, cozer). Ter- 
mo de Medicina. Difficuldade dc digerir 
os alimentos, digestão depravada, penosa. 

DYPEPTICO, A, adj. (Etymologia de 
dyspepsia). Termo do Medicina. Que é 
relativo á dyspepsia. 

— Que está affectado de dyspepsia. 
— Substantivamente: [/m dyspeptico. 
DYSPERMASIA, s. /. ou DYSPERMA- 

TÍSMO, s. m. (Do grego dys, difficilmen- 
te, e sperma, esperma). Termo de Medi- 
cina. EmissEo difficultosa, lenta, ou mes- 
mo nulla do sperma ou licor seminal. 

DYSPHAGÍA, s. f. (De dys..., prefixo, 
e phagêin, comer). Termo de Medicina. 
Difficuldade de engolir, deglotição diffi- 
cil. - 

DYSPHONÍA, s. f. (De dys, prefixo, 
e phonê, voz). Termo de Medicina. Al- 
teraçlío da voz o da palavra, difficuldade 
na producção dos sons, enfraquecimento 
da voz. 

t DYSPHORÍA, s. f. (Do grego ãyspho- 
ria, de dis, mal, e phertin, conter). Ter- 
mo de Medicina. Estado de indisposição, 
de anxiedade. 

DYSPNEA, í. /. (De grego dyspnoia, 

de áis^mal, % prãin, respirar). Termo de 
Medicina. Difficuldade de respirar, em- 
baraço na respiração. 

t DYSSYMETRÍA, s. /. (Do dys, pre- 
fixo, e symetria). Termo Didactico. De- 
feito de symetria. 

t DYSSIMÉTRICO, A. (Etymologia 
de dyssemetria). Falta de symetria. 

DYSSYNUSIA, «./. (Do grego, dyt, dif- 
facultosamente, e synousia, coito). Termo 
de Medicina. Inaptidão para o acto ve- 
néreo. 

f DYSTHANASIA, s, f. (De dys, pre- 
fixo, e thanatos, morte). Termo de Me- 
dicina. Morte difficil e dolorosa. 

f DYSTHELASIA, s. y. (Do grego dys, 
mal, e thelasein, lactar, amamentar). Ter- 
mo de Medicina. Inaptidão para a lata- 
ção, para crear. 

DYSTHYMIA, s. f. (De dys, prefixo, e 
thymôa, espirito, 0 moral). Termo de Me- 
dicina. Anxiedade, tristeza, aWtimp.ntO 
da alma. 

DYSTOCIA ou DYSTOCHIA, í. /. (De 
dys, prefixo, e tockos, parto). Termo de 
Obstetrica. Parto trabalhoso, difficil. 

DYSURIA, ». /. (Do grego dysouria, 
de dys, mal, e oyron, ourina). Termo de 
Medicina. Difficuldade de urinar, dor no 
acto da micção. 

DYSÜRICO, A, adj. Que pertence á dy- 
suria, que tem ou padece dysuria. 

t DYTICO, A, adj. (Do grego diein, 
mergulhar). Termo de Ornithologia, e 
de Entomologia. Que mergulha. 

— S. m. Os dyticos, familia d'aveg com- 
prehendendo as que têm o habito de mer- 
gulhar. 

— Genero de coleopteros, quo tem por 
typo a dytica larguissima, 

FIM DO SEGUNDO VOLUME 

Imprensa da Livraria Franceza e Nacional, Laranjal, 2 a 16 — 1873 












